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Az uj tanévhez.
Miért kell — tanulnunk ?
Ha a tanulóifjúságnak legfőbb köteles-1 

sége az. hogy tudományos kiképzését és k i - ! 
művelését, a mennyire csak lehet, tökéle-j 
lessé s alapossá alakítsa: az a kérdés tá
mad most már, hogy milyen szándékból és 
mi őzéiből kell ezt tennie? Más szóval: 
miért kell tanulni? E kérdésre feleletet ad 
az ifjúságnak azon intézet állása, a melybe! 
tartozik. Az az intézet nyújtja neki azon 
viszonylagos egészet a tudományokból, a 
melyeknek ismeretét jogosan föl kell tenni 
azon iíjaknál, kik egykor a társadalom ve
zető s irányadó köreibe tartozni akarnak 
De egyúttal arra is képesíti őket azon in
tézel, hogy majd később valamely speciális 
szaktudományt haszonnal és jó sikerrel 
ápolhassanak, ez állal biztos és becsületes 
élelállást nyerhessenek s hogy igy az állam
nak tett szolgálataik által az emberiség üd
vének előmozdítása révén érdemeket sze
rezhessenek. Ez valóban sokoldalú, magasz
tos, nemes czél !

Hárha az erről való megemlékezés 
élénken megmaradna minden ifjúban.

Nemcsak azért kell tanulnia az ifjú
ságnak, mert a szigorú kötelesség ezt neki 
parancsolja és mert különben éreznie kel
lene hanyagságának következményei!. Nagy 
szellemi rövidlátást tanúsítana ez által, ala
csony s érdemnélküli volna működésén, к

motívuma, ha elfelejtené, hogy nem az is
kola, hanem az élet kedvéért kell tanulnia.

Es mik az eszközök ezen czél el
érésére ?

Ezeket kevés szóval felsorolhatjuk. Az 
őszinte jóakarat — tenni annyit, a meny
nyit kiki tehet; továbbá a figyelem és szor
galom a tanítás alatt; kíméletlen szigorúság 
önmaga iráni és az erős szándék, hogy a 
mindennapi munkát nem felületesen veszi, 
hanem lelkiismeretesen összes erejével el
végzi. Hiszen nincsen tényleg nagyobb el
lensége a tudományos haladásnak a tanuló 
hanyagságánál, lustaságánál, henyélésénél. 
Nem a képességek s a szellemi erő hiá
nya oka annak, hogy sok ifjú nem éri el 
elelczélját, hanem a könnyelműség, a he
nyélés.

Ámbár azonban a szorgalom s a tu
dományos törekvés igen fontos tényezők a, 
tanulóifjúságnál: ezzel az ő kötelességei-1 
nek köre nincsen kimentve.

Igaz, hogy a tudomány kibővítheti az 
ilju ismereteit, tökéletesítheti eszét és elő- 
segitheli az emberi környező ezer, meg 
ezer talány és kérdés megoldását: mindez 
lehet az ifjúságból ügyes, értelmes polgáro
kat; de mindez nem elég ahoz. hogy a mi 
tőii g szükséges, azok jó, nemeslelkü s er
kölcsös emberek is legyenek.

Váljon nem bizonyitja-e az élettapasz
talat, hogy az értelmes és ügyes ember er
kölcsileg gonosz is lehet.

Sőt, hogy éppen e tekintetben legve
szedelmesebbekké lehetnek a társadalomra 
nézve, a mennyiben a rossz embernek meg
mutatják az utat, kezébe adják a fegyvert, 
hogy gonosz tervét és szándékait végrehajt
hassa a haza kárára.

Bizonyos dolog, hogy a tudományos 
kiképeztetés és műveltség szükséges és nagy 
értékű, sőt, megbecsülhetetlen; az értéke 
növekedik az ő melegségével, alaposságá
val és lehető legnagyobb sokoldalúságával, 
de az még se foghatja el, mégsem ragad
hatja meg az embert, egészen és teljesen 
az embert; s érintetlenül hagyja a belső 
élet legfontosabb terét t. i. a lelkiismeretet 
s az erkölcsiséget.

Tisztaszivüségre, igazságra és őszinte
ségre, becsületesség és hűségre, a rossznak, 
aljasnak megutálására, kötelességérzetre, a 
melyek áldásossá tehetik emberi létünket: 
mindezekre. — az ismereteken kívül a 
kedély és a hit tanit minket.

Kedves itju barátim ! Mindezekből tisz
tán láthatják önök, hogy szigorú kötelesség 
előtt állanak; ez pedig, a tudománynak, a 
műveltségnek, az erkölcstisztaságnak s a 
hitnek ápolása, harmonikus egyetértése, vagyis 
az ész művelése mellett a szív nemesíté
sének szem előtt tartása.

Ezért kell — tanulnunk !

Cselkó József

T  Á  R C  Z  A.

Sóhaj.
Mi lesz velem ? Hová doh sorsom engem ? 
Nem bánom, ha boldog sosem leszek.
Kgy perez legyen csupán csak életemben, 
Mely a halál ködén is átrezeg.

Maradjon fel egy sor, egy dal mit irtani, 
ügy czéltalan nem volt már életem.
A bánat, melyet egykor dalba sírtam, 
Rezdüljön által ezredéveken.

Keljen szárnyra, repüljön messze tájra,
Ki irta ? . . Miért ? . . Ne tudja senki sem. 
Mindenki higyje, hogy az 6 sajátja 
S a teremtővel lettél egy szivem.

P á s z t o r  Á r p á d .

A vetélytársnők.
Besorozták a falu legderekabb legényét, an

nak rendje és módja szerint felöltöztették katona 
mundérba s a robogó gőzös elvitte oda, hova az 
itbon maradt két vetélytársnő: a Bagiék Mar
i'sáj a és a Feliék hidijök nem követhették

Az elmúlt bét szerdáján Marcsáék előtt a 
к útnál találkozott a két leány, egymásnak szem
ben nem mutattak haragot, seni féltékenységet,

pedig bej ! mikor a Marcsa elküldte Feliék sövé
nyéhez hallgatózni kisebbik testvérjét s hazajövet 
a kis lány elbeszélte mint ültek egymás mellett, 
kéz a kézben, s mint mondták egymásnak: hogy 
csak ásó kapa lesz az elválasztó . . . akkor 
Marcsa elkezdett sirri, hisz előtte hányszor fo
gadta már, hogy nem jár Feliékhez; a minap is 
csak azért ment be, mert a malomba menet ki- 

j esett a kerékszeg s azt kért . . sirt szegény 
Marcsa, de jól esett neki a sirás, hisz attól meg- 
kftnnyebedett a szive s alig várta a reggelt, hogy 
a teheneket kihajtsa a kútra itatni, pedig nem 
lett volna muszáj neki, mert volt béres is, kocsis 
is, — de ilyenkor szokta az 6 Sándorja a lova
kat itatni s azt az édes dalt dalolni:

A lovát itatja, magát fitogtatja,
Piros két orczáját velem csókoltatja!

Jaj de mióta elvitték a legényt, azóta csak 
! a kisebb legények meg leányok találkoznak a 
kutnál; a legények bátrabbak, hangosabban mer
nek dalolni, s még a Mózsi korcsmáros mester- 
gerendáját is meg merik ütni.

Tehát a lányok a korsók megtöltésén fára
doznak s a szokásos köszöntésen kívül nem szól
nak semmit.

Uj alak érkezik a kúthoz. Misi a postás fiú 
. . esés jó napot kivan s tarisznyája fenekében 

kotorászva kihúz abból egy levelet és hangosan 
kiállja: Feli Lidinek! Jól tudja ő miért kiáltja. 
Azért, hogy a büszke Bagiék Marcsája, a gazdag 
bíró lánya, hadd epekedjék. boszankodjék egy 
kicsit.

A lány átveszi a levelet, keblébe rejti, a

szokásos két krajezár helyett hatost ad a postás 
fiúnak s köszön Marosának, meg az érkező leá
nyoknak és sebesen indül haza felé.

Mikor a feli sikátort eléri, előveszi a leve
let, nézi, ismeretlen német stempli irás van rajta, 
ez csak tőle jöhet, hisz más ismerősük nincs, 
kivel levelezhetne. Haza érve kimegy a kertbe, 
feltépi lázasan a borítékot, kezdi mohón olvasni. 
Még a végére sem ér a levélünk, izgatott lesz, 
ökleit összeszoritja, egész testén valami rángás 
fut végig s csak annyit bir mondani: »nyomorult 
megcsaltál !» Azután aléltan esik le a hóra. Sok 
idő múlva magához tér, akkor már a szép leány 
szemei megtörvék, ingadozva, roskatag léptekkel 
megy be a szobába.

Az édesanyja, kinek 6 télve őrzött kincse 
vala, mindjárt észreveszi a változást. Hogyne, hisz 
ösmeri vig kedélyű Lidijét, s a kérdések özöné
vel árasztja el: *mi lelt édes?« *mi bajod leá
nyom?« A lány titkolja fájdalmát, hiez ő maga 
se tudja, mi dúl benne. Egyre azt mondogatja 
gondos anyjának, »hogy talán a kutnál hült meg 
reggel, hogy lent járt vízért.«

Reggel Marcsa ismét megjelen a kutnál s 
kíváncsian tekintget a felvég felé, hogy nem jön-e 
Lidi ?

