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A lap szellemi részére vonatkozó
minden közlemény

ElóUetóal árak:

Ma rg i t a l J ó z s e f szerkesztő
nevére küldendő.

K iadóhívatal:
Fischel Fülöp könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetési dijak,
nyiltterek és hirdetések.

MURAKÖZ

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

H írfu tá rt jutányosán száalttatnak.

M e g je le n ik h e t e n k in t e g y s z e r: v a s á rn a p .

Egész é v r e .......................... 8 kor.
Fél é v r e ............................... 4 kor.
Negyed é v r e ..................... 2 kor.
Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetésak elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és
Eckstein В. hird. irod. Bécsben
Schalck H., Dukes M., Oppelik A.,
» Á lta lá n o s T u d ó s itó « hirdetési
osztálya Budapest.

N yilttér p etitsora 20 i l l í r .

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hiv. közlönye.
Ez a csalódás már is kijózanította uz
emberiséget és két táborra osztolta a vilá
got. A kislelküek belevetették magukat a
Mint ahogy a szivacsnak minden por- hitetlenség karjaiba — a külső fornrákból
cikája vízzel van átitatva, épp úgy megvan élő hit pedig belesodorta a gyengébb lelke
telítve a mi társadalmunk közszelleme is ket a képmutató farizeusmusba, babonagőggel, hazugsággal. Ez az értelmi kevélység ságba.
jellemzi a világot s még az éretlen gyerekek
E kettős betegségből kell egyformán
is úgy beszélnek az Istenről, mint egykor a kigyógyitani — a megromlott világot. Ennek
gőgös Farao, a ki Mózesnek, az Isten küldött pedig csak egyetlen módja van. Az örök
jének az arcába vágta:
igazságra és szeretetre kell újra nevelni az
»Kicsoda az az ur, hogy én néki en emberiséget és az ő szellemét kell újra begedelmeskedjem ?
levínni, az egyéni életbe, a családi tűzhely
Hí őszinték akarunk lenni, be kell val hez és az összes emberi és társadalmi intéz
lanunk, hogy napjainkban minden csak kül ményekbe. Abból indul ki az életet adó
ső forma és hazugság. Udvarias külsőségek nedvkeringés, a melyben virágot fakaszt,
kel leplezik sokan szivök ürességét. A ba gyümölcsöt érlel.
rátságot színlelik, hogy az emberek egy
Ez az életet adó forrás, a melyből min
mást annál jobban kihasználhassák, külö den század tiszta üdítő italt merithetett, va
nösen ámítják egymást, sőt sokszor váltanak lahányszor csalódásaiban kifáradva, szenve
judás-csókoí azok, a kiknek a szívében délyeikben kimerülve, haldoklott a szomjú
nincs más, csak irigység és árulás.
ságtól.
Mindezt látjuk, de sem okulni, sem föl
Vegyük kezünkbe a történelmet, lapoz
eszmélni nem akarunk. Nem nyújtjuk ki zuk azt. Mit látunk ? Ugyanazt a tömegnyoreszkető kezünket az egyetlen orvosságért, mort, ugyanazt a képmutalást és csúszó
a mely uj életerőt adhat kimerült társadal mászó rabszolgaságot, a mely mindenkor
munkba az örök igazságokért. Nagy válsá az erkölcsi sülyedésnek szomorú jelensége
gok előtt áll a világ. Az igazi becsületes volt.
Isten után szomjuhozó lelkeket nem elégít
A tartalom ugyanaz, csak a keret más;
hetik ki immár a rendszeres hazugságok, a csak a viszonyok változtak, a melyekbe az
lélek nélkül való formaságok, a mikkel őket erkölcsi hanyatlásnak eme gyászos kórtör
minden téren táplálják. A jelszavakkal csak ténetei beleilleszkedtek
Minő nyomor, minő sülyedés ! Így só
a fül lakik jól, de a lélek éhesen maradt!
Nekünk élet kell ! Igazság és szeretet hajt föl az ember, mikor a törléneltunnek
után vágyódnak a szivek. Az emberiség ér eme szomorú lapjait olvasgatja. Pedig ne
zi, hogy Öt különféle jelszavakkal megcsal künk nem is kell ilyen példákért olyan na
gyon me3sze mennünk. Nyissuk ki a sze
ták és félrevezették.

Milyen közszellem ez V!

T Á R C A .

