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

A kultúra ünnepe Muraközben.
Muraköz nemcsak geográfiáiig, hanerr. 

elhnographiailag is egy különálló kis egészet 
alkot az ország délnyugati sarkában, mely a 
nyolezvanas évektől kezdve hatalmas bari
kádja volt a délről és nyugati ól jövő ma
gyarellenes áramlatoknak.

Trefort miniszter és Gönczi államtitkár 
kultúrpolitikai éleslátással fedezték fel Mura
köznek speciális helyzetéi és miszszióját az 
állami élet gépezetében s a nemzHi kultú
rának egy erős várat épiteleltek oda, ahol 
260 évvel ezelőtt a lángelméjü hadvezér és 
ideális lelkületű költő, gróf Zrinyi Miklós a 
nyers eiő ellen épített falak között védte 
erős karral a haza érdekeit.

A forma tehát megmaradt, csak a tar
talom változol!. Az őköljog harczi zaja elpi 
hent, s helyébe lépett a kultúrának hóditó 
hadjárata, melynek főhadiszállása ugyanott 
van, a honnét Zrínyinek kemény vitézi 
osztogatlak halált a haza elleneinek.

A közoktatási kormány 1879-ben állí
totta fel a csáktorn ai lanitóképezdét, kidom
borítva a tantervben specziális miszszióját 
azáltal, hogy a horvát nyelvel kötelező tan
tárgynak rendelte.

Az intézet fenállása óta immár közel egy 
negyed század viharzotl el nemzetünk felett, s 
ezen hosszú idő alatt az országnak kevés 
kulturális intézménye mutathat fel kultúr
politikai szempontból a nemzetre oly gyü
mölcsöző eredményeket, mint ez az intézet.

Speciális hivatását derekasan betöltötte 
s negyedszázados működése alatt Muraközre 
továbbá az országnak — Stájer és Horvát
országgal haláros részeire oly nagy befolyást 
gyakorolt, hogy a hazafiui lelkesedésnek túl
áradó érzése tölti el mindannyiszor lelkemet, 
valahányszor a hetvenes és a nyolezvanas 
évek Muraközét és a vendvidékét össze
hasonlítom a maival.

Csáktornya, Murtiköznek s vidékének 
szellemi emporiuma, a muraközi művelődés 
góczpoutja. Innét sugárzik ki a perifériákra 
a nemzeti miveltség, innét hordják szét a 
kultúra hadjáratának katonái a hazafias ér
zésnek Veszta— lángját. — melynek közös 
oltana a tanilóképezde, hol a tüzet folyton 
élesztgetik.

Muraköz szellemi és hazafias művelő
désének súlypontja ez az intézet, mely mosl 
kedden fogja megünnepelni fennálásának és 
működésének negyedszázados évtordulóját.

Dunáidul déli részének fényes kulturális 
ünnepe lesz ez. Ünnepe lesz az intézetnek, 
a tanítványoknak, kik (tbból 1879 óta kike
rültek. s a Kiknek szivében az »alma mater» 
iráni érzett ragaszkodás idők múltán csak 
öregbedett.

De kell, hogy ünnepe legyen a tanügyi 
kormányzatnak is, mert ez az intézet a kul
túrpolitika végvárául tekinthető. Ünnepelnie 
kell Muraköz társadalmának, mert a társa
dalom gyökere a tanügy Muraközben pedig 
ez a gyökér a jubiláló intézetből hajtott ki.

És végűi ünnepelnie kell minden magyar 
embernek, mert nagy és dicső történelmi

emlékek elevenednek majd föl lelki szeme
ink előtt, midőn Muraköznek legfontosabb 
kulturális intézetét zászlódiszben fogjuk látni. 
Elvonulnak majd szemeink előtt mint köd- 
fátyolképek Zrinyi Miklósnak pánzélos daliái, 
kik karddal s vérrel épiték az egységes 
magyar állam alapjait. Utánuk jönnek majd 
a művelődés és politikai történet folylatása- 
képen a kuliura egyszerű, igénytelen, de 
elszánt harezosai, kik csupán a hazafias 
műveltség fegyvereivel folytatták azt a nagy 
munkát, mit az ősök Я00 évvel ezelőtt meg
kezdték.

Ezek a közkatonák a muraközi és vend
vidéki tanítók, kik büszkén hirdethetik maj
dan a jubileumi nagy ünnepen a nemzeti 
Géniusz diadalutját, mert az ő munkájuk 
eredménye, az ő dicsőségük. Ezen dicsőség 
koronája pedig az »Alma mater.»

Szalay Pál
áll. tanító, a «Nyitravölgyi lap* 

szerkesztője.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  A miniszter képviselője A Csáktor

nyái allami tanítóképző-intézet fennállásának 
negyedszázados ünnepén, szeptember hó 
6-án, a vallás és közoktatásügyi minisztert 
Herlelendy Ferencz vármegyénk főispánja 
fogja képviselni. — Főispán ur ö  méltósága 
e czélból már folyó hó б -én Csáktornyára 
érkezik.

T Á R c z  A.
_____ :• y r

A Gligor Vaszailiu.
A gyulai havasokon magasan esett a hó. Ez 

a rengeteg fehér tömeg elszakította az ittenieket 
a külvilágtól. Ée ezeknek nem is volt nagy szük
ségük a külvilágra. Évente egyszer másztak le a 
a meredek havasokról. Szent István napján, ami
kor a városban búcsú voll s a vásáron beszerez
ték összes szükségletüket: korsói, Kiszól, meg a 
bocskor talpal, az asszonyok meg tül ezérnát, meg 
piros pántlikát. Ez volt az összes igényük meg 
kereskedelmük.

A zord gyulai havasok ormáig nem hat fel 
a czivilizáczió parancs szava, betűt, könyvet nem 
ismernek. De nem is kell. az öreg mócz, amikor 
még nem is igen lát, leülteti maga mellé kamasz 
fiát, megismerteti az oláh nép történetével, rejté
lyes fantasztikus mondákkal, beszél neki a nagy 
pánról, tengerentúli országokról. Ez az egész tudo
mánya.

Ö is örökölte, 6 is tovább adja, mielőtt a 
sírba menne. És ennyi bölcsesség elég egy mócz- 
nak, aki sohasem mozdul meg odújából, télben 
nyárban megkerüli az erdőt, belekiált a nagy völgybe, 
meghajigálja a harkályokat s elfut egy nadrágos,

szalmakalapos ember elől; mert az »ur» az na 
gyón félelmes ember. Ilyen az élet ott a havasok 
közöli. Éjszakánként kigyul az őr tüze az ormon, 
s a rózse pattogását ezerszeresen adják vissza a 
a fenesi-, plecskai völgyek s ebbe a halotti csendbe 
néha belevegyfil egy-egy szerelmes oláh fruska 
monoton, bus éneklése, aki párja után kesereg, 
akii elvitt a »nagy ur» a pán, azután kék nadrá
got adóit reá, talán haza se jön többet, nem öleli 
nagy erős karjával az Annicál, pedig olyan jó 
olyan édesen sehol sem tudják neki a puliszkát 
elkészíteni mint 6.

Néha felhangzik a guszliczi is. Epekedó le
ány vagy legény veri a húrjait; a dallamot nem 
szereti az idegen, nagyon unalmas, hanem az 
oláhnak hol beborul az arcza, hol kiderül, annyira 
érzi az egyszerű hangszer minden rezgését.

A Gligor Vasziliut most eresztették haza a 
katonaságtól. Alig rúgta le magáról a szűk nad
rágot, az éles hegyi levegőn ismét olyan érzéket
len lelt, mint az előtt. Házikóján, feleségén, pus
káján kivül nem volt egyebe. Hanem azt a hár
mat azután szerette. Ha a kerülést elvégezte, leült 
odújába, borzasztó illatú pipájából feketére füs
tölte a mestergerendát, s egy percze sem mozdult 
el az Iliálól, amióta haza hozta a másik hegy 
mögül. Ez az asszony volt az 6 egész világa köz
pontja. Utána rohant volna még a farkasok közé 
is, megmászta volna még a Szent János ormot 
is, pedig onnan még mócz nem került le élve egy 
darabban.

ö  legalább ezt l épzelte magáról.
Hogy télre fordult az idő, a kecskezsirt bele 

öntötték egy tálba, az Ilia fonalat sodort bele, éa 
megvolt a világítás. E mellett a lámpa melleit 
mesélt a Gligor hajnaltól hajnalig, rémes hátbor
zongató meséket az Diának.

Valami pajkos sugár kibukkant a kolozsi 
hegyek mögül s egyszerre csak lecseppent a nagy 
fenyőfa tetejére.

Tavaszoodott.
A Gligor minden nap kijárt az erdőre gályát 

szedni: s az Dia egyedül maradt otthon. A nagy 
szálas Gligor hatalmas csomó ággal jött haza 
estenden s már várta a friss mamaliga, ineg az 
Die ölelése. Ilyen volt az élet egy darabig. Hanem 
a kérges szivü oláhban felkelt egyszer valami, 
hátha az Die most is szeret? Akkor jaj neki.

A másik hegyhátról járt keresztül egy vékony 
bajusztalan ficzkó, a »csábító Juon» ahogy a ha
vason hitták.

Ez mozdított meg az oláh lelkében valamit.
És az Állati felülkerekedett benne. Nagy 

csontos öklével fenyegetett a táj felé, ahól a Joon 
gyerek lakott! Megállj; kölyök! Czine mintye!

Ez a gyanú rettenetes mélyre ette magát a 
féltékeny mócz lelkében, mert az asazony nem is 
főzött oly édes ételeket mint eddig.

A Gligor azonban még ia félt. A Juon gye
rekkel nem mert nyíltan kikezdeni. Nem olyan a 
mócz természete . . .



— A Csáktornyái tanítóképző-intézet
kedden ünnepli fennállásának negyedszázados 
jubileumát Tiszteletiét hívjuk meg a Csák
tornyái és a mur.közi közönséget erre az 
ünnepélyre. Szívesen látunk azon mindenkit, 
a ki a tanügynek barátja. Az ünnepély d
e. 9 órakor a templomban kezdődik ünnepi 
»Te Deum«-mal. Ezután az intézet volt 
tanítványai a Zrinyi-emlékoszlopra helyeznek 
koszorút s a képezde régi helyét, a Zrinyi- 
várat keresik fel. 10 órakor az intézet torna- 
csarnokában az ünnepélyt megnyitja s a 
miniszter kiküldöttjét üdvözli a kir. tan- 
felügyelő; a főispán a vallás- és közoktatási 
miniszter nevében válaszol. Az igazgató az 
intézet történetét olvassa fel, a volt növen
dékek az intézet zászlajára szalagot helyez
nek, leleplezik Bárány és Samu volt igaz
gatók emléktábláját és arczképét. Délben 
bankett lesz a Zrínyi- vendéglő nagytermé
ben. A banketlra jelentkezéseket elfogad az 
intézet igazgatója. Az ünnepélyen mindenkit 
szívesen lát a rendezőbizottság.

—  Kinevezés. A vallás és közoktatás
ügyi miniszter Ember Mária óvónőt a 
drávaegyházi óvodához óvónővé nevezte ki.

—  Áthelyezés. A vallás és közoktatás
ügyi miniszter Grész Ernő temesvári áll, 
tanitóképző-intézeti segédtanárt eddigi minő
ségében a Csáktornyái áll. tanitó-képzőhöz, — 
Czehenter Ilona dvávaegyházi állami óvónői 
a tótraszlavniczai állami óvodához he
lyezte át.

—  Közgyűlés Csáktornya nagyközségi 
képviselőtestülete f. évi aug. hó 27-én Nuzsy 
Mátyás községi biró elnőklésével rendes köz
gyűlést tartott. A képviselő testület: I. Az 
iparostanoncz iskolák szervezete tárgyában 
kiadott 33564/893 sz rendelet 66 pontja 
utasításához képest az ipartanodái bizott
ságba megválasztotta Nuzsy Mátyást, Hor
váth Pált, Rosenberg Rezsőt, és Zrínyi Vik
tort. II. A Csáktornyái áll. tanítóképző intézet 
fennálásának negyedzsázados évfordulója 
alkalmával tartandó jubileumi ünnepélyen 
a községbiró vezetésével 6 taggal képvisel-

Hátha lelöki a hegyi utón a mélységbe, vagy 
rápörköli egyetlen kunyhóját, mert ettől a bolond
ról az is kitelik.

Mást eszelt ki. Egy nagy és vén mackó la
kott fent a hajtás alatt, tudta ismerte mindenki, 
de nem merték tartózkodási helyéről kiverni; mert 
már három oláhnak vágta szét a lábszárát.

— No Juon, ezt a inaczkót veid le a lábá
ról, ha ember vagy, mondta Páiforduláskor.

— Hát én leverem, felelte a büszke oláh 
ficzkó, csak zavard ki a héjéból.

Másnap korán reggel elindultak a nehéz he
gyi utón, fel a medve odújáig. A vén maczkó kint 
ült és lábát nyalogatta. A Juonban, meg a Gli- 
gorban meghűlt a vér. Mégsem gyerek játék!

A vakmerő oláh ficzkó bár félt, de czélba 
vette a hatalmat maczkót, az megse rázkodott a 
lövéstől, hanem négy ugrással ott volt a gyerek 
mellett és rettenetes karmaival egy perez alatt 
széttépte a gyerek mellét.

A Gligor meg csak öt lépésnyire volt tőle. 
Gyerekjáték lett volna neki a medvét leteriteni 
de nem! Hadd bűnhődjék! Czine mintye!

— De hátha ártatlan volt az a gyerek? Ez 
a kérdés tolult fel agyában.

Lassan töprengve leballagott a hegyi utón 
Hement a kunyhójába és rágyújtott. Délben elme
sélte az asszonynak, hogy a Juon nincs többé.* 
Széttépte az ursu, én láttam.»

És Ilia kiment a nagy sóiét éjszakába. Meg
borzadt a gyilkostól. Nem is jött többet vissza, 
nem főzött többet Gligornak puliszkát, aki azóta 
folyton azt hajtja: Czine mintye.

De hátha az asszony is ártatlan volt . . .

Török Jenő

leti magát. III. és* IV. Kovács Sándor ésözv. 
Szmolkovics Józsefné szül Tomka Antonia 
csák lorn у ni illetőségét megtagadja. V. A 
községi elöljáróság állal az 1905 évre egy- 
beállilott költségvelési előirányzatot elfogadj«, 
mely szerint a bevétel 118143 kor. 04 fill 
a kiadás 131391 kor. 77 fillérben állapit- 
tatik meg. Az ilyképeu előállott 23248 kor. 
73 fill, hiányt a következőképen fedezi: Az 
71996 K. 59 I. összes egyenes állami adőra 
ll» /o  a 4482 K. 10 f. földadóra 9 6/ю 
végre a földadó kivételével fennmaradó 
64275 K. 59 fill, többi állami egyenes adóra 
23*/io %  és községi pótadóval. — VI. A 
községi jegyző által a községi és körjegyzők 
valamint segédjegyzők illetményeiről alkotott 
1904. évi XI. t. ez végrehajtása tárgyában 
kiadott belügyminiszteri rendelet érleimében 
egybeállilot és beterjesztett kimutatást mint 
a mely a tényleges állapotnak meg felel, ello- 
gadja és hitelesítésével a községi bírót és 
közigazgatási jegyzőt bízza meg. VII. Végh 
György községi tartozásából lefizetett s a 
törzsvagyonlioz tartozó 200 korona öszeget 
gyümölcsöztelni a Csáktornya vidéki taka
rékpénztárba helyeztetni rendeli.

—  Tanitóválasztás Az aisódomborui 
községi népiskolához Grész Emilia okloveles 
tanítónő választatott meg.

—  Az inasok iskoláztatása A keres
kedelemügyi miniszter egy konkrét esetből 
kifolyólag kimondottn, hogy a tanonezok 
iskolába járási kötelessége azok életkorától 
nem függ Tanonezok iskolai mulasztásáért 
minden esetben .az iparos felelős, még akkor 
is, ha a felelősséget a lanonezszerződésben 
a szülőre vagy gyámra hárítja ál, illetve 
akkor is, ha a tanoncz a szülőjénél vagy 
gyámjánál lakik.

—  Katonai pót lóvásár Csáktornyán
A varazsdi 10-ik honvéd-huszár ezred részére | 
folyó hó 19-én délután 4 óra 15 p rézkor 
Csáktornyán a Zrinyi-szálloda elölt pót
lóvásár lesz, melyen a fenti ezred lóavató
bizottsága minden jól termett, hibátlan, neme
sebb és jobb véralkalu katonai hátas lónak 
alkalmas lovai, 4 éves kortól 7 éves korig, 
158 czentiméler magasságtól 166 czmiti- 
mélerig előnyös árak mellett vesz meg. A 
kinek ilyen eladó lova van, az a kitűzöl! 
napon es jelzett helyen — lovával együtt 
jelenjen meg.

—  Felhívás. Felhivatnak mindazon
Csáktornyái adófizető egyének, kik adó- 
könyvecskéiket az adóelőírás teljesítése vé
gett mindez ideig Csáktornya nagyközség 
elöljáróságánál he nem mutatlak, a mai 
naplói számítolt 8 napon bdlül bemutatni 
el ne mulasszák, — mert igazolatlan mulasz
tás 2 — 10 koronáig terjedő pénzbírsággal 
fog megtorollatni. Az elöljáróság.

—  Kedvezményes borfogyasztás Csák 
tornya község részéről közhírré téielik, hogy 
az 1902. évi 15. l-cz. 25. és 20 §-ai értel
mében azok a Csáktornyái szőlősgazdák és 
bérlők, kik szeszes italok kimérésével nem 
foglalkoznak, de a kedvezményes horíogy.isz- 
lást igénybevenni óhajtják, ebbeli igényeiket, 
illetőleg a folyó évben remélhető bortermés
ből a háziszükséglelre szánt mennyiséget a 
községi elöljáróság adóügyi osztályánál (3. 
sz. alatt) folyó évi szeptember hó 15-éig 
bejelenteni el ne mulasszák, mert ezen 
záros határidőn túl a bejelentések figye
lembe nem vételnek Az elöljáróság.

—  Honvédségi ellenőrzési szemlék A 
folyó évi őszi ellenőrzési szemlék a hon
védség részéről a következő rendben tar

tatnak meg vidékünkön: Letenyén október 
hó 8. es 10; Perlakon okt 12. 13. és 14-én;
Csáktornyán október 17, 18, 19 és 20-án;
Alsólendván október 22, 24. 25 és 26-án.
Az uló ellenőrzési —  szemle mind a négy
járásra nézve Nagykanizán november hó
19-én lesz.

—  Lopás Aug. 22-ére virradóra Bodár 
András muraszerdahelyi lakosnál a zárt szo
bába, mig a gazda lávol volt, Babies Mari 
várhegyi illetőségű nő az ablak lefeszitése 
után behatolt és a ládából különböző ruha- 
nernüeket, vásznakat, 4 drb. 20 koronás és 
2 drb. 10 koronás aranyat, összesen mint
egy 126 korona értékben ellopott. A csend
őrség nyomozta ki a tolvajt.

—  Csendélet Viziszentgyörgyön A mull
héten törlént ez a kis epizód Viziszentgyör
gyön, melyet é.-denies megörökíteni. A »Naäe 
Pravice»-nak egyik felkeni bajnoka, a ki egy 
grófi tárának a javadalmait élvezi, felfüggesz
tette az ottani kántoriamtól a kántori teen
dők teljesítésétől, mert a kántor több havi 
stóla járandóságát kérni merte a plébános
tól, s t ezérl öl be is perelte a járásbíró
ságnál. A plébános ezérl a merészségéért a 
kántori letiltotta a kórusról, a mi a hívők
nek is köztudomásúkra jutott, kik nem 
akart.Iк a népszerűségnek Örvendő kántor 
megszégyenítésébe bele nyugodni. S azért 
felkeresték a kántort, s kérték, hogy a mi
sénél orgonáljou. A kántor lel is ment a 
kórusra a plébános ludta nélkül. A plébá
nos az oltárhoz lépett, de mikor ráismert a 
kántor orgonajátékára, fogta a kelyhet, vissza
ül nt a sekrestyébe és durva szavak, t hal
latott. Szóval a plébános .beszüntette a mi
sét s nem akarta az isteni liszteletet tovább 
végezni. Csakhogy a jóravaló muraközi asz- 
szonyok nem hagyták abba a dolgol, ' mert 
a plébánosra rohantak з erélyesen követel
ték az isteni tiszteletnek az el végzését. Már 

I tettlegességre került volna a dolog, s a plé
bánost jól elagyabugyálta volna a hegyi nép, 
ha véletlenül úri asszonyok nincsenek jelen, 
a kik a nép asszonyait csiltitotlák. A vége 
e dolognak az lelt, hogy a plébános jónak 
látta a misét folytatni. A férfi nép pedig ezt 
a falusi jellemző történetet készül a her- 
czegprimásnak tudomására juttatni, mert, 
úgymond, a zágrábi érseknél úgy sem talál 
igazságot. A nép az ő apáiktól örököli ősi 
vallas-erkölcsi érzelmeiből félig meddig ki 
van forgatva egy olyan lelki pásztor veze
tése melleit, a ki nemcsak hogy be volt zárva, 
a kil a korcsmában megvertek, hanem mind
untalan skandalumokat provokál. Ki volna 
más ez a lötisztelendő ur, mini — Jurák 
Zvonimir; a »NaSe Pravicá»-nak vitéz baj
noka. a vizi«zenlgyörgyi grófi Iára javadal
mainak élvezője, a magyar hazafias eszmék 
üldözője? — S mégis Iűri ezt az emberi 
maga között a niuraközi papság és a zág
rábi érsek! — Ennyit a Muraköz tudósítója.

Mi nem vagyunk barátjai — a botrá
nyos események közlésének, de mikor a 
»Na*e Pravice» majdnem minden számában 
felmagaszlalja egyik bajnokát: Jurák Zvo- 
nimiri és sárba tiporja a muraközi hazafias 
lelkészeket, akkor a jobb Ízlésű olvasó- 
közönség is megengedi nekünk azt, jhogy 
tudósítónk kérelmére helyt adva, a magyar
ság egyik nagy ellenségének épületes (? !) 
dolgát nyilvánoságra hozzuk.

—  Halálozás Hajas László a »Vad
emberhez» czímzell szálloda tulajdonosa éle
tének 51 ik évében hosszas szenvedés után 
meghall Varazsdon. Kiterjedt rokonság gyá
szolja. Béke hamvaira!



—  Az almabor nyáron kellemes Ital,
legalább erre a megyőzödésre jutottak Jegai- 
necz Lipót, Pa»iics Ignácz és Komár Imre 
sztanetineczi lakosok, midőn Czinager Már
ton kozlovcsáki lakosnak a sztanetineczi 
hegyen levő pinczéjébe annak tudta nélkül 
bejártak s ott mtntegy 1 és fél hektoliter 
almabori fogyasztottak el, mire a gazda ész
revette, hogy hivatlan vendégek gazdálkod
nak pinczéjében. Ugyanis Gzináger a pincze 
kulcsát a pincze ereszébe szokta volt elrej
teni, mit az előbb nevezett sztanetineczi 
lakosok valahogyan megtudtak, s igy a gazda 
távollétében egészen kényelmesen bejárhat
tak a pinczébe anélkül, hogy valami külerő- 
szakot kellett volna alkalmazniok s csakis 
a kongó hordó árulta el a vendégjárást. 
Czinájer természetesen feljelentette az esetet 
a csendőrségen s a csendőrök nyomozták 
ki a szomjas vendégeket.

—  Tanoncznak az iparüzlethez nem tar
tozó munkákra való alkalmazása az 1884 
évi XVII törvényczikk 157§.-r alapján bün
tetendő cselekményt képez a kereskedelmü- 
gyi miniszter elvű jelentőségű határozata ér
telmében.

—  Csempészet A szemszédós Stejeror- 
szágbol adó alá eső soktéle dolgot szoktak 
becsempészni Magyarországba részint közvet 
len használatra, részint pedig eladásra. Ilyen 
csempész tolvajt fogottéi aug. 23-án éjjel két 
órakor a csendőrség Károlyszeg község hatá
rában Vincsetics Fülöp személyében, midőn 
pálinkát akart átcsémpészni a határon, hogy 
azt itt Magyarország területén eladja.

—  Utóállitás A Nagykanizsái) székelő 
állandó sorozóbizollság f. évi szeptemzer hó
ban csak egyszer— 20-án — ül egybe, utó
állitás tehát egyszer lesz.

—  Kérelem. A Csáktornyái áll. tanító
képző intézet fennállásának negyedszázados 
ünnnepe nemcsak a tanítóképző és volt tanít
ványainak az ünnepe Csáktornyának magá
nak is, mint a két folyó közé zárt félsziget 
kulturális metropolisának. Épen ezért Csák
tornya nagyközség elöljárósága ezúton is fel
hívja Csáktornya hazafias közönségét, hogy
5-én, hétfőn délután szíveskedjenek házai
kat tellobogózni, hogy ezáltal is emeljük a 
jubiláris ünnepély fénnyel Az elöljáróság.

„Agraria“
Kg у éve múlott, hogy az »Agraria* zászlóját 

kibontva a hazai ipar szolgálatába szegődött. Rö
vid ugyan még ez idő, de eredmények tekinteté
ben már is szép múlttal dicsekedhetik ez a vál
lalat. Több mint egy millió korona forgalmat ért 
el már az első év alatt és ezen tekintélyes összeg 
bizonyára eléggé igazolja azt, hogy a magyar löld 
birtokosság — főleg a nagy uradalmak — ezen 
vállalatnak működését melegen karolták fel és igy 
a vállalat csakugyan szép jövőnek néz elébe. Most, 
midőn az iparpártolás oly sok irányú mozgalmait 
látjuk a magyar ipar érdekében harczra kelni, va
lóban kitűnő példát teremtett az »Agrária* ami
dőn oly irányzattal lépett az egyébb magyar ipar
pártolók sorába, hogy nem csupán felébreszsze 
figyelmét a nagy közönségnek a magyar gyárt
mányokra a vásárlásoknál, hanem az «Agrária* 
egyáltalában mást, mint magyar gyártmányt nem 
is hoz forgalomba és az oly minden dicséretet 
érdemlő választása a magyar iparpártolásnak, hogy 
csak kívánatos volna, miszerint más szakmában 
is bevezetnék az iparpártolás ily módját. Az 
»Agrária* ezen uttörése a magyar ipar érdekében 
annál is inkább méltánylandó, mert ez által a vál
lalat mintegy saját kezeire tett nehezítő bilincse
ket tekintve, hogy működését oly időben folytatja, 
amidőn különösen a gazdasági gépekben csak úgy 
hemzsegnek a külföldi gyárak importált termékei, 
amelyek sajnos még mindig elég súlyos mérték

ben nehezednek a magyar termékekre, a magyar | 
iparra. Mindazonáltal fáradságot és áldozatot nem 
kiméivé igyekezett a vállalat lépésről-lépésre tért 
hódítani magának, ez által az idegen gyártmányoka 
ahol erre alkalom nyílott, kiszorítani, ami bár 
kezdetben sok nehézségbe ütközött, de ernyedet- 
len és kitartó munka folytán mégis sikerült már 
egy év alatt elérnie azt, hogy az »Agrária* szó, 
egész Magyarországon ismerik. És mindenki tudja 
hogy e név oly vállalat cége, mely czéljaira való 
tekintettel méltán érdemli meg a hazai gazdakö
zönség és kereskedő világ osztatlan pártfogását, 
mert az első és egyedüli ily irányú vállalat az 
országban. Az »agraria* már is a legnagyobb mérv
ben eloszlatta azon téves hitet, hogy a külföldről 
importált gépek szerkezei és anyag tekintetében 
a hazaiakat fölülmúlják, és bebizonyította, hogy 
ellenkezőleg a magyar ipar termékei jogosan állít
hatok az idegenekkel egy sorba, miáltal közelebb 
jutott azon kitűzött czéíjához és ma már könyeb- 
ben esik az eddig elfogult gazdakörökben is az 
idegen gyártmányokkal szemben a versenyt siker
rel felvenni és ezen sikerek által nem csupán a 
hazai iparnak szerezte meg a tiszteletet és párt
fogást, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy az egész 
magyar ipar iránt a kellő bizalom megszilárdil- 
tassék. Ez pedig oly munka, amely osztatlan tisz
telettel érdemel meg mindenkitől. Mull hóban 
jelent meg az »Agrária* első képes nagy árjegy
zéke (ingyen kiadás) díszes kiállításban, mely a 
gazdaságban szükséges összes gépeket* és czikke- 
ket magában foglalja. Ezen kiváló szakmunka gaz
daságok részére nélkülözhetetlen tanácsadó, egyút
tal a magyar gépipar előrehaladottságának hü tűk
re. Az »Agrária* irodái: Rudapesl V. kér. Váczi 
ut 2. szám.

. Nyilttér.*)

Nyilatkozat.
Kákosy László volt erdész jurseveczi lakos

nak fia Kákosy, Jenő, aki üzletemben tanonczként 
volt alkalmazva, vele tett sok szívességemet mely- 

I lyel ingadozó, existencziáját biztosítottam, — az- 
1 zal hálálta vissza, hogy alaptalanul megrágal
mazott.

A miatt a megtorló lépéseket már folya
matba tettem.

Murakirály, 1904. szeptember hó 1-én.
Novotny István

kér. fogy. szöv. üzletvezetője.

I R O D A L O M .

i „Zalavármegye az 18-18—49. évi 
szabadságharczban „

A fönti czim alatt 1889-ben, 17(> lapra 
terjedő könyvben megörökítettem ama főbb 

eseményeket, melyek Zalavármegye terüle
tén  lefolytak 1848-49-ben.

A munka nem volt teljes és hézagta- 
lan, pedig csak megyénk levéltárából is 12 
napig szedtem hozzá az adatokat. De hé

zagossága mellett is annyira érdekes volt, 
hogy első kiadása (500 példány) már régen 
elfogyott.

Megjelenése óta 15 esztendő telt el. Az 
akkori 6 éves gyermek is 21 éves ifjú ma 
már. Ezek könyvemet nem ismerik. De hány 
40— 50 éves ember van még megyénkben, 
akik csak annyit tudnak 48-ról, hogy —  
bizony jártak itt a horvátok, németek, tábo
roztak itt a nemzetőrök és honvédek. Elége- 
ez vájjon? Nem. A zalai magyarnak haza
fias köteléssége részlelesen tudni azt is: me
gyénktől kicsoda, kinek a nagyapja, atya, 
anya testvérei hol és mikép szolgálták a 
szabadság, a haza ügyét; mely városok és 
faluk hogyan viselkedtek az ellenséggel szem

et rovatban közlőitekért nora vállal felelősséget a 
szerkesztőség.

ben; ez és az az ütközet, csetepaté hogyan 
folyt le a megye területén; és milyen volt 
akkor a hangulat?

