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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K i a d ó h i v a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske 
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

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

M e g je le n ik  h e te n k in t  eg ysze r: va sá rn a p .

EUflsetétl «rak:
Egész évre . . . .  8 kor. 
Fél évre . . . . .  4 kor. 
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Nyilttér petitsora 20 fillér.

FelelOü szerkesztő:

D É K Á N Y  M IH Á LY .

Proletariátus.

A proletárok két csoporta oszlanak : a 
mezőgazdaságira s iparosra; ez utóbbi alatt 
rendesen értendő a városi proletariátus is.

E tekintetben sokféle faladata van az 
államnak, a társadalomnak, és azoknak is, 
a kiken segíteni kellene.

Először eltávolilandó a pillanatnyi szük
ség; másodszor pedig megszüntetendő az ok, 
a melyből a szükség keletkezett, és a mely
ből az újra meg újra támadhatna.

Az állam törekszik ezen feladatának 
törvények által megfelelni; s ezen törvény- 
hozást agráriusra s iparosra osztják, asze
rint, a mint az az említett csoportok egyi
kére vagy másikára vonatkozik.

Hazánkban a pauperismus megjelenése 
aránylag még nem régi, és annak eltávolí
tását célzó intézkedések is még csak kelet
kezőfélben vannak.

ügy az ántik, mint a modern állam 
mint olyan, mitsem kezdhet a proletariátus
sal: nem azért, mert nem zabolázható, ha
nem mert minden proletár egy cselekvés
képes polgárnak helyét foglalja el.

A mi eddig e tekintetben történt a kor
mány részéről, az határozottan legalább is 
jó akaratra mutat és az intézkedések nagy
részt üdvösöknek bizonyultak. Ilyenek: az 
iparosiskolák felügyelőségei, a vasárnapi 
munkaszünet törvénye. A kormánynak talán 
jobb intenciója is volt ezekkel, mint a meny
nyit elért; de azért itt is a látszólag kis 
kezdetből nagy hatalmas reformok fejlőd
hetnek.

Főszerkesztő:

MARG1TAI JÓZSEF.
Kiadó és laptulajdonos:

STRAUSZ SÁNDOR.

A betegsegélyző egyletek s egyéb, a 
munkásosztály sorsának javítását célzó in
tézményekkel a kormány a kérdés anyagi 
terére is lépett.

És ezen reform munkássága, mely az 
adós személyének anyagi existenciáját leg
alább részben biztosítja a teljes tönkretevés- 
től s a mely lassanként tovább is terjedni 
és mélyebb hatást is elérni tog: ezen re- 
formmunkásság — mondom — biztosítja 
az államkormányt azon szemrehányás ellen, 
mintha egyoldalú osztályérdekeket képvisel
ne és védene.

Igaz ugyan, hogy azzal, a mi eddig 
történt, nincsen még sok elérve; de azt sem 
lehet tagadni, hogy ezen kezdetek sokat ígér
nek és szép reményekre jogosítanak a — 
jövőre nézve

* *
*

Az államokat és az embereket nem le
het nagy tettekkel kormányozni, hanem 
igenis a pillanat követelményeinek igazságos 
teljesítése által.

Az évszázad is csak másodpercekből 
áll, a másodpercben és percben történik és 
végbemegy az, a mi irányadó lehet a szá
zadra nézve.

A ki mindig megmenteni tudja a pil
lanatot, az bölcsebb, mint a hogyan látszik

Ki nem látja, hogy az általános szük
ség a szegénység és gyakran a küzdelem 
reménytelensége mély elkeseredést idézett 
elő az emberek sziveiben. Ki tagadhatná, 
hogy csúnya szenvedélyek nyilvánosan, me
zítelenül mutogatják magukat és hogy úgy 

; látszik, mintha már elérkezett volna az idő

azon elemek számára, a melyek sötétben 
settenkednek és nyílt tettektől félnek ?

De ezen lázparoxismus el fog múlni, 
ha a józanok megértik, hogy minden tet
tüknek komolynak kell lennie és hogy a 
közös tevékeny munkálkodás folytán emel
kedni tog a közjóiét is.

A szegénység nyoma viszályt idéz élű 
már a házas felek közt is, annál inkább 
teszí azt a polgárok között.

