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Л »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a l. hivatalos közlönye.

д Pcáktnrnuai Inorncifiak Cnuooiiloto e,eve a meddőséget hordja méhéhen s a termeljenek, mely az ö erkölcsi, értelmi
A UodlUUllljdl ipdlUolljdK tyjBbUIBIB. biztos bukást vonja maga után. tőkéjűket gyarapítsa.

Л nagy küzdelem, mely a mi szűkéül, , Ne,n ke" messze mennünk hogy en- D- az eszmének korlátokat szabni nem 
világunknak, a Földnek a hátán nap-nap nek °,r°k 'ó s á g á t  belássuk. Tekintsünk lehet s mm, ,s szabad. Kilo ez magatói 
után folvik, akár valamely állalános eszme fsak korul egszukehb világunkban, a m, is s rohan folUrtózla hatatlanul
körül, vagy egy szükebbkörü érdek szem- kls varosunkban: vájjon azt a számos in- működésének szelesebb, erősebb s biztosaid»
pontjából, czélt csak úgy érhet: ha széle- lezm en y l m elyek re jogos büszkeséggel rá- alapot szántson. A m, szerény kis cgyesu
'ebi, érdeklődést kelt; ha minél messzebb mubithatunk, nem-e csak annak az érdek- telünknek létezéséről ,s ludomásl szerzett 
I .. 4, , „ nil . .  „__lf lodesnek a kapcsán létesíthettük, mely Csáktornya társadalma Hogy is nézhette
. 1 'Vy .. d I ‘ h í . ... о hóffv egyik-másik szükségletnek a lölinerülésével volna el ezt a szervezkedést, a mikor más 
kisebb társadalmat abból a czelbol hogy "  szükebb vagy lágabb köreiben egyesületekkel szemben sem zárkózott el
a zászlóra kitűzött jelszót diadalra juttassa. ^е|е|кегец j | soha. így csak rá kellett találnia a fölve-
Az egesz emberisege érintő általános nagy [ g ezér, örvendünk minden alkalom- lett egészséges eszmének a pulzusra, mely 
kmlesek, ha egy helyről im uinak is i | bármily természetű mozgalom Iá ! a társadalom szivéhez vezet, hogy a zászló-
korlatok kozott nem maradnak: sót egy ^  jg lársad^lmunkbnt). ,10gy valamely bontást a legszebb siker koronázza, s hogy 
varos vagy ország a araiva sem éri e. érdekében propagandát csináljon. Ittlaz egyesület jövője biztosítva legyen,
hanem országról országra lorlelnek hogy ^  az ügyel vagy Természetes tehát a jóindulat, mely a
előbb utóbb a művelt világ kozkmesevé ^ a czé|( sz0|ga|JMi cs;lk józan alappal | Csáktornyái Iparosítják Egyesülele iránya- 
valljanak. bírjon s a közszükségietnek tegyen vele han a társadalom összes köreiben megnyi-

Nem is kell hivatkoznunk azokra a szolgálatot. I latkozott. Jóindulattal s lelkesedéssel karolta
nagy világfölíorgaló u n. radikális proliié- Ebben a helyzetben voltunk a lél ío-1 föl ügyéi г: polgárság, szeretettel s jóaka- 
mákra, melyek megvalósítása csak áldoza- lyamán is, amikor egy szerény kis tábor ratlal ölelte kebléhez, hogy erejéből erőt 
lókkal: rombolás és embervér árán, fórra- alakull meg városunkban, hogy a maga mentve—biztos kikötőbe érjen útnak indult, 
dalom utján voltak megvalósíthatók Elég. szükebb világu eszméinek, érdekeinek vitorlát bontoll hajója.
ha a szelidebb társadalmi kérdésekre ula- zászlót bontson. Annyira a szerény egy- Mi sem vonluk ki magunkat alóla, ha
lunk, akár materiális, akár lólékonysági szerűség, mondhatni a naivitásnak a jelle- nem örömmel állolluk körül már bölcsőjét 
vagy hazafias keretbe illeszkedjenek is tie gél viselte magán, hogy csak szűk korlá- is; érdeklődéssel kisértük s figyelemmel 
azok, hogy belássuk azt a természeti tör- lókat akart vonni magáuak Egy pár ifjú, szervezkedését, mert szükséges szervét lat- 
vényt hogy czélt csakis vállvetve, lömörü- egynéhány szerény iparos fiatalember cső- luk benne Csáktornya város társadalmi ete
téssel’; csakis egyesült erővel érhetünk. El- portosul!, hogy egy kis kört alapítsanak, de i lének, első sorban az iparososztály tiszte- 
lenkezöleg vagy az önzés színezetét viseli csakis maguknak; egy kisebb otthont, mely lelremeltó testületének Mert ki ne venné 
magán küzdelmünk s ezzel az erkölcsi alap csak az ő világuk legyen, hogy annak ler- szívesen a fiatalság haladnivágyó türekvé- 
is kisiklik talpunk alól — vagy már jólrenumán önmivelödés utján gyümölcsöt i set, kivált akkor, ha iparosítják azok, kik

_  / ^  „  A ! oly váratlanul jutottam. Mindegy Kiég az Megragadtain.
T  A  R Ó Z A .  hozzá, hogy az a petit hetükkel nyomtatott apró- Elhatároztam, hogy írok néki. Hisz inasként

hirdetési felhívás olyan hatást gyakorolt érzékeny az én irka firkálásom. melyekre az újságírók
kehiemre — vagy erszényemre (mindegy), mindig azt mondják: »Majd szorítunk néki helyet«

A 7 /»11 tm i<rpi4izp m fl l lö h r v c m . hogy szeretném látni azt a reczilálort, ki a s még ma is szorítják, sohasem kerülnek női
ЛА LI1 ‘ »Tetemre hivás« előadásával nagyobb hatást szemek-, pláne tengerszemek elé !

_ Humoreszk — tudna gyakorolni rám, ha mindjárt cicero-nyoinás Es irtain néki. . . . . .  , .
után tanulta is azt be ! Megszólítottam mint Kedves Nagysad; azután

Irta M isk o lc z y  M ih á ly . *) Elkezdtem gondolkodni. bocsánatot kértem a kedves szó használatáért.
Már két tengerszemig hölgyről olvaslam. Az majd rátértem az Apró hirdetések közt olvasott 

Egy nagy elterjedésnek örvendő magyar hir- t>gyikel egy jö képű franexia iró tette hallódat- felhívásra . . . et cetera . . . und so weiter 
lapnak van egy hatalmas oldala, sokszor még |аппй a ,n^sikat pedig egy képezdész . . halottá ilak dalje . . és igy tovább. Végre kifejtén!, hogy 
több is, — melynek homlokán még hatalmasabb д г egyike( még az a sors is érte, hogy — egy hát mit is akarnék én luiajdonképen és bezár- 
lekete hetükkel ' ez van Írva: »Apró hirdetések«. magyar iró közreműködésével — a magyar olvasó tani levelemet egy tenger hazugsággal.
Nos hát kérem, ezeknek a nagyokat hirdető apró közönséggel is megismertették; a másikat pedig így jött létre a négy oldalra terjedő levél,
hirdetéseknek a «Levelezés« cziinii csoportjában tanáriiinak és tanulótársainak ajánlá az Írója . hozzá csatolva még egy darabka papiros, mely 
olvastam én egyszer, — nem is olyan régen, д г e|8ß rámnézve elveszett, de a másik jogot ád mindazokat tartalmazta, mik már a négy oldalra 
a következő felhívást: Egy fővárosi csinos, fiatal t,gy tengerszemü hölgy kiírásához, mire én más- nem fértek.
m i leány, szórakozás ezéljáhól levelezni óhajt egy ként is nagy hajlandóságot mutattam. j Aztán bedobtam a gytijtószekrénybe.
vidéki fiatal emberrel. Leveleket »Tengerszemü Ebbéli törekvésemet fokozta még az is, j fcs vártam.
hölgy« czim alatt kézbesít a kiadóhivatal. I,()gy ., felemlített két tengerszemü hölgy mind- Sokáig kellett várnom. Jó lélektan ismerő

Nagyot dobbant eire bal bordáim alatt az egyike Venus-szépség volt, következésképpen az |t,helell( mert engem teljesen megtanított a vára- 
a félfontos husdarab. mit szív név alatt igtattak én leendő harmadik tengerszemü hölgyein is, ha kozás érzelmére. Úgy járlam, kérem, ez alatt az 
szavaink közé ! Az is lehet, hogy nem annyira a mindjárt néni is Venus- vagy Cleopatranak de mint egy farkas-gúzsból kikerült katona,
szív nyugtalankodott, mint inkább a fölülte tar- le legalább is Junő vagy Semyramysnak kell ^  a i^jtön dohos levegője után elöezör szívja 
Ingatott bankó, melyhez egy jóképű nagybátyám lennie. magába a szabad természet balzsamos illatát s
(Isién nyugosztalja) oly rég várt testálása folytán, Szóval, kérem a tapasztalás arra buzdított, az emelet ablakában megpillantja kedvesét, ki

hogy ragadjam meg az alkalmat, mert az rám künybe lábadt szemekkel néz rá s a sok emle-
* Fölolvastat ;» Csáktornyái tanitókópző-intózot ün- n('.zve (.suk hasznos lehet. getés folytán létrejött csuklási rohamoktól sírásra

képzők őrének f. évi május hó 90-án tartott évzáró £n a |,aszon p t . . osuesorodott ajakát csókra bidgyeszti össze.
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hiányos ismereteiket kiegészíteni akarják, 
hogy a haladó korral lépést tartsanak !

