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A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hiv. közlönye

A z  a porfelhő . . . !
(L .) Nézem, szomorúan nézem azt a 

porfellegel. Máskor kedves képet nyújtott a 
távolban emelkedő porfelhő, ám most szo
morú gondolatokat ébreszt lelkemben. Oly 
vészes az a lelleg, a melyet a hazatérő nyáj 
okoz.

Szegény nyáj.! Minek is hajtják ki a 
legelőre? Száradt már ott minden, a fű ta
lán gyökerestül is kipusztult. Nincs már ott 
harapni való falai. A rettenetes hőségben 
még azok az istentelen bogarak is bántják 
a szegény marhát. Fáradtan, éhesen tér a 
légéről haza és otthon szomorúan akad meg 
rajta gazdája szeme.

Mi lesz velünk!? Az aratás elmúlt, si
lány volt. A tengeri helylyel — közel már 
száraz, a babot már szedik, aprószemüre 
érett, a burgonya a nedvesebb talajban még 
ér valamit, de egyebütt száraz már a szára. 
Itt a répavetés stb. ideje, nem lehet vetni, 
mert az ég csatornái nem akarnak meg
nyílni még most, az utolsó pillanatban 
sem.

Másfél hónapja tart már e szárazság. 
Közben harmalozott is egy kicsit egyszer 
kétszer, óh de mit ér az éhséggel küzdőnek 
egy mákszemnyi morzsa?!

De az aggódás pilanataban mi is arra 
a meggyőződésre jutunk, hogy takarékosan 
megélhet majd népünk. Takarékosan, fölös
leges szükségleteit szűkítve még valahogy 
átvergődik a jővö évig. Csakhogy az a baj, 
hogy népünk már takarékoskodni nem igen 
tud. Talán a takarékpénztárak is okai ennek. 
A nép könnyelmű, eladósodott, a korcsmá- 
rosok és takarékpénztárak gazdagodnak. Az

adó most már két évről hátralékban van. 
Pedig az idén meg fogja követelni a ma
gáét az állam is, hisz pénz nélkül állam 
sem képzelhető! . . Teremtő Isten, honnan
vesszi ez a nép a pénzt, hogy adót fizet
hessen?! Most egyszerre zudul minden a fe
jére. Beteljesül a m ndás, hogy »a csapás 
nem jár egyedül *

Erről prédikáljatok a népnek! Ne ámít
sátok nagyhangú politikai frázisokkal, ne 
lázitsátok a haza ellen, ne muttassatok neki 
ábrándos, — valótlan utal a szabadság felé, 
a szociálizmus magvát ne hintsétek közéje, 
de tanitsálok őt józanul élni, takarékoskodni, 
szoktassátok el a korcsmázástól, a fényűzés
től, a fölösleges pénzkidobástól.

Mert higyétek el, csak az a nép sza
bad, a mely megelégedetl A lehetetlen után 
áhitózók nem lehetnek szabadok, nem le
hetnek megelégedettek.

Szerencsétlen nép az, szerencsétlen köz
ség, melynek rossz vezetői vannak. Mert 
bizony a nép legtöbbször vezetői után in
dul. Ha azok csábos szemekkel az örvénybe 
viszik, oda is követik őt, mert szemük vak, 
és lelkűk telve van mételylyel. Pedig mily 
könnyű megrontani egy népet! És mily fá
radságos azt a népet a jó útra visszate
relni!

Tereljétek vissza a jó útra ti, a kik erre 
hivatva vagytok! Tanítsátok a népet szor
galomra, takarékosságra, Isten félelemre és 
Istenben való megnyugvásra.

Szoktassátok a népet arra, hogy mivel- 
je a földjét helyesen, takarékoskodjék, él
jen józanul és el ne mulassza a haza iránti 
kötelezettségeit . . .

A  varazsdi ágitátorok.
T olvasóink előtt nagyon ismeretesek 

azok a Drávántulról jövő törekvések, me
lyeknek czéljuk, a muraközi népet az ő is
mert régi hazafias gondolkozásukból kifor
gatni s őket a nagy horvát eszmék része
seivé és harczosaívá tenni. Ámbár évtizedek 
óta czéljukul tűzték ki a reménybeli Dél- 
szlávia ágensei, hogy Muraköz horvát ajkú 
népét czéljaiknak megnyerjék, de oly vehe
mens támadást még sem intéztek a mura- 
közi nép hazafias érzülete ellen, mint azt a 
jelen időben teszik.

Szerencse, hogy a murakőzi nép sok
kal inkább szereti az ö szűkebb kis hazá
ját és a magyar haza iránti szeretet mé
lyebben vésődött lelkületébe, mint sem hogy 
hitelt adjon az ágitátorok bűvös hangú (?!) 
s mézes hívogató szavainak. Mégis a véde
kezésnek mindent megengedett eszközét elő 
kell vennünk, hogy a muraközi nép az ő 
ismert hazafias érzületében még csak meg 
se ingatassék.

A Varazsdon nem rég keletkezett hor
vát ellenzéki lap vette fel programmjába, 
hogy a muraközi népet hazafias érzületétől 
eltántorítja s a délszláv hóbortok követőive 
teszi. Muraközben is akadt egy két hazaá
ruló, kik segítségére vannak ama dráván- 
tuli lap aljas czéljainak. S azért ama lap 
minden számába küldenek anyagot, hogy 
a szerkesztő Muraközről beszélhessen.

Lapunk magyar részében csak ritkáb
ban emlékezünk meg a Varazsdról intézet 
támodásokról, de lapunknak, a népnek szánt 
horvát részében nem maradunk adósok, s



minden alkalommal lerántjuk támadóink 
arczárói a fátyolt s a népet felvilágosítjuk 
a horvát túlzók törekvései és azok követ
kezményei felől. A varazsdi horvát ellenzéki 
lap nagyhangú hazugságai a mérsékeltebb 
varazsdi horvátokra is kezdetben oly befo
lyást gyakoroltak, hogy a Varazsdra bevá
sárlás czéljából átrándult magyarul beszélő 
csáktornyaiakat inzullállák is. Újabb időben 
a helyzet némileg javulni kezd, mert a jó
zanabb elem megdöbbent a közönség ma
gyarellenes magaviseletének a következmé
nyeitől. Előbb — utóbb oda fog kialakulni 
az ügy, hogy a józan elem nem fogja tűrni 
a »NaSe Pravice»-nek romboló működését 
s tiltakozó szavát fel fogja emelni a va
razsdi agitátorok ellen.

Máris megkezdődött a harcz a «Naáe 
Pravice»-nek a szerkesztője dr. Magdié ügy
véd ellen, aki képviselőségre vágyódik. Л 
gróf Bombelles lemondása folytán megüre
sedett egyik varazsdvidéki mandátum váro
mányosa Magdié ur — a »Hrvatsko Pravo»- 
ban olvassuk — hogy minő eszközökkel 
véli, elnyerni a mandátumot.

Hogy t. olvasóink lássák túl a Dráván 
végbemenő harczut s tájékozva legyenek 
Magdié urnák és társainak egyénisége felől, 
a »Hrvatsko Pravo»-ból ideiktatjuk a szük
ségeseket.

Esetről esetre ismertetni fogjuk a Drá- 
vántuli fontosabb mozzanatokat, hogy tájé
kozva legyen mindenki az ott lefolyó küz
delmek felől.