Bántja a levél, szeretné tudni, honnan jött 
és készakarva marad hátra, hogy a többiek tölt
sék meg előbb korsóikat, de mintha a villáin 
ütött volna le a derült égből, egy fiú jön lovai
val itatni s jó előre kiált: »Félre, nekem kell 
elsőnek lennem, megyek a doktorért Lidi nagyon 
beteg.«

A fiút jól ismerték, a Feliék kocáira volt.



f'*\ Vasárnapi munkaszünet.
A vasárnapi munkaszünetet szabályozó 

legújabb miniszteri rendelet szerinti első 
vasárnapi munkaszünet nálunk folyó hó 
23-án volt. E rendelet részleteit a nagy kö
zönség körében igen kevesen ismerik s in
nen magyarázható az, hogy bizonyos mun
kák végzésénél, melyeket úgyszólván a foly
tonosságnál vagy egyébb szükségességnél 
fogva vasárnap sem lehet megszakítani, az 
érdekeltek nem tudják, mi tevők legyenek.

Épen ezért azt hisszük, hogy hasznos 
szolgálatot teszünk járásunk nagy közönsé
gének, ha a vasárnapi munkaszünetet sza
bályozó miniszteri rendelet azon kivételes 
intézkedéseit alább közöljük, melyet a Csák
tornyái járásban figyelembe jöhetnek.

I.

Vasárnap egész napon á t végez
hető az ip a r i m unka , mert az üzem fél
beszakítása lehetetlen:

1) Az agyag, porczelán, majolika és 
kőedény iparnál, nemkülönben a mész és 
téglaégető iparnál kizárólag az égetési 
munkák;

2) borkereskedőknél, illetve borraktá
raknál és pinczészetnél a házilag végzendő 
sürgős javítási munkák;

3) eczetiparnál a feltöltési és az erje
dési műveletek körül végzendő ipari munka.

4) kertészeti iparnál a termeléssel és 
műveléssel kapcsolatos félbeszakithalatlan és 
sürgős munka;

5) Malmoknál az őrlési művelet
6) sajtkészitő iparnál valamint a vaj- 

gyártásával a tejszín megsavanyodása miatt 
károk nélkül félbe nem szakítható ipari 
munka;

7) a színnyomásnál és kék festésnél 
végzendő azon munkák, melyek a folyto
nos üzem félbe nem szakithatása miatt szük
ségesek ;

8) a villamos erőt, illetve áramol elő
állító telepeknél előforduló ipari munka;

II.

Marcsa figyelmes lett a fiú szavára, arrább 
ment és el palástol hatatl an örömmel kérdezte: mi 
baja Lidinek ?

Még meg sem itatott a fiú. megszólalt a 
harang, jöttek, mentek az emberek inyok. legé
nyek a kútra; s előbb súgva, később hangosan 
beszélték, hogy Feli Lidia meghalt.

Marcsa ahogy kiöntötte otthon a vizet, rög
tön ment másikért a kútra, nem hagyta a kíván
csiság otthon ülni, bár nem mert kérdezősködni 
senkitől, végre ellesett néhány szót s világosan 
meggyőződött arról, hogy Lidi gyufa méreggel 
ölte meg magát; legjobban 6 érezte, hogy miért 
tette azt ? s bár hogy is igyekezett örömét takarni, 
nem tudta.

A temetés is megtörtént. Marcsa is ott voll 
s az egész szertartás alatt csipkés kötőjével já t
szott, csak néha néha emelte szeméhez zsebken
dőjét, mintha sírna. Temetés után sok minden
félét beszéltek a kutnál, a fonóban, a malom alatt 
a szép Lidi esetéről, de később elfeledték

Múlt, repült az idő. Marcsa nyughatatlan 
volt, hisz már kétszer küldött levelet és még 
egyszer sem kapott választ. Türelmetlenül várt. 
de hiába.

Megjött az aratás, megjött az ősz, elérke
zett a kiszolgált katonák szabadságolási ideje 
Vidám dal hallatszik. A felvégen jönnek haza a 
fiuk, megizmosodva egészségben Marcsa már égj 
hete nem tud aludni, csak néha szundit egy csep
pet. A viszontlátásra gondol, mikor, mint régen, j 
nyakába borul, s édes csókokat ad pörge baju
szára. S nem sokára a holtomiglan s holtodig-1 
lant fogják az az oltár előtt egymásnak szemtől 
szembe . . .

Fürkésző szemmel leselkedik a kerítés ha- 
sadékán, mind közelebb hallatszik u dal, szive re-

Va sárnap egész napon á t végez
hető az ip a r i т ипка, mert a fogyasztó 
közönség igényei a folytonos üzembetartást 
megkövetelik:

a) a baromfíhiztaldák üzembentartásá- 
val járó összes munkálatok;

b) búcsúkon és ájtatosságra szolgáló1 
egyéb gyülekezeteken az úgynevezett bucsu- 
czikkeknek, mint pl. imakönyvek, olvasók, 
viaszgyertyák stb. árusítása;

c) a czukrász és mézeskalácsos iparnál; j
d) élő állatoknak felhajtása, szállítása, 

szállítás czéljából úgy gyors-, mint teher- 
áru gyanánt feladása, megérkezésükkor a 
szállítási eszközökből való kirakása és az 
állomásról rendeltetési helyükre szállítása, 
illetve hajtása, továbbá robbanékony áruk
nak a szállítási eszközökből való kirakása 
és hazaszállítása;

e) a fényképész iparnál;

két is, vagy az ily üzletekben szokásos 
I bármily étel vagy ital kiszolgáltatását;

n) a szódavíz gyártása, eiárusitása és 
házhoz szállítása;

o) természetes virágok árusítása;

i
Az oly községekben, melyek az ország 

határához 10 kilométernél közelebb esnek, 
az előbbi II. alatt nem említett minden más 
ipari és kereskedelmi elárusitás délután 5 
óráig van megengedve. Természetesen ná
lunk Muraközben csakis a Stájerország fe- 

! löli vámhatár értendő, nem pedig a Hor- 
' vátország felőli határ.

E szerint pl. Stridón, vagy Ráczkani- 
zsán az üzletek vasárnapokon délután 5 
óráig tarthatók nyitva.

(Folytatása köv.)

f) fürdőintézeteknél a szükséges munkák;
g) hírlapok eiárusitása és széthordása;
h) az izraelita húsvéti kenyér előállí

tása és árusítása;
i) jégnek gyártása, árusítása, szállítása, szál
lítás czéljából feladása, rendeltetése helyén 
kiadása és az állomásról elfuvarozása;

j) kenyér, péksütemény, tej és gyü
mölcs eiárusitása és házhoz szállítása, az 
ezek árusítására berendezett üzletekből ép 
úgy. mint az egyes pekmühelyekkel kap
csolatban — a kicsinybeni elárusít, s czél- 
jaira — különállóan létesített kereskedelmi 
üzletekből, melyekben azonban mühelyi se
gédszemélyzet nem alkalmazható;

k) a nyomdaiparnál a halasztást nem 
tűrő állami és hatósági nyomtatványok, szin- 
lapok. műsorok, gyászjelentések előállítása 
és széthordása;

l) országos vásárok napján az ipari és 
kereskedelmi elárusitá> és pedig nemcsak a 
vásártéren, hanem a vasártartó város, illetve 
község egész területen;

m) a szálloda, vendéglő, sör-, pálinka 
és bormérő, kávéház- és kávémérö iparok
nál, ideértve a házhoz szóló megrendelése

pes örömében, meglálja Sándort, ki most is a 
legdeiekübb legén* ‘társai között. Mái előre gon
dolja. mint fogják öt irigyelni a többi leányok, 
már-már azon töprenkedik, vájjon megszóllitsa-e. 
vagy kiálljon az utcza ijlóba ? De felébred büsz
kesége, hisz tudja, hogy be fog jöntr a legény. 
Egy akadály volt csak szerelme ellen de az már 
a sírban po ladoz.

A légé ivek elhal adnak a ház előtt anélkül. 
hog\ Sándor bement volna. Marcsa barija, hogy 
ki nem állott a kiskapuba, de hisz majd eljön 
estére. Várja az estét, elmúlik egy- kettő 
nem jön. Izgatottsága egyre nő, éjje len kén t álmá
ban látja. hog\ Sándor a pap előtt más lánynyal 
térdel s az áldását adja reájuk' Már egy hete 
lesz hog* itthon van s még feléje sem jön . Itt a 
vasárnap. Felőtti Marcsa legszebb ruháját s izga
tottan megy a temblomba. Már régen beharan
goztak s ő még czak most érkezik

Mikor beér a templomba már vége a pré
dikációnak, a tisztelendő ur ép az >.Amen«-t 
mondja, már csak a hirdetendők vannak hátra 
hogy azután kezdetét vegye a mise Д főtiszte
lendő ur hangosan kezdi: »Szeghy Sándor rom 
knüi. de itt elhallgatott mert egy éles sikoly resz
keti meg a tgmploinot, mire tompa zuhanás kö
vetkezik.

Mindenki Marosához siet. ki a halállal ví
vódik s megüvegesedett szemekkel fekszik a 
padlón. Nem tudta elviselni a csapást szive meu 
hasadt

Harangoznak temetésre. Felhangzik» Cirkum 
de derunt me«. Temetik a falu leggazdagabb le
ányát: Hagiék Maresáját.

A véletlen úgy akarta, hogy a két vetély- 
tái.snö egymás mellett alussza örök álmát, a fel
támadás reményében !

Iv Ü b Ö N P É L É  K.

Tiszteletbeli szolgirói kinevezés.
■aovics Iván verőczcmegyei szolgabirót dr 
nkovich László gróf Zala vármegye főis

pánja tiszteletbeli szolgabirónak nevezte ki, 
szolgálattételre a Csáktornyái főszolga bíró
sághoz osztotta he.