S az ifjú egyesület ezt a czélt tűzte 
ki magának s eddigi működésével máris 
beigazolta, hogy jó utón halad s hogy a 
társadalom rokonszenvél a legteljesebb mér
tékben kiérdemelte. Mert lépés ez ahhoz, 
hogy az iparososztály látóköre kiszélesed
jék; hogy szellemi nívója emelkedjék; hogy 
erkölcsi és anyagi boldogulásához a mes- 
gyét egyengesse Mert elvitázhatallan dolog 
az iparososztály elmaradottsága s ha szíve
sen konczedálunk is haladást, mit e téren 
máris észlelünk, mégis be kell vallanunk, 
hogy még nagyon sok a tennivaló s hogy 
kizárólag az önművelődés utján építheti 
csak ki az iparososztály magának azt a 
várat, melynek sánczain belül azoknak a 
fegyvereknek a birtokába jusson, melyekkel 
jólétét megteremtse, társadalmi poziczióját 
megalapítsa s biztosítsa.

S az alkalmat és módot erre ez a kis 
egyesület is van hivatva megadni. Mivel 
ezekből az ifjakból lesznek Csáktornya jö
vendő iparosai. S ha ezek az egyesület lég
körében törvénytiszteletre, egymás iránt 
való türelemre szoknak; olvasás folytán ön- 
müvelődnek; az ott tartott előadások alap
ján tökéletesednek; annak hazafias légköré
ben a magyar szól elsajátítva, hamisítatlan 
magyar érzést, izzó laj- és hazaszeretetei 
szívnak magukba: akkor, majd ha a füg
gőség kötelékeit magukról levetik s önál
lóságra tesznek szert, mint önálló iparosok 
is az itt szerzett intencziók szerint fognak 
élni s nemcsak értelmiségök alapján suly- 
lyal fognak bírni s derék polgárai lesznek 
a városnak, de az anyagi jólét emelésében 
is közreműködni fognak

Ebből a szempontból tekintve a dolgot 
mutattunk már alakulása alkalmával ez 
egyesületre, mint egyik szükséges lagzatára 
az iparosok testületének, mely misszióját 
nem is vitathatja el tőle senki; különösen 
most, a mikor héttői első nyilvános szerep
lésével megmutatta, hogy mennyire életké
pes: hogy tud életei önteni a társadalomba: 
képes eltüntetni a lethargiát, mely majdnem 
csüggedésszerüleg járja át az iparososztály 
egyes rétegeit; sőt a falakat is képes le
rombolni, melyek a társadalom egyes osz
tályait egymástól látszólag elválasztják, 
melyek az érthetetlen közömbösség követ

keztében a különben egyenkint mutatkozó 
érdeklődés és áldozatkészséggel szemben a 
maga összeségében még a jótékonyság ér
dekében is sokszor bénitólag hat.

Örvendünk tagadhatatlan sikerének az 
ifjúsági egyésület első debüjének s kérünk 
áldási az Egek urától, Csáktornya társadal
mától meg segítséget további működéséhez 
is, hogy mely hazafiságot s érettséget tagjai 
eddigi müködésökkel s hétfői mulatságuk
kal is tanúsítottak, legyen ez talizmánja a 
jövőben is, hogy azoknak a várakozásoknak 
melyeket működéséhez a város társadalma 
köt, lankadatlanul, fáradhatatlanul, fokozott 
mértékben tegyen eleget ezentúl is!

К  0  L Ö  X  F É  L É  K .
— Dr. Neményi Imre vall. és közokta

tásügyi miniszteri osztálytanácsos lolyö hó
5-én Csáktornyára érkezett az alsófoku ipar
iskola megvizsgálására s a vizsgálatot még 
az nap délután teljesilelle. Ő nagysága 
egyúttal másnap, 6-án délelőtt meglátogatta 
az állami tanítóképző-intézetet is, hol az 
előadásokat is meghallgatta.

— Városi közgyűlés Csáktornya nagy
község képviselőtestülete folyó hó 4-én rend
kívüli közgyűlést tartott, mely gyűlésen a 
következő fontosabb dolgok nyertek elinté
zést. 1. Egyhangúlag elhatározták, hogy a 
folyó évi január hó 26-iki közgyűlésen ho
zott s a törvényhatóság által jóváhagyott 
határozat alapján a Csáktornyái 52 sztjkv- 
ben 99 iirsz. a. foglalt ingatlant és az arra 
épült községi emeletes népiskolai épületet 
folyó hó 22-én d. e. 10 órakor Csáktornya 
nagyközségháza tanácstermében nyilvános 
árverésen eladják II. A zágrábi cs. és kir. 
13-ik sz. hadtestparancsnokságát értesítik, 
hogy a helybeli lovasság számára létesítendő 
uj gyakorlótér ügyeben gróf Festetics Jenő 
Ö méltóságával a tárgyalás megindittatott. 
Hl A lovassági laktanya villamvilágitásának 
bevezetése körül felmerült költségek rész
beni fedezésére 200 koronát engedélyez a 
közgyűlés. IV A Ternava patak izraelita 
temet» közelében levő partjának a szabá
lyozását elrendelte a közgyűlés. Ezen kívül 
néhány magán érdekű ügyben hoztak hatá
rozatot

— Hirdetmény. Csáktornya nagyközség

alólirt elöljárósága közhírré teszi, hogy az 
1904. évre egybeállitott esküdtek lajstroma 
a 3300/1898. számú bel- és igazságügymi
niszteri rendelet 8. szakasza értelmében 
Csáktornya nagyközségháza tanácstermében 
folyó évi junius hó 1. napjától 15. napjáig 
közszemlére helyeztetett, és hogy akár al
kalmasegyének abból történt kihagyása, akár 
nem alkalmasnak abba történt bejegyzése 
miatt 15 nap alatt bárki felszólalhat, vala
mint hogy a felszólalásokra, melyek az em
lített hivatalos helyiségben szintén köz
szemlére lesznek kitéve további 8 nap alatt 
bárki észrevételeket tehet. Csáktornyán, 
1903. május 31-én. »Petries lgnácz bíró. 
Dénes Béla jegyző.«

— Iskolai ünnepély. A Csáktornyái áll 
tanítóképző-intézet ifjúságának »Önképzö 
Köre« máj. 30-án d. u. 3 órakor tartotta ün
nepélyes záró közgyűlését az intézet torna- 
csarnokában az összes ifjúság, tanári tes
tület és szépszámú vendég jelenlétében. Az 
ünnepély műsorának minden egyes részéi 
elismerő tapssal jutalmazta a hallgatóság, 
de különösen tetszett a közönségnek a 
Kopstein Lipót I. éves növendék állal elő
adott s találva jellemzett »Tót tánezmes- 
ter« és a Miskolczy Mihály II. éves növen
dék által irt s felolvasott »Az én tenger- 
szemű hölgyem« czimü humoreszk. Meg
ható szép volt a zongora és harmonium 
kísérettel és az énekkar belevonásával elő
adott »Czelli búcsú« melodráma. Az ünne
pély egészműsorál egyébként már múlt szá
munkban ismertettük.

— Áthelyezés. A zágrábi érsek О 
nagyméltósága Zrínyi Miklós lipovjanei 
(Horvátország) segédlelkészt hasonló minő
ségben Muraközbe, Kisszabadkára helyezte 
át. A kisszabadkai uj káplán Csáktornyái 
születésű s jó magyar, a ki minden esetre 
csak hasznos szolgálatokat fog tenni a ma
gyarosítás szent ügyének.

— Pünkösd első napján a l l  órai 
magyar misén jelenlevő ájtatos hívek igen 
kellemes meglepetésben részesüllek, mikor 
evangélium után a kórusról egy csengő 

I női hang éneke hallatszott. Putzer Margit
urhölgy volt a szives műkedvelő, ki kitü- 

i nőén iskolázott kellemes csengő hangjával 
Carlo Greith »Ave Maria«-jál énekelte Vargha 
Volfgang harmonium kísérete mellett.

— Köszönetnyilvánítás Tekintetes dr

Úgy két hét múlva aztán megjött a vá
lasz is.

A kedves szó használatáért megadta a bo
csánatot s egyúttal megengedte, hogy azt ez után 
is használhassam. Majd kijelenté, hogy az olva
sott felhívás (itt szószerint idézte) csakugyan tőle 
ered . . . et cetera . . . und so weiter . . . itak 
dalje . . .  és igy tovább . . . Végre kegyesen 
beleegyezett a vélem való levelezésbe és bezárta 
levelét két — akkor még nem tudtam, de most 
már tudom — tenger hazugsággal . . .

Így jött létre a négyoldalas levél, hozzácsa
tolva még két darabka papiros, melyek az utó- 
hazug pardon! utóhangol tartalmazták.

Hát hiszen jól kezdődött !
És megindult a levelezés.
<3 irt nékem a budapesti életről, a Város

ligetről, a jassokról; később a színházakról; Blaha 
Lujzáról, Kijry Kláráról, Fedák Sáriról, Fay Sze
rénáról, Márkus Emíliáról, még később az ujdivatn 
ruhákról — és a jó Ég tudja még kikről és mik
ről ! Legkésőbb pedig a zálogházakról irt nagy 
— utószeretettel.

írása teli volt helyesírási hibákkal. Eleinte 
megütköztem ezen, de később egészen rendjén 
valónak találtam azt.

— Hát — gondolám — szerelmes a kicsike, 
azért a sok hiba.

Tetszik tudni, ha szerelmes valaki, akkor 
nem nézi hogy hogyan ír, hanem csak azt, hogy

mit ir. Már pedig az én tengerszemii hölgyem, — 
Írása után Ítélve, — nagyon, de nagyon szerel
mes volt ! Szerelme lárgya pedig — én voltam 
Ez csak világos ?