A zágrábi «Hrvatsko Pravo» »Pariiflet- 
tisták» munkában czim alatt erős támadást 
intéz dr. Magdié ellen, a ki éjnek idején 
hordoztatta széjjel a biskupeczi választóke
rületben röpiratát. Ez a röpirat legalacsonyabb 
fokból való tele hazugsággal, rágalommal, 
gyanúsítással, mind n gonoszszal, de semmi 
jóval a mi a népnek hasznára, szerencsé
jére testi és lelki előhaladásáia lehetne. »Mi
ért nyomatták Ciliiben Magdiénak a röpira 
tát — mondja a »Hrvatsko Pravo«! — mi
kor Varazsdon elég nyomda van. Bizonyára 
azért, mert a varazsdi nyomdák tulajdono
sai nem akarták azt, hogy az ő nyomdá
jukból terjedjen a nép közé a hazugság, a 
rágalom, csalás, gyanúsítás és erkölcstelen- 
seg. Az ilyenfajta röpiraloknak nincs más 
czéljuk, minthogy fellázítsák a népet, feliz
gassák a békés falusiakat, a kik később a 
börtönben gondolkodnak a felől, hogy felül
ték az ő úgynevezett barátaiknak.

Lombárdiában. Kadetzky győzelmes hadseregének j 
élén vonult be Milanóba. »Olaszország kardja» el
törött és vérző szívvel láttuk reményeinket eltűnni, 
a melyeknek megvalósulását oly közeinek hittük. 
Az ostromállapot megzavarta rendes életünket. 
Nem mentünk már a Scala-szinházha, a melyben 
a töltött fegyverrel őrt álló osztrák katonák ö l
töttek szemünkbe. Nem sétáltunk a korzón, a hol 
az osztrák tisztek tekintetei szégyenpirl hozlak ar- 
ezünkra. Minden család megmaradt a maga köré
ben, mindenki visszavonult a szoba négy fala kö
zé, és ön nem is képzeli, mennyi unalmat és me
lankóliát okoz ez nekünk olaszoknak.

Ezen borzasztó időben ismerkedtem meg G. 
Albertiéi, a ki később férjem lelt. G. bátyámmal 
együtt tanult és jó barátok voltak. Albert szép 
fiatal ember volt, ki kellemesen tudott elcsevegni, 
s igy látogatásainak an.iál jobban örültem ez u- 
nalmas időben. Eleinte csak bátyámmal jött és 
ugyancsak vele távozott is.

Később egyedül is meglátogatott, de csakha
mar eltávozott, ha bátyáin nem volt otthon. Lá
togatásai azután mindinkább gyakoribbak leltek s 
mivel szüleimnek sem volt kifogásuk ellene, azért 
néha órákig beszélgettem vele.

Folyt, köveik.

Magdié ur! — kiáll fel a »Hrvatsko 
Pravo» — igazuk van az ön barátainak, a 
mikor abban a röpiratban azt mondják, hogy 
»csak becsület — és jellemnélküli emberek 
rágalmaznak más embereknek a hála mö
gött; s igy működnek a megfizeletlek, a 
kik képesek Judáspénzérl eladni a nemzetet, 
hu akarjátok még az ördögnek is.» — Az 
éjjelt választották — mondja az említett lap, 
hogy hazugságaikat és rágalmaikat a nép 
közé hordják. Ha nappal jöttek volna, a 
tisztességes falusiak meglátták volna őket s 
arezukat, némelyiket meg is ismerték volna, 
de ezt a rágalmazók nem akarják, mert 
tudják, hogy az ő becstelen tettükért felelni 
tartoznának a bíróságnak és a nemzetnek 
Magdié ur! Az ön jó barátai nagy buzgal
mukban, hogy önt felmagasztalják a fizetett 
magyar barátokról beszélvén, azokal a se
beket szakították fel, a melyek önnek árta
nak.

Az Istenért miért nem figyelmeztette 
őket, tiogy legalább a magyaronok részéről 
való megfizetetlségről hallgassanak, Jjmert 
mindenki lud|a és sehogyan sem fog a fe
ledésbe menni, hogy épen ön az, aki a ma
gyarbarát főispán ajánlalára fogadlaela ma
gyaron bán kezéből a varazsdi ügyvédséget. 
Számtalan tény bizonyilja, hogy ön a főis
pán ajtaján kopogtatóin és vele együtt uta
zott Zágrábba a bánhoz, és igy magyarbarát 
ajánlattal fogadta el a bán kezéből ügyvédi 
kineveztetésél.

Ajánljuk azérl mondja az említett zág
rábi ellenzéki lap Magdiénak s barátainak 
a röpiratából Varazsdvidéke t. választópol
gárainak a következő mondatokat :

Ne higyjelek ezeknek a becsületnélkii- 
\eknek és árulóknak, hanem kergesselek kit 
la ti becsületes házaitokból, a mikor félre
vezetni jőrmnek benneteket.»

♦
Legyen elég ennyi a »Horvatsko Pra- 

vo»-nak czikkéből, tanúbizonyságául annak, 
hogy az az ellenség, a kit saját otthonában 
reprodukált czimekkel illetnek, semmi más 
mint egy fizetett és saját hasznát hajhászó 
népbolonditó, ki ma igy holnap amúgy, a 
mini az Ö érdekei kívánják, ir, s vélekedik, 
— s kinek muraközt — barátja) és elvlár- 
sai épen olyan elbírálás alá esnek, mint 
maga Magdié ur.

K Ü L Ö N F É L É K .
Pályázat Zalavármegye törvényhatóságá

nál évi 2000 korona fizetéssel és 420 kor! 
lakbérrel javadalmazott s főispáni kineve
zéssel betöltendő árvaszéki iktató állásra pá
lyázat hirdeltelik. Pályázók kérvényeiket az 
1888. évi I. I. ez 10 §. ában elő irt minősí
tésűket — igazoló okmányokkal felszerelve 
Herlelendy Fcrencz főispán ur Ö Méllósá- 
gához czimezve f. évi aug. bő 28-ig nyújt
hatják be Zalavármegye alispáni hivata
lánál.

Talált ékszer Babos András drávavá- 
sárhelyi lakos f. év julius havában Dráva- 
vasárhelyen levő saját háza elölt 1 drb. női 
aranykarpereczel talált. A tulajdonos tulaj
donjogának igazolása mellel átveheti a Csák
tornyái főszolgabiróságnál.

Anyakönyvi kinevezés A m. kir. belügy
miniszter Szabady Bálint orehoviczai kör
jegyzőt az újonnan felállított orehoviczai 
anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé ne
vezte ki

Halálozás Hauer Antal soproni nagy. 
kereskedő f. hó l én 56 éves korában sziv- 
szélhüdés következtében Sopronban elhunyt. 
Az elhunytban néhai Sárossy László volt 
Csáktornyái ügyvéd özvegye második féljél 
gyászolja.

Elveszett a Zrínyi szállótól Varazsdig 
terjedő kocsi utón egy zöld szinü V. S. be
tűvel ellátott bőr pénztárcza. A becsületes 
megtaláló illő jutalmat kap, ha azt e lap ki
adóhivatalában átadja.