Gondoskodjék az állam, hogy a köz
ügyét sülyedéstől megóvja, a mely nem a 
kérlelhetlen sors csapásai folytán támad, ha
nem a polgárok egyetlenségéből keletkezik. 
Ne kicsinyelje azon elégedetlenségnek hatá
sát, mely a polgári viszályban nyilvánul; 
hanem gondolja meg ezt, miszerint nincsen 
nagyobb előny és haszon annál, mely az 
összes polgárai boldogságából és megelége
déséből számára ered.

♦ *
♦

Az emberi haladás nagy viharában sok 
virág pusztul el, sok vetés semmisül meg, 
és sok bimbó vész el, a melyekből öröm
teljes élet sarjadzhatott.

Az állam nem tarthatja fenn azt, a mi 
elveszett; Ő csak uj veszteségtől óvhat, de 
a mentés, a fenntartás, — a társadalom fe
ladatához tartozik. És az emberi társadalom, 
sohase mondott le ezen kötelességéről, mi
óta a keresztény világnézet hatása alatt áll.

A pogány Isten mosolyog, midőn mel
lette viszik Perikies barátjának holttestét; 
de a kereszténység Istene lehajol a kereszt
ről a haldoklóhoz és lecsukódó szemét azon 
világ gyönyörűségei és magasztosságai ked-

T Á R C A .

Gyászos világ.
I.

Ó mennyi gyász van a világban !
És mennyi titkolt fájdalom !
Nekünk ez a világi élet 
Rózsákkal hintett 9Írhalom.
Amit beszélünk, víg bohóság,
Ajkunk ledéren mosolyog,
De a szívünkben, a szívünkben 
Elzsibbadt fájdalom zokog.

II.
Ó mennyi gyász van a világban !
Ha mindent összehordanák
Egy nagy hegygyé: egy hegygyé lenne
Ez az egész vidám világ.
S ha ez a hegy tűzhányó lenne 
S megnyitná öblét egy napon:
Egész világot eltemetné 
S igy múlna el az én bajom !

KÁDÁR LÁSZLÓ.

Állok az utca szögletén, 
Mint egy komor kariatyd

S szövöm szerelmem bús, kopár, 
Megkövesedett álmait.

Itt állok megdönthetetlenül,
Mint a vágy gránitoszlopa 
És várom, hogy romokba hullva 
Lábához omoljak oda . . .

VIRÁG.

Közérdekű ismertetések.
Összeállította : DITKESZ MÓR. -

Nem éppen érdektelen tudni, hogy a jelen
korban nagy szerepet játszó emberek, kivált az 
egyes nemzetek uralkodói milyen testsúllyal bír
nak. Az európai fejedelmek élén testsúly tekinte
tében a portugálok királya áll, ki 92 kilót nyom. 
A bolgárok fejedelme Ferdinánd meghaladja a 
a 175 fontot. Oszkár svéd király testsúlya 80 kiló, 
Vilmos német császár átlag 100 font. Királyunk 
(3 Felsége 70 kilót, az olaszok királya 00 kilót, a 
a belga király 65 kilót nyom átlag. A cár teste 
arányban a többi uralkodóhoz nagyon gyönge, 
amennyiben 50— 55 kiló között ingadozik. A né
metalföldi királyné 150 font súlyú, rnig Alfonz a 
spanyolok nemrég trónralépett fiatal királya 50 
kilót nyom. A francia köztársaság elnöke 83 kiló 
súlyú.

Hadsereg tekintetében, illetve az állandóan 
készenlétben levő katonaságot, az orosz nemzeté

az első hely. Békében 855 ezer katonája van. A 
franciák hadserege 015 ezer embernél többet bír, 
a németeké meghaladja a 000 ezret. Monarchiánk 
katonaságának fejszáma békében körülbelül 400 
ezer ember, tehát 1 katonára esik átlag 22—23 
polgár. Olaszország békében 230 ezer embert ál
lít, Anglia 104 ezer katonát. Természetesen há
ború esetén ezen számok megötszörösödnek. A 
statisztika csodálatos határozattsággal kimutatja, 
hogy földünk legfontosabb táplálékja nem mint 
általában gondoljuk : a kenyér, sem pedig a kő
korira vagy burgonya, hanem: a rizs, mert a föld 
népességének nagyobbik fele nagyobbára rizszsel 
táplálkozik, sőt földünk legnépesebb két részén, 
Khinában és Indiában a népnek majdnem 
kizárólagos táplálékát a rizs képezi.