Az igaz, bog) látásomra még egy nő sem 
vesztette el a fejét, de ebből nem következik ám, 
hogy valaki látatlanul belém ne szerethetne. Ki
vált az én tengerszemei hölgyem, kinek én olyan 
szépen tudtam írni a phyloxeráról és annak 
pusztítása ellen tett óvintézkedésekről, a vihar- 
ágyúról, a rozsról, árpáról, zabról, kukoriczáről, 
búzáról — és még egyszer a jó Ég tudja miről.

Igy szórakoztunk mi.
Vagy kél hónapja levelezgellünk már, he- 

tenkint két-két levelet Írva egymásnak, mikor az 
én tengerszemei hölgyem arra kért levelében, — 
a zálogház letárgyalása után, — hogy utazzam 
fel Budapestre s adjak néki találkát.

— Állá ! látni akar már a kedves. Tetszik 
néki az írásom. Szja ! a stylus sokat lesz, főleg 
a hölgyeknél, hol az érzelem beszól ! - gondolám
nem éppen halkan.

Elfogadtam az ajánlatot.
• Szombaton d. e. 10 órakor, a Petőfi-szobor 

előtt. Ismertető jel: Seta-Hedingott-öltöny piquett 
mellény, szürke-nadrág, piros szegfű a gomblyuk
ban. És az öné ? irtain neki. A válasz nem ké
sett: Hcforni ruha, fehér szegfürsokor a napernyő 
nyeléhez kötve - irta nekem.

Mielőtt a találkozásra elmennék, két dolgot

jegyezek meg. Az első, hogy Budapesten az előtt 
még sohasem voltam, s igy okosabbat sem tehet 
tern, minthogy a Petőfi-szobrot neveztem meg a 
légyott helyéül. A másik, hogy a Kedingott-öllöny 
höz Ferencz József kabát is kell, nékem pedig 
sohsem volt.

Az első okosság volt tőlem, mert a Petőfi - 
szobrot akármelyik inasgyerek is megmutatja; 
hanem a másik szegei ütött a fejembe, hogy hát 
hol szerzek én Ferencz József kabátot ? ! Pedig 
azt meg kell szereznem, ha mindjárt az öreg
apámtól is ! (Szegény öregapám, az Isten nyu
gosztalja, váljon látott-e éleiében Ferencz József 
kabátot? (> az ősi magyar divat bajnoka ? ! Min
dig gatyába járt szegény, Isten nyugosztalja !

Nem volt más ut a boldoguláshoz, mint
hogy végigjártam Ferencz József kabátos bará
taimat. Gsakhogy nem valami nagy sikerrel, mert 
a kik ide akarták adni, azokéi vagy kicsinyek, 
vagy nagyok voltak; a kik pedig nem adták, 
azokéi ha jól állottak volna, ha nem — nem 
bírtak rám nézve értékkel. Végre pénteken kap 
tam egyet. Addig bizony főztem a taplót. Nem 
valami testhez álló volt az igaz: de hát nem le 
heteit válogatnom. Az is igaz, hogy a lapocskák 
meg a könyökök táján kezdett tükör jellegei öl
teni, de ez sem volt baj.

Annál nagyobb lesz a fény ! — gon
doláin.

A piquell mellényt illetőleg úgy gondolkod-



Schwarz Albert uradalmi orvos ur a hely
beli Jótékonyczélu Nőegyletnek 20 koronát 
volt szives adományozni. Fogadja ezen ne- 
messzivü adományáért az egyesület legme
legebb köszönetét. Csáktornya, 1903. junius 
hó 5-én. Probszl Ferenczné elnök.

— Az Iparosifjak majálisa KedVes 
mulatságot rendezett a Csáktornyái Iparos
ítják Egyesülete pünkösd hétfőn, a Hencsey 
Gábor-féle kerti helyiségben. Reklám nélkül 
legott első nyilvános szerepléséhez s mégis 
akkora közönséget toborzott össze, melyhez 
foghalót csak nagy keretekben mozgó nép
ünnepélyeken lehet látni. Hencsey tágas 
helyiségei alig voltak képesek befogadni a 
nagy közönséget, kik mindvégig a legderül- 
tebb hangulatban vettek részt a mulatság
ban. Volt itt képviselve a polgárságnak 
minden rétege: intelligenczia, kereskedelem, 
iparososztály vegyesen s csak most lehetett 
látni, hogy mennyire képes egy it.diferens 
testület a legheterogénebb rétegeket egy 
mulatságban összehozni. A kipadlózott s 
bálszerűleg feldiszitelt lánczhelviség is nagy
mértékben járult hozzá az általános köz
érzület emeléséhez, a hol a villamos világí
tás ragyogó fényénél s a lampionok ábrán
dos derengése mellett hajnalig tartolt a 
láncz. A kiszolgálás is pontos, figyelmes és 
jó volt. A konfetti is derült perczeket szer
zett a szórakoznivágyó közönségnek. S e 
mellett az egyesület volt első sorban a 
nyertes, mert a majális közel 100 korona 
tiszta jövedelmet hozotl, melylyel alaptőké
jének gyűjtését megkezdi. Tartozunk vele 
az igazságnak, a mikor elismerésünket fe
jezzük ki a tapintatos rendezés s az ipa- 
rosifjuság komoly, szolid, tisztességes visel
kedése fölött. Az egész mulatság mindvégig 
kifogástalan volt, soha egy perezre sem za
varta meg a disszonaneziának parányi ár
nyéka se. S ezt az érettségei tudomásul 
kell vennünk, valamint javára Írni az 
egyesületnek azt a hazafias tónust, is, mely 
az (‘gesz mulatságon végig vonult s annak 
minden részletéből kisugárzott. Csak látni 
kellett a nemzeti trikolor alatt, zeneszó 
mellett történt fölvonulást, melyben az egye
sületi tagok széles nemzetiszinü karszala
gokkal földiszilve, férfias komolysággal, büsz
kén a várost bejárták s tették meg d. u. 2

lám, hogy kifordítom a fekete mellényemet, annak 
a béllése fehér s húsz lépésről ugv látszik, 
mintha a legfinomabb mintázott piquetből lenne. 
Л ki meg akarja tartani az illúziót, ne jöjjön 
közeléhb ! Hanem az ebugatla szabója elpuskázta 
a tervemet, mert biztosan nem volt elég fehér 
bélésnekvalója, s úgy segített a bajon, hogy egy 
hatalmas fekete pánttal egészité ki a hiányt, azaz 
a baloldal fogyatkozását.

Most meg a piquelt mellényes barátaimat 
látogattam meg; mígnem aztán kaptam egyet. Az 
igaz, hogy nem nékem szabta a szabó, de három 
különböző szinti és nagyságú mellény átvételé
vel eloszlattam a bőségét, mi nemcsak hogy nem 
ártott az illúziónak, hanem még a Ferencz József 
kabát lesthezállóságát is bizlosilá.

Hogy szürke nadrágra tehessek szert, fel
fedező útra mentem a szekrénybe. Találtam is 
egyel. Zöld lehetett valamikor, de az idő, vagy 
jobban mondva a nap vasfogai úgy átváltoztat
ták, hogy még a Koch Testvérek sem mondták 
volna meg, hogy az szürke loden-e vagy sem. 
Természetes, tisztes távolságnál.

Megvolt minden. Felöltöztem és igy min
den fogyatkozás nélkül — mentem ki az indó- 
házhoz.

Beszálláskor külön kupét kértem a kalauz
tól, mit egy m. kir. korona illetékes borravaló 
lefizetése után — ingyen és bérmentve — meg 
is kaptam.

(Folyt, köv.)

órakor az utat az egyesület helyiségéből a 
mulatság színhelyére, a hol maguknak fe
lejthetetlen emléket szereztek s a közönség 
méltó elismerését vívták ki.

Az elnökség kérésére a fölülfizetők 
névsorát a következőkben adjuk közzé:

Az Iparosifjak tavaszi mulatságán a 
következő urak voltak szívesek fölülfizetni:

5 K. 50 ft. Nuzsy Mátyás, 4 Ki. Hajós 
Ferencz di\, Benesák Richard, 3 Kt. P.'lya 
Mihály Schwarz Albert dr., 2 K. 50 ft. 
Ziegler Kálmán, Petries Ignácz, Zrínyi Ká
roly, 2 Kt Zrínyi Viktor. Neumann Samu, 
Strausz Sándor. Novák Jakab, Dénes Béla, 
Fejér Jenő, Kujál Ferencz, Margitai József,
1 K. 50 ft. Salon Péter, Hadrovics Ferenc, 
Bernyák Károly, Lobi Mór, 1 Kt. Zugmeister 
N, Löwenstein Hermann, Zdelár Miklós, 
Friedl József, Baumann Zsigmond Székely 
Vilmos, Benedikt Béla, Masztnak József, N 
N., Ivacsics Ignácz. Klovics János. Tomasics 
Mihály. Sáfrán József, 50 ft. N. N., Grau 
Géza, Márczius Ferencz, Szeiverth Antal, 
Weisz Miksa, Weisz Mór. Hessel Jakab, 
Thorday János, Kemény Jákó, Pferényi Já
nos, Löwensohn Miksa, Huszár Pál, Dékány 
Mihály, Krasovecz József, Neumann Zsig
mond, Czvetkovics Antal, Kosenberg Rikárd, 
Zelenko Rezső, Mikk Szdárd, Kopjár Sán
dor, Molnár Gáspár, Weisz N, 20 fi. Dóm
ján József. Gutermann Simon, 18 It. N. N, 
10 ft Bedics Ferencz és Lukofnák János 
Fogadják a szives felülfizelők az egyesület 
nevében leghálásabb köszönetéinél. Csák-1 
tornyán, 1903. junius 5-én. »Zrínyi Károly 
elnök.«

— Eljegyzések. Vreszk Vincze dráva- 
vásárhelyi áll. elemi iskolai tanító eljegyezte 
Gerőly Erzsikét Szombathelyről. — Kanicsj 
József varasdi uhlánus altiszt eljegyezte 
Puhr Hertnin kisasszonyt Csáktornyáról.