Halálos szerencsétlenség A nép egyik 
legkedvesebb mulatsága a forgó hinta (ringl- 
spiI.) S meg is jelenik ez mindig, valahány
szor vásár vagy bucsn van. Otromba egy 
mulatság. A rajta ülő elszédülj megbódul s 
a következő alkalommal ismét felül rája, 
hogy még jobban elszédüljön. A Csáktor
nyái porczinkulai (aug. 3) vásárra is meg
jött a ringlspiel, még pedig helybeli tulaj 
donossal, csak az a baj, hogy szomorúság 
is vegyült a mulatság közbe. Ugyanis f. hó
2-án Szuper Iván varazsdi lakós, valószínű
leg részeg állapotban, a körhintáról leesett,
— vagy leu rótt, — miközben a közelben 
ácsorgó Dörmg Emil Csáktornyái lakatosnak 
Novak Konrád nevű 7 éves nevelt fiára 
esett, ki is a súlyos ütéstől agyrázkódást és 
koponya törést szenvedett, minek következ
tében a szegény gyermek f. hó 3-án éjjel 
11 órakor meghall. A vizsgálat van hivatva 
kideríteni, hogy véletlen szerencsétlenségnek 
avagy vétkes gondatlanságnak, illetőleg ré
szegségből eredő bravonroskodásnak esett-e 
áldozatul a szegény gyermek

Köszönet. A Csáktornyái szegény alap 
javára N. N. I K. volt szives a községi 
pénztárhoz beküldeni; mit is a nagyközség 
elöljárósága ez utón köszöni, meg az isme
retlen adakozónak.

Meghívó A perlaki önkéntes tűzoltó 
egylet I. évi augusztus hó 7-én az ottoki 
csárdában saját pénztára |avára nyári táne- 
vigalmat rendez Belépődíj személyenkint 1 
kor Egyenruhában megjelenő tűzoltók saját 
személyük után belépti dijai nem fizetnek 
Kezdete délután 4 órakor.

Első misék Purics Lukács bodosáni 
születésű zágrábi egyházmegyei fiatal lelkész 
első miséjét julius hó 24-én tartotta Hodo- 
sánhan. A mauuduklor Peczek Péter tüske- 
sze.itgyöigyi plébános, ezunzetes kanonok 
volt. — Persies Ferencz diákovári egyház- 
megyei fiatal pap első miséjét julius hó 31- 
én tartotta Perlakon A fiatal pap vezetője 
ez első misénél Horváth Lajos volt Csáktor
nyái zárdafőnök vo't.

A Csáktornyái aug 3 iki vásárra fel 
hajtottak 1114 drb. szarvasmarhát és 1342 
drb. lovat s csikói Eladatolt 568 drb. szar
vasmarha és 384 drb. ló és csikó. A jár- 
inos ökrök párja: magyar faj 500—800 К 
tarka fajta 510 —950 kor; tehén párja 240
— 550 kor; borjú 60—240 kor; lő 450 — 
1800 kor, és csikó 200 —1400 korona árak
ért adattak el.

A Csáktornyái óvodában a beiralások 
folyó hő 4-én megkezdődlek. Felkéretnek lé- 
hát a szülők, hogy kisgyermekeiket mielőbb 
Írassák be.

Községi képviselőtestületi közgyűlés
Csáktornya nagyközség képviselőtestülete jul. 
hó 28-án rendkívüli közgyűlést tartott Nu- 
zsy Mátyás községi biró elnöklésével. A tárgy- 
sorozat megkezdése előtt Probszt Ferencz 
grófi pénztárosi, ki a községi képviselőtes
tületnek és egyúttal a községi számvizsgáló 
bizottságnak is tagja volt parentálla el a 
közgyűlés s tekintve az elhunytnak a köz



ügyek iránt mindenkor tanúsított és elismert 
ügybuzgóságát, emlékét jegyzőkönyvileg meg
örökíteni határozta. Л közgyűlés: 1. Л Ter- 
nava szabályozására vonatkozó terveket a 
vármegyei alispáni hivatalhoz felterjeszteni 
határozta. II A bor és hús fogyasztási adó
nak az 1905/907. évekre leendő biztosítása 
czéljából a m. kir. pénzügyőri biztosság ál
tal f. hó 11 napjára kitűzött tárgyalásra a 
községbirót, községi jegyzői, Benedikt Ede 
és Horváth Pál községi elöljárókat küldötte 
ki. III. A Persztecz féle építkezés ügyében 
hozott főszolgabírói határozat ellen föllebe- 
zett. IV. Festelics Jenő gróf képviseletében 
Tóth István uradalmi tisztartó által kért oly- 
nemü nyilatkozatra, mely szerint »Csáktor
nya község elismeri, hogy a Zrínyi emlék
oszlop elhelyezésére szolgáló terület nem 
Csáktor ya nagyközség tulajdonát képezi és 
hogy azt egyébb czélokra a község felhasz
nálni nem fogja, a képviselőtestület a tulaj
donjogra nem nyilatkozik, a kérelem máso
dik részét illetőleg ki jelenti, hogy azon te
rületet egyébb czélra felhasználni nem fogja 
már csak azért sem, mert az emlékoszlop 
leleplezési ünnepén a község úgyis arra kö
telezte magáf, hogy az emlékoszlopot örök 
időn át fenntartja és gondozza. V. Zrínyi 
Károly állami tanítóképző intézeti tanárnak 
a jövő 1905-iki költségvetés terhére 500 К 
segélyösszeget engedélyez a «Csáktornya 
múltja és jelene* czimü munkája költségei
nek részbeni a fedezésére. VI. Jurisa János 
esztergályosnak a község kötelékébe való 
felvétel nélkül 2 évi időtartamra települési 
engedélyt ad. VII. A községi elöljáróság ál
lal bemutatott »községi rendőrség szervező
ről* és. »A vásártartásról» alkotott szabály
rendeleteket elfogadta, 15 napon át közszem
lére helyezteti s ennek letelte után jóváha
gyás czéljából Zalavármegye törvényhatósá
gához fölterjeszteni határozta. Vili. A köz
ségi elöljáróság által a községi közutak épí
téséről, kezeléséről és fenntartásáról készí
tett 1905 évi költségvetést elfogadta s azt 
15 napon ál közszemlére helyezteti. IX. A 
Csáktornyái önk. tűzoltó egyletnek kérelmé
re az egylet eddigi 240 kor. évi segélyösz- 
szegét kivételképen a jövő 1905-iki évr 480 
koronában állapítja meg Ezeken kívül egyes 
személyeket érdeklő kisebb ügyekben hozott 
határozatot a képviselőtestület.

Áthelyezések. Л vall és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter Zsebők János hódmezővá
sárhelyi áll. polg. iskolai tanítót a Csáktor
nyái áll. polg. fiú iskolához, báró Jeszenák 
Anna Csáktornyái polg leányiskolái tanító
nőt az abonyi áll. pog leányiskolához, és 
Asbóth Alma nagykárolyi áll polg leányis
kolái tanítónőt a Csáktornyái polg. leányis
kolához helyezte át

A tüzrendöri szabályok pontos betar
tása föltétlenül szükséges a mostani roppant 
száraz időjárás mellett, mert ezáltal aka
dályozhatok meg a gyakori tűzesetek. Zala 
vármegye alispánja most ismételten felhívja 
a lakosságot saját jól felfogott érdekében, 
hogy a tüzrendöri szabályokat tartsa be, kü
lönösen pedig, hogy a gyufát lakásán oly 
helyen tartsa, hogy a gyermekek hozzá ne 
juthassanak, azt mindenki úgy kezelje, hogy 
az elszóródásnak eleje vétessék s különös 
gond fordittassék arra, hogy a gyufa égve 
el ne dobassék.

Tüzveszedelem Drávaszentmihályon F 
hó 4-én, csütörtökön délután 2 óra tájban 
Drávaszentmihály község kisharangja rémü
letbe hozta a falu népét, tüzet jelzett, üzv. 
Pólyák Magda udvarában a tragya domb 
eddig kinem derített okból kigyulladt. A vé

letlennek köszönhető, hogy a házbeliek rög
tön észrevették a keletkezőben volt vesze
delmet s az összefutott szomszédokkal együtt 
sikerült eloltaniok a tüzet; mert bizony nagy 
baj lehetet volna belőle, mivel a trágyadomb 
mellett közvetlenül egy szalmával fedett ser
téséi van, és ha az meggyulladt volna, a 
tiágyadomb tüzétől bajos lelt volna a nagy 
szárazság és vízhiány miatt a nagyobb ve 
szedelmet megakadályozni.

—  Asszonyok nyári foglalkozása. Minden 
háziasszony egyik legfontosabb föladatának tekinti, 
évente legalább is egyszer fehérnemű-szekrényét 
alaposan kiüríteni, és minden egyes darabot, — ha 
az nem is lett használva, — keresztülmosni. Sok 
vidéken szokáios a már mosott fehérneműt egy 
napig a fűre teríteni, a hol a napsugarak azt, 
szorgalmas öntözés közben fehérítik. Nálunk ez a 
módszer kevésbbé szokásos, attól el is tekint
hetünk, ha a fehérneműt jó mosószerekkel kezel
jük, pl. a Schicht-féle Ass/.onydicséret inosókivo- 
nattal beáztatjuk, aztan Schicht-féle szinszappan- 
nal (Szarvas-vngy Kulcs-jegygyel) beszappanozva 
jól kimossuk és alaposan kiöblítjük. Ajánlatos 
még a fehérneműt mosás után Schicht-féle fehé
rítő szappannal (védjegye »Hattyú a csillagban*( 
kifőzni. A siker minden háziasszonyra nézve ki 
elégítő lesz. A »Schicht« név kezeskedik minden 
e név alatt előforduló mosószerek helyes alkal
mazása mellett a tisztaság és kárlalanságért, va
lamint a teljes sikerért.

Példás kedvezményt léptetett életbe ha
zánk egyik legszebb s legkedveltebb fürdője: Her
kulesül rdő. Az igazgatósán mindazokat, kik sze
rény jövedelemmel bírnak, augusztus 26-tól kezdve 
50% árkedvezményben részesíti úgy a lakás, 
mint a páratlan gyógyhatású kéndus és kősós 
meleg fürdők óráinál. Ismeretes, hogy e világhírű 
fürdők csalhatatlan sikerrel használtatnak ischias, 
idült csuz, köszvény, bőr és csonlbetegségek, aranyér, 
altesti bánta Imák, vesebajok, vérszegénység stb. 
ellen. Dicséretes cselekedet az igazgatóság részé
ről, hogy az említett kedvezmény általa módot 
nyújt az intelligens középosztálynak is, hogy a 
Herkulesfürdő gyógyító és üdítő hatásában része 
sülhessen.

Vakmerő rablótámadás Hingyesz 
József babszkai (Szerémmegye) jómódú pol
gár f. hó l-én az éjjeli gyorsvonattal Csák
tornyára jött, hogy az aug. И-ki országos 
vásáron szarvasmarhát vásároljon A vasu- 
állomástó! nem a gyaloguton, hanem az or
szágúton igyekezett a városba, mivel állít 
lása szerint nem volt még Csáktornyán soha, 
s így nem ismerte a városba vezető utat, 
hanem hogy el ne tévedjen, az elölte ha
ladó 5 ember után ment lassan. Amint 
azonban a vasul melletti hídon keresztül 
haladt, — a hid és a Hackl-féle szálloda 
között, — az elölte menők egyike hirtelen 
visszalordult, zsebéből revolvert véve elő, 
mellének szegezte s a pénzét követelte, erre 
aztán mielőtt szóhoz juthatott volna, a lobbi 
4 is nekiésetl, földre teperték s a zsebéből 
erőszakkal к ívelték az 1300 koronát tar
talmazó tárcsáját, s azzal gyorsan tovább 
állottak. Mire magához tért a meglepetésből, 
már hire sem volt az embereknek Most a 
csendőrség kutatja a letteseket, de nagyon 
megnehezíti a nyomozást az, hogy a vak
merő támadókról a kárvallott semmiféle 
ismertetőjelet sem tud mondani, különben 
is ezen időben már nagyon sok idegen idő
zött s lolytonosan érkezett Csáktornyára, 
részint a porczinkulai búcsúra, részint a
3-iki őrs?, vásárra.

—  Kérelem azon községek lakosaihoz, 
mely községeken állami közút vonul ál. 
Zalavármegye m. kir. államépitészeti hiva
tala felkéri az állami közutakkal szomszé
dos birtokosokat, hogy az állami közutak 
elhatárolása czéljából levert czővekeket még 
azon esetben is érintetlenül hagyják, ha né
zetük szerint az elhatárolás rájuk nézve 
sérelmes. A jelenleg foganatosított elhatá
rolás ugyanis csak ideiglenes és arra szol

gál, hogy a törzskönyvekhez tartozó térké 
előállítható legyen, és az érdekelt és ma. 
gukat birtokukban sértettnek érzett felek, 
nek alkalmuk lesz érdekeiket a törzsköny 
vek é> az azokhoz tartozó térképek hitele
sítése alkalmával m<»gvédelmezhetni. A ha
tósági hitelesttés előtt ugyanis a mérnöki 
munkák egyik példánya minden községben 
közszemlére lesz kitéve, a hitelesítési ha
láridő a feleknek kihirdetve s ekkor min
denkinek bőséges alkalma leend az esetle
ges jogsérelmekkel szemben orvoslatot ke
resni. A most levert határkarók sértetlenül 
való megtartása már сэак azért is okvetle
nül szükséges, hogy a felek a közszemlére 
kitett térképekbe felvett határvonalakat is
merjék s igy megítélhessék azt, váljon ezen 
térképeken nincsenek-e az ő érdekeiket sértő 
határvonalak feltüntetve.

— Daruvár (Szlavónia) kitűnő hatású 
női fürdőt mint azt egy hozzánk érkezett 
jelentés mutatja, julius 31-ig 11818 vendég 
látogatta.

I R O D A L O M .
— Malthus A gyáripar mai terjedésé

nek napjaiban szemünk akaratlanul és mind
untalan odafordul azok felé, a kik a pau- 
perisrnussal foglalkoztak. A legnagyobb gaz
dagság alján mindig ottvan a tömegnyomor 
és Nagy-Brilannia а XIX. század elején, ha
talmának telőpontján olyat láthat, a mely
hez hasonlót a régi Róma óta nem látott 
a világ. Az összes világrészek adója Lon
donban folyl össze, a regensherczeg úgy élt, 
mint egy régi Caesar, az országban pedig 
sok 100000 család alig birt megélni máról 
holnapra. Az angol pauperismus mint tár
sadalmi jelenség a római proletariátus mel
lett foglal helyet. Nem volt éppen rabszol
gaság, de pár ezer ur és milliónyi munkás 
közt hol van a szabadság és egyenlőség?

Smilh Ádám a modern ipar fejlődésé
nek kezdő korszakádan, midőn az emberi 
elme ezen újabb csodájáról a jólét (okozá
sát várták, irta meg azt a nagy müvét, mely 
a munkát és ennek felosztását állítja oda leg
főbb gazdasági tényezőül. Ennek a korszak
nak, midönszinte gyógyíthatatlannak látszot
tak az uj gazdasági fejlődés ütötte sebek, 
szintén meg volt a maga thaoretikusa, Mal-t 
thus Tamás egy becsületes tudós pap. Ő azt 
a tételt állitotla fel, hogy a népesség geomet
riai arányban nőtt, a gabonatermelés azon
ban csak számtani arányban, hogy tehát igy 
belátható időben túlnépesedés és ezzel álta
lános ínség áll be a természet rendje szerint. 
A XVIII század optimista felfogásával, mely 
a legfőbb gazdasági és politikai előnyt épen 
a sürü népességben találja, ellentétben áll 
ez a pessimista tan, mely jótékony intéz
ménynek tünteti lel a coelibátust és a szer
zetes életet, egészséges érvágásnak a háborút, 
a társadalmi bajok főorvoslójának a pusz
tító betegségeket és a kivándorlást. Tanát a 
század épen nem igazolta s ma nincs más, 
csupán tanulságos emléke annak a hatásnak, 
melyet a pauperismus a gondolkozó emberekre 
gyakorolt

Mellhúsról szól a Nagy Képes Világtör- 
net 200. lüzete

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Mar- 
czali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet 
írója is. Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára 
díszes fél bőrkötésben 10 korona; füzetenkint iskap
ható 00 fillérjével. Megjelen minden héten egy fü
zet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Iro
dalmi intézet Részvénytársaság Budapest, VIII., 
Űllői-ut 18 sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.



Csáktornya 1904 augustuáa 7-ga. Broj 32.X X I . teéaj.
Sve poéiljke se liéué zadrfcya 
novinah, naj se pofiiljaju na 
ime, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo:
кnjiáara Fischet FiJipova, 
kam se predplate i obznane 

poSljaju.

MEDJIMURJE
na horvatakom i m agjarskom  jeziku izlazeöi druitveni, znastveni i povuöljivi list za púk 

I z l a 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 j u .

Predplatna cena je:

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

Pojedini broji koötaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

Sluábeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáklornya Vidéki takarékpénztár» i t d.

„Rodoljub.“
IV.

Odluéil sam, da se neőem viáe brinuti 
sa praznim brbljanjem «Naéih Pravicah.» 
Nu da nebi mozbit to kakovi nesretnjaki 
rnislili, da se ja plaéim od Magdié, Bradek 
et comp. nesretne garde, evő na njihove 
nekoje la2i budem ja sa istinoin odgovoril. 
Naravno je, da na samo one, kője sam bil 
mogel u ruke dobiti.

Sada najprije govorimo sa naéim nes- 
retnim «Medjimurskim hrvatom.» Na to, da 
je u Cakovcu obdrZana sveéanosl priiikom 
odkriéa Zrinyievog spomenika nenaravna bila, 
nije vrédno odgovoriti. U Medjimurju se si- 
gurno nebude naéel nili jeden éiovek, koj 
bi mogei reéi, da je on prisiljen bil na sve- 
éanosti déinik bili. Nesretni «Medjiinurski 
hrvat* Zrinyi-a, toboí hrvatom véli. Koji su 
Culi i éitali govor nadeg ablegata g. Wlassics-a, 
kad je rekel: «Nitko )e né bil vekéi hrvat 
od Zrinyija i nigdo nije bii vekéi magyar 
как Zrínyi!»

Ah to je né dosta, пай «Medjimurski 
hrvat» je né zadovoljen niti sa govorom gg. 
Lisziják-a, kojega govora je рак svaki med- 
jimurec tak posluéal, как da bi mu iz srdca 
bil govoril. Oh, da bi svi bili lakovi nesret
njaki, как je «Medjimurski hrvat,» naj si 
on samo premish, как bi zgledalo vun Med- 
jimurje! . . Jeli nije bolje vu miru äiveti i 
ljubili onaj dom, koj nam kruha daje, i ko
jega zakoni nas brani u, как рак bluditi sa 
nesretninii ideami, как to пай nesretni «М. 
Н.» bludi. Gdo éita Ciné i viteZka dela Zri 
nyi Miklósa, gdoéila njegove pesme magjarske, 
on bude se svaki osvedoéil, da je Zrínyi 
magjarskog duha éiovek bil. Pak je on za- 
islo magjar bil. Im je véé i vu greékoj ina- 
tici, gde je vu ékolu hodil za magjara zapi- 
sani. Vu matici ékole greékih jeZudah sledeée 
stoji: «Nicolaus Comes a Zrin, Hungarus» 
kaj hrvalski dojde: «Grol Zrínyi Mikloé, 
magjar.»

Kak vidim, «Medjimurski hrvat» je 
pisai lakaj u viée broja «Put к slobodi i 
sreéi.» Koj da je dakle laj put к slobodi i 
sreéi? Onaj mozbit, kojega nesreéni «Medji
murski hrvat» glasi ?... On nas punla proli 
nádim notariuéorn, proli navuéileljam, proli 
onim sveéemkom, koji nemisiiju tak как on, 
proli Cinovnikom; nazadnje punla nas proli 
üaáoj domovini. Heéile mi: tője put к slo
bodi? Ni к slobodi, véé anarchii, к revoluciji 
je to put. Zabadav moll dakle пай «Medji- 
itiurski hrvat» u litaniah svihsvetcov: «Od 
srditosli, m rin je i svaké zle volje oslobodi 
naö (Mkme!» Jaznam, da se nebude naéel 
medjimurec, koj bi toga nesrelnjaka sledil. .

Ali nazadnje je ipak izrazil пай «Medji- 
ihureki hrvat,» kaj bi on rad. Ne menje как 
ablegat bi rad bii. Pak jer bi on ablegat rad

bil, laki bi rad stvoril jednu novu slranjku. 
Kaj njemu «ba'párt,» «jobbpárt» ili «néppárt» 
to su svi jednaki niti jeden je né nam pri- 
atelj poleg «Medjimurskoga hrvata» On bi 
vam rad jednu novu slranjku napravil a ta 
slranjka bi bila sigurno «Medjimurskog hr 
vata slranka.» Toj stranki bil bi prezeé 
«Medjimurski hrval» lajnik bi njoj bil «Med
jimurski hrval,» tojesl jer «Medjm űrje samo 
jednoga ablegala zbira, on bi bil sam jedna 
stranka. No lo bi vam bil zaisto jeden «redki 
vlié,» «rara avis,» kojemu perje nigdar nebi 
zraslo, kaj bi leteli mogei. Poleg njega tu tu 
bil pul к sreéi i pul к slobodi medjiniurcah!

Nazadnje pak se brani «Medjimurski 
hrval» da on i Magdiéev regiment nisu pun- 
tari. Kak da nisu puntari, kada nas proli 
naéoj domovim puntaju! Punlaju nas proli 
magjarskom zakonu, proli naéim glavarom i 
proti svemu, kaj je magjarsko Akoprem njim 
mi sami veliiuo, da smo mi slobodni, da nii 
neéutimo to, к aj bi nas gdo vu robstvo drZal, 
jer mi íz drage volje éinimo sve za пайи 
domovinu. Pak jeli lo nije puutanje, kada 
nas pozivlje «Medjimurski hrvat:* «Sreéa i 
sloboda viée vrédi, rtego li krv, nego li sam 
áivot! Tko da je dakle neljubi, nepoZeh? A 
nesreéa i robslvo? Tko lo ne mrzi, tko se 
toga neboji?» No, mi nismo и robslvo. Mi 
smo verni sini ove domovine, mi se necu- 
timo suZnimi. Pak ako treba, za ovu don.o- 
vinu budeino krv prolejalj svi, ali za onu 
bludnost na koju nas «Medjimurski hrvat» 
zove, nebudemo éimli nili jeden koracaj. 
Pak gledile samo dragi nndjiinurci, как vam 
savréi svoje reöi taj «Medjimurski hrval:» 

. . .  drZimo, da ée se kruna sv. Slje- 
pana onda sviellili najblislavijim sjajein, kad 
ée и svoj «Hungariji» zavladali polpuiia 
praviénosl i islinoljublje.»

Oh ti nesreéni farizeus! Pontié nas proti 
пайет émovmkom, proli zakóim, pak ipak 
govorié о svjellosti kriiue Magjarske! lm sam 
proti sebi govorié! Jer kaj bi to znaéilo, da 
bi narod ili reéemo narodnosti nev̂ rne p js- 
lale proti domovini? To bi bil sj »j sv. krone 
Magjarske? Так bi mogla poslati onda velika 
«Hungária»? Dakle ti nas za takve hedake 
mislié, da ti mi to vcrujemo? Oh li nesretni 
tkalec Sakespeara (S *kspir;i)! Sada te véé póz
námé, ti nisi pogibeljen éovek . Ti sí tka
lec, kojega se bojali nemoramo.

(Drugiput dalje.)
Clrlé Ivié .

Medjimurcom!
List iz Zagorja

Drbgi Medjimurcii Citál sam viéekrat vu 
«Naéih Pravicah,* gdé vas nesretni Magdié i 
njegovi drugi puntaju proli domovini Magjar- 
skoj. Ja sam hrval, ah ljubiin magjare, kakti

svoju braéu, znarn, da HrvaUka samo sa 
Magjarskom skup more bili sreéna i blaZena. 
Pak zato je i nam jako teZko, koji smo si
gurno vu vekéim broju, как Magdiéevi, da 
tu jeden éovek nepriliku déla. Pa ravno ta- 
kov éiovek, kojemu bi muéati treba. — Da 
budete vidli, kakov je to éovek, eve vam ja 
napiéem kaj je govoril od njega «Hrvatsko 
Pravo» zagrebaéki listjuliuéa 14-ga. Taj list 
sledeée piée: «Pamfletisti na poslu. Nepod- 
pisani pamfletisti iz Vara2dina dali su proélog 
Ijedna étainpati u Celju, u Stajerskoj, nekako\ 
loboÉe proglas za seljake biékupeékog kotara. 
Taj proglas pamflet je najniáeée vrsti, pun 
Ia2ih,k!evclah, sumnjiéenjah, svega zla, a ni- 
kaj dobra, kajbi moglo narodu hasniti, odprli 
mu pute к slobodi; sreéi i telovnom, te 
duéevnom napredku.»

«Po nőéi su raznesli prijatelji dr. Magdiéa 
(aj pamfelt (spis) to mezimée njihovih pok- 
varenih duéa, po biékupeékom kolaru, oso- 
bito pako napunili su sa iijiiu ona sela, gde 
se narod nemore zagrijati za dr. Magdiéa. 
Oni su po nőéi svoj pamflet (spis) razéirili 
med narod (tak delaju i vu Medjimurju ljudi 
Magdiéevi) jer znadu, da «svellost ljubi svetla 
dela a d«*lu tamnom, da je tamnost mila.»

Zakaj su Magdié ili njegovi nepodpisani 
prialelji i izborniki dali u Celju étampali 
svoj pamflet? Kaj grad Varaádin néma lis- 
karnah? Ima ih i sigurno nemaju tuliko posla, 
da nebi mogle élampati menjéu sivár, ah 
vlasíniki varaádinskih tiskaruh sigurno ne- 
éeju, da se iz njihovih liskarah diri med na
rod laZ, klevela, vkanjlivosl, zavadjanje smut- 
nja I nemoral. Ovakovi pamfleli nemaju 
drugog cilja, nego pobumti narod, razdraziti 
mirni seljaéki stalié, koj kesneée slrpljivo 
razmifiljava vu reétu i Zaluje se, kaj je ve- 
ruval uepodpisanim pamllelistom, loboínjim 
svojim priateljem u vuéjoj koZi. (Так dela 
Magdié i med Medjimurci.)

Gospoda pamfletisti! Kad ste luliki ju- 
naki, a jóé veéi poétenpiKi, vgledajle se obraz 
u obraz. Tko ste? Slo ste? KaZite svoja unena 
Ako je vaáe delo poéteno, сети se skrivate?

Gospodin M«gdié, vasi nepodpisani pri- 
jalelji i zbiraéi islinu vcliju и svom najno- 
veéem pamflelu, élampanom и Celju, da «Za 
hrbtom kleveéeju samo ljudi bez poétenja, bez 
znaéaja, lakó rade . . . plaéenici, koji su 
pripravni za Judaéov penez prodali пай na
rod, ako hoéete i vragu!»

Pak nőé su si zebrali, da razéiriju ogo- 
varanje med narod! Da bi doéli po doevu, 
éesliti seljaki bi nje videli, zapamlih bi nji- 
hova hca, morebiti bi i kojega prepoznah, a 
lo klevelniki neéeju,jer znaju, da bi za svoje 
nepoélene érne morali odgovarali pred su- 
dom i pred narodoin.

Gospodin Magdié! Vaéi dobri prijatelji 
u prevelikoj revnosti, da vas uzvisiju, pisa- 
jué о magjaronskih plaéenicih, ravno su ne-



milosrdno zasekli vu grdnu ranu na vaáem 
éelu, te ju na novu zakrvarili. Za Boga, ste 
je né mogli opomenuti, da naj tiho budu 
barem, kaj se tiée plaéeniétva s magjaronske 
strane, jer se znade i nikako se zaboravit 
ne more, da ste ravno vi onaj, koji je sa 
magjaronskim preporuéanjem vei. Zupana 
Hub'da prímil iz magjaronskih rukah bana 
Khuena, odvjetniélvo u VaraZdinu. Neobo- 
rive éinjenice kaZeju, da ste ravno vi kucali 
na velikoga Zupana vrata s njim ste iáli vu 
Zagreb pred vrata bana, i tak magjarons- 
kom preporukom primili ste milostivo iz bans- 
kih rukah vaáe imenovanje za odvjetnika

Pamfletisti bi hoteli, da i medju ovaj 
joá nepokvareni narod hitiju zlo séme pun- 
tanja, da zmeáaju njihovu sreéu i mir, kaj 
bi morti u kalnim leZi lovili. Zato iz pam- 
fleta Magdiéevih nepodpisanih priatelja i 
zbiraéa preporuéamo spametnim sei jakom 
okolice grada VaraZdina da si zapamite pred- 
zadnju stavku: «Neverujte dakle tim nepoá- 
tenjakom i prodant em, véé ih tjerajle iz svo- 
jih poátenih hiZah, kad vas dojdeju skuéa- 
vati i zavadjati.» *

Evő, to vám piáé «Hrvatsko Pravo >
Sada vidite, как ljubiju i átuju pun- 

taru Magdiéa doma! Как se podufaju takovi 
ljudi nam navuka dati, i vu naáe poslé se 
meáati, koji za peneze pripravni su denes s 
rusom, zutra s nemcom, a pozutra sa samim 
vragom drZati.

M. Brutek

Íz orsaéke hiüe.
(Vu proelim tjednu.)

Juliuáa 28-ga je govoril Barta Ödön. 
Zalostno vidi, da je broj marve jako opal 
Tomu zrok nije samo kuZni beteg, nego i 
to, da gazdi za dobre peneze i zadnju si 
kravicu prodaju. Prosi kormana, da zbog ve- 
like suáe se naj skrbi. da i mali gazdi к fal 
krmi dojdeju: Simonyi — Semadam ablegal 
pák je na to prosil ministra poljodelskih pos- 
lov, da naj i odsada olekáa, kaj budu vinove 
loze gazdi za fal dobili i prosi, naj urberske 
áume dene za razdeliti mpduée.

Juliuáá 29-ga je govoril Bernálh Béla. 
Prosi ministra naj se Irsi, da budu lagve i 
dogé za fal cénu mogli dobiti gazdi. Zalem 
pák je govoril:

Tallián Béla minister poljodelskih pos- 
lov. Najprije se je spomenul velike suse. Véli, 
da hvala Bogu, zrnja plod je dosta dober 
bil vu célim orsagu Zbog tóga, kaj se loga 
tiée od glada nije moéi govoriti. Ne reéem- 
veli minister — da vu nekoliko okolicah iii 
krumpér, ili kuruze nezrelost more zroéiti 
nevolju, ali to je samo na nekojih mestah, 
vu célim orsagu se zbog toga ne moéi od 
nevolje bojati. Vnogo znameniteáom drZim 
to pilanje, kaj se krme tiée. Véli minister, 
da je dopustil, da se tak vu obdnskih, как 
vu orsaékih áumah, marve paseju, pa da 
se i vu nekojih meslah slobodno. listj« 
bere Dogovoril sam se sa g. minislrom 
trgovaCkih poslov, da voZenje slarne séna i 
plevah bude se falefte plaCala i obeéal mi 
je, da i druge fele krme, как poseje, kuruza 
i sve dodatki krme, koji su za marvu po- 
trebni, budu se falese vozili na Zeljeznici.

Zvun toga sam potrebnu videl, da gaz- 
de opominam na áparanje, dopustil sam, jer 
je malo slarne, da se slobodno vu svih 
áumah üstje i nastelj bere. Vu lem svem, 
kaj sam dinit, sam najprvié siromaáke gazde

drZal pred oőim. Prama ovim je viáe pornóéi 
treba, ali to neizkluCivi Io, da i vékái gazdi 
vu pomoéi délniki nebi bili.

Zalem je govoril о sémenu. Naái gazdi 
se nestaraju dosta sa zbiranjem semena, ni ti 
da bi ovo po vremenu premenili, pofnákili. 
Potrebno drZi na dalje, da se gospodarstvene 
maáine razáiriju med gazdi, zato maáine. 
da kormán izprobali i to sa gazdi saobéi. 
Pozivlje gazde, da plodiju vu vekáoj
meri méla. Govori joá od grinle. Véli, da 
grínta se nam i trgovini deleljiénog semena 
grozi. Treba je bez grinle detelpéno seme 
sejati. 1 on takaj da sa velikom Zrtvom éis- 
liti deleljiéno seme i trsil se bude, da niti 
po Zeleznici niti po vodi nedojde takvo seme 
vu orsag, kője je grinte puno.

Kaj se trgovine sada liée, na svakoj oko- 
lici se naj navéiju, da je sada treba brati i 
ne «tepati — i как stranjski zahtevaju pa- 
kuvati. — Vu naj viáe mestah je ponovlje- 
nje goriceh savráeno; kam je joá treba loze 
vinske, Io je Pozsonyska Sopronska i vu 
jednoj delu Zalavármegjlja i na nekojih mes
tah Erdélja. Svako Foliáno delanje vina mi
nister di ai. da se naj strogim naéinom pre- 
preéi.

Polrebuim drZi, da se pivniéni savezi 
vu Cim viáe meslah napraviju; to bude samo 
malim gazdom na hasén, jer veliki gazdi i 
tak imaju dosta éinovnikov, koji okolo vinal 
sve posle zvráiju.

Broj svinjahje jako dőli opal i slranjske 
fájté su jako vun porinule stanske fájté. Ali 
to je opet veselo, da se je broj kravah lepő 
povekáal.

Juliuáa 90-ga augusluáa 1-ga, 2-ga 3-ga 
4-ga su takaj о orsaékim razmeéku razprav- 
Ijali vu orsaékim spraviácu.

Kaj jo aovoga?
О író vau b rí ívű.

íz Debrecina za preslraáiti se glasa ja- 
viju. Pri jednim barberu dal se je podbrivati 
öve dane Klimo Ágoálon drZavne Zeleznice 
kontrolor Med podbrivanjem barber bil ga 
vrezil sa brilvom na obrazu. Naéinjene male 
rane nisu mislili, da bi zle posledice imala, 
nego как se vidi brilva je neéista mogla 
bili, ar nesriénomu Cloveku poslje podne na 
brzorna oteklo je lice. Bcklori su bili usta- 
novili, da med podbrivanjem od naéinjene 
rane se krvni otrov bil pojavil. Klimo Ágoá- 
lona poloZaj véé drugi dán se na pogibei- 
nost bil obrnnl. Veliju. da nebude moguée 
osloboditi toga poálenoga i ljublenoga éinov- 
nika

Józseí Ágost prí krttlju
József Ágost nadhercega, poleg znania, 

je kralj za budapeálanski I. honvédhusarski 
regiment za zapovedmka bil imenuval. Nad- 
herceg je iz Beéa vu Ischl bil odputoval k- 
kralju, da njemu zahvali imenuvanje.

Prepovedun műd.
Od naáe Eve matere vremena navek je 

bolái bil prepovedani sad. Siromak, bogataá, 
gospon i sluga jednako vu skuáavanje padne, 
kada sluéajno pred prepovedani sad dojde 
i malo ljudih se tahovih najde, koji bi sku- 
áavanju proti mogli slali Da cesarski sini 
nisu takaj drugoformu ljudi, od onoga niZe 
naznaéeno smeáno pripeéenje pripoveda kője 
izjednih nemákih noviuah vzelijesmo. Nemá- 
koga cesara dva njegovi sitii, koji za ovo 
vreme vu Óvajcu se zabavlaju, öve dane vu

Zürichu bili jesu Dva hercegi pred átacunski 
obioki postajali jesu. Med tim pred jednoga 
knjigo trgovca dojdu. Povrnejuse nuter vu 
álacun gde ovo pitaju: nebi li mogli dobiti 
takove knjige, kője su iz Nemákoga orsaga 
prepovedane? Kakpak da su dobili. Na brzorna 
skup spakuju prepovedan sad i dalje odidu. 
Nego vu knjigu trgovskom átacunu su spoz- 
nali bili nje.

iz med míliiunov vu smri.
Bogatslvo nije blaZenstvo. Pésnika óva 

istinilost se spunila sada na Dolbeer ameri- 
kanskoga milliuneriuáa kéeri. Iz Nevjorka 
telegrafiraju da Dolbeer mílliunariuáa kéeika 
somoubojnost naéinila je. Mlade puce njezin 
otec lani je vumerl i pet milliun dollarov 
oslavil svojemu jedinomu detetu, koja sama 
je ostala bez roditeljov, bratov sestrah i rod* 
bine Od onoga vrémena mlada puca je tu- 
robna postala i öve dane je konec véinila 
svojemu Zivlenju. Iz nevjorske Waldorf As
toria zvane gostione devete kondinacije ob
ioka je dőli skoéila.

Teleki grot и pogibeijsivo.
Budapeálanski Pasteurzavod preko dva 

tjedna preátimane beteZmke imái je. Gróf 
Teleki Domokos dal se vraöiti sa áestimi 
druZinami njegovimi. Grofa i njegovu druZinu 
stekli psi su zgrizli na nagysomkutijskim ima- 
njUx Gróf Teleki как se znade vu Szalmár- 
vármegjiji vu Nagysomkutu jako ljepo imanje 
ima. Ovdi je on kaátelj, gdé glasoviti Petőfi 
sa Szendrei Julia unom po svojem venéanju 
sladke Ijedne vuZivali jesu. Vu ovim kaá- 
telju navadna je Grofa Telekia familija Ije- 
lovati. Ljetos su takaj sém doáli, i ovdi je 
nje nesreéa dostigla. Kaátelja éuvajuéi drZani 
psi sa vuki se êsu zgrizli vu áumi i za 
kralko vréme su za steklili. Psi gróf Teleki 
Domokoáa, как takaj njegovih áest druZinah 
su bili zgrizli. Gróf sa svojom druZinom skupa 
gori je doáel vu Budapeát, vu Pi.steurski-za- 
vod. Po dva tjednim vraéenju sad je ostavil 
zavoda. DruZina takaj jesu preko pogibelji.

LípíóazenímíkíóSki trutikuní.
Pred nekulikimi dnevi vu Liptószentmiklósu 
hodil je Vlassics Gyula bivái minister i med 
áetanjem spazi, da su mu cigare zmenkale. 
Navrne se dakle vu jednu trafiku, gde tra- 
fikant sa zmoZnom nemaékom reéjom po- 
nudja svoje cigare. Sada negdo jam poáe- 
peée trafikantu, da skim ima posla, na áto 
on svoj govor odmah na magjarski preobrne 
i pita: Zapovedaju preuzviáeni gospodine, 
mozbit fine cigarette takaj? Na áto Vlassics 
pusmrhajué, ovo odgovori trafikantu: Jako 
je ljepo od vas da za moju volju lak brzo 
se jeste navéili magjarski.

Cudnovíti íeaíumení.
Calarnosti bro| se opet pomnoZil. Pred 

nekulikimi dnevi prije toga vmorilje sebe vu 
Fraukfurlu jeden Johannis zvani mérnik, koj 
lepoga svojega imetka pokehdob zakonitoga 
odvelka nije imái n jizvrstneáim naéinom 
teátiral je. Evő nekuliko toékah iz njegovoga 
teátamenta: Deset jezer korun ostavljam 
87. broja vuliénomu redaru. Ja ravno 
87. broja redara, nit to ncznam gdo je, 
nego naj se veseli fickó. Petdeset jezer 
ostavljam pred mojom hiZom svako jutro 
ob áestoj vuri nigdar videl nisam pojav- 
lenomu mleko trZeéemu éloveku, koj sa 
plehnatom svojom Zveglicom svako jutro 
zbudil ie mene iz najslajáega mojega stia. 
Moju zlatnu vuru, koju pred par Ijeti prije 
loga za jezero korun kupil jesem, redarskomu 
kapilanu ostavljam, iz zahvalnosti zato, da
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Ögyee képviselők kerestetnek!

Szeszt
a legjobb likőrök, pálinkák min
denféle spiritusz és ecet készí

téséhez felülmúlhatatlan 
minőségben szállíthatok.

Nagy megtakarítást, meses ered- 
ménat biztositok.

Megbízható különleges receptek.
árjegyzéket сн proepectust 
PsST* ingyen küldök.

pollak fülőp Károly
szeszgyára

p rá ga  (C sehország).
f  Ügyes képviselők kerestetnek !
— . . .  . . .  _ ________
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Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. I ez 102 § a értelmében ezennel köz- 
birré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróságnak 
1904. évi Sp. I 216/3 szánni végzése követ
keztében Dr. Hídvégi Miksa ügyvéd által 
képviselt Kolinanics Éva Csáktornyái lakos, 
javára Anlolovics Lőrinc/ lurzóvölgyi lakos 
ellen 100 K. és jár. erejéig 1904. évi június 
bó 14-én toganatositott kielégítési végrehajtás 
utján le és föliilfoglalt és 700 K-ra becsüli 
1 szekér, 1 kancza ló, I üsző, 1 pajta. 1 
sertésól, I kukoriezakas l üsző, 9 sertés 
és egyéb gazdasági felszerelvényekből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a csáklornyai királyi 
járásbíróság 1904. évi V. 260/2. sz. vég
zési* folytán 100 K. tőkekövetelés ennek i 
1903 évi május bő I napjától járó 8% ka-j 
illatai és eddig összesen 53 korona biróilag; 
már megállapított költségek erejéig Torzó-1 
völgyön alperes lakásán leendő eszközlésére

1904. évi augusztus hó 8-ik napjanak délutáni 3 órája
határidőül kit űzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érinteti ingóságok készpénz-

fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek esetleg 
becsáron alul is elfognak adatni.

Ezen árverés Csáktornyái takarékpénz
tár részére 290 К tőke s jár erejéig szin
tén megtartatni fog.

Kelt Csáktornyán, 1904. julius. 25 748

KI A K A R
egyéves önkéntes

LENNI ?
Mindazon if|ak, kik az előirt iskolákat nem végezték, 
előkészültségükre és foglalkozásukra való tekintet nél- 
k 01 megszerezhetik az

e g y é v e s  ö n k é n t e s i  jo g o t.

Aki 1883-ban születeti, már fői nem vehető. 
S z ü l e t é s i  év k ö z l e n d ő i  

Prospektust ingyen és bérmentve küld:

г: L IC H T B L A U  A L B E R T  as
a katonai előkészítő tant', igazgatója, Debreczenben.

A felügyeletet az állam gyakorolja.
749 1 - 2

r •• Jónak, a Jobb
az ellensége.

Tényleg a legjobb as eddig használatban levő szappan, aaóda, por, atb. anyagoknál váaaon 
ée pamut ruhaneműét mosásán, a Schicht által újonnan feltalált

mosókivonat,

„ A s s z o n y d ic s é re t“
v é d j e g g y e l ,

A r u h a  b e á 6 zta tá a á rt.

E l ö n y ö k t
1. Az eddig szükséges volt mosási időt a felére csökkenti
2. Fáradságot a negyedére.
3. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4. Mit.thogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja a ruhát.
fi. Úgy a kezeknek, mint a ruhának telljesen ártalmatlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet vállal, 
fi. Rendkívül kiadósaga folytán olcsóbb, minden más mosószernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és mosónőnél <tgy egyszeri kísérlet után. 
M in d e n ü t t  kaph ató.

S c h ic h t G y ö r g y , A u s s ig 1.
A  l e g n a g y o b b  g y á r  a  n in g a  n e m é b e n ,  и х  e u r ó p a i  s z á r a x fö ld ö n .

Cyiimölcs
KydranliHus sajtói!'
Szóló és gyiimőlcszúzók és bogyómorzsolóK.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek fekvőén 

és kocsi ni szerelve.
Lé-sajtolók és a gyümölcslé készítésére szolgáló bogyóőrlők. Aszaló 
készülékek gyümölcs és főzHék szakisra, gyümölcs-vágó és hámozó gépek
legújabb szerkozf Ifi szabatl. önműködő „Syphonia“ permetezők, hordozhatóan 
és kocsira szerelve a szőlők és fák permetezésére, a szegecs és tormáncs, vala
mint a vérlelíl kiirtására; szőlőekék gyártatnak és szállíttatnak jótállás melleit

a legjobb kivitelben
M A Y F A R T H  PH.  és T Á R S A

gazdasági gépgyárai, vasöntödéje és ekegyára által 
743 4- 12 B É C S , II Taborstrase 71.

Kitüntetve 500 arany, ezüst éremmel stb 
Részletes árjegyzékek ingyen és bérmentve. Képviselők és viszontárusitók kerestetnek.

Nyomatot Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán


	32