Csáktornya nagyközség 1903 évi 
érvényesített hadrnentességi dij kivetési lajst
roma Csáktornya nagyközség házánál 1903. 
augusztus 31-től 1903. szeptember 7-éig 
közszemlére kitéve lesz: ezen idő alatt bárki 
által megtekinthető és ellene az esetleges 
észrevételek beadhatók Csáktornya nagy
község elöljárósága.

A7 orsz vöröskereszt egyesület 
fiók egylete Csáktornyán f. hó 22-én meg
alakult Az alakuló közgyűlést Kolbenschlág 
Béla járási főszolgabíró hívta egybe, ki is 
mint ideiglenes elnök ismertette az alaku
landó egyesület czélját s miután az alá
írási ivek szerint e napig 90 rendes é> 
rendkívüli tag jelentkezett elnöklő főszol
gabíró előterjesztésére a közgyűlés egyhan
gúlag elhatározta, hogy Csáktornyán fiók- 
egyletté alakul Л megalakulás után a köz 
gyűlés az alapszabályok 9. §-a értelmében 
a választmány tagjaiul megválasztja Kol
benschlag Béla, Simon Lajos. Ziegler Kál 
mán. özv Krasovecz ignáczné, Bernyák 
károlyne. lloclisinger Sándorné, Horváth 
Ignacz. Zakal Henrik és Czvetkovics Antal 
Csáktornyái, továbbá Fillpics Lajos. Löwen- 
solin Miksa es Hrusóczi Elek drávavásár 
helyi iakosokal. A közgyűlés elhatározta to
vábbá. bogy a megelőzőleg már működött 
egylet vagyonát további kezelésre átveszi 
A legelső választmányi ülés határidejéül 
folyó hő 20. napjának délelőtt 11 órá|a 
tűzetett ki.

A Csáktornyái vöröskereszt fiók-
egvlel választmánya folyó hó *20 án délelőtt 
11 órakor az alapszabályok 10 §-a értei 
ne ben megtartotta első alakuló ülését. A 
választmány egyhangúlag és közfelkiáltással 

hókegylel tisztikarát a következőképen vá
lasztja meg: Elnökök: dr. Krasovecz Ignácz- 
iit e> Kolbenschlág Béla; jegyző: Viasz 
Aandor. pénztárnok: Kollarics ‘ Mihály és 
orvos (ír Schwarcz Albert

Talált okmanybelyegek. Néhány drb
kor okmánvbelyeget találtak a mull be

en ,t Csáktornyái községház előtt. Igazolt 
tulajdonosa a városházán átveheti.

—- Deák Ferencz születése századik 
évfordulója megünneplésének előkészítésére 

a avarmegye törvényhatósági közgyűlése



által kiküldött bizottság folyó hó 31-én d 
e. 10 és tél órakor a vármegyeház nagy
termében értekezletet tart, mely értekezle
ten megállapítja az ünneplésre vonatkozó 
s a szeptemberi közgyűlés elé terjesztendő 
végleges javaslatát.

— Lajos napját ez idén is hagyomá
nyos kegyelettel ünnepelték meg a Csáktor
nyái polgárok. Folyó hó 24-én este mintegy 
30-an társasvacsorára jöttek össze a »Pe- 
csornik«-íéle vendéglőben, hol vacsora köz
ben s után számos hazafias beszédben ad
tak kifejezést érzelmeiknek, a helybeli tűz 
oltó zenekar pedig hazafias vonatkozású 
darabokat játszott. A társaság késő éjjeli 
órákig maradt együtt

—  Helyettes tanári kinevezés A vall 
és közoktatásügyi miniszter Horváth Józset 
okleveles rajztanárt a Csáktornyái állami 
polg. fiúiskolához helyettes rajztanitóvá ne
vezte ki.

— Jubileum. Miksavárott e hó 25-én 
ünnepelték Schádel István plébános lelké- 
szi működésének negyedszázados évforduló
ját. Az ünnepi mise után a plébániához 
tartozó hívek s a tanulósereg részesítették 
az ünnepeltet meleg óvációban

— Sorsjáték az idegen forgalom eme
lésére. Az idegenforgalmi vállalat, mely rö
vid fennállása óta máris számtalan bizony
ságát adta közhasznú szakavatott működé
sének, legújabban a kormány engedelmével 
és ellenőrzése mellett utazási sorsjátékot 
rendez. A sorsjáték 100000 drb. két koro
nás sorsjegyből áll és annak tiszta jövedel
me kulturális czélokra fordittatik, névszerint 
óly intézmények javára, a melyek hazánk 
egyes viuékeinek fellendítésén munkálkod
nak és idegenforgálmunk fejlesztését előse
gítik. Az egyes nyeremények tárgyát vasúti 
körutazási jegyek, bel- és külföldi szálloda 
szelvények, magyarországi fürdőhelyeken 
nyaralásra jogosító lakás igazolványok, für- 
dőidényjegyek jtb. képezik Nem kételke
dünk, hogy közönségünk eme életrevaló 
eszmét felkarolja s az utazási sorsjegyeknek 
óriási kelendőségük lesz. Az idegenforgalmi 
vállalat gondoskodott arról, hogy sorsjegyei 
úgyszólván mindenütt kaphatók legyenek.

— Bucsuzás Mindazon jó barátaim
nak, ismerőseimnek, valamint volt tanítvá
nyaimnak. kikkel a legutóbbi Csáktornyái 
rövid tartózkodásom ideje alatt találkozni 
nem volt szerencsém, — ezen az utón mon
dok szives »Isten hozzád«-ot; tartsanak meg 
továbbra is jó emlékükben a Csáktornyái 9 
évi tanítói működésem után. Pastinszky 
József.

— Posta- és távírda segédtisztek ki
képzésére — az eddig érvényben volt sza
bályok és rendeletek hatályon kivül helye
zésével — 1903. évi október hó 1-től a 
növendék - (éléve) - rendszer lép életbe.
1. Növendékül tölvétetik azon ifjú, ki: a) a 
középiskola legalább IV-ik vagy ezzel egyen
rangú más iskola megfelelő osztályát hazai 
’aniuiézelbei1 sikerrel végezte; b) 14 éves
nél nem fiatalabb s Ifi évesnél nem idő
sebb; az iskola bevégzése és növendékül 
felvétel között azonban legföljebb egy évi 
megszakítás lehel, mely esetben hitelesen 
igazolni kell, hogy ezen egy év alatt az il
lető hol tartózkodott és mivel foglalkozol»: 
c) magyar állampolgár; d) a magyar nyel
vet, ha pedig horvát-szlavonországi illető
ségű, a horvát nyelvet szóban és Írásban 
birja; e) feddhetlen magaviseletül t) ép és 
egészséges. Ezen feltételeket iskolai, születési, 
erkölcsi és közhatósági orvos által kiállitott 
bizonyítványokkal kell igazolni. A fölvételért

sajátkezüleg irt, ivenként 1 koronás pénz
ügyi bélyeggel ellátott és fennebb elősorolt 
feltételeket igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvénynyel évenként mindig augusztus hó 
végéig lehet folyamodni. A kérvény az il
lető posta- és távirdaigazgatósághoz czimezve 
azoi. posta-távirdahivatalnál nyújtandó be, 
hová folyamodó növendékül fölvételét óhajtja 
A folyamodványokra a szülőknek, illetve 
árváknál a gyámnak beleegyező nyilatkozata 
is reá vezetendő. 2. A növendékeket a 
posta-távirda vezér igazgatóság esetről-esetre
kikért engedélye alapján az erre kijelölt 
kincstári posta-távirdahivatalok vezetői s I. 
osztályú nem kincstári posta-távirdahivata
lok postamesterei személyes felelősség terhe 
mellett veszik fel. Hogy mely posta-távirda
hivatalok vannak növendékek felvételére 
évenként felhatalmazva, arra nézve bárme
lyik posta-táv '»-dahivatal tájékozást nyújt. 
A pécsi posta-táv. igazgatósági kerületben 
a baranyasellyei, barcsi 1 számú, Csáktor
nyái, keszthelyi, mohácsi, siklósi és szeg- 
szárdi posta-távírdahivataloknál egy-egy nö
vendék; a kaposvári, nagykanizsai 1 számú, 
pécsi 1 sz. és zalaegerszegi posta-távirda- 
hivataloknál pedig két-két növendék fog f. 
évi október hó í-től kezdve kiképeztetni. 
Az érdeklödöttnek bővebb felvilágosítással 
a helybeli posta-táviidahivatal szívesen 
szolgál.

A kővetkezőket olvassuk a »Ma
gyar Vas és Gépujság«-ban. »Vaskereskedők 
és a vasárnapi munkaszünet. Számos ha
társzéli városban lakó vidéki vaskereskedö 
— igy p. о. a csáktornyaiak — azzal a 
kérdéssel fordultak mihozzánk, hogy a vasár

napi munkaszünet tárgyában legutóbb ki- 
! bocsájtott miniszteri rendelet értelmében 
mikor kötelesek üzleteiket vasárnapokon 

I zárni Értesítjük ennélfogva az érdekelteket, 
hogy oly helyeken, a melyek az ország ha
tárához 10 kilométernél közelebb esnek, 
minden üzlet délután 5 óráig vasárnapon 
nyitva tartható, a határszélnél 10 km.-nél 
távolabb eső helyeken azonban a kötelező 
vasárnapi munkaszünetről szóló rendelet 
már érvénybe lép, rnég pedig oly formán, 
hogy az a kereskedő, a ki vasat és élelme

zési czikkeket tart, üzletét délelőtt 10 óráig 
nyitva tarthatja, míg a tisztán vaskereskedő 
üzletét egész napon át zárva tartani köte- 

' les. Az uj rendelet által leginkább károsítva 
érzik magukat a Csáktornyái kereskedők, 
mivel a környékbeli lakosság vasárnapon- 
kint ott gyülekezve csak mise után — te
hát 10 óra után — végzi bevásárlásait A 

! vasúti kilométer-mutató szerint Csáktornya 
a határszéltől még nincs 10 kilométer tá
volságban, minek következtében a csáktor- 

í nj ai üzleteket a rendeletben említett kivé
telen közé esőnek tartjuk«. Ezen dologra 
nézve részünkről is feleletet mai számunk 
»Vasárnapi munkaszünet« czimü czikkünk 
III. része ad s csak az a kérdés, hogy a 
távolságot a vasul mentén, vagy az ország- 

j ut mentén számitják-e?
— Orvosi körökben már rég ismert 

tény, hogy a Ferencz József keserüviz va
lamennyi hashajtó vizet, tartós hashajtó ha
tása és említésre méltó kellemes izénél 
fogva, már kis adagban is tetemesen felül
múlja. Kérjünk határozottan Ferencz József 
keserüvizet.

— Vakmerő betörést követtek el ed
dig ismeretlen tettesek folyó hó 24 és 25- 
ike közötti éjjelen Csáktornyán a város leg
forgalmasabb részében Weisz Márton arany 
és ezüstmüvesnek a Zozoli-léle házban levő 
fióküzletébe. A betörők valószínűleg még

kapuzárás előtt behúzódtak az udvarra, 
kényelmesen elbújhattak addig, mig a ház
ban elcsendesedtek. Bár úgy lálszík a csend
del sem sokat törődtek, mivel épen ez éj
jen úgyszólván minden órában ment be 
valaki a házba, vagy onnan ki, mégis za
vartalanul végezték munkájukat. Az udvar 
felől egy vasrostélylyal és azon felül vas 
táblákkal elzárt és soha sem használt ab
laka van az üzletnek, ezen akartak az üz
letbe behatolni. A vastáblát kinyitották de 
a rostélyt eltávolítani nem bírták. Ekkor 
azután az ablak alatt kiásták a falat úgy, 
hogy azon kényelmesen bebújhatott egy 
ember, ügy látszik azonban, valami megza
varhatta a betörők nyugodt munkáját, mert 
alig 200 korona értékű arany és ezüst tár
gyat vittek el, sőt a tál kibontásánál hasz
nált vésőt azon kőporosán egy piszkos zseb
kendővel együtt vissza hagyták a boltban. 
Hogy ki volt, vagy kik voltak a merész 
betörők, ez ideig nem sikerült megállapí
tani. A kiásott faltörmelékek között egy 
számla papírra Írott bizonyítványt találtak, 
melyet egy Lővinger nevű váczi üvegkeres
kedő állított ki valami Müller Béla üveg
festő és aranyozó segéd számára, ki folyó évi 
május közepéig nevezett üvegkereskedőnél 
dolgozott. A gyanú legnagyobb mértékben 
ezen üvegfestő segédre irányul, kinek hol
léte ezidőszerint ismeretlen. Csáktornyán 
senki sem tud ilyen segédről, az ipartestü
letnél ilyen nevű egyén nem jelentkezett. 
Váczról a kérdezősködésre az a válasz jött, 
hogy csakugyan dolgozott ott májusig egy 
Müller nevű segéd, de onnan eltávozott s 
hogy hová, nem mondotta meg. Annyit tud
nak róla hogy budapesti illetőségű s 40 
éves. A csendőrség intézkedett, hogy ha az 
ellopott tárgyakat Varasdon, Zágrábban, N.- 
Kanizsán vagy Gráczban valaki értékesíteni 
próbálná, tartóztassák le az illetőt. Neveze
tes, hogy e betörők Bernyák Károly vaske
reskedő üzletébe is be akartak hatolni az 
udvar felőli ablakon. A jó szándékot az 
erőszakkal meggörbített ablakvas s annak a 
megkezdett kibontása árulta el. Itt azonban 
a mint látszik, nem tudtak semmire sem 
menni, vagy pedig már nem volt elég 
idejük.

Hirdetés A nagy méltóságú földm. m. kir. 
miniszter ur az okszerű borkezelés terjesz
tése és fejlesztése czéljából a budafoki m. 
kir. pinczemesteri tanfolyamnál vándorpin- 
czemestereket (ez idő szerint keltőt) alkal
mazott, kiknek feladata az, hogy a borter
melő közönségnek a borok okszerű keze
lése tekintetében szükséges tanácsokat a 
helyszinén megadják, s az illető borterme
lők kívánságára a szükséges borkezelési 
munkálatokat (fejtés, derítés, szűrés) stb. Ők 
maguk végre is hajtsák. Azoknak, a kik e 
czélból a vándorpinczemestereket igénybe 
akarják venni, ez iránt a budafoki pincze
mesteri tanfolyam igazgatóságához kell for- 
dulniok A vándorpinczemesterek kiszállása 
esetén az útiköltségeket az illető termelők 
viselik, továbbá a vándorpinczemesterek el
látásán (lakás és élelmezés) kivül 2 korona 
napidijat fizetnek az illető vándorpincze- 
mesternek. Csáktornya, 1903. augusztus hó. 
Ulicsny Károly m. kir szől. bor. kér. fel
ügyelő.

Felelői szerkesztő:

N A R 6 I T A I  J Ó Z S E F .
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FŰLÓP (STRAUSZ SÁNDOR)
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^  ~ X X . teőaj. Broj 35.
Sve poäiljke se tiőué zadríaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
ime, Margitai Jozefa urednika 

vu Cakovec.

Iz d a te ljs tv o :
knjiiara F ischel FiJipova, 
kam se predplate i obznane 

poőljaju.

Vu Cakovcu 1903. 30-ga nugustuSa
Predplatna cena je:

Na celo lelő . . . 8 kor.
Na pol lt*ta . . . 4 kor.
Na éelvert leta . . 2 kor.

I’ojedini broji koStaju 20 Q||.

na horvat8kom i magjarekom jezlku izlazeci druztveni. znastveni i povuéljivl list za púk 

Iz la z i  s v a k i  t j e 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 l ju .

Obznane se poleg pogodbe 
i f.-.l raőunaju.

Sluibeni glasnik: »Cakovaéke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Cakovca«, i t. d.

Svakojaéke na vadé.
»Kuliko hiz, tuliko navade», veliju ljudi. 

Ako к susedu idemo. véé pri njim druge 
navade najdemo. Pri drugim puku pak su 
jóé bolje razliéene navade od naéih. Putniki 
vnogo znaju od toga povédati.

Navadan je obitelj gnjezda. Najprije 
deca, rodbina, s jednom oni, koji к obitelju 
spadaja, nam zave2u pazljivost.

Vu Europi, kam dale, stem viáe muí- 
kih najdemo prez £ene. Soldaéija i tezki 
Äivöt vnogim ne dopusti se Semti. NeSterne 
vére popi se ne 2eniju. Ran tak Éiviju vu 
Izhodni Aíiji Buddha vere popi. Afriké, A- 
merike, Australije divji ljudi ne poznaju 
lédiénost.

Krééeniki, Éidovi jednu, mohamedani i 
divji ljudi vise t en  imaju. Vu Guini i jedna 
iena vise mu2ov ima. To pri nas zakón ne 
dopusti. Svaki, koj ima éistu pamet, 
se more premisliti, da to taR nemre biti.

Pri divji ljudi 2ena je robica mu2a. 
Pri Négri sve posle na polju Яепа mora 
zrvSiti; muÉ vadasi, bijese ili pak se lejhari 
Ne samo pri Negri i Indianeri, nego i pri 
Kirgizi trÉiju ili kradeju íene; Mohamedánéi 
za peneze kupiju robice. Na sisku Fidíi za- 
koleju svoje йепе i pojeju je. Hindu ljudi 
ako mufc vumre 2enu skuriju Kabriboki, ako 
2ena dete rodi, műi si \ete vu postelju, a 
йена рак dela datje как i pri je.

Divji ljudi se neetaraju vnogo za decu

риске uniStiju. Vu Indiji v jedni sell jeden 
putnik niti jednu риски nije naSel. Stim 
bolje paziju na deéaka. Eskimovci. ako ma- 
loga deteta mali vmerje, zivo d«*te 2jom 
skup zakopaju. Vnogi pul рак prodaju 
decu.

Mi jako Stujemo stare«*; divji ljudi ne- 
trpiju véé takSnoga. koj nemore vun ili. os- 
laviju ga poginuti. Eskimovci roditelje stare 
odneseju na jen sisek ili peému i ostaviju 
je tarn, da od glada vmerjeju. Na sisku Ta
hiti zakoleju stare roditelje. Na istim sisku 
za nepristojnosl dráiju pr«‘d drugim jesli 
Pri eskimovci 2ena ne jede skup z miiÄom 
neg ako od njega kaj dobi, s hrbtom se 
obrne к njemu i stojeé jede.

Vu Chini zdesne na levő piSeju. Vu 
Japanu je neprestojnost s viSeSim stojeé se 
méniti, nék prje se mora sesli Malaji, ako 
stranjskoga imaju, sedeju se i Skerlak met- 
neju na glavu. Vu Auslraliji je nepristojnost 
onomu v óéi gledati. skim se meniju, to je 
pesja navada — véli Malaji ako se poklo- 
niju, primeju se za ruke i к éeli ziligueju 
je. Eskimovci jen drugoga za nos potegne. 
ako se mu poklom. Neéteri pak se z nosom 
tresneju. Crni indijanci nosa pretisneju jen 
drugomu к obrazu. Na sisku Sumatra ljudi 
neufaju sí ime povédati. Kalmuki za nepri
stojnost drZipi mustaée i bradu nősíti. Vu 
Chim si podbrijeju glave. samo jednoga 
copfa si ostaviju. Pred 40 letmi n«* iiosipi 
mustaée. a bradu pak pred 00 letmi. Vu

PerSiji si na kratkoma srefceju lasi, samo 
poleg vuh sí ostaviju tak как polski 2idovi. 
Vu Severni-Ameriki pak uépiéiju prve zube 
z raápoljom. Vu Chini na lévi ruki duge 
iiovte nosiju.

Mrtve na svaké fele pospravljaju ljudi 
Neéteri pojeju Ako éteri nekoga zakóié, 
onda ga poje. Véli, da onda njegvu jakost 
dobi Indijaneri neéteri skuriju neéteri pak 
vu zemlju zakopaju mrtve. Vu NovimZelandu 
ako vu htói zakopaju mrtvoga neostaneju 
— nutri, — nego vun se zeseliju, vrala 
zabijeju i futóin farbom pofarbaju. Vu takvu 
htóu véé nitko nesme iti. Na sisku Tahiti 
mrtve na Stange deneju. potlam éonte za
kopaju Na jednim sisku je takva navada. 
da mrtvoga za mesec dán vun skopaju i 
vu peénici ga speéeju. Zatem ga na prali 
zdrobiju i vu vodi ga spijeju. Drugdi pak 
meso dől zvreZeju izéontih, kője onda med 
rodbinom razdeliju. Glavu vdosica dobi. koju 
si na áinjak obesi i za spomenek nosi

Vu Indiji mrtve vu Gangéi vodu mel- 
neju. ili pak je Sefcgeju Vu Perfciji mrtve 
na jen túrén odneseju i tarn jastrebi raz- 
nosiju.

Vu Chini vmijeju i obleéeju mrtvoga i 
vu drvenu raku ga deneju Za 21 dán 
rodbina se vu bélu obleéeju i zakopapi 
mrtvoga. Bogataéi imaju kripte. siromake 
na zemlju deneju i ónak ga pokopaju. Cin: 
tor je vun z varaéa na jednim brefculjku, 
grobe éislo drZiju.

z А в a  V A.

Talisman.
»Talisman» )e rieé internationalna a 

znaéi nieku skrovnu moé, po kojoj tobofc 
éoviek, koj toga jedino и priéi obstojeéega 
»talismana» posieduje, mo2e do svega dojti 
kaj £eli, и svem ima sreéu i éve mu ide 
po fcnori. Toliko imam anda и kratko toga 
»talismana» opisati, za da rnoji vriedni éi- 
talci budu sliedeéu pouénu pripoviest ra- 
zumieti mogli. —

»Kak je to samo napravil* — vel 
Vlahek — »nigdar nije nikaj drugo bil как 
navadni dotepenec, a sad eto tu sedi na 
svojem vlastitern gruntu tusti i áiroki как 
Holofernes.»

»A kaj ti znaS о Holofernesu? Em on 
nije bil poljodelavac* — odgovori mu pri 
stolu sedeéi Mikek.

»On valjda misli Herodeäa* — izpravi 
ga Ületié Matek iz Gardinovca, koj )e bil 
viäe pismeni od ovih drugih i koj se je 
svojom geographiékom znanostju dapaée po 
tamnoj nőéi podufal gospodu vozitt po ne- 
prolaznih putevih ludbreÄkih goricah —

on misli llerodeia. onoga istoga. koj je sve 
na okolo po cieloj Galilaei viadal i vrlo 
bogát bil »

»Neka bude onda Ilerodei, meni je sve 
jedno» — veli Vlahek. »Ali sada pak mi 
vi to raztolnaéite, как je Peter Zlatié do ta- 
kove sreée doéel. Nikada nije nikaj drugo 
bil как kanaSéec, zatim je pri gospodinu 
provizoru и sluibu stupil, ond a je postal 
marofski gazda — a sad sedi na liepern 
gruntu как kakov pravi gospodin!»

Barié pulkne nekoliko kral iz svoje na; 
kratkom kaniSu pipe, onda izpije vino iz 
Vlahekove éaSe i smieáeéi se veli: »Hm 
— to dohadja tak. jer ima »talismana.»

»Ja saru si taki mislil, da to neide pra- 
vim putem» — veli Oletié.

»Jeli si ti lu stvar véé videlV »pita Vla
hek Bariéa.

»Nuder nam pripovedaj!* - namigne 
Bariéu Mikek.

Barié najprije poöteno potegne iz flaáe 
na desno sedeéega suseda éaSu bli£e к sebi 
te zatim veli ozbiljno: »Dakako da saru vi- 
del da ima »talismana»

Oletié svoju kupicu, koju je Barié bitóé 
к sebi potegnul, natrag pred se mein,* l ieénn: 
»Misiié da zato, áto sam onda bil ja jedini

• uajveci пеиак. каи sam se na 
sam po na(veéoj tmini med ludbre^kimi 
gora mi gospodu vozil, da mores i sad moje 
vino piti kad hoéeé? — Prije pripoviedaj* 
onda dobié.»

»No tak anda* — nadaljiva Barié 
»on svoga »talismana» svakomu rád kaze 
i ja sam ga mojimi vlastitimi oémi videl 
Posve je malen i zgleda kak posuáeni ko- 
renéek petroí«*linov.»

»A kobko mu cekinah ili cvancigah 
na dán donese?* — zapita znali^eljno 0- 
letié.

»No, to si ga sad moréé samoga popi- 
tati» — Wh Barié i pokajfce na liepoga se- 
Ijaka. koj je baé и sobu stupil i koj nitko 
drugi nije bil nego Peter Zlatié.»

Okolo stola sedeéi se skupa potegnu. 
za da bude nedoéavéi pri slolu imái miesta 
0\ se izbilja med nje s«*dne i kak je po 
sv°j Pr'lici njihovog spomenka — barem 
zaduje rieéi — éul. veli smieéeéi se: »Niti 
im nosi cekine nili cvancige. ab mi nekaj 
drugo donaáa. kaj je baé lak dobro. ako i 
ne bolj<> »

stola.
»Cujte, éujle!» — zaéude se svi okolo 

*Je, tko vieruje!» — veli dvojeé Oletié



К mrtvim deneju hranu i örülje. Vu 
Kolumbiji mrtvoga vu plavtu zeSijeju i na 
jedno visoko drevo obesiju, kre njega de
neju njegvo örülje Vu Japanu onomu vu 
grob, ko| je vu Zivlenju sablju nosil drvenu 
sablideneju. Vu Afriki gda kakSnji, vojvoda 
vmerje viSe sto ljudi pokoleju, da bu na 
drugem svetu sluge imel.

Na siski FidZi od Zalosti si Iasi i mus- 
taóe zreZeju. Negri, koji se pobrivaju, za 
mrtvim si ostaviju bradu. Vu PerZiju Zalost- 
na farba je Crnkasta, vu Arabiji je siva, pri 
turCinu je módra, vu Chini je béla.

»Kuliko hiz, tuliko navade!*

Kaj je novogaV

Vélik» n e s r c t n  n u  m ó r j a .
Velika nesreCa, kak javiju íz Helsings- 

forsa, pripetila se je na morju. Jeden paro- 
brod vozil je vu susedsku obeinu na pro$- 
Cenje poboZnike, na najgornje mesto paro- 
broda tuliko naroda se okupilo, da se gor- 
nja stran od velikoga terha skup zruSila, 
vekSa stran od ljudih bili jesu vu morje 
spokapali. l)o Ceterdeset ljudih je tamo svoje 
Vivienje pogubilo, vnogo pako teZko ranjeni 
postali jesu.

/ /  S i béri je  vu smrt.
Vu Lorenti varosa parkku, kak odonut 

l)rzojav javi, jeden po imenu Polivanov Pe
ter zvani ruski clovok samoubojstvo naCinil 
je. Veliku svolu penez i jeden list nasli 
jesu pri njem. vu kojem ovo piSe. da su 
njega vu Siberiju odsudili, nego pruzila sej 
njemu pri Ilka odskociti. Zato otiSel je vu 
Lorentinu, da tamo pózna jednoga francuz-1 
koga zaslupnika i jednoga profesora. Pa po- i 
kehdob je mogel odskoCiti zakaj si je vzel 
Vivienje od toga vu listu nikakovoga 
spomenka nedaje.

P o r » t l i  m » f f j u r a k e  x a s t a v e .
Hrvatski pobunjeniki opet davaju glasa; 

od sebe. Sad njim je magjarska zastava na

zadevi. Vu ZapreCiCu na kralja rodjevni dán 
van jesu podeli bili magjarsku zastavu na 
Zeleznice kolodvor. Óva zastava nise bila 
dopala ljudem. Poklám su Zandari doáli na 
lice mesta, zastava bila je veő dőli vzeta i 
nedostojno poklaóena od puka Proli pobu- 
jenikom pretrucani bili jesu Zandari oruZje 
hasnuvati. ViSe ljudih je ranjeno postalo.

