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Halottak napjához.
Nagyon régi időktől fogva már foglal

koztatja az okos embereket ama kérdés, 
hol és miben áll és lelhető a legtöbb jó, 
az a summum bőnum, melyben az emberi 
vágy tudna megállapodni, vagyis, melynek 
elérésében az emberi lélek megnyugodnék 
s tovább mit sem óhajtana, semmi után 
nem vágyódnék.

És ha kellőképpen figyeljük meg a 
dolgot: akkor azt tapasztaljuk, hogy ez a 
kérdés s annak mikénti elintézése nemcsak 
a bölcsészeket foglalkoztatta, hanem, hogy 
minden embernek figyelme oda irányul, hol 
lelhető s érhető el minél teljesebb megvi- 
gasztalás.

S állalában úgy találták, hogy az em
berek magukon kivül a világban s ennek 
dolgaiban keresik azt, amivel megnyugtat
hatják és kielégíthetik lelkűket. Az egyik 
vagyonban és gazdagságban, a másik örö
mökben és gyönyörökben , egy másik dicső
ségben, előkelőségben ; ismét másik bölcse- 
ség és művészetben, más megint víg társa
ságban stb., stb.

Hogy azonban azt a keresve keresett 
legtöbb jót, azt a »summum bonum«-ot 
mindezen dolgokban meg nem találják : 
tanú a legbölcsebb emberek s ezek közt

T Á R C Z A .

A  sírok honából.
—  Irta : Ligeti. —

I. Béke velünk.
Kelten találkoztak a sírnál. Gyűlölt ellen

felek. Az egyik szőke ifjú, harmincz év körüli, a 
másik fekete hajú szép nagy szemekkel, 26—27 
éves lehetett.

Mindketten szerették őt, a kit e sir föd. A 
szőke szerette ideálismusának minden hevével a 
barna meg sóvárgott utána érzékiségének minden 
vágyával. A leány csak a szőkét szerette s mégis 
a barnával jegyeztették el.

És a szerelem Bőszül állt — önönmagán. 
Óh szerelem, te zsarnoka a szívnek, az észnek ! 
— A leány öngyilkos lelt, megmérgezte m agát...

Mint a megsebzett vad őrülten járt-kelt a 
barna s fájdalomtól megtörve, sápadt arczczal a 
szőke. Szerelmüket az idő sem biita fátyollal be
vonni ; kitört a fájdalmuk : az egyiké telve szen
vedéllyel, a másiké örök bánattal.

Jó idő óta most találkoztak először — sír
jánál.

A barna találta ott a szőkét.
Vad gyűlölettel nézett rája. Majd a midőn a 

szőke bánatos, sápadt arczát látta, ellágyult az ő 
szive is. Megrázkódott hatalmas teste, önvádtól 
gyötörve odahullott a sírra és rebegte :

—  Bánatodnak én vagyok az oka !
Aszott, csontos kezét nyújtotta erre a szőke

és bánatosan zokogta : .
— Béke velünk ! О akarja ezt így !

Salamon és a ki lelkének megnyugvását! 
egész világban keresve, végre igy szólt:! 
»Rosszul esik az életem, mivel semmi sem 
tetszik nekem a nap alatt, mert minden 
csak hiúság és nyomorúság.

S amint tudjuk igy gondolkodott Dávid 
is, a ki azután megtanulta máshol keresni 
lelkének nyugalmát és biztonságát.

Hiúság! Ez az a királyné, amely kor
mányozza az egész világot. Társa pedig az 
Ámítás ! Így ítélnek igen sokan, noha van
nak igen sokan, akik ezeket bölcseségnek 
nevezik. Ez a »parva sapientia«?

No d̂ erről most ne vitatkozzunk! 
Inkább nézzük meg azt : igaz-e és mennyi
ben igaz, hogy minden ember maga választja 
éá halározza meg a hivatását. M rt e tekin
tetben is akadnak ám sok ellenzéki embe
rek, akik azt állilják, hogy a sors osztja 
szét az emberek közt a hivatásokat.

A sors ez a zord tekintetű aggastyán, 
körülvéve a fiatal emberek nagy tömegétől, 
kezében tait egy hatalmas érczfazekat.

Hozzálolakodik mmdenki az élet kapu
jától és mindenki belenyúlván a fazékba, 
kihúz egy írott czédulát s ezzel azonnal 
távozik vagy örömtől ujongva, vagy pedig 
szomorúságtól lesújtva.

S mi van írva ezen czédulákon?
Az egyiken : uralkodj ; egy másikon :

II. A „senkié.“
Kikisérték az ifjú holttestét.
Elhangzóit a búcsúztató dal ótolsó akkordja 

is, a durva rög csörögve hullott a koporsóra, 
mindig jobban és jobban elfödte azt; végre a 
gödör helyén kis halmocska kezdett emelkedni, 
melynek végibe odaszurták a feketére mázolt fa
keresztet.

Név nem volt rajta.
Nem mintha ő, kit ez ujonan ásott sir ta

kar, névtelenül tűnt volna el az élők sorából ; 
szerettek, kedves volt mindenki ejőtt : s honnan 
van mégis, hogy sírján névtelenül díszeleg a fejfa

Ö akarta igy.
Az életben mindenkié volt. Holta után a 

»senkié« legyen.
III. Talány a temetőben.

A leáry szobájának ablaka a temetőre
nyílik.

Előbb gyűlölte a temetőt Most órákon át 
ott ül ablakánál és réveteg tekintettel nézi a te
metőt. Olt-ott egy sir, a melynek kőoszlopára ta
pad tekintete, mintha csak látná ezt az édesen 
hangzó felírást . »Pubi.« Óh, mennyi érzelem és 
gondolat mennyi öröm és fájdalom van ez édes 
név által kifejezve.

A leány tűnődik. Eszébe jut a boldog pilla
nat, amidőn Béla még élt és ők együtt ültek 
szintén ez ablaknál.

Emlékszik rá, mit esküdtek akkor egymásnak.
És a szive megtelik bánattal............
Csendes éjszakákon, mikor a hold halvány 

sugara rá-ráveti fényét a temetőre, kinyitja abla
kát, feszülten néz a távolba s mintha ott a szo
morú fűz mellett látni vélné sírját s a hagy kő

szolgálj ; ezen : parancsolj : azon ; engedel
meskedjél ; továbbá ; irj; másikon : kapálj; 
egyiken : Ítélj; másikon ; harezolj stb. stb....

így nyerte meg kiki a vén sorstól az
életutasitást.

Találkozott azonban a nagy néptömeg
ben egy, aki azon kedvezményért esedezett, 
engedje meg neki a hatalmas sors, hogy az 
összes ezéduIákat megnézhesse.

Némi vonakodás után a sors külön 
ezédulára Írván e szót : vizsgálj, elbocsá
totta az illetőt.

Ez pedig eltávozván a nyert utasítás 
értelmében vizsgálta az embereket.

Látta a roppant sokaságot s annak kü
lönféle természetét, jellemét, mindegyiknél 
pedig a színlelést, képmutatást.

Leginkább feltűntek neki a valóságos 
monstrumok. Pedig ezek is emberek valá- 
nak, de a körülményekhez képest más és 
más álarezot fölvéve más-más alakban je
lentek meg.

Hátha az általános félreértést mind- 
anyioknak a hasztalan dolgoknak való bibe- 
lödést. borzasztó szabálytalanságot és rendet
lenséget, viszályokat és verekedéseket; majd 
kibékülést s ismét uj egyetlenkedést; rossz 
és megbotránkoztató példákat, emberi sze
szélyt, állhatatlanságot és kapkodást.

Nagy szerepe van a gőgnek, felíuval-
I oszlopot s mintha csak róla olvasná, rebegeü 
magában ; »Pubi.«

Lázasan felöltözik és vigyázva, észrevétlenül
kioson a szobájából.

És a járókelők mindennap friss virágot ta
lálnak »Pubi« sírján.

Egyik nap ez is megszűnik. Találgatják, mi 
az oka, hogy Pubi sírján nincs virág. Es tekinte
tük odatévedt a frissen hantolt sírra 6, aki a 
virágot hozta, ezalatt nyugszik már. Meghalt
bánatában.

Magyar regényírók.
Nemcsak elsőrangú irodalmi szenzácziót, nem

csak valóságos irodalomtörténeti eseményt, ha
nem teljesen eredeti és rendkívül érdekes eszmét 
valósit meg most Mikszáth Kálmán a Franklin-
Társulat segítségével.

Hatvan díszes formájú, művészileg illusztrált 
és a mellett olcsó kötetben a magyar regényiro
dalom száz évének nagyszabású diadalívet emel. 
Ebben a hatvan kötetben a Verseghy Ferencz 
»Természetes emberétől« és az első magyar tár
sadalmi regénytől, a Fáy András «Bélteky házától« 
kezdve, legmodernebb regényíróink müvéig qgye- 
siti a legkiválóbb magyar regényírók legérdeke
sebb müveit.

Nemrég temettük el Jókai Mórt. a kinek 
munkássága aranykorszakot jelent a magyar re
gény történetében. Ö már nem érhette meg, 
hogy szeme előtt épölt fel volna a magyar re
génynek ez a diadalíve. Most, hogy a tervét lát
juk, lelkes örömben doboghat fel a szivünk, 
hogy a magyar regény száz esztendős pálya
futásában milyen kincseket halmozott össze. 
A diadalívet még imponzánsabbá teszi az, hogy



5 a roppant nagy néptömegben lát
hatni egy borzasztó utálatos alakot, amint 
éles kaszával, ijjal és nyilakkal bőven el
látva, ott járkál az emberek között, folyton 
figyelmeztetve őket hangosan és nyíltan, ne 
feledkezzenek meg soha, hogy halandók!

De az emberek éppenséggel nem hall
gatnak az ő figyelmeztetésére és mindenki 
tovább űzi balgaságát és könnyelműségét.

6 pedig, a halál egymás után szórja 
reájuk nyilait s amint a nagy tömegből va
lakit talál, ifjút vagy öreget, gazdag és sze
gény embert egyaránt: ezek mind megtán- 
torodnak és kidőlnek.

S a ki találva lett, az kiabál, lármáz, 
bőg; mások meg arra menvén s látván a 
sebet: kissé eltutuak, menekülnek, de azután 
nem gondolnak vele.

Némelyek odajőve, megnézik a halálo
san sebesültet, a hörgői s amint lehelni, 
élűi megszűnt; összejönnek, mellette énekel
nek, esznek, isznak, némelyek még alattom- 
ban örülve ravaszul még mosolyognak is. 
Azután megfogják a holtat s odavezetik a 
sötét verembe, mely körülveszi az egész 
világot. Onnan visszatérve ismét bujálkod- 
nak, a halált nem kerülik : csak arra töre
kednek, hogy rá nézniök ne kelljen.

A halál nyilai által megsebesült embe
rekhez sietve-sietnek olyanok, akik a sebekre 
tapaszokat és különféle kenőcsöket árulnak, 
bogy így daczolhassanak a halállal. Ez 
azonban reájuk sem hederitve, csak szórja 
nyilait, sebesitve velük és megtántoritva a 
gyógyszerek árulóit is.
Valóban szomorú fájdalmas látványt nyújt 
az, hogy a halhatatlanságra szánt élet pusz
tul oly váratlanul, nyomorultan és oly külön
féle halálnemek által.

Sokan talán csodálhoznak, hogy hon
nan is szedi a halál azt a roppant mennyi
ségű nyilat, melyekkel sújtja az embereket, 
és még sem fogy ki belőlük soha ?

, 1 M I  - - - - - - - - - - - - - - -  — j
Mikszáth Kálmán lesz az építőmestere. Ö fog
minden iró elé az 6 varázsvesszőre tűzött tollá
val tanulmányt Írni. A magyar regényírókról 
essay-sorokat a Mikszáth Kálmán tollából : ez 
már maga is szenzáczió :

Hogy fogalmunk legyen róla, hogy milyen 
kincseket fog magába rejteni a Magyar Regény
írók czimfl gyűjtemény, amelyet a Franklin Tár
sulat pazar bőkezűséggel ad ki, csak a gyűjtemény
ben szereplő regényírókon kell seregszámlát tar
tanunk. A legrégibb regényirodaimat a Verseghy 
Ferencz és Fáy András már említett két regényén 
kívül Gaál Józsefnek, a »Peleskei nótárius« jó 
kedvű szerzőjének »Szirmay Ilona« czimű regénye, 
Nagy Ignácz »Magyar titkok« czimű regénye és a 
rendkívül érdekes Kuthy Lajosnak »Hazai rejtel
mei« méltán képviselik. Báró Jósika Miklóssal a 
nemes irányú történelmi regény kezdődik, amely 
eleinte Walter Scott nyomán halad, de csakhamar 
teljesen eredetivé és magyarrá leszen. Báró Eötvös 
József *A falu jegyzőjével« szerepel a gyűjtemény
ben, ezzel a kitűnő regénynyel, amelynek jellemeit 
báró Kemény Zsigmond az »Elet és irodalom« s 
czimű tanulmányában annyira magasztalja.

Itt van maga báró Kemény Zsigmond, a 
»Rajongók« és Zord idők« lángebnéjü, különös, 
emberfeletti egyéniségű költője. Itt van Jókai Mór, 
a Mester, az utolérhetetlen. Pulszky Ferencz, a 
mi elhunyt világhírű tudósunk »A magyar jako
binusok« czimű müvével van képviselve, amely 
Martinovicsról és hősi társairól szól. Báró Podma- 
niczky Frigyes finom tollát »Az alföldi vadászok 
tanyája« czimű hires regénye mutatja be. Vas 
Gereben, a magyar népiélek felejthetetlen rajzo
lója legjobb regényeivel szerepel a gyűjtemény
ben. Beöthy Lászlónak, a kiváló magyar humoris
tának, »A kék macskához« czimű regényét bizo
nyára a legnagyobb érdeklődéssel tehet várni.

(Folytatása következik.)

Ha jól megfigyeljük az irgalmatlan ha
lált, látjuk, hogy neki voltaképen nincsenek 
is nyilai, hanem van csak ijja !

Hát hol veszi a nyilakat ? Ezeket ő 
azon emberektől kapta, akiket éppen találni, 
lesújtani akart.

Nézzük csak figyelmesen. Az emberek 
maguk készítik a nyilakat, sőt némelyek 
vakmerőén és könnyelműen maguk nyújt
ják oda a halálnak ; úgy hogy ez csak át
veszi s azonnal röpíti az illetők szivébe!

Mértékletlenség, bujaság, könnyelműség, 
vakmerőség, irigység, kapzsiság s ezek tár
sai szolgáltatják a gyilkos nyilakat.

S igy igaznak bizonyul az:
Et mortis faber est quilibet ipse suae!

C s e lk ó  Józse f.

A  „Muraköz“ ügye.
A muraközi tanitókörnek e hó 15-én 

Perlakon tartott közgyűlésén nem vehettem 
részt, mert sürgősen Hódmezővásárhelyre 
kellett utaznom hivatalos ügyben. Most 
értesülök arról, hogy ebben az ülésben az 
általam szerkesztett »Muraköz« ügyét is 
tárgyalták Mivel ott, a gyűlésen nem vá
laszolhattam a »Muraköz« ellen s mellette 
történt felszólalásokra, kötelességemnek tar
tom e helyen mondani el azt, amit a per
laki gyűlésen mondottam volna el ebben az 
ügyben a felszólalóknak.

ügy hallom, hogy többen a muraközi 
tanítótestület tagjai közül nem tartják elég 
terjedelmesnek és elég élénken szerkesztett- 
nek a »Muraközt«. Igen örvendetes dolog
nak tartom, hogy a »Muraköz«-nek majd
nem negyedszázados fennállása óta végre 
a t. tanítókor foglalkozik ezzel az űgygyel, 
mert — sajnos — eddig a muraközi tanító
ság — tisztelet a csekély kivételnek — 
vajmi keveset törődött a »Muraköz« ügyei
vel és sorsával. De másrészt igazságtalan 
dolognak tartom, hogy több felszóllaló egy
oldalúan és a rokonszenv teljes hiányával 
foglalkozik az olyan ügygyei, amelyhez nem 
ért, amelylyel soha nem foglalkozott s amely 
ennélfogva teljesen távol áll az ő látókörén.

A »Muraközt« ezelőtt huszonhárom | 
évvel alapítottam meg s azóta szerkesztem 
teljes lelkesedéssel azért, hogy muraközi 
földieimet érzésben és gondolkozásban a 
magyar haza s a magyar állameszme szá
mára megtartsam. E két évtized és néhány 
év s különösen pedig az újabb idők telje
sen igazolták előrelátásomat, amidőn mura
közi horvát nyelven lapot indítottam, mert 
ime Varazsdról s máshonnan a legvakme
rőbben lázitják lapjaikban Muraköz horvát 
ajkú népét magyar hazájuk ellen. Hogy a 
Drávántuli lapok törekvéseinek nincs meg 
a kellő sikere, annak a muraközi nép józan 
gondolkozásán kívül bizonyára valami kis 
érdeme akis »Muraköz«nek is van, mert 
ha a muraközi nép ezen 23 év óta nem 
olvasta volna a »Muraköz«-!. hanem csak 
a horvát és szlovén lapokat, azt hiszem, 
másként állanának a viszonyok Muraköz
ben, mint most, mert a nép szent igaznak 
tartotta volna s tartaná mindazt, amit a 
drávántuli lapok írtak s írnak.

Elismerem, hogy sokkal jobb volna, ha 
egy olcsó, mondjuk 2—3 koronás, illusz
trált lapot olvashatnának a muraköziek az 
ő nyelvükön. Teltem is ebben az ügyben 
illetékes helyeken előterjesztést. Jártam an
nak idejében Darányi miniszternél, hogy a 
földmivelésügyi minisztérium állal kiadott 
néplapot jelentesse meg a muraköziek ré
szére. A jóakarat megvolt a miniszterben s 
tisztviselőiben, azonban a lap kiállítási költsé

gei oly nagyok lettek volna, hogy a minisz
ter nem fogadhatta el a Franklin-társulat s 
más kiadók által készített költségjegyzékét, 
mert и néplap kiállítási költségei óriási 
összegekbe, (tízezrekbe) kerüllek volna Így 
tehát maradt minden a régib* n Beám ne
hezedett fovább is a munka súlya és a lap 
kiadójára a nyomási és kiadási költségek.

Meri ne tessék azt hinni t. tanítókor, 
hogy egy 7 oldalas, két nyelven szerkesztett 
lapnak a szerkesztése, nyomása és kiadása 
olyan kis dolog, amely fölött a jóakaró (?) 
bíráló a tanitógyülésen átsikolhat néhány 
frázissal ! Két (havi 120—140 koronával 
díjazott) szedő semmit mást nem dolgozik, 
В napon át, mint a »Muraköz« kiszedett 
hasábjait szédszedi, és az uj számot újra 
szedi és a szerkesztőnél? a héten nincs 
egyetlen egy napja, amelyen ne kellene 
a lapra gondolnia s a lap számára közlemé
nyekről gondoskodnia S a fizetés ezért?! 
Az, hogy a tanítókor néhány, a viszonyok
kal nem ismerős tagja nyelve hegyére veszi a 
szerkesztőt, a kiadó meg adja л nyomási 
költséget azért, mert restellj a lapot be
szüntetni.

Igen! Elismerem, hogy a »Muraköz« 
jobb és érdekesebb lehetne, mint a milyen 
most. De, hogy nem igy van, annak kizáró
lag azok az urak az okai, akik talán tud
nának imi, de nem Írnak bele, akik talán 
elősegíthetnék a lap szellemi és anyagi 
ügyeit, de nem teszik azt. Mert kritizálni 
könnyű, de dolgozni nehéz!! A muraközi 
tanítókor ama bizonyos kritizáló tagjai miatt 
már réges-régen nem jelennék mega »Mura
köz«, sem más lap Muraközben. Hogy mégis 
szerkesztődik és megjelenik a lap, azt a 
muraközi tanítókor néhány lelkes, munka
bíró tagjának köszönheti a szent ügy, me
lyet az illetők szivükön viselnek.

A »Naáe Pravicének« nagyobb öröme 
fennállása óta meg nem volt, mint a per
laki gyűlés után, mert ott kifogásoltatott az 
ő legnagyobb ellensége, a »Muraköz«. Kö
szönje meg azoknak, akik ezt az ügyet a 
gyűlésbe vitték.

Morál: Bár mennyire szivemen feksze
nek is a »Muraköz« és az azzal összekötött 
nagy horderejű ügyek s bár mennyire is 
kötelességemnek tartom lelkesedéssel tovább 
küzdeni azzal a lappal, amelyet az anyagi 
erő és a munkatársak hiánya miatt nem 
vagyok képes olyanná tenni, mint azt én 
őszintén óhajtom, mégis most, életpályám 
utolsó cziklusán, amidőn már-már nyuga
lomra volna szükségem, szívesen adom át 
a tollat egy érdemesebb és tetterősebb egyén
nek, ki nagyobb lelkesedéssel és több siker
rel vezetné azt az ügy t, amelyet én még 
fiatalon több reménynyel kezdettem meg.

Mert azt hiszem t. tanítókor, aki 23 
évig ingyen, minden anyagi haszon nél
kül dolgozott egy lap élén, mely munka 
neki 23 éven keresztül egyetlen egy szabad 
hetet nem engedett,megérdemli azt, hogy má
soknak adja át a terhet.

Előre tehát t. kritizáló barátaim! Az 
én részemről szabad a küzdiér! Örömmel 
adom át a tollat, mihelyt arravaló egyén 
tűnik fel a láthatáron. Nekem s 1—2 
tagból álló lelkes munkatársaimnak c'ég 
már a munkából és elég a dicsőségből.!: 

M argitai Jó zs e f.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Gróf Széchenyi Béla koronaőr, való

ságos belső titkos tanácsos e hó 27-én éjjel 
Csáktornyára érkezett. Másnap az áll. tanító
képző-intézetben tett látogatást, melynek Ö



Excellentiája vendége volt. Őnagyméltósága 
28-án délután fél öt órakor az ukki vonat
tal Bakra s onnan pölöskei birtokára utazott

—  Uj megyebizottsági tagok Mura
közben Л beérkezett jelentések szerint a 
folyó hó 20-iki megyebizoltsági tagválasztá
sokon Muraközben megyebizottsági tagok 
lettek: Kotorban dr. Löké Emil, Vlasies 
Remus: Alsódomboruban Tóth László; Ho- 
dosánban Kovács Rezső, Kisfaludy Gyula; 
Muraviden Kovács Gyula, Füzessy Gusztáv’ 
Babies Gábor ; Csáktornyán Tóth István, 
Czvetkovics Antal; Muraszeroahelyen Bes- 
nyák Lajos, Kecskés Ferencz, Kollarics Imre; 
Stridón Terbócz István, Bellecz Ede ; Bottor
nyán Medvéd Lajos, Hrussics Vincze, Frány- 
kovics Balázs; Drávavásárhelyen Frász 
Tamás.

— Esküvő Haller Jenő nagypiszani- 
czai (Szlavónia) tanító november hó ö-án 
tartja esküvőjét Szilvágyi Sárikával, néhai 
Szilvágyi József légrági agh. ev. lelkész 
kedves leányával, Légrágdon

—  A kotori vizkárosultak ügyében 
SzüHő Géza országgyűlési képviselő inter- 
pellátiót intézett a földmivelési miniszterhez . 
Van-e tudomása a belügyi-, földmivelési- és 
kereskedelmi miniszter uraknak arról, hogy 
Muraközben a Mura folyó hó 14-én Kotor, 
Molnári, Tótszerdahely és Murakeresztur köz
ségek határán kiöntött. H gy Kotoriban már 
is 50 ház bedőlt, számos épület az össze
omlással fenyeget s az egész vidéket óriási 
anyagi kár érte? Van-e tudomása a minis
ter uraknak arról, hogy a vizáradás közvet
len okozója az, hogy a Déli Vasútnak ma
gas töltésén sehol, még a holt Mura-ágon 
sincs régi mulasztások miatt sem viz-átere- 
sze. sem hidja. Hajlandó-e ezek után a bel
ügyminiszter ur a szegény tönkrejutotl nép 
között anyagi segélylyel a nyomort enyhí
teni, az egészségtelen, iszapos vizlerakáso- 
kat közegészségügyi szempontból levezettetni 
s megtenni a pénzügyi kormánynál az 
adóbehajtás megszüntetése végett a kellő 
intézkedéseket? A földmivelésügyi miniszter 
ur pedig hajlandó-e a Kotornál szükséges 
védőgát tervét elkészíttetni s annak feleme
lését Kotor község részére lehetővé tenni ? 
Végül a kereskedelemügyi miniszter ur haj
landó-e az 1885: XXIII. t.-cz. 51. §-a alap
ján a Déli vasútvonal megvizsgálására a 
szükséges lépéseket megtenni, főfelügyeleti 
szempontból azt megvizsgáltatni, hogy kinek 
mulasztása mialt nincs sem hid, sem áteresz 
máig sem építve, s hajlandó-e a Déli vas
utat Kotor község közölt a megejtendő pár
tatlan vizsgálat után vizátereszek és vasúti 
Ilid építésére kötelezni s ekként eme társu
lattal szemben is a lörvény teljes szigorát 
éreztetni? — Tallián íöldmivelésiügyi mi
niszter: Kijelenti, hogy hivatalosan tudo
mása még nincsen az árvíz pusztításairól, 
de amennyiben ez nagyobb károkat okozott 
volna, azokban a segélyeszközökben, melye
ket a kormány ilyen esetekben a károsul
tak rendelkezésére szokott bocsátani, jelen 
cselben is részesíteni fogja a károsultakat 
és adóelengedés, illetőleg adólizetési halasz
tás elől sem fog elzárkózni. Egyáltalán a 
kormány a legmesszebbmenő támogatásban 
fogja részesíteni az érdekelt községeket Kéri 
a ' válasz tudomásul vételét. Szül lő Géza: 
A választ tudomásul veszi.

—  TŰZ. Novák Jakab gáborvölgyi la
kos csalfa dombi hegydülőben levő szőlőjé
nek a présháza folyó hó 18-án este 10 
órakor kigyuladt és leégett. A kár mintegy 
150 kor. A tüzet válószinüleg gyújtogatás 
okozta. Az elégett présház nem volt biztosítva.

— Halálozás. Pintács Miklós ügyvédi 
írnok hosszú szeuvedés után 19 éves korá
ban Csáktornyán elhunyt.

— Áthelyezés A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Nagy Géza Csáktornyái áll. 
tanítóképző intézeti zenetanárt saját kérel
mére a kolozsvári áll. tanítóképzőhöz he
lyezte át hasonló minőségben.

— A Mura áldozatai. Csalapin András 
19 éves és Balazsics Iván 20 éves bisztri- 
czei legények Czigány István bisztriczei 
révbérlőnél voltak szolgálatban, mikor e 
hónap elején a sok esőzés folytán a Mura 
nagyon is megáradt. A két alkalmazott folyó 
hó 13-án a Mura közepére evezett be, hogy 
az áradás folytán vízbe merült révkötelet 
felemeljék a vízből. Munkaközben azonban 
a csolnak felborult s a két vizbeesett nem 
volt képes a hatalmas árral megbirkózni, 
alá merültek s két héten belül még holt
testüket sem találták meg. Folyó hó 24-én 
este Hétház község határában azután a 
murai kisszigetre egy holttestet dobott ki a 
viz, melyben Csalapin András holttelemét 
ismerték fel. A másik holttest még máig 
sincs meg.

—  Muraköz szarvasmarha tenyésztése 
érdekében. A nyár folyamán megemlékez
tünk mi is arról, hogy a beruházási törvény- 
javaslatban jelentékeny összeg volt telvéve 
ez évre a szarvasmarha tenyésztési alap 
dotálására s a felvett összegből a földmive
lési miniszter a törvény szentesítése után 
azonnal, mintegy háromszázezer korona 
összeget képező kölcsönt bocsájtoít az érde
keltek rendelkezésére. Az alapból Muraköz 
kisgazdái is kértek s kaptak is, még pedig 
jókora összegei. Kisszabadka község kisgaz
dái már a nyár folyamán kaptak 10000 
korona kölcsönt. Most pedig a szombathelyi 
állattenyésztési felügyelő értesítése szerint a 
földmi velésügyi miniszter a Csáktornyái já- 
jásbeli kisgazdáknak több év óta kért te- 
nyészüszők beszerzésére 100.000 korona 
kölcsönt engedélyezett. Az engedélyezett 
összeg kiutalása előtti intézkedések megté
tele czéljából a Csáktornyái járás mezőgaz
dasági bizottsága tegnap, 29-én délelőtt tar
tott értekezletet.

— Uj csendörséget állított fel a m. 
kir. honvédelmi miniszter Dékanoveczen egy 
őrsvezető és három csendőrrel. Az őrség 
november elsején kezdi meg működését.

— A ráczkanizsai templom tornyának a 
felépítését Joko János stridói plébános in
dokolt előterjesztésére, a zágrábi káptalan 
pénztárában elhelyezett s a templom tulaj
donát tevő pénzkészlet erejéig a püspöki 
hatóság megengedte s mint halljuk, az épí
tés ügyében a terv-felvétel már meg is tör
tént s valószínűleg a jövő tavasszal az épí
tést meg is kezdik.

— Egyleti helyiség-változás. A Csák
tornyái kereskedőifjak egyesületi helyiségüket 
Horváth Géza »Bárány« vendéglőjének eme
leti helyiségébe helyezték át.

— utmesteri kinevezés Zalavármegye 
főispánja a Csáktornyái járási utmesteri ál
lásra Ács János novai utmestert nevezte ki.

— Erős, egészséges gyermeket nevelni min
den anya egyedüli czélja s ezt eléri, ha gyerme
két a serdülő korig csukamájolajjal táplálja. E 
czélra legjobb a Zoltán-féle csukamájolaj, mely
nek se rossz ize, se szag.i nincs s a gyermekek 
nagyon szívesen veszik. Üvegje 2 korona a hely
beli gyógyszertárakban.

—  A Csáktornyái kereskedő ifjak ön
képző egylete ma este 8 órakor egyleti 
helyiségében (Horváth szálló) rendes évi 
közgyűlést tart, melyre a t. tagok ezúton is 
meghivatnak.

— Nagy tUz Domasineczen Folyó hó
27-én este 7,11 órakor Domasineczen az 
egyik jómódú gazdának a csűrje kigyuladt 
s hihetetlen rövid idű alatt végig lutott a 
tűz az egész soron. 35 gazdának égett el 
az összes gazdasági épülete a bennük levő 
őszi terméssel, gazdasági eszközökkel és a 
már összegyűjtött takarmánnyal. A nagy 
szélbén alig lehetett a tüzet lokalizálni, úgy 
hogy még 28-án délben is égtek az épületek. 
Sajátságos, hogy a lakóházak közül egy sem 
gvuladt meg, ami csak is annak tulajdonít
ható, hogy a szél ellenkező irányban fújt s 
igy csak a sűrűn egymás mellett épült s*a 
kertek felől levő gazdasági épületek lettek 
a tűz martalékai. A tűz oltásra összejöttek 
a szomszédos községek tűzoltói 10 fecsken
dővel, de viz hiányában nagyon nehezen 
ment az oltás. Viz ugyan lett volna elegendő 
a közelben, de nem volt a ki hordott volna, 
mert a domasinecziek most is kiteltek ma
gukért, >a ki nem volt bajban, az csak nézte 
a másik vergődését és semmi áron sem 
segített volna.« Hogy mi idézte elő a tüzet 
s mekkora a kár, a vizsgálat lesz hivatva 
kideríteni, a mely lapunk zártakor még nem 
fejeződött be. A kár mindenesetre nagy, 
tízezrekbe megy, s a károsultak, kiknek 
állat állományait sikerült megmenteni, most 
a szomszédos falvakba járnak koldulni az 
állataik számára takarmányéit

— 10 koronáért hét havi fogház. Meg
írtuk, hogy Hajdinyák Mihály zalaujvári 17 
éves czigányficzkó a Csáktornyái vásáron 
Révész András kiskanizsai vásáros zsebéből 
10 koronát lopott ki, mig segítő társa Bed- 
nyás Klára czigány leány, ki egyébként ro
kona is Hajdinyáknak, az árus figyelmét 
káposzta vásárlással lekötötte. Ezen lopásá
ért folyó hó 19-én vonta felelősségre a 
nagykanizsai törvényszék a fiatal tolvajt és 
segítő társát. Érdekes volt Hajdinyák kihall
gatása, aki fiatal kora daczára nagyon jára
tos a törvényben, ami nem is olyan nagy 
csoda, mivel ezen bűnén kivül már három
szor ítélték el eddig különböző helyeken 
elkövetett lopásaiért A legátalkodottabb mó
don tagadott s bár a panaszos maga sem 
vette észre, mikor erszényét elemelték, a 
törvényszék előtt beigazolódott a tolvaj 
bűne és 7 havi fogházra ítélte a törvény
szék a megátalkodott tolvajt. Bednyács Klá
rát a törvényszék bizonyítékok hiányában 
felmentette.

— AcetilcnVilágitás HWlmdVáe. A szomszéd
ból, Alsólendváról vesszük a hirl, hogy ott 
acetylen világítást akarnak berendezni. A 
mozgalmat Fuss Nándor a lendvai takarék- 
pénztár igazgatója indította meg és az -ada
tokat már össze is gyűjtötte, melynek alap
ján a tárgyalásokat is megkezdte a vállal
kozókkal.

—  Ritka szerencse. A in. kir. ősz tál у sorsjáték
hétfői húzásán nagy szerencsében részesültek a 
98924. számú sorsjegy tulajdonosai. Ugyanis ez a 
szám, melyet Schulze Vilmos osztálysorsjegy fő- 
elárusitónál (Budapest, Régi-posta-u. 6.) veitek, 
nyerte a 600 .0U 0  kor. jutalomdijat. A következő 
sorsjáték első húzásához eredeti sorsjegyek még 
haphatók e szerencsés főelárusitónál, egész 12 kor., 
fél 0 korona, negyed 3 korona, nyolezad 1.50 
koronáért.

— Fogfájást és szájbűzt azonnal megszűn
tet a »Plombus« amerikai önploinbázó szer. Bőveb
bet a lapunk mai számában közzétett hirdetésben.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



Csáktornya, 1904. oktobra 30-ga. Broj 44.X X I . teéaj.
Sve poSiljke se tiőué zadríaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
iine, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo:

knjiíara Fischel F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

poSljaju.

MEDJIMORJE
na horvatakom i magjarakom jeziku izlazeíi druitveni, znaatveni i povuóljivi Hat za púk 

Iz la z i s v a k i t je d e n  Je d e n k ra t  i to : v u  s v a k u  n e d e lju .

Predplatna cena je:

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

Pojedini broji koätaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

Sluíbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénzlár»

Na duáni dán.
Opet smo pri2gali sveőice na groblju 

naáih dragih i spomenuli se 2n|ih. lm как 
nebi; nje kője smo ljubili, koji su nam u 
srdcu bili, njih nega viáe med nami, tu vu 
groblju poőivaju i mir vekiveőni lebdi zvrhu 
njihovih grobah.

Jeli smo sami, koji tugujemo za svo- 
jemi dragimi?

Gledimo samo okolo. Tu se majka 
plaőe nad grobom svojega sineka, tam druga 
mali nad grobom svoje kőeri. Evő vám 
mu2a, na grob se hitil, suze róni i ónak 
tuguje za svojorn 2enom, a tam dalje vidi- 
mo 2enu, puné su njoj oői suzah naplakuje 
zvrhu groba svojega miloga mu2a. Pák vnogi 
i vnogi su tu, svaki ima nekaj tuge i 2a- 
losti, svaki oplakuje nekoga.

Dakle né smo sami!
Vnogo i vnogo nas je, svaki ima lu 

nekoga, svaki nosi u srdcu tugu. Та tuga 
ga je sim peljala, da na grobu svojih milih 
dobi polekáanje srdca.

Sveőice smo prizgali na grobju.
Te sveőice su simbolumi one vruőe 

ljubavi, koju mi prama onim őutimo, koji 
su vu grobah. Oh как 2alostno je srdce, 
kada vidi da stotina i stotina sveőah gori i 
poleg sveőah spazimo plaőuőe, koji su do- 
Sli grobe svojih milih pohajat.

Vtiáemo se . . .
Nezaboravimo, da bude nam svim táj 

konec. Nezaboravimo da bude i nam doála 
jedenkrat naáa vura. Selimo se reőih: »Co- 
vek spomeni se da si iz praha i da prah 
budeá postai!» Je, onda budemo i mi tam 
u vekiveőnost . . . Budemo se opet videli 
sa onimi, kője sada oplakujemo.

Evő i sama narav vám od proálosti 
govori. Jesenski veter puáe őez granah 2a- 
lostne vrbe i üstje po2utjeno opada na 
zemlju. Pák ta proálost za navek traja? Né, 
doálo bude protuletje, opet bude se sve 
gore slalo . . . Niti naáa proálost nebude 
vekiveőna. Gori se stanemo . . .

L.

zavoziti. Napravili su pák to prisegu zato 
Isa birovom, jer je vu onoj obőini negda bil 
I jeden birov, koj je mlake zavoziti hotel 
dati. Proli se je stala cela obőina i birov 
je moral iti.

Ali poőnimo sada za istinu govoriti, 
poveőle mi dragi ljudi, za kaj je ona mlaka 
tam na sredinu sela?. Jeli je to zdravo, jeli 
je to lepő, ili more biti kakvoga drugoga 
hasnovitoga cilja ima, zbog őesa je tam?.

Najprvo pitanje, jeli je zdravo ako 
mlaku dr2imo na sredinu sela. samo to 1110- 
remo odgovoriti, da nije zdravo. Íz one 
mlake svaké forme izparjavine se pariju vun. 
kője betega nosiju vu sebi. Vu jutro je na
vek megla, kaj osobito mladim ljudem ákodi 
Im je zato tuliko betega po seli, osobito pák 
zimice.

Na drugo pitanje. jeli je lepő dr2ati 
mlaku vu seli, no na to skoro niti nebi 
bilo treba odgovarati. Reéite mi, jeli je lepa 
na belőj opravi jedna ővapnja tmte ? Nije 
lépő. Ravno tak vám je i ona blatna mlaka 
na sredinu sela.

Odgovorimo sada joá na íretje pilanje, 
jeli je hasnovita graba na sredini sela. íz 
prvih dviuh se véé vidi, da nije, ali negdo 
bude mi ipák rekel, kam рак b ’du onda ' 
guske, pák race iále se kupát? Jer na #to 
pitanje rnoiam biti pripraven. to je glavnaj 
stvar, race рак guske i pajceki, da deca 
sraba dobiju, odrasli zimicu, lo sve nikaj 
neje. —

Dragi moj, stiraj ti race i guske vun 
íz sela, naj se tam kupleju Ili jim napravi 
doma jednu veliku jamu. naj se ondi ku- 
paju. Ali da zbog racah i guskah smrdi 
celo selo beteÉen i bleden je svaki clovek 
lo nije moguőe dopustiti.

Jedino kaj bude iz nasih selah mlake 
vun stiralo je stroga zapoved. Vnogi su, 
kojim je 2al za mlake, ali öve nije moői 
pitali onda, kada se od célé obcine zdrav- 
nja govori.

Mlake je treba zavoziti. Svaki gazda 
jedenkrat dopelja sudra i mlakam bude kraj.

L. 11. L.

bu, moramo od toga glas dati auslrijskoi 
vladi, i sa njom moramo áest mesecov raz- 
pravljati. Как te áest mesecov mine, mora 
minister zvunaánjih poslov i samo na naáu 
zahtevu gore povedati pogodbu.

Zatem je govoril joá iz leve stranke 
Günther Antal a iz desne Ballagi i Rosen
berg.

Oktobra 21-ga tojest v petek su tri 
ablegati iz leve strani govorili proli pogodbi 
taijanskom.

Oktobra 22-ga je govoril Eötvös Karoly 
leve stranke ablegat. I on je proli pogodbi 
sa taijanskom govoril. Njemu je odgovoril 
Hieronymi Karoly minister trgovaőkih poslov.

Zatem je Szüllő Géza ablegat pitanje 
naőinil к ministru poljodelavskih poslov, da 
kaj je vőinil proli velikoj poplavi Mure ? 
Véli da Kotor obőina vu vodi sloji.

Ta llian Béla minister poljodeiavskih 
poslov je tak odgovoril i rekel je da je sve 
vőinil, da se nesreőa i pogibelj pripreői.

Oktobra 24, 25 i 26-ga su dalje raz- 
pravljali pogodbu sa taijanskom Svaki dán 
govoriju ablegati nekoji iz leve nekoji iz 
desne strane. V tork je odgovoril na do on- 
daánje govore grofTissa István rninislerpre- 
zident.

Mlake i grabe.
Bedastu navadu imaju okolo nas ljudi. 

Vu ovakom selu na sredini sela imaju jed
nu veliku mlaku, koja zbog őesa stoji tam, 
to ja neznam povedati, to bi vám Oletiőov 
Vanőa, ili рак jurjovski Bartol sigurno 
bolje znal.

Dojde mi vu pamet ona medjimurska 
obőina, gde je svaki birov, kada su ga ze- 
brali, moral i to obeőati, da bude mlake vu 
starim poloíaju ostavil i da je nebude dal,

Íz orsaéke hize.
(V proálim tjednu).

Oktobra 20-ga tojest vu őetvrtek je 
Berzeviczy Albert minister ákolskih i cirk- 
venih poslov dal nutri plan od novih ákol
skih zakonah. Ovoga su v celoj orsaőkoj 
hi2i sa radostjom primili.

Zatem je odgovoril Hieronymi Károly 
minister trgovaőkih poslov na Polónyiev 
govor. Véli, da prilikom pogodbe sa taijan
skom je na naáili zakonah ne bilo krnjeno. 
Zakói» véli, da prije, как odpovemo pogod-

Tabor vu Aáiji.
Veő pet dni, kaj poőivaiu kraj Saho 

vode tak rusi как japanci. Íz jedne strani 
japanci iz druge strani vode rusi stojiju i 
nepnateljno glediju jeden na drugoga. Ne 
samo pod jednim padajuői de2dj, zbog ko- 
jega je Saho voda jako narasla, nego i na- 
domeáőenje zgubitka, mmncije, stroáka pri- 
sili trudne nepriatelje, da du2e vremena mir 
dr2iju.

Podjednim padajuői de2dj, jako pripreői 
harcuvanje. Na mokrili putah komaj da sol- 
daőija ide, dók te2ka kula i átuki samo na 
nekojih mestah moreju napré iti.

Poleg foga je naravno, da je onoj voj- 
ski bolje ne kvar de2djovno vreme, kője 
soldati su ne tak vuciii tomu. A lo su pák 
rusi, koji su privőem, da imaju svakdaánji 
kruh. Sa kruhom i teom se zadovolji ruski 
soldat, ali bez toga je nikaj mu ne dosta. 
A dvestojezer ljudi tam vu A2iji sa kruhom 
uadelili, to je jako te2ko. osobito pák sada 
kada je de2djovno vreme. Vu de2dju je 
mokro i drevje i tak nemreju niti friáko 
meso kuhati, a konzerve pák ravno tak ne 
ima rád ruski soldat как naái soldati.

Vnogo je Ie2eáe hranenje japanske 
vojske. Japanski soldat samo jednu hranu 
pózna, a to je ri2a. Svaki sóidat sobom 
nosi svoju riíkonzervu i sa brzovrelom ma 
áinom si sam skuha obeda. Tu mu dakle 
nikaj nezapove hudo vreme.



Vezda se зато opet pripravljaju vu 
deZdjovnim vremenu ohedvoji. Kak se napre 
vidi vu büZeáih dnevih bude vekáa bitka.

Od one mornarije, koju tak zoveju 
»baltiőna flota» 9e skoro nikaj nemaju bo* 
jati japanci. Та mornarija se je od prostih 
ribiőov prestraáila i na njihove barke po- 
őela strelati. Stern je teZeáe to delo, jer su 
ribiői englezi bili, a Englezka рак как zna- 
mo je vu saveznoj pogodbi sa japanci-Jeli 
nebude Englezka to lak zela как pozvanje 
na rat? Onda pák bude sigurno tam osta- 
vila zube »baltiöna flota» gde je to bedas- 
toöu naöinila, kaj je iála proste ribiöe ban
tuval

60 njih je bilo lih englezkih barkah. 
Rusi su dve vu vodu vtopili 18 englezov 
je zgubilo Zivot

Vu Ruskoj se proti stavljaju tomu, da 
bi viáe soldatov brali. Vu Prajzku je okt.
23-ga stopetdeset ruskih soldatov skoöilo.

Kaj je novoga!
BJegunsk! rezervfáta.

Kolmanics Viktor őakoveőki rodjenjak
4-8. peáiőkog jregementa rezerviáta tekuőeg 
meseca 3 dneva rukoval je vu Veliku Ka- 
niZu na 8 tjedno veZbanje. Tekuőeg me
seca 16 dneva medjutim je pobegel od regi- 
menta i dimo je doáel vu Cakovec, da как 
on sam véli — svoju milu da more videti, 
jerbo bez nje nikak nemre biti. Na veőer 
okolo 10 vure postavi se pred svojom dra- 
gom, nego sa takovom larmom, da puce 
gospodar pretrucan je bil osebujnoga sol- 
dala radi nedostojnoga oponaáanje Zandarom 
predati, sad se bilo zeznalo, da soldat bez 
svakoga dopuáőenja je odputoval. Zaudars- 
tvo na takov naőin zalim desentrskoga re- 
zerviátu predalo je uhlanoákomu átraZarstvu 
kője drugi dán nazad ga je odegnalo к ne- 
verno ostavljenomu njegovomu regementu.

iVo vo vino,
Novo v»no navadno oboruZi őloveőan- 

ske strastvenosti i vnogokrat krvava pripe- 
öenja nastaneju iz tóga Vu Sümegu takaj 
как odonut piáeju, tekuőeg meseca 16-ga 
dneva na veőer pri Neumark Mihalya nje- 
govoj oátariji poljodelski i meáterski mladi 
ljudi se zabavljali jesu. Svaki őoport vu po- 
sebnoj hiti. Fehér Lörincz fakin pomenéa 
se med meáterske deliőe, na áto med dvo- 
jom druátvom je oőivestna svadja bila nas- 
tala. Ljetele su llaáe vu hiZu nuter, iz hiZe 
van. Na zadnje se na vulieu potegnulí jesu 
i meáterski detiői vu kmiőnom veőeru po- 
begli jesu. Fehér Lőrinc, Markuá István, 
Mester JoZef. Kálmán István i Héber Ferencz 
medjutim Pápai Pavla na njegovu nesreőu, 
vu hamuházi vulici dosligli jesu, Kálmán sa 
doneSenim stolcom vudri, Fehér Lőrincz 
pako sa svojim noZom áest glibokih pre- 
bodkov naöini na njem. Bója naáli se jesu 
tako.i takaj, koji su bili i gledali, med os- 
talemi Papajija njegov atari о tec, koj vu 
kmici зато po glasu poznal je veő spika- 
noga svojega sina. Ovaj iz teZkimi ranami 
őuva ead postelju, proti ovim *drugim pako 
sud odredil je izlragu.
Zlodeato auaedatvo, Jo turako pro- 

kletatvo,
Iz Siimega piáeju i sledeőa takaj. Szabó 

Mihály i Borsi Mihály siimegske rude teZaőki 
ljudi su vu jednim dvoru stanuvali. Med 
susedi ni bilo kakvo dobro prijateljstvo med

njimi, ar Szabó kad se od kakvoga dobra 
bil spominal, viSekrat je vriedjaval BoriSijevu 
Zenu. Tekuőeg meseca 16. dneva posle pod- 
ne okolo 4 vure opet dobro illumitan dojde 
dimo i poőne sada svoju Zenu kuditi. Borsi 
koj na dvoru sa lopatom je nekaj vu red 
postavljal, vu lim miálenju, da opet Znjimi 
ima Szabó nekakvoga posla, véli njemu. 
Kaj vám je opet? íz ovoga svadja postanei 
Szabó i sa svojom kusturom na Borsija se 
postavi. Ov medjutim prije nek bi Szabó 
njega bil vpiőil, sa lopatom tak po glavi 
vudri, da se na zemlju bil zruáil. Zatim joá 
nekuliko vudarcov dade njemu razluteni 
őlovek. Szabója njegova Zena je vu hiZu 
odpeljala i vu postelju poloZila. Preko célé 
noői je jako bil hrkal, Zena njegova medju 
tim mislila je, da sladko spava. Do jutra 
zatim, nek bi bili doktora dozvali zaspal je 
za naveke.

Tolvaj vu malom.
Joá vu preáastnim broju pisali jesmo, 

da Csálarics JoZef zrinyifalvinski potepasti 
rodjenjak jednim svojim pajdaáom septem- 
bra 18 dneva vnoői iz Sólya Mihály nagy- 
taluáinskoga stanovnika dvora sami odpe- 
Ijali jesu jedna kola tijam do Novoga sela, 
da odonut drugi dán prek Drave vu Hor- 
vatski orsag odpeljaju, da nje tam prodaju., 
Ukradjeni gospodar medjutim drugi dán po 
kölni kotaői tragu iduői, najde svoja kola i 
jednoga tolvaja joá on dan prijelo je Zm- 
darstvo, nego Catariőu uspjesi se pobeői i 
joá dán danas nije pri jeti. Vu Horvatski 
orsag je bil pobegel, odonut pako vu Sta- 
jerski orsag i svigdi iz kradljivostjom zdrza- 
val je sebe. Sad vu Nemákom-Srediáőu i vu 
Ormoáu za vőinjenu kradljivost iáőe njega 
átajerski sud. Ako dakle vu ruke dojde pre- 
ganjali ga budu, lak как düh neőisti greánu 
duáu, iz Magjarskoga orsaga vu Horvatski 
orsag, da svigde raőuna moral bude dati 
da gde i kaj je spokral?

Smrtnoat.
Németh Gyula preloőki poátameáter t. 

meseca 16 dneva na veőer ob 8 vuri svoje 
starosti vu 48 Ijetu po kratkim belegu je 
iz ovoga sveta preminul. Pokojnika njegovo 
mrtvo telő t. meseca 17 dneva prije podne 
ob 10 vuri sprevodjeno bilo na vekiveőno 
prebivalisőe na príloőko grobje. Svele meáe 
aldov oktobra 18. v jutro ob 7 vuri bil se 
svráaval. Za pokojnika njegova tuvaruáica 
rodjena Babochay Anna i őetvera njegovo 
deca po imenu Jenő Clarisse Bandi i Jolán 
tuguju Nek poőiva vu miru.

Odvandranjc Iz Zala vár megjijv,

Od onoga vremena как putne liste 
podZupanski ured daje van, od svih okoli- 
cah viáe i viáe liudih odpulojeju van. Po 
takvim vu proáastogiin mesecu septembru 
iz Zalavármedjije 32 peráone, med kojemi 
tri bile jesu medjimurske, najmre Anlalek 
Antun iz Preloka, Grabe ez Ferenca йена i 
Dobrovolec Maria iz Domaáinec.

Vu vödI vtoplenl.

Та silovita inurska povodnja, к kojoj 
spodobne joá najstareái ljudi ne pameluju 
potrebuvala je Ijetos lakaj svojega aldova. 
Как iz Letine nam |avi|u, mnoZina vode 
odnesla je mosta ravno onda, kad su preko 
njega bili iáli dva szenlmargilaiiski ljudi, 
9Íromaki vu vodu su spokapali i tam su si 
naáli svoju smrt.

Zaruénoat.
Pintarics Pál iz Orehovice notariuá za- 

ruőil si je Náday Ida gospodiőinu iz Preloka.
KradIJIvoal,

Leszkovec Márton Janoáfaluáki stanov- 
nik kao kuőiá, od bánjavárskoga stanovnika 
pu imenu Turk Jozseía vkral je do 100 
litrov za kola mazati ámera i vu nepoznato 
mesto je pobegel. — Trájbar Antun pre- 
kopski 17 Ijetoáni stanovnik od Golub Já* 
noáa takaj na Prekopi stojeőega stanovnika 
hiZu kad njega ni bilo doina se potegnul, iz 
ladice sve peneze, kője vu njoj bil naáe. 
je odnesel.

Najdjeno mrtvo telő.
Barna Balázs ligetíaluáiiski polar t. me

seca 20 dneva v jutro vu rackanizkim ha
tárú vu tak zvanom mestu Meksiko otoku 
za korpe plesti vrbovo áibje si je bral, med 
őim na jedno veő na gnjiloőu obrnjeno 
mrtvo telő je doáel. Poljeg podaloga iztra- 
Zivanja i paranja se bilo saznalo, da nadje- 
no telő je Rodik Antuna 76 Ijet staroga 
iz III. breZnog kotara stanovnika telő bilo 
je, koj prije toga pred 5 ili 6 tjedni iz do- 
ma bil otiáel i od onda nise znalo za njega. 
Buduő pako obiőno navado imái je iz do- 
rna oditi i potepati se, nigdo si óva od 
njega misül nije, ősim toga пека malo nit 
nije bil pri zdravom razumu Dn gde i po- 
leg kakve okolnosti naőinjena je bila nje
gova smrt to se nezna po silnim naőinom 
vőinjena znamenja ni bitó videti na telu, 
Valda Mura je telő od nekud bila donesla 
i sad kad je povodnja bila ga tamo odnesla 
gde su ga sad bili naáli.

Preatana avlnaka kuga.
Vu Muraszentkereszta obőini je svinska 

kuga prestala. Radi toga po ovem pulii ta
kaj se do znanja stavla, da őakovcőkoga 
kotara nit vnijednoj okolici med gospodar- 
stvenimi stvari, пета nikakvoga kuZnoga 
betega.

Samoubojnl pravnlk Ulti juratui.
íz Debrecina piáeju. Samoubojstvo ovo 

zadnje vréme se jako gusto pripeőa. Koma 
mine dan, da novine nebi donaäale glas od 
samoubojstva Öve dane na veőer jeden joá 
őisto mlad őlovek zahitil je od sebe svoje 
Zivlenje. Samoubojnik je Lukács JoZef vu 
Déva stanujuői 17. Ijetoáni pravnik ilili 
juratuá. Öve dane na veőer med 8 I 10 vu- 
rum poleg Ujkert zvanoga ákednja kraj puta 
se preko srdea bil strelil i kad ga polar 
okolo 11 vure bil naáel, veő je rnrtev bil. 
Sainoubojni mladenec na jednu kartu зато 
ovo je napisal bil.

— Dragi moj otec, drága inoju mali, 
ljubljeni brali sestre i rodbina:

— Nemrem duZe Ziveli vumrern!
— Imajte те radi i nadalje lakaj. Na 

sprevodu mojem ovo nolu naj igra cigan:
»Esik eső. csak úgy szakad.»
Odprostite siromaákomu JoZelu.

Műik! boj.
Íz Galicije nam novine piáeju, daSyd- 

lovitsch zvane obőine stanovniki, koji poleg 
ruskoga hatara krajine svoju marhu pasli 
jesu, vu subotu v krvno prelevanje se po- 
menáálo 9a Andreáenka i Vuáenka ruskih 
selah stauovniki. MuZi sa kosami i sekirami 
iáli jesu jeden proti drugornu. Krvnomu pre- 
fevanju Zandari vöinili su ltonec. Devel ga- 
liciiskih poljodelavcov je smrtno postalo 
ranjeni.



Мяйеге итог at vo.
Iz Szikzárda piáeju: Saíar László pak- 

áiiski propadjen Clovek tekuCeg Ijeta mar- 
ciuáa 25 dnevß. vnoCi je pijan doSel dimo 
i kad je njemu za ovo njegova mati spred- 
bacivala, nju je zagutil. Szekzardski kraljev- 
ski pravdeni etol kao sudbeni süd tekuCeg 
meseca 15 dneva je suda bil drZal vrh pro- 
padjenoga krvnika, kojega na sedem ljetno 
vuzu je odsudil.

Z  A B _A  V A.

Najdjoni jelen.
Jeden Clovek, kad bi iz áume dimo bil 

iáéi, рак kad bi poleg jednoga gustoga grma 
bil mimo preáel, nekakovo Cudno hleptanje 
i glasa Cul je iz njega. ZnatiZeljno stupi к 
grrnu, grane áirom potegne i vu ovim hipu 
jeden lépi jelen skoCi iz njega.

Jelen bi bil rad vujti, ali na par ko
rake se opet doli zruáil.

— Toga su zasigurno pregonili lovci, 
— si je misül Clovek, — je vpeáal, nemre 
dal je idti. Stem bole ve ga barem lépő dimo 
odpelam. Ravno je i prisebi imel vojku, to 
je na jelenov áinjak privezal pak makar s 
velikom mukom, ali ipak je do doma do- 
vlekel siromaáko opeáano ZivinCe. V átali je 
onda jelena к jednomu stupu privezal, del 
je pred njega fino, diáuée seno, da budejel 
i da к sebi dojde.

Zena njegva, deca i joá i susedi su se 
svi skup ziáli pregledavat ovu lepu zver i 
Clovek je s veseljem pripovedal, как je vlo- 
vil toga lepoga jelena. —

Vnogi su mu jalni postali, osobito gda, 
je Clovek ovak rekel:

— Do zutra к sebi dojde jelen pak 
onda ga odpelam v susedni seli stanujuCi 
gospoCiji. Tamo vu vrtu divjih zvirah jesu 
kaj kakve divje zveri, nego tak lepoga je
lena nega. Znam, da lepe peneze dobim za 
njega, i onda budem si mogel sve spokupiti 
kaj mi je potrebno.

— Meui kupi lepu sveteánju opravu 
véli mu 2ena.

— Meni jednu lepu babku, — véli 
Cerkica njegva.

— Meni pak Cizme narancane, — véli 
mu sinek.

— Dobro je, dobro, bumo veC vidli 
Najte se bojati, sve bude.

Kak bi tak raCunali, kaj budu si sve 
kupili za peneze, kaj budu za jelena dobili, 
jedenput se zaCuje glas pesjoga bavkanja i 
nedugo jeden lovec slupi Cez vrata z dve- 
mi hrti. Lovec se pristojno pokloni i onda 
reCe Cloveku;

— Neznam, ieli po dobrim tragu ho- 
dim, nego psi su me sim dopeljali, a oni 
pak se ne jako rado pomeáaju. — Dragi 
priatelj, jeli nije ovdi jeden jelen?

— Jelen? — zapita Clovek s hudo na- 
pravljenim zaCudjenim obrazom.

— Je. Premislite si samo, od ranoga 
jutra preganjam jednoga lepoga velikoga 
jelena, veC sem skorom Cisto vpeáal, i psi 
su mi se veC komaj se dale vlekli, pak kad 
sem si misül, da ga budem veC mogel pri- 
jeti, najedenput je zniknul. — Malo sam 
si poCinul, misleC, i jelen je jako truden 
nemre dalko odbeZati; i zaáel sem mu na 
trag, i na veliko Cudljivost moju, moji psi 
su me vu ov dvor zapeljali. Moj jelen mura 
ovdi bili.

Vu ovim hipu s velikim javkanjem

jesu psi znamenje dali vadasu, da je jelen 
ovdi. Vadas je s veseljem tam beZal i rekel:

— Zaistina, ovdi je moj jelen!
Ali Clovek je stiral odonut pse i na 

glasu norca delajuC véli:
— Rád bi znal, zakaj bi ov jelen bil 

njihov jelen? Ja sem ga naáel na strani 
áume, jasem ga dimo dopeljal pak njih ni- 
kaj ne briga za njega.

— Ali dragi priatelj, vi nigdar nebi 
mogli prijeti ga, ako ga nebi ja s mojemi 
psi dal preganjati. Morete si prevideti, da 
к jelenu ja imam juáa.

— Ja neprevidim, pak niti naj nefra- 
tiju reCi, ja jelena nedam. Vadas je zel 
napre svoju moánju i rekel:

— Da se bumo razmeli, dragi priatelj.
— Vi nikakovoga juáa nemate к jelenu, ali 
ipak da budete nekakovoga hasna imali, 
dam vám zanjega lepoga dara.

— Ah, dobim ja zanjega veC, — véli 
gazda.

Так su se onda dalje pravdali i na 
peneze pohlepen Clovek nije zel vpamet, da 
veC malo к sebi doCeái i od psuv se bojeCi 
jelen je pod jednim nacukaval vojku. — 
Gda bi se najbolje svadili, jelen se srecno 
omeknul i s jedno dvemi ritanjem je zdvora 
vun skoCil i proti áumi beZal. Hrti pakosu 
na jedenput za njim pobegli.

— No moj priatelj, — véli mu lovec, 
Cuda ste átéli nejuáno, — ali vezda nikaj 
nedobite. Ja pak vezda ipak vlovim jelena) 
Zbogom!

Zatim se íletno odpravil i pohlepen 
gazda je s kiselim obrazom gledal za njim.

Jagarski dogodjaj.
Vu jednoj starinskoj knjigi jesem neg- 

da Citál sledeCi dogodjaj, koj ga, kuliko 
moja slaboóa bude dopustila, budem próbál 
zpisati.

Tako zvani Fridrik Vilhem po tem 
imenu Cetvrti, prejski kralj je vu letu 1857- 
ga vadasiju drZal na koju je pozvan bil i 
predsednik i jeden feldmaráall. Na kraju 
jedne áume na strelbe jedne puáke dalko, 
jeden od drugoga zaisto s к jednomu pra- 
vomu lovcu vrednom strpljivostjum su te 
dva gosponi Cekali zviri, kője bi knjim do- 
letele.

Pak evő ga doála je jedna, ali ne lakva 
kakvu su Cekali. Cetiri nogasto ZivinCe je 
bilo, ali takvo, koju smo navadni med divje 
zveri brojiti, na kője najmre strelaju, stem 
menje ako — как i ovdi — nanjoj jeden 
Clovek sedi, a to je Zandar. Takova osoba 
je skoCila pred ministarskoga predsednika, i 
kad bi ga átovano nazdravil, tak je poCel 
govoriti:

— Slobodeu sam prositi od gospona 
kartu za lov?

— Moju kartu? zapita Cudljivo minis- 
terski predsednik. — On je najme vu or- 
saCkim spraviáCu vnoge prazne govore pos- 
luáal od lovne karte i od viáe kaj takvoga 
ali do ovoga vremena niju je potrebal a 
najmanje ju imái. Zato jednostavno je dodel: 
»Ja némám.»

— To je nepriliCno dugovanje, — véli
— Zandar i zeme iz Zepa Cerleno knjiZicu, 
sloboden sam pitati za njivo ime?

— Ja sem M L. ministarski predsednik
Zandar se nakloni i s glavom je skli-

maval.
— Némám sreCu njivu presvetlost poz- 

znati. Jeli bi bili tak — dobri to skakvum 
pismum dokazati?

Njegova presvetlost je poCela iskati, 
napre 1 od zadi vu svakim Zepu; ali on 
ki navadno je r.avek do vuh sedel mod 
papiri, koji ga vnogokrat skorom v zdvoj- 
nost stiraju, vu ovu priliku zabadava je 
iskal najmenjáega komadiC papira.

— Vidim, da nega pri meni svedoCbe 
nego tarn pod onim hrastu stoji moj jeden 
poznanec, on bude moju osobu svedoCil.
Так je onda njegova presvetlost s svojun 
pratniku odputuvala к svojemu poznancu.

Zandar se poklonil i prveái dogodjaj 
se opetuval.

— Gospone, budu tak dobri kartu za 
lov pokazati!

Feldmaráall je bil ov, koj je jako za- 
bavni Clovek bil.

— Kaj vám je ni doálo na pamel, — 
véli, — ja némám!

Opet je napre doála ona plaáljiva i 
straána Cerlena knjiZica, olovka je bilo zas- 
lijena, kantara pod pazduhu stisnuC, namest- 
nik orsaga poCme pisati i véli:

— Sloboden sam pitati za ime njivo ?
— Ja sam W. feldmaráall!
Zandar je po célim svojim telu zadrh- 

tal, tak, da mu je i za vuhu fteknjena 
olovka i dole opala; ali na fletnoma si je 
nazaj soldaőko drZanje zel nase.

— Némám sreCu gospona feldmaráalla 
osobno poznati i duZnost mi je njivo sve- 
doCanstvo prositi.

— К vragu, Zandar, ako ja velim da 
sem ja to, onda sam i ja, ste me razmeli? 
Zakaj me nepoznate?

— Presvetli gospone, к tomu joá uisam 
imái priliku. Zato joá jedenput prosim njivu
— svedoCanstvu.

— Pasja capa! Dajte mi mira s vaáum 
svedoCanstvum, jer drugac — jezero bombe!
— drugaC . . . im ste vi jednoga gospona 
s sobum dopeljali, koj nn odmah bude sve
doCil! dragi M . . . !

Dragi M (ministerski predsednik) je 
veC od zdavnja tam slal i jako se veselil 
da je i stric W. v kaáu zaáel, si je ramena 
vlekel. Nazadnje je Zandar pregovoril:

— Ovaj gospon se je ravno á njimi 
kanil svedoCiti — véli.

— No to рак je ipak vraZje delo! 
Zandar kaj budete s nami delali, ako niti 
jeden nas nebude imel?

— Budem njih dva prosil, da s me
nőm v selo к birovu isii, on njih morebiti 
bude póznál.

Nato niti najte pomisüti. — No gospon 
orsaCki minister, za ve jedenput naj si daju 
dobroga navuka!

— Ovdi drugo neinamo, nego veseloga 
obraza naCiniti, pod zakón se podloZiti i 
nasleduvati Zandara.

— No ja se pak budem Cuval od toga 
da bi za to malo hitvalnost mesto oslavil, 
hajkaCi v svakim hipu moreju doteraii ka- 
kovu zver, pak oni znaju как sem se za- 
vadlal! .. .  Ah znaju kaj M . . .

1 na glas se smijuC nekaj je vu vuho 
ministarskoga predsednika poáeptnul, nakoje 
je ov imajuC namignul s glavum.

— Zandar, znate kaj! Mi idemo s vá
rni, ali tamo prek naä pajdaá jager stoji, 
popitajte i rtjega, ako niti on nebude imel 
kartu za lov, onda nas sve tri morete tirati 
к birovu.

I zotim su se genuli. Na- pre s brziini 
koraki dvoje miloslivosli, odzadi jahajuC 
Zandar. Tamo su doáli.

Jedan Zilavi muZkarac, v prosti jager- 
ski opravi, к kratkim reápeterum v jednu. 
a s puäkom v drugi ruki i smejuC je nje



őekal. Cez respetér je nje veő dalko videl.
bandar je naprestal i poklonil se.
— Kaj йсШе vi? — zapita jagar.
— Kartu za lövi — odgovori bandar.
— Dobro je! i zatim na fletnoma v2ep 

dosegne i je prek dal kartu. 2andar kartu 
odpre i vu onim hipu skoői dőli z konja 
svojega i njega s levum rukum pelajuő daje 
ponizno nazaj kartu.

Karta je najme na ime „Njegvo veli- 
őanstvo IV. Frigyeá kralj Prejske zemlje» 
bila poslavljena.

— VaSu veliőanslvu naj bude tak do
bro nas svedoőiti, da moremo na svoju 
mestu nazaj zajti! — véli ministarski pred- 
sednik. Priatelj véli kralj к dandárom, — 
ovu gospodu póznám i dobro stojim za nje. 
Jeli je to dosta?

2andar se gluboku nagnul i na zna- 
menje kralja je odletel.

— Na mestu moja go3poda! — véli 
smejuő kralj — pák ako joá jedenput doj- 
dete na lov, najte svoje karte doma pozabit i.

Majczen Ferencz

Nekaj za kratek óas.
Kralj i njegov sluga.

(Pripoviesl.)
Jeden mladi kralj j*1 jednoga jako sta- 

roga slugu irnel, ki je i veő pri kraljovim 
otcu sluáSil, slnri kralj je рак jako dobroga 
srca i plemeniti őlovek bil, ki je poStuval 
svoju vernu slugu. Ali mladi kralj je jako 
nagel i srdit bil pák se zato svaki bojal od 
njega.

Nekoji den je veliko goáőenje bilo 
pri kralju Kuké staroga sluge su veő slabe 
bile, drhlale su, pák se tak onda dogodilo 
da rnedtem toga, gda bi sluga jednu zdelu 
juhe na stol bil del, par kaplic je na opravu 
opalo. Kralj se srdito razdel na slugu:

— Ti nevaljano staro tepőe! No őekaj 
samo, zato budeS vu reölu!

Gda je stari sluga videl srditost kralja, 
zeme zdelu pák hotomice ju prehiti, tak da, 
je masina hrana ne samo po stolu razlejala 
nego vezda je zaislo na nikaj dela kralja 
i drugih izvrstnih goslov dragu opravu. Pák 
je i rnoői bilo v pamel zeti. da je lo sluga 
hotomice vőmil. Nato se onda straáno raz- 
srdi kralj.

— Odmah ga inetmte v najglubljeéi 
reél, i zutra ga obesite! zapove on.

Podveőer kad je veő srditost kralja 
henjftla, bil je znatiáeljan, da ipák zakaj je 
vőinil sluga to med obedom. Dal gaje pred 
se zvati i rekel mu je:

— Zutra v jutro budeá vumrl, dakle 
zabadava je svaka tajnost. Poveő mi iskre- 
no zakaj si vőinil to?

—  Ah, moj gospon kralj, — odgovori 
stari sluga fcalostno, — samo za tebe i za 
tvoj dober glas sam vőinil. Ti jesi meni 
oálro kanil kaStigati za takvo malo pomenj- 
kanost, kojoj nisam ja kriv, nego moja sta- 
rost, slabost. Svaki bi bil rekel da si Ti 
hmanji, neőemurni kralj, i ne vreden na 
— trón tvoga plemenitoga otca; ja pák ne- 
őem da bi za sina moga dragoga pokojnoga 
kraljevsko gazde tak govorili, zato sem dakle 
vőinil pravo veliku pomenjkanost, da se 
bude oátra kaátiga za praviőnu vidla i da 
tebe nebudeju obáanili,

Mladi kralj je osramjeno posluáal öve 
reői, pák zatim je s svojemi ruki zedllo i 
lance iz staroga vernoga sluga i zagrli Iga 
как svoga dobroga priatelja, koga ni samo



650 sz 904.
Árverési hirdetmény.

Aluiitt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t ez. 102 § a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróság 
1904. évi V. 140. számú végzése következ
tében Dr. Hídvégi Miksa Csáktornyái lakos 
ügyv€d által képviselt ifj. Neumann Miksa 
u. о fokos javára Janits István u. o. lakos 
ellen 260 kor. és jár. erejéig 1904. évi 
április'4ió 8-án foganatosított kielégítési vég
rehajtás Htján lefoglalt és 1371K.-ra becsült 
férfiruha WMbmü, szobabútor, 1 szekér és 
kerékpárból* álló ingóságok nyilvános árve
résen eladatnák.

Mely árverésnek á Csáktornyái királyi 
járásbíróság 1904. évi V. 140/4. sz. vég- 
zéseíolytán 260 K. tőkekövetelés, s járulékai 
erejéig Csáktornyán alperesek lakásán leendő

1904. évi « ffiab ir  hé W к napjának délelőtti 10 órája
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becs- 
áron alul is elfognak adatni.

Kelt Csáktornyán, 1904. okt. 24. 822.
4348 Ikv. 904.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy a Muraközi Ta- 
kaiékpénztár részvénytársaságnak és csat
lakozott társának Habus Bálint murakirályi j 
lakos elleni végrehajtási ügyében 250 kor 
tőke, ennek 1904. évi márczius hó 24. 
napjától járó 6 % kamatai 6 kor. 86 fill 
óvási s közlési, 7a % váltódij, összesen 56 
kor. 31 fill, végrehajtási eddigi és 17 kor. 
80 fill, árverési kérvényi költség, úgy 130 
kor. tőke s járulékai kielégítése végett a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék, a perlaki kir. 
jbiróság területén fekvő következő ingatla
nok,úgymint: a murakirályi 1032. szljkvben 
foglalt 697 hrsz. szántóföld egészben 247 
a murrkirályi 1503. sztjkvben foglalt f 484 
hrsz. szántóföldnek Habus Bálint (nős Belo- 
vári Ilonával) nevén álló В 20 sorsz. alatti 
(c/9) háromkilnnczedrésze, a C/9. sorsz. alatt 
Zadrnvecz Anna özv Habus Györgyné mura- 
kirélyi lakos javára bekebelezett holtíglani 
haszonélvezeti szorgalmi jog fentartáeával 
262 kor. 33 fill, és a murakirályi 1157 
sztjkvben foglalt f 946. hrsz. szántóföld a 
végrehajtási tkönyv 166. §-a alapján egész
ben a C/20 sorsz. alatt Zadravecz Anna 
özv. Habus Györgyné javára bekebelezett 
élvezési jog fentartásával 268 kor. kikiáltási 
árban, mint becsárban az

1914. if i noveiber hó 16-án d. e. 10 órakor 
Murakirály községházánál, Zakál Henrik 
Csáktornyái ügyvéd vagy helyettese közben- 
jötlével megtartandó árverésen a kikiáltási j 
áron alul is eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fennti kikiál
tási ár 10°/«-a bánatpénz fejében leteendő.

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Kell' Perlakon, 1904. aug. 27. 814

B é r b e a d ó .
Perlakon, csáktornyai-utcza 

408. ez. a. 3 utczába nyíló ház, 
alkalmas lakásnak, kávóház, vagy 
más üzletnek.

Bővebbet Perlakon a ház- 
tulajdonosnál. 817 2—2,

Г  Iszákosság nincs többé! |
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy csomag Cozaport. 
Kávé, tea, étel v. szeszes italban egyformán adható az ivó tudta nélkül.

A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde 
a tartózkodásról, mert csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszesz italt. A Coza oly csendesen és bizto
san hat, hogy azt feleség, testvér és gyermek egyaránt, az 
ivónak tudta nélkül adhatja és az illető még csak nem is 
sejti, mi okozta javulását.

Nemrégiben egy fiatal asszony nekünk körűméiül a 
következőket mesélte :

»Igen én is használtam ezt a remek szert a férjem 
tudta nélkül és hála Isten teljesen segített rajta. Jó férj volt 
józan állapotban, de sajnos, majd mindig részeg volt. Foly
tonos félelem, aggodalom és kétségbeesés, szégyen, becstelen
ség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem 
volna el másoknak? Nem csodálatos-e igazán, hogy egy 
asszony a dolgot saját maga ekképen irányítsa és otthonát, 
gondterhes tűzhelyét örömpalotává tudja varázsolni ?«

Coza a családok ezreit békitette ki isméi, sok sok ezer
. , - T____ v . férfit a szégyen és becstelenségtől megmentett, kik később

józan polgárok és ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatalembert a jó útra és szeren
cséiéhez segített és sók embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak, kik kívánják, egy próba
adagot küld, hogy igv bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

PLOMBUSCo New-York 104 E 106 Str

P L O M  B U S !
250000 hálairat egy év alatt.

1 "  L L  '  f o g f á j á s !

N i n c s  t öbbe  bűzösizaü
Fenti betegségeknek előidézői kétségtelenül 
az odvas fogak. Ezen remek amerikai szer, 
ezen kínos és kellemetlen szenvedéseket

azonnal megszünteti!

„Plombus‘*-szal mindenki 
maga plombi rozhat ja
fájdalom nélkül és hihetetlen egyszerű módon

0 F *  o dvas fogait
»Plombus ne hiányozzék egy háznál sem, 
az egyszeri csekély kiadás százszoros kamatja: 
a nyugalom. A fogtájdalinakban szenve
dőket tehát saját érdekében felhívjuk, hogy 
rendeljék meg ezen valóban remek háziszert, 
m ely pz  am erikai é le lm esség  netovábbja!

ara egy adagnak, mely 5— 6 odvas fogra 
elegendő, használati utasítással 2 korona. 
2 kor. 10 till, előzetes beküldése után bér
mentve bárhová. Megrendelhető egyedül a 
Magyarországi képviselettől, melynek czime :

„Plom buS^szétküIdés. Pásztó, Heves-m. ^

\  r^ P L O M B U S Co New-York 104E 106 S tr

P L O M B U S !
250000 zahValttih listoV cez jedno Ijdo!

I I  v « V  z u b n e  b o l j i l

N e Q a  v  i s b  г : 1:-“: * . ' : « : ;
Zgornjim betegom su bezdvojno zrok Sup- 
Ijasti zubi. Ovo fino amerikansko sredstvo 
öve nevugodne i bolestne nevelje

taki prepreci ! 789(, u
Sa Plombusom si svaki 
sam more p l o m b é r a t i
bez svaké bolesli i nevjerovatno jednostav- 
nim nacinom

fcr- supljaste zube!
»Plombus« naj nefali ni ti pri jednoj hi2i, 
malomu stroSku je stokrat naplaőeni intereS: 
mir. One dakle, koji zubno bol imaju, pozo- 
vemo, da naj priStelaju, ovo fino sredsvo, 
kője su  vu Am erik i zna js li.

Cena jednoj porciji, kaj je z.; 5 —GSupIjastih 
zubov dosta, sa naputkoin hasnuvanja 2 
korune. Ako se 2 K. 10 f. napre poSle, franco 
razposiljano bude. MoCi je priStelati jedino 
od magjarskog povereniőtva kojemu je atres:

vu Pásztó Heves-m.^Razposiljanje „ P l o m b u s 4
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 ~ Megjelent az első sorozat. Tartalma:
^  W  Csiky Gergely : Az Atlasz család. Illusztrálta Meogrády Antal.

H  Ш B. Remény Zsigmond: A  rajongók. Két köt. Illusztr. 7{. Wirsch J4elH.
J m  Д  pálffy Albert: Esztike kisasszony professzora. Illusztr. Márk hajót
^  rajnai \ároly: A  kis tündér. Illusztrálta Wagy Sándor.

R e g é n y  í r ö K
J l legértékesebb magyar regények

egyöntetű' képes kiadása hatvan kötetben.
Szerkeszti

M I K S Z Ä T M  K A L M A N
a k* <* nag y  v á lla la t  eszm éjét k iá o lg o z ta  és a  kö tetek  elé  m eg írja  a z  irók je lle m r a jz á t.

A  nagy magyar elbeszélő méltatja a magyar elbeszélő irodalom jeleseit.

Л  bevezetések sorozata együtt a magyar regényirodalom kész története.

A  gyűjtemény 34 író 54 munkáját — a magyar irodalom ötvennégy
kiváló alkotását — öleli fel.

-      ------- — —  ------------ -V = ?
i  Baksay Sándor Dóczi Lajos Jványi Ödön Nagy Ignácz Tolnai Lajos n

Й Bcniczkyné Bajza Lenke B. Eötvös József Jókai Mór Pálffy Albert Vadnai Károly 5
щ Beöthy László Fáy András B. Jósika Miklós B. Podmaniczky Frigyes Vas Gereben *
?  Beöthy Zsolt Gaál József Justh Zsigmond Pulszky Ferencz Verseghy Ferencz z
О Bródy Sándor Gárdonyi Géza B. Kemény Zsigmond Rákosi Jenő Werner Gyula <
S  Csiky Gergely Gyulai Pál Kuthy Lajos Rákosi Viktor Wohl Stefanie О

, 3 Dcgré Alajos Herczeg Ferencz Mikszáth Kálmán Toldy István >
------------------------------------------------------- ---------- -------------------------------- ---------- ----- - , - g____ r . ____ _______„ _____;

M in d e n  k ö te t eg y -eg y  k iv á ló  m a g y a r fe s tő m ű v é s z  illu s ztrá cz ió iv a l.

Mindössze ezer illusztráczió külön diszes műmellékletek formájában.
Tiszta, szép metszésű, könnyen olvasható betűk. Fin o m , famentes papiros.

Diszkrét Ízlésű, díszes bekötési tábla.

------- MEGi)ENDELő-)EaY--------- a  „Magyar Regényírón"
A -------------------------------------------------------------------------------»égtől
ezennel Megrendelem • minden művelt magyar úri család örökbecsű könyvtára,

f  M A G Y A R  R E G É N Y !  R Ó K *  A  hatvan kötet félévenként öt kötetes sorozatokban jelenik
CsImS gyűjteménye* vállalat hatvan kötetét, vászonkőtésben 300 koronáért;

.) néfy koron*, tavi rt,zUtfi«u, m.iuii, me8- A z  elsö öt kötet most hagyta el a sajtót,
ь) fiUvtnktm fiztUnJí ,s korona utánvét mtiktt. д  (,0 ára előkelő kötésben 300 kor. Törleszthető

'V A nem kívánt módozat törlendő. > **------- -----
Tudomásai m n m .  hogy a főn ti műből 1904 szeptember hótól kzzdvz félévenként egy- I havi 4 koronás részletekben is. Megrendelhető a mellékelt

^ f J T  S kfttetbdl álló »orvsat jelenik meg. A  rátétetek ac elsó »(állítástól ke/dve minden * '

U  .  hmti «égnél _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acetcndók b« mindeddig, m i g .  rendelő-jegy felhasználásával bármely könyvkereskedés
0Л  telj«» vételára kiegyenlítve ninct. A  részietek be nem tartása esetén a részletfizetési

kadveemény megszOmk és a telje, vételár ..«déketaé válik Az első részlet utat .veendő U tján . ~  J^éSZUteS pt'OSOektUSt kívánatra kCSZSéfi[l?Cl k ü ld
Stóbeli meg ál lapod átok érvénytelenek. ö °

v m ^ a h  te halft- 21 k ia d ó  in té ze t ff— I f • /T ' r I .I**,**«._-----------------------  rrankUn-Tarsulat
^  11 ■ _______ I... ...........  ..........  magyar irodalmi intézet és könvvnvomáa.

-------------- — ----------------------------------------------------------------------— --------------------------------------------------------------------—  —  --------------------------------------------------

Nyomatolt Fischet Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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