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1883-ban, tehát 23 évvel ezelőtt ala
pítottam meg a »Muraközt« azzal a szán
dékkal. hogy vele Muraköz hazafias, ember
baráti, közművelődési és közgazdasági érde
keit szolgáljam. Amit akkor fiatal lelkesedéssel 
tettem, azt ma a sok évi tapasztalat által 
igazolt szükségből még inkább megtenném. 
Mert aki figyelemmel kiséri a horvátországi 
lapokat s bennük drávántuli testvéreink ultra 
részének nyíltan hirdetett szándékát a Mu
raközzel szemben, az tudja, hogy zsebre 
dugott kezekkel nem szabad néznünk azt, 
hogy utón, útfélen elszórt irataikkal meg- 
ingassák a muraközi népben az őseiktől örök
lött magyar hazaszeretetei.

Ámde, amikor meggyőződik az ember 
arról, hogy a lelkesedés magában véve nem 
elegendő egy 2 nyelvű lapnak önálló veze
tésére s hétről-hétre a lapba való anyagnak 
sajtó alá rendezésére, akkor beáll annak a 
szüksége, hogy az ügy érdekében a lap szer
kesztése fiatalabb, munkabíró egyének ke
zébe tétessék. Ez az időpont bekövetkezett 
lapunk életében is a jelen évfolyam kezde
tével s azért a »Muraköz« felelős szerkesz
tőségének tisztét lapunk mai számával ed
digi búzgó főmunkatársaink kezébe tesszük 
le. Akinek lapunk célja s fennállása szivén 
fékezik, az csak helyeselni fogja ebbeli el
határozásunkat, mert be fogja látni azt, hogy 
fiatalabb egyének több munkaerővel rendel
kezvén, nagyobb szolgálatára lehetnek az 
ügynek, mint jó  magam, ki magyarán mond
va: kenyerem java részét már megettem !

A »Muraköz« magyar részének szer
kesztésére lapunk hírrovatának a vezetőjét,

Dékány Mihályt, horvát részének a szer
kesztésére pedig Loparics E . József t. fő
munkatársunkat kértem fel. Ajánlom kipró
bált munkatársainkat t. olvasóközönségünk 
szíves jóakaratába !

A laptól mindazonáltal a fentebbi in
tézkedés következtében sem válók meg, mert 
az abban való közreműködést mindig haza
fias kötelességemnek fogom tartani, s azért 
a lap kiadójának kérésére elvállalom a fő
szerkesztői tiszttel járó teendőket, L i. a lap
nak eddigi szellemben való irányítását, és a 
lap szellemi összmunkájának a vezetését. 
Ebből az okból olvasóközönségünktől, t. 
pártfogóinktól és munkatársainktól nem ve
szek búcsút, hanem arra kérem őket, hogy 
azzal a régi szeretettel és jóakarattal támo
gassák lapunkat tovább is, amellyel 23 éven 
át támogatták annak becsületes céljait és 
nemes törekvéseit !

Cs á k t o r n y a ,  1906. január ő.
MARGITA I JÓZSEF.

Felhívás és kérelem a testvér 
nemzethez!

Testvér n em zet!
Minden nemzet történetében találunk 

hősökéi, kikre a nemzet szívesen tekint 
vissza, azok telteit magasztalja és az utó
kornak példányul állítja oda.

A két szomszédos, magyar és horvát 
nemzetnek is van hőskora, mely a hazájá
hoz hű fiait, a csata mezőre hítta, hogy vé- 
röket ontsák a szabadságért és vallásért. E 
két nemzet történetének hőskorszakában élt 
két közös h ős: az egyik szent Kapisztrán

János, a másik Hunyadi János. Az egyik 
kereszttel kezében, a másik karddal jobbjá
ban legyőzé a közös ellenséget. A történet
ből tudjuk, hogy Hunyadi János nemes lel
két lelkibarátja karjai közt lehelte ki.

A horvát nemzet, ki szomorú vagy víg 
sorsában dalban ad kifejezést nemzeti ér
zelmeinek, nagy hősei iránt is dalban rótta 
le háláját: igy örökítette meg a ma is is
mert remek költeményben Sibinjanin Jankó 
emlékét. Barátja szent Kapisztrán János ba
bérral koszoruzva, de a csata küzdelmeitől 
fáradtan IV. Miklós szerémi herceg meghí
vására llok várába vonult Itt az egyszerű 
kolostor falai közt, melyek még ma is lát
hatók, számosán látogatták meg, többek közt 
Corvinus Mátyás is szerény cellájában.

Ezen kis cellában l e h e l t ^ ^ a  adta 
vissza teremtőjének lelkét évi
október hó 23-án. Hült U ^ ^ ^ K ó t s t y lú  
iloki templomban t e m e t t é k , t ö r ö k ö k  
bejöveteléig pihent. Akkor azonban testvérei 
féltették a törökök boszujától és máshová 
hántolták el, mely hely azonban mai napig 
ismeretlen.

Ezen templom, mely а XIII. században 
épült, e szent hős tiszteletére szenteltetett

Az építészet e gyöngye sok nehéz időt 
ért: ellent állott a törökök támadásainak, 
de erősen megsérült az 1739. évi február
4-iki löldrengés következtében is.

A mennyire a ferencrendiek erejéből 
kitelt, fenntartották, most azonban szüksé
gessé vált helyes és alapos javítása, mit mi
előbb eszközölni kell, hogy az utókorszak
nak fennmaradhasson.

A helyre igazitAsi költség 100,000 ko
ronát (og igénybe venni. A szentély őrzői 
pénz hiány miatt kénytelenek azon nemes

T Á R C A .

Magistra vitae magyarul.

Most, hogy hosszú előkészületek után 5 esz
tendő alatt gyors egymásutánban megjelent a 
Nagy Képes Világtörténet 12 hatalmas kötete s 
Marcali Henrik immár búcsút vett életének való
színűleg legnagyobb munkájától, most immár meg
van az első, komoly, tudományos, európai színvo
nalon álló világtörténet magyar nyelven. Hogy ezt 
a hatalmas munkát a legkiválóbb magyar tudósok 
erejük megfeszítésével, s a legnagyobb ambícióval 
végezték, azt minden egyes kötetről külön konsta
tálta annakidején a tudományos kritika s átvette 
onnan az egész sajtó. Arról ma már nem kell 
beszélnünk, tudjuk, hogy a Világtörténetnek min
den kötete komoly, tudományos munka és hogy 
minden kötete magában véve sikerült. A most 
megjelent utolsó kötetről sem kell sokat beszél
nünk, elég azt konstatálnunk, hogy mint az utol
só 6 kötetet, ezt is maga Marcali Henrik irta. 
Azokban a költői lendületű mondatokban, melyek
ben nagy munkájától elbúcsúzik —  mint annak
idején az egész vállalat előszavában — még egy
szer összefoglalja a tudóe szerkesztő az egész 
vállalat alapgondolatát. Ebben a részben többek

között a következőket mondja: »Az egyén joga és 
kötelessége az érvényesülés. A társadalom köteles
sége arra ügyelni, hogy minél erősebb az indivi
dualitás, annál kizárólagosabhan a köznek szen
telje magát. A nemzeti nevelésnek ez a történeti 
jelentősége. Mert ha e földön nincs is magaszto- 
sabb az egész emberiségnél, tudnunk kell, hogy 
azt is csak úgy szolgáljuk, ha azt a szervezett 
nemzetet, azt az államot, melyhez tartozunk, emel
jük magasabb fokra«. Ezekben a szavakban rejlik 
ennek a világtörténelemnek a nemzeti fontossá
ga is.

Három rendkívüli érdeme ötlik szemünkbe 
ennek a munkának már az első tekintetre is. Az 
egyik az, hogy nem a csaták és királyok története 
pusztán, a mit az írók itt összegyűjtöttek és el
mondottak, hanem a népek és nemzetek történe
te, mert minden korban számot adnak a korszak 
minden részleteiről, statisztikai adatokat találunk 
a munkabérekről, már az első, az egyiptomi kö
tetben is, a nevelés fejtegetése kiváló részt foglal 
el p. о. a görögök műveltségéről szóló kötetben, 
a katonaság fejlődése szembeötlően ki van dom
borítva a IIL kötetben, mely a rómaiak történetét 
dolgozza fel; a népvándorlás korának kötetében, 
a negyedikben, a gazdag arab műveltség és a mór 
művészei leggyönyörűbb emlékei ötlenek szemünkbe, 
aztán a renais9anceban a művészet és tudomány 
újjáéledése, később az emberiség fejlődésére elha
tározó befolyást gyakorlott gondolkozók, Locke,

Kant, Darwin elméletei is ki vannak fejtre a kor
nak úgyszólván anyagi története mellett; ,'a fran- 
czia forradalom szétbontja a történelem egész szö
vetét, hogy megmutassa azokat a szálakat, a me
lyekből a mi újkori életünk szövődik, szóval min
den kornak a művelődési, gazdasági katonai álla
pota pontosan meg van rajzolva ezekben a köte
tekben és a fősuly mindig és mindenütt a korszak, 
vagy a vezéiiő nemzet vezető eszméire és ideál
jaira esik. Az olvasó ezen az adat-tengeren min
dig lát világitó tornyot, a mely felé útja irányul
jon. Mi nem is ismerünk a külföldön sem oly tör
ténelmet, a melyben annyira a világot alakitó esz
méknek a története volna, mint a Marczali Henrik 
nagy munkája. Ezeknek az eszméknek a tanítását 
és a történelem módszeréről irt értekezéseknek a 
törekvését, a melyek csaták éa puszta események 
helyett az eszmék történetét kivágják látni a világ- 
történelemben, alighanem ez a világtörténelmi 
munka váltotta eddig legteljesebben valóvá.

Másik érdeme a könyvnek az, a mi ebből 
már foly, hogy bele van dolgozva az emberiség fej
lődésének, a művelődésnek egész története. Ebben 
a részben a szerkesztő a szöveget különöe gond- 
gal összeválogatott illusztrácziókkal is támogatta. 
Hogy pedig ez az irányzata a nagy munkának mit 
jelent, azt igazán nem szükség bővebben, nagy 
szószaporítással magyarázni.

I Folytatta* kttTatkaalk. J
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szivekhez folyamodni, kik nem zárkóznak 
el vallás, nemzet és mflbecsek iránt.

Mi tehát bizalommal fordulunk a ne
mes gondolkozásu magyar nemzethez egy 
szívélyes kéréssel, tegyék nekünk lehetséges
sé kegyes pénzadományaikkal e szent és 
hazafias ügy keresztülvitelét.

Mi n d e n  k ö n y ö r a d o m á n y t  kö 
s z ö n e t t e l  f o g a d

a ferencrendi kolostor
Ilok (Szlavónia).

*
Drávántuli testvéreinktől érkezett fenti 

hazafias felhívás hatása alatt mi is csatla
kozunk a gyűjtőkhöz s ebből a célból helyet 
nyitunk lapunkban az adakozások részére. 
Felhívjuk mindazon I. olvasóinkat, akik az 
iloki templomnak, e közös műemléknek a 
megmentéséhez adományaikkal hozzájárulni 
óhajtanak, szíveskedjenek adományaikat hoz
zánk juttatni. A gyűjtést legkésőbb f évi 
február elsejével lezárjuk. — Tisztelettel a 
szerkesztőség.

A Zrínyi sirok Szentilonán.
Zrínyi Károly tanár ur legújabban meg

jelent, könyvében »Csáktornya Monográfiáján 
ban azt mondja:

»A kápolnában t. i. a szentilonaiban 
jelenleg egyedül csak Knezevich br. sírem
léke van meg. . . . Nem is képzelhető ez 
máskép, minthogy ama nehéz időkben, midőn 
a Zrínyi név gyűlöletessé lelt, az uj uraság 
csupa hiperlovalitásból, távolithatta el a temp
lomból a magyar nemzet e szent ereklyéit.«

Nos én teljes biztossággal állíthatom, 
hogy családom egyik tagja sem volt ebben 
bűnös. —  Hisz Zrínyi Károly ur maga mondja, 
M űi Zrínyi Péter távozása után Spankau 
katonái hosszú időn át dúllak a Zrínyi bir
tokokon, tehát valószínűleg a Zrinyisirok- 
ban is, —  keresvén értéktárgyakat.

Maguk a pálosok sem igen lehetlek ke
gyelettel a Zrinyisirok iránt, hisz egy guar- 
diánjukat György gróf agyonbotozlatla, egy 
másik fiatal pálos pedig még rosszabbul járt. 
Spankau után jött a fiskus, azután az Allhá- 
nők, a pálosok után 1786-ban ismét az oszt
rák kincstár, akkor itl császári erdész lakott 
1802-ig, amidőn családom 12 határőrvidéki 
faluért kapta cserébe Szentilona, Stridó és 
Horvaczka birtokokat. Családomból Szentilo
nán laktak: Antal báró volt alezredes, János 
br. tábornok Vincze a lovasság tábornoka, 
ennek neje sz. Höger bárónő, végre ennek 
fia János br. akit én is ismertem és sok 
Csáktornyái kortársam.

A Zrínyiek Szentilonájának klastroma, 
temploma meg van képben is Zrínyi K. köny
veben, de én és kortársaim látták az 50-es 
évek Szentilonáját, amely állt a mostani ká
polnából, amelyhez négyszögben a kolostor 
volt építve, tehát egészen másként nézett ki, 
mint a Zrínyiek idejében, valószínűleg az 
1748-iki földrengés alkalmával pusztulhatott 
el a régi

Most kérdem, melyik magyar-horvát vagy 
akár a leghiperloyalisabb osztrák úriember 
volna képes egy szigetvári Zrínyi koponyáját 
hajlékából kidobni?!! Sőt a legutolsó mura
közi paraszt sem — és éppen családom tag
jai, akiknek ősei a Zrínyieket nem egyszer 
tisztelhették főkapitányuknak?!

Hisz maga a Haubsburg-ház is büszke 
rá, hogy valaha ily kapitánya volt, bizony
sága bécsi közöshadügyi minisztérium frontja, 
ahol szobra látható.

Én magam többször kérdeztem János 
nagybátyámat a Zrínyiek sírjairól; ő mindig 
azt felelte, hogy a kriptában semmit sem 
talált, a legkisebb siriratot sem, a legnagyobb 
fájdalmára, hisz büszke lett volna rá!

De hallottam tőle egy elég érdekes tör
ténetet: »Egy nap, úgymond, hozzám jön egy 
igen öreg jobbágyom, aki ezeket mondta el: 
»Pásztorgyerek voltam, amikor egyszer éjjel 
almát akartam lopni a pálosok kertjében. 
Az almafán ülve egyszerre látom, úgymond, 
hogy nyílik a klastrom ajtaja, a pálosok 
hosszú sorban egy roskadozó társukat hoz
ták ki, akit, ámbár rémitően rimánkodolt, a 
klastrom falának egyik üregébe élve befa
laztak«. Nagybátyám rögtön felbontatta az üre
get és benne talált egy emberi csontvázat, 
egy szentirást és egy macskának a csontvázát.

Befejezésül meg kell említenem, hogy 
még is volt szerencsém egy Zrínyi sirt lát
nom. Huszártiszt koromban egyszer Bécsúj
helyen járván, találkoztam egy pajtásommal, 
aki figyelmeztetett Zrínyi Péter horvát bán 
sírjára. Egy sörház kertjében, ahol most is 
látható egy mélyedés — a régi vár árka — 
ez Zrínyi és Frangepén lefejeztetésének a 
helye A história szerint a bakó kardja, 
Zrínyi igen rövidnyaku, zömök ember lévén, 
az első csapásnál a vállán akadt meg és 
csak a másik csapásnál tudta levágni a lejét.

A siriratja pokoli iróniával van fogal
mazva és a következő, latinból fordítva: »Itt 
nyugszanak Zrínyi Péter és Frangepán Kris
tóf. Vak a vakot vezette és mindketten e 
gödörbe estek. — A nagyravágyásnak vége 
— a sir.«

Látható a régi Bécsújhelyi templom 
külső falán.

BÁRÓ KNEZEVICH VIKTOR.

K Ü  L Ö N P É L É K .

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXllI-ik évfolyam I-ső 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 KIAD Ó H IVATAL.

— Meteorologie. Csáktornya észlelő állomás 
december havi meteorologiai feljegyzéseinek ered
ményei :

Légnyomás (Oe-ra redukált) valódi havi 
közepe: 7546 mm. 30 évi december havi közép : 
748*3 mm.

maximuma: 765*6 mm. 12-én 
minimama: 736*6 mm. 80-án.
Hőmérséklet valódi havi közepe: 13 Ce, 

30 évi december havi közép: 0 4  Ce. 
maximuma: 9 3  C* 30-án 
minimuma: 5*4 Ce 19-én.
Páranyomás havi közepe: 4*6 mm.
Relatív nedvesség valódi havi közepe : 

90 •/,.
minimuma: 67 •/• 11-én.
Felhőzet (0— 10 skála) havi közere: 5 0 
Szélerősség valódi havi közepe: 16 méter 

másod percenkínt.
Csapadék havi összege: 6 6  mm. 30 évi 

december havi közép: 58*9 mm.
legnagyobb csapadék 24 óra alatt 2*4 mm. 

10-én.
csapadékos napok száma: 7.
Zivataros napok száma: 0.
Viharos napok száma: 4.
Jégesős napok száma: 0.
Villogás nem jegyeztetett.
Uralkodó szélirány az északi volt. 
Szélcsend 2-szer észleltelett.
Jegyzet. 18-án földrengés észteltetett.

—  Katonai kinevezés. A király, Strausz 
Miksa tartalékos tiszthelyettest, tartalékos 
hadnagygyá nevezte ki.

— Eljegyzés. Torkos Ferenc máv. ál
lomás felvigyázó, sümegi lakós eljegyezte 
Károlyi Emma kisasszonyt, Károlyi János 
sümegi községi népiskolai tanító kedves leá
nyát.

—  A Csáktornyái kereskedelmi kaszinó
módosított alapszabályait a belügyminiszter 
jóváhagyta.

—  Földrengés. Folyó hó 2-án reggel 
5 óra 28 perckor Csáktornyán és környé
kén erős földrengést észleltek, melyet föld
alatti moraj előzött meg. A szobákban a bú
torok és a falokon a képek mozogtak, az 
órák több helyütt megállották, sőt egyes he
lyeken a képek le is estek a falról. Nagyobb 
szerencsétlenség azonban nem történt. Ugyan
azon időből földrengéseket jeleztek: Nagy
kanizsáról, Gyékényesről, Kaproncáról, Va- 
razsdról, Varazsd-Teplicről, Zágrábból s több 
helyről. Legerősebb volt a rengés Zágrábban, 
hol több ház fala megrepedezett, kémények 
bedültek és a földrengés ugyanaznap dél
ben megismétlődött, mikor is a már előbbi 
rengéstől megrongálódott több magánosán 
álló ház bedült. —  Stridóról a következő
ket jelentik: Folyó hó 2-án reggel fél 6 óra
kor néhány másodpercig tarló észak-nyu
gatról délnyugatra haladó földrengés volt. 
Kár nem esett semmiben. Itt ott látható a 
falakon apró repedés.

—  Szilveszter est. A Csáktornyái első 
tekéző egyesület olvasóköri helyiségeiben az 
egyesület saját tagjai részvételével sikerült 
szilveszter estélyt icndezett, melyen az e- 
gyesület tagjain kivüi azok családtagjai is 
nagyszámban jelentek meg. Az este társas
vacsorával kezdődött, mely után tánc kö
vetkezett Az estélyen megjelentek a legjobb 
és kedélyes hangulatban a reggeli órákig 
maradtak együtt.

—  Megnyílt a jégpálya. Szilveszter apó 
az idén sem hagyta el egészen magát, meg
hozta a már annyira várva-várt hideget. 
Szilveszter óta azután állandóan 6— 8 — 10 
fokos hideg van, minek következtében a 
Csáktornyái korcsolyázó egyesület jégpályája 
is annyira megkeményedett és megvastago
dott, hogy a héten, szerdán délután már 
át lehetett adni a jégsport nemes kedvelőinek. 
Szerda óta tehát esti villamlény mellett is
mét népes a tükörsima jégpálya.

— Népesedési mozgalom 1905-ben. A
múlt 1905. évben a Csáktornyái anyakönyvi 
kerületben született 133 gyermek ; még pe
dig 70 fiú és 63 leány gyermek. Elhalt 120 
egyén; nevezetesen 57 férh és 63 nő. Há
zasságot kötött 43 pár. Az előző 1904. esz
tendőben született 148 gyermek, elhallak 
96-an és házasságot kötött 37 pár. Eszerint
1905-ben 15-el kevesebb gyermek született 
és 24-el többen haltak el, mint 1904-ben. 
Azaz mig 1904-ben a születések száma 52- 
vel múlta felül a halálozást, addig a múlt 
1905-ben csak 13-al múlta felül a születés 
a halálozást. így tehát Csáktornyán a mull 
évben a születés és halálozás következtében 
ha szaporodás van is, de ez sokkal kisebb 
mérvű az 1904. évinél.

—  Megszűnt bányakutatmányi enge
délyek. A budapesti m. kir. bányakapitány
ság a gróf Szécsenyi Ernő boldogasszonyfai 
földbirtokos részére 1903. évben Zala- és 
Somogy-megyék területére szóló érvénnyel 
biró kutaimányi engedélyeket és az azon 
alapuló ugyanazon évi zrinyifalvai zárt ku- 
tatmányi engedélyt törülte.
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—  Eljegyzés. Kele Paula kisasszonyt, 
Kele György kotori jegyző szép és müveit 
lelkű leányát eljegyezte Heuberger Pál ur 
Nagykanizsáról.

—  Szilveszter. A kereskedelmi kaszinó 
a múlt hó 31-én igen sikerült táncestélyt 
rendezett. A zenét Sárközy kitűnő zenekara 
szolgáltatta, mely a nagyszámú jelenlevőket 
kitűnő hangulatban a késő reggeli órákig 
összetartotta.

—  Újévi üdvözletek felmentvénye címén 
Csáktornya nagyközség szegényalapja pénz
tárába a következő befizetések történtek :

Molnár Elek 2 Kor.
Lobi Rezső 2 »
Kolarics Mihály 2 »
Ziegler Kálmán 2 »
Gráner Testvérek 2 »
Weisz Miksa 2 »
Pethő Jenő 2 »
Ifj. Neumann Miksa 2 »
Kraschovetz József 2 »
Friedl József 2 »
Rosenberg R 2 *
Neumann Samu 2 »
Mráz Testvérek 2 »
Kohn Hermann 2 »
Salon Péter 2 »
Mózes Bernát 2 »
Mayer Testvérek 2 »
Özv. Ur. Kraschovetz Ignácné 2 »
Dr. Hajós Ferenc 2 »
Rosenberg Lajos 2 »

Összesen : 40 Kor.,
mely összegért az elöljáróság ezen utón 
nyilvánítja köszönetét a nevezett adakozók
nak. —  Az elöljáróság.

— f  PrilIC Karlek szegény, közismert, 
toprongyos alakja volt Csáktornyának. De már 
csak voll szegény, mert folyó hó 3-ára vir
radóra megfagyva találták egy Csáktornyái 
polgár istállójában. Azt is mondják, hogy 
előtte való nap nagyon bepálinkázott és 
szívszélhüdés érte volna. Ez is lehet, de any- 
nyi bizonyos, hogy a félkegyelmű szegény 
ember nem fog többé senkinek se szalutálni 
és komandirozni az utcán. Isten nyugosz
talja !

— A cigányasszony mint bűvész. Se-
inovác Róza horvátországi cigányasszony 
dec. 29-én beállított Lovrencsics Lukács pá- 
loveci lakoshoz, hol kártyavetéssel és bű- 
vészmutatvánnyokkal mulattatta a házbelie
ket. Egyik bűvész mutatványa az lett volna, 
hogy a szoba asztalára telt egy tányért és 
a házigazdától egy 10 koronás bankjegyet 
kérve azt állította, hogy azt a bankjegyet 
ő az udvarról a szoba asztalán levő tányér 
alá tudja tenni. Ki is ment ily célból az 
udvarra, mig a házbeliek a szobában ma
radtak és várták я bankó repülését. De bi
zony hiába várták, mert mikor türelmetlen
kedni kezdettek és egyikük kiment meg
nézni a cigányasszony machinálioit, a ci
gányasszonynak is s vele a 10 koronásnak 
is hült helye volt. Lovrencsicsnak a jelen
tésére azután másnap a csendőrök elfogták 
az ügyes bűvész cigányt.

—  Betörés. Balaskovics István sánto- 
veci korcsmárosnál a múlt hét egyik éjje
lén a korcsma ablakát ismeretlen egyének 
befeszítették, a korcsmaszobába hatoltak, 
honnan külömböző ruhanemüeket és korcs
mái dolgokat 112 kor. értékben ellopok. A 
tettesek kilétét eddig nem sikerüli kinyo
mozni.

—  Selyembogárpeték kiosztása Az or
szágos selyemtenyészlési felügyelőség tudatja,

hogy a főldmivtlésügyi minisztérium azok
nak, akik a selyemtenyésztéssel foglalkozni 
kívánnak, 1906-ban is ingyen ad petét illetve 
selyemhernyót. Ebbéli igényeiket vagy az 
Illető község selyemtenyésztési megbízottjánál, 
vagy esetleg a községi elöljáróságok utján a 
szekszárdi selyemtenyésztési felügyelőségnél 
jelentsék be.

— Köhögés, rekedtség és meghűlés ellen a 
legjobb háziszernek bizonyult a Halápi-féle vas 
méz-S2örp, mely kiváló gvógyhatásának elismeré
sed! a londoni kiállításon arany éremmel lett ki
tüntetve.

—  Védekezés a ragadós száj és kö
römfájás ellen. Feililzsch báró földmivelés- 
ügyi miniszter valamennyi vármegyei alis
pánt és törvényhatósági jóggal felruházott 
város tanácsát körrendeletben hívta tel, hogy 
a ragadós száj- és körömfájás helyhez kö
tésére és erélyes elfojtására szükséges intéz
kedéseket mindenkor nyomban foganatosít
sák. Csakis a szigorú intézkedéseknek lehet 
köszönni, hogy a ragály ma alig 15 várme
gye 26 községében van meg, úgy hogy ala
pos a remény annak teljes leküzdésére s 
igy az állatkivitel fellendítésére.

— A legjobb szá j- é s  padlás  a dr. 
Feles fogorvos Stomatln  száj- és fogápoló sze
reivel érhető el, melyeket, a legkiválóbb fogorvo
sok legkitűnőbbeknek ismertek el és mindenkinek 
ajánlják. Számos kiállításon első rendű érmekkel 
vannak kitüntetve. A Stomatln fogpor  
Stomatln fogpaszta é s  Stomatln fog
krém  alakiában előállított fogtiszti tó szerek rö
vid idei használata által a fogak tiszták, ragyogó 
fehérek lesznek és állandóan tiszta, fehér és ép 
állapotban megtartatnak. A Stomatln szá j
víz kitünően desinficiálja a szájüreget és a fog
közöket, elhárítja a rothadást és a száj kellemet
len szagát és a foghust és fogakat conserválja. 
Egyszeri kísérlet mindenkit e pracparatumok ál
landó fogyasztójává teszi, mert a meglepő siker 
a legjobb dicséret. Kapható Csáktornyán : Mráz 
Testvérek és Gráner Testvérek fiiszerüzletében és 
Pethő Jenő gyógyszertárában.

—  Ipari munkások betegsegitési Ugye
A közigazgatási bíróság a következő iparo
sokat és ipari munkásokat érdeklő elvi jelen
tőségű határozatokat hozta legutóbb: Az ipari 
munkaadó, aki a nála alkalmazásban levő 
munkást valamely betegsegélyzőpénztárnál 
bejelenteni elmulasztja, egyéb jogkövetkez
ményeken kivül a munkás megbetegedése 
esetén ennek gyógyítási költségeit mégtéritení 
tartozik ugyan, ez a kötelezettsége azonban 
hosszabb időtartamra, mint amennyire a beteg- 
segitő-pénztár az ő igényjogosult tagjával 
szemben kötelezhető lett volna, ki nem ter
jedhet. A munkaadónak a jogkövetkezmé
nyek terhe alatt 8 napon belül akkor is 
biztosítani kell a betegsegitő-pénztarnál alkal
mazottját. ha az illetőt csupán próbaképpen 
vette is föl. A betegsegitő-pénztár tartozásai
nak fedezésére egyes tagjaival szemben fenn
álló követeléseit is végrehajtás alá lehet vonni

— A Dr. Richter-féle Liniment. Caps, 
comp. (Horgony-Pain-Expelier) igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos csaiádban már több 
mint 36 év óta mindig készletben van. Hátfájás 
csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél 
a Horgony-Linimenttel való bedörzsölések mindig 
fájdalomcsillapító hatást idéztek elő; sőt járvány 
kórnál, minő: a kolera és hányóhasfolyás, az al
testnek Horgony-Linimenttel való bedörzsölése 
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő káziszer 
jó eredménynyel alkalmaztatott bedörzsölésképpen 
az influenza ellen is és üvegekben: á 80 fillér, 1 
kor. 40 fillér és 2 korona a legtöbb gyógyszertár
ban kapható; de bevásárlás alkalmával tessék ha
tározottan: Richter-féle Horgony-Liniment (Hor- 
gony-Pain-Expellert) kérni, valamint a »Horgony» 
védjegyre és a Richter cégjegyzésre figyelni és 
csak eredeti üveget elfogadni.

— BÁNATOS AZ ÉLETE annak, kit fájdal- 
mák gyötörnek s csodálatos az, hogy 100 beteg 
közül 80-nak köszvénye van s ezek móg most 
sem tudják mind, hogy hol keressék a biztos or
vosságot. Nos mi megmondjak. Hozassanak egy 
üveg Zoltán-féle kenőcsöt 2 koronáért, kenjék be 
magukat naponta csak egyszer s egy pár nap 
alatt biztosan meggyógyulnak. A rendelések cím- 
zendők Zol tán-gyógy tára, Budapest, Szabadságtér.

—  Milyen ídű lesz 1906-ban? Ugy-e a
kérdés borzasztóan izgat mindenkit? Előál
lott Sirius és meglebbentette a jövő sűrű 
fátyolét. Könnyedén, szinte elegánsan végzi 
e nehéz feladatot, lengén, akár egy bálren
dező. Pedig meglepő, sőt megdöbbentő ez a 
jóslás. Az ember szinte elámul rajta. Néz
zük csak : januárban havat és ködöt; február
ban hideget, szelet; márciusban hideget, esőt, 
szelet; áprilisban szeszélyes időt; májusban 
szép időt jósol Sirius. Júniusban kijelenti, 
hogy a »rendes Medardnapi esőzés elmarad«. 
Julius meleg lesz, augusztusban bőséges eső
zés várható, szeptember eleje szép lesz, mig 
október esős, ködös. Megtudjuk továbbá, hogy 
az ez évi karácsony havas lesz. Fehér kará
csonyuk lesz azoknak, akik megérik.

—  Megégett gyermek. Gasztonyban Frim 
József odavaló kereskedő öt esztendős Laura 
nevű leánykája kedden reggel hat óra táj
ban valahogyan a tűzhely mellé került. Amint 
ott álldogált, egy kipattant szikra lángralob- 
bantotta kis ruhácskáját. Rémes jajkiáltására 
beszaladt édesanyja és megmenteni igyeke
zett gyermekét, de ez már akkora annyira 
összeégett, hogy két napi szenvedés után 
meghalt.

— A NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET ti
zenkét hatalmas kötete immár együtt van. A ma
gyar tndománynak és Marcali Henriknek, a ki 
szerkesztette, s felerészben irta, elévülhetlen mo
numentuma e mű. Az egész emberiségnek, az e- 
gész civilisatiónak a története ez ; mert a válla
lat alapeszméje az volt, hogy az eszmék fejlődését, 
az emberiségnek mai fejlettségére vezető útját 
rajzolja meg, csaták s királyok története helyett. 
Ily módon több lelt a munka puszta poliükai vagy 
katonai történetnél: az emberi művelődésnek, gon
dolkodásnak, a gazdasági elméleteknek, az iroda
lomnak és művészeteknek történelme lett belőle. 
Valóban mindent magában foglal, a mi külön-kü- 
lön csak anyaga lehet a történelemnek.

A szöveg magyarázatainak megértésében e 
részt illetőleg kitűnő gonddal összeválogatott, jel
lemző és szép illusztrációk támogatnak, köztük 
számos térkép-melléklet és sok művészi kivitelű 
színes műmelléklet; autogrammok, okiratok facsi
miléi. Hogy csak most megjelent XII. kötetnél ma
radjunk. benne van az a kis levélke, melyet egy 
kapitány naplójának egy lapjára diktált Bismarck
nak 1. Vilmos császár, a resonviliéi táborban, hír
adásul a királyné számára. Benne van Moltke ke- 
zeirása, Deák Ferenc levele az őt sógoránál ért 
rablótámadásról Kemény Zsigmondhoz, az első 
magyar felelős minisztérium kinevezése, a csaló
dásig hű facsimilében, a Talpra magyar kézirata. 
Széchenyi, Kossuth, Deák arcképei, 6 felsége és 
Rezső trónörökös arcképe és névaláírása, stb. stb. 
Ez maga mutatja, hogy ebben a kötetben, mint 
a Világtörténet többi köteteiben is, erősen ki van 
domborítva a magyar történelem, s hozzá van 
fűzve az európai népek s igy a világ történetéhez. 
Ez e munkának hazafias érdeme, hogy történe
tünket hozzákapcsolja a nyugati világéhoz, mely
nek eszmeáramlatai valósággal mind átcsaptak 
hazánk földjén. Ezt magunk sem láttak eddig ily 
világosan, mint a hogy ez a könyv megtanít rá, 
s reméljük, ebből a külföldi tudósok is meg fog
ják tanulni. A Nagy Képes Világtörténet XII nagy 
kötetben teljes. Egy kötet ára 16 kor. Kahbató 
minden könyvkereskedésben.

— Elveszett folyó hó 2-án a Deák
utca hid melletti sarkától a róm. kath. temp
lomig terjedő úton egy 2 gyémánt és 1 
zaphir kővel ékített női karkötő. A megta
láló lapunk kiadóhivatalában illő jutalomban 
részesül.



XXIII. Csáktornya, januara 7-ga 1906. 1. Broj.

Sve poáiljke se tiőuő zadrZaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
ime, urednika vu Csáktornya.

Izdat.eljetvo:
knjiáara Strausz Sandora,
каш se predplate i obznane na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druitveni. znastveni i povucljivi list za púk 

poáiljaju. Izlazi svaki tjeden  jed en k ra t i t o :  vu svaku nedelju .

Predplatna cena je:

Na celo ie t o ...........8 kor.
Na pol leta ............. 4 kor.
Na őetvert leta . . .  2 kor.

Pojedini broji koátaju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 

racunaju.

Odgovorni urednik:

LOPARITS R. JÓZSEF.

Poátuvanim öitateljem!
]883-ga, dakle pred 23 Ijetah sam ute- 

meljil »Muraköz»-a tóm nakanom, da á njim 
Medjimurja domoljubni, őovekoljubni pouő- 
Ijivi i gospodarst\ eni cilj sluZim. Kaj sam 
onda mladim oduáevlenjem v^inil, to bi de
nes zbog opaZene potreboőe joá bolje naka- 
nil vőiniti.

Ali ako se őlovek osvedoői о tem, da 
oduáevlenje samo vu sebi nije dosta, da őlo- 
vek jednoga 2 jezikov lista vodi i od tjed- 
na do tjedna za list potrebne átive priredi 
vu Stamparnu, onda potrebno postane, da 
se vu svrhi cilja uredjenje lista vu mlajáe 
ruke préda, kője joá dobro moreju delati. 
To vreme vu Zivlenju naáega lista je doálo 
sada, na poőetku ovoga Ijeta, pák zato od- 
govorno uredniőtvo »Muraköz»-a sa deneá- 
njim brojom vu ruke dosadaánjih vernih 
glavnih suradnikov damo. Koj pózna cilj na
Sega lista, on bude sigurno prav dal nam 
vu toj stvari, jer bude spazil to, da mlajSi 
ljudi vekáu jakost imaju za delo, na vekáu 
pomoő moreju biti, onomu cilj ti. kojega sam 
ja sluZil koji sam veő, как magjarsko pri- 
reője véli: vekáega falata svojega kruha 
veő pojel.

Na uredjenje naáega lista magjarske 
strani sam Dékány Mihálya, a na uredjenje 
horvatske strani sam Loparits R. Józsefa do- 
sadaánje poátuvane glavne suradnike opro- 
sil. Preporuőam izprobane naáe suradnike 
vu dobruvolju poát. őitateljov!

Ali akoprem sam tak prek dal ured
jenje lista, zato se nebudem rezdruZil od 
njega, jer navek budem si za domoljubnu

Qlavni urednik:

MARGITAI JÓZSEF.

duZnost drZal posluvati pri ovim listu, pák 
zato na proSnju izdatelja ovog lista, obdrZim 
glavno uredniőtvo, tojest daSevnu ravnanje 
lista I vu njem ízlaZeőu Stivah. Zbog toga 
zroka nebudem se razluőil od naSih podpor- 
nikov i suradnikov, nego je na to prosim, 
da sa ónom starom ljubavjom i dobrovolj- 
nostjom najpodupiraju na§ list i nadalje, sa 
kojim su őez 23 Ijeta podpomagali njegove 
poStene cilje i plemenito posluvanje!

Csáktornya, 5-ga jan. 1906.
M argitai J ó z se f

Sreőno novo ljeto!
Opet je doála vura, kada se razdelimo 

od jednoga Ijeta i stupimo vu drugu ljeto. 
Ono, od kojega se razdelimo je za nas veő 
proSlo nigdar vise nedojde nazad. Postoji-> 
mo dakle malo na meji staroga i novoga 
Ijeta i razmatrajmo jeli smo zvráili ovo ljeto 
sreőno ili nesreőno, jeli se imamo Zalostiti 
ili veseliti sada kada je doálo drugo, pred 
nami joá nepoznato vreme.

Prejálo je staro ljeto, prejálo je tak 
mladomu, как staromu i nigdar viSe ne
dojde nazad. Na to nas opomina glas po- 
pevaőov:

Dober vám veőer gospodar 
Dobre vám gosti JezuS dal,
To mlado ljeto pohvalimo 
I dete JezuSa molimo!

Ali pitam ja tebe dragi kráőenik, jeli 
sí si ti zasadil vu srdce zadnje reői öve 
pesme lani sedob i jeli si ti molil dete Je
zuSa? Jeli si Äivei tak, как Bog zapoveda? 
daj zmisli se sada. Jelo ’ ’ isi prevzelno vdrl

IzdaUlj i vl&Ntnik:

STRAU SZ SÁNDOR.

proli Svemoguőemo i sluZil vu robstvu vra- 
ga, koj te je na sve zlo peljal. Ako si pp- 
ljeg BoZjih zapovedih Äivei, mirno ti je srd
ce, zr.aá da nisi sprevodil jedno ljeto zaba- 
dav i trsi se da budeS vu novem Ijetu opet 
ónak áivei, как Bog zapoveda. Ako pák si 
proti Bogu delal obrni se sada dók ti nije 
kesno, jer bude doSlo vreme, da budeS se 
za sve grehe Zaljuval, ali onda bude veő 
zabadava.

Naj vas neomami sreőa ovoga sveta! 
Ti, koj si bil sreően vu starim Ijetu zmisli 
se, da je na tem svetu neslalno sve, jer 
как je minulo proálo ljeto tak ti more roi- 
nuti i tvoja sreőa. Premisli da su je vnogi 
i vnogi nesreőni, koji su na poőetku proá- 
loga Ijeta sreőni bili i evő, gde si je ti os- 
tavil!

Ti pák koj si bil nesreően vu proSlem 
Ijetu naj zdvojilí, zmisli se da Bog neosta- 
vi svoj púk i da bude i tebi nazaj dal sre- 
őu. Zmisli se da za dcZdjom dojde i vedre- 
no vreme. Zaufaj se vu Viánjega, on hrani 
ptice I zeleni polja, on bude i lebe pomo- 
gel ) Zaufaj se i vu njega sada, kad na moji 
proálosti i buduönosti stojiá, da ti bude sreő- 
neáe buduőnost, как ti je proálost bila.

»I videl je Bog zloőestoőu ljudih, od- 
luőil je, da őloveőanstvo uniáti iz sveta sa 
neduZnimi Zivinami takajáe». Te reői mi doj- 
deju na pamet sada, kada gledim zloőesto
őu ljudeh. Jedna cirkva je vu seli i ona je 
prazna, na svaké vulice voglu je krőma, na
vek je larma vu njoj. Preobrnul se je celi 
svet. Növi bolvan se je zasadil vu srdca 
ljudih, ovaj bolvan nepozna veru, nepozna 
domovinu, nepozna zakona. Táj nesreőni 
bolvan je socializam. I preobrne táj bolvan

Z А В А V A.
Őudnovita Éenska.

Jedenkrat je vu Bujimu takaj hodil
vrag.

— Pák zakaj nebi bil hodil? Vu Buji
mu nisu stanuvali druge forme ljudi, Zen- 
ske, как stanujeju vu Sűvőltu ali vu Gesz- 
teredu, gde je vrag. tak gusti prihodnik bil, 
как jeden ekZekutor. Так je simo tamo ho
dil, как da bi samo к ovim selam spadal. 
Videli su ga vnogi vnoői klatiti se za vrti, 
po dnevu je jako skrivati med setvom.

—  Bujiski vrag je drugoiforme bil. 
Vnoői je doSel vu öetiremi konj zapreZenoj 
kuöiji, örni je bil, kuőija i öetiri konji su 
ognja iz sebe puhali, na kuőiji ni bilo ku- 
őida cugli su med konje bili puSőeni. Konji 
sn samo na jenkrat postali pred hiZom Sa
ri vdoVice i s kuöije je negdo van stupil. 
Vrag je onda nevidljiv postal. HiZna vrata 
se sama jesu odprla, nad koje se je onda 
vrag nuter odSetal. Za jeden dober ferlalj 
vure őrna foiinga se dalje odpeljala, nego 
kuöida mt onda nije bilo na kuöiji.

— Stanovit) da ovo na ovakov naöin 
pripovedajuö, se ravno tak neistinsko vidi, 
как one vse druge pripovesti, vu kojih se 
od vraga pripoveda. Moremo si misliti, da 
jako malo ima takovih, koji bi od lica do 
lica bili videli peklenskoga vladara pak i 
njim je takaj ni inoöi za segurno veruvati 
jeli su ga videli. Nut taki bude drugaöiäe 
felé pripovedanje, ako povemo, daSarivdo- 
vica verek nije bila kakva stara Zenska ko- 
ja vnoői na Gellért breg hódi, nego drugoö 
snaZna skrbljiva beloputnoga okrugloga o- 
brasa muZka sluZkinja, koja se je dopadala 
vsakomu zdrave ruke, noge imajuöemo 
muZkarcu Sinko Mihalj je takaj hodil za 
njom, akoprem je samo jednu nogu imel. 
Drugo svoju nogu je predal svojoj domovi- 
ni . . . Ako bi ravno domovini polrebna 
bila d 1 bi na zbiraniu ablegatov iz pijanom 
glavom na kola bi si sei i od kol do kol 
pod kola dospe. Kad mu je onda jedna no- 
ga tarn ostala.

— A joá ktomu, da rnozbit vu driigi 
varmedjijah najdjeju se joá Ijepáe Zenske. 
nego vu naái je najlepáa Sari vdovica bila. 
Nego ovo medjutim nebi bila tak velika fa-

linga. Ni samo da je najlepáa bila, nego 
najkrepkoőneáa takaj. Poleg mojega mnenja 
nigdar nebi bila Sari vdovica tak glasovita, 
как je bila, ako ova pripovest nebi bila raz- 
áirjena od nje. Ar badava, nit nije prava 
Ijepota ona, koja je vsakoga. Ona je Ijepa 
koja je samo naáa. Nego najlepáa koja je 
niőija. Sari vdovica pako nije bila mőija, 
od one dobi kad se bedasti Sari Mihalj po 
kolinah po gostuvanju hodeöi prehladil i 
vumerl. Otiáel je i Ijepi evet vdovica je ov- 
di ostala vu tugi i Zalosti.

— Nego mislim da bi se vrtlarov do
sta bilo naálo iz prvine odmah taki vu naj- 
prveáem vremenu. Bakinkay veliki sudec se 
laki bil preporuöil odmah po sprevodu.

— Ako vam je kaj potrebno blagorod- 
na gospa samo se krneni obrnite. Znaju li 
da viáeáe poglavarstvo vnogo vsega more 
vőiniti, ar viáeáe poglavarstvo ima veliku 
jakost.

—  Ovak je govoril őrlenoga obraza 
debeli muZkarec i svojemi sivemi oöirna 
tak tvrdo je gledal na Sari vdovicu. как da 
bi nju taki vu Zelezo hotel zakovati dati.

— Vtiovica je srameZljivo odgovorila.
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mir narodov, koji ga zaslepljeni slediju i 
beiiju vu grob . . .

Vu jednim hrvatskim vnraáu sam bil i 
óul sam te2ake popevati Marseila (pesma 
socialistov) te su vikali da svoje juSe neda- 
ju. Oh, misül sam si ali bi te te2aki vnogo 
rnenjdega 2aludca i zadovoljneáega srdca 
ljudi bili, ako bi na mesto Marseila »Otec 
naá» molili. — Vu Bogu je utjeha, bez Bo
ga je srdce nemirno. Ovi te2aki neimaju 
veő Boga neimaju veő domovinu, njihovo 
Srdce za nemoguőnim hlepi.

Kaj nevidite prst Bo2ji, koj vas nazad 
zove к sebi. Potres, bliskavica, grmljavica, 
poplave, oh sve to vas oporninja, da joS 
nije kesno, da Bog őeka, kaj se popravite !

JoS к vam se obrnem, koji ste vu pro- 
álom ljetu vu zdvajanju bili zbog ljubavi 
domovine. Ne zdvajajte du2e!

Cinite опак, как vam vaéí obőinski vo- 
dje veliju. Budite verni sini domovine Ma- 
djarske. Nebojte se nevoljah, ako sada trpi 
domovina od raztrganja jakostih, bude do- 
slo joá i boläe vreme. Samo svi ljubite do
movinu i vu nevolji, как moraju deca Iju- 
biti svoju rnater, ako je vu nevolji. Neod- 
vrnite se od nje nigdar.

Dakle premislite si sa kakvom odluő- 
nostjom budete isii vu buduőe Ijeto, da kle- 
tu sedob nebudete se morali Zaluvati!

Veselo vam novo Ijeto!

Poziv i proänja
к magjarskomu narodul

Svaki narod ima vu svojoj povesti ju- 
nake, za koje se rado zmisli, njihova dela 
slavi i dojduőem svetu za peldu postavi.

I dva susedni narodi, magjarski i hor- 
vatski narod imaju junaőko vreme, koje je 
verne sine domovine na bojno polje zvalo, 
da krv prolevaju za slobodu i za veru. Vu 
junaőkim vremenu ovih dveh narodah su 
2iveli dva junaki jeden je sveti Kapistran 
Janóé, a drugi je Hunyadi JanoS. Jeden je 
sa kri2om vu ruki, a drugi, sa sabljom vu 
desnici obiadat nepriatelja. Iz povesti znamo, 
da je Hunyadi JanoS svoju plemenitu duSu 
vu rukah svojega duSevnoga priatelja izpustit.

Horvatski narod, koj sa pesrnom izrazi 
svoju fcalost ili veselje i svoje junake vu 
pesmi slavi, tak je speval spomenek Sibi-

- Zahvalujem gospodin veliki sud ic. 
Ja jako ne hodim vu oStariju se svajuvat i 
na bitje.

—  No, no odgovoril je Barinkay i tak 
si je za sukaval svoje redke mustaőe, как 
da bi vdovica naj vekSa bitvenka bila.

— Meseci su minjavali i navek bi se 
bilo vise vrtlarov naSlo, koji bi cvetno bet- 
vo bili zalevali. JoS stari vicekomuS takaj 
kad je onud bil ho il, je tak rekel.

— Da bi vas vrana vritnula.
—  Samo da bi iz nekulikemi Ijetmi 

mlajSi bil
Nego kaj hasrn 2elja, da se ni mla- 

dil starec veő, nit s nijednim dnevom
— Kuliko mladi, stari gavallerov je 

bilo vu varmegjiji vsaki je probuval s dovi- 
com. Kak da bi nekakvo praznoverje obko- 
lilo 2ensku nije sluSala na reő i na hlepe- 
nost. Barinkay veliki sudec veő raztu2eno 
je ovak rekel:

— Ako bi moguőe bilo, bi se svragom 
sdru2il, samo da bi mogel potreti ove 2en- 
ske njeno tvrdoglavnost.

— Havuo dobroga hipa |se jesu spo- 
minali od vraga. Za mali őas je doSel na

njanin Janka vu joS sada poznatoj lepoj 
pesmi. Njegov priatelj sveti Kapistran JanoS 
je sa junaőkim vencom na glavi, ali veő 
truden od bojnih nevoljah, na pozvanje Ni- 
kole IV. s *emskoga kneza vu Ilok gradu 
se nastanil. Tu med prostimi zidinami klo- 
Stra, koje se joS i sada vidiju su ga vu 
njegovoj prosti sobici vnogi pohadjali, med 
viSeSemi i Corvinus Mátyás kralj magjarski.

Vu ovoj maloj sobici je ovaj svetec 
zpustil i nazad dal stvoritelja mu duSu 1456 
Ijeta oktobra 23-ga. Telo njegovo su vu goth- 
Stillnoj iloőkoj cirkvi pokopali, gde je do 
vdiranja turkov poőival. Ali onda su se nje- 
gova braőa bojali, da budu turki osvetu na- 
őinili zvrhu mrtvoga tela i drugam su ga 
zakopali, koje mesto je i do den denes ne- 
poznato.

Ova cirkva, koja je vu XIII. stoletju 
zidana, je na őast ovoga svetoga junaka 
posveeőna.

Ovaj gjuugj zidarske umjetnosti je vno
go te2kih vremenah preZivel: proti je stala 
juriSanju turkov, al zbog 1739, Ijetnog feb- 
ruara 4. potresa se je jako pokvarila.

Kuliko su Franjevaőka braőa, iz svoje 
jakosti mogla, su ju uzdrZala, ali vezda je 
potrebno pravo i temeljito popravljanje, kaj 
je óim prije treba zvrSiti, da se za dojdu- 
óega véka gori zdr2i.

Za popravljanje bude stojezer korun 
stroSkov potrebno. Jer рак őuvari svetiliSőa 
nimaju dosta penez, prisiljeni su к onirn 
plemenitim srdcam se obrnuti sa proSnjom, 
koja srdca su prama veri, narodu i prama 
Casti junakov joS ne zaprta.

Mi se jdakle sa ufanjem obrnemo к 
plemenitomu magiarskomu narodu sa onom 
srdaőnom proánjom, naj nam budu na po- 
moő, da mi ovu svetu i domoljubnu sivár 
budemo mogli zvráiti.

Svaki dar zahvalno prime:
Kloster Franjevacklh bracah 

ILOK (Slavonija)
*

Proőitajuő domoljubnu proánju nade 
prekodravske braőe, i mi odpremo mesto 
vu naáim listu za sabiranje darov. Poziv- 
Ijemo dakle sve one poát. Citatelje, koji iloő
koj cirkvi i za popravljanje skupnog spo- 
menka hoőeju dare dati, naj budu tak do-

őrni koőiji i vdovice pri njenoj hi2i je áta- 
ciju dr2al. Na őetrti dan vre cela varmedji- 
ja si je nad tim glavu trla, da gdo je mo
gel biti táj tajni noőni prihodnik. Jer da 
vrag je ne bil to zasigurno znamo vsi sku- 
pa, kaj ni moji dragi prijatelji?

— Vdovica se samo krotko vu sebi 
posmehavala.

— Moguöe da je ovud hodil vrag, Cul 
sam nekakvo ru2enje na hodniku, nego sim 
vu hi2u nuter nije doSel nigdo. Pak kaj bi 
imal smenom vrag, rekla je spotajnim pos- 
mehom.

— Muskátlim s i i na dalje takaj tarn 
cveli, vu njenim obloku, po dvoru pako tarn 
su hodili i lajali na meseőno svetlost tri 
veliki noőni psi Barinkay vu svojem slu2- 
benim javlenju. je |oS navek samo takove 
glase daval varmedjinski gospodi:

— Nikaj néma osobitoga Lovrenőevo 
smo obslu2avali. Sari vdovica pako pod lo- 
kotom dr2i srce svoje.

— Iz slu2bemh pismah su doli s odre- 
zali glase. Jednoga je vzel stari perovodja 
Gaal Endre, drugoga pako nekoji mladi pod- 
notariufi

bri da svoje dare к nam poSleju. *Nabira 
nje penez budemo najdu2e do ovog Ijeta 
februara prvoga savrdili.

Sa dtovanjem
Uredniőtvo.

Buna vu Ruskoj.
Sa svom silóm se trsi carska vlada, 

da bunu őim prije unidti. Glase koje da 
vun za stranjske zemlje, moramo jako paz- 
Ijivo prijeti, jer je vlada bunu preobladala 
i da su vodje bűne za oprodőenje prosili 
vladu to sve nije istina.

Jedinu ozbiljnu svrhu je vlada vu Mos- 
kvi postigla, gde su soldati verni ostali ea
rn i vu osem dnevnim harcu su preobla- 
dali pobunjenike. Petervar je miren ostal, i 
to zbog toga jer je tu najviáe soldaőije kon 
centrerano pak i zato jer su pobunjeniki za 
svoju glavnu gnjezdu Moskvu i ne Peter- 
vara zebrali. A vu Moskvi pak su je sada 
őista preobladali caru verni soldati. Stern je 
hujái staliö na ruskih okolicah. Vu rusko- 
polskoj zeml i joá pod jednim traja Strajk 
i soldaőtvo je ne moguőe bunu pripreőitl Vu 
Letlskoj okolici su se mu2i pobunili i naői- 
nili su lettsku respubliku, koja veő skoro 
mesec dana gori stoji. Njihovu peldu je hir- 
landski púk takaj sledil i odtrgel se od Ru- 
ske zemlje.

Sada ide dimo ona vojska őez A2iju 
koju su japanci nabuhali. Moremo si mislili 
как bude zgü'dala vun Ruska, kada óva 
vojska dojde dimo. Sigurno, da car nebude 
imel hasna iz nje.

Znamenito je nadalje i to da как su 
anarkiSti poőuli, da su se pobunjeniki po- 
mirili taki su anarkiáti poőeli posluvati. Sa
da bude opet svaki den őuti moői, da su 
ovoga ili onoga herceg» ili drugoga velikoga 
gospona su bombom zaklali. Jer takov je 
ruski púk. Dok je ne dobd pravo, se je za 
pravo bunü, sada kada je dobil od cara 
slobodu, sada ovu slobodu nezna hasnuvati. 
Zabadav je dati onomu slobodu, koj nezna 
baratati Snjom. Rusi, ravno tak как svi slav- 
jani su nemirne krvi ljudi, nezadovoljni, ako 
njim je kaj denes po volji, zutra veő isto 
ono drugaő hoőeju. Ne su stalnoga duha i

— Jenkrat za tim veliki sudec je ovo
javlenje naőiníl.

— Crno kuőiju iz 2andari dajem ia- 
kati, ar se vezda snova pojavila ove noői.

—  Za kratko vreme za tim na godov- 
ni dán ili na gosti bil sam pozvani, najmre 
koj to opisuje vu Bujim.

Veselo sí jesam sei na kola i veselo 
dospel jesam vu Budim Kufrastoga obraza 
imajuői Barinkay prijateljno poloai ruke na 
moja ramena.

— No amice kaj je novoga vu centru
mú ?

—  Povedal mu jesem vse kaj mj je 
na pamet doSlo. Vicekomuda njegov prepe- 
tiőar je za slekel, ciganovoga velikoga baj- 
za su spotrli vu ovem tjednu vu »Vörös 
ökör» odtariji

—  Kaj pak je iz Sári vdovicom?
—  Veliki sudec se kiselo na smeje.
—  Pak i ti takaj znaä? Vkanili sejes- 

mo amice. Jako preveő jako smo se vkant-
li vu njoj.

— Za stanovito, tője bila falinga, da 
stno si jako vnogo mislili od te ienske, Ci 
prem je ravno takva prosta bila как su o-



éudorednosti A osobito рак zato neznaju 
ч baratati sa slobodom, jer bez ákole gori 

zrasteju.

Politiőki pregled.
Va politiki sada se od imena Lukács 

Laszlő-a biváega ministra peneznih poslov 
poéné sve vifle i viöe govoriti. Lukács hoée 
mir napraviti. Pak zalo razpravlja sa levi- 
mi strankami, osobito pak sa Kossuthom, 
koj je predsednik savezu levih strankah.

Priiikom novoga Ijeta su oni govori 
bili znameniti kője su politiőki vodje priii
kom pozdravljenja bili govorili. Fehérváry 
ministerpredsednika je Lányi Bertalan mi
nister pozdravil. Fehérváry je vu odgovoru 
rekel, da je na volju kralja prijel kormán 
vu ruke, jer nije hotel da bi domovina i 
vu jednim malim éasu béz vlade bila.

íz govora Kossuthovoga i Andrássy- 
evoga se éuje i to da je mir joö ne postal 
vu politiki i da stalié mira dosta hudo stoji.

Szapáry Pál gróf se je zahvalil na rav- 
nateljstvu Fiume i to je kral) bil nrimil. 
Dakle Fiuma je opet bez ravnatelja. Ravna- 
teljske posle bude Gáli Tibor podravnatelj 
vodil.

Potres.
Cudnovato gustokrat nas pohadja vez- 

da potres. Vu malim vremenu je éetvrti 
put stepala jakosl zemlju. Vezda najzadnji 
put je ovoga meseca 2-ga bil ob pol éesti 
vuri vu jutro. Ako za meru zememu me- 
gjimurske potrese, tak je te zadnji potres 
bil najjaköi.

Dvojeforme su potresi. Takovi, kada 
tre9ka zemlju i takovi kada se zemlja nuöe, 
как da bi se zibala. Decembra 17-ga koj 
potres je bil je takov bil, kaj je pod zem- 
íjom treskalo, как da bi étuki strelal. A 
vezdaönji je bil öve zadnje fájté tojest zern- 
lja se je zibala.

Kad se zemlja ziblje táj potres je po- 
gibeljneöi. Takov potres ako je jakéi, za 
mali éas poruéi sve kaj mu vu put opadne, 
takov potres je 1775-ga Ijeta na prah po- 
ruöil portugalskog glavnog varaöa Lissabons.

Naöa okolica je osobito podvrZena pot- 
resu, ali doklam su bolje prama jugu jakéi 
potresi zatoga do nas samo zadnji jakost 
dojde. 1 decembra 17-ga, kada je pri nas

ve druge. Da pace jóé prosleáa neka malo. 
ZarnuZ je otiála amice i ljubavi je konec.

— Kaj pak vrag, pak Crna kuéija?
Ovo ti je selska émiölotina. Dohadjala 

je jedna kuéija, vu dvor, nego na njoj je 
mladoZenja dohadjal nekakov Szebeni Mi
halj iz preko Tisze Negda je samo vnoéi 
doéel, ar je iz daleka imái dojti.

—  Daklje podjarmil je jednu lepu 
Zensku jeden tudji, rekel sam nalo. To je 
velika falinga.

— Veliki sudec si je nekaj premiélja- 
val, onda pak je ovak mrgotal.

—  To je neka najéudnoviteöega da 
med nami nikomu ni doélo na pamet, da 
jednoj vdovici vu njeno srdce nad vrata 
tekaj je moéi nuter dojti. Mi svi skupa smo 
nad obiok hoteli nuter idti. Seben je moral 
dojti, da pokaZe to, da nekoje Zenske osvo- 
jenje sa zaruénim prstanom je skup skop- 
éeno.

M. F

slab potres bil, je vu Zagrebu cirkvu poéila 
poleg Stubice vu jednim selu se je viöe hiz 
poruáilo, takaj i cirkva. Na mlado Ijeto je 
vu Zagrebu ravno ob pol nőéi mali potres 
bil, koj do nas nije doéel. Jer spazil ga pri 
nas nigdo nije, dakle moremo si misliti da 
mu je jakost ne dosegla do nas. Za sadaö- 
nji potres, koj je drugoga bil, neznamo joö 
novoga nikaj drugo, nego da je pri nas vi
öe 5 sekundah dugó trajal. Ali moremo si 
misliti da je negdi jakéi mogel biti, jer pri 
nas je dosta jaki bil. A gde je mogel jakéi 
biti? Kak smo iz do sídaénjih potresov vidli 
glavno mesto naéih potresov je navek oko
lica Zagrebs. Ietina, da je na protuletje po
tres vu Dajmaciji takaj vnogo kvara napra- 
vil ravno vu onim vremenu, kada je pri 
nas bil. Ali mogli bi reéi, da je to ne bila 
jedna pruga sa naéom.

Как smo véé prije rekli potres je mo
ral okolo Zagreba najjakéi biti. То sada is- 
tim moremo pisati, jer sve novine doneseju 
glas da je potres vu Zagrebu bil jaki a vu 
Stubici, VaraZdinu, Gracu, Barcsa je taaaj 
dosta jaki bil. Nadbiékupske palaée raíung 
vu Zagrebu se je podrl i vnogo kvara na- 
pravil. Vu hiZah su se stene ruéile iz vno- 
gih krovov su se ruöti podrli. Vu Stubici 
se je cirkva tuliko pokvarila da budu mo- 
rali iz nova zazidati.

KAI JE NOVOGA?
— Srecno novo Ijeto zeljimo svim 

imáim prijateljem, citateíjem, s u t  ad
ni kom i t. d.

— Prosimo naáe poátuvane pred- 
platnike, naj пит vu novim tertalju 
predplatne zaostatke óim predi poáleju 
i predplate ponoviju.

— Kolendar. 8. Pondeljek, Severin opat. 
— 9. Tork, Julian muéenik. — 10. Sreda Vilmos 
híékup. —  11. Cetvrtek. Higin papa muéenik. — 
12. Petek Ernest opat. — 13. Subota Hilarius bié- 
kup. —  14. Nedelja: Presveto ime Jezuéa. — 
Evangelium öve nedelje je od svatbe vu Kaniga- 
lileji. —  10-ga tojest vu sredu je pun mesec ob 
5 vuri 36 minuti na veéer. — Sej mi \ proőőenja: 
Na ime Jezuéevu vu Bottornya. — Vréme bude 
как Meteor kaié pod jednim mrzlo na nekojih, 
mestah bude sneg i zima bude malo popustila.

— Nesrecna smrt. Klement Janóé 
murakiraljski rim. kath. navuéitelj boZiéne 
svetke pri svojem rodjaku Terenta Janóé 
muraszentkeresztijskem navuéitelju hotel je 
sprevadjati, iz bog kojega zroka decembra 
meseca 23-ga dana vjutro na cugu preko 
Cakovca vu Muraéiklós se je peljal, odkud 
peéice nakanil vu Szentkereszt dospeli. Na 
njegovu nesreéu ravno onda murasikioéki 
plebaniiá takaj peljal vu Szentkereszt» koj 
peéice iduéega navuéitelja kakti dobroga poz- 
nanca gori je vzel na svoja kola. Plebanu- 
éovi konji pred Bányavár obéinom na ve- 
likem dolu su se prestraéili i Klement od 
velikoga straha odzad iz kolah je dole sko
éil. Plebanuö je samo onda spazil, kad su 
vre doli doöli na ravnicu, da uéitelja néma 
na kolah, obme se nazad da ga poiéée, na- 
éel ga |e na putu leZeéega vu omedlenim 
poloZaju sa krvavom glavom. Hitro su ga 
odpeljali vu bányavarskoga birova hiZu, gd 
nesreéno obhodeéi m ad élovek veéer ob 
sedmoj vuri je vumerl. Gda je doli skoéil 
se je tak jako vuderl s glavom po zmrZ- 
Ijenoj zemtji, da se mu glava od éela po- 
éemái do gornje strani na dvoje razkolila. 
Nesreéno obhodeéi navuéitelj stopram mi-

nuéega Ijeta vu juniuáu mesecu svráil je 
preparandiju vu Cakovcu. Naj poéiva vu 
miru.

— Cug mu je noge odrezal. De
cembra 23-ga dneva vjutro na murakiralji- 
iskem banhofu Faics Lenard teZak, kad je 
cug jóé zevsema ne postal, dole je skoéil 
iz cuga, nego tak nesreéno, da je pod ko- 
laée dospel i cug rnu je obodve noge od
rezal. Nesreéno obhodeéega éloveka su laki 
vu NagykaniZu odpeljali vu spital, gde po 
kratki muki joö on dan pred poldnevom 
ob 11 vuri je vumerl.

— Zeleni vrag. Так zoveju vu Svaj- 
carskoj zemlji Zganicu. Ovoga zelenoga vra- 
ga sada vun hoéeju stirati iz Svajcarske. 
Zakaj? Zato da Zganica na nikaj hoée deti 
narod vzememu zdravje duöe i tela Vezda 
je zadnje vreme doélo tam Zganici Vu jed
nim samonbojstvo je jedino zganica bila 
krivec. То se je vu Gomugny-u bilo pripe- 
tilo. Zbog toga je onda öve obéine pogla- 
varstvo odluéilo, da se óva vraZja pitvina 
mora uniétiti iz Svajca. Vu nedelju je vu 
toj stvari veliko puéko spraviéée bilo vu 
glavnim varaéu Bernu, gde se je odluéilo, 
da bude se orsaéko spraviéée prosilo, naj 
prepove prodavanje Zganice. Moremo sí na- 
pre misliti, da bude orsaéko spraviéée pos- 
luhnulo proénju i tak za kratko vreme bu
de Svajcarskoj zakón prepovedal, da se ne- 
sm<‘ Zganice trZiti. To b trebalo i pri nas.

— Mis je pojel 900 korun. Siro- 
mak Anion Vrabl iz Tesnaves obéine poljeg 
Klagenfurta si je ne mislil da i mié rád 
ima peneze. Vrabl je prodal svoju hiZu za 
900 korun, pak je onda te peneze iz papé
ra vu jeden rubec zamotal. Rubca je vu 
ormar del s penezi skup. Proöle dneve je 
hotel peneze brojiti, ah presenetjeni je spa
zil, da mu je mié peneze na falaéke spre- 
grizel. Vu srditosti i jadu je austrijsku vla- 
du zatuZil, naj mu peneze povrne. Skoro 
svejedno: как da bi tniéa zatuZil. 1 ovak i 
ónak si more tuékati za peneze. Bil bi del 
peneze vu éparkassu, tarn mu je nebi mié 
pojel.

— Ostra zíma dohadja. Mi se gre- 
jemo pri peéi a nezmislirno se za naöu Zi 
vinu, koja zimu trpi. Ako se kam peljamo 
pred krémom na vure damo stati, kaj ko- 
nje ili krave bez toga da bi je pokrili sa 
gunjom i da bi njim kaj jesti dali. To dvo
je nigdar nepozabimo. Ako зато  malo pos- 
lojimo pokrijmu Zivinu.

— Strasno putovanje. Vu minuéem 
tjednu je dospela vu New-York austrianska 
Gartie zvana ladja iz seststodevetdesetimi 
putniki. Poleg pripovedanje putnikov je lak 
straöno bilo njihovo putovanje, da to ni 
moéi iz pisati. Vise как éetiri tjednov pre- 
siljeni su bili putniki vu parobrod ovi dol- 
njoj strani ostati, radi strahovite bűre. Zvan 
toga med putovanjem kője je pet tjednov 
trpelo, visekrat se kajkakova nesreéa pripe- 
tila na ladji. Jedna Zenska od streha je ob- 
norela, kad je jedne nőéi ogenj zisel na 
ladji, zvan toga su jako grubjanski baratali 
Znjimi. Pod pntovanjem tri su vumerli i to 
jedna mali sa svojim novo narodjenim de- 
tetom i jeden deset Ijetoöni sínek.

— Princ Karlek je vumrl. Sigurno 
su ga poznali naöi éitatelji zbog njegovoga 
saluteranja i komanderanja, kője je po vu- 
lici znal kriéati. Sada je vumrl. Siromaka je 
Zganica zaklala. Ovoga meseca drugoga se 
je jako napil a drugi dán vu jutro su ga 
mrtvoga naéli vu jednoj étali. Siromaka 
Princ Koriina, как su ga ljudi zvali su o-



voga meseca 4-ga deli na vekiveéni pokoj. 
Vu fcivljenju nije imal rnira, naj poéiva vu 
miru vu zemlji.

— Nutri su vdrli vu hifcu Blaskovics 
István Santoveőkog krémara nepoznati kriv- 
ci. Proálog tjedna vu jednoj nőéi su gori 
vrtgli kriíe na obloku krémé i nutri su 
vdrli pák iz krómé viáe oprave i steklah 
odnesli. Svege kvara su za 112 korun na- 
pravili. Krivca su joá ne prijeli.

— Ykaniti se je dal lepo Lovren- 
csics Lukacs palovski stanovnik. DoSla je 
knjemu decembra 29-ga Semuvac Roza ci- 
ganica iz Horvatske i poóela je karte »álo- 
gati,» рак druge kajkakove coprije ie ka- 
zala Lovrencsicsovoj familiji, kojim se je to 
sve jako dopalo. Zatem pak je prosila od 
gazde jednoga lanjera i 10 korun banku i 
rekla je da bude tanjera na sredinu stola 
déla a sa bankom bude na dvora za cop- 
rala, da banka na stolu pod tanjer dojde. 
Lovrenóióovi su óekali i Cekali ciganicu, ali 
níje doála. Zbog toga je nekoji zmed fami- 
lije vun iáéi gled gde je ciganlca. Ali bor- 
meS, onda je veC ciganica otisla i sa 10 
korunami, samo drugi den su ju Zandari 
prijeli.

G O S P O D A R S T V O .
Ako krava krvavo nileko daje, to 

je joä ne velika falinga. To je ili od krrne ili 
pak se je koja Silica poöila vu vimenu. Ako je 
od krme, moramo krmu premeniti, ako pak se je 
Zilica poőila, onda to za mali őas samo od sebe 
preide.

Zala var m egjinsko gosp od a rst- 
veno druitvo  je decembra 27-ga vu Zala- 
eg»*rszegu spraviäöe dráalo. Na ovim spraviácu su 
se razgovarjali od postavljenja zadrugah i od 5ta- 
cunov, kője druitvo hoőe postaviti. Nadalje su 
razpravljali i to, da őlani druZtva fal delanoga 
gnoja dobiju, pak zato druátvo sa jednim fabri- 
kartom pogodbu napravilo da fal praha dobiju. 
Prilikom spraviáőa su ólani druZtva pogledali i 
maäinu za knruzinje trgali.

Vu celo j m agjarskoj  zemlji se je 
1905 Ijeta stptembia meseca sveskupa 264 muZ- 
kih gruntov prodalo na ekZekuciji. Iz toga su 
stroäki doSli za fiákale ekZekutore i t. d. 84jeze- 
re 145 korun. Celo 1905 Ijeto se je na ekZekueyi 
prodalo 3181 muZkeh gruntov 916 veó как 1904 
Ijeta, gda se je samo 2265 gruntov prodalo na 
ekZekucijí. Iz ovoga broja je nekaj i na naáe Me- 
djimurje opalo, gde ljudi takaj radi imaju vino i 
Zganicu.

Okoli gnoja  viSeformi drevje zoamona- 
saditi. Ali svako drevo nije prilióno na to. Koje 
drevo hitro raste i sencu daje je dobro za posa- 
diti okolo gnoja. Takovo je topolovo, jalSino div- 
jega kostanja, lipino drevo. Moremo iz toga Spa- 
ler nasaditi okolo gnoja Vu dva rede jedno dreve 
ce od drugoga 4— 6 centimetrov Gda su vekS- 
je priredkimo. Za rob okoli érni bezg moremo 
nasaditi, jer ov od vetia őuva gnoja, pak se tak 
gnoj ne posuSi.

Hirdetések.
3799/tk. 1905.

I. Árverési hirdetmény.
Zsnidarics György varazsdi lakos vég- 

rehajlatónak Vibovics István nős Március 
Terézzel volt drávavásárhelyi lakos jelenleg 
ismeretlen tartozkodásu végrehajtást szenvedő 
elleni végrehajtási ügyében az árverés 27 
kor. 80 fill, tőke, ennek 1905. évi január 
hó 1 -tői járó b% -os kamata, 12 k. 40 fill, 
eddigi és ezennel 11 k. 30 í. megállapított 
és a még ezentúl felmerülendő költségek 
kielégítése végett elrendeltetvén, a Csáktor
nyái kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhír
ré teszi, hogy a nagykanizsai kir. törvény
szék és a Csáktornyái kir. jbiróság területén 
a drávavásárhelyi község határában fekvő 
a drávavásárhelyi 149 sztjkvben A 1 132 
hrsz. a. fogl. 499 Dől kiterjedésű 140 sz. 
há?, udvar, rét és kert, az ugyanazon tkv- 
ben 684 hrsz. a. felvett 1030 П о1 kítejed. 
szántó a gjolts dűlőben és az ugyanottani 
telekjegyzőkönyvben 2158 hrsz. a. fogl. 188 
□ öl kiterjedésű erdő (Topolje) dunvkovecen 
az 1881. évi LX te. 144. §-a alapján az 
ugyanezen törvények 156. §-a L) pontja ér
telmében egészben 996 kor. becsárban Drá- 
vavásárhely községházánál

1906. évi jm . hó 24-ik napjának d. e. 10 órakor

dr. Schwarz Lajos Csáktornyái ügyvéd vagy 
helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvá
nos árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10°/0-át készpénzben vagy óvadékképp pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
99 к 60 f.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 30 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 45 nap alatt a har
madikat ugyanattól 60 nap alatt, minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó 5%  kamattal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni 574

Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. jbi- 
róságnál mint tkvi osztályánál és a dráva- 
vásárhelyi elöljáróságoknál megtekinthetők

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Csáktornyán, 1905. évi no v hó 2.
Gabonя Arak. — Vien a lit к а

1 m.-mázsa. 1 in-conl kor fill.

Búza Pgenica 16.20 —
Rozs Hr* 12 00—
Árpa I Jeémen 13.40 —
Zab I Zol) 14.00—
Kukoricza uj Kuruza nova 14 00 -
Fehér bab uj Grab beli 24 50 -
Sárga » » * /.иti 2 00 —
Vegyes * э » zinédan 20 00 -
Kendermag Konopljeno seme 28 00—
Lenmag Len 18 00—
Tökmag KoáCice 24 00—
Bükköny Grahorka 18 00—

Egy egész uj garnitúra, (1 dí
ván és 6 drb. karosszék (íauteuil), 
valamint egy

HANGVERSENY ZONGORA 

továbbá egy uj nyitott 

RUGÓS KOCSI

szabad kézből, jutányosán eladó. 
Bővebbet, e lap kiadóhivatalában.

567 3— 3

N É M E T társalgási nyelvmes- 
ternő ajánlkozik,

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
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PÉCSI SÁMUEL
Budapest, VI. Gyár-utca 48. sz.

Benzin-motorok és gazdasági gépek gyári raktára.
Benzin-motorok, Benzin-lo- 

kombilok és cséplőkészletek, 
l nyersolaj- motorok, szivógáz- 

motor berendezések és mindennemű gazdasági gépek.
mm

Elsőrendű gyártmányok, 
fizetési feltételek.

mérsékelt árak és kedvéző

Hrjegyzék ingyen, közvetítők díjaztatnah.

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

Csak a mellékelt kép szerinti

GLOBUS tisztitókivonatot
kérjünk, mert sok értéktelen utánzat van.
— egyedüli gyárosok: ----------- ------

frxtz Schulz jun. Hht. 6es. Bger és Leipzig.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán.

Bérbeadandó.
Csáktornyán a Rákoci-utca 330 

szám alatt levő FRÁSZ-féle ház 
összes helyiségei —  1906. évi 
február hó 1-től bérbeadandók.

Bővebb felvilágositással szolgál

FRÁSZ TAMÁS, Drávavásárhely.
670 2— 3

NAGYKANIZSAI MALÁTAGYÁR és SERFŐZDE RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

értesítés.
Van szerencsénk nagyrabecsült vevőközönségünknek 
tisztelettel tudomására hozni, miszerint gyártmá
nyaink elárusitásával Csáktornya és környékére

M R Á Z  T E S T V É R E K
------------ Csáktornyái céget bíztuk meg. ---------------
Csáktornyái képviselőinket, kiknél mindig kitűnő 
minőségű és friss töltésű hordó és palack
sörök vannak készleten, szives figyelmükbe ajánlva

vagyunk

MS1_. N a g y k a n i z s a ,  1905. évi december hó 29-én,

teljes tisztelettel

JVagykanízeaí JVIalátagyár és 
Serfőzde Re'ezve'ny-Cáreaeág.
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