


6. §. A bejelentés körjegyzői székhelyen 
és nagyközségekben a kör-, illetőleg községi 
jegyzőnél, körjegyzői székhelyet nem képező 
kisközségekben a községbirónál r. t. váro
sokban a rendőrkapitánynál szóval, vagy 
Írásban teljesítendő.

A községbfró köteles a bejelentést ha
ladék nélkül a körjegyzőhöz juttatni.

A bejelentésnek magában kell foglalnia: 
a vezeték- és melléknevet, az állást, vagy 
foglalkozást, az életkort, a rendes lakást, il
letőleg tartózkodási helyei.

Ennélfogva minden bejelentendő sze
mélynek kötelességében áll, hogy ezen ada
tokat a bejelentésre kötelezettnek hiven be
mondja. Ha pedig ezt megtagadja, erről a 
bejelentésre kötelezett tartozik a bejelentés 
alkalmával jelentést tenni.

7. §. A bejelentés, ha a lakváltoztatás 
ingatlan vásárlása, vagy bérbe (haszonbérbe) 
vétele következtében történik, 3 nap, min
den más esetben 24 óra alatt teljesítendő.

E határidő a be- vagy kiköltözéstől, a 
befogadás- vagy elbocsátástól számítandó.

8  §. A bejelentési kötelezettség életbe
léptetését az 1. §-ban említett személyek 
összeírása előzi meg, amelyet a községek 
tartoznak elöljáróik és a szükséghez képest 
más alkalmazottak, vagy megbízottak által 
e szabályrendelet életbelépte után egy hó 
múlva megkezdeni és attól számítva egy hó 
alatt befejezni.

A bejelentési kötelezettség mindenkire > 
nézve akkor kezdődik, amikor nála az ősz- 
szeiráe megtörtént.

9. §. A kö ségi és körjegyző, illetőleg | 
a rendőrkapitány az összeírás és bejelenté
sek alapján a község lakósairól és a község 
területén tartózkodókról, amennyiben azok 
a 3 . §. 1. és 2 . pontjai alá esnek, nyilván
tartást vezet a következő rovatokkal:

1. folyószám; I
2 . a bejelentés (összeírás) ideje ;
3. vezeték és melléknév;
4 . állás, vagy foglalkozás;
5. életkor;
6 . vallás;
7 . rendes lakás, vagy tartózkodási hely:
8 . családi viszonyok (gyermekeknél) a 

szülők nevei:
9. mily minőségben (tulajdon *s, bérlő, 

cseléd, vendég stb) lakik, vagy tartózkodik 
a községben?

10 . vagyon, vagy jövedelem, avagy ke
reset.

11. születési hely;
12 . mely községben bir illetőséggel és 

mi alapon? (itt a községi illetőségi bizonyít
ványok stb. számai kiteendők);

13 mióta lakik folytonosan a község
ben ?

14. mely község volt legutóbbi állandó 
tartózkodási helye és mennyi ideig?

15. felmutatott-e az előző pontban em
lített községtől kielégítő erkölcsi bizonyít
ványt ?

16. nem esik-e az 1886. 22. t.-c. 9. §- 
ának a) pontja alá?

17. képes-e magát a község megterhe
lése nélkül fentartani ?

18. járul-e a község terheihez és me
lyekhez ?

19. érvényesittetett-e ellene az idézett 
törvény 10 . §-ában megszabott határidőn 
belül az ugyanabban emliíett kifogás?

2 0 . járult-e ugyanezen idő alall folyto
nosan azon község terheihez, amelyből át
költözködött. vagy fenlartotta-e azon község 
beleegyezésével előbbi községi illetőségét?

2 1 . nem vétetett-e föl a község köte
lékébe ?

2 2 . mely községben tartózkodót! az 
utolsó 5 év alatt a leghosszabb időig?

23. fizet-e adót és milyent?
24. ki a munkaadója?
25. mily szolgálati okmánya van és 

mely hatóság, mikor mely szám alatt állí
totta azt ki ?

26. lakásváltoztatás ideje és mely la
kásba költözködött át?

27. kiköltözködés ideje és mely köz
ségbe távozott ?

28. megjegyzések.

K Ü L Ö N F É L É K .

— Megyei közgyűlés. Zalavármegye tör
vényhatósági bizottsága folyó 1905. évi ok
tóber hó 19-én d. e. 10 órakor a várme
gyeház gyüléstermében rendkívüli közgyű
lést tart, melynek kizárólagos tárgyát képe
zik: Az egyesült ellenzéki pártok vezéreinek 
1905. évi szeptember 23-iki bécsi fogadta
tása ; az 1905. évi október hó 10-én meg
nyitandó országgyűlés újbóli elnapolása el
leni tiltakozás tárgyában a hatvanas bizott
ság által beadandó indítványok, végül az or
szágot ért sérelmek mikénti orvoslása feletti 
határozathozatal.

— Esküvő Fényes esküvő volt tegnap 
folyó hó 14-én Csáktornyán. Boldogfai Far
kas Lajos, Festetics Jenő gróf gazdatisztje 
esküdött hűséget Margitai Genie kisasszony
nak, Margitai József áll. tanitóképző-intézeti 
igazgató leányának. A polgári esküvő déle
lőtt 11 órakor volt Csáktornya nagyközség 
tanácstermében, melyen a házasságkötési, 
mint polgári tisztviselő, Kolbenschlag Béla 
főszolgabíró eszközölte. A házasságkötésnél 
tanuk voltak : a menyasszony részéről Bu
da Sándor sárabai (Fehér-megye) földbirto
kos, a vőlégény részéről Viosz Ferenc nagy- 
kanizsai járási főszolgabíró. A polgári eskü
vőt követő egyházi egybekelés fél 12 órakor 
volt a Csáktornyái szentferencrendüek temp
lomában, hol az uj pár! dr. Vucskics Gyula 
nagyváradi káptalani plébános, szentszéki 
ülnök adta össze.

— A Csáktornyái teréznapi vásárnak
í. hó 13-án rendkívül kedvezett az idő A 
hosszú, esős napokat szép derült idő vál
totta fel, minek következtében olyan látoga
tott volt a vásár, a melyen már régen voll 
Az állatvásárra felhajtottak mintegy 3000 
lovat s 2 0 0 0  szarvasmarhát, melyből ela
datott 1000 ló és 500 szarvasmarha Leg
nagyobb volt a kereset az egy éves csikók 
után, melynk ennélfogva magas árakat 
értek el, darabonkint 200— 600 kor.

— Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXl-ik évfolyam Ill-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 szétküldésében fenakadás 
történjék Tisztelettel a  K I A D Ó H I V A T A L .

— Halálozás. Tömör János nyugalma
zott községi jegyző, Tömör Boldizsár Csák
tornyái áll. tanitóképző-intézeti tanár édes- 
atyia hosszú szenvedés után Kissitkén (Vas
megye) folyó hó 10-én elhunyt. Béke po
raira !

— Tanító választás. A lemondás foly
tán üresedésben volt felsőmihályfalvai róni 
kath kántoriamtól állásra Trop János okle
veles tanító választatott meg.

zölt adatok számbelileg mutatják be azt a rend 
kívüli forgalmat, inéi у Csáktornyát a kereskedelem 
és közlekedés kiváló gócpontjává teszi.

A város egészségügyi része a közegészség- 
ügyet, a kórház és temetőügyet s állat-egészség 
ügyet foglalja magában, kapcsolatosan a közvá- 
góhiddal.

A városban lévő hivatalok során foglalko
zik a könyv a szolgabiróság. törvényszék és já
rásbíróság, a közjegyzőbég, adóhivatal, vidéki kör
jegyzőség, a csendőrség és pénzügyőrség történe
tével s ügyforgalmával.

Nagyon érdekes részlete a monográfiának a 
város társasélete. Itt a társadalmi egyesületek ke
retében a volt társaskör, a Kér. Kaszinó és Ma
gyar Társaskör kerül bemutatóra. Az intézményes 
egyesületeknél az Önk. tűzoltó és szépitő-egyletek 
keletkezések és működésének szentel lapokat, va
lamint a Kisdedóvó-Egyesülelek is, melyet hazafias 
ügyhöz méltó lelkesedéssel tárgyal. A jótékonysá
gi egyesületek címén a kér. és izr. nőegyesületek 
s a Chewra Kadischa tevékenységéről, a vallásos 
egyesületek alatt pedig az izr. hitközség s egyéb 
apróbb vall. egyesületekről számol be. Rokonszen 
vés sorokat szentel továbbá a különféle segély és 
ifjúsági egyesületeknek igy a volt Magyar Lányok 
körének is, s az önképzőköröknek. Foglalkozik vé
gül a néhai s még meglévő asztaltársaságokkal: 
Vasasztal, Zrinyius/.tal, Kossu Ihász tállal stb., a volt 
dalárdával, korcsolya és lekeegyesülettel, mint

sport és művészeti egyesületekkel. Kimagasló ré
szei a város történetének a tanügyi viszonyokkal 

I s a város hazafias szellemével foglalkozó fejezetek. 
Valósággal ditirambusát zengik e sorok a in agy a r- 
lág térfoglalásának s a hazafiság terjedésének. He- 
syet foglal itt a Murakö/i Tanítókor s az óvoda, 
elemi és polgári iskolák, a tanítóképző intézet s 
a tanonciskola méltatása s azok az ünnepélyek és 
egyél) mozzanatok, melyek részint a hazafias ér
zület ápolására alkalmasak, részint kifejezői a ha
zafias szellemnek, mely a város társadalmának 
minden rétegét áthatja. Befejezője eddig ennek a 
Zrínyi emlékoszlop felállítása s annak országos 
ünnepélye.

A történeti rész 3m4 oldalt tartalmaz 41 
képpel a szöveg között s 5 szinnyomatú mellék
lettel. Egyik a város térképét ábrázolja; az alle
gorikus képmelléklet határozott műbecscsel bir s 
azért is értékes, mert egyetlen reprodukciója an
nak a históriai freskónak, mely a vár pompás 
lépcsőházát egykor díszítette.

Ha az eddig közölt tartalom és beosztás te
kintetében is eltér a munka a monográfiák ren
des alakjától, még inkább téríti el a megszokott 
sablontól a könyv harmadik része, mely az 1901- 
iki népszámlálás adatait dolgozza fel. Ezt szerző 
112  oidalon a keresk. miniszter engedélyével közli 
s általa valóban hasznos dolgot végzett. Nincs 
szempont, melyre s' -r'ő tel intettel ne lett volna, 
miért a közönség részéről ig .z hálát érdemel, mert

a város népesedési viszonyait körülményesebben 
és részletesebben tárgyalni valóban nem lehetne.

A lakásviszonyok s az épületek rendeltetése 
és belső beosztása után a lakosságot száma, kora 
és családi állapota, illetősége és honossága, val
lása, anyanyelve és fogadkozása szerint fejtegeti a 
statisztika segédeszközeivel, táblás kimutatásokkal, 
annyiféleképen, ahogy szükséges.

Legkiválóbb fejezett a statisztikának a vá
ros magyarsága és szellemi műveltsége. Mindkét 
szempontot az életkor, vallás, anyanyelv és fog
lalkozás szerint tárgyalja s kimutatja benne a 
progresszivitást, melyet magyarosítás tekintetében 
Csáktornya mindenkor kifejtett s azt a magas nívót, 
melyet műveltsége révén elért. Egyik is, másik is 
a legtörekvőbb városok sorába emeli Csáktornyát, 
mint olyant, mely úgy anyagi, mint szellemi in 
telligenciájával zászlóvivője a kultúra terjesztésé
nek Muraköz területén és lelkes előhareosa a fél 
sziget teljes megmagyarositásának.

Az ideálizmus s rajongó hazaszeretet, mely a 
munka minden sorából kiárad, megérdemli a tá
mogatást Hisszük is, hogy nem lesz család Csák
tornyán s Muraközben, melynek asztalán e díszes 
munka helyet ne foglalna. Forrása lesz a haza
szeretetnek, erősítője a magyarosítás szent ügyének. 
Bibliája a fiatal ne mzedéknek, hogy miként kelljen 
a küzdelem fonalát tovább bonyolítania, hogy az 
elődök lelkesedéssel k«»*d«»H munkáját folytassa 
és betetőzze. M u ra k ö z i.
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Házasságok. Kefele Károly magy. kir, 

pósta- és táviróhivatalnok folyó hó 4 -éu 
tartotta esküvőjét Varasdon özv. Hajas Lász- 
lóné, szül. Kozma Julianna szálloda tulaj
donosnő leányával, Ilonával.

Sáfrán János helybeli szabómester fo
lyó hó 14-én Csáktornyán házasságot kötött 
Szvetanics Anna kisaszzonynyal.

—  Eljegyzés. László József kereskedő 
jegyet váltott özv. Mattersdorfer Jababné 
úrnő leányával Adel kisasszonynyal Ferlakon.

—  Halálozás. Hrusócy Elek drávavá- 
sárhelyi kántortanitó 6 éves Etelka leány
kája torokgyíkban elhunyt.

—  Elvi jelentőségi határozatok. A min
dennapi törvénykezésben számos oly esettel 
találkozunk, amikor a bíróságok nagy rész
ben ellentétes határozatokat hoznak. Ilyen 
kétesebb konkrét esetekből kifolyólag hozott 
a Curia legutóbb is két elvi jelentőségű ha
tározatot és pedig: »A vásár arulási rend 
megzavarása nem képez kihágást«. »A vá
sáron igazolvány nélkül megjelenő árusilók 
az árusítástól eltilthatók ugyan, de jogosu
latlan iparűzés miatt meg nem büntethetők«.

—  Fa tolvajok. Öt tótfalusi cigányt a 
csendőrök tetten értek, amint gróf Festetich 
Jenő erdőjében fákat fűrészeltek ki. Már há
rom darab nagy tölgyfa ki volt döntve s a 
morék a negyediket akarták kivágni, mikor 
a csendőrök rajtuk ütöttek. A cigányok nem 
a saját használatukra szánták a fát. Arra 
jó az esett galy is. Fakereskedést űztek ők 
s ennek a legolcsóbb módját keresték. Be
vallották, hogy már túl vannak a kezdet 
nehézségein s nem ez volt az első kísér
letük.

— A fegyver-árusitás. Az utolsó idő
ben a vidéki rendőrhatóságok, támaszkodva 
egyéb vármegyei szabályrendeletekre, a ke
reskedőknek vagy megtiltják a fegyver és 
revolver árusítását, vagy pedig nagyon meg
nehezítik. A belügyminiszter ezzel szemben, 
—  a »Magyar kereskedők Lapja« jelentése 
szerint —  arról értesítette az érdekelteket, 
hogy a fegyver és revolver árusítása sem
miféle szabályrendelethez nincs kötve és a 
vaskereskedők a fegyvert és revolvert, úgy 
mint más vasárucikket szabadon árusithatjk.

—  Magas jutalék kerestető Ügye»
aquisitörök előleget kapnak. Uj és különle
ges (Nem biztosítás, könyv vagy részletsors- 
jegyek). Ajánlatok К 250 alatt Fischer I. 
1). hirdetési irodájába intézendők Budapest, 
IV Cerlócy u. 1.

— Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
1905. évre szóló útadó kivetési lajstroma 
folyó hó 15-től 25-ig terjedő 10 napon át 
a községháza 3-ik számú termében nyilvá
nos közszemlére helyeztetett s azt az érdek
lődök a hivatalos órák alatt bármikor be
tekinthetik.

—  TŰZ. Folyó hó 9-én délután ismét 
8 muraközi kisgazdának több-kevesebb va
gyonkája lett a gondatlanság és a gyerme
kek kezébe került gyufa előidézte tűz mar
talékává. A szülők csak nem lesznek kö
rültekintőbbek s nem fordítanak több gon
dot a gyufa helyére, hogy az a gyermek 
kezébe ne kerüljön. Pedig a példák nagyon 
•s szomorú tapasztalokat mutatnak s meg
győzhetnek mindenkit, hogy a gyermekre és 
a gyufára fordítandó legnagyobb gond mel
lett is megesketik a baj. —  Őrségen volt e 
híz, mely 8 őrségi gazdának, mintegy 8000 
kor. értékét hamvasztotta el, s a mely el

hamvadt vagyon értékéből mindössze csak 
320 kor. térül meg biztosítás utján, mert a 
muraközi kisgazdák még mindig hadi lábon 
állanak a biztosítással, különösen a termé
nyek biztosításával s igy alig akad közöt
tük, a ki biztosítana. Meri Miklós vendéglős 
pajtájában keletkezet a tűz, hol a vendéglős 
gyermekei játszottak s gyufát gyújtogatva a 
pajtában volt szalma tüzet fogott. A pajta 
faalkotmány volt szalmafedéllel, természete
sen azonnal lángra lobbant a benne volt 
égő szalmától. Ettől az égő pajtától azután 
a szomszédok közelben levő hasonló épü
letei és széna, szalma kazlai gyuladtak meg 
s a tűz rendkívül gyorsan kezdett terjedni. 
Hogy a félfalu le nem égett, egyedül Lam- 
szak belicai jegyzőnek köszönhető, ki rend
kívüli erélylyel és bátorsággal igyekezett 
nemcsak dirigálással, hanem személyes köz
reműködésével a tűz terjedésének gátat vet
ni. A tűz megfékezésében különben tevéke
nyen működtek közre Festetich Jenő gróf 
őrségi és turcsiscsei majorjainak a cselédjei, 
kik ч majorbeli fecskendőjükkel elsők vol
tak a tűz színhelyén. Károsodtak: Meri Mik
lós, Jursics József, Hajdarovics Simon, Haj- 
darovics Márton, Hajdarovcs Márk, Senk 
Éva. Hruska Menyhért és Hruska Balázs.

— Szép és biztos mellékkereset. Tanítók 
jegyzők, papok vagy oly egyének, kik a szőlészet
hez csak némileg is értenek és oly vidéken lak
nak, hol a szőlő megérik vagy a hol a filoxera a 
szőlőket már elpusztította és ennek következtében 
azok újból lennének beültetendők, tehát a hol sző
lőmi vetéssel foglalkoznak: szép, állandó és biztos 
mellékkeresetre tehetnek szert, ha címüket bekül
dik: »Hirdetési iroda« Budapest, váci-utca 20/h.

— Lopás Horváth István drávaszent- 
mihályi lakosnál f. hó 7 -én éjjel a zárt paj
tát feltörték és onnan 27 kor. értékű sze
mes tengerit elvittek A csendőrség a tolva
jokat Panics Ferenc és Szabol Imre dráva- 
szentmihályi lakosok személyében kiderítette, 
kiknél az ellopott tengeri fel is találtatott.

— A vasúti sínekre vagy sínek közé 
kavicsot rakni tilos A vasutak mentén ját
szadozó gyermekeknek és libapásztoroknak 
egyik kedvenc szórakozásuk és időtöltésük 
az, hogy a pályatestek sínjeire kisebb-na- 
gyobb köveket raknak, sőt az átjárók fő- és 
vezető sínjei közötti hézagokat kövekkel ki
ékelik, mely körülmények folytán nagyobb 
szerencsétlenségek elkerülése céljából sok
szor kell megállítani a vonatokat. Az ily 
pajkosságból vagy talán rosszakaratból el
követett esetek ugylátszik Muraközben az 
ukki vasút mentén nagyon gyakoriak, mert 
a magyar kir. államvasutak zalaegerszegi 
osztálymémöksége a Csáktornyái járás fő- 
szolgabiráját az ily tetteknek meggátlása cél
jából sürgősen megkereste. De ezekre a dol
gokra legjobban kellene vigyázniok a felnőt
teknek, a szülőknek, a kik már beláthatják, 
hogy az ily roszakaratból vagy pajkosság- 
ból eredő cselekmények a vagyon és élet- 
biztonság tekintetében végzetes kövelkezmé- 
nyüek lehetnek

Katonai pót lóvásár A varasdi m. 
kir 10-ik honvéd huszárezred ló avató bi
zottsága folyó hó 21-én déli 12 óra 50 perc
kor Csáktornyán a »Zrínyi» szálloda előtti 
téren pót lóvásárt tart. E lóvásáron minden 
jól termett, hibátlan, nemesebb és jobb vér- 
alkatu, katonai hátas lónak alkalmas lovak 
4 éves kortól 7 éves korig, 158 cm. ma
gasságtól 1G6 cm. magasságig megvásárol
tatnak.

N  у  i 111  é r.
К rovat alatt közlettekért nem vállal felelőséget a szerk.

J e g y z ő k ö n y v .
Felvétetett Csáktornyán, 1905. évi október 

hó 7-én a Zsebők János polg. isk. tanár úr és 
Bachrach Zsigmond úr között felmerült lovagias 
ügyben.

Jelenlevők alulírottak:
1 . Zsebők János úr megbízottjai felük nevé

ben elégtételt kérnek Bachrach Zsigmond úrtól, 
nejének a múlt napokban több egyén füle halla
tára tett azon sértő kijelentéséért, mely szerint 
Bachrach Zsigmondné úrnő Zsebők János úrról 
és nejéről azt állította, hogy »ezek nincsenek meg
esküdve, csak úgy élnek együtt«.

2. Bachrach Zsigmond úr megbízottjai kije
lentik, hogy megbízottjuk a neje által tett fennti 
sértő kifejezésért elégtételt adni hajlandó.

3. Alulírottak egyhangúlag az elégtételadás
nak azon alakjában állapodtak meg, miszerint te
kintettel arra, hogy Bachrach Zsigmondné úrnő 
az említett kifejezést egy helytelen alakban meg
jelent hírlapi közlemény* s ebből eredt kósza hir 
által félrevezetve és megtévesztve használta, mi
után Zsebők János úr és neje iránt a legnagyobb 
tisztelettel viseltetik s őke‘ megsérteni nem volt 
szándéka, — Bachrach Zsigmond úr neje nevében 
azokért őszinte bocsánatot kér.

4. Bachrach Zsigmond úr megbízottjai kije
lentik, hogy megbízójuk e jegyzőkönyvnek hírlapi 
közzétételéhez beleegyezését adja.

5. Zsebők János úr megbízottjai az elégté
telnek fennti módját elfogadják.

Alulírottak ezzel az ügyet a lovagiasság sza
bályai szerint befejezettnek nyilvánítják.

К m f.
H&chrach Zsigmond  úr 

megbízottjai :

Dr. Viola Vilmos, 
Dr. Kovács Upőt.

Zsebők János  úr meg
bízottjai :

Tankó Péter,
Dr. László Béla.

*) Szerkesztői Megjegyzés A hírlapi közleményre,
melyre itt hivatkozás történik, csak azt jegyezzük meg, hogy 
az áthelyezettek neveit a „Hivatalos Közlönyéből szóezerint 
véltük át s ebben semmiféle tévedés sem történt, hanem 
minden név úgv szerepel a múlt évi aug. 7-iki számunkban, 
a hogyan az a „Hivatalos Közlönyben" megjelent.

N y i l a t k o  zat.
A fennti jegyzőkönyv egyik pontjának meg

világítására megjegyzem, hogy a Csáktornyára 
történt áthelyeztelésünk korábbi keletű néhány 
nappal, mint egybekelésünk я igy csak természe
tes lehet az, hogy feleségemet Asbóth Alma néven 
helyezték Csáktornyára.

Csáktornya, 1905. október 12.
Zsebók János,

M 4 rajztanár.

Figyelmeztetés 1
Tőlem külön élő feleségem több helyen adós

ságot csinálL Kz utón figyelmeztetek mindenkit, 
hogy ilyen adósságot én egyáltalán nem vagyok 
hajlandó megfizetni.

Németh János,
ш > arilMr, шагамПvágy!

lakóa.

MRÁZ TESTVÉREK fűszer- és cse
megekereskedésében iie

minden pénteken és  
szombaton

friss ponty és 8Ű/I6 kapható. Előze
tes megrendelésre pedig mindennemű 
folyó és tengeri halat szállítanak.

Felelő* szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó ó i laptulajdnno.:

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
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T X I I .  teóflj.
Sve pofiiIjke se tiéué zadrfcaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
ime, MargítaMotefa nrednika 

Csáktornya,

Izdatel j s t v о:
knjifiara Fi sehe I Filipova, 
kam se pmlplate i obznam* 

poAljaju.

Csáktornya, 1905. október 15-ga

MEDJIMURJE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeéi druítveni. znastveni i povuéljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden je d e n k ra t i to: vu svaku nedelju.

42 Broj.

Predplatna cena ja
Na celo lelő . . .  8 kor
Na pol leta . . .  A kor 
Na éetvert leta . ii kor

Pojedini broji koStaju 20 fii

Ohznane se poleg pogndhe 
i fal raéunaju.

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

Najbolái trs, najboláe grozdje.
A kU>mu bi joá morali dodati, da naj- 

boláe vino. Je, ovaj trs od kojega bude sa- 
da tu reé je najbolái vu naáoj domovini, 
osobito siromaákomu puku je jako véliki 
dar boZji.

Filokseri éista proli stoji. Spricati ga 
je nigdar ne treba, jer se ga nikakov beteg 
neprime, niti üstje niti grozdje. Vu zimi, a- 
ko i nije zamotani, mu nikakova zima ne- 
ákodi; a ktornu je joá jako dob(‘r, da se 
jako rano dozreü i obilni plod donese. Au- 
gustusa 15— 20-ga je véé zrel.

Kaj ne, sada bi radi znali, как se zove 
táj trs? »Delavare» mu je ime i zrase lak 
na bregali, как vu xavniénih pesnatih go- 
ricah.

»Delaware« je amerikanski fajt i vu A- 
meriki ga najrajái plodiju. Cahule su mu 
srednjo velike érlenkaste jako dober lek i- 
maju i véé augustuáa 15-ga 2 0 -ga se doz- 
reliju, kada 23— 24 graduáov ima iz njega 
izpreáano vino.

Nezaboravimo, da to vu Ameriki po 
stigne, a pri nas je joá boláe, prinas joá 
viáe graduáov ima Onaj koj ovoga trsja je 
veliki povatelj i koj trZi ovo grozdje vu 
Nagy-Kágya gorjcah, on véli da je pri uj m 
1903. Ijeta 2 b graduáov imái muát »Üela- 
vare»-a a i bilo je Ijeto, kada je 28 gradu
áov imái muát.

Joá jedna fajta je, a to je beli Üela-

[ varé, kojega su negda i za »Puritan» zvali 
j jako drago trZili. Taj Puritan nije drugo 
как beli »Üelavare.» Tuliko se razluéi od 
éerlenoga. da mu je tek malo drugi i farba 
vina mu je zelenkastobela.

Pripetilo se je véé, da je negdo vu ta- 
kve gorice sadil érlenoga »Uelavarca» vu 
kojih je ono protuletje zmetal vun filukse- 
rom puno trsje, pák mu filoksera nikaj ni
je ákodila.

Véé se je osvedoéilo. da je zbog zra- 
ka bolái od drugoga grozdja, jer je i vu 
mrzlesim zraku jako dober pák i zato ima 
njegov muát prinas viáe graduáov, как vu 
Ameriki jer je pri nas ne takova vruéina 
pák se pomalem zori.

Zbog te njegove dobrote vuogi gazdi 
véé stare gorice meéeju vun pák Delavarea 
sadiju. Od taljanskoga vina je vnogo bolái 
i za meáati vino je osobito dober.

Filokseri éista proli stoji i vu lak los- 
n°j vapnenoj zemlji zraste gdc Biparia ne- 
more rasti. 1903-ga jeden 15 Ijet stari trs 
5 i pol kíl grozdja donesel proslo je bil 
obrezani na éap.

Spricati ga je nigdar ne treba i to je 
velike stvar pri sadaánjem gospodarstvu. 
Galic je éi sve duZe draáeái i ako budejoá 
draíeái onda sigurno bude peronospora na 
na nikaj nikaj dela gorice, jer siromaákeái 
gazdi si nebudu mogli galica kupit.i Dela- 
vare je ne treba ápriceti i navek zeleni os- 
tane kakova bi gud rosa bila.

Delavare nigdar nezmrzne. To véli o- 
naj koj ima velike gorice, Nagy Gábor gaz
da goricah vu Nagy Kágyi i koj öve trse 
tr2 i. А к lomu je dobro da jako zagod se 
dozori, pa ako ga onda barem pol mese- 
ca joá stati damo na trsu. bude takovo vi
no íz njega kaj presligne sve druge fájté. 
Na trsu ga zato moremo ostavili, jer onda 
je joá ne deádjovno vreme, da se dozori 

Koj hoée to kupiti, naj piáé na slede- 
éi atres: »Érmelléki első szőlöoltványlelep 
Nagy Kágya. u p. Székelyhid » Odonut bu- 

I (leju mu pisali kuliko koáta *rsje.

Politiöki pregied.
Ovoga meseca l()-ga je bilo orsaéko 

spraviáée. na kojem se drugo nikaj ne j>ri- 
petilo, da je bilo preéitano, kaj kralj opet 
zapre spraviáée do decembra 19-ga Proli 
tomu su se leve slranke proteálerale i sa 
tem je bilo kraj orsaékomu spraviáéu Sada 
do decembra 19-ga opet nebude spraviáée 

Fehérváry Géza baron je sada vu Be- 
éu, gde sa kraljom razpravlja i more bili 
da bude Fehérváry opet iz nova imenuvan 
za ministerpredsemka.

1 to se éuje, da bade György Endre 
minister poljodelskih poslov van izlupil 
zmed mimstrov i na mesto njega bude neg
do drugi imenuvani za ministra

Z А В A V A.

Zanimiva ostavina (herbija).
»Anda je umrla?« —  pitala je bez 

ikakvog znaka áalosti bogato obleéena gospa 
polag stojeéega gospodina. Bilo je u jednoj 
sobi sakupljeno do deset u crnimi obuéene 
gospode i gospodjah

»Je, umrla je« —  odgovori nieki nizki 
gospodin u crnini —  gospodin Kraá.

»A njezio testament?« zapita opet gos- 
podja te si odmah i sama odgovori: »Valjda 
budémo herbali, em smo joj rodbina, imamo 
pravo na to.<

»Kraljevalu notar ée ga odmah ovde 
otvoriti« —  odgovori nizki gospodin

»A tko je ova prosto ubuéena йена, 
koja se sim ríva?« —  pita gospodja

»Ah« —  odgovori nizki gospodin smie- 
jtt<5 — »za oyu nebude ц teátamentu puno 
stalo. To je seslra pokojnice«.

»Ka? To je Jana, koja se je prije ne- 
koliko godinah s niekim siromaákim rnala- 
rom vienéala?« pita ga gospa —  »ta mora 
straáno prevzetna biti, da se ufa sim med 
lak poátovanu obitelj dojli!«

*A to lim viáe« —  dodeue nizki gos

podin. -  »poáto ju pokojr.a sestra Uozalija 
nije baá najradje imala.«

U torn hipu je Jana proála kroz sohu. 
и kojoj su rodbina pokojnice bi Ih sakup- 
Ijena. Ona je bila u licu blieda, u njezinih 
liepih oéih su stale suze, njezmo lice je 
véé bilo dielomice naguzano, kaj je, ne 
starost, véé pretrpljena nevola prouzroko- 

I valai
»Kaj vi hoéete ovde? —  zapita ju 

gospa. gospa pl. Bort gizdavo.
»Milostiva gospa« —  odgovori sirota 

Jana —  »ja nisam doSla radi herbije, koja 
meni nepripada, ja sam samo doála, da se 
sa gospodinom notarom porazgovorim, jeli 
je moja pokojna sestra na zadnjoj uri о 
meni zlo govorila ili —  mi je odprostila.«

»Kako to, vi hoéete, da vam se о - 
prosti? —  véli gospa pl. Bort, —  »Vam, 
koja ste ápol ciele obitelji, koja ste se s 
jednim bogcom, zamazancem proti obiteljs- 
koj volji oZenila?«

»Molim gospa« —  pretrgne ju Jana —  
»on je bil vieran muZ. a sada, kad |e umrl. 
nedam о njem zlo govoriti!«

»Рак как vi rnorete zahtievati da net ко 
vaáu Zenitvu átuje, kad ste se proti volji 
otca sa nevriednim vaáe familije vienéala.«

»Ja sam puno trpela i plakala! A da

j ste vi to éu ti la kaj ja, pák da sie imala 
diele, éija buduénost vam skrbi zavdava, vi 

Ibi posve drugéije govorila.«
»Nikaj mernre izriéali Zenitvu izpod 

staliáa» —  bil je odgovor ohole gospodjr 
plemenitaáice Bort. —  I u to stupi gospodin 
notar dr. Kiss pomirl|ivo u sobu. On je 
poshednje rieéi Borlovkim* éul te sada oz- 
biljno véli: »Molim milostivu gospodju, da 
siroti Jani nikaj nepredbacuju; ona je imala 
vrlo dobroga i poátenoga mula. kojega kriv- 
nja je jedina ta bila, da nije bíl niti pleme- 
nilaá niti bogataá. Pák ipák bi Jana sada 
bila sretna, da joj joá fcivi a i obitelj nje- 
zma bi о njem imala drugo mnienji’, da 
ga je tak poznala как |a, njegov slari pri- 
jatelj.«

»A zakaj je Jana ovde?« —  zapila 
oholo plemenita Bortovka

»Jer ona ovde biti mora. Ja sam ju 
sim pozval!« véli notar.

1 sada dojde na red odpiranje oporuke 
Notar dr. Kiss razpeéati oporuku i priéme 
glasno éitali: »Ja Hoza plemenita Maury, 
sada u kloátru sestrah presvetoga srdca 
stanujuéa i fcivuéa oéitujem ovimé moju 
zadnju volju«:

»Poslie moje smrti, bude se kod inog 
notara, gospodina doktora Kissa 200.000
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Kaj je novoga!

P r o a im o  n a é e  p o á t u v a n e  p r e d -  

p l a t  n i  k e ,  n a j  n u /n  v u  n o v im  í e r t a l j u  

predplatne zaoatatke ó im  p r e d i  p o s /e ju  

i  p  r e d  p l a t e  p o n o v i ju .

Ли sk i bjegojnik  i n  Gyfiru.

Zanimljivoga gosta dopeljala su öve 
dneve vu gyorijski obóinski Spital beteZnike 
vozeóa kola. Vnoői dopcljali sujednogazev- 
sema skokoga iz prepadjeniin obrazom ólo- 
veka, koja iz Ruskoga orsaga je rodom i 
Londner Adolf bjegojnióki soldat se zove 
Pripovedal je nadalje rned ostalemi, da po 
mukdenski bitkí pobegdl je iz drugimi tre
nd oficeri. On sam pako Kuropatkina ofi- 
cerski sluga je bil. Pripoveda, da kuliko 
glada i nevolje trpel je ruski vojni Sereg i 
da si je svaki samo to misül как bi mogel 
pobeói Oni iz strahovitom velikom i pre- 
ganjanjem minuöeg meseca prve dane vu 
Berlin dospeli jesu, gde jednomu novinaru 
za 500— 500 marki prodali jesu svoje bi- 
IjeZenosti. Vnogo preganjenoga Cloveka sada 
zevsema zdravoga odpustili su iz Spitala i 
vre pri jednim ovdaSnim malaru je takaj i 
sluZbu dobil.

R a zbojstvo  na orsnfikint putu

Iz Nagyvarada pideju, Potepasti cigani 
koji slanovito velikoga straha zrokuju Nagy
varada njegove okolici, radi obóinske segur- 
nosti, sad ove dneve su opet dali glasa od 
sebe. Na püspökijski or-aókim putu napali 
su jednoga sarnoga poljodelavca, doli su ga 
hitili, svezali i oplenili su ga do svih nje- 
govib gotovih penez, kaj vse skup do tri 
korun znaSalo je. Feltöthy Janos biharpüs- 
pükijski poljodelavec javil se je pri nagyva- 
radiiskim fiSkaliatu i pri tuZil se da vóera 
vu zorju iz Püspöki vu Nag várad vodeóem 
orsaóke putu tri cigani su ga napali. Sve
zali su ga i previziterali, nego samo vse 
skup tri korune naSli jesu pri njem. To 
mu je bila sreóa. kajti je óul da jeden ci- 
gan к svojim pajdaSom je vlaSki rekel, da

za tri korune nije treba bantuvati. FiSkaliat 
je je naputak dal Zandarom, da naj sigor- 
niju traZbu podigneju proti ciganom.

De se t  m i/Iiunski pri к ах.
Iz Londona javiju: Vittar IZak filadel- 

fijski general deset milliun korun je prika- 
zat filadelfijskomu zavodu. Zavodu nadalje 
ostavil je svoje muZdjane i svoju desnu 
ruku. da как njegov testament glasi —  da 
iz vidika ana tomianskoga moreju se vuódi 
na njih anchilosiSa osobiti njegov dogodjaj 
generala njegovo desno ruku, je joS negda 
od puSke njena kugla prevrtala.

Predsednik ministrova kupija
Fejérváry Géza baruna predsednikrni- 

nistra kuöija ove dneve pred poldan ob 11 
vuri vu Budapesti na Erzsébet pijacu zga- 
z‘ja je Károly Antuna Zenu. Predsednikmi- 
n‘ster Zensku nije dopustil vu Spital pos- 
lati, nego nju je dal odpeljati na stau nje- 

, ar как je bil valuval i pripoznal, da je 
da je on sam zapovedal svojemu kuóiSu oa 
naj bolje tira konje, po takvirn naóinoin iz 
gaZene Zenjske za dvorbu potrebne slroSke 
on sam iz svojega Zepa bilde naplaöal.

Ako fi/arka vnogo goxori.
Vu Budapesti na Kerepes zvanim putu 

je jedna sada trZeóa Zenska, koja iz vsaké 
fele prilizavajufemi znamenjami ponudja 
svojim kupcom svojega sada. Íz jeziőnom 
lilarkom se vnogi vu spomenek pustiju, o- 
sobito gospe jako rade posluSaiu njene fa- 
bule. Vu Rákospaloti stanujuói jeden zakon- 
ski óinovnióki par, je takaj viSekrat bil na- 
vaden kupovati pri filarki. koju ni mogla 
za dosta prefaliti gospe njenu Ijepotu i kto- 
niu rekla je joS ovo, da takvoga skup sloZ- 
noga para vu celim BudajieSlu пета. Ove 
dneve óinovnik je sam bez svoje gospe ku- 
poval i vre je hotel oditi, kad samo na 
jenkrat se sglasi filarka.

—  Jaj, skora sam bila pozabila pove- 
dati milostivnomu gospodinu. da как Ijepo 
stoji milostivni nova mudra oprava Takvi 
su vu njoj как jeden angel.

Krasna gospa: Njeni brat je takaj Ijep

ólovek Cisto takvoga nosa как milostivna,
tak su si spodobni.

—  Brat — ? pita tuvarud preSeneóeno.
—  Je, sam nje vidla vóera, skup su 

doSli sim breskve kupovat. Jako je Ijep ólo
vek, óisto takvoga nosa как milostiva.

—  TuvaruS je zakrival svoju osupnost 
i joS kaj kaj drugo je niu spitaval. Odmah 
je znal как stvar stoji, da njegova gospa, 
koja ravno nikakvoga rodjaka пета, njega 
vkanjuje. Naruöil je jednomu osebnomu de- 
tektivu, da naj nju ima na skrbi i ua hit- 
roma je doSla vu ruke greSna Zena. MuZje 
odmah podigel razpitanje proti neverni Zeni 
koju i nehotomice takaj, filarke njeno brb- 
Ijanje je odalo.

PoSteni najdjenik.

Laushrnan János, kaSSaiskoga Zeleznice 
kolodvora portaS, ove dneve ob poldan je 
jedno debelu koZnali moSnju bil nade! na 
perronu, koju je jeden putnik bil zgubil iz- 
svojega kaputa.

—  Kad su modnju previzitirali, videli 
su da vu njoj 40 komadov jezeraóah bank- 
notah, jedno zlato kolajno I jedno zlato ko- 
lajno i jedna slika biva. Lauschman po pri- 
liki si je inalo mislil, da gdo je zgubil tuli 
ko vrednoga bugjelara. Pital je takaj dotió- 
noga gospona, da jeli rnu neka ne fali iz 
njegovoga Zepa. Dotióni kad je spazil, da 
bugjelara пета, зато da mu kraj ni bil 
od dvojnostj.

—  Pokehdob pako je povedal da ka- 
kov je bugjelarid od zvana i od znutra kaj 
sve vu sebi zadrZava, predal je njemu kak- 
ti istinskomu vlastniku

—  Koma da moói spisati ono veselje 
kője sreónoga putnika je obstrlo: iz zah- 
valnostjum obine porthda skuduje podtenoga 
óloveka i vu bugjelaru bivajuóe zlato kolaj
no mu taki prikaZe i segurnoga je vóinil 
otom, da kad vu Budimpedt dojde, prvo 
njegovo delo bude njemo poslati najdjeno- 
sti nagradu, buduó vezda vre пета vreme- 
na —  zmeniti.

—  Iz PeCuha к ovomu spodobnoga 
glasa javiju. L)ve gospoje sedele jesu na de- 
talidkim pijacu. Kad su se gore stale, jedna-

krunah u shranjbi. Zatim dragocienosti i pa- 
piri, koji su sa mojom villom zajedno opet 
vriedni 200.000 krunah. U klodtru pako, 
kamo sam se u mir potegnula predala sam 
moju molitvenu knjigu abatidi u shranjbu. 
Moja anda Zelja i zadnja volja je, da se 
ove moje stvari da tri hrpe razdiele i to: 
jedna hrpa óe saóinjavati onih 2 0 0 .(K)Ö kru- 
пкЬ u gotovom, jedna hrpa óe saóinjavati 
villu sa dragocienoslmi i papiri a jedna 
hrpa óe biti molitvena moja knjiga .«

»Ja sam mojoj sestri Jani onu Zalosl 
koju nam je cieloj obitelji prouzrokovala 
odprostila, pak da sam za njezin dolazak 
prije saznala, bila bi ju uanjezinoj boli nad 
nesreóom, koja ju je stigla i t tiedlla Med- 
jutim ju uzimam u moju oporuku, pak od- 
redjujem, da prvi izbor za jednu od trih 
hrpah pripada mojoj dragoj nieóakinji gos- 
podji pl. Bort. Urugi izbor pripada mojemu 
Sogoru gospodinu Kradu a tretji mojoj sestri 
Jani.«

»Ah, ah« —  véli Krad —  »Rozalie je 
to parmdno odredila!«

»Po tom óe Jana anda molitvenu knjigu 
dobiti.« —  véli plemenita Bortovka smiejuó. 
—  Notar pretrgne smieh gospodjin sa pi- 
anjern: »Gospodja pl Bort, koju hrpu Zelite 
zabrati za svoju?«

»Onih 200.000 krunah u gotovom« —  
odgovori ona.

»Jeli je vad izbor stalan?« —  pita no
tar, a onda dodene: »Vi milostiva gospodjo 
ste bogata, a sirola Jana neima nikaj! Zar 
vi njoj nebi vad izbor prepustili, a molit
venu knjigu uzeli, koja óe po svoj prilici 
Jani, kakti zadnjoj izbornici pripasti?«

»Jeli se dalite gospodine doktoré?« —  
krikne pi. Bortovka —  »zar nevidite u na- 
nadjenju naSe pô tovane Rozalije njezmu
namieru....... Ona je to veó predvidela, da
óe stara molitvena knjiga onomu pripasti 
koj Óe imati zadnji izbor.«

»Pak kaj vi iz toga zakljuóujete? —  
pita notar

»Ja iz toga zakljuóujem« odgovori gos
podja —  » da ju jetim njezina sestra iz- 
bastinila pak joj je samo ostavila molitvu i 
pokoru za öine.«

»Gospodin KraS» —  okrene se notar, 
k Sogoru pokojnice —  »Pak ako bi pokoj- 
nica i imala namieru svju sestru izbadtiniti 
to bi od vas, kaj ste bogataä prvog reda 
ipak bilo plemenito. da jedan diel svoje 
herbije siroti sami odpustite, koja to vrlo 
treba» —

»Hvala gospodine doktoré za vaá sa
viét« —  vei“ Kraá —  »villa baá graniói na

kre Sume. pak mi bad prija a tim nióvid 
da je u cielo pokuótvo u njoj. Kaj pak se 
dragocienostih tióe, nje joj takaj nemogu 
mopustiti, jer one su mi uspomena na po- 
dtojnu áogoricu.«

»Poáto se anda stvari tako imadu« —  
véli notar proti Jani —  »primite anda zad- 
nju hrpu izbora, najme molitvenu knjigu 
pokojne sestre!«

Jana zeme pruZenu joj knjigu, kudne 
ju te ju pruZi svoiemu malomu sineku, da 
ju i on kudne rieómi: »Evő sinko, kudni 
knjigu tvoje pokojne tece, koja bi te sigurno 
bila ljubila, da te je poznala, pak moli iz 
nje Boga, da ti dopusti, da budcs tak dobar, 
kak ti je otac bil.«

Diete pritisne svoja usta na knjigu te 
ju kudne, a onda odkvaói kvaóicu koja je 
korice skupa drZala te ju otvoi. »Ah mama«
—  vikne —  »kakovi su liepi kipci u njoj!
—  A zakaj je ov fini papir okolo svakoga 
kipeca omotan?«

»Za da se kipi neizriblju« —  odgo
vori mati.

»Ali mama«, —  pita opet diete —  *a 
zakaj je vide finih papirah okolo svakoga 
kipeca omotano? Em bi i jedan bil dosta.»

Mati sad pogleda na knjigu te nena 
dano zakriói. Notar pako véli proti ostalim:



je tarn pozabila svoju ruönu moönju. Ovo 
je spazil Gyulai János poőetne ékole VI-ga 
razreda uCenik i moénju к sebi vzeme íz 
Zelno znanja pogledne kaj zadrZava vu se
bi Cetiri jezer korun je bila vu njoj i jedna 
zlaína vura. Nato za gospojami beZi. Nego 
gospa je veC dotCas vpamet vzela, da je 
svoju moánjicu zgubila i ravno se naputila 
nju iskal idti. Onda njud eóec dostigne pré
da njoj moénju ona pogledne njeni sadrZaj. 
Nije falilo nikaj. Nuter su bile őetiri jezero 
korune i zlata vura. Gospa samo da nije 
odmedlela. Van vzeme iz svoje moánjice 
jedno korunu i préda deőaku za njegovo 
poétenje vu ime nagrade.

sa vre od viöe vremena ako prem v u jed- 
nim dvoru stanuvali i svaki na svojem kru- 
hu Ziveli jesu. Puca öve dneve vu svoji 
lastoviti kuhnji je kruha pekla, kad po kru- 
ha peftenju, Zerjavku je na sredine kuhnje 
ostavila. Ovo je spazil njeni brat Anton i 
rekel je njoj, zakaj ne pazi, bi se jóé lehko 
ogenj mogel pripetiti. Nu ni joj je viáe tre- 
balo, daklie naj bude ogenj, tim pobere Zer- 
javku i odnese na suhi gnoj, od őesa je o- 
genj tak poőel goreti. Na sreCu Mungjai To
mas i njegov sin ovo su spazili goruóega 
—  ognja na gnoju —  i jóé prvlje —  neg 
bi se poljeg stojeói kúp slame i slamom 
pokrita stanja takaj bila vuZgala.

Za duáll se  vu slami.
íz groznom smrtjom vumerl je vu Pe- 

terd obőini jeden őlovek. I2 Kaposvara ja- 
viju sledeőa:

Mlajéi Nagy József jako je ljubil pit- 
vino. Vu ovi dnevi je takaj tuliko vina pil, 
da se temeljito bil napil. Nagy JoZef med- 
jutim vu pijanim poloZaju je nigdar ne idei 
к svojoj íamiliji, nego na jedno skrivno 
rnesto se potegel spavat i tak dugó jeostal 
tam dók se ni streznil. íz ovom prilikom 
takaj potegnul se vu jeden ékeden i tarn 
na sklajene áupe otiéel je spavat. Vu snu 
medjutim se nekak iz áopah dőli po skli- 
zel vu jeden kút na zemlju. Nekoliko éo- 
pah se onda na njega vruhnulo i őisto za 
kopalo.

—  Nagy JoZef vu pijanim poloZaju ni 
si je mogel pomoői, niti pako pomoí zvati 
i tak se je za duéil. Familija poznala je 
je nesreőnoga öloveka njegovo navadu, i nit 
nega iéla iskat.

—  Nagy JoZefica za dva dm kesnije 
vu ékednju je nekaj posiuvala i jako veliko 
nepovolno duho je őutila. 2 ena je ho tela 
znati, od Cesa dohadja ta nepovolna duha, 
odnosila je iz kuta áope i ovak je doála 
svojega muZa vre na gnjiloőu obrnjeno mrt- 
vo telő.

Z loéosii d h v u L .

Mungjar Tamás bányavaríjskoga sta- 
novnika Katica zvana kei iz svojim otcem 
nepreslanoma je vu nemiru Zivela, radi Ce-

Kruhám doéavá! krvoloénik .

Öve dneve jednoga veőera vmorjenoga 
naáli jesu vu Budapeát na vulici Tormáé 
lstvana. Kedarstvo je podiglo traZbu i usta- 
novilo je takaj, da koji su bili krvoloóniki. 
Za Borka Lajoáa i GadaCi Jozefa zoveju dva 
hudodelne mlade deőke. koju iz kruénim 
svojim valuvanjem valuvali jesu, da iz jed- 
nirn nemilosrdnim vudarcom vgasili su ne- 
sreőnomu Tormaéu Istvánu njegovo Zivlenje

—  Dva ovi krvoloóni mladi zloCinci iz 
tremi drugemi svoje i pajdaái zestali su 
se iz Tormaéijum 1 vugnoti se njemu nisu 
bili hoteli. Kad je pako njim bil rekel 1 
prosil nje napali su ga i snekulikemi teZ- 
kimi vudarci za tukli su njega.

R azbojstvo .
Pri Barath Mihály inuraszerdaheljskim 

stanovniku. Vezzel Ferenez iz Stajera rod- 
jeni potepasti mlinarski detió je öve dneve 
hiZne obloke spolerl, nad ol)loke je v hiZu 
doéel i sladice dvauajst korún gotovih pe- 
nez i druga dugovanja je odnesel Polepas- 
toga razbojnika poleg Hottice prijelo je Zan- 
darstvo.

tírvava bitvina .

TekuCeg meseca 5 dneva prama veőeru 
dva uhlanoéki p ősti soldati jedno malo od 
vina napi ti i da zabavu podpunoma dokon- 
íaju oliáli su Vugrim'iC vdovice njeno za- 
bavnu hiZu. Buduó pako penez imali nisu,

»Nije nikaj, odviée kipeov je videla Deóecu 
púk vzeme knjigu iz ruk rieórni: »daj sim 
ti bi te kipece podrapal.»

Nasliednici ®u se sad raziéli te su si 
na sto naCinah razlageli notarovo zagova- 
ranje Jane pri dielenju ostavátine i krio Ja
nin pri pogledu u staru knjigu

Jedan miesec dni, zatim su videli Ja 
nu 1 njezinog sina, pristojno, aj ne razkoé 
no obuCene u koóiji se voziti. Oni su se 
na to opitali i saznali, da je Jana kuóu za 
2ЭОООО krunah kupila a svoga sina najvr- 
tjim uéiteljem u nauk povierila. Gospodja- 
ji Botovka i gospodin Kraá su se jednoga 
puta odpravili к gospodinu notaru puni zna- 
tiZeljnosti, da izpitaju kako i kaj je stum. 
Janóm i odkuda joj toliki novei.

»Mi bunimo mozbit?» —  véli gizdavo 
gospa pl. Bortovka.

»0 , niti najmanje!» —  odgovori notar, 
koj je za svojim pisaCem stolom sedel i 
pisai. —  »Ja baé uredjojem kupovinu dr- 
Zavnih papi rab, ko|e je Jana kupila.»

»Kako?» krikne gospodin kraé — » zar 
ona ima jóé i kapitale, gde si je i ónak veó 
liepu kuCu kupila?»

»Tako je!» —  odgovori notar na kratko.
»Pak odkuda njoj kapilali?» zapilaju 

obodva sajedno.

»Zar to neznate? —  Zar onda kad je 
Jana u staru molitvenu knjigu poglednula j 
te joj je kriő vuéel od osupnjenja, zar oij- 
da niste nikaj nasluöivali, kaj ju je tak o- 
supnulo?

»Mi nisnio nikaj nenavadnoga opaziva- 
li » —  Odgovore oni,

»Ah, ja sam misül, varn je sve pozuato 
» —  veli posmehee notar. —

»U molitveniku je bilo petdeset svetih 
kipeov, a svaki je bil zamotan u deset ban-j 
ke po jezero krunah. Anda je sirota Jana 
dobila za herbiju od svoje sestre 500.000 

I krunah iliti pol milijuna.
»Ah to je straöno veli gospodin Kraé.
»Da sam ja to znala!» —  zakrici sr* 

dito gospodja pl. Bortovka.
»Em sie bili prvi biraói. рак sie si mo- 

gli izabrati» —  veli notar —  »pak ja sam 
vam sam jóé i nudjal, da birate pokojniCi- 
noga molitvenika, ali me nitko nije hotel 
posluhnuti.»

»A tko bi si bil i mislil, da je u toj 
knjigi toliko blaga?» —  veli gospodja pl. 
Bortovka. Tim se izprióaju i otidu Zuhkim 
izkuslvom i grieénim jalom u srdcu

Em. holla j .

ali mozbit drugaó platiti nisu hoteli, zbog 
toga sporekli se jesu iz oéterijaáicom, őernu 
taj konec nastane, da jeden sóidat Vugrin- 
CiCku temeljito iz svojom kasturom je spi- 
kal, zatim pako vsa dugovanja koja su mu 
к rukam doéla na komade je zdrobil, da 
pare i suáedske obloke su takaj bili spo- 
trli. Med lim su vendar od nekud jednoga 
redara pozvali susedi, nego verek on je ne 
ladal iz oboruZenemi soldati, koje na pokon 
iz blizo bivajuóe kasarne dozvani slraZaCki 
soldati polovili jesu.

Pesmo vinogradara,
Zdrav mi budi dragi trsek, 
Neprecenjliv dar nebes!
KinC v goricaj, slava vrta,
Od Boga si blagoslovlen ves

Vekáih óud ne dela mesec,
Sunce nema te moCi!
Néma takve sile étrunja 
Kakvu imáé vince ti.

Ti ozdraviá srea rane,
BoleCine utopié!
Zalost se tej navek vugne,
Ti zdvojnosti odslrauis

Ti ugrijeé Cut nebesen,
Zdigneé duha v zvezden zrak!
V prsih zbudié sladku pes m 
Cela razvodris obiak

Ti na goslih radost dajeé 
Na svadbi si prvi svat!
Ti na plesu pete rnaZeé,
Zvezi vtisneé ti peCat.

Zorja mu iz lica síje,
Koga ljubié vince ti!
Kada druge zirna brije 
Njemu Zarko krv gori

StarC к kakti jelen skaka.
Ti ga Vince pomladié!
Tuga mine siromaka,
Vsenjah si kral evski blié«4.

Cvetje sejaé ti v puéCmu,
Bazsvetié ti kmiCni kraj!
Zemlju: ovii suz dolinu,
PremeniS ti vsladek raj

Niga mere, niti broja,
Kaj uóinié, vekéi tál!
Komaj da bi pevec Matijaé,
Tvoju hvalu prepeval

Anda trsek zdrav mi budi.
Hódi vince как do vej!
BoZe tuóu ti odverni,
Grnzdje stoplim suncem grej

Da narn lepő se dozori,
To te prosi vsaki nas!
Vinogradar se lej moli,
Tebe hvali vsaki óas.

О le Éles M átyás
vinogr*ti»r.

Odgovorni urednik: 
M A R C I T A I  J Ó Z S E F



A bányavári gazdaságban egy telje

sen jó karban lévő 4 lóerős járgány 

eladó. — Cím: Langer Makár földbir

tokos Bányavár u. p. Muraszerdahely.

Orelioviczán a templom mellett 
3 utca sarkán lévő ház KOROS
MÁNAK és ÜZLETNEK különö-

434. szám. 1905. végreh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ságnak 1905. évi V 253/1 számú végzése 
folytán dr. Hajós Ferenc Csáktornyái ügy
véd által képviselt Csáktornya vidéki tkptár 
r. t. felperes részére Mikec Lukács, Zebec 
Flórián és Plaftancs János alperesek ellen j 
560 kor. tőkekövetelés s jár. erejéig elren
delt kielégítési végrh. folytán alperesektől 
lefoglalt és 3060 k. becsült ingóságokra a 
perlaki kir. jbiróság 1905. V. 253/2 sz. 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
a korábbi vagy felülfoglaltatók követelése 
erejéig is, amenynyiben azok törvényes zá
logjogot nyertek volna, alperesek lakásán 
Murakirályon leendő megtartása határidőül 

1905. évi október hó 23 napjának délutáni 2 órája 
kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt paj
ták kukoricakasok, széna, kocsik, szarvas-* 
marhák, sertések s egyéb ingóságok a leg
többet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve 
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégitteléshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközól teteit 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 kifüggesztését kö
vető naptól számittatik.

Kelt Perlakon, 1905. évi október hó 
3-ik napján. 530
I . ____ I

Egy jó erkölcsű 12 éven felüli fiú

=  tanutónak =
felvétetik BRAT0 VCSAK ADOLF kertész

nél Zalaujváron.
I w 1 1 ■

sen alkalmas, azonnal eladó eset
leg bérbe vehető.

Bővebbet a tulajdonosnál

Hirschsohn Henriknél ugyanott Egyszeri átsimitás
43fy sz végr. 1905

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiró- 
ságnak 1905. évi V. 254/1 sz. végzése foly
tán Dr. Hajós Feren Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt Csáktornya vidéki tkptár r. t 
felperes részére Mikec Lukács és neje alpe
res ellen 3000 és 300 kor. tőkekövetelés 
s jár. erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán alperestől lefoglalt és 2320 
k. becsült ingóságokra a perlaki kir. jbiró
ság 1905. V. 254 2 sz végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felül- 
foglallatók követelése erejéig is, amenynyi- 
ben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, alperesek lakásán Murakirályon leen
dő megtartása határidőül

1905. éli október hó 23-ik napjanik d. u. 2 órája 
kitüzetik, a mikor a biróilag lefoglalt 1 drb. 
ló, kocsik, széna, pajta, kukoricakasok, szar
vasmarhák, sertések stb. s egyéb ingóságok 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el lógnak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégítéséhez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és « z a 
végrehaitási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy 
pedig szóval bejelenteni cl ne mulasszák

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését kö
vető naptól számittalik.

Kelt Perlak, 1905. okt 3 Ш

Schicht-szappannal
(„Szarvas" vagy „kulcs"-szappan)

pótól

kétszeri átsimitást közön 
séges szappannal.

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

Ke i I - La к к
legkitűnőbb mázoló szer puha padló számára.

K e i f - f é i c  v ia s z k e n ő c s  k e m é n y  p a d ló  s z á m á r a .  

K e i / - f é l e  f e h é r  „ G la s u r "  f é n y  m á z  9 0  f i l l é r .  

K e i l - i é i e  a r a n y - f é n y  m á z  k é p k e r e t e k n e k  4 0  f i l l é r .  

К  e i l - t é l é  s z á l  m a k a la p - f e s t é k  m in d e n  s z ín b e n .

—  Mindenkor kaphatók: ---------------

jteinricb MiKsa cfjafl (s ity tn y ii, —  Jtonlit X. b x u s in .



ól
6 

3

Üzletm egnyitás.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudo
mására adni, bogy Csáktornyán 3 j)cál('Utcábafl (a PECSORNIK- 
féle vendéglő átellenében) egy „ A R A N Y  **
címzett nagy raktáréi

fQszer-, csemege- és vegyes
kereskedést

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

tósága, azon kellemes helyzetbe juttatnak, bogy nagyrabe- 
csült vevőim legfokozottabb igényeinek is megfelelhetek.

Becses pártfogásukat kérve, biztosítom a leglelkiisme
retesebb és legpontosabb kiszolgálásról.

Csáktornya, li)öő október 1.

Kiváló tisztelettel

Ifj. P re m e c z  M ik ló s

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán
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