— Gyászhir Filipich János nyug kir. 
járásbiró f. hó 2-án a reggeli órákban él“te 
02. évében, hosszas szenvedés s a halotti 
szentségek felvétele után, jobblétre szende- 
rüll. A boldogultnak hült tetemei folyó hó 
3-án, délután 5 órakor helyeztettek a hely-! 
beli sirkertben örök nyugalomra. Az engesz
telő szent mise áldozat pedig 4-én d e. 10 
órakor volt. Elhunyt Letenyén volt járás
biró, de nyugalombavonulása óla Csáktor
nyán lakott vejénél s itt érte a halál. A 
boldogult tisztelt s kedvelt alakja volt vá
rosunknak s igaz részvét kisérte utólsó 
útjára. A ravatalra a családtagokon kívül 
koszorút helyeztek: a Csáktornyái kir já
rásbíróság; a nagykanizsai kir. törvényszék, 
ügyészség s járásbíróság és a letenyei kir. 
járásbíróság. Béke poraira!

— Halálozás Fucks Adolf kisszabad- 
kai kántorlanitó hosszú szenvedés után 53 
éves korában f. hó 2-án Gráczban elhunyt. 
Nyugodjék békével.

— A szőlészeti s borászati felügyelő
ség székhelyének megváltoztatása. Nagyka
nizsa és járásának gazdaköre május 29-én 
Jerfy Adolf köri elnök elnöklése alatt Nagy
kanizsán közgyűlést tartott. E közgyűlésen 
előfordult ügyek közül egy különösebben is 
érdekel bennünket muraközieket, illetőleg 
csáklornyaiakat. Ez az, hogy ezen a gyű
lésen az elnök bejelentette, miszerint a kör 
a Csáktornyái szőlőszeti és borászati felü 
gyelőségnek Nagykanizsára leendő áthe- 
lyeztetése ügyében kérvényezni fog az ille
tékes minisztériumnál. Hát ez igen szép, 
csakhogy azt hisszük, a dolog nem fog 
olyan simán menni, mint Nagykanizsa és 
járásának gazdaközönsége azt akkor kigon
dolta, mikor ezzel az ügygyei foglalkozni

kezdett. Akadálya s bizonyosan teljes aka
dályozója is lesz a felügyelőség székhelyé
nek ilyen módon való megváltoztatásánál 
az a dolog, hogy a Csáktornyái szőlőszeti 
s borászati felügyelő ebbeli leendői mellett 
még itt Felsőmuraközben egy 70 holdas 
állami minta szőlölelepet is kezel, a mely 
telepnek a kezelése, munkálatainak a tel- 
ügyelete, a mellett, hogy igen sokba ke
rülne Nagykanizsáról, úgyszólván keresztül- 
vihetellen volna.

— Színészet Csáktornyán A pünkösdi 
ünnepek Bárody színtársulatára is jobb na
pokat hoztak magukkal, a mennyiben pün
kösd előestéjén, Pünkösd első napján és 
másodnapján a színház megtelt nézőkö
zönséggel. Telt házak előtt játszottak s lát
szott rajtuk a megelégedés. De a publikum 
is meg volt elégedve ezeken az estéken, 
mert bár általában elég jól játszottak min
den este. mégis ezen az estéken különösen 
igyekeztek megfelelni szerepüknek s a jelen 
levő publikum valóban jól mulatoll. Pün
kösd előestéjén, május 30-án Herczeg Fe
rencz *Kéz kezet mos« czimü szatirikus 
vigjátékát adták Jeszenszky Dezső iulalotn- 
játékául. Pünkösd első napján két előadás 
volt. Délután 3 és fél órakor fél helyárak
kal »Tündérlak magyarhonban«; este ren
des helyárakkal Agai Adolf és Almási Ti
hamér 3 telvonásos »Egy görbe nap* czi
mü énekes bohózata került szilire. Pünkösd 
másodnapján Himfy Béla műkedvelő ur 
közreműködésével Almási Tihamér 3 felvo- 
násos népszínművét, a »Czigány Panná«-t 
játszották Kedden, junius 2-án a »Gésák 
vagy egy japáni Iheaház története«, s szer
dán junius 3-án utólsó bérletben Beöthy 
László 3 Hvonásos bohózata »Kovácsné« 
adatott. Csütörtökön junius 4-én volt az 
utólsó szinielöadás, mely alkalommal jól 
alakítóit szerepekkel a budapesti vígszínház 
újdonságát, Martos Ferencz és Bakonyi Ká
roly. illetőleg a zenei részét tekintve, Huszka 
Jenő »Bob herczeg«-ét adták, egyszersmind 
úgy is, mint Fekete Béla igazgató jutalom
játékát.

— Népünnepély Zalaujváron f hó 7-én 
délután 2 órakor Varga Pál helyiségében 
gyermekmajálissal egybekötött népünnepély 
tartatik. melyre az igen tisztelt közönség 
meghivatik Jó izü ételek és italakról Varga 
Pál vendéglős gondoskodik.

— TŰZ. Múlt hó 29-én reggel 8 óra
kor tűzi lárma riasztotta föl Botlornya köz 
ség lakosságát. Szklepics Mihály ouavaló 
lakos pajtájában a széna kigyuladt, a mely
től a pajtának, 3 lakóháznak, 2 kamarának 
és 2 istállónak a tetőzete leégett. Ez épü
letekben levő élelmiszer, ruhanemű, takar
mány s gazdasági eszközök is mind elégtek, 
ugv hogy az összes kár mintegy 272fi ko
ronát lesz ki. Minden biztosítva volt 2900 
kor értékig. A tűz keletkezésének oka is
meretlen.

— Barátságos éjji látogatás Perger 
András és neje lapáthegyi lakosok május 
hó 21-én este egész nyugodtan feküdtek le, 
mikor úgy éjfél felé 11 és 12 óra között 
csak az ablak megzörgetésére ébredtek fel. 
Medlobi Pál és öcscse Antal zörgettek be, 
mondván ч házigazdának, hogy jöjjön ki 
pár szóra. Mikor erre Perger kiment, se szó, 
se beszéd, szőlőkarókkal úgy helyben hagy
ták, hogy több se kellett s mint a kik egé
szen jól végezték dolgukat, nyugodtan to
vább mentek.
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Sve poáiljke se tióué zadrfcaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
ime, Margitai Jozefa urednika 

vu Cakovec.

Izdateljstvo:

knjiíara Fiischel Kilipova, horvat, kom j m agjarskom  je z iku  iz lazeci d ru itv e n i, znastveni i povuÉ ljiv i l is t  za  púk
kain se predplate i obznane "J

poáljaju. Izlazi sv a k i tjeden je d e n k ra t i to : vu sv a k u  ned elju .

Broj 23.

P re d p la tn a  cen a j e :

Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na óetverl leta . . 2 kor.

l'ojedini broji koátaju 20 fill,

(Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

Sluábeni glasnik: »Cakovaóke Sparkassen »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Cakovca«, i t. d.

G o s p o d a r s t v o .

Od zmrzlavice vftnjenili kvarov.
Svaki gospodar zna, da medju ostalemi od po- 

volnoga i nepovolnoga vretnena takaj visi 
gospodarstvenoga bilja hasén. Gospodaru 
svi trudi jesu zabadava, ako к tomu vréme 
ne sIuéí: najmre pako, pozebica dugó vréme 
trajuőa suáa i deádjovje, öve su takove po- 
sledice, s kojimi na pre ne raóuna, da paée 
proti ovimi nit neima naéine, s kojimi imái 
bi se braniti. Koja jeden vrtlar na svojim 
malim prostoru moguóen je vóiniti, najmre 
da bilje od pozebice, i od proli suáe mo- 
guéen je obraniti, óva nemre vóiniti mali 
gospodar, ali veliki zemelski gruntaá. Nego 
zato nemora zdvojiti, kajti vréme ipák ne 
vóini zato kvarnoga svakoga gospodara vu 
jedna koj meri, s nepovoljnim vremenom.

íz velfte strani samo onda vóiniju zlo- 
óesta vremena kvara na bilju, kada dugó 
vremena trajaju. Kratko vréme trajuóa suáa, 
ali budi deádjovje i vu maloj meri pozebica 
koma da nekvu malu premenjbu vóini bilja 
Zivlenju, ako i gospodar takaj vóini one na- 
óine, na kője njega znanost i iskustvo takaj 
vodiju.

Na bilje gledeó kvara moreju vóiniti 
najmre, zima, velika vruóina dugó trajuóa 
suáa, ili budi deádjovje: pokehdob pako je- 
senske sétve najprvió vnogo trpiju od zime. 
za hasnovito spoznavam od zmrzlavice imáti 
spomenka.

Nekaj za kratek éas.
Zakaj se plaóe?

Pred jednom hiátom, de je gosluvanje 
bilo, na vés glas ruói Miákec. Kaj ti je ? 
— zakaj se tak plaóeá ? — pita ga jen 
gospon.

Miákec: А как se naj piakai, da vidim, 
kaj je nutri pun stol svega dobra, pák ja 
nili jen falacek nemrem pojesti, — tak sam 
sit. —

Vu krómi.
Lokanec Domitér: Hej, óujeá Móric! 

ako bi ona sva voda, s kojum si ti vino 
krstil, tebi na glavu cure la, ti bi veó zdav- 
nja svetec postai.

Naj vgune.
Miáka: (k susedu) No Bonjkaó, ako v 

guneá, kuliko je moja soprsnica ovo noó 
sprasila, — svi devet pajcekov ti budem 
áenkal. —

Veó ga pózna.
Gospon: Si Paulika premisli, denes sam 

ti devet zajcov strelil!
Gospa: To nemre biti, im si samo pet 

ranjáki odnesel z doma!

Od pozebice naóinjeni kvari vu 
tóm stojiju, da naáe sétve izmrzneju, 
pomrzneju i zamrzneju. Med izmrzlavi- 
com i pomrzlavicorn néma razlike, kajti 
ako nase jesenske sétve od zime na nikaj 
dele jesu bez toga, da bi pomrzlavica bila 
bi se pojavila gospodari tak veliju, da je 
izmrznula. Nasuprot, ako naáu sétvu zagodna 
zima, ali budi kesna zmrzlavica na nikaj je 
spravila, nato v liju gospodari, da je pomr- 
znula.

Naáa gospodarstvena bilja do 20—25 
gradov zirnu izdr2ati moguóa jesu, ako zi
ma na naglo i iznena da ne dojde, dapaóe i 
lakova zima takaj more biti, da vu bilju 
bivaiuóa vloga i voda na led zmrzne, po
zebica ipák na ueskodi bilja Éivlenju, ar ni 
jednaka zima navadna je sélve zapraviti, 
nego ono kad jeden za drugim zmrzava i 
odpusóa se.

Naáa gospodarstvena bilja nepodnaáaju 
pod jednaki naóin /.mm. Zima nevóini vu 
jednakoj meri kvara, kaj ti ovo i od toga 
visi, da vu kakovim vremenu na bilje gle
deó dojde? Ona, koja — su veó za dosta ob- 
raáóena, i poóela jesu veó rasti, ona menje 
podvráena jesu zimi, i ősim toga i friákeáe 
moreju dcjti к sebi, как ona bilja. koja joá 
vu gingavoói napala je zima.

Bilja one strain poóutiju najprije zimu 
i najlefce zmrzneju, vu kojih se viáe vode 
zadrZava, po takovim naóinom gingaveáe 
strani posta nej u naprvljc aldov zmrzlavice. 
Menje trpiju naáa bilja od zime i bolje mo
reju podnaáati takaj onda, ako snegom jesu

pokrivena, kajti sneg iliti medju njimi zaprti 
zrak nedopuáóa da bi к njim nje prekoredna 
zima mogla dospeti. Snega öve dobrote ha
sén more spoznati navlastito pri onih biljah 
kője nisu bile zadosta óvrsta, kad je zima 
na nje nadoála, budemo spazila na protu- 
letje, kad se snjeg poóne taliti, po noói pako 
zmrzava da íz snegom pokrite setve pre
menjbu ne óutiju na tuliko, Kada po noói 
zmrzava, po danu pako odpuáóa, onda set- 
vam najbolje naákodi, radi toga pri nas kad 
takovo vréme biva, najraj na nikaj dojdu 
na setve. Viáekrat se dogodilo veó, da su 
naáe setve bez svaké falinge prezimile i 
onda su na nikaj doále, kad po danu se 
tali, po noói pako zmrzava. Navlastito mo- 
rarno óva opaziti pri slabeáih biljah как 
na primer jesenski grah i jesenska gra- 
horka.

Sneg negda negda pogibelj takaj vóini, 
vu sebi, kad najmre neizmr^njeno tlo po- 
siplje, pod kojim je bilje vu najjaóem ras- 
tju. Vnogo trpiju od snega buja sétva takaj 
к kojim ako nemre dospeti zrak, jako lehko 
se zaduáiju. Pogibelj more vóiniti sneg i vu 
torn sluóaju, ar kad toplo postane i sneg 
poóne se taliti, tak da se gornja stran raz- 
tali, po noói pako как kora zmrzne, koja 
preói njoj zraka, po takovim naóinom 
naákodi repici, zvun ako gospodar nez- 
mari po nekakvoj priliki zraka к njoj 
pustiti, takaj vnogo áetva na nikaj dojde 
NajbrÄe po takvim naóinom. Ako zinr- 
Äjerni korú spoteremo, onda po pogibelj 
odvratimo. Óva po nekojih mestah iz

Vu krómi.
Kratkóga pogleda gospon viáe mi

nid róva vu juhi a onda pák pregovori:
— Hej. keiner! Kaj splavava tu vu 

moji juhi? Se mi vidi как da bi rniá bil! 
Keiner: Im kaj nevidite, kaj je to vaá

bote frisko, gospon majster je s prve átenge 
dőli opal v pivnicu s dvemi iitri vina! 

Majstrovica: Kaj se rezlejalo vino? 
Inoá. Kaj bi se rezlejalo, da je veó v 

majstrovim áeludcu bilo.
Velika riba.nos. —

Te si je nagodil.
Gosl: Kaj imale za obed?
Keiner: (kojemu je malo predi krómar 

gori povedal) Sve оно, как po navadi: mrzla 
juha, trdo meso sirovi inelápeiz, toplo pivo 
ili delano vino!

Dobra plaóa.
Gospon: Nesite toga lista kam je atre- 

siran.

Gost: Keiner, hodte da sim vi ste menj 
samo juhu donesli, a ja sam si i ribu za- 
povedal.

Keiner: Im je riba v juhi 
Gost: Hodte zbogon! Veó deset minid 

vordam juhu, pák ju nemrem naj ti. a jas 
bogme némám vrérnena lu pol vure sinre- 
2om őakali!

To se br£óas nej dalo.
Briítrager: Odgovora dobim?
Gospon: Odgovor br2óas né, nego jedn u 

áusku svikak. —
Dekle med sobom.

Franca: Pák zakaj si ne zadovoljna 
svojim mestom?

Mara: Kajti je dalko od kasarne.
S pivnici

Innoá: (dobefci z pivnice) Majstrovica

— 2ena: (si zdehne) Oh bo£e moj, 
ali sam trudna! Denes sam opet celi deu 
áivala.

МиЯ: A, im je to ne tak tefcko delo. 
Jen prijatelj mi jn öve dneve rekel, da je 
áivanje 2enam baé tuliko, как nam műteni 
fuókanjk.

2ena: No, onda na, lu su Stefokove 
blaóe, dák fcafuókaj gori jedno dve tri 
krpe.



konjih í írebiői émiju lak, da njim njihove prem ovdi ne na tuliko zmrZljenost uniátila ski sin iz Strigov . 2ivel je 62 let Naj rnu 
noge s jopami sveZeju i onda Zeneju na je naáu sétvu, nego kajli je gliboku imala bude lehka gruda i naj poéiva vu miru! 
led zmrZjenu tablu. korenje, kője se po vnogoj zmrZlavici van - . .

Od zimske zmrzlavice vnogo vekäega spopukalo, zaio na kuliko je moguée naäe 1я « г о П с е
kvara zrokuju zagodne i kesne zmrzlavice, sétve na plitvo sejajmo, ar onda, ako se Vu Serajevi jedna jako bogala grofica 
navlaslito óva potlanjiáa je jako pogibeljna, korenje iz tla lakaj i izpukne, ’ leZeée se po imenu Safgotáe Hedvig célo svoje veliko 
ar bilje vu takovom poloZaju na padne, kad prime opet vu ono islo mesto. ’ imanje je tamoönjim apaticam prikazala.
ono ova najbolje poCuti. To moremo spo- Sama narav se paSCi takaj braniti gos- Grofica nakani za kratko vréme v kloáter 
znati po lom, da naprimer pöenica, hrZ, podara, kada najmre njegovo sélvo snegom vu njihov red slupili. 
jeémen 16—20 graduáov moreju podnesli, zakrije, pod kojim pokrivom zmrZljenost S k u u  t r e á n j e n i  p a r o b r o d l .
doklam dinje, vugorki grah i t. d. joS od se lakaj redko dogadja. , A , , , г  . . ПяЛЛ„
menj Se zmrzlavice pozebeju. Zmrzlavica ako Mali gospodari i od zaduSenosli govo- r i . lz AnlverPena telegrafiraju, aa H 
je samo iz jedne fele siljem posejano vu riju lakaj. Naj viSekral zaduSenosl se L m  о ffild
jednim hataru, ipák ne veini sve povsud pripeCa, kada sneZni pokriv od loplole i tresnul 8 Bottendamba dojduó m U 
jednakoga kvara, kajli takova tla, koja po od deSdja poéné se taliti i na kaSu spodo- m™ ™rvet8k'™. РкаТ°Ьгд0^ п1 A J SPt 
danu doblenu toplotu po nőéi s vekSom bnu vóini zemlju. Ako vu takovim poloZaju robrod se lakl Ы1 л lonul . dva/J
merőm s puSCaiu na friSko se razhladiju, i na naglom mrzlo poslane, onda zmrZljena P̂,def.n .p1utn‘kov. ..se VU . ™0r}e . spot..P -
lak na njih bivajuóe bilje leZi i pozebe ta- sneZna kora zapre zraka od bilja i оно se )[l°p!enl ,,udl bl 1 ,esU ,Z Aus nje’ koJ‘ 811
kaj. Iz druge strani pako na poldanaSnjoj zaduSi Ako dakle sneZna kora nastaue, ho e 1 van oűPuWval1-
strani leZeóe zemlje, kője su suncu bolje zdrobimo nju na on naéin, kak je vre bilo P o r o b l e n a  o b é i n s k a  k a s s n .
podvrZena, dakle po danu i toplije biva, opomenuto. jz OrSove telegrafiraju, da Bozovié
bolje su povdana zmrzlavici kak na polnoé Iz gore opomenute obrane more se vi- zvane 0bCine kassu med 26—27 majuSa po
leZeCe sétve. Proli zagodne i kesne pozebice deli to, da vnogo more véinili gospodar za noCj p0iobili jesu. Zloéinci Vertheim kassu
nemre se braniti gospodar, kajli vrtlarski obranu, nego samo onda, ako one posle za- vu na vj§e mestih prevrtali jesu i Znje do 
naéini ovdi se nemreju hasnuvati. god i to za svoje vréme na dotiénom rne- до jezer korun gotovih penez odnesli jesu

NajviSe kvara zrokuju majuSa meseca stu i vremenu zvrSava i uredjuje. Nek ne Zandarslvo je podiglo iztragu i po céloj
kesne pozebice, ar onda ni samo malo Cut- zdvoji gospodar zato, ako vu jeduom Ijetu, okolici sada iSCeju.
Ijiva bilja, nego vre zimu nepodnaSena bilja nepovoljno vréme njega dohiti, ovo kvara , „  . . , ,
su takaj ziíla. trpeée Ijeto navCilo bude njega z , budné-

ZmrZljenost, visi od toga kak se tlo nőst kak ima postupati svojimi sétvami. Uaul József iz éoborSina uéitelj sad
obdelava. Navlastito vu takovih tlah se W alner Gvula ne davna oslav'1 Je 8V0ÍU 8,UÄbu ' 8 lim se
pripreca svekSe stran izmrZljenost kője kak spriéal od svojih poznancov, da vu OrSovu
je véé opomenuto bilo, vu gornjih progah ide, gde vnogo bolSa sluZba Ceka njega. Öve
vnogo vooezadrZavaju. Od toga je anda to, da |̂ a j Íq nOVOírfi V dane Pak0 najmre iz OrSove duSel je lisl,
najviSekrat vu jako gnojnu zemlju posejane ö koj nazveSCuje, da Daul József uéitelja vu
sélve zmrzneju, najmenje pako vu homoénu jednoj grabi untvoga naSli jesu, Zeznalo se,
zemlju posejane setve. Ovdi visi od toga ta- M in i s t r y  p r ik u x  (|a Je uéitelj na iine svoje matere i vise
kaj kak tlo leíi, kajli na poldan leíeéih Wlassice Gyula minislev íakov.ékoj dr- SVÜÍ'h rodbmah v.4e vekslmov s kriviénim
zemljah je zrak premenljiveéi i jaksi, dakle oj ргерагап<|ш Vu Íme d vadesel pH Ije- podpisom podp.Suval, budné pako ov.h kri-
I zmrljeuosti je bolje podvrZeni. toSnoga jubileuma, kak najmre vu Cakovcu vekslmov vréme za ^noviti se pri-

Proti zmrZljenosti imarno naéme kak 8,оЬ ,)OS|a| j e cakoveékoga varasa glasovi- bhZavalo, mje hotel priíekati, mgo je u 
se moremo braniti ako óva zagod zvrSava- (0(, 7 ра ürof Zrjnyj M.kloSa pismovnik i 0r4ovu odpuluval, gde je lakaj i samouboj- 
mo, po takvim moremo osloboditi naáe sétve |)0j M0ga Vo<ljc velike vrednosti preStimanu slvo vílm '
od pogibelji. Kak je bilo reéeno, ill valekom „jegovu síjg,, od mimslra ov poslani pri- /* К т т н  k r i t l j i r o m  d o g o i t j i - n j e .
I to (aki kak наш ova tlo dopustilo bude. kaz bude sc na dap obdrZavanja jubileuma ,ede|1 jz ь,.|„|ита novinar malo sine-
Takova tla, na kojih obdno vode sloji, lak inS,a|jra|. Sll0 8|ede«e dogodjenjc nazvestja, koje se
moremo oslobodili od zmrZljenosti ako sko- F l l l p l c h  JA noS . IZ Enilna vdovicom hollandijanskom kralji-
pa.no jarke, all pako s drug,... kakvnn na- 1 (J a 4  i |(.„.lljskl kr com dogodilo. Kraljiea kad se sad ne davna
émom apust,mo dohvoda vehk. s ú d Í  je 2 a " m u  Cakovcu vu- vu Brüsse.o zadrZavala je , Vil.erhu lakaj

Iskustvo svedoC, nam lakaj . to da v II*. suue e .  g parado„, pohodda. da tamo starinske ruSev.ne pog-

a k C g n a s  K t  л , ...... i : *  vu a ........

Oholjen bogec. imam gulaäa, ali éez jen mesec svaki dén, Na ckzecir placu.
f itrrkaim In je itak preveé. Gospon: Naj mi poveju gospon íürer

-  , Ä , , : r r  o - Ä 7  O m  W  .............. .. Ш » ...e "•»" -««• - »  <-»*

i C S Ä .  -! »“ "■  “  »  '»• - ...*  ................. .. S #  "ve idem k vain, da mi pokaZele to dece i lane zhrane.
beteZnu Zenu. I to su sigurni ljudi. Dalje nezna brojiti.

Bogec (predi víep porine korm m ^je Köbj. (k vigécu, ki mu robu lr*i -  Slara frajla: -  Kuliko si ti star,
bogme, laki. Kaj| mish J ^ 1 , ,  oko|0 varaäov) Gatt über di Welt! Das ist sj„ek?
kazem moju lam.hjur' bam ne onnorei. у. FoglJlejn lneni kvar Decec: l»et lét sem minul.

Se razmi. napraviti. Vi reizirate pho celi provinc i Slara frajla: No, véé pák poveé, kuliko
BurkuS. Ja imam takvoga doktora pri- delate meni tak tréfi geSefl. Vi si ga zolilete 8am slara ja. . . .

jatelja, kojega beteZniki nigdar nili jen jaj moj це|(1 i raubate mojega Zep! Grat jelet Deéec. Je, to neznam. kajti ja samo ( о 
nezgovoriju. . sem ga óul, da je Hoznceig kräh gemailt 40. znam brojili.

Bundek: No, pak Sto to more b i t i ра  ̂ sje ga vj ojemu cvai hundert floren Dober apetit.
Burkuá: Körömit. — robu na dug dali Zaj, zaj! Vi ste jeden , ЛпрЬр

Vu krémi. arose vol! Prcek: Samo jefite sused nade Curke,
.... , . I . im se za Cas ak i onak zasmrdiju, onda je 

Nespreten kelZer v dilen po hrbtu po- Foglätein: (srd.to) W. hajsl? Ja sem ^  ^  datj _
leje jednoga gosta s juhom, na kaj ov sr- ein grose vol! . vu negreij gäeftsman.
dito zakriCi: Gleih prosun za zadovoljáéina! J J

Ti vol, kaj si napravil? Kóbi: (preslraäeno) Odprostite mi ga Salika: Jaj, jaj, zajleben zaj! Gatt über
Naj rni oprostiju — veli keiner — taki ул sam nj didi vas z bantuvati s volom di Wejd| § ne|, énei, Dalfi! Naöegha jedim 

njim donesem drugo juhu. Foglstein: Ni meni? Pak koga ako ni 8jn Kd|ji je pogulnul jeden zlatna iglic.
I ta zna kuhati meni? Dalfi (vurmaher, vurar) 0  waj wfls hat

Muz: Uraga picika mo.a, znaä ja ti rád Kobi (smejué) Nü hat -  -  vo.a! gmacht unsere einéige Kobi? Jednoga alatn,

3 - *
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Sevmu, navrnuli se jesu vu jednu oStariju, 
kője oátarije vlastelin je jako Sálén Clovek 
bil. Kad su se véé bili na obeduvali, к nji- 
hovomu stolu stupi oátarijaá i zapitada jeli 
su li bili zadovoljni s obedom Kraljica 
smeSno klimne svojom glavom na kaj oéte- 
rijas na krií metne ruke na svoja prsa, pák 
véli:

— Meni se lak éini gospica, da smo 
se mi véé videli negdi!

To bi lahko moglo biti — odgovori 
smeSno kraljica, — vei viéekrat bila jesem 
ovde i svigdar sam se dobro éutila.

— Van der Berg barun zatim zapila, 
da nebi li mogli dobiti koéiju, da bi okolicu 
mogli pogledati.

— Imam konje i koéiju, odgovori oá- 
tarijaS, nego kuéiéa némám. Nego ako bi 
beleli sami se voziti, iz drage volje na njih 
naruéim moje konje, ar se za poétene ljudi 
vidite.

Van der Berg barun se dostojno zah- 
valil, kajti nije hotel odgovorljivi bili о tom, 
da nebi kakva falinga postala na konjski 
marin OétarijaA s plemenitim dühöm na 
brzoma óva к reée:

— Kaj bi rekli nato, ako bi ja sam 
gonil konje?

— Ponudu brzo jesu primili s zahval- 
nostjum i koéija za putuvanje gotova stoji

— Так draga moja, nek sedneiu simo 
kre mene, véli oStarijaá kraljici.

— Kraljica je posluhnula, barun i 
dvorna komorna pako vu zadnje sedelo bili 
se jesu nastanili. Koéija se genula. Takovo 
putuvanje, beráéas joS nikad nije imala kra
ljica, kajti oStarijaá mti miseli nije imái od 
nje, da gdo je njegova suseda i malo s ne- 
dostojnimi Salami je nju zabavljal. Kad su 
se nazad vu oStariju navrnuli, oStarijaá je 
joS za uíaneSi poéel nastajali, lak da Van 
der Berg barun je pisiljen bil na friSkoma 
raéuua prositi. Kraljica vendar primila je 
joS zahvalnost oStarijaSa о tom. da na nje- 
govoj koéiji odvozi nje na Ottignies fcelez- 
nice kolodvor takaj. Kad je рак drugi dan 
bil zeznal, da ona gospa s kojom se on bil 
véera tak zaufano razgovarjal i Salil, je 
Emma kraljica bila, éisto ílegmatiéki je ovak 
rekel:

— Taki sam si bil misül, da negdo 
takov mora biti, ar najmre gdo piaija vu 
vezdaSnjem vremenu vise, как kuliko pro- 
Siju od njega.

Belgiumit рисе.
Как vu Francuskom orsagu tak i vu 

Belgiumu takaj starih deékov broj preko- 
redno se pomnoiava. Belgiuma jednog ina-

iglic phogutnul! Sreklich! Pák éi si ga ima 
apetitu na iglic, zakaj si ne phogutnul jeden 
srebrna iglic, ne najenput teier goldene 
iglic!

Kaprai kakti filozof.
Kaprai: Deéki, ako bi sluéajno da v 

Afriku trefili, i tarn med one érnée doSli. 
ki éoveéje meso jeju, i ako bi vas véé vlonec 
porinuli makar bute véé na pol kuhani, ako 
spazite kojega oficira, bubi kaprai ili fim 
— i onda sto duÄni svu jakost skup spra- 
viti i poleg prepisa njemu salutirati,— dru- 
gaé vas éaka Sest vur reSt — lanczos ka
rikáját a bundasanak! —

Kam se né dobro fcuriti
Puniea: Idi к vragu v pekel!
Zet: Oh. к éemu bi se fcuril, i tarn bi 

se mi dva ziSlit

log varaSa stenoh sad ni davno sledcéi pla- 
kati bili jesu pribiti:

Trojaéka nedelja juniuSa 1. poslje pod- 
ne ob 4. vuri.

Velika trojaéka sveéanost, iz Sestdeset 
za zamuS prikladnih puc predavanjem. Po 
vnogim zametavanju s kojimi su mladi lju
di nas nadeljivali, pri éekamo, da vu pod- 
punom broju prisutni budu na ovoj sveéa- 
nosti. Ufamo se na dalje. da za kratko vre- 
ine vu obilnom zdavanju delnik bude iz 
siromaákimi slarimi deéki napunjem varas.

Öestdeseset za zamuS prikladnih puc.
Ako samo jedna kapla srdca biva vu 

belgiumskih deékili, onda segurno do Sest
deset snehah vise bude vu Belgiumu
Navo/i/a se liv e  ti jef/nn gospodska 

lenn.
Vu UjpeStu jednoga bogaloga trgovca 

po imenu Lővvi Bernát mlada snaána 2ena 
öve dane je vu stanu svojem vumrla. Mlada 
óva gospa sama si je iskala smrt. Koma da 
dvadeset osem Ijet starosti imala je. Osem 
Ijet toga, как je zamuá otiSla. Svojega su- 
proga je ljubild i sve gospodarstvo je vu 
redu bilo. Troju svoju decu s velikom skr- 
bljivosljoiu odhranjivala. Pred nekulikimi 
dani je betezna postala tak, da je vu pos- 
leli morala lc£ali. Veliku holest je éutila i 
ova bolest i óva velika nevolja je njoj nje- 
zino Vivienje Zuliko véinilo. ProSlog meseca 
osemnajsloga dana vu zorju, kad su joS 
svi bili spali, mlada óva gospa se stala i 
olrov popila. Na veliku kriku se njeni su- 
prug izbudi i laki po doktora poSlje, nego 
mladoj gospe sva doktorska znanost ne- 
inoguéa bila da pomore. Öve dane vu ju- 
tro je preminula.

Potcpuhn tajnost.
Mnuéega meseca okolo srdine redar- 

stvo vu Budapesti je zloéince iskalo Me- 
dju ostalemi je Vonkal Gyula dvadeset i 
devet Ijet star zidarski delié takaj vu ruke 
njim doSel. Osobilu falingu proti njemu nisu 
mogli najti. Jedino samo proti njemu táj 
zrok imali jesu. da radi vmanjikovanja bil 
je pretirani iz glavnog grada Budapesté, 
nego on je ipák nazad doSel. Kad je dva

deset dni kaSlige vu reStu odslufcil perSup 
bili su njega vu Hajdú-Böszörmény poslali. 
Vu putuvanju je krvno tluvanje zadobil i 

I njega su vu Hajdu-Böszörményu vu Spital 
na stanili. Vu Spitalu je onda i bil vumerl. 
Vu njegovoj opravi naSli jesu jedno pismo, 
kője Vonkal iz oiovkom óva bil na pisai 

Moja tajnost, da po mojoj smrti 
na videlo dojde istinitost, spiSem hajdu-bő- 
szörmenjsku veliku kradljivost koja se na 
£ *ljeznici dogoddá. 1898 Ijeta 14. jezer korun 
vkrali jesu od Kartner Sandora beékoga 
svinjskoga trgovca. Ovu kradju ja sam bil 

I véinil. Peneze sam prédái svojemú bratu 
Vonkal MatjaSu, koj mesto toga, da bi se 
bili Snjirni razdelili, odskoéil je vu Aineriku. 
Meni nit jen filler nije dal od njih. íz pe- 
nezi je imuőan postai, ali meni poleg vnoge 
proSnje ipák nijp hotel poslali Niti odgo- 
vora nije hotel dali na moje liste. Ako ho- 
éeju znati gde stanuje, ovdi ima njegov na- 
slov. Nev-Jork Napoleon Street II. 712. Bog 
mu grehe odprosti!

Skitavca glasa redarstvo poslalo je na 
nadkapitanski ured, koj je putem ministe- 
riuma oproSen nevjorski konzulátus, da nek 
poiSée Vonkal MatjaSa. Ako je ovo istina,

I s éim brat njegov tu2i Kartner Sándor onda

za deset Ijet nazad dobi svoje peneze, Moz- 
bit iz intereSi skupa.

Na vekoveéinu vxete peréone tme.
Minister nutraSnje posle iz osobitoga 

zroka odredil je, da za naveke za svoje 
primite perSone zvan familianskoga njego- 
voga imena mora nősíti i onoga ime takaj, 
koj ga za vekiveéinu za svoje bil vzel. Po 
takvim na vekoveéinu vztti du2en je dvoja 
imena nositi i to se premeniti pod nikakov 
naéin nesmije. Óva dvoja imena tak se 
imaju hasnuvati, da prvo njegovo famili- 
jansko ime mora prvo biti za njim pako 
onoga pridavno ime, koj ga za svoje bil 
prijel.

Never no dru&inée
Mlinarié Treza verno sluÄila je kod 

Kollarics Hicharda zalaujvarskoga uéilelja- 
doklam se ni zbudil vu njoj puluvanja na, 
gon i minuéega meseca 18. dana bez da 
bi komu bila kaj rekla, na put se genula 
Da pako medlimtoga njezin gospodar za na
veke nebi se izpozabil iz Znje, odnesla je 
sobum do 27 korun vrednosti oprave. I)a 
kud se skita, to se joS do sada nezna

L astavice  vu Sta/i,
Spánielen gospodar spoznava lastavicuh 

hasén i pazi nato, da opakih decah ruke 
okolo njegovoga stana ne pokvariju lasta- 
vicah gnjezda; nego, se ipák najde takov 
gospodar, koj niti lepoga éuvsta, niti pako 
prama naravi ljubavi néma za dosta izobra- 
Zenosti nato gledeé, da lastaviéina gnjezda 
vu svojem ganjku pod kapuin ili vu ко- 
móri rnogel bi nje trpeti, dapaée za dobro 
pripoznaje i to takaj, ako njegovi kuéisi. 
kravari, ali budi biroSi iz stalnoga Irama na 
nikaj spraviju ovih dragih protuletja naz- 
veSéajucih njihova gnjezda. Ako prem Ia
kov sluga, kravar ali biroS, jedino samo 
sam sebi éini kvara poleg toga, da siroma- 
Skih letnih prihodnikov od dornaéiue nje 
uglobi; kajti néma takovoga Caherlin praha, 
od kelja Sibic, ali kakovih drugih muhnjili 
trovilah s kojemi bi muguéen bil zapravili 
toliko muti. как lastavica. Öve ptiéice mo- 
guée jesu érez jeden dan tuliko muh polo- 
viti как na primer jedna ptica ímeéavi ima, 
ako рак joS к tomu tri, ili éetiri mladih 
takaj ima, onda si morerno rnisliti, kuliko 
mnoÄina muh je ova. koja jedna takova od 
lastavice familija zapravi. Так hasnovita je 
lastavica u tóm sluéaju, акэ vu jednoj pro- 
stranoj Stali, ako samo dve lastaviéineh 
gnjezdah ima, tak pol|eg odprtih vratah ne- 
ostane ni jedne muhe vu njoj i nezavdaje 
neprilike niti Äivini, niti onim. koji njim 
dvoriju. Vu komori lastavica isto ovoga ha- 
sna éini.

Odgovorni urednik:

M  A R G I T A I  J Ó Z S E F .



T. e z ,
Van szerencsém Csáktornya és vidéke t. kö

zönségének nagybecsű tudomására hozni. hogy ed
digi ü v e g rn k tá rn m n t egy a fűszer-üzletem mel
leti külön nyílt eladási helyiségre változtattam.

Üzletemben tehát ezentúl az ilvegsznkm á- 
ba tartozó mindennemű árúk is a lej/jut A nyos  
snbb á r b a n  k a p h a tó k .

Elvállalok továbbá úgy helyiségemben vala
mint azonkívül is mindennemű üvegesmunkát, ja
vításokat. Gyártok modern kép valamint tilkö r-  
k e re te k e t  is , melyeknek részletes mintái üzletem
ben a nagyérdemű közönségnek megtekintés végett 
rendelkezésre állanak.

Korcstnárosok és vendéglősök bármikor poha
rakat és üvegeket olcsó díj mellett kölcsönbe kapnak.

Szives támogatásukat kérve maradok

kiváló tisztelettel 939 8— 25

T o d o r  í 1. utóda.

г .  г .
Cast mi je  obznaniti p. s. stanovnikom grada 

Cakovca ka о i о ко lice, da sem к raj mojega Ata- 

си na jo A jedan drugi At a cun s pin inn tom robnm 

otvoril.

U mojoj pin tu ti dob tje se sve zn hvni rie 

fln prem krém n rske tináe* к n p ice  i dm go

glazovje.

Dale se kod mene dobija sveti k i p i i svako- 

jaéke zren/e.

Obi oké i kipe takaj za hval c lenn и m ine  

meéem.

Krcrnari (lobija kod svaké prilike svaku 
koliéinu flaAe i kupice и posodu.

Sa poAtovanjem

Tódor R. nasl.
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i  Alkalmi vétel! I
Щ

I  J l e j j í l  á r u h á z á b a n  f
$  ' #
^  Fd-utcza Hirsohmann-íéle ház, (a postahivatallal szemben,) ^

I  f. hó 7. v a s á rn a p  k ezd ő d ik  §
^  ruhaszövetek, cretonok és battisztek olárusi- ^
^  tása mélyen leszállított árak mellett.
#  ^

Folyó év s ze p te m b e r i-tő l ü z le te m e t a z á rd a -é p ü ie t N e u m a n n  A lb e rt- ^  
<8? fé le  he ly iségbe  h e ly ezem  á t. <55>
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@ ® @ @ ё @ @ @ @ @ 0 ё ё # @ в ё ё ё ё ё © @ @ @ @ ©

1  Hatósági lag engedélyezett végeladás.  §
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására adni. lmiry üzletem ípÁ

© t e l j  e s f e l o s z l a t á s  a ©
^  miiitt az összes raktáron levő áruimat, ti. m. női ru h a k e lm é k , rö v id á ru k , v á s z - деп

0  nak . ken d ő k , n a p - és eső ern yő k  st,l>. stl». kü lö n fé le  d iv a te z ik k e t

f f  я b e v á sá rlá si áron ü l ő i m i n r l e n  ö ssx e j/é rl  eladom. 0

VjF Magamat a nagyérdemű közönség becses liirvelmébe ajánlva maradok Т у

(Csáktornya, 190.'». május 10. ТУ

M  kiváló tisztelettel

1 Neum ann A lb ert. 1
© @ @ @ © 0 @ @ @ @ @ © © © © © @ @ © © © © © @ @ © ©

Nyomulod Kiethel Külöp 'Slrausz Sándor) gyoraajtóján <’.sáktornyán.



Melléklet a «Muraköz« 1903. éviíjunius 7-iki (23. számához).

Ház eladás.
Csáktornyán, a Patak-utcza 

338. szám alatt épült

uj la k h á z
szabad kézből azonnal eladó.
Bővebbet a tulajdonosnál.

914 í — i NAGY JANOS fogházörnél.

12 forinttól 15 forintig
készülnek műhelyemben remek sza
bású divatos férfiöltönyök, felöltők mér
ték után a legfinomabb gyapjúszö

vetekbőlT Í M Á R  L A J O S
férfiszabó terme

Budapest, VE. GyöugytyuK'tttcza, 9., I cm.
Vidéki rendeléseknél egy mintaruha 

mértékül beküldendő.
V id é k re  h a  4 r u h á t  re n d e ln e k  egy  
h e ly s é g b e n , o d a k ü ld ö m  u ta z ó  
s z a b á s z o m a t  divatos, gazdag posz- 
töminta gyűjteményeimmel, bemutatás 

és pontos mértékvélel miatt.
899 11— ♦

P O L L A K  J A K A B  d iv a tá ru h á z a  V A R A Z S D O N  D r á v a -u tc z a .

A világhírű i l o v z n i i n ó  k n i n p p y n r  (‘gyedüli raktára. — Dúsan fel
szerelt nagy raktár valódi

К  A  R L S l í A 1 )  1 C Z 1 P Ő  К  R E  N
k n i n p o k b n n  továbbá mindennemű t é r  f i -  é s  n ő i  n i i r n b e r p i - *  r i i -  
1 /# /- ' k é z m i i - , k ö t ő -  é s  t / i v n  t e z i k  k v k h e n .

i  FISCHEL FŰLÖP [STRAUSZ SÁNDOR) 1
Шkönyvnyomdája Ц

C s á k t o r n y á n  |
a legújabb gyorssajtókkal és díszes üj betűkkel van felszerelve.

Elvállal minden néven nevezendő

k ö n y v n y o m d á i  m u n k á k a t
u. m. névjegyek, levélfejek, mcizliivók. cljeiryzési-, esketési-és ízyászjelentéseket, szandák,

körlevelek, hivatalos- és magáimyomtatványokat, röpiratokát, müveket stb. stb.

bármely nyelven és kivitelben

a legjutányosabb árak mellett



1651 Ik. 1903.
Árverési hirdetmény kivonat.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 
hatóság közhirré teszi, hogy özv. Goriczay 
Gyuláné végrehajtatónak, Zdenkó Márton 
végrehajtást szenvedő elleni 700 k. tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
nagykanizsai kir. törvényszék és a Csáktor
nyái kir. jbiróság területén levő gáborvöl- 
gyi 381 tk. 249 hrsz. a, szőlő 1205 □  öl 
területű 1108 kor. az árverést ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelelt ingatlan az 

1903. évi junius. hó 26-án d. e. 10 órakor 
a gáborvölgyi község elöljáróságánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ban jelelt árfolyam
mal számított és az 1881. évi november
1-én 3333 sz. a. kelt 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 előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt beszol
gáltatni.

Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Csáktornya, 1903. ápr. 16.__ 912

1101 Ik. 903.
Együttes árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság. mint tkv. ható
ság közhirré teszi, hogy az Alsómuraközi 
takarékpénztár és csatlakozott társainak 
Fischl Sándor murakirályi lakos elleni vég
rehajtási ügyében 3000 korona tőke en
nek 1902. évi január 27. napjától járó 6 
•/« kamatai */■% vállódij 119 k. 65 fillér 
eddigi 41 kor. árverési kérvényi költség, va
lamint 300 K. 900 K. 911 kor. 36 f 460 
К 498 К 417 К 46 Г 373 К 98 Г 280
К. 200 К. 1400 К. 700 К. 290 К. 460 К 
tőkék s járulékai kielégítése végett a nagy- 
kanizsai kir törvényszék а perlaki kir. járás
bíróság területén fekvő a muracsányi 3207. 
sztjkvben 81 hrsz. alatt felvett ingatlan 
3020 kor. kikiáltási árban, mint becsárban az

1903 évi jun. hó 30-ik napján d. e. 10 órakor 
Muracsány községházánál dr. Kemény Fü- 
lüp, Wollák Rezső, dr Schwarz Zsigmond. 
dr. Rotschild Jakab, dr. Tamás János, Zakál 
Henrik ügyvédek vagy helyettesük közben- 
jöttével megtartandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fennti kikiál
tási ár 10-át bánatpénz fejében letenni kö
telesek.

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság
Ferlakon, 1903. márcz. 23-án. 915

Egy a magyar-, német- és horvát 
nyelvet bíró fü s ze rk e re s k e d ő

s e g é d
azonnal felvétetik

T o M . utóda keresk.
C s á k to rn y á n .

91« i -

Liliom-kenőcs
-  (reme de £ys -

G y o rs a n  é s  b iz to s a n  m ű k ö d ő ,  
t is z t a ,  n e m  á r ta lm a s  s z e r  a s z e p 
lő , a z  a rc z  t is z tá t la n s á g a ,  p a t 

t a n á s o k ,  m á jfo lto k  s a t .  e l le n .
Ara a hozzátartozó szappannal együtt, 
ha a pénz előre beküldetik: 2 K. 2 0  fill. 

Megrendeléseket elfogad:

R iedl Ferencz
«Salvator«-hoz czimzclt gyógyszertára

Varazsdon.
957 3—20

Pomada od liljana.
-  (réme de £ys -

B rz o  i s ig u rn o  d je lu ju c e ,  c is to  
n e s k o d liv o  s r e d s tv o  p ro t i s u n -  
c a n im  p je g a m  (S o m m e r s p r o s s e n )  

I n e c is to c i lic a  k a o  p r is c e v o m  c r -  
v e n ilu  i je tre n im  p je g a m  (L e b e r 

f le c k e ) .
I Ciena sa к tomu spadajuóim sapunom 

ako se novei naprvo poSalju 2 k o r .  
20 f l l i r a .

NariHÍbo príma: Ljekarna k’ Salvatoru

{ F ran je  R ied la  V a ra zd in .

Házeladás.
Csáktornyán a per#«Ar/-utczában levő

288. számú ház
szabiid kézből eladó. Bővebbet a tulajdonosnál
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