A legújabb kor legvagyonosabb embere egy 
Mister Reit nevű aranybánya tulajdonos Dél-Afri- 
kában, ki 2000 millió koronánál többel bír. A 
nemrég meghalt khinai vicekirály Lihungtscb&Qf 
majdnem ugyanannyi vagyon fölött rendelkezett 
A délafrikai Robinson J 1800 millió birtokosé, 
az amerikai petroleumkirály Rockfeller vagyona 
több mint 1200 millió. Angolország leggazdagabb 
polgára Astor Waldorf, ki 800 milliót nevezhet 
tulajdonának, mig Oroszországban Demidoff herceg 
bir körülbelül ugyanannyival. A közismert Morgan, 
Vanderbilt stb. milliomos »csak« 550—570 mil
lióval bírnak. Ki tudja boldogok-e ?

A föld kerekségén 122 millió ember beasé! 
angolul, 86 millió németül, 85 millió őrössel* 59 
millió franciául, spanyolul 44 millió, olaszul 89



véért nyitja meg, a mely világot Ö küzdötte 
ki számára. A kereszt tövénél ott áll a 
Mater Doloroea tőrrel a szívében s az iste
ni togalom ezen megértéséből keletkezett a 
részvétnek nagyszerű isteni eszméje is.

A részvétnek nemcsak ethikai, hanem 
máteriális jelentősége is van. A mire az ál
lam nem képes, arra képes a részvét. Ez 
csillapítja a panaszlók sóhajait, szárítja az 
éhezők és szegények könyeit; melegíti a fá- 
zók tagjait; világit a lelki szegényeknek, 
hogy ők is részesüljenek az összesség szel
lemi birtokában; kiegyenlíti azon különbsé
geket, a melyeket odadobott a szerencse s 
a véletlen az — egyenlő emberek közé.

A részvét az az isteni erő, mely az 
asketa-keresztény, és a hellen-pogány világ
nézetet kiengeszteli.

A ki igazi polgára a mi korunknak, 
viselje bár a munkás zubbonyát, az egyház
fejedelem bíborát, vagy az uralkodó koro
náját: az meghajol a részvét nagy hatalma 
előtt, melyre a sors a jövő alakítását szin
tén reábizta.

A sokáig keresett és várva-várt szaba
dulás a reánk nehezedő kérdések zűrzava
rából el nem maradhat s az emberiség eléri 
kitűzött célját. Ez a cél nem lehet más, mint 
az emberi társadalom uj, egészséges szilárd 
alapon való fölépítése; s e magasztos cél 
elérésével megszűnik a — proletariátus.

CSELKÜ JOSZEF.

A tanítóság és a magyar ipar 
pártolása.

A csanádmegyeí tanítóegyesület a mull 
évben ezt a kérdést tűzte ki pály déleiül: 
»Mit tehet a tanító a magyar iparért?«

A pályázat nem volt eredménytelen, 
mert a beérkezett pályamunkákban olyan 
eszmék vannak lerakva, melyek hasznosítása, 
illetőleg keresztülvitele valóban hasznára 
lesz a magyar iparnak. Épen ezért a terve
zet főbb pontjait itt közöljük:

»A magyar ipar pártolás általánossá 
tételére nem zárjuk ugyan ki az önálló véd
egyletek alakítását, de mivel azok a tagsági 
dijak miatt sem helyezhetők mindenütt meg
ingathattad alapokra, jobbnak látjuk a rnár

millió, portugál nyelven 12 millió és magyarul . . . 
már ideje volna, hogy a statisztika legalább any- 
nyit mutathatna ki, amennyi körülbelül a portu
gál nyelven beszélők számát meghaladná.

Mint legújabban meghatározták, csodálatos
képpen drágább a polgár, mint maga a király ! 
Hát hogyan ? Igenis, mert az állatok királya a 
büszke orosz'án 2000 koronába kerül, inig a zsi
ráfot 16000 koronán alul nem kapni. Egy afrikai 
elefánt is drágább az oroszlánnál, amennyiben 
átlag 6—6000 koronába kerül. Azt, hogy a gyors
vonat földünktől megindítva milyen idő alali érne 
a Jupiter bolygóra, a figyelmes újságolvasók hi 
zonyára már tudják, ámde érdekes, hogy egy 
kerékpáros csak 1600 év alatt volna képes azt 
az utat megtenni, mely földünk és ezen bolygó 
között van. Lovon 1900 évet, gyalog 14000 évnél 
hosszabb időt venne igénybe ezen ut. A Jupiter
ből 1300 oly bolygót lehetne előállitani, mint föl
dünk, viszont a napból 1000 Jupitert lehetne for
málni. A Jupiteren a nappal és éjszaka 5— 5 
óráig tart, ezzel szemben azonban a Jupiteren 1 
év megfelel földünk 12 évének. Egy év alatt a 
Jupiteren körülbelül 8800 hold- és napfogyatkozás 
mutatkozik. A Jupitert 5 hold kiséri. (Istenem, de 
világos lehet ott az éjszaka !)

A világ legnagyobb bibliája Rómában van 
Tartalma héber nyelvű és 320 fontot nyom. Min
denesetre ezen óriási könyvnek is megvan a ma
ga legendája. Állítólag 1612-ben a velencei izrae-

meglevő társaskörök és egyesületek keblé
ben erre talajt készíteni. Azt kívánjuk, h o g y  
l e g y e n  a t aní t ó  e z e n  k ö r ö k b e n  
s z ó s z ó l ó j a  és  b ú z d í t ó j a  a ma g y a r  
i par  p á r t o l á s á n a k .  Alkottasson a ta
nító ezen körökben olyan alapszabályokat, 
melyekben a magyar i par  p á r t o l á s  mi nt  
cé l  s z e r e p e l j e n ,  mert tényleg minden 
társaskörnek hazafias célja is van és a ma
gyar ipar pártolásának ezen célok között az 
első helyet kell elfoglalnia. Ha ezt sikerül 
elérnünk, egyszerre több ezer védegyletet 
teremtettünk.

Alakítson minden társaskör és egyesü
let saját kebelében egy bizottságot, melynek 
íeladata lenne érintkezésbe lépni a már 
meglevő védegyletekkel és azokkal karöltve 
munkálni a magyar ipar felvirágoztatásában 
és a magyar ipar-termékek pártolásában, 
szóval legyenek ezek a bizottságok minden
kor élesztői és felszínen tartói az eszmének.

Alakítsanak a hazai ipartermékek be
szerzésére és terjesztésére szövetkezetekéi. 
Hassanak az egyesületek oda, hogy a kül
földről beözönlő iparcikkek kiküszöbölésére 
minél rövidebb idő alatt alkalmas ipartele
pek létesíttessenek. Kérjék be a hazai gyá
rosok árjegyzékeit, kérjenek mintagyüjte- 
ményt és esetleg közvetítsék a megren
deléseket.

Hívják fel a kereskedőket, hogy azok
ból az ipartermékekből, melyeket nálunk is 
előállítanak, csakis hazai gyártmányt tartsa
nak, de egyúttal őrködjenek a felett, hogy 
magyar termék eluevezés alatt ne idegen 
gyártmányt áruljanak. A közönséget pedig 
soha sem szűnjenek meg arra ösztönözni, 
hogy csakis magyar gvártmányu cikkeket 
vásároljanak.

Hiszen ez mindnyájunk érdeke, mert 
a haza boldogságára vezet és mi is csak a 
haza boldogságával érhetjük el a magunk 
sorsának javulását.

Nagy horderejű dolog ez is — és arra 
nagy súlyt fektetünk — hogy az ország ösz- 
sz s tanítói és tanárai buzdítsák növendé
keiket és azok szülőit magyar ipartermékek 
vételére, értessék meg velük, hogy ez haza
fias cselekedet, mert csak így lesz szeretett 
hazánk gazdaggá és polgárai csak így le
hetnek boldogakká. De még egyebet is 
tegyünk.

Sajnosán tapasztaljuk ugyanis, hogy

liták сцу szindikátusa a biblia súlyának megfelelő 
súlyú aranyat ajánlott fel a pápának, ki azonban 
nem fogadta el ezen ajánlatot. Az arany mostani 
értúka mellett ezen biblia 1,460,000 koronába ke
rülne. Ha már régiségről irok, hát megemlítem 2 
francia tudósnak a párási tudományos akadémi
ának nemrég bejelentett különös ásatási eredmé
nyét. Egyiptomban ráakadtak alig 2 —3 méternyi
re a föld alatt bebalzsamozott halakra. Mint a 
tudósok megállapították, ezen halak már több, 
mint 2000 év óta fekszenek a föld alatt és fajuk 
még most is található a Nilus egyes helyein, hol 
néha egy méter hosszúságra is megnő egy-egy 
példány. A régi egyiptomiak ezen halat mint az 
istenség egyik főelemét tisztelték és mint ilyent 
természetesen szokásukhoz híven bebalzsamozták 
Majdnem minden ásatásnál találnak ily halakat. 
Valamennyi teljesen ép, pikkelyeik oly fényesek, 
mintha csak most húzták volna ki a vízből, csu
pán oldalukon látszik hosszúkás nyílás, melyet 
bizonyára a balzsamozásnál vágtak a hal testén. 
A föld gyomra még óriási sok oly régiséget tar
talmaz, mely kulcsnak szolgálhatna a legeslegré
gibb kezdetleges földi élet titkaihoz, azon időről 
szólhatna, amikor mostani vén földünk még ifjú
kori naivsággal udvarolgatott holdjának s a mikor 
a földi béke vizét inkompatibilitási quóta v agy 
petíció kérdések még nem zavarták meg.

kisiparosaink túlnyomó része a képzettség
nek es műveltségnek nagyon is alacsony 
fokán áll. Oda kell tehát hatnunk, hogy az 
iparos pályára növendékeink legalább is 
az elemi iskola VI. osztályának elvégzése 
után menjenek, mert hiszen más országok
ban nem restellenek ám a középiskolák IV., 
V, VI. osztályából az iparos pályára lépni.

A tantestületek tartsanak szülői érte
kezleteket és hassanak oda, hogy azon ta
nulóik, akikben kézügyességet és az iparos 
pálya iránt hajlamot tapasztalnak, az elemi 
iskola VI osztályának elvégzése után lépje
nek az iparos pályára.

A Közép és polgári iskolák tanárai az 
iparos pályáról mindenkor a l e g n a g y o b b  
t i s z t e l e t t e l  és h az a f i as  b u z g a l o m 
mai  s z ó l j a n a k  n ö v e n d é k e i k  e l ő t t  
s más iparos államot példakép állitván, a 
III— IV. osztály elvégzése után buzdítsák 
őket az iparos pályára léppi. Meg kell a te
hetősebb szülőkkel is értetni, hogy gyerme
keik, miután vagyonnal is rendelkeznek, az 
iparos pályán jobban érvényesülhetnek, mint 
bármely tudományos pályán !«

*

Figyelmébe ajánljuk ez egészséges esz
méket a mi vidékünk tanítóságának is.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kérelem. Lapunk folyó hó J-ével a 
XXUI-ik évfolyam l-ső negyedébe lépett: ez 
alkalommal tisztelettel kérjük azon előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, ineguji- 
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.

— Egy pénzintézet jubileuma. A Csák
tornya Vidéki Takarékpénztár folyó hó 15- 
én érkezett el első deceniumának határkö
véhez, melynek örömére, s megünneplésére 
annak igazgatósága a »Zrínyi« szálló nagy
termében fényes emlékvacsorát tartott Az 
első felköszöntőt Czvetkovics Antal igazgató 
a meg nem jelent alapítókra: Benedikt Ede 
és Neuwirth Nándor urakra mondotta; utána 
dr. Hajós Ferenc vetett visszapillantást a 
letűnt első 10 év történetére, s bár — mint 
mondá — a kifüggeszted két kép — (egyik 
az 1896 évi első, a másik a jelenlegi igaz
gatóság csoportképe) — az emberi meggyő
ződést s múlandóságot tár a elénk, de egy
szersmind kétségtelenül mutatja azt is, hogy 
küzdelmünk nem veszett kárba: íogyott ifiu 
erőnk az inlézetbe plántálódott s tette azt 
már most életerős ifjúvá, a mely nyugodtan 
tekinthet jövendőjébe.

Czvetkovics igazgató indítványára ki
mondatod, hogy a működés megkezdésének 
ezen évforduló napja, ezentúl minden év
ben megünnepellessék, hogy ezáltal a pénz
intézet igazgatóságának kebelében a baráti 
összetartás s egyetértés erösbittessék, a mely 
az intézetre nézve kétségtelenül csak elő
nyös lesz

A még ezek után elhangzott felköszön
tőkkel a lűzesitő »Animo« víg poharazása 
s zeneszó mellett a késő reggeli órákig ma
radtak együtt az ünneplők.

—  Felhívás. A Csáktornyái Kisdedóvó- 
Egyesület alapszabályokon alapuló három 
éves ciklusa 1905 december végével lejárván, 
az egyesületnek и|ubb alakulása válik szük
ségessé. Az óvodát két óvónővel az egyesü-
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let tailja fönn. A tagok által befizetett tag- — Olcsó benzin. Benzinmotorral dől- 133 koronáért, készpénzfizetésre. 50 kgnál 
L o ' , IJa a. V "  ° 8SZe az az összeg, mely- gozó kisiparosok és kisgazdák részére. A kisebb mennyiség kilónként 2 fillérrel drá- 
bö a.Z a .. íörészben födözzük benzin piaczi árának emelkedő irányzatára gább. A rendelések közvetlenül a Zalame-
Mmé döbben tömörülnek ez eszme körül, való tekintettel a benzinmotorral dolgozó gyei mezőgazdasági egyesülethez intézendők. 
annál jobban biztosítjuk óvodánk jövőjét, hazai kisiparosok és kisgazdák érdekében a Megyjegyzendő, hogy ha a vetés idejére az 
Ebből kifolyólag bizalommal fordulunk a kereskedelmi miniszter megállapodást létesi- árak esnének, úgy szintén olcsóbban fog
mélyen tisztelt közönséghez azon kérelem- tett, mely szerint az 1906. év április hó vé- nak a magvak szállíttatni, 
méh kegyeskednék a magyar nemzeti esz- géíg terjedő időszakra, illetőleg további intéz- _  VALÓSÁGOS KINCS az emberiség részé- 
me terjedeset hirdető zászló ala sorakozni, kedésig mmázsánként 16 (tizenhat) koroná- re a Zoltán-féle kenőcs, melyről számosán, még 
a taggyüjtő-ivet, mely íebr. 1-éig Strausz ban állapíttatott meg a benzin ára. A mér- a társadalom legelőkelőbb köreiből is legnagyobb 
Sándor ur könyvkereskedésében található sékelt ár göngyölet (vashordó) nélkül értendő, îsmeréssel nyilatkoznak. így: Gróf Auersberg, 
aláírni s ezzel a Magyarország és népne- melyet a benzinvevő tartozik a gyárnak ren- í ? r<íl1<5\ ^aun * Karolina grófnő,
, „ é .  fon ,., in lé !,„én ,e ,,.к lönnmara- « а * * , « l  A , .  M ,  ^ X S Ä w Ä S  Й  &  
dásál és jövőjét biztosítani. Csáktornya, 1906. szerint 1906. évi április hő végéig, s illetve kik mind azt írják, hogy e páratlan szer régi, 
január 15. Alszeghy Alajos, a Kisdedóvó- további intézkedésig megállapított mérsékelt köszvényes és esuzos bajukra pár napi használat 
Egyesület elnöke. eladási árnak, a ptaczi árviszonyok alakulá- után gyógyulást hozott. E kiváló kenőcs üvegje

— Halálozások. Gönczi FerenczSzolnok- sához képest való újbóli megállapítása annak 2 korona, Zoltán Béla gyógyszertárában Budapes- 
vármegye kir tanfelügyelő neje szül. Kom- idején szükségesnek mutatkoznak, eziránt en’ z,i ,a r
feind Vilma íolyó hó 18-án d. u. l/al óra- idejekorán intézkedés fog történni. A szóban Ipari és mezögazdaeági kiállítás Pécsett, 
kor élete 37. és boldog házasságának 15. levő »megállapodás« keretében kisiparosnak Pécs sz. kir. város és Baranya vármegye ipari, 
évében, a haldoklók szentségeinek felvétele azon iparos tekintetik, aki 20 munkásnál kereskedelmi és mezőgazdasági érdekeltsége 
után Budapesten meghalt. Áldás és béke kevesebbet toglalkoztatt és aki műhelyében ^ cs szab- kir. város közönségének erkölcsi 
poraira! összesen 25 lóerőnél kevesebb motorikus erőt anyagi t tologatásával az 1907. évben

L i s z k a y  K á l má n  magy. kir. pénz- (gépi erőt) használ, kisgazdának pedig azon maJus hó 15-től szeptember 15-ig terjedőleg 
ügyőri felügyelő f. hó 12-én éjjel 1 órakor gazda tekintetik, aki 100 katasztrális hold- Pécsett, mint a Dunántúl legnagyobb váro- 
52 éves korában Nagyváradon elhunyt. Az nál kisebb, saját tulajdonát képező, vagy sában nagyobb szabású általános ipari és 
elhunytnak hült teteme Brassóban a családi bérelt birtokon gazdálkodik. A kedvezményes mezőgazdasági kiállítást rendez.
sírboltban helyeztetett örök nyugalomra. Az áru motorbenzinre az ily értelemben való __ Szegénysorsu árvák iparossá kikép-
elhunytban Liszkay Sándor, Strausz Sándor igényjogosultságot a kisiparosok részére az Z08e Általános a panasz, hogy a kisiparo- 
nyomdájának gépmestere fivérét gyászolja, illetékes I-ső (okú iparhatóság, a kisgazdák sok megfelelő számú és alkalmas tanonczo- 
Béke poraira! részére pedig az illetékes községi elöljáróság kyt liem tudnak tartani, mert ipari pályára

— Meghívó. A »Csáktornyái Jótékony- igazolja. nagyon ke.és szülő neveli gyermekeit s a
czélu Nőegylet« ma d. u. 2 órakor tartja ez _  Д szelnicai köolajbánya munkásai, gyámok nem fordítanak elég gondot arra, 
évi közgyűlését az állami elemi iskola la- kik nagyobbrészt lengyelek, szombaton, mi- hogy a gondjaikra bízott kiskorúak közül 
nácskozási termében, melyre a nőegylet tag- dőn fizetési kaptak, nagyszabású mulatást azok. akik csekély vagyanukból megélni nem 
jait ez utón is tisztelettel meghívja: Pálya csaptak és alaposan be is rúgtak Ilyen ál- lesznek képesek, magasabb iskolákat pedig 
Mihályné, elnök. lapotban nem tudni mi okbói, de kikiáltót- nem látogathatnak, ipari pályára pedig haj-

— Járvány. Stridó vidékén erősen fel- ták, hogy ők bizony az Istennek sem dől- landósággal és képességgel bírnak, iparosokká
lépett a kanyaró. Az iskolás gyermekek kö- goznak többel, sőt később a bányaigazgató- képeztessenek ki. Kisiparosok kiképzése az 
zött állandóan 30— 35 gyermek fekszik benne, ságtól azonnali elbocsájtásukat követelték, általános gazdasági kultúra emelkedésének 
Eddig halálozást nem vont maga után. Az Az igazgatóság ezen óhajuknak azonnal ele- egyik alapfeltétele lévén, a magán és köz
állami iskolának két osztályát, — II. és III , get is tett. vagyonosodás szempontjából elsőrangú fon-
ahol legtöbb betegség fordult elő — bezár- a  ivgjobb azáj- éa fogúpoláa  a dr. tossággal bír az, hogy az ipari pályára al- 
ták. Ennél félelmetesebb a hastilusz, mely Feles fogorvos Stonmtin száj- és lugápoló sze- kalmas ifjak kisiparosoknál tanonczokul al- 
Szt. Márton körül lépett fel. Az elmúlt héten rejve| érhető el, melyeket, a legkiválóbb fogorvo- kalmaztassanak. A megyei árvaszék megke- 
azonban Stridó vidékén is kívánt már egy sok legkitűnőbbeknek ismertek el és mindenkinek reste a soproni kereskedelmi és iparkamarát, 
áldozatot. ajánlják. Számos kiállításon első rendű érmekkel hogy a tanonczok elhelyezését közvetítse. A

— MUkedvelŐi szinielőadás. A Csáktor- vannak kitüntetve. A S tопт tin togpor  kamara a megkeresés teljesítésére késznek
nyai iparosifjak egyesülete vendégek szíves Stomatin fogpaszta éa Stomntln log- nyilatkozott, ha az iparos pályára készülő 
közreműködésével tőkéjének gyarapítására, a krém  alakjában előállított fogtisztitó szerek rö- árvák az iskolaév bezárása előtt legalább 
Zrinyi-szálloda nagytermében 1906. febru ü* vid idei használata által a fogak tiszták, ragyogó három hónappal bejelentetnek. Felhívja tehát
1-én tánccal egybekötött műkedvelői szini- fehérek lesznek és állandóan tiszta, fehér és ép a gyámhatóság a körgyámokat, a jegyzőket 
előadást rendez. Kezdete este 8 órakor. Be- állapotban megtartatnak. A Stomaíin száj és elöljáróságokat, hogy az árvafiuk gyám- 
lépti-díj: I számozott hely 2 korona, II. szá- kitünően desinficiálja a szájüreget és a fog- jait figyelmeztessék, hogy gyámoltjaikat adják 
mozott hely 1 korona 50 fillér. Felülfizeté- közöket, elhárítja a rothadást és a száj kellemet- iparos pályára, évről-évre Írják össze azokat 
sek a jótékony czélra való tekintettel köszö- |en szagát és a foghust és fogakat conserválja. az árvákat, akik ipari pályára lépni hajlan- 
nettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Egyszeri kísérlet mindenkit e praeparatumok ál- dók, az iparos pálya megjelölésével s a gyám 
Színre kerül: A Gyimesi vadvirág 1000 fo- |andó fogyasztójává teszi, mert a meglepő siker nevének a kiskorú vagyoni viszonyainak 
rintos díjjal kitüntetett népszínmű 3 felvo- a legjobb dicséret. Kapható Csáktornyán: Mráz megemlítésével a megyei árvaszéknél jelent- 
násban. Testvérek és Gráner Testvérek füszerüzletében és sék be, hogy azok ingyenes elhelyezése iránt

S Z E M É L Y E K :  Pethő Jenő gyógyszertárában. a kereskedelmi és iparkamara közbenjárását
Balánka J á n o s .............................. Magyarics Károly — Agyonütötte Я fa. Pojvod István 18 '8énYbe b*bessen Venni.
örzse, feleség«1 .......................ács Maliid k. a. éves szolgalegény, lappányi lakos f. hó 12-én — A Dr. Richter-féle Liniment. Caps.
Imre, f iu k ..............................Halmos Ignác a Vl hegykerületi erdőben több társával e- comP (Horgony-Paln-E*ptllsr) igazi, népszerű
Mária, le á n y u k ...............................Safancs Ilona k a. v á u ln k  ki m ik n r h e n  e a v  diilőfa hi4z,szerré lelt̂  melY 8zám os családban már több
özv Fábiánná J u l i s .................... Novák Janka к. а. КУ̂ И lakat vaglak, ki miközben gy uu ől m j nl 3 g  £V óta mindig készletben van. Hátfájás
Gyurkai f i a .......................... Himfy Béla vigyázatlanság folytán olyan szerencsétlenül csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél
Prezsmer P é t e r .............................. Hanzsel Béla esett Pojvodra, hogy a szegény embert agyon a Horgony-Linimenttel való bedörzsöléeek mindig
Magdolna, l e á n y a ......................... Csabudin Mariska k. a. z„zta, ki is azonnal szörnyet halt. fájdalomcsillapító hatást idéztek eló; sőt járvány-
Plébános . .............................. Antonovice Antal _  e ftpf|iftvