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M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. 

M egjelenik h e ten k in t egyszer: vasárnap.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a Csáktornya Vidéki Takarékpénztár

Téli gondolatok.
Beköszöntött a tél, nemsokára a hegyek 

teteje felett hóra borul az égboltozat, a pá
rás, hideg levegőben röpködő vadludak jel
zik a tél jövetelét. A gazdaember a bosszú, 
fáradságos munkák után pihenőre térhet. 
Az őszi munkák befejezést nyertek úgy, a 
hogy. Vetési munkánkban, a talaj őszi meg
művelésében a rendszeres időjárás nagyon 
gátolt, sőt uémely helyen teljesen meghiúsí
totta a gazdák törekvését. Vetéseink a sok 
esőzés miatt sárgulnak, a gazda reményte
lenül áll meg táblája szélén. De azért két
ségbeesett lelke nem tör ki szitokba, sőt for
ró imája száll a magasba, kérve a gondvi
selést, hogy jövőben tartson távol minden 
veszélyt és csapást. E rossz ősz okozta ba
jokat majd csak kiheverik gazdáink, ha a 
ránk jövő tavaszszal megkettőzött szorgalom
mal igyekeznek az elmaradt őszi munkákat 
pótolni s a kimaradt vagy rosszul kelt őszi 
vetéseket tavasziakkal helyettesíteni. Ha a 
kegyelem Istene meghallgatja a munkás gaz
da könyörgését s egy kedvező tavaszt hoz, 
úgy nem lesz oly nagy ok az aggodalomra, 
hisz az ősziekben szenvedett károkat pótol
ják a jól sikerülő tavasziak.

Nincs tehát miért kétségbe esni, nincs 
mért elcsüggedni. Jó az Isten, majd csak’ 
megsegíti az igazán munkálkodó gazda
embert.

Vége a földmunkának, maholnap a szél 
hóbarázdákat szánt az utcán, mezőn és jég
virágok rakódnak az ablaktáblákra. Mit tesz

ilyenkor a mi népünk? Mível tölti el az 
unalmas téli napokat? Szépen meghúzódik 
a padka mellett, mint a mormota, a melyik 
teli álmát alussza. Elpipázgat, elbeszélget. 
Hát téli munkája nincs a gazdaembernek ? 
Hónapokon át tétlenségre van kárhoztatva 
az em ber? óh, dehogy nincs: csak nálunk 
szokás az igy. Csak nálunk telik el az év 
jó része üres szóbeszédben, áldatlan sem
mittevésben. Pedig de lenne mód|a a mi 
népünknek ezt a téli időt hasznára fordítani!

Hát mért terem a fűz vesszőt, a mo
csár sást, ha nem arra, hogy belőle köny- 
nyüszerrel alkalmas háziipar teremtődjék ? 
Mért terem az erdő fát, ha nem azért, hogy 
az megmunkálható legyen ? Mivel külömb 
a cseh, meg a morva, akik téli hónapokon 
át készített játék tárgyakból szépen szerez
nek és akiknek a munkája révén tőlünk is 
évenként nem egy millió korona vándorol 
ki. Pedig de jó lenne az a pénz, a mi né
pünknek téli gondjai elűzésére!

Ha gyengébb a termés, ha nem ad 
bőven a íöld, beáll a téli nyomorúság, a 
szűkölködés, ennek nyomán az elégületlen- 
ség a sorssal, a világgal. Elkeseredésében 
népünk ezrei ragadnak vándorbotot, s itt 
hagyják az ősifészket, itt hagyják azt a föl
det, hol bölcsőjük ringott, a hol az ősök 
hamvai nyugosznak. Elhagyva a fehér há
zas kis falucskát, búcsút vesznek a megszen
telt hantoktól, feledve a múltat, nem bízva 
a jövőben, egy jobb s boldogabb élet remé
nyében vitorláznak az ismeretlen haza, az 
újvilág felé, hol a gyermek mesék Eldorá- 
dóját vélik feltalálhatni.

T Á R C A .

M u z s i k a  s z ó l .

Muzsika szól odabenn a csárdában,
Három cigány muzsikál ott javában 
Barna legény, ki a nótát huzatja,
De nagy lehet, a szivének bánatja ! . . .

»Húzzad cigány ! a legkeservesebbet,
Muzsikáld ki belőlem a lelkemet !
Húzzad addig, mig a szivem meghasad,
Vagy a mig a hegedűd összeszakad ! . . .«

A hegedű szól, búsan, keservesen ;
Barna legény ül, hallgatja csendesen.
De szivében vihar az, a mi úgy dúl,
Mig szeméből a köny nagy cseppekben hull . .

. . . Hej az a lány . . .  de nem hittem ezt soha, 
Nem gondoltam, hogy megérjem valaha.
Mint fogadta, mint esküdött, hogy szeret,
S milyen hamar megcsalta, a szivemet . .

No de semmi . . .  6 elhagyott engeinet.
S én pedig most itt hagyom az életet . . . 
Megátkoztak, pokol az élet nekem.
A pokolból szabaduljon a lelkem

Hej cigányok ! ne tovább a szomorút !
Nem viszem a másvilágra ezt a bút. 
Leszámoltam én evvel a világgal,
Elé most hát a legvigabb nótával ! . .

A n t a l  J á n o s .

D a l .

E hosszú téli éjeken 
Epeszt, kínoz a gondolat :
Ha elvesztnélek tégedet,
Elbirnám-e a sorsomat.

S reggel, mikor szemem köszönt 
És hosszú bűvös csókra int,
Meggyőzőbb nekem ez az érv,
Száz eskünél is többet ér,
Feledtem már az éji kint.

F á y  N á n d o r .

Az ördög karmai.
(M ese a nép köréből.)

Sokat forogtam életemben a nép között, mert 
szeretem természetességét. Sokat láttam, hallottam 
s nem tagadom, tanultam tőle. Nappal megfigyel

De sokan csalódtak már, kik e lidérc- 
fény után futva, itt hagyták a szülőtöldet, 
itt hagyták az édesanyát, de sokan tértek 
már vissza könnyes szemmel, megtöiötten, 
elrongyolódva. De sokan borultak már le a 
hűtlenül itt hagyott szülőföldre s könnyeik
kel áztatták a rögöt, »mely ápol s eltakar« 
s azt a hantot, melyet oly könnyelműen 
hagytak el. És az édesanya örömmel fo
gadja, örömmel szorítja dobogó keblére a 
megtévedt, rossz, hűtlen gyermeket.

Ha népünk is megbarátkozna a házi
ipari munkákkal, ha a hosszú téli estéket 
hasznos munkával töltené el, bizonyára ke
vesebb lenne az elégületlenek száma s nem 
lenne annyi a kivándorló. A munka az, 
mely elkergeti a gondterhes felhőket a gaz
da háza tájékáról, elűzi azt a lidércíényt, 
mely a kivándorlásra csalja, csábítja. A há
ziipari foglalkozás az, mely még télen is 
keresethez juttatja a munkáskezet, s a mely 
kiveszi kezéből a felvett vándorbolot. Egy 
hires király mondta, »hogy akkor volna 
boldog, ha tudná, hogy minden alattvalója 
fazekában vasárnaponként egy tyuk főne.« 
Bizony ez a tyuk bízvást ott lehelne a mi 
népünk vasárnapi ebédjén, ha megértené a 
háziipari foglalkozás áldását. Mért idegen
gedik ettől, inért nem akarja téli idejét a r
ra fordítani, hogy a tavaszt ne kiéhezés 
után várja, hanem azzal a jóleső tudattal 
lásson neki a földmunkának, hogy a tél 
sem ment el hiába, annak is meg volt a 
maga áldása.

Az a közmondás, hogy kiki a maga 
szerencséjének a kovácsa, sehol sem igazo-

tem munkásságát, az est beálltával végighallgat
tam jóízű meséjét.

Egy ilyen mesét, melyet a nép ajkáról les
tem el, Írok le.

Villányban, hol az a kitűnő »Villányi bor« 
terem, mely a nép meséjében fel van magasztalva, 
voltam néhány évvel ezelőtt. A többek között az 
öreg Kerékgyártó, jómódú parasztgazda is meghí
vott vacsorára. Ennek fogyasztása után, nekilát
tunk a borozáshoz, kellő élvezettel »lityiztünk« a 
finom borból.

Az öreg kérdésére:
»Hogy ízlik e bor ?«
»Kitűnő«, mondám, »hány éves ?«
»Hát bizony, kérem alássan« — mondá 

stoikus nyugalommal — »van vagy huszonnégy ! 
Ez ott termett, a hol az Ördög néhány századdal 
azelőtt szántott !«

»Ugyan?« kérdém »hát ez hogy lehetséges ?«
»Hát kérem, a nép szájában jár egy adoma, 

hogy az Ördög itt szántott volna a »Harsány-
hegy «-en«.

»Mesélje kérem ezt el, urambátyám !«
»Nagyon szívesen !«
S az öreg mesélt:
A »Harsányhegy« tövinél fekszik, mint jól 

tudja, »Harsány« falucska. Ebben lakott pár száz 
éve egy kis viskóban Fehér János parasztember. 
Volt neki egy furia felesége és egy nagyon szép 
leánya, a legszebb a faluban. Piros, pozsgás ajka, 
fekete gyöngy szeme a viruló élet maga, a kit az



lódik jobban be, mint a munkásembernél. 
A munka nemesit, nyomába jólét fakad, 
nyugalom száll a szívbe, az elmére. És vét
kezik maga-maga iránt az, aki ezt a nyu
galmat nem szerzi meg, mikor az tisztán 
rajta múlik. Népünknek nem az a baja, 
hogy nem szeret dolgozni, hanem az, hogy 
nem akarja fölfogni a munkában rejlő nem
zeti erőforrást. Mert ahol megelégedett az 
egyes ember, ott erősbödik az egész nemzet 
és a hol az egyes ember megtud dacolni a 
sorssal, megállja helyét szilárdan az egész 
nemzet a népek hatalmas világversenyében.

Szenteh Dezső,
gazd. szaktanár.

Egy vasútvonal

Muraköz térképét nézve, szembetűnik 
élesen az embernek az, hogy Luttenbergnél, 
mely közel a határnál van. a vonat nem 
megy tovább, nem építették ki tolytatólagos- 
san a vasutat Csáktornyáig. Ez talán kiegé
szítő részét képezte volna a luttenbergi vo
nalnak. Ez indított engem arra, hogy e so
rokat megírjam.

Csáktornya igen forgalmas vasúti góc
pont. Piaca is igen népes. Teszi ezt egy rész
ben az állattenyésztés, másrészben a gyü
mölcstermelés. Népessé teszi Csáktornya 
piacát nagyrészben a hegyvidék, s talán nem 
csekély mértékben épen eme vonal, melyen 
haladhatna az annyiszor szembetűnő vasút
vonal. Nem tenné-e az Csáktornya piacát 
még népesebbé, a forgalmat emelkedeltebb 
mértékűvé, ha ezen vasútvonal megvolna?

A fuvarozás ezen a vonalon olyan ne
héz, hogy azt elképzelni nem lehet. A nép
nek nincsen lova. Teheneken fuvaroznak. 
Nézzük csak Stridót, Ráckanizsát, továbbá 
a Hegykerületekel: napról-napra jár Csák
tornyára több fuvaros, nem örülnének-e a 
vasútállomásnak ?

Hány gazda látva azt, hogy olcsó az 
alma, inkább megtöri: almabort csinál be
lőle, mintsem potom áron eladja.

Napról-napra érzékenyebbé válik ezen 
vasútvonal hiánya. A nyaralók száma is é- 
pen ezen a vonalon évről évre emelkedik, 
s talán nem hiába is jönnek ide üdülni.

mert érzik a jó hatást, melyet a felső hegy
vidék nyújt.

Ma-holnap a felsőmuraközi szőlők is 
fellendülnek, lehet, hogy lesz nagyobb meny- 
nyiségü bor eladó. A muraközi bor nem 
megvetendő, mert nem az utolsó minőségű 
borokhoz tartozik. Visszaeshetik ismét az 
ára. Ám, ha vasútja lenne, könnyen felke
reshető volna a bor, megmaradna a mos
tani ár, mely a bortermelő gazdáknak kie
légítő.

A borról említést téve, nem hagyhatom 
szó nélkül azon fontos dolgot, hogy a mu
raközi bor igen sokszor, ha máshol mérik 
ki, az ott eladott bor nevét kapja. Miért 
ékeskedjék a mi toliunkkal m ás? Ezt mind 
a vasútvonal hiánya okozza.

Én csak ennyit óhajtottam kifejteni, de 
meg vagyok győződve arról, hogy igen so
kan még többet, fontosabbat is tudnak en
nek a vasútvonalnak a szükségességéről. 
Érdemes volna-e a hivatott közegeknek köz
benjárni e vasútvonal kiépítésében ?

Major János.

KÜLÖNFÉLÉK.
—  Nagyközségi közgyűlés. C sáktornya! 

nagyközség képviselőtestülete folyó hó 2-án 
Nuzsy Mátyás községi biró elnöklésével rend
kívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés: I A 
néhai Szeiverth Antal-féle s a Csáktornyái 
709 sztjkvben 285/a hrsz. alatt foglalt in- j 
gatlannak a közkórház alapja javára 5600 
kor. történt megvételét jóváhagyta és elren
delte, hogy a megvett birtokot azideig, míg 
az építkezésre felhasznállak , az elöljáróság 
házilag kezelje és a vételár után 4 5 n/o lő- 
késittessék a községi pénztárból 11 Stmgl 
István Csáktornyái lakos által kért 200 Dől 
építkezési telek eladását a Csáktornyái 10 
sztjkvben 341/a i. b. 6 hrsz alatt foglalt 
községi ingatlanból 800 kor. vételár fejében 
engedélyezte. Ili A Csáktornyái Szépilő-Egy- 
letnek 1894-ben átengedett »Városliget« mi
kénti használatára nézve kimondatott, hogy 
1906. évtől kezdődőleg nevezett terület ren 
des széna termése a Szépitö-egyleté. a sar- 
juterm és ellenben közlegeltetés által hasz
nosítandó. IV Mivel a régi 1 sz. községház

eladása tárgyában kitűzött árverés eredmény, 
re nem vezetett, illetőleg annak megvételére 
senkisem jelentkezett, e községi ingatlannak 
továbbra is bérbeadás utján leendő haszno
sítását mondta ki. Továbbá megkeresni ren
delte a pécsi m. kir. pósta és távirda igaz
gatóságot arra nézve, hogy az igazgatóság 
saját műszaki közegeivel készíttessen egy 
építési tervet és költségvetést és nyilatkoza
tot a fizetendő évi haszonbér nagyságára, 
mely alapon a nagyközség, ha az az épít
kezésre felveendő törlesztési kölcsön mellett 
megtelel az ingatlan eddigi hasznának és a 
bérlet oly hosszú időre köttetik, hogy az 
építésre tölveendő kölcsön törlesztése bizto- 
sittatik, hajlandó a póslahivatal részére épít
kezést eszközölni. V Versics Ferenc illetősé
gét újból megtagadta. VI Az üresedésben 
levő kántori állás betöltésénél kántorválasz
táshoz a képviselőtestület tagjai közül 35 
tagot küldött ki. VII Az éjjeli őrök fizetését 
folyó év december 1-től kezdődőleg havi 20 
kor. alapítja meg. Vili Weisz Róza férj. 
Franki Simonné perlaki lakos üvegesnek 
Csáktornya községben a települést a községi 
kötelékbe történő felvétellel engedélyezte. IX 
A város további célszerű terjeszkedése cél
jából az építkező vonalakat feltüntető mér
nöki térképet készíttet és a beérkezett aján
latok felülvizsgálására 7 tagú bizottságot 
küldött ki. X A Magyar Aszfalt Részvény- 
társaságnak a városi gyalogjárók aszfalto
zása tárgyában benyújtót! ajánlatának a ta
nulmányozására az előbbi 7 tagú bizottságot 
küldötte ki. XI A begyült fogasztási adót 
5%  mellett a Csáktornya vidéki takarék- 
pénztárban helyezi el. XII Czvetkovics An
tal és társainak az elsőfokú iparhatóságtól 
sertéshizlalási lelep felállítására nyert enge
délye kiadása ellen a nagyközség képviselő
testülete 19 szóval 5 ellen kifogást nem 
emel.

— MONTIGNOSO GRÓFNŐ. A volt szász 
trónörökösnő emlékiratainak közlését most kezdte 
meg Az Újság politikai napilap. Európaszerte fog
ják emlegetni ezt a könyvet, melynél érdekfeszi- 
több regény még nem izgatta az olvasóközönséget. 
Az Újság újonnan belépő előfizetőinek külön le
nyomatban küldi meg az eddig megjelent részt. 
Egyben felhívjuk t. olvasóink figyelmét Az Újság
nak lapunk mai számában megjelent hirdetésére.

— Anyakönyvi kinevezés. A m. k>.
belügyminiszter Pückó Józsefet a dráskove i 
anyakönyvi kerületbe. Juhász Antalt pedig 
a muraszerdahelyi anyakönyvi kerületbe 
anyakönyvvezető helyettesekké kinevezte.

—  Kántorválasztás Csáktornyán Agócs 
Arzén volt Csáktornyái róm. kath. kántornak 
Nyitrára történt megválasztása következté
ben üresedésbe jött kántori állásra folyó hó
7-én volt a választás nagy érdeklődés mel
lett. Pályázott 7 oki. kántor, kik közül 5 
meg is jött a próbára, mely 7-én reggel 9 
órakor kezdődött. A jelölő bizottság első he
lyen Erii Gábort, második helyre Fehér Sán
dort és harmadik helyre Rigó Antalt jelölte, 
kik közül a Csáktornya nagyközség részéről 
kiküldött 35, és a külfára részéről kikül
dött 34, összesen 69 tagból álló választó- 
bizottság 44 szavazattal Fehér Sándor ba- 
konyszombalhelyi róm. kath kántoriamtól 
választotta meg.

— Meghívó A Csáktornyái K is d e d ó v ó -  
Egyesület közgyűlését 1905. dec. 10-én d 
u 2 V, órakor és ezt előzőleg 2 órakor vá
lasztmányi ülését tartja meg. Az egyesü
let tagjainak szives megjelenését kéri Al- 
szeghy Alajos elnök

— A Dr. Richter-féle Linim ent. Caps 
comp. (H orgony-Pain-Expeller) igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 36 év óta mindig készletben van. Hátfájás

leien legjobb kedvében teremtett. Ha fodros szok
nyában, fején bársony fejkötővel, nyakán három
szoros gyöngygyei megjelent az Isten házában, 
bolondültak is utána a falubéli legények.

De a kis Jucika nem törődött velők ; б a 
siklósi patyikus kocsisába volt halálosan szerelmes.

A furia anyja pedig kényszeríteni akarta, 
hogy ne ezt, hanem a falu leggazdagabb legényét, 
a Soma Miskát szeresse. De ezt ő szivéből utálta. 
Ezért egyszer aztán az anyjával civódott. ki dü
hében más rossznak hiányában azt kívánta: »Vi
gyen el az Ördög !«

Akaratlanul ittunk egyet ; az öreg e közben 
nagyokat szippantott pipájából, erős füstgombolv- 
lyal űzte el az őt folyton környező szúnyogokat s 
ugyancsak stoikus nyugalommal folytatta meséjét:

»Ezt meghallotta volna az Ördög, ki már 
rég áhítozott a szép Jucika után; szörnyen örült, 
hogy a boszorkány Fehérné neki szánta a leányát

Az Ördög útra kerekedett, beállít Fehérékhez 
s kereken kijelenti, hogy 6 elviszi a Juci lányt.

Hej, az anyjuk, hogy megijedt! »Uram Jé
zus segits«-et kiáltott fel szokása ellenére, e ré
mes beszéd hallatára. És mégis megsegitette egy 
jó ötlet alakjában. Csak ezt kívánta.

— Hát kegyelmes Ördög uram, szívesen 
odaadom a lányomat, ha ma éjjel kakasszóig a 
»Harsányhegy«-et felszállta !

— Jó ! — szólt az Ördög. Er semmi — j
gondolta magában — ezt én három óra alatt fel
szántom. Ha neki látok tízkor, éjfél után egy órára 
már készen is leszek. ,

És máris abban .t gondolatban iingatta ma
gát, hogy övé lesz ez isteni szép teremtés.

A hogy gondolkodott, úgy is tett
Megkezdte a szántást, keze alatt a munka 

jobban fogyott, mint száz magunk fajta embernél.
A boszorka megleste, hogy mit művel az 

Ördög.
Az Ördög tizenegy órára már a fél hegyet 

felszántotta, nevetett a szarvába, hogy a lány az 
övé lesz. Éjfélkor még egy kis darab szántani va
lója maradt hátra.

Ennek láttára nagyon megijedi a furia. Csak 
most, ebben a szorult helyzetben vette ő észre, 
hogy a láncát mégiscsak szereli. Hisz ő az amja ! 
Mit tévő legyen ? Mihez fogjon ? Mit csináljon ?

Szaladt a tyúkólhoz, megbökte a kakast, a 
mire ez éktelenül kukorékolni kezdeti. Az Ördög 
ennek hallattára ott hagyta a szántást, összes 
karmait, a lányt és egyenesen a pokolba mene
küli Azóta sem jön le !

Eddig tartott az öreg meséje. Nézzük, hogy 
min alapszik ez ! ?

Ugyanis a »Harsányhegy«-et a vilagalkotó 
barázdákkal látta el, melyeken és melyek között 

a fastett ördög karmokhoz hasonló — ősrégi 
csigaház maradványok találhatók.

N I K I  ТА





Csáktornya, 1905. december 10-ga 50 Broj,XXII. teóaj.
Sve poSiljke se tiőué zadrÉaja 
norinah, naj se poftiljaju na 
iine, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo:
knjiiara F is c h e I F ilip ova , 
kam se predplate i obznane 

poöljaju.

MEDilMURJE
na horvattkom i magjarekom jeziku iziazeéi druitveni, znastveni i povucljivi üst za púk 

Izlazi svaki tjeden  Jedenkrat i to : vu svaku nedelju.

Pradplatna сапа ja
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Cetvert leta . . 2 kor

Pojedini broji koátaju 20 (i

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raöunaju.

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

Gospodarstvena druátva.
Po celim orsagu se drÉiju spraviSCa i 

sednice, na kojih sednicah se dogovarjaju 
как bi se pomoglo na staliSu gazdov. Jedni 
ovo veliju, drugi ono, svaki vidi nekoju ne- 
volju gazdov i na nju najde nekakovo vraCtvo.

Jer do sada je skoro najhujsi staliS 
gazdov. Trgovec ako mu neide trgovina, si 
pobere svoj Sátor i ide dalje probat sreCu, 
meáter ako mu neide meStrija ne zgubi tu- 
liko, как poljodelec, kojemu jedna tuCa, jed- 
no hudo ijeto sve more vzeti.

Ako meStru neide meStrija, nije luliko 
bit, как poljodelec, némára tuliko Stibre pla- 
tili как siromaSki muÉ, kojega nepitaju jeli 
mu je zraslo kaj ili ne, jednu zapoved ima 
po celim svetu, ta zapoved je: »Műé plati 
i tiho budi!»

Так si misli on koj, glibleSe nepogled-1 
ne vu stvar, njemu se sve lo tak vidi как 
smo mi odzgor pisali. Pák jeli je to ipák 
tak? iSCemo istinu, netrebamo, da narn Sa- 
kami рока Stogud, tvrdo povemo vun, da 
vnogoj nevolji su si gazdi sami krivi.

Pojedini gazda si nikaj nepomore. Ali 
ako se gazdisdruÉiju, onda njim je taki bo- 
Ije. Probajmo mi jednu Sibu vinuti, kaj ne 
se vrtrgne. Ako vnogo Sibja denemo skup, 
onda как se gud muCimo nju nemoremo 
vtrguuti. Так vám je to i pri gazdi. Dók 
jeden gazda se sam vu svoju jakost uta, 
zatoga je slab. Kada veC viSe gazdov se 
skup stane i oni braniju svoje prave, taki 
njim je bolje, svrhu postigneju.

Gledimo samo sledeCi primer. Jeden 
gazda ako mu je sila za peneze ónak mora 
svoje zrnje potepsti как drugi hoCeju. A kaj 
bi bilo onda, da bi vu obCini viSe gazdov 
skup stalo bi napravili jednu obcinsku Éit- 
tnici i svaki svoje zrnje bi vu ovoj obCin- 
ski éitnici imel. Poleg öve Éitnice bi napra
vili obcinsku sadruÉnu Sparkassu, koja bi 
onda, kada bi kojemu treba bilo prodati 
Éito, po onoj ceni splatila vun gazdi, a ka
da bi draÉese Éito bilo bi prodala. DobiCek 
bi med Clane iSel a te Clani su gazdi. Dakle 
gazda bi za svoje zrnje plaCu dobil i joS 
к tomu intereSa tojest dobiCka kojega bi 
mogel vu kasi ostaviti, da se mu nabira. 
Jer onaj gazda, koj svoje Éito nutri da pos
tal bi Clan kassi, jer Éito ima vrednost. Sa
da kada bi mu kassa Éito vun splatila tojest 
na Éito peneze dala, on bi se zavezal i kas
sa bi se zavezala na — pol dobicka. Pol 
dobiCka bi dobil on, a pol kassa. Sa lém bi 
tak dugó mogli Cekati, dók bi dosta drago 
bilo zrnje.

Gospodarstvene sadruÉnice je na viSe- 
formi temelju moci nepraviti. Po naSem or
sagu je skoro malo obCinah veC, kője nebi 
imale gospodarstvena druÉtva. Samo joS pri 
nas vu Medjimurju njih ga malo. Sada ka
da gazdi imaju Cas, naj se zideju skup, — 
na) prosiju gospona Skolnika ili gospona no- 
tariuSa, da njim naj raztolnaCi to celu stvar. 
Ja mislim, da koj se к tomu razme njim 
niti jeden nebude rekel, da je to ne hasno- 
vita stvar.

Videl sam po magjarskih selah »szö
vetkezeti bolt» napisano, koj hrvatski tuliko

dojde, как sadruÉni Stacun. Ovoga Stacuna 
sami gazdi gori drÉiju i jako se hvaliju da 
je nigdo nevkani. Nutri vu Stacunu drÉiju 
jednoga Stacunara, kojemu nekaj plaCe da- 
ju a svaki den ili tjeden je drugi gazda 
kasser. koj se za falinge svojim imetkom 
veÉe. Sa dobiCkom se svi skupa deliju. Jeli 
je to ne hasén gazdom. To bi sve morali 
naSi gazdi si premisliti. Pák onda vodju njim 
je treba, ali tak je da prinas svaki skoro 
ima vodenu krv. Neuta se nekaj novoga za- 
poceli. Strahom je, da se mu drugi nebi 
norca delali. Nepremisli si ako bi svrhu pos- 
tigel, bi ga hvaliii vnogi i vnogi.

Buna vu Ruskoj.
Jedenkrat pomirenje, opet bunu, opet 

mir, i t d. doneseju novine, tak da nezna- 
mo iz toga pravi glas, kaj je istina i kaj 
nije istina.

Ruskoga сага Éivljenje je vu pogibelji 
bilo. Как jedne novine piSeju, rodjak carov 
Vladimir nadherceg je hotel streliti сага. Car 
je na ruki oranjeni. Так piSeju novine, da 
je prije straSna svadja bila med carom i 
Vladimírom, zatem pák je ov strelit na nje- 
ga. Jedne druge novine piSeju, da je Vladi
mir obnorel, рак vu obnorenju je strelil na 
сага. — PoSta niti telegraf nedojde iz Rus
koga, pak zato nikaj neznamo zasigumo. 
Glasi koje Citamo, su od onih Rusov, koji 
su iz Ruske skoCili.

Z A B  A V A .

Huda 2ena i raedved.
2ivel je jedenput jeden siromaSen Clo- 

vek, ki nikaj drugo nije imel na lom svétu, 
как jednu hudu Éenu, koja je tak hmanja, 
как jeden pozoj. Ako se najedenput jezicili 
poCela, — pak je Cez svaki od Boga da ni 
den od jutra do veCera drugo ni delala, — 
no onda je Cez njezine vusta veC zluCestoCe 
zifllo vun, как v pripovestih opisanoga po- 
zoja z lampe, ki je ognja metál iz sebe.

Zvun öve hude Zene je ov siromak 
Clovek ravno i joS drugo imel, a to su mu 
bile njegve dve jake, delavne ruke, s koje- 
mi je on Cez Ijeto i zimu pod jednim de- 
lal i Cuda je priskrbel Samo iz svega toga 
on nikakvoga hasna nije imal. 2ena je vse- 
ga zasluZka v 2ep pomela, pak doklam bi 
ee on trudil i znojil po teÉkih delah, ona 
ai je doma svega dobroga kuhala i pekla i 
tivela je tak, как riba vu vodi. Njezin muÉ 
niti na jeden paklec duhana, ali je len fer- 
talCek vina nije dobil. Так je govorila zato

je muÉkí, da sIuéí; Éena pak da troSi. I jaj 
si ga bilo siromaku, ako se on podufal pre- 
govarjati, ili ako je jednoga groSeka na sebe 
potroSil. Samo ga onda navek sam Bog Cu- 
val. da mu nije obedve 0C1 izkopala, ili da 
ga nije s vrelom vodom poparila. Siromak 
Clovek se samo Éalostil i Éalostil i na zad- 
nje se do kraja raztuÉil. Zel je voéu i odi- 
Sel je v Sumu, da se obesi. Zakaj bi se on 
duÉe na ovi zemlji mucii, da drugo tak né
ma как Spota, nevolju i ÉuhkoCu.

Gda bi bil v Sumu vun doSel, poleg 
jedne stare, vun podrte dreve zapazil je jed
noga spavajuCega mladoga medveda. Pomis- 
lil si je najedenput nekaj, pak se vudri po 
Celi i od veselja jako je gori skoCil.

— Hopp. imam veC! — véli vu sebi 
— Niti Bog neCe da bi se skonCal. Budern 
prijel medveda. Budern ga navCil plesati. 
Ako to more vlah napraviti, morém to i ja 
vCiniti. Pak onda budern ovdi ostavil moju 
klepsidru. Jeden rnedved nije tak nevaren, 
как jedna huda Éena Idem po svetu pak 
budern od sela do sela medveda dal tancati. 
Так si budem kruha sluÉil, pak mi niti Ée
na nebude na trag doSla. Kak si je mislil i

tak je i vCinil. К medvedu se odákulal, lepő 
mu je voÉinca na vrat privezal, pak i lam- 
pu mu je privezal, da nebude mogel grizti. 
Gda je svim gotov bil, vCehnul je spavaju- 
Cu stvar i zakriCal:

— Hajde mackó, hajde! —
Medved preplaSeno skoCi gori, iz svoje 

oCi zbriSe senja i Siroku je gledal na Clo- 
veka, koj je njega na vojku metnul i tvrdo 
ga drÉal.

— Kaj hoCeS ti siromak s menőm? —
— zapita s plaCnim glasom mali rnedved.
— lm sam te nigdar ni zbantuval vu mo-
jim Éivlenju!

— Nikaj hudoga, drago ÉivinCe. Samo 
te sobum odpeljam i navCim te plesati lepő.

Nato se je rnedved tak vtek smejal, da 
je cela Suma puna bila od njegovoga sméha

— Kaj se smejeS ti brus? lm se znam 
ne smejeS iz mene? — pita zaCudjeno ije- 
dilo Clovek.

— Ravno tebi se smejem siromak. Pak 
как se nebi smejal, gda Cujem to, da ti 
jednu Sumsku zver hoCeS navuCiti plesati, ti 
ki niti jednu jeziCnu Éensku nemreS v kor- 
di drÉati.



4 5 7
Kaj je novoga!

P o  d v a d e s e t

Vu Karácson Flóré hiZi je gostuvanje 
bilo. Naj vese le Se se jesu zabavljali kad 
okolo poluoői je nuler Szonya Janód feljár 
iz svojim bralom Togyerom. Vre od stnrosti 
sedi Szonya Janód se ni smedal med tán
ca1̂  nego meslo toga, je piti poőel i pod- 
teno se bil i napil. Ovak, vu takovem raz- 
poloZenju, dodel je knjemu Drágán György 
stari gospodar. Jako napiti Szónya je poleg 
sebe dal po seeti starca i vino mu je nato- 
őil vu kupicu.

— No daklje Gyuri, znad li kakov dán 
je danas?

— Как nebi znal.
— Znadli, da denes je dvadeset Ijet 

tomu kad si ti moja prsa na dvoje pre re- 
zal vu veliki odtariji.

— Ljudi su vtihnuli. Pomalo pili. Za- 
tim Szónya je nekaj mrgotal pod svojemi 
mustaői.

-  Samo sam ti na pamet hotel do- 
nesti, da nebi po zabil.

— Vjutro pako svadbeni ljudi vu su- 
sedskim vrtu vu veliki krvavi miaki nadli 
jesu Drágán Gjurija, koj je od vnogih noZ- 
nih prebodkov krvaril. Vmirajuőega odnesli 
su ga na njegov stan. íz pitavati ga ni mo- 
ői bilo. Nego kajti znamenja nato svedoőiju 
da su ga Szónyai za pravili iz osvjete, dva 
Szonya brate su prijeli i iztrago podigli.

A e a r e ő a  n a  v a d a s i j i .

Iz Soprona javiju. Patzenhofer, duranyi- 
iski od cukora Fabrikant öve dneve pogo- 
njiCno vadasiju je uredjival na svojcm i- 
manju, iz kojom prilikom Bauer Ottó Gos- 
podarstvenoga drudlva njegovoga nad stoj- 
nika je jedna kugla pogodila i jako oran la. 
Ranu su odmah svezali i Bauera dimo od- 
poslali. Da odkud je mogla dojti kugla, ovo 
su do vezda ni mogli ustanoviti, nego za 
vjerojatno se vidi, da jednoga lovca njego- 
va kugla oranila je Bauera.

K raJJ iő  vu h iin im  r e d  tu.

Srbski kraljiő se po^vadil iz svojem sol- 
daőkim odgojiteljem i zbog toga je deset 
dnevni hiZni redt dobil. Как iz Belgradaja-

Siromak őlovek se je po osramoőeno 
Cohal kre vuha, pák je veő te volje bil, da 
doli zeme vodinca iz dinjaka medveda, i si 
ga na svojega metne, ali onda mu opet véli 
med ved:

— No ali zato nikaj ne moj siromak. 
Ja budem stobum idei. Od vezda budeS ti 
moj gazda, a ja pák budem tvoje posludno 
Zivinőe. Nego vu jedni i drugi strani pos- 
luhni ti mene. Buded veő videl da ti budem 
tak dobroga navuka dal, da nebudemo mo- 
rali po svetu hoditi, pák zato i tebi bude 
dobro, pák budem i ja mogel nazaj zajti v 
móju domovinu, vu lepu dumu.

Onda sU se genuli i oddkulali domu.
Doma s velikum halabukum ga je pri- 

mila tijeha Zena. Kaj vraga hoőe zotum 
mercinum? Kaj Ы jodőe i to hranila? Kaj 
nije dosta lepő kaj jednoga nevaljanca hra- 
ni zabadava, jód i drugoga bi zdrZavala?!

Ali gda je siromak s velikum poniz- 
nostjum raalozil svoji őemerni Zeni, da ako 
budu to eve odgojili i na nedto znavőili, bu- 
du vnrogi penezi dodli v ladícu: — no onda 
— na ovu reő »vnogi penezi» se je Zena 
Vtlgflk I flopuslila je, da ga v prazen kotec

viju, kralj je odredil da kraljiőu iz kraljev- 
ske palaőe naj podleju pohidtvo vu kasarnu, 
gde izpuni svoju kadtigu. KraljiC medjutim 
ni je hotel prijeli ovo dobro polakdicu i iz 
javil je da svoju kadtigu, zbog kője se jako 
bil rezsrdil, bez svaké boledőice bude pre- 
trpel.

P o b e g n u ta  h e r c e g ie n .

íz Kondtatinapolja telegrafiraju, da Said 
bej egiptomskoga hercega njegova tuvarusi- 
ca, iz svojom írancuskom odgojiteljicom sku- 
pa, je pobegla od svojega luvaruda i na jed- 
noj francuskoj ladji koju je za táj cilj na 
rendu vzela, je vu Francuski orsag odputo- 
vala. Hercégica iz svojem tuvarudem, koj je 
europanske izobraZenosti ólovek, vu Fran- 
cuskem orsagu bil je na svadbenim putu i 
Paris se na tuliko joj bil dopal, da vezda 
na vsakojaőki naőin, tam hoőe Ziveti.

In  te  i n k a  m iíiu n n r e c .

Vu Indianapolidbu novembra 4? dneva 
vumerl je Henry Schmul varada i okolice 
njegove najbogatedi őlovek, vu sedemdeset 
i druge svoje Ijelne dobi. Vu 1850 Ijeti iz 
malemi penezi je vu Nev-Orleansbu otidel. 
Ovdi je jedno vreme kakti teZak posluval i 
zatim se vu Indianapolidbu na stand, gde 
kakti рек na pravil si je na vide milliunov 
vrednog imetka njegov fundament. Kesnije 
malo trgovino je vodil i vsa kimi pridpara- 
nemi penezi si je imanja ku poval. Kad se 
vre njegov imetek na visoko podigel je Me- 
rehantes Nációnál Bankaro ustanovil, sko* 
jóm takaj jako je — povekdaval svojega 
imetka.

K e s n a  x a i ju b l j e n o a t
íz Szombathelja javiju: da Hedvig né- 

metujvariiska lediőna devojka na tomu, da 
je veő do őeterdeset Ijet stara bila, vu za- 
lubljenost se vuZgala, prama jednomu 22 
Ijet staromu mladomu őloveku. Poznanstvo 
njihovo od dneva je toplije nastajalo i ve- 
ruvana matróna je iz Zenitbom namila sebe 
Kesne zaljublenosti zrok je onomu, da mlad 
őlovek, je őisto po vrgel staroviőno devojko. 
Ovo je na tuiiko razZalostilo Tax Hedvigo, 
da öve dneve na svojem stanu, iz dinjaő- 
nim rubeum na hiZni Сер je obesila sebe.

N oénJ g ó s t .
íz Kecskeméta pideju, da vu tamodnji

priveZe. Od vezda nije bilo jako hudo med- 
vedu. Так negda-negda je i on postal del- 
nik srditosti Zene, ali poleg toga utanja, da 
budu po njim vnogi penezi dodli, ipák mu 
je malo bolje bilo как njegvomu gazdi. I 
tak je Ijeto dni Zivel mackó pri hi'.i siro- 
maka Cloveka; jer se je svojim gazdom tak 
dospomenul, da tak dugó vremena bude 
dobro poőekati. Po jedni strani zato, da se 
malo i on obraste; po drugi strani pák za
to, da bude priliku imel spoznati sve muhe 
öve Zene.

Za Ijeto dni za tem je podepetnul med
véd svomu gazdi:

— No, dragi moj gazda, ovdi je vre
me, da navőid ni tvoga medveda, nego tvu 
Zenu, как se vu rukavice dude pideju. Idi 
v pokraj dume, к glogovomu grmu. Buded 
tam troju formu trave nadel: jednu dugu 
i tenjku, jednu kratku i diroku i jednu ran- 
castu. Od svaké vtrgni falata, pák zotoga 
skuhaj teha, zatim pák to vlej v kavinski 
lonőek tvoje Zene, gda bude ona za juZinu 
kavu pila Veőer ti bude od toga tak zas- 
pala, da do jutra niti slrubentom ju nebu- 
ded mogel prebuditi.

Fchérló zvani odtariji, koj а тагойа na s tra 
ni leZi krvoloőna napad se pripetila öve
dneve vnoői. Kesno veőer jeden vladki tor- 
bar dodel je nuter i őrno kavu si je zapo- 
vedal. Vu pivalnibi je sam samo odtariad z 
svojum Zénóm bil po imenu Olajod Karolj. 
Prihodnik zloőeste podvorbe pod izlikom se 
pregovarjati poőel, opet skoői к odtarijadu 
koj se bil popiőil i opal je. Napadnik nato, 
za dinjak pograbi Olajoda iz ovemi reőmi. 
Ipák sam te nadel pes sada vumred! Olajod 
koj je bez reda debel bil, je omamil. Nje
gova Zena se na pomoő po Zurila, napadnik 
medjutim je samo hitro njega dobro bil stu- 
kel. Na Olajoda Zene kriő njeni tri pedki sol- 
dati su skoőili nuter vulice kojim se uspje- 
silo iz svojemi banjonelami njega vmiriü i 
i redarom predati. Olajod koj pred nekuli- 
kemi Ijetmi pred tim toga vu Erdélyu je za 
Zandara bil, se tak misli, da berd őas zbog 
osvete napal je na njega vlah, koj od dug- 
dega vremena iz torbarije Zive vu Kecske
m été Nije nemoguőe meejutim da je naka- 
nil porobiti odtarijada.jód i skrvoloőnostjom 
takaj.

V la k a  n a  nJég о vem  k r o v u .
Smrtnoj nesreői postai je aidovom vu 

Budapedti jeden Varköy Jenő zvani mtadi 
protesorski preparandidta. Vu Csillag vulici 
Eötvös kollégiuma vu kojem stanujuői как 
se znade da su izvrsti mudroznanosti pos- 
ludatelji, öve dneve iz őeterdeset i petimi 
svojemi pajdadi na polet je idei vu Ercsi, 
da baruna Eötvös JoZef njegovoga groba o- 
venőaju. Svetkuvanje su Ijepo bili zvrdili i 
mladi ljudi na veőer iz brznim vlakom su 
dirno odputovali vu Budimpedt. Kad su do 
kelenföldiiskoga kolodvora dodli, spazili su 
da jeden njihov pajdad Várközy Jenő fali. 
Iskali zazvedavali, nego nisu ga nadli. Sa
mo vu Budapedtu na izhodnom kolodvoru 
zeznalo se strahovito pripeőenje. Mladi pro- 
fesorski preparandidt, koj je izvrstni gim- 
nastikalac bil, jód pred Kelenföldu je doli 
stal iz vl ika i smladim svojim kundtum je 
gori splazil tretjega razreda kola na rjiv 
krov, da putovauje prama Budimpedtu vla
ka na njegovem krovu vőini. Nego na svo- 
jo nesreőu vőinil je ovo. Med promontor i 
med Kelenföldöm segusto premenjaju vlaki 
i jeden od lakó zvani viaduktor je njegovo 
glavu zevsema zdrobil, na tuliko, da se őis-

Siromak őlovek je poleg tolnaőa med- 
vedovoga vőinil. Gda je Zena zaspala, poőe- 
kal je noő Onda je v naruőaj primil svoju 
vrednu tuvarudicu, i ju  je v kotec odnesei; 
iz dinjaka medvedoga je doli zel lanca, tér 
ga je na dinjak svoje Zene del i ju  je onda 
v kotcu ostavil. A s medvedom se je рак 
v hiZu spravil, gde se je naveőerjal i mirno 
se na poőinek spravil.

Drugi dán je veő visoku gori bilo sun- 
ce gda se je Zena prebudila. Spladeno se 
poőela ogledavati okolo sebe, grabati se к 
dinjaku i na njim viseőim láncú, zatim pák 
s; je poőela oői ribati, da si raztira senja 
iz oői. jer si je misiila da jód navek api i 
senja. Ali zabadava.

I nazadnje je zaruőala:
— Jezud Maria, sveti JoZef! Sveti an- 

geli i svi svetci! Kaj se je s menőm pripe- 
tilo? Jeli ja sem ja? Ili pák sem medved? 
I za poőela je stradno larmu del a ti, kleti, pro- 
klinjati, kriéati za muZa i za celo selo. Ali 
bormed nidői nije dodel. Nego za dober dug 
őas ipák je nedői dodel. Dodel je mackó za 
snehu obleőeni. V jedni ruki slavnjaőu a v 
drugi metlo imel. S metlom je podteno na-
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Hirdetmény.
A Csáktornyái uradalmi tisztség részéről 

közhírré tétetik, hogy gróf ur Öméltósága 
magas rendeletére az alább következő ha
szonbérietek 1905. év d e c e m b e r  hó 
20 -án , 1906. jan u á r  1-töl kezdve, 
há rom  évre

árverés utján bérbe adatnak.
U. m.

Szenlílona, Szentrókus, Viziszenlgyörgy, 
Szentkereäzt és Dekánovecz v ásá rh e ly -  
pénzszedés i  joga.

M u ra h a lá s z a t : Bükösdtől-Tündérlakig. 
Tündérlaktól-muraszerdahelyi hidig. 
Muraszerdahelyi hidtól-Bányavárig. 
Bottornyától-Szemenyéig.
Stara Strázsától-letenyei hidig. 

D r á v a h a lá s z a t : Steier határtól a va- 
razsdi hidig.

Varazsdi hidtól-Orehoviczáig. 
T ernava  és  S z rá tk a  pa tak  halá

szata.
A bérleti föltételek az uradalmi tisztségnél 

megtekinthetők es az árverés alkalmával is 
közöltetni lógnak.

Csáktornya, 1905. év december hó 1-én.

Csáktornyái uradalmi tisztség.

Oglas.
Od strani Cakoveóke gospocije Cinovnikov 

se na glas daje, da na odredbu njegove Casti 
grofa se budu spod sledeóa imanja 1905. 
Ijeta d e c e m b e r  m ese c a  20-ga od 
1906. Ijeta jan u a r  1-ga pocem si, 
na tri Ijeto poleg

licitacije na arendu dala.
1 t o :

Szentilona, Szentrókus, Viziszentgyörgy, 
Szentkereszt i vu Dekanovec obCini se jm s-  
k o m es tn o m alto  sabiranji  jus.

M ursko ribarija :  od Bükösd do Tün
dérlaka.

od Tündérlak do uraszerdahelyskoga
mosta.

od muraszerdahelyskoga mosta do Bá
nyavára.

od Bottornya do Szemenye. 
od Stara Strafe do letinskoga mosta. 

D ravsko ribarija  : od Stajerske granice 
do varafcdinskoga mosta, 

od vara*dinskoga mosta do Orehovice. 
T e rn a v a  i S ra tk a  potok ribarija.

Kondicije arende se pri CinovniCtvu gos
poCije moreju videti i prilikom licitacije bu
du takaj proglaáene.

Csáktornya, 1905. decembra 1-ga.

Úakovecko cinovniclvo gospocije.

j 5180 tk. 1905. Érk okt. 4.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Hóbor Dóra fj. 
Sztrahia Mihályné és Maltarics Dóra férj. 
Vertacsnik Ferencné murakirályi lakosoknak 
Habus Pál murakirályi lakos elleni vhajtási 
ügyében hátralékes 30 k. 40 f. perköltség 
tőke és 13 K. 30 f. árverés kérvényi költ
ség kielégítése végett a nagykanizsai kir. tör
vényszék a perlaki kir. jbiróság területén 
fekvő következő ingatlanok úgymint:
a murakirályi 1253 sztkvben foglalt f  314 hrsz. szántó a 

vh. törv. 156 #-a alapján egészben 144 k.
a murakirályi 1253 sztjkvben foglalt f  6%  hrsz. szántó a 

végrh. törv. 156. §-a alapján egészben 246 k.
a murakirályi 1253 sztjkvben foglalt f  923 hrsz. szántó a 

végrh. törv. 156. §-a alapján egészben 395 k.
a murakirályi 1253 sztkjvben foglalt f  924 hrsz. szántó a 

vh. törv. 156 #-a alapján egészbon 132 k.
a murakirályi 1253 sztjkvben foglalt f  2109 hrsz. szántó a 

végrh. törv. 156. §-a alapján egészben 198 k.
a murakirályi, 1253 sztjkvben foglalt f  1193 hrsz. szántó és 

rétnek Habus Fái nevén álló */« részére 128 к
a murakirályi 1252 s/.tjkvben fogl. f  2392 hrsz. rét a vh.

törv. 156 #*a alapján egészben 24 k.
a murakirályi 1253 sztjkvben foglalt f  2394 hrsz. szántó a 

vh. törv. 156 §-л alapján egészben 00 k.
a murakirályi 1253 ezt ,kvben fogl. f  2019 hrsz. szántó a 

vh. törv 166 tf-a alapján egészben 29 к
a murakirályi 1253 sztjkvben fogl. f  2393 hrsz. szántó a 

vh. törv. 156 §•a alap án egészben 08 k.
a murakir.l; i 1253 szt. kvben foglalt 1 75, 65 népsorsz ház 

udvar és kert 283, 3Í3, 669, 694, 798, 1614 hrsz szántó 
1673, 2241 hrsz rét) 2264 és 1620 (a hrsz.) szántó in
gatlanoknak Habus Fái név. álló */* része együttesen 806 k.

kikiáltási árbon, mint becsárban az 

1905. évi december hó 19-én délelőtt 10 érakor
Murakirály községházánál dr. Kemény Fülöp 

|| perlaki ügyvéd vagy helyettese közbejö tté

vel megtartandó árverésen a becsáron alul 
is eladatni fognak

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt, a fenti 
kikiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében le
tenni kötelesek.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlak, 1905. okt 6-án. 558



Tódor ft. utóda Csífttornyáit.
Eredeti )VIihuláeoh, ftlifeulás csizmák 

és szép bonbonitrek.
Csillogó karácsonyfa-díszek, praktikus 

és nagyon szép luxemburgi tábla és fő 

zőedény, karlsbadi és birkhami teás-, tábla- 
és káve-keszletek, drezdai diezműtárgyak, 
valamint Ízlésesen összeállított Gardinetok, 
kül- és belföldi ceemcge-borok, valódi hol
landiai likőrök, finom angol rumok és 

modern karácsonyi- ев újévi hepeelevele- 
ző-lapok — mint alkalmi és igen célszerű 

karácsonyi- és újévi ajándéktárgyak kapha- 

tók nagy választékban, legszebb kivitelben 

és jó minőségben

TÓDOR R. utódánál

962 1 1 -2 0 Vezérszó: Minden darab szappan a Schicht névvel 
tiszta és ment káros alkatrészektől. --------1

ffg^Schicht-szappan!
(„ S za v a s"  vagy k u lcsszap p an t)

a legjobb és használatban a legolcsóbb, min

den ruhanemű ée m osási módszer részére.

Jótállás: 25.000 k o ro n á t fize t S c h ic h t  G yö rgy cég A u s s ig b a n  bárkinek, a ki bizonyítja, hogy szappan a 
-------------------------  „S ch ich t“ névvel, valamely káros keveréket tartalmaz. -----------------— _

Egy, a magyar, német és kor- 
vat nyelvet biró, jó erkölcsű fiú

t a n u l ó n a k F A J A L M A
azonnal felvétetik.

W  w  w  w I M t w  w  W  w ™  W  w  w  w w  w  w

Egy jó erkölcsű fiú tanulónak 
felvétetik Fischei F. (Strausz 
Sándor) köny vny omdáj ában Csák
tornyán.

A scher R. és T á rsa
fü szerkeresk edésében

VARAZDIN.
—

A ta n u ló , ru h á za to n  k ív ü l te lje s  e l-  

lá ta sb u n  ré s z e s ü l.  ...

kapható 1 klg. 50 fillérért.

1 postacsomag bérmentve K. 2*00

TÓDOR R. utódánál 
Csáktornyán.

566 2—4

000000000

“  ■ та и м  ю ш

A k i  m á r  m o s t b ek ü ld i  —  ha c sa k  eg y  h ónapra is  —  a z  e lő f iz e té s i  ö ss ze g e t A Z  Ú J S Á G  
p o li t ik a i  n a p ila p ra , a n n a k  eg ész d ec em b er  h a vá b a n  te lje se n  in gyen  k ü ld i m e g  a  k ia d ó h iv a ta l  
a  lo g jo b b  m a g y a r  la p o t A Z  UJSÁG-ot. E lő fiz e té s i á r a k : E g y  hónapra Я koron a  4 0  fillé r , 
három  h ónapra  7 korona. —  A Z  ÚJSÁG g yö n yö rű  k iá ll í tá s ú  n a p tá r á t  m in d en  e lő fize tő  d íj
ta la n u l k a p ja  m eg . —  Gyönyörű húsvéti album ! M eg ren d elé s i c í m : A Z  ÚJSÁG k ia d ó h iv a ta la ,

B u d a p e s t, K e re p e s i-ú t 54 s zá m .

M O N T iG N O S O  G R Ó F N Ő * volt s z á s z  tr ó n ö r ö k ö s n ő  e m lé k ir a t  я it  
m o st k ö z li  A Z  Ú J S Á G .  — Ú jon nan b e lé p ő  e lő liz e tő k  k ü lö n  le v o 
n a tb a n  m e g k a p já k  e n n e k  a s z e n z á c ió s  e m lé k ir a tn a k  e d d ig  m eg 

je le n t  r é s z é t .

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán
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