Könyvem első megjelenése óta én nem 
nyugodtam Sarkalt a becsvágy, tüzelt vala
mi arra, hogy munkámat minél teljesebbé 
és hézaglalanabbá tegyem. Legyen benne 
minden a minek csak értéke és becsülek 
van. Legyen benne mindenki kinek eset, 
némi fontosabb szerepe, tette és ha volt 
akkor Zalában, sőt határon túl is. Legye
nek megörökítve s a jövendőnek emlékül 
adva, hogy — » kik voltak a honvédek, . . .  
hc^Y annyit emlegetik nevőket?» Kik voltak 
és mit tettek főkép a zalai honvédek ?

Össze is szedtem a 15 év alatt annyi 
újabb adatot, hogy könyvem bővített kia
dása 350— 400 nyomtatott lapra fog terjedni. 
Vaskos, könyv lesz tehát, érdekesebbnél ér
dekesebb tartalommal. Nincs család Zalában 
melynek neve elő nem jönne a könyvben; 
nincs város, de nagyobb falu sincs megyénk
ben, melyről szőt ne ejtenék. Mert összed- 
szedtem, a mit csak lehetett.

Mindazáltal a kinek birtokában volna 
valami vonatkozatos irat, nyomtatvány, újság, 
melyről gondolja, hogy arról én aligha tud
hatok: küldje be azt nekem felhasználás 

I véget, hálás köszönettel fogadom.
Könyvem kiadásához pedig pénz kell, 

nagy pénz. De nekem pénzem nincs. Olyan 
Mecénásom sincs, aki viselné az előleges és 

lés nyomatási költségeket. —  Én tehát Zala- 
megye — és benne Muraköz közönségéhez 
fordulok azon kéréssel, hogy előleges meg
rendelésekkel tegye lehetővé ki— ki nekem, 
hogy könyvem bővített kiadása megjelen
hessék. Ha a pártolás nagyarányú lesz, ké
peket is vehetek föl a munkába.

A könyv megjelenik 1905. év husvét 
I napjára.

Az előleges megrendelők 3 korona ked- 
; vezményes áron kapják. A megjelenés után 
4 korona lesz az ára.

A három koronát be lehet küldeni azon
nal. Lehet pénzbeküldés nélkül is rendelni 
előlegcsen; ez esetben az aláírás kötelezi 
az illelőket a könyv kiváltására, mihelyt a 
munka a sajtót elhagyja.

De kérem a zalaiak tömeges pártolását 
azért is, mert ez a munka Zaláról szól csu
pán, más megyéből támogatásra tehát nem 
számíthatok. Aki tehát e felhívásomat olvassa, 
az ne várjon másokra hanem akár igy, akár 
amúgy, de legyen Mecénáson egy példány 
erejéig és rendeljen azonnal.

Minél több lesz az előleges megren
delés, annál terjedelmesebb lesz a könyv 
s annál csinosabb a kiállítása. Úgy akarom, 
hogy minden tekintetben méltó legyen Zala
vármegye szép hiréhez, a múltban szerzett 
dicsős égéhez.

Megrendelést gyűjtőknek minden 10 pl 
után egyet ingyen adok.

Siessen ki-ki a megrendeléssel, hogy 
1904. okt. 15-ig már tudhassam: hány pél
dányt nyomassak, s a nyomda is dologhoz 
foghasson idejében.

Jó barátaimat, ismerőseimet különösen 
is kérem megrendelések gyűjtésére.

Maradtam
Zalaegerszegen, 1904. szept. 1.

Nováfc Mihály

Felelőt szerkesztő:
H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulaj donos:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
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Sve poöiljke se tiőué zadriaja 
novinah, naj s© poáiljaju na 
íme, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljetvo:
knjiiara F ischel F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

poéljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druztveni. znastveni i povuéijivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to : vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Cetvert leta . . 2 kor.

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

SluZbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

„Rodoljub.“
VIL

(Odgovor „Medjimuiskomu hrvatu“)
Kaj se tiCe g. Peczeka, na to ja tu neCu 

odgovoriti »Medjimurskomu hrvalu,« mislim, 
da bude g. Peczek naáel priliku i naCina, 
da odgovori na klevetanje »Medjimurskoga 
hrvata.« Nu spomenimo se sada g. Landulfa 
Lacha i drugih, kője takaj nesretni táj soko- 
lovac hoée pogrditi, da nje je toboz sram, 
kaj su magjarsku napitnicu drZalr

Ja mislim, da je svaki medjimurec pre- 
videl veC, da táj Medjimurski hrvat straho- 
vito iaZe. Jeli si moremo to misliti, da bude 
g. Landulf Lach povedal ravno Medjimurs
komu hrvatu, da je njega za magjarski govor 
sram. Ako je g. Landulf Lach magjarski govor 
drZal, on to sigurno nije delal, kakli farizeus, 
nego как poáten, naobrazen élovek, koj zna, 
da akoprem je i on stranjskoga roda, ali sim 
je poslani za sveCenika, da je on tu za naSu 
gostoljubav sa zahvalom duZen Mi niti ne 
dvojimo, da on to öini, pa zato i boli zub «Medji- 
murskog hrvata,»koj one svedenike vu Med- 
jimurju, koji lakaj nemisliju ... как on 
nesrelnjak, ravno tak grdi i psinja, как i 
druge. Pa ravno tu se vidi bezobraznost toga 
nesretnjaka; svakoga bi rad blatil, psoval, a 
on, kada ga dovek pozove, da se kaZe ime- 
nom, onda takove smeáne zgovore ima, da 
mu je nikak nemremo veruvati. Hi govorite 
moj dragi Medjimurski hrvat istinu, pa onda 
dole sa larvom, ili pak laZ, onda pak vam 
je bolje, da mudite, jer znajte, da i vrd tak 
dugó hódi na zdenec, dok se nepotere.

Ah vam bi ipak joS bolje bilo, da se 
nekaj poáteneáega z»poCnete, moj dragi «Med
jimurski hrvat,» nego da tak sa velikim gla- 
som kridite svoje istine, ko|e vi sami neve- 
rujete. Jer ako bi je veruvali, ja sigurno 
mislim, da bi i podpisati ufali se pod njih, 
te se nebi skrivaCkali. Jer pak je niti sami 
neverujete, a ipak je glasite, da sa njimi 
nemir delate, zato vam morém reéi, da sie 
vi jeden jednostavni klevetaä, koj bez zna- 
daja i poötenja sada drugog dela némale, 
da postanete nabavljaöom MagdiCa i «NaSih 
Pravicah.»

Pa vi mene straöno zanimate g. «Med
jimurski hrval»! Jel, da niste vi onaj, koj, 
kada ga Covek pita, kaj ti je domovina? pa 
on reée: «Medjimurje.» Akoprem zna, da 
takvoga orsaga néma, koj bi se Medjimurje 
zval. To je Cisto naravski. Ako ja zagorca 
pitam, kaj ti je domovina, nebude rekel 
Zagorje, nego: Hrvatska, da mu je domovina. 
Vi sigurno zato velite, jer vas je tu kod nas 
sram redi, da Magjarska, a bojite se redi: 
Hrvatska. Zato vi anda iz Medjimurja novi 
orsag hoöete napraviti, akoprem znate, 
da je Medjimurje ravno takov dél Magjarske,

как je Zagorje dél Hrvalske. Ili more bili 
vi joS neznate to? No, onda vam je bolje, 
da zemete vu ruke knjigu, pa se vu< ite, te 
pustite sa onim velikim glasom, kojim u 
«NaSih Pravicah» trubite.

Kaj se vaSeg definiranja zvrhu redi 
«Rodoljub» tide, to ravno tuliko more obs- 
tali, как sve one druge istine, koje vi vu 
«NaSe Pravice» piSete.

Najte vi to misliti od medjimurcov, da 
oni varn verujeju ono kaj vi piSete. Vnogo 
spametneSi je taj puk. как da za vami ide 
po jednim putu. Jer zna dobro svaki medji
murec, ako bi vas posluSal, kam bi ga to 
zapeljalo. . . Dakle morete mirni bili, vaSe 
redi nigdar nebudu naSle plodnu zemlju lu 
pri nas, pa si zato slobodno i jezika znucate 
sve vam zabadava. Medjimurci verni ostaneju 
svojoj Magjarskoj domovini, как su verni 
bili navék. Verni ostaneju magjarskim zakó- 
nőm i svojim poglavarom, koji su skoro svi 
medjimurski sini, ali su verni svojoj domo
vini, pa je i zato luliko ogovaraju «NaSe 
Pravice» i Magdidev regiment.

JoS jedenkrat od poslanice Leona Xlll- 
ga. Stvar tak sloji, da sam ja bil razmel lu pos- 
lanicu, nego ravno nju je nesretni «Medji- 
murski hrval» né razmel. Pa jer je njemu 
ved vu njegovoj naravi nagibljenje na laganje, 
dakle ne more prestati, da i loboZ XIII. Leona 
poslanicu ne nacifra svojimi laZmi. Kak da 
bi toboz i pokojni sv. otec papa Leon XIII 
ravno lak nesretan diplomata bil, как je to 
«Medjimurski hrvat».

Kaj se tide redi «sveli maZ.» to ja mis- 
lim, da mi je ne polrebno vise govonti od 
nje. Ako je «Medjimurski hrvat* tak tvrde 
glave dovek, tomu ja nisam krivec. Ako mene 
nerazme, moZbil bi mu to koj p. medjimurski 
svedenik razloZil. Njemu bi znam veruval.

Dakle ja samo tuliko preporudam «Med
jimurskomu hrvalu,* a bude on onda na- 
dinil najspametneSi din, ako bude popu-til 
«NaSimi Pravicami.» Jer vu «NaSih Pravicah* 
veliku larmu delati, to je delo bez ikakve 
koristi. Hasna mozbit ima iz toga negdo, ali 
niti onda né «Medjimurski hrval.»

Iz imena se norca delati, na to se ja 
nebudem vputil. «Medjimurski hrvat,» koj 
svoje misli itak iz kloake jemlje, on je i na 
to inoguden. Jer nije tuliko veZbani, da obrani 
svoju istinu, sc pode iz drugih norca delati. 
A onda kad je tomu vrérne, da stupi pred 
javnost se skrije, как cigan pred grmljavi- 
com. Jedno je islina, il> bude koga slavil, ili 
grdil «Medjimurski hrvat», zato onaj nebude 
niti dobil, niti zgubil vu svojoj osobnoj vréd- 
nosli.

«Medjimurski hrvat» vidi se, da je malo 
filozoléral vu Zivljenju. On se Oudi, da ne- 
koji ljudi toboZ bez viSeSih izpitah — kaj 
je lak velika laZ, как je veliki Medjimurski 
hrvat —  dojdeju vu takve sluZbe, na koje

bi sigurno taj viteZki sokolovac svoju odli- 
kuvanu osobu drZal pristojnom. No, tu se 
mu moremo smejati. On dakle jog nije spa- 
zil to, da delo jednoga doveka gori zdigne 
a drugoga u blatu porine. Naravski, ako gdo 
navék posluje vu svrhi dobra drugih, da 
bude taj glasovitim postal, naproti onomu, 
kojemu je navék ogovaranje i laZ meStrija.

ldite dakle vi »Medjimurski hrvat« ili vu 
Skolu joS, ili pak za pajaclina vu koj cirkus. 
Srneäne ljudi samo tarn potrebujeju.

Óirlé Ivié ,

Poslite decii vu skolu.
Opel je tu vréme, da decu vu Skolu 

poSlemo. Kak svako Ijeto, tak i sada neima- 
mo dosta réCi, da nagovarjamo puk, naj 
se brini za duSu svoje dece. Jer bezeenjeno 
vnogo hasna ima za d°cu Skola. A né samo 
za decu, nego za céli na rod To vidimo po 
drugih orsagih, da kojega narod je naobra- 
Zen, navuCen, on orsag i on narod je gla- 
sovili, bogati, jer je navuCen le se  trsi svoje 
znanje na polehkáanje svojega Zivota obrnuti.

Ökola je mali znanosti. Gledite samo 
jednoga Coveka, koj je hodil vu Skolu i tam 
se navéil, kaj mu je bilo potrebno, pak gledite 
jednoga, koj nigdar nije hodil vu Skolu, bú- 
dele laki videli razliku in**d njimi. Islina je, 
da su i la к vi je, koji su vu Skolu hodili, 
pak ipak bedasti ostaneju, Сети nije Skola 
kriva, pak su opet je takovi, koji nisu vu 
Skolu hodili, ali su ipak izvrstne pameli. 
Nezaboravimo, da je pamet Dog dal Coveku,

: jednoinu bislreSu drugomu tupu pamet. . .
Danas veC vu takvim svétu Zivimo, gda 

je znanosl i naobraZenosl svakomu Coveku 
potrebna. Koj nikaj nezna, njega svaki 
vkani, on nemre obslati danas. Negda je 
istina menje bilo treba znati, kuk vezda, ljudi 
su i bez toga Zivéli, da bi kaj znali, pak su 
zato ipak sreCni bili. Zakaj? Zato jer njih 
ga onda ménje bilo, ako je koj samo malo 
znal, veC je rnogel dobro Ziveli, pa koj je 
nikaj né znal, je zato Zivel. Jer je zeinlja i 
onda dala plod, doSlo je svakomu dosta. A 
denes nas ga vnogo; svét je ci sve duZe spa- 
metneSi, tak da on, koj je pred sto ljclmi 
Zivel, sada veC nebi póznál na tu sto)eCe 
staliSe. Njemu bi sada sve stranjsko bilo. 
Kaj mi Cisto naravskim drZimo, to bi pred 
njim sve velika Cudnovatost bila.

Fa bi morti negdo rekel, da nas ga 
sada preveC, zato je teZko Ziveti. .. Ni nas 
ga proved JoS trikral tuliko ako bi nas bilo, 
pak bi zato svaki si rnogel svoj kruh 
zasluZiti. Samo gledimo druge orsage... Koji 
po tri Cetiri-krat viSe ljudi imaju, pak zato 
ipak niti jeden negladuje. Ali vu onih orsa
gih se svaki Covek trsi, da se nekaj navCi, 
da sa delom i p a m e t jo m  more Ziveti.



Sigurno, niti tam nije svaki pop, ili fiSka- 
liuá, ili navuéítelj. Nego su je i meStri, trgovci, 
poljodelavci i t. d. Pak svaki vu svojim poslu 
se Irsi tak delati, как mu njegovo delo vise 
hasna donese. Poljodelavec se Irsi tak ob- 
delavati zemlju, как mu ona vise donese a 
mester опак tirati meslriju, как vise hasna 
ima. Ali bormeS se tarn svaki poljodelavec, 
svaki mester vnogo vuéi, рак samo sa zna- 
nostjom more svoju meStriju tirati.

PoSlite decu vu Skolu! Tarn se spoznaju 
sa svojom verőm, spoznaju se sa zakoni na- 
rave, navéiju se molili, Stuvati Boga ljubiti 
domovinu navéiju se sve, kaj bude njim 
potlam kakti odraslem ljudem potrebno.

Najte se dali skuSavati od nekojih nes- 
reéníh farizeuáov, koji vas nagibljeju, da 
nedajte decu vu Skolu, pa vam bedasto veliju, 
da se vam deca tarn itak nikaj nevuéiju. 
No, oni, koji vam to veliju, njim je sigurno, 
da siromaSki puk vu kmicf Zivi, jer éim je 
bolje neznani puk, s tem lezi Ziviju takovi 
danokradice.

Pa ja znam, da lakove laZIjivce nebude 
nigdo veruval. lm sem i sam videl véé na 
izpitah, gde su otcu suze isle od veselja, 
kada je videl, da njegovo déte как lépő zna 
odgovarjati na pitanje gospona navuéitelja 
Verujle mi, da je i moje srce tuklo od ve
selja i misül sam si, da bude doSlo vréme, 
kada budu medjimurci duSevnog napredu- 
vanja lepSi svet Ziveli, kakti sini ljubezne 
Magjarske domovine!

Bog daj, da bi tak b ilo !

Glas iz Vizi-Szt-Györgya.
ProSloga tjedna se je dogodil ovaj slu- 

Caj vu Vizi Szt. Györgyu (Sv. Juraj), kojega 
je vrédno izpisati. «NaSih Pravicah» jeden 
viteZki sokolovac, koj jedne groíovske fare 
dohodke vZiva, je íz sluZbc hotel pretirali 
tamoénjeg Skolnika, jer se je ov podufal véé 
od viée mesecov mu hodeéu Stolu terjati 
od plébánosa, i jer mu je plébános né hotel 
platiti ga je zatuZil pri sudu. Zbog te segur- 
nosti je plébános prepovedal Skolniku, da 
nesme na koruS iti, pa su to i farniki zez- 
nali, koji su né hoteli, da njihov od svih 
obljubljcni Skolnik mora Spota podnaSali. 
Pa zato su oprosili Skolnika, da njim pri 
meSi naj igra i popévije. Skolnik je posluh- 
nuletfamike i na koruS je iSel, bez znanja 
plebanoSa. Plébános je véé pri ollaru bil, ali 
kada je spoznal da Skolnik igra na koruSu 
prijel je keliha, nazad je iSel vu Sekresliju 
i grubijanski je bil. Sa jednom reéjom, plé
bános nije hotel dalje meSu sluZiti. Ali naSe 
dobre medjimurske Zenske nisu hotele к 
lomu privoljili, pak su zato za plébánosom 
isié i zahtévale su da dalje meSu sluZi. Véé 
je skoro na tuliko doSla céla stvar, da su 
Zene nabuhati hotele plebanuSa ako nebi 
bilo tain nekoliko gospojah, kője su mirile 
na3e dobroduSne medjimurske Zene. Nazad- 
nje je plébános ipák previdel, da mora meSu 
sluZiti, te je nazad iSel к ollaru i dalje je 
sluSil meSu. MuZki célú sivár hercegprimaSu, 
glavnomu duhovnornu pástira vu Magjarskoj 
hoéeju na znanje dati, jer lak veliju, da pri 
zagrebaékiin nadbiSkupu itak nedobi|u pra- 
vicu. Jer puk je slrahom za svoju veru, koju 
je как njegovi pradedi, navek poboZno ob- 
drZaval, a sada ga takov duhovnik vodi, koj 
né samo da je zaprt bil, i kojega su vu 
krémi nabuhali, nego pod jednim nemira 
déla vu lari. Gdo bi drugi bil ta| veleéastni 
gospodin, как Jurák Zvonimir, viteZki soko

lovac «NaSih Pravicah» svetojurjevske gro- 
fovske fare vZivalelj i nepriatelj svaké ma- 
gjarske misli?! —  Pa ipak trpi medjimursko 
sveéeniétvo i zagrebaéki nadbiékup ovoga 
éloveka mod sobom! —  Tuliko spisatelj 
«Muraköz»-a Mi smo né priatelji, da piSemo 
svadljive dogodjaje, ali jer vidimo, da «NaSe 
Pravice» skoro vu svakim broju slaviju s\o- 
jega viteza Jurák Zvonirnira i blatiju domo* 
ljubne medjimurske sveéenike, onda наш i 
bolSeg gustuSa naSi éitatelji dopustiju, damo 
mesto naSega spisatelja dopisu, i magjarstva 
jednog véli kog nepriatelja za vuéenje vrédno(?) 
delo na javnosl donesemo.

Tabor vu Aziji.

Öko svéla se je nahilroma obrnulo od 
Porlh Arthura i poéelo je prarna Liaojangu 
gledati, gdé как se vidi za kratko vréme 
bude se glavna bitka drZala. Koj bude vu 
ovoj glavni bitki kakti nadvladavec doSel 
vun, to bi véé napié mogli reéi da budu to 
japanci. Zakaj? Ruski soldali viSe neimaju 
onu duSevnu batrivost, koja pri jednoj lak- 
voj voliki bitki je potrebna. Jer su rusi* do 
sada svaku bitku zgubili. Med ruskirni sol
dali je véé otvrdjena ta misei, da oni dobili 
nemreju. Osobito je moguce to pri rusah, 
jer oni i tak jako verujeju u copriju. A ja- 
panski soldati su i do sada pokazali svoju 
viteZnost. Vu svakoj bitki su gvinuli Ta mi
sei je vu njih, da budu i od sada gvinuli. 
Pak zato sigurno bez svakog straha navaliju 
na ruse. To je vtC njihova sUlna reé: «Gvi- 
nuti moramo, jer gvinuli hoéemo!»

Oku, Nodzu i Kuroki japanski generali 
i vodje su opet nabuhali pri Liaojangu vu 
jednoj tvrdoj bitki ruse, koji su vnogo ljudi 
i viSe Stukov ostavili na bojnom polju. Ja
panci. da rusi nebudeju mogli dalje beZati i 
da budu prisiljeni se potuéí sa japanci, su 
za hrbtom rusov raztepli Zeljeznicu, Так su 
sada rusi vu miSolovku doSli pa se budu 
sada éi hoéeju éi ne morali pobiti sa japanci.

Med lem japánéi pod jednom dobiju 
vise soldatov na bojno polje.

Kak aug. 3(J-gu telegraliraju iz Liaojanga, 
glavna bitka seje  augustuSa 30-ga vu julro 
ob 5 vuri zapoéela i sa takvom silóm su 
poéoli japanci na ruse navalili, da rusi od 
svaké strani vu ognju stojiju.

Japanski kánonén izvrstno strélaju. Pod 
njihovim pokrivom ide napré japansko pe- 
Síétvo. Japanci, как '0-ga augusla ob 10 vuri 
gori da ni telegram ja vi su do 10 vure pc 
céloj linii napié vdrli. Na obedveh stranih 
se sa velikom silóm boriju. Так misliju da 
bude ta bitka sa na nikaj spravljenjem rusov 
se savrSila.

Kaj se Porth-Arthura tiée. táj grad se 
joá drZi, ali se nemre dugó drZati. Istina da 
su novine véé pred Ijedni to rekle, ali ako 
si prernislimo. da je to naj jakSi festung na 
svetu koj pod sobom ima dinamitu i puá- 
kenog praha komoré, da samo na jeden 
pretisak gumba se vu luft more otiti, i gde 
svaki koraéaj samo sa smrtjom moéi osvo- 
Iiti, onda se nemremo éuditi, da su ga ja
panci joá ne prevzeli, Ali da ga budu prev- 
zeli, to je sigurno. Niti se véé dugó nebude 
mogel drZati. Japanci su osvojili rezervar 
vode, koj je íestungu sa vodom sluZil. Sada 
rusi neimaju kaj piti, pak je zato velika 
zdvojnost med njimi.

Na obodve stranah, tak pri Liaojangu, 
как pri Porth-Artburu za malo vréme mo- 
remo éekati konec boju.

V subotu éilamo iz novinah, da su 
japanci po tri dni trajuéoj bit ki nabuhali 
ruse. Od te giasovile bitke budemu vu sle- 
deéim broju pisali.

Kaj jo novoga?

Р яря od  novínah piantelJatvB.
Od X. Pius papé jako zanimljivoga slu- 

éaja javiju sada taljanske novine. Sveti otec, 
je öve dane jednoga katoli ke vjere novinara 
na audienciju príméi. Med spomenkom no
vinah pero ponudi papi, koj pero je blagos- 
lovil bil i s-ovimi reémi préda nazal: Vu 
vezdaSnjem vrémenu néma na svetu preá- 
timaneSega zvanja, neg je novinarovo. Moji 
predji krSéanskih borbenikov njihovo koplje 
I oruZje jesu blagosljivlali, ja pako blaZeni 
jesem, ako na jednoga katoliékoga novinara 
djelovanje morém prositi nebeskogablagoslova.

Vkrndjena кяаягпя.
Vu jednom selu, najmre kője po Galiat 

imenom moéi uajli Ruskoga orsaga krajine 
mappi —  jedno kasarnu vkrali jesu. Ovu 
kasarnu terski zvano rudarsko druátvo 
dalo je zazidati, i dot éas dók bi nju 
bili sa ljudmi spunili, su jednim stra- 
Zarom dali su nju strazili. StraZar med- 
jutim je tak pazil, da na veéer dőli si bil 
legel vu Iravu, zaspi i vjulro kad se stane 
vidi da kasarne bilo i néma nje. Preko nőéi 
su nju raztepli i pokrali lséeju, iáceju, nego 
do sada mii dőli pobrane njezine strani, niti 
pako tolvajé nisu naéli. Siromaékoga stnZara 
lo Zalosti najbolje, da nidosta da su ka
sarnu vkrali, nego poljeg toga i njega takaj 
su —  osramotili.

R evolver ,
Iz Beéa od osobite nesreée glasa javiju. 

Od jednoga revolvera je vu njoj reé. Öve 
dane na veéer najmre jeden mladi rnagjarski 
magnaé, po imenu baron BáníTy András doöel 
je vu Béé i vu Stadhotelu pogodil si je stana. 
Vmler Károly, gostione sluga vzeme dőli iz 
koéije njegovo dugovanje i kepenka, iz kojega, 
kada je gori bil nesel nabili revolver opadne 
van. Revolver se sproZi i Kampier Antuna 
sedemdeset dve Ijet staroga portaáa ranil je 
na nogi. Revolver, koj je ovo nesreéu zro- 
kuval, je on isti, kojim sa Tallian Bélé po- 
Ijodelstva ministra sin öve dane vu Lípiku 
bil strelil. Rovolver je Banffy barunov bil i 
mladi Tallian Andor od njegove hiZe je bil 
odnesel, kad je sehe bil Znjiin skonéal.

P o ljeg  nótáiké.
Soldaéke bande poljeg veseloga igranja 

postai je samoubojnik vu Temeávaru Kiss 
Sándor 39. peáiékoga regimenta kaprol. Radi 
kradljivosti su ga bili zadrZali i öve dane 
v jutro na kandi su ga vu soldacki reál 
sprevoditi. Doli su ga odpelali vu inSpekci- 
u$ku hiZu, gde éekati je moral jedno vreme. 
Med ovim sa glasnom muZikom idejű van iz 
kasarne soldati na veZbano lice mesto. Vu 
inápekciuékoj hiZi skup spravleni podoficéri 
inuZiku éujuéi, svi su se к — obloku napu- 
tili, da vidiju как maáeraju soldati. Kiss Sán
dor koj je zato vréme bez svaké pazljivosli 
bil ostal. na brzoma dőli vzeme od stene 
jednu nabitu puSku i vu glavu streli sebe. 
Kugla je zdrobila uesreénoga éloveka célú 
njegovu lubanju.

Otélnakn bol.
Jednoga Vlasies Arnold zvanoga kaSéa- 

oderburske Zeleznice éinovnika, Kis Rudine



slovaCki stanovniki nemilostivno vmorili su, 
kajti nesreCen Clovek vu áumi se áetajuCi 
na cigaru si je zapuáil. Divje ljudstvo je mis- 
lilo, da on je táj Clovek, koj je ovoga Ijeta 
vleíi po gomjoj slrani tuliko kvara bil zro- 
kuval. Mladoga Cloveka su к jednim drve- 
nim Sraglam bili prevezali, oCi su mu speh- 
nuli, i tak dugó muCili doklam nije duáu 
spustil. Skoro celoga sela ljudi delniki su 
bili ovomu beátialskomu Cinenju. Sad vumor- 
jenoga Cinovnika njegov mili otec, jedne 
glavnoga varosa oétarije sluZbenik, kvara ter- 
peóu pravdu podigel je proti obCini. Glede 
na ovo pozivanje, da pod stare dneve nje- 
govo jedino zaufanost na nikaj spravili jesu 
od obCinskih slanuvmkov, 60 jezer korun 
kvara za na domeáCenje polrebuje. Osim 
toga ovo takaj zahteva, da na onom mestu 
gde se krvoloCnost bila pripelila, obCinski 
stanovniki, kapelicu moraju dati podignuti.

Vumrl je .
Vu VaraZdinu je Hajas László vlastnik 

oStarije к «Divjemu Coveku» vumrl vu 51 
Ijetnoj dobi svojega Zivota. Veliko rodbinslvo 
se tuguje za njim. Naj poCiva vu miru!

R axsipni sin.
Od Zalostnoga dogodjaja glas dohadja 

iz Pariza.Dogodjaja vitezjeLafalle pariZki vlas- 
telin i dvadeset osem Ijet star njegov sin. Otec 
je veC od davna vu svadji bil sa svojim si- 

• nom, koj je lahkoumno Zivlenje vodil i sam 
sebe i svojega otca je takaj na nikaj spra- 
vil. Razsipni sin nije nikaj maral, da otec 
srd ima na njega, Sto je staroga Cloveka 
prekoredno bilo razZalostilo. Sin je vu jed- 
nom kupelisCu Cinovnik bil Ove dane zatirn 
na reCenom kupeliáCu napokon naCinjen je 
nastal konec celomu nemiru. Otec se opet 
bil sporekel sa svojim sinorn. Zatim pred 
kupeliSCa vrati vu ruki drZeCim revolverom 
na slraZi stoji i na pet metrov daleCine streli 
na svojega sina, koj je iz kupaliáCa na ka- 
nil bil domom idti. Kugla vu mladoga Clo
veka prsa se bila za pilila i odmah vuinre. 
KrvoloCni otec po svojem Cinenju sa revol
verom vu ruki se javi pred redarstvom, gde 
samovolno dade na znanje, da je skonCal 
sina svojega.

M rtvo telo p od  koli.
Tajno greäno Cinenje traZi-kako javiju — 

iz beregszaskoga pravdenoga stola izlraZilelni 
sud. Vu Helyen obcine halaru po imenu 
Komjali Bertalan dobra slojeCega poljodelavca 
na polju pod koli mrtvoga naSli jesu. Sa 
baltom vubili su njega. KrvoloCnost vjerojatno 
iz osvjete naCinjena je, od Cesa se iz konöani 
i bojal bil takaj. Ovo svedoCi naj bolje vu 
ruki najdjena puáka, koje kokot navinjeni bil 
je. Iz najvekáom vjerojatnostjom vlada ova 
sumlja, da Komjatija je nekoji áumar bil 
vmoril, jerbo kakli zvjerokradica äumarom 
je vnogo neprilike zrokuval.

Vu start je  b eia i.
Iz Hajduböszörménya od nesreCe do- 

naáa glasa brzojav. Na ZelezniCkem kolodvoru 
pod vodjenjem CinovniCkom pregledali su 
dali zdenca, koj maáinam sa polrebnom vo- 
dom sluZi, I koj sa deskami okolo zagrad- 
jeni biva. Spolar, koj je od zdenca cev bil 
popravljal, zdenCnoga pokriva nije poloZil na 
dotiCno mesto. Na veCer, kad je vlak nuter 
doáel vu kolodvor Kovács Istvána .̂elezniC- 
koga posla zvröi. Kovács vu velikoj hitroCi 
nespazi, da na zdencu nema pokriva i nuter 
op&dne vu gliboki zdenec • tamo med cevi 
i gredami ma tuliko spoteresebe, da doklam 
su njega van bili polegnuli, siromak je  veC 
mrtev bil.

R u zbojn iöko napndsivo пя v e ib n -  
nitn pijacu.

Tall Ferenca Zena iz Cinkote jednoga 
tergovca gospa rodjena Gruber Teréz ove dane 
vjulro sa Teréz zvanom Cetirinajst Ijet sta
mm svojom k-Cerkom ide preko rákoáijskoga 
pijaca. Mirovno se jesu razgovarjale i nisu 
nil spazile, da jeden Clovek za njirni skrivoma 
ide. Ov na naglo pograbi Tall Ferenca Zenu 
hitiju na zemlju. na nju se poklekne i vizi- 
tirati poCne Zenine Zepe. Mala Trezika za 
pornoC kriCi, na Sto tolvaj pucicu takaj na 
zemlju hiti i duSiti pocne. Iz pogibelnoga po- 
loZaja nje je jeden Zelezne ceste kalauz os- 
lobodil. Kada najmre razbojnik *pazi bega- 
juC pribliZavanoga Cloveka, pobegne. Rada
rom medjutim joá pred poldnevom uspjeti 
se njega po imenu Kezmann JoZef zloCes- 
toga zadrZavanja, potepasloga pintarskoga 
26 Ijet staroga detiCa vlovili i zadrZati.

dednn zaniutiva ±enn.
Monlmasson Rozalij0, Grispija prve tu- 

varuáice Lj glas dohadja iz Rima, da je na 
smrt bolestna. NajzanimljiveSa talijanskih 
Zenah jedna je ova, koja med talianskoga 
puka krugu, ravno tako velikim poátenju biva, 
как \'и najprestimaneáem druátvu. Dokonca 
vojuvala je kre svojega — luvaruáa vu 
bojnih vremenah i она je takaj bila med 
Garibaldija glasovitim regimenlu. Ona je je- 
dina Zena koja je vlastnica dei Mille-ne. Neg- 
daána amazonka ovo zadnje vreme vu ve- 
likem siromaálvu Zivelaje i radi glede njene 
zasluge vlada nju je sa segurnom pomoCjom 
delnicu vCinila.

R u zdetjen o y ro to v sk o  int я nje.
Poljeg Szolnoka blizu Szajol obcine le- 

ZeCe imanje od tenyőiskih stanovnikov do 
500 Ijndih ove dane sí motikom, kosom, s 
puákami oboruZeni vdrlo su Grofa Almassy 
Györgya dominium i lamo gospodarske Cinov- 
nike pretirajuC posvojili jesu celo imanje. 
Po bratinski pako razdelili su celo imanje 
lakó, da je svaki dobil jeden dober komád 
zemlje. Pretirani gospodarstveni Cinovniki 
odmah telegrafirali jesu debrecinskomu Zan- 
darskomu zapovedniCtvu, od kuda po Her- 
key Zandarskog leitinaula vodjenjem 46 Zan- 
darov doálo je van pobunjenike polaAiti. 
Medjutim stanovniki nisu hoteli podloZni bili 
Rekli jesu da se budu rajáé bili iz Zandari, 
negbi zavzeto imanje komuli guder predali.

Domíniuma Cinovniki su joá bolje ho- 
leli preslraáili puka i vu Szolnok telegrafi
rali jesu za jcdnu kompaniju soldalov. Sol- 
dati na veCer vec su bili doáli na imanje. 
Na veCer okolo áeste .ure Zandarstvo sa 
oruZnom jakostjom pregnalo je van zemljo- 
delitele. Kod ukupnoga bója deset ljudi pos- 
talo je ranjenih, dvadeset i pet pako su bili 
polovili.

Z А В A V A.
Osoba iraenom i>oy.

Socialdemokrati su medju svimi san- 
jari i bajoslovci prvi. Oni znadu pripoviedati 
Cudesa о planu njihove buduCe drZave, i 
как bude u toj drZavi ljudem liepo. Dakako, 
da su nam za tu njihovu pripoviest dokaza 
duZni ostali a Cini mi se, da ga budu i za 
uviek duZni ostali; jer kad bi se sve ono, 
kaj ovi ljudi obeCuju oZivotvorilo, morala 
bi danaánja krugla zemeljska propasti le bi 
se morala druga, posve nova zlejati. Ali niti 
onda se nebi moglo jamCiti, kaj hu stoga

iziálo i jeli se po volji socialdemokralah u 
pravom obliku i forrni pretvori. Medjutim ne- 
vieruje nitijedan vodja socialdemokralah na 
takovu promienbu, ali theorija spada к pra- 
ksi, pák makar ona joá tak tarnna bila, a 
da vikaCem i ostane tarnna, to stoji u inte- 
reáu vodjah — em Coviek mora svojega 
dohodka imati. Do sad nam poviest pripov»eda 
razne vremenite dane gospodarenja social- 
demokratah, kommunistah i t. d. i to tak grozne, 
d i nije za pomisliti. Evő je jedna takova 
pripoviest, koja ali nije izmiálolina.

Kada je godine 1871. pruska vojska 
Pariz ostavila, buknula je —  как je poznalo 
—  buna, koju su socialisli vodili. Na jedan 
krat su svietski varaá preobrnuli, Paris je 
postal sriedotoCje njihovog zuluma, kojega 
su oni nazivali, «Communom.» SluZbe i Casti 
i cielo vodstvo drZavno su preuzcli njihovi 
vodje te viadala ciela revolucija, koju su 
communisli «bratinstvo i jedinstvo» nazivali 
i и kojoj je sva moC stab u rukah commu- 
nistah, a svaki drugaC misleCi je podpal nji- 
hovoj srCbi i osveli. Grozna strahovlada je 
nad Parizom buknula; Bezrazumnost i krvo- 
Zedja je viadala glavniin gradom francezke.

Kada je konaCno vojska zakonite vlade 
Pariz obsela te je u sam Paris navalila, 
vuZgali su communisli sve javne sgrade le 
su neduZne ljude, koji nisu Snjimi drZati 
hoteli, poslrelali. Med ovimi nesretninn je 
bil i pariZki nadbiákup, D irboy i mnogi drugi 
viáji i niZji sveCeniki. Sad su bili socialisti 
u svojem elementu, sad su mogli svoju srCbu 
nad katohckemi sveCenici izkalili, koje su 
toliko mrzili, akoprem im ovi nikada nikaj 
zla oCimli nisu.

Jednog jutra napumlo se je dvoriáte 
tamnice «La Roquette» sa divljim, surovim, 
larmajuCim narodom, oboruZanim raznim 
moguCim i nemoguCim oruZjem, surovost i 
po Zganici duha je tu cielu rulu karakteri- 
ziralo.

Jedan jak i visoki derail u stanovitoj 
uniformi, strahovilim izrazom lica bil je na 
celu te slraáne rule. Bil je to naj me vodja 
corninunislah «Ferre», Coviek, koj je veC puno 
zlodnah na svojoj doái ima1, ubojica cesars- 
kih generalah Thomasa i Lecomtea, glavni 
kmC communistiCke vlade i jednom rieCju 
bezsramna grdoba ovoga svieta.

Sada taj Coviek komrnandira «muCalil»; 
u ruki ima arkuá crvenom liutom pisanoga 
papira te iz njega Cita, doCim se vrata lam- 
nice otvaraju:

«Georges Darboy, koj se za slugu osobe, 
imenom Bog izdaje!» Zatim se gizdavo zgle- 
dava, как da hoCe reci: jeli vidite, kako sam 
mudar i visoko uCen! I zatim gleda jednako 
к tamnici.

Iz tamniCke celice br. 23 izadje muCeC 
nadbiákup; purpurna reverenda je zaodievala 
njegovo mráavo* tielo, ruke su mu na obod- 
vih stranah jednako dole visele. Plemenitom 
odvaZnoslju stupal je preCastni starac proti 
svojim ubojicam; nagne lahko glavu i staue.

Ferre je svoj papir nad oCmi drZal radi 
jutarnjeg sunca, dók je nadbiákupa svojim 
pogledom drzovito iiksiral, как da se hoCe 
osviedoCiti, jeli je to on pravi, kojega je 
prozval. —  Zatim proziva iz papira dalje:

«Gaspard Dequeiry, tako zvani sluga 
osobe imenom Bog!» Svaku rieCje taj lopov 
uaglasil vierskim poteptavanjem, za da su- 
rova rula nebi о njegovom «csviedoCenju i 
mudrost» priCela dvojiti.

Sada izide van starac od osamdesel go- 
dinah, koj se je komaj vlekel radi starosti. 
I on postane pred rulorn i veli: evo me! —

Zatim je doäel Leon de Couday. Ov je



bil liepi. licpo zradöeni éoviek srednjih godi- 
nHh starosli, rektor Skole svete Genoveve, 
sveóenik reda jezuitskoga. «Evo me!» —  véli 
mirno, te gleda bez straha po i p»-eko surove 
rule.

I opet jedan jezuita, Alexis Giere, dojde 
hilrirn korakom i oduSevljen iz svoje celice 
van. To je bil mladíő, koj je tokár bil za- 
redjen. Njegova mladenaőka sanja je uviek 
bila, da poshne kakti missionar muőenikom 
med divljaci; sad se je eto 2elja mu izpu- 
nila i Ce slobodno za svog MeSlra u smrt.

Kad je laj mladiCse iz tamnice pokazal, 
obuzelo je nieko saialjenje i pomilovanje 
surovu rulu, jer tako mladoga, visokoga i 
liepoga őovieka su ipák, akoprem skroz pok- 
vareni, Aalili.

Medjutim je to safcaljenje Ferre opazil 
i odmah svojim kommandiranjem: «gradjani, 
mir!» —  uguäil.

JoS nekoliko zasuSnjenih je iz svog ar- 
kuéa prozval i dal van izpeljali. Oni budu 
nuz zid, jedan polag drugoga tak poslavljeni, 
da su hrbtom к zidu a licem к ruli bili 
obrnjeni. Starca nadbiákupa su osobitom 
surovostju na njegovo r.,iesto к zidu vlekli| 
i gurali. Kad je na svom miestu stal, dal je 
rukom znak. da hoCe govoriti, te je iz- 
rekel sledeóe: «Moja dieca,ja vam od srdca 
odpraSCam, рак ako stvari mojega Meätra 
moze ova *rlva sluÄili, lak radostju dajem 
jóé ovo moje kratko fcivljenje za tu stvar, 
baé lako rado, как sam mojih proslib pet- 
deset godinah za njegovo stvar Zrtvoval. AI; 
moje srdee je puno boli za vas. —  Ja sam 
osviedoóen, da vi neznate kaj cinile i ja 
molim Boga, da vas za vaá Ciu uepohodi,

Okleveles tanító
úgy az elemi, mint a polgári iskolai 
tanulóknak bármely tantárgyból meg- 
felelő díjazás mellett privát Órákat ad.
Horvát vagy német nyelvű
egyéneket magyar nyelvre meg-  
tanít. Czime a kiadóhivatalban.

# # # $ # # # # # # # # $ # # * * $
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi hald 

*ág közhírré leszi. hogy Dr. Kemény Fúlöp 
ügyvéd perlaki lakosnak Horváth Tamás 
palinoveczi lakos elleni végrehajtási ügyében 
124 korona 30 fillér tőke, ennek 1903. évi 
julius 29. napjától járó 5°/o kamatai 38 K. 
90 fill, eddigi, 21 korona 30 (ill ezultali 
megállapított árverési kérvényi költség kielé- 
gilése végett a nagykanizsai kir. törvény
szék a perlaki kir. járásbíróság területén 
fekvő a palinoveczi községi F>33. sztjkvben 
foglalt 477/b. hrsz. szántó és rét pod Gaji 
dűlőben 201 kor; 578/b. hrsz szánló 
Deubrana dűlőben 149 korona; a palinoveczi 
209. sz tjkvben foglalt lő. hrsz. ház 38 
sz. a. udvar és kerttel 432 korona; a pali
noveczi 513 sztjkvben foglalt 442. hrsz 
rét és szántó pod Gaji dűlőben Horváth 
Tamás nevén álló ‘/e része 193 korona, 
a palinoveczi 51 í. sztjkvben foglalt 4/91. 
hrsz. szántó és rét Zdcmsecz dűlőben 395.

mandiral je svojim pomagaéem, da nadbis- 
kupov govor svojom trikóm zagluSe. Ali dva 
tamniéara, t, j dva koji imadu nad utam- 
niéenimi slraSiti, nisu se rnogli zadrátati, véé 
su se pred muéenikom nadbiékupom hilili 
na kolena te su ga prosili za blagoslov. 
Ferreova rula je nad tím ganutljivim prizo- 
rom postala posve izvan sebe; oni su se 
zruöili na kleéeée, tukli su je i konaéno med 
kletvami i épotnicami su je iztiorali iz dvoriáta.

Öve tu napisane scenerije opisuje eng- 
lezki spisattlj Trajan, koj je sve vlastilimi 
oői videl, jer se je baS u to vrieme havit 
u Parizu, odkud je englezkim novinam javlal 
dogodjaje írancezko-niemackog rata, kojega 
je íz ueposredue bbzine osobno gledal i 
pratil On piée, da si sam sebi nije vieroval, 
da bi to moglo istina biti Pred njegovimi 
oCima je sve plivalo: strafcari, kletve i surove 
spotnice na u redu kraj zida postavljene 
*rtve svecenike. —

Zrtve su lu stale jednako kraj zida u 
redu, sveőenici su sklopili ruke te su molili. 
Sad budu pu§ke dignute i vika prestane a 
zmoZni Ferre se opet рокайе na povréini i 
kommandira: «G otovo— VatraG —  Divlji 
kric, straSno urlikanje rule na.stane, kad su 
puéke puknule, to je bilo rucanje divlje rule, 
da coviek nebi mislil, da su to ljudski glasi 
—  a zrtve vuz zid le*e tu neredno u svojoj 
krvi Ali muogim je bila mi'ost smrti skra- 
cena, innogi su se na smrt ranjeni valali 
na zemlji i onda se je culo pojedino puá- 
karanje, za one. koji nisu do smrti bill po- 
godjeni pák seje óinilo, как da si la surova 
rula svoju zabavu na duze zavlaői, za da 
bude duze trajala. 1 onda bie*i Ferre sam, 
za da svoje miesto u toj ogavnoj igri pod- 
puno izpuni, do ftrtvuh, pritisne svoju piátolu 
na siedu glavu nadbiskupovu te mu kuglu

korona és a palinoveczi 510. sztjkvben fog
lalt 92. hrsz. szántó Varcsak dűlőben a 
vliajt. lörv. 155 és 156. §-ai alapján egész
ben 100 К. kikiállási árban mint becsárban

1904. évi szeptember hó 29-ik napjan d. e. 10 órakor
Palinovecz községházánál Dr. Kemény Fülöp 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbejöttével 
megtartandó árverésen eladalni log.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése elölt a fenti 
kikiáltási ár 10-%a bánatpénz lejében 
leteendő.

A perlaki kir. jbiróság mint tk vi hatóság.
Perlakon, 1904. julius 27. 763

zatiera u mondja ne. I nekakva bezsramna 
kurva je svojim revolverem gizdavo joá pu-
cala po Ie*eőih.

Sa gospodstvom comune je bil konac. 
Versaillske trupe su provable u ulice Pariza 
te su strahovito krvoproliée uéinili med 
communisti te su ih do trideset jezer zaro- 
bili. Med zarobljeni ni je bit i Ferre su svo- 
jimi glavnimi pomoőnici, koji su jós áivi ostali,

Ferre i njegovi pomoCnici bili sn pred 
ratni sud stavljeni, osudjeni i priekim putem 
slreljeni. Za pravo bi im bilo miesto na ve- 
áalih.

Communa je davno prestala a Ferre 
je takaj dokonóal ali osoba imenom «Bog»?, 
Jeli ona jo§ obstoji? —  Da nebi obstojala, do 
danas jóé nije dokazano.

Bilo bi dobro, da si to socialdemokrati, 
koji njegovu obstojnost nieée i tvrde, da ga 
néma, zapamle, a pamelno bi bilo. da ga 
priznadu te mu se poklone.

Em• h o l/ну.

saját helyiségében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

Azon részvényesek, kik azon megjelenni óhajtanak, 
kötelesek részvényeiket a még nem esedékes szelvényekkel 
együtt a Csáktornyái Tárházak Részvénytársaság pénztáránál
letenni.

Csáktornya, 1904. október hó 4-én.
Az igazgatósig.

TÁRGYSOROZAT:
1. Az alaptőke felemelése.
2. Аг alapszabályok módosítása.
3. Egy uj igazgatósági tag választása. 762

Tényleg a legjobb as eddig használatban levő szappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon
és pamut ruhancműek mosására, a Schicht által újonnan feltalált

mosókivonat,

..Asszonydicséret“
v é d je g g y e l,

• puha beáeztatás& nb

E lő n y ö k I
I. Az eddig szükséges volt mosási időt a felére csökkenti

0  2. Fáradságot a negyedére. <
О  3 A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.

4 Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja a ruhát.
f>. IJgy a kezeknek, mint a ruhának telljcscn ártalmatlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet vállal

1 6. Rendkívül kiadósaga folytán olcsóbb, minden más mosószernél.
cc Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és mosonöné1 agy egyszeri kísérlet itán.
®  M in d en ü tt kaph ató .

S ch ich t  G y ö rg y , A u ssig .
A legnagj’ftbb gyűr a urnára nomőboii, ok europui Hy.óruz.íöhlön.
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KI A K A R
egyéves önkéntes

LENNI ?
Mindazon if,як, kik az előirt iskolákat nem végeztek, 
előkészültségükre és foglalkozásukra való tekintet nél
kül megszerezhetik az

e g y é v e s  ö n k é n te s ! Jo g o t.

Aki 1883-ban született, már föl nem vehető. 
S z ü le t é s i  év  k ö z le n d ő  !

Prospektust Ingyen és bérmentve küld:

as L IC H T B L A U  A L B E R T a s
a katonai előkészítő tanf. igazgatóba, Debreczenben. 

A felügyeletet az állam gyakorolja.
74У 2 - 2

fiyiimdlcs «szőlő sajtók,
«HERCULES» folytonosan haló kellős emeltyű szerkezein és 

nyomóerő szabályzóval a legmagasabb munkaképesség biztosítva.

1 1  aa< 1 м ч  « it  <!/«<(> r n t t A U k ü lö n ö s e n  magas nyomás és nagy 
} 1 У и Г п 1 Ш | р 1 >  munkaképesség eltérésére

Szőlő és gyűmolcszúzóK és bogyómorzsolók.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek fekvőén 

és kocsira szerelve.
Lé-sajtolók és a gyümölcslé készítésére szolgáló bogyóőrlők. Aszaló 
készülékek gyümölcs és főzelék ;.sz?ilásrn, gyümölcs-vágó és hámozó gépek
legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphonia“ permetezők, hordozhatóan 
és kocsira szerelve a szőlők és fák permetezésére, a szegecs és lormáncs, vala
mint a vértelű kiirtására; szőlőekék gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett

a legjobb kivitelben

M A Y F A R T H  PH. és T Á R S A
gazdasági gépgyárai, vasön töd é je  és ekegyára által 

748 8 — 12 B E C S ,  II. T a b o rstra se  71.
Kitüntetve 5 0 0  arany, ezüst érem m el stb 

Részletes árjegyzékek ingyen és bérmentve. Képviselők és viszontárusitők kerestetnek.

A Kossuth Lajos utczai 
volt Sziebcr-féle házban 

egy szép

=  udvari lakás =
kiadó. — Löv ellhet e lap 

kiadóhivatalában. ™

E g y  jó e rkö lcsű  fiú

í£ tanulónak^
felvétetik

Mayercsák Béla,
v e g y es k eres k edé sé be n

Csákto rn ya . 774 a - i

К e i I - 1 а к к
legkitűnőbb mázoló-sz»r pu я padló számára.

К e i I - I é I c viaszkenőcs kemény padló számára. 
К c i I - I е I e feliér »Glasur« fénymáz 90 fillér 
K e i l - f é l e  aruny-fénymáz képkereteknek 40 till 
К e i I - f é I e szalmakalap-festék minden színben.

Mindenkor kaphatók :

HEINRICH MIKSA czégnél Csáktornyán. 8

Nyomatot Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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