A céhraester.
Még abból az időből való volt Kaplai Gás
pár uram, midőn a céhrendszer dívott hazánkban.
Boldogabb is volt akkor a mesterember. Bármit
mondjon is a mai felvilágosodott világién azt tar
tom, hogy a céhrendszer ép oly védbástyája volt
a tisztességes kisiparnak és az iparos osztály jó
létének, mint az egykori vármegye a haza függet
lenségének.
Kaplai Gáspár korán jutott árvaságra. Azóta
úgy hányódott a világban egyik rokonától a má
sikig, mig végre a gondviselés Hegyi Tihamér be
csületes csizmadia mesterhez vezényelte, hol inas
nak fogadták.
Hegyi csakhamar felismerte a fiúban a te
hetséget, a szorgalmat és úgy bánt vele, mint sa
ját gyermekével. Az egész család úgy tekintette
őt, mintha hozzájok tartozott volna Kaplai is
szintén úgy érezte magát Hegyiéknél, mintha szü
leinél volna; sőt talán szüleinél sem lett volna
jobb dolga. Mint legény nemcsak hogy tisztességes
ellátásban részesült, hanem niég szép fizetést is
kapott. Már mint inas kis összeg pénzt kuporgott
Az öreg Hegyinek úgyszólván jobb keze lett.

Annál nagyobb meglepetést szerzett az öregnek
Kaplai, midőn egy alkalommal útra készen beál
lított Hegyi szobájába, hogy tőle búcsút vegyen,
mert vándor útra kél.
Tudom, hogy hálával tartozom majszter
uramnak s egész családjának, amiért egész élete
men át nem felejtem el a velem tett sok szíves
séget; de úgy tartom, hogy nem egész ember az,
aki legénykorát egy mesternél tölti el. Én tehát
vándorútra megyek, hogy bővebb tapasztalatot
szerezzek magamnak.
— Helyeslem ugyan fiam — szólt Hegyi, —
tervedet, hogy ismereteidet óhajtod bővíteni, mire
a vándorlás bő alkalmat nyújt. De gondold meg,
hogy a vándorlásnak árnyoldalai is vannak. Ma
gamon tapasztaltam, mily keserű kenyér az a
vándorlás. Sokszor a legény munka nélkül marad
és alamizsnából kénytelen tengetni életet. Vedd
ezt kedves fiam komolyan fontolóra, nehogy ké
sőbben meg l eltjén siratnod könnyelmű lépésedet.
Maradj itt, látod, hogy én öreg vagyok már s
nem sokáig vihetem a mesterséget, majd átveheted az én műhelyemet.
Gáspár arca felvidult ugyan egy pillanatra,
de aztán annál szomorúbb hangon mondá: Nem
uram! nem maradhatok többé. Nincs nyugtom;
úgy vagyok én, mint a vándormadár; mihelyt a
távoli hazájából a tavasz első lehelíete érkezik
hozzá, odasiet.
Tehát csakugyan elhagynál engem, ki

münket és megtaláljuk a mi társadalmi vi
szonyainkban is ugyanazt a rabszolgaságot,
ugyanezt a nyomort.
Ilyen közszellem ez ! —
C a e ik ó Jé n á é t,

K Ü L Ö N F É L É K .
— Oltár 8zentelé8 A kotori régi temp
lomot az elmúlt nyár folyamán renoválták,
s ez alkalommal a főoltár ereklyéit is elmoz
dították, miért is a főoltárt a renoválás után újra kellett fölszentelni. A fölszentelést
folyó hó 19-én, Szent Erzsébet napján dr.
Krapác János zágrábi fölszenlelt püspök
eszközölte nagy pompával.
Püspök ur Öméltósága e célból folyó
hó 18-án utazott Kotorba Csáktornyán ke
resztül s útja valóságos diadal ut volt. Csák
tornyára d. e. ■/* 11 órakor érkezett dr. Premec Domokos érseki és Radicsevics püspöki
titkár, valamint Kollarics Miksa varazsdi
prépost kíséretében. Itt a vasúti állomáson
a püspököt a felsőmuraközi papság és a
járási hatóság fogadták. A papság nevében
Kecskés Ferenc alesperes, a járás részéről
Kolbenschlag Béla főszolgabíró üdvözölték.
Krapác püspök a 11 órai budapesti személyvonattal utazott tovább Kotorba és a kísé
retéhez csatlakoztak Csáktornyán : Kecskés
Ferenc, Kralics Bálint, Kotter Márton, Filipics Lajos, Ehrenreich Béla plébánosok,
Lach Landulf ferencrendi vikárius, Zrínyi
Miklós belicai ideiglenes administrátor és
Murk bottornyai káplán; Kisszabadkán lmmásodik atyád lettem. Nem sajnálnád itt hagyni
családomat, mely kebelébe fogadott; elhagyni nő
met, ki anyaként szeret és Julcsát, a kedves Julcsát, kivel úgy összeszoktál 9
Sajnálni bizony sajnálom, hogy el kell hagy
nom azokat, kik úgy szerettek, annyi jóval elhal
moztak; de épen azért mennem kell.
— Mit beszélsz fiam ! talán valaki megbán
tott ? Talán a feleségem ? vagy Julcsa leányom ?
Akkor lakolni fognak. Mindjárt idehivatom őket
és előtted úgy lehordom, hogy megemlegetik.
Kérem, majszter uram, ne tegye, ők ártat
lanok. Sem a majszterné, sem a Julcsa nem bán
tottak soha egyetlen szóval sem.
Gáspár végre búcsút mond a Hegyi család
nak; egyenként megköszöni a majszternek, a majszternénak a vele éreztetett jóságot és a Julcsa
lányuknak is; de midőn az egész család könnybe
lábadt szemekkel áll előtte, tneglágyul szive. Az
tán mégis összeszedi magát, kezet szorít a majsz
ter urammal, a majszterné nemzetes asszonynyal
és kezet nyújt Julcsának. De midőn Julcsa úgy
megszorítja kezét, mintha vissza akarná tartani
és ő a leány könnytelt szemeibe tekintett, elsá
padt; olyan lett, mint a fal és összeesett.
Szép tavaszi nap volt. A nap úgy ragyogott
az égen, mintha csak maga is örült volna a mun
káján, az ébredező természet fellendülésének. A
levegő oly tiszta, oly illatos volt, hogy öröm volt
néhány órát a szabadban tölteni. Fel is használ-
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rei Fenne plébános; Murakirályon Peczek kanyaró teljesen megszűnt, miért is az áll.
György c. kanonok, Meslerich Gábor plébá elemi iskola I és II osztályaiban, valamint
nos, és Kedmenec káplán. Murakirályon a a kisdedóvodában folyó hó 23-án a tanítá
vasúti állomáson nagy tömeg nép gyűlt sokat ismét megkezdették.
— A Csáktornyái korcsolyázó egyesület
össze templomi zászlók alatt és a püspök
a vasúti kupéból, mig a vonat állott, néhány idei őszi közgyűlését folyó hó 19-én d. u.
szót intézett a tiszteletére összegyűlt néphez 2 órakor tartotta meg Dékány Mihály el
Rotorban a püspök fogadására a va nöklése mellett. Elnök az egylet mull évi
súti állomáson az alsómuraközi papság, ne működéséről beszámolván, jelentette, hogy
vezetesen: Hergár István esperes, Liszják az egyletnek a múlt évben összesen 96 tagja
Lajos, Czimmermann János, Golub János, volt. Az egylet bevétele 615 kor. 40 fillér
Habus Mihály,Fábián Gyula, Kadia József és kiadása 524 kor. 14 fillért tett ki s igy
plébánosok, a járási hatóság részéről Kovács a jelenlegi pénztár készlet 91 kor. 26 fill.
Rudolf főszolgabíró, az iskolás gyermekek Elnöki jelentés után az uj tisztikar válasz
az apácák vezetésével, a tűzoltóság s a kör tatott meg, mely szerint: elnök leli ismét
nyék hivői nagyszámban megjelentek. A Dékány Mihály; jegyző. Óriás János; pénz
papság részéről Hergár István szentmáriaí táros, Kende Róbert; pályagondnok, Divéky
esperes, a járás nevében Kovács Rudolf Ödön; helyettes pályagondnok, Dús János.
főszolgabíró a diadal kapunál a hívők ne A választmányba beválasztattak. Grész Ernő.
vében Liszják Lajos plébános, és
Ko dr. Huszár Pál, Korpics Rezső, dr Kovács
tor község elöljárósága nevében Kele György Lipól, dr. László Béla, Lakó Imre, Neumann
jegyző üdvözölték a püspököt. A meg Róbert és Tömör Boldizsár. A közgyűlés el
érkezés után a püspök kíséretével együtt határozta, hogy a mennyiben az egyesület
Alsódomboruba ment, hol tiszteletére újlaki anyagi eieje megengedi, egy bódét állít lel
Hirschler Miksa 32 teritékü diszebédet adott. a jégpálya mellett. A jégpálya az idén is,
Ebéd után délután 3 órakor a püspök mint a múlt évben az már meghonosittatott,
visszament Rotorba, hol mozsár durrogás és csak d. u. 4 óra utáni időben lesz használ
harangzúgás között egyenesen a templomba ható, mely időben a pálya villamos ivlámment. Itt a templom ajtóban Liszják Lajos pákkal lesz megvilágítva. A taggyüjtő ivet
kotori plébános fogadta szép beszéddel, december 1-én bocsájtják ki.
— EZREK HÁLÁJA jutott a csuz és
mely után a püspök a templomban püspö
ki áldást osztva, felment a prédikáló székre, köszvényes betegek közül Zoltán Béla gyógysze
részhez azon kiváló eredményekért, melyeket a
s onnan nagyszabású prédikációt tartott az hires Zoltán-féle kenőcs használatával értek el.
oltárszentelésről. A püspök közvetlen kísé E hírneves kenőcs még oly csuz és köszvényes
rete Rotorban a plébánosnál, a muraközi betegek súlyos baját is meggyógyította, kik már
papság pedig Alsódomboruban Hirschlerék- évtizedek óta nem voltak képesek gyógyulást ta
lálni. Tudja meg hát mindenki, hogy ha családjá
nél szált meg.
ban v.tlaki csuz és köszvényben szenved, akkor
Az oltár szentelés vasárnap reggel 8 meg kell hozatni a Zoltán féle kenőcs üvegjét 2
órakor kezdődött. A püspök a fáraháztól koronáért a Zoltán-féle gyógyszertárból Budapest,
proccesióval ment a templomba, hol 8 pap V, Szabadságtér.
segédlete mellett 2 óra hosszáig tartott a
Nagy Géza zongora-virtouz, kolozsvári
szentelési szertartás. Szentelés után az újra lanilóképző-intézeti tanár folyó hó 17-én
szentelt oltárnál a püspök ünnepi nagyin i- Berlinben a berlini filharmonikusok nagy
sét mondott.
termében hangverseny! larlott A műsoron
Déli 1 órakor 54 teritékü ebéd volt a Bach, Beethoven, Brahms, Liszt és Kubinplébánosnál, melyen Liszják Lajos plébános slein művei szerepeltek és a hangversenyező
a pápát, a püspök pedig a zágrábi érsekei j már első számával oly osztatlan, nagy há
éltették. A püspök Radicsevics titkár és a lást éri el. hogy a következő zeneszámnál
varazsdi prépost kíséretében tél 5 órakor szűnni nem akaró lelkes tapssal fogadták.
Murakeresztur— Gyékényesen keresztül visz- A siker a hatalmas Hubinslein elude elő
sza utazott Zágrábba
adásával érte el a tetőfokál, úgy hogy Nagy
— A kanyaró megszűnt. A Csáktornyán Gézának ráadásul meg Hali kényes és bra
7 héten keresztül járványszerüleg uralkodott vúros rigaudonját is el kelleti játszani.
ták azt sokan, köztük ott lehetett látni Kaplai
Gáspárt Hegyi Jblcsával. De ők m in látszottak
figyelni a mezők virágaira, n.ebek oly szépen mo
solyogtak iájuk, nem ügyelve a járókelőkre, oly
nagyon elmélyedtek ők a beszélgetésbe Arról ta
nakodtak, hogy mikor tartsák meg a lakodalmukat.
Gáspár amellett volt, hogy minél előbb és
mennél egyszerűbben menjen végbe a lakodalom.
— Tudod Julcsiim, hogy árva tiu vagyok:
senkim sincs, a kit a lakodalomra nieghiválnék:
essünk túl rajta minden fény és feltűnés nélkül.
— Érlelek édes Gáspárom; szerelném is a
kívánságodat teljesíteni, de ez lehetetlen. Először
is szüleimnek nagyon sok a jó emberük, ezek
mind elvárják, hogy őket meghívjuk a lakodalom
ra. Aztán meg is ítélnék szüléimét, ha csak úgy
suttyomban férjhez adnának: hisz mindenki ismer
Iwnnünket és tudja, hogy az a költség, mibe a
lakodalom kerül, nem tesz minket tönkre. Bor
van a háznál annyi, hogy magunk el sem fogyaszt
hatjuk. Pulyka, ruca, liba s más apró jószág van
elég a háznál. Aztán meg leölhetjük az egyik borjút
és lesz enni való elég. Azt is fontolóra kell ven
ned, hogy eljegyzésünk oly hirtelen történt, hogy
épenséggel semmi időnk sem volt a staférung el
készítéséhez. Uj bútort is kell majd rendelnünk.
Mig mindez elkészül, addig bizony ilt lesz a pün
kösd; legjobbnak tartanám, ha pünkösd másodnapján tartanók az egybekelést. Azt mondja anyám,
hogy Ők is ekkor esküdtek.

A farsangi mulatságok sorozatát a Csák
tornyái jótékonycélu nőegylet estélye nyitja
meg január 6-án, Vizkereszt napján. ITgy
értesülünk, hogy közönségünknek ez alka
lommal oly kiváló élvezetben lesz része, a
minő Csáktornyán már régóta nem kínál
kozott. A mulatság u. is előképekkel kez
dődik, melyekben a négy évszak sa kilenc
múzsa kerül bemutatásra. Az élőképekben
való részvételét már eddig is 12 hölgy Ígérte
meg, a rendezést pedig Zsebők János polg
isk. rajztanár volt szives magára vállalni
Az egyes élőképek kö é eső szüneteket
hangverseny számok töltik ki. Az estélyi
tánc fejezi be, melynek rendező-bizottsága
már legkö elebb megalakul. Az élvezetes
estélyre már most is felhívjuk a közönség
figyelmét.
F A JT IS Z T A SZŐ LŐ O LTVÁN YO K leg
jobban és legolcsóbban szerezhetők be az állami
lag segélyezett és Buding Adolf szakszerű vezetése
alatt álló vállalati oltványtelepnél Billéden Tóton tálmegye.
— Erzsébet napját a Csáktornyái áll

tanítóképző intézet Önképzőköre folyó hó
19-én díszközgyűlésén a következő műsor
ral ünnepelte meg: 1. Hymnus, énekelte az
ifjúság 2. »Erzsébet«, irta és szavalta: Kopstein Lipót IV éves növ. 3. Gyászének. Éne
kelték: Susmél Ede és Horváth Dezső IV
évesek, harmnniumon kisérte Kozma Imre
IV éves növendék. 4. Ünnepi beszéd. Tar
totta: Baksa Lajos IV éves növendék. 5
»Mi atyánk a menyben!« Irta Pósa Lajos;
szavalta: Borossay Béla II éves növendék
6. Szózat, énekelte az ifjúság.
— A lógrádi műkedvelők I évi novem
ber hó 29-én a nagyvendéglő összes helyi
ségeiben táncmulatsággal egybekötött Andrásnapi jótékonycélu hangversenyt rendeznek
Személjegy l kor 40 fillér, családjegy 3
kor. Kezdete pont 8 órakor Felülfizetesek
köszönettel fogadtatnak. Műsor: 1. A vén
cigány. Előadja az énekkar. 2. Értekezés
Tartja: Bors György 3. Semiramis nyitvány
Rossini-tól, zongorán előadja: Pick Edéné
4. Monolog. Előadja: Mtkler Győző. 5. Pe
tőfi a Hortobágyon, melodráma. Előadja
Pur Mihály Kísérik: hegedűn Goldschmied
József, cimbalmon Mikler Győző, zongorán
Haller Ernő. 6. IX Hangversenymű Ch. Be
rni! tói. Hegedüli előadja: Goldschmied Jó
zsel, zongorán Haller Ernő. 7 Dialog Elő
adják: Dr. Kaiser Józsel és Misner Gyula
8 »Magyar darabok « Zongorán előadta: Ti
borc Aulai. 9 »Él) őseink hazája . « Elő
adja az énekkar.

Kaplai uram ujult erővel kezdett a munka
hoz a lakzi után. Portékájának volt is keletje.
Minden heti vásárkor néhány ropogos szálas ván
MONTItíNOSO GRÓFNŐ. A volt szász
dorolt a láda fiába. Embertársai szerették, be tróiiörokösnő emlékiratain Iк közlését most kezdte
csülték, mint okos, becsületes embert. Az öreg meg Az Újság politikai napilap Eurúpaszerte fog
Vudnai céhmester halula után Kaplai Gáspárt iják emlegetni ezt ;i könyvet, melynéí érdekleszi
választották meg egyhangúlag a becsületes csiz I több regény még nem i/.g.itla az olvasóközönséget
madia céh atyamesterévé Nagy megtiszteltetés Az Újság újonnan belépő előfizetőinek külön le
volt ez az alig 30 éves mesterre nézve. Oly le nyomatban küldi meg az eddig megjelent részt
kintél уre tett szert rövid idő alatt társai közölt, Egyben felhívjuk t. olvasóink figyelmét Az Újság
hogy ezek valósággal rajonglak érte. Minden sza nak lapunk mai számában megjelent hirdetésére
va bölcsességet
lehelt, minden intézkedése tár
— Hirdetmény. Az 1898 évi XIX le
sai javát niozditá elő Bövid idő alatt ő volt a
város legnépszerűbb embere Boldog családi éle 45 §-a. és ezen törvény végrehajtása tár
tel élt. Amióta egymáséi lettek, — pedig elhaladt gyában a m kir földmivelésügyi miniszter
fejük felett néhány év,
nem volt köztük né ur által 15,217 /1899 szám alatt kiadóit
zeteltérés. A gyermekek mint orgonasipok jöttek rendeletnek 212— 231 § ai értelmében Csák
egymásután és szépen fejlődtek. Jól nevelt gyer tornya község voll úrbéres közbirtokossága
mekek voltak. Nem is csoda, hisz az apa és az
anya szemei folyton rajtuk csüngtek. Vallásos ne nak alakuló gyűlése Csáktornya községben
velésben részesítették őket, a mi akkor még nem a községházán 1905 évi dec hó 5-én d. e
tartozott oly ritkaságok közé, mint napjainkban. 9 órakor a közigazgatási erdészeti bizottság
Mindennap reggel és este, ebéd előtt és ebéd után kiküldöttjeinek közreműködésével fog meg
együttesen imádkoztak. Minden vasár- és ünnep
tartani. Tárgysorozat: 1.) A szavazásra jo
napon az egész csalód együttesen elment a temp
lomba nagy misére és prédikációra, szóval isteni gosullak jegyzékének összeállítása és evvel
kapcsolatosan a hirlokjogosultság arányréfélelemben éltek.
a
FolytatАи» következik, ]

am c o l a . szeinek megállapítása. 2) A közösen hasz

nált erdő gazdasági ügyvítelüre vonatkozó
szabályzat megállapítása. Felhivalnak tehát

XXII. teéaj.

Predplatna cena ja

Sve poSiljke se tiéuó zadrZaja
novinah, naj se poäiljaju na
ime, Hargitai Joiefa urednika
(Csáktornya,

MEDJIMURJE

Izd a te ljstvo ;
knjiiara Fisch el Filipova,
kam se predplale i obznane
poéljaju.

48 Broj.

Csáktornya, 1905. november 26-ga

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druitveni, znastveni i povuóljivi list za púk
Iz la z i s v a k i

tje d e n je d e n k r a t i t o : v u s v a k u n e d e lju .

Na celo leto . . .

8 kor

Na pol leta . . .

4 kor.

Na éetvert leta .

.

2 kor

Pojedini broji koStaju 20 fi

Obznane se poleg pogodbe
i fal raőunaju.

SluZbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki lakarékpénzlár» i t. d.
riela. Morerno videti iz öve álive, как sve meAali, pak su nju kakti Togyerovu Zeuu
dobro zravna Bog i kaj se danas morti nam pokopali Togyer se je drugoé oZenil i blakrivo vidi, to Bog sve vu buduénosti na йен je bil sa mladom Zénóm Pánkom, kad
Vu letoánjim kolendaru vaáim je jedna dobro donese. Iz palra Gabriela nebi nigdar je зато na jedenkrat nazad doála njegova
Ativa, koja govori, kuliko i kuliko ljudi, pater bil. ako se nebi zaljubil Treziku zbog stara Zena Hanka i t. d. Sa jednom reéjom
sredstva i t. d. je treba, dók jeden falaéec éesa ga je njem otec pretiral i tak vu ue- dosta se je moéi zabavljati nad ovom Ati
kruha kruhorn postane Так bi i mi lehko volju i probe porinul. Zaistino lepa je ova vom, koja hoée kazati jeden del iz Zivota
pisali, kuliko ljudi, sredstvah, maáinah je Ativa i duga je, svaki koj bude nju óllal, tótov.
treba, dók iz kolendara kolendar postane.
Zatem dojde najglavneAe, kaj se je
bude imel radost vu njuj.
Jer pák bi to jako dugó trajalo, nebudemo
proAloga ljeta péipetilo: od rusko japanskoto pisali, nego hoéemo nekaj od samoga le- Nadaljeje Alivá Majczen Ferenca opadneVoja ga bója. Na pet stranab je tu átatfapiino
toánjega kolendara od njegovog zidrZaja pi- nam takaj kaZe da je sve sa boZjom voIjom. Koj pod drugoga jamu кора sam vu как su se borili rusi i japanci. Svaki1more
sáli.
nju. Так je delal LogoZar Miáka premoZen videti iz öve Ative, как viteZki su japanc
Véé 23 Ijeto, kaj je té kolendar navu- gazda, on je navek pod Серее Lovrenca ja- kojim je viteZlvo njihova domoljubnost dala
éitelj medjimurskog puka, zbuditelj domoVredna je óva Ativa za preéitati
п. u kopal, nazadnje je sam vu nju opal.
tjubnosti vu Medjimurju Jer ovoga kolen
Dosta je takaj drugih Alivah vu kolen
TakajAe
znameinta
i
za
preéitati
vreddara si kupi svaki siromak, ko| za novine
daru, svaki si more najti za navuk i za vena
Ativa
je:
»Kaj
je
zrok
naáemu
slabomu
néma peneze, ali kolendar si kupi, jer
selje. Как takaj bez éesa naA kolendar niti
njegov navuéitelj, koj mu smeha i radost plodu?» —
— nebi mogel biti: »Nekaj za kratek éas!»
Zaisto
preporuéarno
svakomu
medjinapravi negda— negda, nemore faliti iz njeje takaj dosta vu kolendaru.
murcii ovu Ativu, koja je od reéi do reéi
gove hiZe
To je na kralkoma, kaj smo od kolen
Как svako Ijeto, tak i Ijetos je pun — istina. NaA plod je — nigdar ne lak dara povedah hoteli. Bez svakog kriéa i haveliki,
как
vu
stranjskih
meslah.
Vu
uvoj
naA kolendar pouéljivih i smeánih átivah.
labuke, naA kolendar svakoga vuéi na poáKoj se hoée smejati vu kolendaru sí i tak- Ativi, moremo citati, как je moci plod po- tuvanje Boga i na ljubav svoje domovine
vekáavati
i
zernlju
popraviti
Vu Ativu najde, koj se hoée vuéiti i za njeкак takaj na ljubav bliZnjega.
istiva od In kaAsajskih muCenikov je
ga je Ativa vu kolendaru. Jer Ativah je puno vu kolendaru. Najprvié nam poveda svo- lakajáe lépa Osobito je zanimiva zato, jer
je proroéanstvo stoletni prorok Ljudi iz ne- su té tri muéeniki iz naáe domovine blaPolitiéki pregled.
kojih pojavov sudiju na buduéno vréme. Zeni. Ljeta 1905-ga nje jo sadaAnji papa
пай stoletni prorok vuéi ljudi, da kaj naj Pius X-ti proglasil za svete.
zemeju vu opaZnju, ako hoéeju znali kakvo
Kristófty ministe znutraAnjih poslov je
Za tom Ativom opel dojde jedna vesebude vreme.
la. Od Friéka Togyera se govori tu, koj je od dvanajst varmegjijab nazad vzel orsaéku
Zatem je Ativa naAega véé tak obljub- imel dve Zene. Ka l rnu je prva Zena zbe- podporu Najmre orsag svakoj varmegjiji
Ijenoga pisca Kollay Emanuela. Ön pripo- teZala nju je vu Apital dal, vu Apitalu je pomoé daje, da se iz toga varmedjinski
vieda od prve i zadnje ljubavi patra Gab jedna stara Zenska vurnrla, all su se po- sluZbeniki plaéaju. Sada je to pomoé pre-

Medjumurski Kolendar.

Z А В A V A.
Kroz novine.

1si mogel tak dugó lediéen Inti, budeA mogel

»Anda tu je sada plod naAega oglaAi-

joA i ta dva^— tri tjedna zdrZati, dók se toé- vanja» — zdehne si Belié le priéine liste
no neosvedoéiá о dobroti srdea i uzornom olvarati. — »Ipak ih je mnogo, koje bi raponaáanju buduée zaruénice.»
de zamuZ poAle!» — I lim je priéme éitati

»Ah, ja sam bil lak zadovoljan smo- i promalrati priloZene lotografije a konaéno
»Ako je éoviek véé lak straAljiv, da jom pokojnom starom tecom, takovu viAe zakljuéi, se posavietovati sa prijateljom Gornereéem nedoloZen, da se neula osobno Iju- nedobim» — jadikuje gospodin Bébé — » nikorn. Kad je onda ovaj poslie krijemu dobavni odnoéaj zapodieuuti, onda je najbolje Sve je bilo éiAto i redno u kuéi i ona je Ael, priéeli su znovié liste premetavati, ali
kroz novine si zaruénicu poiskati. 1 takove sv(‘ ué nila po mojoj volji.»
se nikak sjedinili nisu mogli. Ona, koja je
Zenitve su viáekrat sretne » — Upuéival je
polag priloZene íotogralije bila najliepAa,
»Ljubeéa Zena ée ti Io joA bolje sve nije svoju starost napisala, а к tomu je sve
Gornik Prijatelj mu Belié, kojemu je toga
nauka daval, зато si je duboko zdehnul urediti,» — odgovori Gornik — »Samo ti moguée i nemogué obeéuvala; óva dakle
— »Ja ti anda savietujem» — nastavi Gor pazi! Mi éemo sad odmah taj oglas za no- nije bila istinska. Tri su bile udovice; s onik — »u novinah oglasili od prilikeovak: vine sastaviti. a tvoja hausmajstorica — ona vimi anda nije iiikaj bilo. üvie su bile mlaDobro slojeéi gospodin srednjih godinah pri- le dvori, jeli, — ona ée oglas u redakeiju de kuharice sa nekoliko stotinami priápara
jalelj naravi i lova, veselak i t. Bd. Zen se novinah odnesti, kője éu ga preAlampati; a nog kapitala; za tini Belié nije iáéi. Ostale
jednom istih svojstvah gospodiénom oZemti mi éemo onda зато éekati?
pak su bile takovog pisanja, da se je koPoAto je zaruénik dosta imuéan, nije potNekoliko dni zatim pokuéi netko na inaj éitati moglo.
reFno da zaruénica posieduje imetak, ab je Beliéevih vratih: »Ja sam donesla nekoliko
»Poéekajmo joA,» — savietoval je Gor
potrebno, da je naobraZeua i liepa.»
listovah iz expedicije» — véli mlada dievoj- nik, a Belié je pristal na to, jer tak straAno
»Je odgovori gospodin Belié — »ab na ka i p uZi Beliéu nekoliko lislov. Ön ne- mu se niti nije sililo Zeniti.
to ih se viáe javi, kője hoéu iti zamuZ, a poznatu dievojku ónak pitajué gleda — »ja
Véé drugoga dana je hausmajstoriéina
kako sad paziti i trefiti, da éoviek nena- sam naj те kéi hausmajstoriéina» — raz- donesla iz redakcije éetiri lista.» No za vas
sede?»
jasni mu óva.
gospodin Belié se vragometno jaáu!» — véli
»Lahko,» — odgovori Gornik — »sa»Ah tak — hvala liepa!» — ön vze- smejué. Belié se je takaj nasmijal, jer haus
mo se nije treba nagliti, veééekati i izpita- nip list , dievojka se nakloni i odbieZi po majstoriéina je bila baA liepa dievojka sa
vati, a ne odmah prvu ponudu primiti. Kad slubah dole.
bepimi bielimi zubi, érlenimi ustnicami i ja-

Gabona áruk. —
1 ni.-m ázsa, f

Búza
Kozs
Árpa
Zab
Kukoricza
Fehér bab
Sárga »
Vegyes »
Kendermag
Lenmag
Tökmag
Bükköny

Ciena Ш ка

I m -a m l

; Puliira
HrZ
Jeémen
I Zob
uj Kumza nova
uj Grab beli
»
* /üli
»
» zmésan

Konopljeno seme
Len
KoSéice
Gra hurka

kor fill
,15.80 —

12 20—
!8.00 18 50 14 00
20 00 20 50 20 '
28 00
10.00—
IÍ2 3 0 0 —
1 7 .2 0 —

820 sz 905.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
évi LX l.-c. 102 §-a érleimében ezennel
közhírre leszi, hogy a csáklornyai kir jbiróság 1905 évi V. 401 és 491 sz. végzése
következtében l)r. Szántó Lajos budapesti
lakos ügyvéd állal képviseli Agobián és
Adorján budapesti lakos javára Kolhensehlag
Béla főszolgabíró esáktornyai lakos ellen
240 és 240 kor. s jár erejéig 1905 évi oki
18-án loganatosiloll kielégítési végrehajtás
utján lefoglalt és 758 kor. becsüli -zobabu
tor és könyvtárból álló ingóságok nyilvá
nos árverésen eladalnak.
Mely árverésnek a C s á k t o r n y á i kir já
rásbíróság 1905. évi V. ’408 szánni végzésé
Ifolytán 200 kor tőkekövetelés, ennek 1905
Iévi szeptember hó 8 napjától járó n°/o ka
matai, és 240 kor. tőke ennek 1905. január
hó 8-tól 5° о kamata eddig összesen 124
kor 40 till bíróikig már megállapított k ö l t 
ségek erejéig Csáktornyán alperes lakásán
leendő eszközlésére

1905. évi dec. ho 1-so napjanak d u. ' * 3 órakor
határidőül kilüzelik, es ahoz a venni szání dékozóK oly megjegyzéssel hivatnak meg,
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX.
I-ez. 107 es 108 $-.u érlelméhen készpénzfizelés mellell, a legtöbbet ígérőnek becsáron
alul is el fognak adatni
Kell Csáklornván. 1905. nov 10 8 47

Orehovicán a templom mellett .’1
utca .sarkán levő ház korcsmának
ős üzletnek különösen alkalmas,
azoi »ml eladó esetleg bérbe vehető.
*-• Bővebbet a tulajdonosnál:
Hirschsohn Henrik-nél ugyanott..

EGY

HÚNAPIG

TEUESEN INGYEN!

A ki már most beküldi — ha csak egy hónapra is — az előfizetési ősszeget
AZ
Ú J S Á G politikai napilapra, annak egész december havában teljesen ingyen
küldi meg a kiadóhivatal a legjobb magyar lapot: AZ UJSÁG-ot. Előfizetési
Egy hónapra 2 korona 40 fillér, három hónapra 7 korona. — AZ-'ÚJSÁG gyö
nyörű kiállítású naptárát minden előfizető díjtalanul kapja meg. — GyÓnydrÜ
húsvéti album! Megrendelési cím: AZ ÚJSÁG kiadóhivatala, Budapest. Kerepesi-út 54 szám.

M o n ttg n o s o G ró fn ő ,
vol
e m lé k ir a ta itm o st
k ö x i i A Z Ú J S Á G . — U jo n
b e lé p ő
e iő tix e tő k
k ü lö n le v o n a tb a n m e g k a
já k e n n e k a s x e n x á e fó s e m lé k ir a tn a k e d d ig
m e g je le n t r é s x é t.

Nyomatot Fischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán

