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

Védekezés az alkoliolismus ellen.
in

Az iszákosság ellen leghatályosabbak 
ugyan az erkölcsi eszközök, de meri egy oly 
ellenségről van sző, melyet, bogy legyőzhes
sünk, előbb minden oldalról körül kell ven
nünk, repressiv és prohibitiv szabályok is 
— megfelelő büntető szentesítésekkel el
látva — alkalmazandók, annál inkább, mert 
bár sok emberre erkölcsi hálást is lehet 
gyakorolni, sokaknál csak a megfélemlítés 
és fenyegetés által lehet célt érni és őket a 
rossztól visszatartani

Az iszákosság megbüntetése azért mél
tán tartalik az iszákosság egyik hatályos el
lenszerének s az sokakra valóban megfé- 
lemlitőleg is hat, kivált, ha a törvény kellő 
szigorral alkalmaztatik A személyes szabad
ság sérelmét látják némelyek ugyan ezen 
intézkedésben, de ezek elfeledik, hogy az 
állam jogai közé tartozik tiltani és elnyom
ni egyes cselekedetet, ha azok az összeség 
erkölcsi érzületére sérelmesek, a közjólétre 
kártékonyán hatnak; ily kárhoztatandó cse
lekmény az iszákosság is. mely annyi bűn
tényre vezet és igy a közérdeket is. azon
felül az iszákosnak és családjának magán 
érdekeit s mások jogait is sértheti s veszé
lyeztetheti A törvényhozások valósággal 
büntetik is az iszákos egyéneket ; Franczia- 
országban azon személyek, kik az ország
úton, nyilvános tereken és utakon nyilván
való részegség állapotában találtatnak, 1 -töl 
5 frankig terjedő pénzbüntetéssel sujtatnak, 

ki a második büntetési követő 12 hó

nap alatt visszaeső lesz, a fenyitő (örvény-j 
széknek adatik át és 6 naptól 1 hóig ter
jedő fogság büntetéssel vagy 15—300 fran-| 
kig terjedő pénzbüntetéssel büntelletik. Ki 
nyilvános részegség miatt kétszer bűn lehe
lik, a második büntetés folytán képtelenné 
válik 1. szavazni és választani, 2. megvá
lasztatni. 3. nem lehet esküdt és közhiva
talnok, 4. két évig fegyvert nem viselhet.

Nem megy ily messze az ittasság meg
büntetésében az 1877 julius 19-iki osztrák 
törvény, mely csak azt rendeli egy hóna-; 
pig taitó fogházzal vagy 50 forintig ter
jedő pénzbüntetéssel büntettetni, »ki ven
déglőkben vagy korcsmákban, az utcán vagy 
más nyilvános helyen közbotránkozlató itas-1 
ságban találtatik. vagy pedig más személyt 
készakarva ily állapotba hoz«

Ezen intézkedéshez legközelebb áll még 
a magyar hihágási törvénykönyv (1879. 
XL ) 84. és 85 §-ának rendelkezése, mely | 
azt, »ki nyilvános helyen botrányt okozó 
részeg állapotban jelen meg«, 25 forintig 
terjedhető pénzbüntetéssel illeti, inig »a ki 
mást korcsmában, vendéglőben, utcán vagy 
más nyilvános helyen szándékosan lerésze- 
git, továbbá, a kik szeszes italok eladásával 
iparszerüleg foglalkoznak es ezek megbízot
tai, ha részegnek, noha ezen állapotát tud
ják, még szeszes italt adnak. 50 írtig ter
jedhető pénzbüntetéssel büntetendők, ez 100 
frtig emelhető, ha a kihágás a tizennegyedik 
évet még be nem töltött kiskorú ellen kö- 
vetletett el«

Ezen rövid összehasonlitás is igazolja, 
hogy a magyar kihágási törvénynek csak 
pénzbüntetésre terjedő határozmányai egyéb

külföldi törvényekhez képest enyhéknek 
mondhatók. Az ittasságot továbbá nemcsak 
akkor kellene büntetni, ha közbotrányt okoz, 
hanem akkor is, midőn akár másnak élete 
vagy vagyoni érdekei veszélyeztetésével jár, 
milyenek a fönn említett angol törvényben 
említett esetek.

Igen indokolt az a kivánalom is, hogy 
a szokásos iszákosok gondnokság alá he
lyeztessenek. Az alkohol-élvezet elleni IV. 
nemzetközi congressuson, mely tavaly Há
gában ülésezett, élénken megvitattatott e 
kérdés, melyet a fönnebbi fejezetben egész 
kiterjedésben közölt st. galleni törvény (1891 
május 21-ről) is szabályozott. Vita tárgyát 
képezi azonban, vájjon a szokásos iszáko
sok mint tékozlók, vagy mint betegek he
lyeztessenek-e gondnokság alá ? továbbá: 
vájjon e gondnokság alá helyezés mily idő
pontban foglaljon^helyet ? E vitára főleg 
a német kormány által az iszákosság kor
látozása céljából készíteti és 1891-ben meg
jelent javaslat adott alkalmat, melynek I l 
ik szakaszában következő rendelkezés log* 
laltatik ;

»A ki iszákosság folytán saját ügyeinek 
gondját nem viselheti, vagy akár magát, akár 
családját nyomornak teszi ki, vagy mások 
biztosságát veszélyezteti: gondnokság alá 
helyezhető«.

A korcsmái hitel tilalma szintén hoz
zájárulhat az iszákosság csökkentéséhez. E 
hitel hazánkban tiltva nincs, de korlátozva 
van az által, hogy a biró e címen támasz
tott és 8 forintnál magasabb összegű köve
telést elutasítani tartozik. Ha azonban va
lamely törvényhatóság 2 és 8 frt. bármely

T Á R C A .

\ horvát uralom és az októberi 
diploma.*)

I r t a  Z r i n y I  K á r o l y .

Percei tábornok visszavonulásával Muraköz
nek a 48-as küzdelmekben való dicsőséges szerep
lése véget ér s kezdődik a horvát uralom, mely 
csaknem 12 esztendeig nehezedik Csáktornya ha
zafias polgárságára S a horvátajkú lakosság, mely 
a nemzeti ügyhöz eddig szívvel-lélekkel ragaszko
dott, kénytelen volt most az idegen uralomnak 
fejet hajtani. Horvát közigazgatást kap. Községi 
hatóságát horvát mintára szervezik. Polgármester 
.íz eddigi jegyző — Hogdán Ferenc lett; jegyző 
Vutsák Miksa s közgyám Zdelár József. Muraközt 
magát mint eg} alispánsági területet Varasd-vár- 
megyébe kebelezik. Az első alispán, de cs. és kir. 
din nélkül, Kiss László lesz, ki tisztét 1854-ig 
töl• i be. Majd ez év okt. 30-áu három járásbíró
ságot állítanak Muraköz területén, egyúttal közi
gazgatási hatáskörrel is Az egyiknek központja 
Csáktornya lett. a másik keltőé Stridó és Perlak.

*i Szemelvény a sajtó alatt lövő „Csáktornya Monog
ráfiája" cimtt munkából

Úgy rendezkedtek be tehát szomszédaink, 
mintha mindig itt laktak volna, vagy mintha örök
ké itt szándékoznának maradni. Horvát tisztvise
lők kerülnek a hivatalokba. Első járásbirónak s 
kér. főnöknek Herceget nevezik k i. utána Spáro- 
vec Lajos áll a közigazgatás élén. Ennek 1857-ben 
történt elhalálozása után Globocsnik igazgatja a 
Csáktornyái járást, ki 1801-ig működik — az ok
tóberi diploma életbeléptetéseig

Ha ezek a hivatalnokok jó rendet akartak is 
teremteni s a horvát rendszer megkedveltetésére 
törekedtek is, a nép ösztöne mégis mást sugalt 
mindenkinek : erős volt a hit a szivekben, hogy 
ez állapotok soká nem tarthatnak. S ezért, bár 
Spárovec Csáktornyának meg is szerzi a szerdai 
hetivásárt s kieszközli, hogy kávét, bort és egyéb 
italokat az urodalmi korcsmán kívül más üzletek
ben is árusíthatnak, mégis türelmetlenül várta 
mindenki a helyzet jobbrafordullát — inig 1860 
táján pirkadni nőm kezdett !

*

Az I8ö9-iki olasz hadjáratnak az osztrákra 
nézve szerencsétlen kimenetele maga után vonja 
az abszolút rendszer összeomlását. Ennek követ
kezménye az okt. diploma alapján az alkotmány 
hely reál iitása.

Ez azonban, ha egy pillanatra le is csilla
pítja a fölizgatott kedélyeket, alapos rendszervál
tozást még se idézett elő Mert a diplomában 
semmiféle nemzeti vívmányt nem látott a nemzet.

Egyforma elbánásban részesítette ez a császári 
rendelet az ezeréves Magyarországot az osztrák 
birodalom tartományaival. Mert a diploma min
den országnak, múltjához képest, alkotmányt en
gedélyezett, — egy közös birodalmi tanácscsal az 
egyes országok küldötteiből.

Az önállóságától ekkép megfosztott Magyar- 
országnak legvitálisabb ügyeit, tartományi jellegénél 
fogva ezentúl nem saját országgyűlésén, hanem a 
bécsi Keichsrathban tárgyalták volna, ahová Hor- 
vát-Szlavonország s Erdély is külön küldte volna 

1 követeit.
Idegenkedéssel, sőt ellenszenvvel fogadták 

tehát a nagy garral hirdetett »vívmányokat«. De 
ha a hazafiak a változott renddel nem is voltak 
megelégedve — mert ez intézkedések nem az al
kotmány helyreállítását jelentették, hanem egy lé
pést az összbirodalom megteremtéséhez : azért sok 
törvényhatóság és más törvényes szervezetek mégis 

j éltek az alkalommal, hogy az újra fölélesztett tör
vényes testületekben szervezkedve a törvénytelen 
állapotok ellen tiltakozzanak.

Zala-vármegye Gazdasági Egyesülete is 1860 
december 3 án tartott gyűlésén foglalkozik a kér
déssel : összehivandó-e a vármegye törvényható
sági bizottsága? Egyhangú volt a határozat, hogy 
igen. De kimondták, hogy a bizottság mindaddig 
ne tartson gyűlést, inig Muraköz az anyaországhoz 
s igy a vármegye területéhöz vissza nem csatol- 

I tátik.



összeget állapit meg, mint maximumot, a 
bíró ehhez kötve van. (1883. XXV.) E ren
delkezések alapján az egyes törvényhatósá
gok a korcsmái hitel nagyságát megállapí
tották, pl. a felvidéki megyék, hol az alko- 
holisnlus igen el van terjedve, 2—4 frtban 
állapították meg a hitel maximumát. Számos 
külföldi törvény még tovább megy ; egyál
talán kizárja a korcsmái hitelt

А к 'rcsmárosok felelőssége is szigorút) 
ban érvényesítendő s bizonyos egyének az 
italmérések látogatásától egészen eltillandók 
így a kiskorúak részére a szeszes italok ki
szolgáltatása egészen eltiltandó volna s csak 
kivételkép, ha — szükség esete forog fenn 
és idősb személyek kíséretében jelennek 
meg a korcsmában — engedhető meg a ré
szükre való kiszolgáltatás. A magyar kihá- 
gási törvénykönyv 85. §-a a kiskorút ily 
módon nem védi meg, mert csak akkor ren
deli a korcsmárost — valamivel szigorúb
ban — büntetni, ha már ittas gyermeknek 
tovább inni ád.

Szintúgy eltiltandó a szeszes italoknak 
további kiszolgáltatása már részeg állapot
ban levő egyének részére.

A korcsmárosok felelősségének szigorí
tását fokozni s az ittasság s a korcsmái ki
hágások eseteit csökkenteni lehetne egyéb, 
a külföldi törvényekben foglalt intézkedések 
által is, — minők :

A korcsmárosnak felelőssé tétele, ha a 
korcsmájában előforduló rendellenességekről 
a rendőrséget figyelmeztetni elmulasztta. 
Angliában 20 lont sterlingig büntettetik az 
a korcsmáros, ki részegeskedést, zaj ütést, 
veszekedést és verekedést tűr el korcsmá
jában, svájci törvények rendelik továbbá, 
hogy a korcsmáros vagy vendéglős, ha sú
lyosabb beszárnitás alá eső törvénysértést 
követett el, vagy egy év alatt három Ízben 
büntettetett meg az üzletére vonatkozó tör
vények elleni kihágásért, — elveszti enge
délyét. E szabály helyes pressió a jó rend 
érdekében. A korcsmáros felelősségének e- 
gyik folyománya továbbá az a szabály is, 
mely szerint távolléte esetén mindenkor fe
lelős helyettesről vagy megbízottról — bün
tetés terhe alatt — gondoskodni köteleztes: 
sék. Kisebb rendellenségekért bírságokkal 
büntetendő — ezek esetei jól körülirandók. I

A záróra megállapítása rendszerint a 
helybeli hatóságokra van bízva, hazánkban

De nemcsak a vármegye közönségének volt 
ez a véleménye, hanem Muraköz egyetemének, el
sősorban magának Csáktornya lakosságának is 
Nem egy jelét adják abbeli hő óhajuknak a mu
raköziek, hogy Magyaroiszaggal ismét egyesit-, 
tessenek.

Ennek megfelelőiem minden alkalmat megra
gad a lakosság, hogy a Horvátországhoz való tar
tozás ellen tiltakozzék. Ily lépése a plebiscitum is, 
mely a horvát rendszernek még az októberi dip
loma után is észlelhető konok makacsságával 
szemben, Inkey Ádám összehívására, a város pia
cán, a mostani kút helyén, Istennek szabad ege 
alatt szavaztatja meg Muraköz népét Zala vár
megyéhez akar-e tartozni ?

Lélekemelő aktus volt ez. Inkey hazafias be
széde és Vutsák jegyző magyarázó szavai után 
egyhangúlag nyilatkozik a félsziget derék lakossága, 
hogy a horvát uralmat már megunta, mert annak 
törvényes voltát soha el nem ismerte.

Méltó párja volt ennek az a hazafias meg
állapodás is, melylyel a inuruközi bizottsági tagok 
Varasd-vármegye törvényhatósági gyűlésére történi 
meghivatásukat kereken visszautasítják.

1861. január 26-án jönnek össze a meghí
vottak Csáktornyán a községházán s intéznek fel
iratot Erdődу János gróf vaMsd-vármegyei főis
pánhoz, melyben kijelentik 1 ogy a vármegye ren
dezésében és hivatalos eljárásában résztvenni nem 
hajlandók. De kimerítő indokolás után egyben azt

is a törvényhatóságok állapítják azt meg s 
habár a vendéglők, sörházak, borkorcsmák 
rendszerint éjfélig maradhatnak nyitva, a 
pátinkamérések korábbi időben zárandók be, 
e szabály igen kívánatos az alkoholismus 
elhárítása érdekében

Az iszákosság megakadályozása a hely
beli elöljárók és rendőri közegek részéről 
föl у Ionos és éber felügyeletet és ellenőrkö
dést igényel, ezért másutt is igen utánzandó 
szabályt állapított meg Trencsénmegye az 
iszákosság meggállása érdekében 1885 év
ben hozott, már egy korábbi fejezetben em
lített határozatában, midőn a megye végre
hajtó közegei által a községi elöljárókat és 
rendőri közegeket ulasittatni rendelte, hogy 
az iszákos egyéneket minden adott esetben 
az illetékes hatóságoknál megfenyités végeit 
különös felelősség terhe alatt feljelentsék.

Végül megemlítem, hogy a Svájc egyes 
cantonaiban az adóhátralékosok, kiknek jegy
zéke a korcsmárosokkal közöltetik, szintén 
eltiltvák a korcsmák látogatásától, — ily 
intézkedések léteznek például Bern canton- 
ban és az ellene cselekvők, mint rendőri 
kihágást elkövetők bűntetteinek

Hr. C a llin g  Gyula.

F e l h í v á s !

A nagyin vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium elrendelte, hogy minden áll. ta- 
nitóképző-intéze! gyakorlóiskolája hat osztá
lyúvá fejlesztessék s hogy melléje az 1902 
évi 66.569 sz. miniszteri rendeletnek meg
felelő gazdasági ismétlő iskola szervezessék. 
Képzőintézetünk e rendeletek értelmében már 
az idei tanévben megvalósítja a fentebb 
jelzetteket.

Ebből kifolyólag a t szülőknek a kö
vetkezőket hozzuk szives tudomására

Az V-ik és Vl-ik osztályba tartoznak 
járni azok a még 12 éves korukat be nem 
töltőit fiú- és leánygyermekek, kik a IV-ik 
osztályt sikerrel elvégezték, de tanulmányai
kat a polgári iskolában vagy más felsőbb 
tanintézetben nem folytatják« A gazdasági 
ismétlőiskolába pedig mindazok a fiuk és 
leányok tartoznak járni, a kik 15-ik élet
évüket be nem tóltötlék. > középiskolába 
nem járnak, nem iparustanoncok, avagy a 
középiskola legalsó osztályait nem végezték.

is kérik hogy Muraköznek horvát irányban szán
dékolt szervezésétől és annak Várasd-vármegyébe 
való, bár csak ideiglenes beolvasztásától is, áll
janak el.

Hogy mennyire nem tetszett ez a mozgalom 
a horvát intéző köröknek, kitűnik ez azokból a 
kétségbeesett kísérletezésekből, melyeknek egyik 
szimptomája az a kapkodás volt, melylyel a visz- 
sza csatolási mozgalom ellensúlyozására egy másik 
folyamodványhoz is gyűjtöttek aláírásokat abból a 
célból, hogy Muraköz Varast! vármegyénél hagyas
sák De bizony nem találkozott szabad ember, ki 
azt aláírta volna.

A 26-iki hazafias értekezleten résztvcltek a 
következő polgárok Rogdán Ferenc és György. 
Bölcs József, Rujanics Tamás, Deák József, Deur- 
bányi Elek, Filipics János, Gabelies Imre, Göncz 
Lajos, Goricsanecz József, Grész János dr., Hor
váth Péter, Hegedűs József, Horváth György, llung- 
linger Ignác, Inkey Ádám, Kárász Béla. Mártincse- 
vics György, János és József, Martinics György, 
Oszterhuber László, Pmlárics István, Soós László, 
Szy Sándor. Sztrahia Ferem. Szirk Frigyes, Saffa- 
ries György, Szabó Imre, Tkalcsics Alajos, Vutsák 
Miksa. Verly György Vlaskovics Ferenc és Zrínyi 
János.

Megérdemlik e hazafiak, hogy nevöket meg
örökítsük !

FolvtatAna következik).

Az V-ik és Vl-ík osztály mindennapi 
oktatásban részesül. A gazdasági ism iskola 
tanulói nov 1-től — április 1-ig heti 6 
órán, a többi hónapokban pedig heti 2 órán 
nyernek oktatást. Az órák szerdán és szom
baton d. ti. és vasárnap lesznek megtartva.

A gazdasági ismétlőiskola tárgyai : hit- 
és erkölcstan, olvasás-irás, földrajz, történe
lem, egészségtan, fogalmazás, számtan, al
kotmánytan és mértan, mely tárgyak leg
nagyobb része olvasókönyv alapján tanít In
tik Legtöbb tárgyát azonban a gazdasági 
oktatás képezi, mely elméleti és gyakorlati 
részre oszolván, azt a célt tűzi maga ele, 
hogy a leendő földmivelő (gazda) okszerűen 
kezelhesse birtokát, avagy a gazdasági mun
kás több keresethez juthasson a tudása a- 
lapján. a leányok pedig mint jövendő gaz
daasszonyok és családanyák a munkakörükbe 
eső gazdasági ágakban és háztartásban meg
kívántaié tudnivalókkal megismerkedjenek 
Ebből kifolyólag úgy elméleti, mint gyakor
lati utón tanulnak a földmivelésről, növény- 
termelésről, állattenyésztésről, konyhakerté
szetről, gyümölcstermelésről, szőlőszetről, 
zöldségfélékről, tejkezelésről, háztartásról stb.

Gondoskodás történik továbbá arról, 
hogy úgy a mindennapi, valamint az ismét
lőiskola leánytanulói kézimunka oktatásban 
is részesüljenek. Ha pedig a lörvény értel
mében az isméllöiskolai leánytanulók száma 
nagy lesz, ez esetben azokat külön nőtanitó 
fogja oktatni.

A gazdasági ismétlő iskola tanulói sem
miféle dijat nem fizetnek.

Felhivatnak tehát az érdekelt szülök, 
hogy jelzett tanköteles gyermeküket a hely
beli áll. tanitóképző-intézeli gyakorló- illetve 
gazdasági ismétlőiskolába legkésőbb o k t ó 
b e r  h ó  8 - i g  beíratni el ne mulasszák

Csáktornya, 1905. évi október hó l-ső 
napján.

Az áll. U n itó k é jp iit iz it  ip ip tá s ig a .

K Ü L Ö N  F É L É  K.
—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-évcl a 

XXl-ik évfolyam lll-ik negyedébe lépett ez 
alkalommal tisztelettel kérjük azon előfize
tőinket. kiknek előfizetésük lejárt, megújí
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szíveskedje
nek, nehogy a lap szélküldésél>eii fenakadás 
történjék Tisztelettel n KIAD ÓH IVA TA L.

— Váeár áthelyezés. A Perlakon ok
tóber hó 3-án tartani szokott országos vásár 
az idén kivételesen október hó 24-én tar- 
tatik meg.

— Esküvő L)r. Sárossy László cs. és 
kir főorvos folyó hó 26-án tartotta eskü
vőjét Molnár Gizella kisasszonynyal. Molnár 
Lajos gyógyszerész kedves leányával Sop
ronban.

— A Muraközi Muzeum részére Riel 
müller Ármin úr, az ajkai kőszénbánya 
gondnoka Fejér József uradalmi mérnök ur 
közvetítésével egy láda különböző kövületei 
küldött

— 5666-ik év. Tegnap szombaton és 
ma vasárnap tartják az izraeliták újévi ün
nepüket Számításuk szerint a világteremtése 
óta ekkor kezdődik az 5666. esztendő Az 
engesztelő nap (Jóm Kipur) október 9-ére. 
a sátoros ünnepek pedig október 14, 22-ik 
napjaira esnek.

— Tanítónő választás Alsódomboru- 
ban az üresedésben volt tanítónői állásra



Alszeghy Ilonka oki. tanítónőt választotta 
meg az iskolaszék.

— Abnormis időjárás Szeptember hó 
második felében valósággal abnormis időjá
rás uralkodott Csáktornya környékén. Hú
szadika körül olyan hüs volt, hogy több 
helyütt befütötték a kályhákat, huszonnegye
dikén pedig augusztusi meleg váltotta fel a 
hűsidőt éjjelenkint zivatarokkal, villámlással 
és dörgéssel. Ez a kánikulai zivataros idő 
4 napon át tartott s kulminátióját 27 és 
28-íka közötti éjjel érte el, a mikor olyan 
borzalmas zivatar volt jégesővel, a milyen
re a legöregebb emberek is alig 
emlékeznek. Éjjel fél 1 órakor ablakokat 
zúzott be, tetőcserepeket dobált !e, faágakat 
tördelt a vihar, hatalmas záporral egy félóráig 
tartó jégeső esett. Rémes éj volt ez, mintha az 
ítélet napja következett volna el. Szerencsé
re Felsőmuraközt megkímélte, a vihar, ott 
csak csendes eső volt s igy a szőllőknek 
semmi bajuk sem lett.

—  A falusi jegyzöségek szaporitása. 
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága az 
áprilisi közgyűlésén az 1904 évi XXXVI. 
t.-c. intenciójának megfelelően vármegyénk
ben 11 uj jegyzőség felállítását határozta el 
s már az uj jegyzöségek helyei is ki voltak 
jelölve, mikor a nyár folyamán hire kere
kedett, hogy az uj jegyzöségek felállítását a 
belügyminiszter nem engedélyezte. Ez a hir 
nem felel meg egészében a valóságnak, a 
mennyiben a mostani belügyminiszter is 
akarja rendezni ez ügyet, csakhogy, mint a 
vármegye közönségéhez aug. 31-iki kelettel 
intézel leiratában mondja, a törvényhatósági 
közgyűlés által hozzá ez ügyben tett felter
jesztés az adatok hiánya vagy téves volta 
miatt azoknak egyike sem volt alkalmas az 
elintézésre, miért is a határozatokat к llő 
indokolás és kiegészítés végett vissza küldte. 
Egyben elrendelte, hogy a határozatok egy 
mellékelt minta nyomán és a szintén csa
tolt kimutatásokban foglalandó adatokkal kel
lően ellátva terjesztessenek lel, hogy igy 
minden további kiegészítés és pótló indoklás 
bekivánása nélkül mielőbb elbírálhatók le
gyenek. Ezek beérkezte után a belügyminisz
ter az 1904. évi XXXVI. t.-c.-nek megfele
lően a jegyzőségi és anyakönyvi kiigazítás 
tekintetében megkívánt egységes szervezet 
keretében a megyénkben eszközlendő vég
leges szervezetet azonnal életbe lépteti

—  A murakeresztur-kotori uj vashid, 
mint már jeleztük, teljesen elkészült s a 
régi hídnak az ujjal való kicserélése e hé
ten ment végbe rendkívüli érdeklődés mel
lett. Az uj hid 5 ívből áll s ugyanennyi 
részre szedték szét a régit is és naponkint 
csak egy-egy ívet helyeztek el a régi helyén, 
hogy igy a személyforgalomban semmi vál
tozást se kelljen eszközölni. A murakeresz- 
turi part melletti első ívet szept. 25-én he
lyezték át a régi helyére olyképen, hogy 
úgy az uj, mint a mellette levő régi hid rész
letet vizsajtók segélyével felemelték, kis, ket
tős sínpáron mozgó vaskocsikra helyezték 
és mindkét hidrészletet egyszerre közönsé
ges hajtókerékkel és fogaskerékkel ellátott 
két hengerkerék segélyével húzták tovább 
addig, mig az uj hid a régi helyéig 
nem ért. A két hengerkeroket összesen 8 
munkás hajtotta és az egész betolás mind
össze 25 percig tartott.

Ezután gyorsan az uj hid felszereléséhez 
fogtak és 10 órakor már rajta állott a Déli 
Vasútnak két legnehezebb mozdonya szer- 
kocsiaikkal próba terhelésül. A mozdonyok
kal és egyébb dolgokkal az uj hid mintegy 
200 tonnává! volt megterhelve s a megter

helést fényesen kiállotta Reggel negyed 8 
órakor még a régi hídon utolsónak a Csák
tornyáról 6 órakor induló vegyesvonat ment 
keresztül, déli 12 órakor pedig a Prágerhoí 
budapesti személyvonat már az uj hid rész
leten ment át. A hid kicserélésen jelen vol
tak : a kereskedelmi minisztérium részéről 
Masirevic György vasúti és hajózási biztos; a 
Déli Vasút részéről Novák Gyula felügyelő, 
Szurovy Géza felügyelő, Rauschenberger 
Adolf főmérnök. Vető Sándor az épitéát ve
zető főmérnök ; a Máv. gépgyár szakközege, 
több szakférfi és számos érdeklődő. A szak
emberek a legnagyobb elismeréssel szólották 
úgy a hid szerkezeiéről, mint a kicserélés 
preciz lebonyolításáról A többi 4 ívet ba- 
sonlóképen vitték a régiek helyére kedden, 
szerdán, csütörtökön és pénteken.

—  Leugrott a vonatról. Murakirály és 
Kisszabadka állomásokon minden vasárnap 
délután egy munkásvonat felszedi azokat a 
muraközi munkásokat, kik a Déli Vasút steier, 
karinthiai és krajnai vonalain dolgoznak s 
kiket minden szombat este egy napra a va
súttársaság haza szállít. Így volt ez múlt 
vasárnap, szept. 24-én is. Mikor a munkás
vonat Csáktornyához közeledett, a vadaskert 
közelében egy munkás, Vargeg János mura- 
csányi lakos leugrott a robogó vonatról s 
elfutott az erdőbe. Mire a vonalot megállí
tották, már árkon-bokron túl volt a szeren
csés légtornász. Hogy miért ugrott le a moz
gó vonatról Vargeg, a vizsgálat fogja kide
ríteni, mert társai előtt mit sem árult el 
tervéről.

— Kérelem a »Muraközi Tanítókor« 
tagjaihoz. Kedves Pályatársak! Л »Muraközi 
Tanítókor*, — mint az igen tisztelt tagok 
előtt már ismeretes, — f. év október hó 7- 
én tartja meg XXXII. rendes közgyűlését 
Ilodosánban. Ezen alkalomból tiszteletteljesen 
kérem a kör igen lisztéit tagjait, hogy úgy 
a folyó 1905—906. tanévre szóló, valamint 
a korábbi tagságdíj hátralékokat ezen a köz
gyűlésen föltétlenül kiegyenlíteni szivesked- 
jenek Csáktornya, 1905. október hó 1-én.| 
Brauner Lajos, körelnök.

— Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága közhírré teszi, hogy az 1880.1 
évi 22 t.-c. 36, 37 és 38 §$-ai értelmében 
összeállított községi választók névjegyzéke 
az ugyanazon törvény 39 §-áuak intézke
dése alapján a községháza tanácstermében
f hó 1 napjától 5-ig terjedő 5 napon át 
közszemlére helyeztetett Az elöljáróság

—  A szenvedély rossz tanácsadó. Mun- 
gyár Tamás bányavári lakosnak Katalin ne
vű leánya édesattyával folytonos hadilábon 
élt, minek következtében már régebb idő 
óta bár egy udvaron laktak, de külön ház
ban és külön kenyéren éltek A leány a na
pokban saját konyháján kenyeret sütött, mi
kor fűtés után a parazsat egyszerűen a 
konyha közepén hagyta. Ezt meglátta test
vére, Antal és reá szolt, hogy miért nem 
vigyáz jobban, még gondatlanságából tűz ta
lál származni. Nosza, nem is kellett több: 
hát legyen tűz; és azzal felszedte a parazsat 
és kivitte a száraz trágya dombra, mitől az 
azonnal tüzel fogott. Szerencsére Mungyár 
Tamás és fiának sikerült eloltani az égő 
trágya dombot, mielőtt a közelben levő sí al
makazal, és épületek is meggyuladhattak

S z í n h á z .

A szinlap kihordó már kopogtat az aj
tótkon, s búcsúzik, nemcsak a maga nevé
ben hanem lehet mondani, a társulat nevé
ben is. Szilágyi Dezső színtársulata utolsó

estéit tölti már Csáktornyán s holnap, hét
főn búcsút is mond a Csáktornyái közönség
nek, melynek 21 estén át szerzett oly ne
mes és kellemes szórakozást, a milyenben 
már régen volt része városunk kö önségé- 
nek. Mondhatjuk, hogy a társulat sikerült 
előadásai nemcsak, hogy megnyerte közön
ségünk jóakaratát, hanem valósággal meg is 
hódította azt és távozásuk alkalmából csak 
azt mondhatjuk : A legközelebbi viszontlá
tásra!

Egyébként az elmúlt hétről a követke
zőkben számolunk be :

Szombaton szept. 23-án, Smólen Tóni 
került színre zsúfolt ház előtt. A darab ma
ga üres, és tartalom nélküli és hogy mégis 
oly nagy hírnévre tett szert, azt egyedül a 
mostani politikai helyzetnek lehet betudni, 
amelyet a darab igyekszik vissza adni. A 
címszerepet Bátori Béla játszotta és igazi 
jóizü humorával egész estén át megnevet
tette a közönséget. Jászai Mariska a tán
cosnő szerepét a tőle megszokott kedvessé
gével játszotta. Jók voltak még: Bándy Ró- 
zsika, Lendvai Ferike, Simon Jenő és Vágó 
István, továbbá Bánfalvy Etel Cake-Walke 
tánca.

Vasárnap d. u a »Falu rossza*, este 
pedig »Viola, az alföldi haramia* került szín
re, mindkét előadás kevés közönség előtt

Hétfőn Bátori Bélának jutalmául a »Haj
dúk hadnagya* került színre igen nagy szá
mú közönség jelenlétében. A jutalomjátékost 
megjelenésekor tapsviharral és a helybeli 
ifjúság által gyűjtött tiszteletdijjal fogadták. 
Az előadás, mint mindig, jó volt és kivették 
részüket a sikerből Jászai Mariska, Lendvai 
Ferike. Szilágyi Dezső és Kiss Pista is.

Kedden Csiky Gergely örökbeceü szín
müve a »Nagymama* került színre. N. Ber
zsenyi Margit igazán kedves nagymama volt. 
Bátori az öreg Tódorka szerepében folyto
nos derültségben tartotta a közönséget, Lend
vai Ferike kitűnő Márlha és S. Cincár Eszti 
pompás Szerafina volt. Az ezredest Vágó 

Ijátszotta igen diskreten.
Szerdán a Dantzigi hercegnét adták a 

címszerepben Jászai Mariskával.
Csütörtökön Jászai Mariska jutalmául ez 

idén harmadszor »János Vitéz* került szín
re nagy közönség előtt: Lelkesen megtapsol
ták ezt a kedves soubreltet, ki ez alkalom
mal még sokkal jobban és kedvesebben já t
szotta a Kukorica Jancsii, mint máskor.

Pénteken Kiss Pista, a társulat barito- 
i  (listájának és rendezőjének jutalmául Slrausz 
hírneves »Bőregér* c. operettéjét adták, 
melyben az ünnepelt Eisensteint játszotta 
igen jól megmutatva a közönségnek, hogy 
a népszinmüénekes még bonvivent szere
pekben is tud érvényesülni. Szilágyi Dezső 
Frank fogházigazgatója, Bátori Falke ügy
védje remek alakítások voltak Jászai Ma
riska» és Bándy Rózsi gyönyörűen énekellek, 
Vágó igen jó Blüd volt.

Szombaton a Smólen Tóni méltó társa 
a »Kukoricza Jónás» került színre.

Holnap vasárnap d. u. negyedszer Já 
nos Vitéz este a »Bob herceg, hétfőn pe- 
digutolsó előadásul Vigéczek kerültek színre.

M RÁZ TESTVÉR EK fűszer- és cse
m egekereskedésében  i_,

m i n d e n  p é n t e k e n  é s  
s x o m b n t o n

friss p o n ty  és s ü l lő  kapható. E lőze
te s  m egrendelésre p ed ig  m indennem ű  
folyó és tengeri halat szá llítan ak .



Csáktornya, 1905. október I -ga 40 Broj.XII. teóaj.
Sve poáiljkese tiéuó zadrZajn 
novinah, naj se poáiljaju na 
ime, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo;
knjiiarn Fischel Filipova. 
каш se predplate i obznane 

poöljaju.

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

Izlazi svak i tjed en  je d e n k ra t i to : vu svaku  nedelju .

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

l’ojedini broji koätaj u 20 lil

Obznane se poleg pogndbe 
i fal raCunaju

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

Poziv.
Ministerium ákolskih poslov je odredil 

da pri svakoj uCiteljski ákoli veZbana mala 
äkola áest razredna bude i da se poleg nje 
poleg 1902 Ijetne 66,669 brojne mimstarske 
naredbe gospodarstvena opetovna ákola pos- 
tavi. Nasa preparandija poleg ovih naredbah 
ved ljetos hoCe poslaviti gore spomenute. 
Zato poátuvanim roditeljem íz öve prilike 
sledeCe dajemo na znanje:

Vu V. i VI. razred su duZna ona inuk
ká i Zenska deca hoditi, koja su joá ne 12 
Ijet stara i IV. razred su sa svrhom, tojest 
dobro zvráili i svoj navuk шti vu purgarski 
niti vu drugoj kojoj viáeáoj ákoli nezvráa- 
vaju.

Vu gospodarstvenu opelovnu ákolu pák 
svi oni deCkarci i devojCice moreju hoditi, 
koji su 15 Ijet joá ne stari i vu purgarsku 
fii drugu srednju ákolu nehodiju, nesu ino- 
ái, ili pák srednje ákoie prve razrede nesu 
zvráili.

V. i VI. razred je vu svakdaneánjim 
navuku delnik. Gospodarstvene opetovne 
ákole dijaki od novembra 1-ga do aprila 
1-ga na tjeden áest vur, a vu drugih me- 
secih pák na Ijeden 2 vure budu se vuCili 
Vure budu vu sredu i subotu odveCer i vu 
nedelju obdrZane.

Vu gospodarstveni opetovm ákoli bude 
se vuCilo: veronauk (katekizmus) Citanje, pi- 
sanje, zemljopis, povest, zdravoslovje, raCu-

nanje, navuk od uslave i navuk od mere, 
kaj bude se najviáe iz őitanke knjige vuői- 
lo. Najglavneái navuk pák bude gospodar
stveni navuk, koj bude tak iz knjige как 
veZbano vuCen i táj cilj bude sluZil, da bu- 
duCi poljodelec (gazda) spametno vodi svo- 
je imanje i!i pák gospodarstveni teZak do 
vékáé sluZbe dojde, a devojke рак как ti bu- 
duCe gazdarice i matere sa njihovimi budu- 

jCemi posli i gospodarstveninn duZnosti. Zbog 
toga se tak iz knjige, как veZbano vuCiju 
od gospodarstva, od povanja sijla i sada, od 
vrtlarije, od gone od povrtelja. od mleka i 
od posla gazdaricah i t. d.

Nadalje bude i na Io skrb, da tak vu 
isvakdaánjoj ákoli, как vu opetovnoj budu 
se devojke vuCiJe ruCno delo (áivati, átrikati 
I t. d.) Ako pák bude veliki broj devojkah 
vu opetovni ákoli, onda bude poleg zakona 
nje p.»seb navuCiteljica vuCila.

Vu gospodarstvenoj opetovnoj ákoli ni- 
kakovu plaCu neplatiju deca

Pozivljeju se daklje dolicni roditelji, da 
svoju spomenutu decu, koja su duZna vu 
ákolu hoditi, vu mesfftoj orsaCke navuCite- 
Ijske ákole veZbanoj ákoli i vu opetovnoj 
ákoli najduZe do oktubra 8-ga naj daju za-

láktornya, 1905. szept. 20.

OrsaCke navuóiteljske I 
ákole ravnateljstvo. !

Rusko-japanski rat.
Od mira sada malo glasov Cujemo. Как 

I se vidi i japanci su se pomirili i prevideli 
jsu, da je mir i njim na hasén. Kaj joá к 
miru spada, lo je sada bilo svráeno. Naj- 
mre japansi su sa englezi savez napravili 
Táj savez je takaj bil podpomagal, da su 
rusi éim prije mi sklopili. Englezi su vu 
lem ulanju, da bude sada na dugó vréme 
mir vu A2iji,

Politiéki )»regied.
Proáloga mesaca 28-ga su bili magjar- 

skih levih strankah vodje, po imenu Kos
suth Ferencz Apponyi Albert groí, Andrássy 
Gyula gróf Zichy Aladár gróf i Bánffi De
zső baron. Kralj je nje samo pet minut i- 
mal pred sobom i dal njim je jednu osno- 
vu. poleg kője moreju prijeti vladu Óva os- 
nova nedaje — poleg reőih vodjah leve 
stranke. nikakove narodne zahteve, pák za
to leve stranke nemreju prijeti i voditi po
leg njih vladu.

Mir da к L», kojega je celi orsag őekal, 
nij nastal. Leve stranke veliju, da njihove 
vodje nisu hodili, da njim gotovu osnovu 
da kralj. poleg koje itak nebi mogli vodi t 
orsaga, nego su iáli da kompromissium, to
jest — pogodbu iáéeju — med i — kra- 
Mu I med narodu

I vlad.ne novine piáeju, da nije bilo

Z А В A V A.

Dva kurai tri kuncuti.
Так je jednoé rekel pokojni plebanuá 

Binder, kad su mu pri tarokiranju plebanuá 
Spahia i notariuá VranőiC zajedno doviknuli: 
»Contra pagat ultimo!» — te su ga izbilja 
i zaustavili bili. Spahia i VranóiC su si bili 
kumi, pák je Binder tim svojim izrazom u 
áali hotel reói, da pri dveh kumib joá jedan 
— on pravi — preostane.

Da vidimo u sliedeéoj pripoviesli, jeli 
pok. Binder imádé pravo i na koliko íma- 
du dva kumi tri áake za vuhi.

LovrenCié i Kovaóek iz Gardinovec su 
si kumi, jer je KovaCek IjOvrenCiCevomu 
diotetu krstni kum, pák anda se kakti ta- 
kovi pohadjaju, razgovaraju ob ovom ili o- 
nom. pripomaiu u gospodarslvu, posudjuju 
si korito za svinje harati, ribeáa za zelje u 
lagev ribali. piedka kolca za vreóu rnelje si 
iz melina dopeljati i — jednom rieéju: oni 
su si pravi i iskreni prijatelji i duhovnii

rodjaci, kakove In treba po cieloj bieliékoj 
fari lampaáom iskat;

Jedne zirnske \eCeri sedi LovrenéiC sa 
svojom £enom Jelom za stolom u sobi. Stol 
je liepo Cistim sfolnjakom pokrit, te je na 

j njem tepsija sa iz fine mele u uju zafrknje- 
I nőm rnastnicom, a polag ónak liepo u na- 
ravi baril vina. — Tko je veC kuáal mast- 
nicu, on zna kaj je to, puna tepsija tako- 
voga zaírljuga, a ktomu baril vina, — ma
kar i novoga.

Dók se oni pri stolu u sobi liepo Cas
te. eto ti kuma Blaía KovaCeka mimo nji- 
hovih oblokah, sigurno na putu knjim u 
pohode, ili рак kola na posudbu prosit. — 
Dakako, i oni ga iz sobe odmah opaze. pak 
jer nisu bili za danas baá razpolo^eni koga 
veCerjum dvoriti. pak makar on i krstni 
kum bil. véli LovrenCic Zeni: »Hitro — Jela 

j — skrij tepsiju s rnastnicom u zapeCak'» j 
I— A on sam vzeme baril sa stola. pak gal 
Í metne u kut pod klup, na kojoj je sedol, a , 
jonda si je sa Zenom tak neduZno к stolu 
lsei I rukami glavu podboCil, как da se ni-j 
je nikaj dogodilo

Ali je ovo skakanje i skrivanje kum 
KovaCek kroz obiok opazil. i stupiv

u sobu pozdravi kuma i kumu sa navadnim 
kráCanskim »Hvaljen budi Jezuá Krislus!* 
— Ovi liepo odzdrave i kuma Jela sa sa- 
Zaljenjem véli: »Zakaj niste dragi kume 
malo^prije doáli, bili bi snami veí.erali.»

*Ah dajte mi mira,» — odgovori Ko
vaCek — »tak sam se prestraáil, da komaj 
govorim Promislite samo! — IduCi sim<) 
kvam. zapazim na cesti leíati zamotanu ve 
liku kaCu . mogla je bili tak velika. . . 
как ona mastmea u tepsii: vzapeCku.»

*I)aj Zena mastnicu na stol i donesi 
kumu noz i vilice!» — véli LovrenCiC Zeni 
si Jeli — »OdreZite sí kume — nikaj se 
najte cilrati samo izvolite . . . Cisto po 
domaCi!»

»Ah, najte me nuditi» — véli opet kum 
KovaCek — »nikaj mi ni volja . . joá na
cielom tielu od straha drhCem kad
sam videl tu straánu grdobu na pulu leZati 

baá tak u okrug zmotanu. как je ova 
mastnica . misiiI sam si kaj sam CineCi?

NajveCa nesreCa se more pripetili 
KovaCiC BemuZ, Kolar. Svec, Sirmek i viáe 
njih iz sajma joá nisu domov doáli, pak 
kait budu mimo le grdobe láli. more jed- 
noga ili drugoga — ili muráé vgrizli



prav, da se stranski politikusi vtifeiu vu 
Magjarske stvari i kralju takove navuke 
daju, koji nebudu mir nego joS vekSu nes: 
logu stvorile.

V nedelju se je takov dogodjaj pripe- 
lil vu Budapesti, koj neima рага. То, как 
jedne peStanske novine piSeju, nije vef po
litika, na tern se more razsrditi svaki dober 
dornorodec. Posteni zb ráfi od leve stranke 
su iSli pred hiZe levih strankah, da tarn se 
zahvaliju za zdrZanje levih strankah. Ove 
poStene ljudi su medjunarodni socialiSti na- 
valili i tak su krifali da doli s narodnim 
canjkom! I zaisto su se na narodnu zastavu 
hitili socialiSti, ali hvala onim koji su ju 
nosili, drugo s * nije pripetilo, da se zastavin 
rud — trgel sigumo vu glavi nekojega so
cialise.

Cista je zmeSano sve i nije znati kaj 
bude. Daj Bog razsveti pamet naSemu veli- 
fanstnomu kralju, da najde — put, koj к 
miru i srefi vodi

Kaj je novogal

—Prosimo naäe poätuvane pred  
p i n t i l i k e ,  n n j  n n in  v u  n o v ir n  t e r t n l f u  

p r e d  p i n t  n e  z n o s t n t k e  c im  p r e d  i  p o s le ju  

i  p r e d p / n t e  p o n o v i ju .

Préda prea eljenje.
Cakovefki m. kr pnrezni ured, iz svo- 

jega do vezdaSnoga rnesta se od selil i od 
seplembra 25 dneva pofemái, vr vu Rá
kod iliti prelofki vulici slojefoj Premec 
zvanoj hiZi, na proli kraljevskoga suda na 
kondinaeiji imel bude svojega stana.

Tolvujaka ри са .

Öve dneve vnofi vu Budapesti vu Pe- 
töfi-vulifni oStariji dobro volju si je napra- 
vil S. JánoS kuhar OStarije vu osobni s »bi 
plafal je Schvick Hermin 15 IjetoSnji puci 
Sampaniera, koja onda iz zahvalnosti je 
vkrnla kuhara njegove peneze i njegovu vu- 
ru. S. JanoS je ovo vpamet vzel odmah je 
trezen postal i redara je pozval. Redar je

prijel tolvajsku pucu, pri koji vkradjene pe
neze naSli jesu, nego vuru je vre nekomu 
predala. Jako zagod prepadjenu pucu redar- 
stvo je predalo fiSkaliatu.

Ха dvoje nju je  prerexal v/a k.
Iz Szatmara javiju, da tamo na bati- 

zijskem kriZnem putu na strahoviti pojav 
doSli su na delo idufi Zelozne ceste te^aki. 
Med Sinjami jedno na dvoje prerezano Zen- 
skoga spola mrtvo telo naSli jesu, kojajed- 
na stran med Sinjami, druga pako od zvu- 
na Sinjah je leZala vu veliki krvavi mlaki. 
Mrtva Zenska je do Sesldeset ili sedemdeset 
l.jet mogla biti stara iz muZafkoga razreda. 
Okolnosti su jako sumljive i nije nernogufe, 
da nesrefnu Zensku prvlje su vmorili i tak 
su na mestili mrtvo telo na Sinje. da sum- 
Ijivost vfiniju. Iztraga vu tefenju biva.

Offenj.

Na dvoru Kovafif Barbare drávavásár- 
heljske stanovnice septembra 14. dneva po 
podne ob dvema vurami do sada iz nepoz- 
natoga zroka jeden slamnati kup se vuZgal 
i как kup, tak i jeden Skeden, Stala i ko- 
tec i nanjih bivSe zrnje skupa iz gospodar- 
skim oruZjem je zgorelo Kvara je do 970 
korun koj bude na domeäfen, ar je bilo 
assekulirano

Start.

Molnár János alsóiéiulvaiskI pod sudec 
septembra 17. dneva po podne vu Befu po 
dugi i veliki muki je vumerl. Za pokojnika 
se njegova tuvaruSica i malo dete, na dalje 
njegovi roditelji Molnár Klek penzionirani 
grofovski fiSkal i njegova gospa. как takaj 
vnoga njegova rodbina tuguju. Naj pofivá 
vu miru!

Ponovicnje cirkve.
Vre vise od sto Ijet stara i tak na ve- 

lednu, как i na Ijcpotu gledef, jedna od 
medjimurskih cirkvah prva je koloribska, vu 
IjetoSnoj dobi je velikomu ponovlenju bila 
podvrZena. Cirkva как od zvuna tak, lakaj 
I od znutra je vsa ponovlena. pri kojoj pri- 
liki vnogo vsaké fele meSlerski umetniki 
vise mesec danov neprestanoma posluvali 
jesu. Sad vef cirkva Ijepo как stieg pobe-

Ijena sjajna i svetla gotova stoji i Kotor 
obfina, opet gizdava more biti Znjum. Cir- 
kve posvetiliSCe iz sjajnom paradom oktobra 
meseca 1. dneva ilili danas bude se zvrSa- 
valo, gde sam Posilovif Juraj zagrebafki 
nadbiskup svefenost bude svrSaval.

Okradjene apatIce.
Dve rimske apatice ove dneve pulovale 

su prek BudimpeSte. Na izhodnoga kolod- 
vora vu drugog razreda fekaonici nepozna- 
ni finitelj vkral je njihovoga ernoga koZno- 
ga cekera, vu kojem sedem komadov 1Э00 
markih, Sest komadov 500 markih, pet ko
madov 100 markih i 10 liraSkih papirni 
penez bilo je nuter .Cinitelja sada iSfe redar- 
stvo.

Xeprestajna praxda.

StraSna familianska krvolofnost bila je 
svrSena ove dneve blizu MiSkoIca vu Salyu. 
Szűcs János poljodelavec sad ni davna oZe- 
nil se je i njegov zakonski staliS iz prvine 
blaZen je bil. Kesnije medjutim Zena grubi- 
janska, svadljive naravi je poslala. Ni dav
na negdo je poveval Zeni, da njeni muZ za 
jednom mladom pucom hodi. Zvan toga Iju- 
bomorna Zenska je za svojim tuvaruSem le- 
Suvala. Sziics je to spazil i zbog toga je 
med njimi viSekrat svadja nastala. Ove dne
ve je Szűcs kesno na vefer dimo doSel i 
zbog toga se Zena Znjim posvadila. Kano 
vjutro okolo 4 vure Zena se znova pofela 
svaditi. Szűcs od Zalosti iz jednim revolve- 
rom se njoj za grozil bil. Ona medjutim se 
duZe pravdala, dapafe pograbila je jedno 
kalano drevo i Znjim muZa svojega po gla
vi tukla. On je omedlel od vudarca, nego 
kad je к sebi doSel, strelil je na Zenu, ko
ja od strelbe pogodjena, sruSila se mrlva 
na zemlju. Szűcs Gábor kad je videl svoju 
Zenu mrtvo leZati, prek srdca strelil je sam 
sebe. Susedi naSli jesu Sziicsa i njegovu tu- 
varuSicu na dvoru mrtve.

Auatrijanakc kkote proii О tec  паки.
Schützenhoffer nemSki radikaliski ob- 

finski (Чап, как iz Befa javiju, vu befkim 
na obdrZavajufem obfinskim spraviSfu je 
osnovu predloZil, da varaS neka poSlje van 
— zastupnike vu verozakonski odbor, koji

i eto nam najvefe nesrefo — Misiim anda 
i promiSljavam, kaj sam fined . i nut
— spazim u blizmi kamena . . kojega
sam na nju zavalil tak, da se mora sad 
pod njim zaduSiti . . taj kamen je mogel 
biti veliki kaj bi rekel? 
no — mogel je biti toliki. как je ov baril 
pod klupjum ovde»

»Daj japa barih na stol i natofi kumu 
BlaZu!» — véli sad Zena Lovrenfifu — 
»pijte kum . nikaj se necifrajte sa-
mo опак, как doma baS nam je drago 
da sie doSli — barem nebudemo sami ve- 
ferali . »

Kaj bi nato pokojni plebanuS Binder 
rekel? — —

Milo za drago.
Bi Io je u sried lieta i Zetva i ostalo 

poljsko dielo u podpunom leku Sve ruke 
su u polju znposlene i joS vise njili bi di- 
ela naSlo, da bi ih samo bilo Isii sam ga
zda BaranaSiC je rekleca svukéi рак narne- 
e'e gotovo snoplje na kola, za da prije deZ- 
dja pod krov dojde. Akoprem mu inafeni-i

je slla da jednako steZaki dela, ali danas 
ih je skoro premalo. pak u sili mora i sam 
pomagati.

To dobro zna njegov sluga Joäka, pak 
jer se (iuti, je da sad ovde neobhodno potreben. 
zárni sli. как bude sada gazda moral plesali, 
как bude on igral i как bude on gazdi po- 
kazal kaj je sluga mogufi, kad nato rekuC 
bez njega nije rnofi biti.

Jedan voz je odpeljani iz polja, JoSka 
postavlja slavice a gazda mu pomaZe. Na 
jedankrat skofi iz jarka mafek, koj je on- 
de na miáeve vrebal te bieZi po poZelom 
slogu göre

»Gazda!» — vikne Joáka — »gledajte 
tarn bieZi zajec!»

»Kaj ti je dospelo?» — odgovori gaz
da — »kaj nevidiZ, da je ono mafek Ha 
— ha — ha — vef nepóznaS mafka od 
zajca!»

»Nikaj mi se nesmijte gazda» — véli 
opet Joäka — »nego dobro poglednite tamo, 
I ako ono nije zajec, tak ja vam odmah 
ovde dielo ostavim i idem iz sluZbe.»

BaranaSicu. koj je i onak premalo te- 
Zakah imal, — nije bilo — ov hip — baZ

sve jedno, jeli JoSka ostane ili otide, pak 
pogledavái joö jedenkral za mafkom véli: 
»Aha — sad vidim — je izbilja zajec je!»

JoZka je sad slavodobitno dalje рое- 
tavijai stavice pak se je u sebi podsmieha- 
val i vef si naprvo rafunal, как bude po 
Prelogu okolo povedal. как ei je gazdu na 
vutli most dopeljal. —

Sest mieeeeih kasnije bila je jaka zi, 
ma; Skednji, hambari i kuruZnjaki su puni, 
a za dielo izvan kufe nije nikakova sila 
jedino odmetanje sniega od kufnog zida, da 
nedojde voda u podrum, gde su lagvi do- 
brom kapljicom puni u redu jedan polag 
drugoga.

I Jóska je joS sluga pri Baranaäifu, 
pak se veseli, da nemora bez kruha okolo 
za sluZhom bieZati, как mnogi drugi. vef 
si liepo od lietnog diela pofivá, dobro Zive 
a kad-kad i po faäu dobrog vinca iz gaz- 
dovog pod rum a dobi

Sad dojde vrieme za koline. Gazda je 
dvie ogromne svinje nahranil, svaku po fe- 
tiri centa, koje su sad doäle pod noZ . . . 
Hej! to je veselje, — mesar, gazda, gazda- 
rica i druZina, svi se oferkavaju, ftpeka re- 
Zu, Curke nadievaju i se vesele na veferju



strogo ekrb naj im a ju  nato, da kője su ni strahovitim  pojavu. O dm ah po prsnutju  B a l- stotin puka skupa ziálo, nego эрге vöd a ni 
katoliőanske vere poőetne i purgarske ákole, d rina —  njegovo telő i paroplov vu m ali bílo, ar nesreőne puce sirom aáki n jen i ro- 
m olitvenost vu n jih  naj prepreőiju. Predlog lafaőki, kom a da moglo bilo razluőiti padalo d ite lji, nisu mogli p latiti p revodne stroáke. 
potvrd java, da vu puőkih i purgarskih áko- je  doli na zem lju . Vnogo gospojah je  om ed- L jud i se nisu hoteli raziti, redarstvo je mo 
lah, vu ko jih  vsaké vere uőeniki jesu, pred lelő. Po svráenoj nesreői je  ve lik i v ih ern a s - ralo lju d i odonut —  raz lira ti. Sprevod je
prédavanjem  ni slobodno takvu  m olitvu mo- tál, koj pri őasu od d inam itnog prsnutja je  po noői bil, jeden dobrostiven zavod je  vzel
liti, ko ja druge vere oseőanje bantuju , i profi ziáel. na sebe sprevodne stroáke.
" » redh' ™  " e b tó liC k e  vere purgars- te le zn e  ceate 
kih puőkih ákolah, ni samo da katoliőkoga . nodlélne
Otecnaáa nego i Zd ravo  M a riju  la ka i daju Septem bra 21. dneva iz Cakovca pra- P
m olili sdruge vere navuőniki. ma Zagrebu iduői peráonalni v lak pred N o- j z o^esse telegrafira ju , da Lappes i

vogm arofa kolodvora na őistoj álreki, do H a lp erin  im enuvane gospodiőine, d v iu h  pre-
Z a ro b lje u a  иода  vezda iz nepoznanoga zroka se van iz k li- gtiinane ía m ilije  n jihove kőere, kő je  sveu-

Vu Soánovicu jeden H alten  zvani elő- zel i viáe kolah je  spokvaril. Lokom otiva ci)islh m u droznanstva njenoga faku ltaáa po-
vek vre zdavna zbog nekakve nesreőe zgu- voditelj je  vu m erl üva p u tn ik i i t i i  slu2- siu§ateljice, za drobiáőili su, kad su pri jed-
bil je jednu  svoju nogu i od onoga vre- beniki su oran jen i postali. Iz tragu  su po- n im  kem ikuáa  na njegovem  stanu bile, kad
mena, po drveni nogi hodil je po svetű. digli. je  p rsnutja dugovan ja delal i zbog toga su
К а к  se m ed ju tim  spazilo, svoju nogu nije Xovn á k o l n v u  S zom b nlhelju . j "Je Pr?d VÜJnl za k ° n s k i P ? vdeni ,sto1 роГ
samo za hodjenje hasnuval, nego za ávcr- tavili. P rvo  na 3 0  Ijetno, drugo pako na 20
cariju  takaj. Kak je  vezda ni zdavna prek Is tván  V ilm os szom batheljski biákup |je t trpeőo presiljeno ru d arsko  delo odsudili 
doáel na kattoviciusku m eju, financi, kője vu S zom bathelju  je  novu viáeáu devojaőku j esu akoprem  n ika j nisu zn a li posvedoőili
je  vre negdo napre vu bezim enim  listu ékolu nastavil, ko ju  iz vo d jen jem  na sve- р ГОр n jim . F iá ka lia t je na sm rt prem enil
pazljive vőinil, p rev iz itira li su H altenovu dr- foga D om in ik reda sestre je izruőil Heda n jihovo  kaátigu i kad se z b o g . toga viáe sta- 
venu nogu i vu njoj jeden tucat őisto növi elani öve dneve vjutro doáli jesu vu S zom - n ovn iko v iz svojem i m o lben icam i obrnulo  
rcvolverov naáli jesu. O dm ah su odkapőili bathely Apatice na zelezne ceste ko lodvoru pravosud ja m in is te rium u, n jih o v  posel je 
njegovu drvenu nogu i revolvere su vkra j szom batheíjske gospe su nje p rim ile  i Vidos —  pred najviáeái p ravdeni stol dospel, koj 
vzeli. Pokehdob pako n jihov zakón tak gla- M a lv in  med sprevadjan jem  pozdravnog go- na petnajst Ijet trpeői reál od sudil je  dve 
si, da ni samo ono, kaj ávercaju im a se vora je cvetnog sveza predala P a u tn e r H ia - gospodiőine. 
vkraj vzeti nego ona sprava takaj. koja slu- einte nadslojnici. Po p rim itju  na kuőijah se
2i za táj posel, zato su i nogu zarobili odpelja li jesu vu biákupsku c irk vu . gde je ;  к и к с а  o d u rja va ju é a  ic n s k a .

Aesreéa vu zra k u  paradna meáa bivala. Z a tim  su iz proáecium  : Lachinger Lőrincz beőkoga m esara iz
iáli vu növi apatiőki k loáter, gde K iskoá |orn ne navad nom  tu íb o m  za tu£ila  ga nje*

Jednoga paroplovca je opet dosegla Is tván vu ime varaskoga tanaőniőtva d rÉ a l, # .. „ », л .. . . , ,, j *■ l л л л 1 kt , o . gova tu v a r álca, da zevsom  silóm  holel iesm rt, nego vezda na őisto drugi naőm od je  pozdravlenog go vora. N apokon S teg m u lle r .
prijeánih. B aldrin  paroplovac öve dneve vu K áro ly  velik i prepoét dr£al je  prodeátvo i n íu ku^nuti. Poleg njenoga p rip o ved an ja  jed-
Ohio d r ía v i leíeőoj G renv illev i se gori pus- zatim  blagoslovil je kloátra kapelicu n0 ju tro  kad je  v h if i  pospravlala n jen i lu-
til iz  svojim  paroplovom . Paroplovac po- varuá iz mesnice dojde nu ter i hotel n ju  je
m alo je  d inam itne buinbe izprsnuval da Doie *e °PU,H  / z  S chneberga  k uánuti. Zenska je  od be*a la , ob rn u la  se 
dade znam enje puku ка к  visoko po zra ku  lz Bécsujhelya te legrafira ju , da öve vk ra j od nj a r  n ije  im a |a Vo ljü  na ku- 
pliva. N a je n k ra t samo po p rilik i do jezero  dneve po podne dole je opala iz S chnee-, . . . . . . . . .
pet sto m etrov visini iz prsnula se cela d i- berga íz Kaiserslejn vrliunca  je d n a  do 4 0 ;  áuvanJe 1 kdd Je ,n u í  n jen l po 8,11 l,o lel 
nam itna priprava. D in a m il paroplovca, iz |jet stara. dobro ob le íena gospa i do sto k u á ,iu li> 0 ,lda Je re k la - vezdil Pak f a ' ’no
ín jeg o v im  paroplovom  skupa je  na m ale m etrov gluboőini m rtva je  postala. To su nedopustiin , da bi me kuánul. Kuáca Zelez-
falaőke razdrobil B ald rina njegova Zena i itak bili zeznali. da je  ta ista jednoga b e ő -'ő i m esar zevsum  siló holel je svoju Zelju  
troja njegova deca su nazoőni bili pri ovim  koga Irgovca njegova Zena, koj sada z b o g ! izpun iti i med boren jem  je  svoju  fcenu na
-------------------- - ------------trgovn ih poslov vu Petrogradu biva, nego tu | lkü stiskal na ruki, á in jaku , na pleői, da

-  zelje s lokoti, je r  bez toga néma ko li- °  'P ak W* razv. drda redarska izlraga da d d k im ata. Zenska je
nah __ Jel1 Je sam oubojnicom  postala, ab pak po J K r  J

Gazda odredi pri gaz aric i. da jed n u  " « r e e i  pripetila  se ne sre ía  8udu odbe4ala ' za lu 4 ila  Jc 9VOíe 8a
repu razreÉe i polovicu m eine u zelje sa „  varuSa bachinger je  p npo zna l pred sudom
lokoti kuhat. To se gardarici ravniő őudno- я ги  enje  0 d prekoredne lju bav i silnoga svojega őine-
vato vidi, ali naredbu gazdovu ipák izvrái Festetics Tassilo grofa kőerku A lex úja i sud ni ga odsudil, pokehdob proli

Kad je  veőerja doála na stol i gazda 8 r°hcu zaruőil sí je ^ in d ís c lig r ; ie tz  E rnő  zakonskornu staliáu n ika j takvoga nedostoj-
priőel lokote po ta n ju n h  dieliti, metne Joáki hercega najstareái sin njegov K áro ly  herceg ( vő inil n iie  
na tan ju r onu polovicu repe miesto lokota. ko jem u m lajá i brat je  Otto herceg —  E r- П " (

»A li gazda, to je  répa,» —  véli Joáka. zsebet kr. hercegice n jen i suprog V e liko  — --------  -------  —
koj se je joá od ju tra  na lokot veselil. gospodsko venőanje vu oktobru  mesecu bu-

»Kakova répa?* —  odgovori gazda —  du obdräavali vu Keszthelju. G n b o n R  A m k .  C V e iv jt  H í  k a
•dobro pogledni pak budeS videl. da je Io- 1 m .-m ázsa. 1 ш -cent ko r fill
kot.» b uu dor k ra lja  tájulk.

»N em ojte me za bedaka dr2ati» —  Petrun jevics M iklós, S án dor kra lja  b iv- B úza Páenica 1 5 .2 0  —
véli opet Joáka * em dobro vid im , da si njegov ta jn ik . kojega po k ra lje v o j k rvo - Hozs НгД I i  4 0 —
nije lokot nego répa.* loőnosti, radi drZavnih penez podkradiő tva Á rpa Jeőmen 1 2 .0 0 - -

»No dobro* véli gazda —  »ja se na poldrugo Ijeto vu vu zu  su odsudili, öve Zab Zob 1 2 .0 0 __
stobom nebudem pravdal. ali to ti ve lim : dneve к а к  íz Z im onya ja v iju . iz Poserovaca, K uko ricza  uj K u ru za  nova 1 2 5 0  —  
ako ovo nije lokot, lak moreá odm ah oditi gde je  svoju kaát.gu izp u u il. nazad se n a vr- Fehér bab uj G rá l. I>eli 22  5 0  -
1 moju kuőu ostaviti.» nul vu Belgrad P etrun jev iőa njegova p rav - Sárga * * * Äuti 1 7 4 0  —

Joáka nije n ikakov bedak, pak je  od- da je i po tu d jih  zem ljah  takaj razglaáena Vegyes * » » zm őáan 17 0 0 —
m uh sbvatil, kaj to znam en je  i gde je  to- bila, je r  obtuáenik kakti k ra ljevsk i ta jn ik  je  K enderm ag  Konoolieno seie 2 0  0 0 -
mu korén. -  Sad u z im i u snieg van od- -  ja k o  preáb ani őlovek bil i m alo  pred Lenm ag Len 1 0 .0 0 —
ill I drugo si mesto iskati m u se ipák n ije S án dor k ra lja  njegovom  s m rtju m . naá k ra lj Tökm ag  Koáőice 18 5 0
hotel®, pak za to joá jednom  poglednuv u Je njega vu Budim peátu kakti srbskoga k ra - B ü kk ö n y  G rah o rka  13 5 0 -
tan ju r véli. »Aha —  ízb ilja  —  inti m sam  |ja osebnoga zastupnika p rim il.
spazil —  lokot je!» —  -----------------------------------------------------------------------------------

Sad pak je  mogel Baranaáiő po P relo - g e a r ж п е т а  sprevod а.
5“ око1“  Pripoviedat., ка к  je  m a C k o -z a jc a  , z BeCa ja v , p ism ovm k na vCera po Odgovorm „»atnik:

'  °  P a ' . .  ягл Цш . podne. b l l °  JL‘ o d ,u C ‘!,1°  vubite B öhm  Berte M A R G I T A I  J Ó Z S E F
л т *  H O U R j .  —  n jen i sprevod iz — o r s a ő k o g a  ápi-

ta la  m rlv ac ah  njihove kom oré, gde se viáe



895. szám 1905. végreh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir járásbirö-i 
ságnak 1899. évi V. Sp. III 558,3 számú 
végzése folytán dr. Hajós Ferenc Csáktornyái 
ügyvéd által képviselt Jalsovecz Margit fel
peres részére Kovacsics Flórián és társai 
dekánoveci lakos alperesek ellen 190 kor 
tőkekövetelés s jár erejéig elrendelt kielégí
tési végrh. folytán alperesektől lefoglalt és 
086 k. becsült ingóságokra a perlaki kir 
jbiróság 1904. V 438 8 sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 
felülfoglaltatók követelése erejéig is. ameny- 
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, alperesek lakásán Dekánovecen leen
dő meglarlása határidőül

1905. évi Oktober hó 2. napjanak délutáni 2 óraja 
kitüzelik, amikor a biróilag lefoglalt szar
vasmarha. sertések, pajták, sertésolak, 2 ku
koricakas és I szekér s egyéb ingóságok a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elérve 
rezendö ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégiltetéshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben ré>ziikre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák 

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kdüggesztését kö
vető naptól számittatik

Kell Perlakon. 1905. évi szeptember hó 
15-ik napján. ^

Az 1904. évi St. Lous-i világkiállításon a legnagyobb kitüntetéssel a „GRAND PRIX“-el u m .

Csak a mellékelt kép szerinti

GLOBUS tisztitókivonatot
kérjünk, mert sok értéktelen utánzat van.

—------  6gy»edölí gyároöofc : -------------------

frítz Schulz jun.Hbt.6c8.6gcrc9 Leipzig

Pályázati  h i rde tm ény .
Л inurasiklósi rón. kath iskolánál lemondás folytán üresedést** jött k á n to r ta n itó i á llá s ra

ezennel pályázat hirdettetik.

Kántortanitó javadalm a:

a) 63u kor. készpénzfizetés,
b) Három szol*:t.' lakás két pinezével, két kom ba kerttel s az összes gazdasági épülettel
<• 300 kor. st'.lajovedelein.
dl 0 hi Id föld. rét s másfél hold erdő.
e ó öl fa házhoz szállítva,
П Szabad gabona és bor kolleda.
Morvát nyelv b ása szükséges Oklevéllel felszerelt kérvények f  e o k tó b e r  hó  13-ig 

hozzám nyújtandók Ik* A próhaéneklés és a választás o k tó b e r  hó  19-én regge l ejtetik meg. 
Az állás f é. novembei l-én elfoglalandó

Murasiklós, u. p. Muraszerdahely, 19i»5. szept. 25

K otte r  M árton
rőm kát. iskolaszéki elnök

Egyszeri ntsimitás
Schicht-szappannal

(„Szarvas" vagy „kulcs"-szappan)
potol

kétszeri átsiniitiist küzün- 
só<fos szappannal.

Schicht-szappan a legjobb és használatban a leg- 
------------------------------ olcsóbb!---------------------------------------

i a > <5bt <a > (A >  i á i

A ki bükkfa-rctortaszenet vaar fenyő-_____________________________________ о  • ______ •_____

faszenet vaggoiiszáinra szállít az Írjon

.V .  Egy jó erkölcsű fin tanulónak 
felvétetik Fischei F. (Strausz 

Ш  Sándor) köm vnyomdájában Csák
tornyán.





395. szám. 1905. végreh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir járásbíró
ságnak 1899. évi V. Sp. Ili 558/3 szánni 
végzése folytán dr. Hajós Ferenc Csáktornyái 
ügyvéd által képviselt Jalsovecz Margit fel
peres részére Kovacsics Flórián és társai 
dekánoveci lakos alperesek ellen 190 kor 
tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt kielégí
tési végrh. folytán alperesektől lefoglalt és 
Г»8 () k. becsült ingóságokra a perlaki kir 
jbiróság 1904. V 438/8 sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 
felülfoglaltatók követelése erejéig is, ameny- 
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, alperesek lakásán Dekánovecen leen
dő megtartása határidőül

1905. évi október hó 2. napjának délutáni 2 órája 
kitüzelik, amikor a biróilag lefoglalt szar
vasmarha, sertések, pajták, sertésolak, 2 ku- 
koricakas és J szekér s egyéb ingóságok a 
legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve 
rézéndö ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a tog- 
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirl kiküldöttnél írásban vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák 

Л törvényes határidő a hirdetménynek 
a biröság tábláján történt kilüggeszlését kö
vető naptól szám itta tik

Kell Perlakon, 1905. évi szeptember hó

Az 1904. évi St. Lous-i világkiállításon a legnagyobb kitüntetéssel a „ G R A N D  P R I X “ -e l u h . « * .

Csak a mellékelt kép szerinti

GLOBUS tisztitókivonatot
kérjünk, mert sok értéktelen utánzat van.

6 qy»edulí g y á ro s o k :

frítz Schulz jun.Hht.6c8. Bger Leipzig

P á ly á z a ti h ird e tm é n y .
A inurasiklósi róni. kntli. iskolánál lemondás folytán üresedésbe jütl k á n to r ta n itó i á llá s ra

ezennel pályázat hirdet Ú tik

Kántortanitó javadalm a:

a) ()30 kor. készpénzfizetés,
b) Három szobás lakás két pinczével, két konytiaktTttel s az Összes gazdasági épületiéi
c) 300 kor. stólajövedelem,
ti) I» hold föld. rét s másfél hold erdő.
e) 9 öl fa házhoz szállítva,
f) Szabad gabona és bor kolleda.
Morvát nyelv bírása szükséges. Oklevéllel felszerelt kérvények f  é o k tó b e r  hó 13-ig 

hozzám nyújtandók he. A próbaéneklés és a választás o k tó b e r  hó 19-én regge l ej telik meg. 
Az állás f é. november l-én elfoglalandó.

Murasiklós, u. p. Muraszerdahely, 1905. szept. 25.

K o t te r  M á r to n
róni. kút. iskolaszéki elnök.

====== Egyszeri átsimitás
Schicht-szappannal

(„ S za rva s” vagy „kulcs"-szappan)
pó to t

kétszeri átsimitást közön- 
sóí»('s szappannal.

Schicht-szappan a legjobb és használatban a leg- 
— ---------------------------olcsóbb!---------------------------------------

A ki bükkfa-rctortaszenct N agy fenyő
faszenet vaggonszáinra szállít az írjon

ШШШШ# # # # # # # # # # # # # #
# Egy jó erkölcsű fut tanulónak 

felvétetik Fischei F. (Strausz 
Sándor) könyvnyomdájában Csák- 

Itornyáu.
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Üzletm egnyitás.
e

Van szeren csőm a nagyérdemű közönség becses tudo
mására adni, hogy Csáktornyán a peáH-utcában (a PECSORNIK-
féle vendéglő átellenében) egy » /  „ A  

címzett nagy raktáréi

fűszer-, csemege- és vegyes
kereskedést

nyitottam. Sok évi működéseni által szerzett bő tapaszta
lataim, valamint elsőrendű bevásárlási forrásaim megbízha

tósága, azon kellemes helyzetbe juttatnak, hogy nagyrabe- 
esiilt vevőim lcgfokozottabb igényeinek is megfelelhetek.

Becses pártfogásukat kérve, biztosítom a lcglelkiismc- 
retesebb és legpontosabb kiszolgálásréd.

Csáktornya, 11)05 október 1.

Kiváló tisztelettel

líj. P re m e c z  M ik ló s

Nyomatolt Fischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán


	40