Íz Zagreba sluZbeno na táj naCin javiju 
ovo pripeCenje Na kralja rodjevni dán na 
juZne belezne ceste ZapreciC zvanoga kolo- 
dvora stanje van deli jesu magjarsku i hr- 
vatsku zastavu. Prije podne okolo desete 
vure В stotm muZov se okupilo okolo k o - 
lodvora i potrebuvali jesu magjarsku zas
tavu Kad su njim njihovu Zelju izpuniti 
ni hoteli, s silnim naőinom hoteli su muZi 
zastavu dőli vzeti. Zandari su nato 11 hi- 
tih naómili. Pva muZi su taki mrtvi postali, 
Sest na smrt, dvadesel pako teZko ranjeni 
postali jesu Vlada jednu kompaniju peSiC- 
kih soldatov je poslalo.

Sto se tiCe bűne vu Zagrebu se takaj 
tila zapoCela — Po vulicah |esu kriCali 
da:

— Nek se odstrani odovud magjarska 
zastava.

Öve vendar jesu soldati spolovili i vu 
reSt zatvorili.

Zuf/nju te lj» .
Íz Athene javiju: da Metonas zvanoga 

prostoga soldata soldaCki sud je na smrt bil 
odsudil, zato, ar je jednu pucu vmoril kajti 
ga ni hotela ljubiti. Kad su doSli do zgub- 
lenoga mesta, pitali su od njega, da kako- 
vu zadnju ítélju ima? Na ovo prosi prisutne 
sluZbenc ljudi, nek njemu dopustiju da pet 
minut gledi na svoje rodjeno mesto. Zelju 
njemu jesu izpunili i na smrt odsudjeni 
neprestajno gledi na onu okolicu lak dugó. 
dók Sest kuglih ne prevrta srdce njegovo.

ix bojnxljivostl.
Jednoj zalublenoj Zenitbi konec dohadja 

glas íz Barletta zvanoga talianskoga sela. 
Lamekija Antun barlettaiski tergovec zapro- 
sil si je lepu BeSSu Amadiju za tuvaruSicu, 
koja iz Ciogija zvanoga mesta jednoga ribiCa 
dele bilo je Hoditelji nisu hoteli privoliti,

nato zaljubljeni tergovec odskoCi s pucom 
i nju si za tuvaruSicu vzeme. Ncgo blaZen- 
stvo njihovo kratko vreme trajalo je. Ter- 
govca brat jeden tehnikuS dojde na pohod- 
jenje k zakonskim. Bilo, ili ne bilo kakovo 
poznanstvo med Sogorom i Sogoricom, évo 
se nezna, nego muZ sumljivi postane i od 
öve dobi konec postane vsemu blazenstvu. 
Öve dane muZ s revolverom na padne na 
svoju Zenu i na svojega brata takaj. Zena 
je samo malo ranjena postala, akoprem je 
njezin muZ dvakrat sproZil na nju svojega 
revolvera. TehnikuS nato van spukne iz ruk 
osobujnoga óloveka oruZje i na svojega bra
ta sproZi. Kugla je bojazljivoga Cloveka 
srdce prevrtala- TehnikuS pako jse sam bil 
javil pred sudom.

T o i v u j s k u  x n l j n b i j e n o s t ,
Joá vu januaru mesecu bilo se pripe 

tilo, da od Markstein Salamon tergovca nje 
gova sluZkinja po imenu BoSnjak Katica В 
jezero korun je posvojila. Redarstvo je pu
cu prijelo, nego kradljivost je tajila i pos- 
vedoóiti proli njoj zevsema moguCi bili nisu, 
pravdeni stol je nju na jedno létni reSt 
bil odsudil. Koma da se reSta reSi, lista piSe 
dr. Gabor Bela redarstva Cinovniku, vu ko
jem skruSeno pripozna da tri jezero korun 
je ona vkrala. Peneze véli vu listu je pre- 
dala Hauser Karoly postarskoga sluge Zeni. 
Zaljubljena bila je Zeninjega muZa i tak se 
jesu bile pogodile, da za tri jezero korun 
ostavi Zena svojega muZa. Nego Hauseri 
su nju prevarili. Peneze dakako jesu od 

í nje vzeli. nego Zena joS dán danas svojim 
muZom Zivi i niti neCe njega ostaviti. Glo- 
deC na ov list, redarstvo je iz nova prijeli. 
BoSnjak Katarinu i prama Hauserikovici, 
iztragu podiglo. Hauser i njegova Zena sad 

I tájija i tim se braniju, da puca, koju su od 
svoje hiZe pretirali, iz fantljivosti podigla je 
proli njimi tuZbu. BudapeStansko redarstvj 
je vu Hausera stanu sve preizkalo, nego 
penezom na trak ipák nisu mogli dojti. 
Naravski istraga na dalje traja proti njimi

Л' » p a d  p r o t i  j e d n o m u  v/нки.
Öve dane, kak iz Cella javiju, dósad

te broji u sebi teZko sreberne gum be na 
zlatiőevom  lajbecu. S vaki gum b je bil form t 
vrieden. A ko m u öve nije »ta lism an* (О  
nesel, bil bi se dal za vadlingu obesiti Ali 
rekel n ije  nikaj.

Z la tió  m edju tim  posegne u 2ep. izv a d 1 
iz njega m alenu ko2natu 2aCkicu. pokaze, 
ju svim  okolo sedeóim pák ju  opet tu n  и. 
2ep »Ovde u nutra je  moj » ta lism an,* 
véli na to —  »te je  istina prava i 2 iva  
da odkad ga im am , mi uviok ide dobro  
pák ako je  doSlo i kaj nepovoljnogu zm es  
to se je  sve na h itrom a popravilo.»

»H m , h m * —  naCini M ikek
»Gledaj, gledaj» —  zm rm la  V lahek i 

gledi zam isljeno svoju praznu flaSu koju je  
BariC do dna skresal —  pák i takvoga kaj 
im a!»

—  em je ciela stvar tak posve 
jednostavna i hoz svaké coprijo ili v rliu n a-  
ravske moCi, je li BariC?» —  véli ZlatiC.

»Ah. dakako. dakako» —  odgovori 
hitro BariC te si u hilroCi posudi susedovu  
punu llaSu, koju na pol izpijo —  »sve, kaj 
je zemeljsko, je posve jednoslavno i ш ка |
v rh iin ara v n o !»  .. .

»A m la  posluhm le me dragi p r ija te lji» 
-  priCinc sada u o zb iljiie ir  lonuäu bogali

ZlaliC. — »Vi svi zu.de, anda da sam ja 
negda bil mali kanasCec i nikaj vise, k 
tomu sam bil diete lediCne dievojke Roziké 
ZlaliC, koju je jedan jagar na grieh i u 
sramotu zapelal. Negdo me nitko nije liepo 
gledal, jer da tobo* facuk nije ono isto, kaj 
su zakonita dieca. Ja sam se radi toga znal 
viSekrat 2uhko plakati. all mati moja me 
je tiáila i öve pomzujuCe misli mi iz glave 
izbijala. NeplaCi se diete moje, je znala reCi, 
Coviek na ovom svietu ti je samo toliko 
vrieden, koliko je pred Bogom vrieden, a 
na drugom svietu smo svi jednaki. Budi 
anda poSten i marljiv pák se trsi, da se 
gospodinu Bogii dopadneS, onda CeS se veC 
i ljudem dopasli. — A kad sam dvadeset 
godmah navrSil, uzdi su me za soldata — 
I baS onda je moja mali ineni dala »talis- 
rnana» . . .

* Aha, sad dojde,* — oglasi se
Vlahek

* Je, onda je to bilo* — nadaljiva 
ZlaliC* — »Ona mi je rekla, da ga je sama 
osobna ízkopala, a ja sam ga uviek pri 
sebi nosil. Nekak mi je iälo bolje za rukom 
avanziral sam samo ónak jedno za drugem 
do straZmeStra, moj kapitan rne je rado 
imái I ako bi bil hotel, mogel bi i n i dalje

bil pri soldatih ostati i kakti stari soldat 
bi manje tereta imái *

»Ali sí ipák radje otíSel* — primeti 
Mikek

• Jesam radje otidel* — todgovori Zla- 
tió. — Moj gospodin kapetan koj je bil bá
ron, ine je na svoje imanje u sluZbu vzel: 
najprije sam bil Stalm sluga. pák sam ko- 
nje Cistil, da su se svietili kak politirani, 
k tomu sam imái nad sobom paziti na 
Zdrebljenje kobilah, a pri lom sam liepe 
groöe zasluZil kak i pri trgovini konji iz 
naSe Stale, jer naSe Stale su bile puné te 
je mnogo trgovcev dohadjalo. Kad pák je 
gospodin baron nadlo umrl te je bilo sve 
prodano, onda me je növi tisztartov skupa 
sa kupljenim imanjem prouzel pák me je, 
kakti staroga, zaufanoga i na dobrom glasu 
stojeCega slugu postavil za gazdu nad 
marofi. Ja sam bil marljiv i vieran tak, da 
je gospodin groí, koj je to imanje kupil bil 
s menőm na tuliko zadovoljan, da mi je 
obodva marofa dal u arendu. Pri tóm smo 
obodva dobro stali i gospodin gróf i ja, a 
za deset godinah sam si toliko priskrbel, 
da sam mogel mojega sadanjega grunta 
kupiti. Kad sam se na isti préséül, iSlo je 
doduSe te2ko, jer je cielo gospodarstvo bilo



nepoznati jednoga brzovnoga vlaka s ka* 
inenjem nahitavali jesu. lílek Rudolfa JuZne 
Zeleznice budapeStanskoga cmovnika gospoju 
jeden kamen leve strani obraza tak pogi- 
belno bil je ranil, da je pretrucana bila к 
doktorskoj pomoCi se podvrCi i radi toga 
morala ie vu Pörtáahu vlaka ostaviti.

Jubileum.
Vu MikSavaru su 25-ga o. m. obslu 

vali jubileum tamoSnjega gospodina pleba- 
nuSa, koj vre dvadeset i pet letah vodi i 
navuCava puka kakti sveCenik vu duáevnih 
poslih Po svetoj meSi Cestitali su gospo- 
dinu plebanuáu njegovi verni farniki i Skol- 
ska deca.

Od novoga papé.
Tako priliCne i znamenite sitnosti pri- 

poveda Daily Mail zvani novinar vu zad- 
njem svojem broju od novoga papé. Ovoga 
urednika jeden pisatelni drug je na audien- 
ciji bil pri novim papi. Od viS jako za po- 
niznoga i za prijatelskoga naziva X. Piusa, 
koj najmre nikak nemre se izprijateliti s 
Vatikanskemi duZnosti Dobrota, pokornosti, 
zvanredno hotenja jakosti osobita jesu Za 
jedno Cisto odprto izusti svoja mnenja Cus- 
tve i svoje miseli nezakriva Kadje od kar- 
dinalov spomenka imái, medju ostalemi 
ovako se bil izrazil:

— Moji reStni StraZari su mene simo 
zaprli i zatim odbeZali jesu

Francuzom pako nise bilo bas jako 
dopalo, koji su na ooboZni put doSli, da 
njihovoga jezika negovori.j Ga Salle herceg 
vodil je poboZnike, malo teSko bilo stalo 
njega ar talianskoga jezika ravno tako slabo 
govori как papa francuskoga. Pius X. je 
talianski govoril, nego tak brzo, da njega 
herceg ni mogel nasleduvati, na kaj si vze- 
me balrivost tako njemu reCi:

— Adagio preeo, Santita!
Po hrvatski: »Pomalo, ako smijem pro- 

siti njihovu svetost.»
Papa je zatim po menje govoril, tak da 

ga herceg bil mogel razmeti. Kad je zatim 
na njega red doSel. on je francuski govoril. 
nego takaj jako brzo. Papa ga na brzoma 
zastavi i tak véli!

— Adagio prego, principe!

zapuSCeno, zemlje i sienokoSe su izgledale 
как puSCine a kuCa mal da se nije sruSila 
i ja sam moral od poCetka poCeti. Mnogo- 
krat sam veC i priCel dvojiti, jeli bum ja 
to spelal. Ali kad sam onda mojega »talis- 
mana* poglednul, svaki kral sam se zmis- 
lil, kaj mi je moja pokojna majkica govo- 
rila i na to sam opet jak postal. I iälo je.
— ne na jedankrat i ne odmah, veC liepo 
polagano, ónak jedno za drugim, как se 
jeZi jeZú.»

»Hm, hm,» — napravi Mikek i véli
— *em je onda to na takov naCin islo 
sve naravskim putem, ? nikakovom »talis- 
manijum.»

»Pak dakako da uije pri tóm nikaj 
vrhunaravskoga bilo» — véli dalje ZlatiC
— »Ja sam poslie se za KerovCenom Ja- 
nicom spoznal. Ona je u istinu imala ne- 
koliko stotinah forinti, ali kaj je vriednijej 
bilo, to je bilo vierno srdce i odprta glava, 
bistra pamet i dvie marljive ruke. I sad je 
tekar sve iSlo napred! — No a sad, sad 
nemamo niti krajcár duga na naSem posie- 
du, nekoliko komadah mariié i nad tun 
svem je boZji blagoslov.»

»Da рак sam ja tak daleko dotieral, tó
mű je u istinu moj »talisman» uzrokom»

— Pomenje ako smem prositi herceg.

Л о vl Vatikan*ki tajnik.
lz Rima telegrafiraju: SluZbeno takaj 

potvrdjavaju ovoga glasa, da X. Pius papa 
za vatikanskoga tajnika Satolli kardinala je 
milostiven imenuvati.

J o ie t  nadhercega stareäinstvo .
JoZef nadhercega prveSe ljubavi prama 

ciganom po paSCili ŝ  jesu husna vzeti ne- 
koji pametneSi cigani. Balogh ferko iz Ipoly
sága ciganjski muZikaá augusztusa 20. ob- 
drZaval je zlato gostuvanje. Vu ovoj priliki 
pozove za stareSinu JoZef nadhercega, koj 
na ciganjskoga primaSa veliko veselje prime 
ovu Cast. Nadhercega tajnik vu sledeCem 
istu daje njemu to na znanje.

PoStuvanomu staromu Balogh Ferencz 
muZikaSu vu lpoljSagu. Na poslanu molbe- 
nicu daje se vam na znanje, da Gospodin 
JoZef nadhercega carska i kraljevska svétiost 
najmilostivneSe izvoiiia je dopustiti, da nje- 

! govo ime kakti stareSina tekuCeg meseca 
j 20. dana na obdrZavajuCem vaSem gostu- 
vanju ima Se vu zapisnik zabiljeZili. Alcsuth 
1903. augustuSa 7-ga

HEPP
dvorski koncipiSta 

Vubiii su ga divji biki
Vu Sönbrunn stvarnim vrlu, как iz 

BeCa javiju, ove dane. ob poldan Cudnovita 
nesreCa dogoddá. Jeden sluga, koj je nava- 
den bil divje bike hraniti, dva divji biki su 
proti njemu stali i vumorili. Ove dve stvari 
je ruski cesar prikazal naSemu kralju pjed 
pol léta dnevi prije toga. Slugu su viSekrat 
opomenuli, da neka ne hodi nuter vu za- 
gradjenu gajbu, ar divji biki su nekrotljii i 
jako pogibelni. Nego on nije dal do toga ni
kaj, i opet ide nuter vu zagradjeno mesto 
bez toga, da bi se Znjim kaj takvoga pri- 
petilo. Pred nekulikimi dani pako, как berS 
je nuter stupil. jeden bik proti njemu stane. 
Sluga na diugu stran beZi, da preko zagrad- 
jemh gatrov skoCi. ali bik ga dostigne na 
svoje roge. njega rnetne nekulikokrat na

morale znati. kaj mi je moja pokojna maj
kica rekla. kad mi ga je dala — Peter, je 
rekla, ovde ti da|em »talismana», on ti bude 
uviek pomagal, ako se budeS rano u jutro 
ustajal i ako se u veCer prije nelegneS. dok 
nebudeS siguran, da si sve duZnosti onoga 
dana izpunil. Ako pak dojdeS u kakovu ne- 
priliku, onda зато pogledni »talismana» i 
h odmaCe li sve na pamet do|ti, kaj ti ja 
sad govorim i moj nauk, kojega li dajem. I 

ITeZko nije nikaj. kaj Coviek ozbiijno i mar- 
Ijivo poprime Pak ako bi hotel kaj перой- 
tenoga uCiniti. зато si pogledni ovoga *ta- 
lismana» i odmah Ce te sietiti rieCih tvoje 
stare majkice, koja ti véli: poStenje najduZe J 
traje. To si zapameti! — 1 anda vidite moji 

; dragi ljudi, ja sam Io sve posluhnul pak 
mi je na laj naCin »talisman» kroz eieli 
mo| Zivol pomagal — — *

Tim ZlatiC svoje vmo izpije, krCmaru 
plati te iz krCme otide.

Ostalipako su ostall sedeC, Cohlali su 
se za vuhi te — su ostali ametni как su 
i prije bili

Km. Kol lay

zemlju — svojemi nogami njega dotapSa. 
— nadaljiva poslie stänke ZlatiC. — » jer 
Na gledeCega puka veliku larmu dobeZal 
jesu ostali drugi slugi, koji su iz kolici i 
Zeleznimi batiuami s velikom teZkoCom doli 
stirali osebujno ZivinCe iz svojega uesreC- 
noga pajdaSa, nego onda je veC preminul. 
bil. —

S tra b o v lti ogeuj.
Strahovito vidjenj bilo je proSastm 

pondelek na veCer vu Budapesté sredine, 
Kod Goldbergera zvanoga velikoga tergovca 
Stacun zevsim nj^govirn blagom na Kerepes 
put zvanim mestu pod 38. hiZniin broju 
Cetverno katno palaCu je ogenj na pepel 
uniStil.

Ova ista palaCa zevsema je izgorela, 
da paCe i susedne jedno katne hiZe krov 
je takodjer bil izgorel. Vu Klauzal vulici 
jedm hiZe pivnica se takaj vuZgala. Ova 
strahovita nesreCa CloveCanske aldovnike 
je takaj sobum pobrala Okolo jedenajste 
vure po noCi dvanajst mrtvih i sest tezko 
ranjenikov popisalo je redarstvo Nego ovih 
osemnajst nesreCnih зато iz med onih jesu, 
koje su iz plamnum goreCe hiZe van spo- 
skakali, da si svoje Zivlenje oslobodiju.

Nekoji ljudi pako, navlastito med nji- 
ini viSe Zenskih glav kakti hiZe ove stanov- 
niki, vu zidini ovi naáli jesu smrt svo|u. 
lz jedne strain dim zaduáil je nje, z druge 
strani pako uisu se bili podulali vu za nje 
pripravljeno mzprestrtu ponjavu doli skoCiti, 
как doktori sudiju, od velikoga straha prije, 
neg bi bili inogli к obiokom dospeli, jed
noga i drugv,ga je srCni Zlak trefil. Da ku- 
liko moglo ih je preminuti nuter. to se joS 
do sada za segurno nezna. Vu velikoj huni 
ui moguCe bilo zeznali. koji su bili za оно 
vreme stanovniki vu Cetvero katnoj palaci. 
HiZe ove vlastelin nije bil onda vu Bu
dapesti!

Kralju naSemu, koj je baS onda bil 
vu Budapestu, na veCer ob osmoj vuri su 
javili ovu nesreCu, jako ga iznemiril ov glas, 
laki poslje giola Bessingeua husarskoga ob« r- 
Stera na lice mesta

Krall zapoved dade, da nek inu i jjo 
noCi viSekrat dadu na znanje od nesreCe.

Drugi dan okolo jedne vure poslje 
podne sam kral| osebno pohodil je RokuS 
Spitala, gde ranjeniki leZiju, svakim bil se 
spominal I tim batrivil. da nek se ufaju vu 
dobroga Boga

Zatim se obrne к Rudnay nadkapitanu 
I veli njemu:

»Bado bi videl unidtjeno stanje takaj, 
sprevodite me tamo, prosim *

Iz RokuS Spitala do ovoga mesta kr dj 
peSice ide, kad sve |>ogledne, prama svojoj 
kociji se naputi. Vu putuvanju neprestanoma 
na nikaj spravljenoga slanja prama nebu 
stojeCe gole stene gledi i od strahovito ne
sreCnih ranjenikov se spomma.

Zatim se odpelja. Kud je njegova ku- 
Cija isla, sve povsud se pozdravica »Éljen» 
Cula.

P eter k ra lju  al/a za peueze
Rn srbskim tronuSu, как se vidi, pod 

jednom vu sili jesu za peueze. Milan je gla- 
soviti bil od dugov delanja, niti ni potrebno 
govora, Sándor kralj takaj je guslokral po- 
hadjal bankere Sad iz Drezde javiju, da 
Peter srbskoga kralja dva agenti se tarn? 
zadrZavaju, da za stran kralja jeden million 
frankov vrednosti vekslina namesliju, all bu
di kakovim drugim naCinom priskrbiju ovu 
Sumu peueze. Srbski kralj zato bil je pre- 
trucan se vu Drezdu obrnuti kajti vu Buda- 
peátu i vu BeCu je badava probuval
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Hirdetmény.
Kotor község képviselőtestületének 10/jk. 1903. határozata folytán 

közhírré tétetik, hogy a község tulajdonát képező egy ház vegyeskeres
kedői bolthelyiség, pékmühely, lakás és melléképületek

1903. W i szeptember hó 8-áti délelőtt 9 óraKor
nyilvános árverésen 6 évre bérbeadatni fognak.

Bánatpénz 100 korona
Az árverési feltételek bármikor megtekinthetek.
Kelt Kotor, 1903. augusztus 22-én.

Kele György Zvosecz András

3508 sz. tk. 903

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ható

ság közhirré teszi, hogy Matatek Dóra ko
torj lakosnak, Dobranszky Iván kotori lakos 
elleni vhajtási ügyében 60 kor. töke, ennek 
1901. évi aug. hó 16. napjától járó 8 °/0 
kamatai kielégítése végett a nagykanizsai 
kir. törvényszék a perlaki kir. jbiróság te
rületén fekvő a kotori 18 sztjkvben felvett 
793 hrsz. ing. a vha|t. (örv. 155. §-a illetve 
156. §-a alapján külön egészben 55 kor , 
az 1117 hrsz. ing. 74 к., a 2325 hrsz. ing.
83 к., a 2327 hrsz. ing. 56 к., a 2576. 
hrsz. ing. 113 к. a 4360 hrsz. ing. 88 k.} 
a 6713 sztjkvben felvett 6937 hrsz ing. á 
vh. tiirv. 156. §*a alapján egészben 242 k. 
kikiáltási árban mint becsárban az 

1903. évi szeptember hó 22 napjan d. e. 10 órakor 
Kotor község házánál Dr Kemény Fülöp 
ügyvéd vagy helyettese közben jöttével meg
tartandó árverésen eladatni fog

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése elöli, a fenti kiki
áltási ár 10 °/o*a bánatpénz léjében letenni 
kötelesek.

PerlakoiT. 1903 május 19 510

*95**35* *35**95**95**35**35**95**9F*35**35*fx'"rx* *л* *3F*9P

Egy ház 2 kerttel, istállóval 

és 2 hold telekkel eladó.

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
510 2—3

'л*

Egy jó erkölcsű fiú 
t a n u l ó n a k

felvétetik

T O D O R  R. utóda
fűszer- és csemege kereskedésében 

C s á k t o r n y á n .  997 3 — (

jegyző. 517 1 — 1

K e il-la k k
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára

506 I

Ke i l -  féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
К e i I - féle fehér »Glasur« fénymáz 45 kr. 
Ke i l -  íéle arany-lénymáz képkereteknek 20 kr 
Ke i l -  féle szalmakalap-festék minden sziliben.

Mindenkor kaphatók:

HEINRICH MIKSA czégnél Csáktornyán.

Fényképészeti műterem.

Van szerencsám a n. é közönség b tudomására adni, hogy hely- 
hen a perlaki-utczai Horváth Balázs-téle házban (az uj járásbirósági épület 
közelében) egy a mai kor igényeinek megfelelően teljesen felszerelt

fényképészeti műtermet
n y i t o t t a  m.

Mindennemű képet (aquarell. platin, email, bromezüst) bármily 
nagyságban, úgyszintén nagyításokat a  l e g r ö v i d e b b  i d ő  a l a t t  
J ó t  é s  j u t  Á n y o s  Á r o n  k é s z í t e k .

В megbízásait kérve maradok teljes tisztelettel

м2 í -3 Agots Arzén.
J »  e r  k ö l e s  f i  tif/у  e s  f i n  g y a k o r n o k u n k  f e l v é t e t i k .

Alapos hegedű és zongora oktatásra,
valamint elemi és polgári iskolai tanulók részére magán
órák adására vállalkozik

Agots Arzén,
513 t —3 Csáktornya,perlaki-utcza,

H o r v á t h  B a l á z s - f é l e  h á z .

Ugyanitt egy 7 változatú, alig használt fisz-harmonium 
és 1 kitűnő angol vizsla jutányos áron eladó.



3702 szám tkvi 1903 Domásinecz községházánál dr Kemény F ü -1 az árverés megkezdése előtt a fennii kikiál-
3702. szám tkvi 1003. ügyvéd vagy he|yettese közbenjöttével tási ár 10-at bánatpénz felében letenni kö-

Arverési hirdetmény. -megtartandó árverésen eladatni fog. telesek.
A perlaki kir. jbiróság. mint tkvi ható- Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy I m.t on, . . m.i^> ... «m. >'ltí

ság közhírré teszi, hogy Nemecz Ferencz mint 0 Й ® @ © 0 0 ® 0 0 0 0 0 0 ^  I
kisk. Nemecz Erzébet gyámja novákoveczi í  I
lakosnak Magarecz András novákoveczi la- a j Ä t*Y  h i t  > jf  • f  |
kos elleni vhajtási ügyében 184 kor. tőke Ж Drávavásárhely község alulírott elöljárósága részéről ezennel közhírré f l
71 kor. eddigi és 13 kor. 20 fill, árverési Ж tétetik m i s Z p r i n t  a község tulajdonát képező d r á v a v á s á r h e l y i  n a g y v e n -  f i
kérvényi költség kielégítése végett a nagy- 0  d é  jő  p u s z t a f a i k o r c s m a -  é s  d r á v a h i d i  k o r c s m a é p ü l e t  f i
kanizsai kir. törvényszék a perlaki kir. jbi- й  Б .  4A £ i f  I
róság területén fekvő a domásineczi 107 Щ fg ly X  jd j  52С01СШЬСР ItO 17-Ctt M lC IO tt  10 ОГДКОГ f i
sztjkvben felvett 197. hrsz. ing. a vh. törv Q  * " f i
155 és 156. §-a alapján külön és egészben 0  a községi irodában tartandó nyilvános árverésen 3 évre haszonbérbe adatni fog. f |
320 k., a 467 hrsz. ing. 45 k . az 569 0  Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a községi irodában ä  |
hrsz. ing. 71 k, a 2208 hrsz. ing a vhajt. Q  bármikor megtekinthetők Drávavásárhely, 19 0 3 . évi augusztus 25-én. £  \
törv 156 §-a alapján egészben 105 k.,a f  A  . .  .  . , . . .  , f  >
1686 hrsz ing 47 k, az 1950 hrsz ing Ж Kornfeind Nándor Novak János ^
37 kor. kikiáltási árban mint becsárban az 0  jegyző. 514 1 —2 biró. f  |
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I Sok pénzt á i
# takarít meg*, ki szükségleteit # 
I  H E S S E L  JAKAB helybeli á ru - I
í r  Ш
1  h á zá b a n  szerzi be. j|
1  Kttltűzküdés miatt mélyen leszállított árak. •
4 $ t  === " ' ' '  ------  - - ■ —

Mostani üzlethelyisége ^
m  S Ü  g_ mellette levő lakás- |
ж  »».«- =  sal együtt kiadó. -  ” * #
# # # # # #  # # # # #  # # # #  I f I ! * |  ж  l& t ó t & t i i

Nyomatott Eischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán. i


	35



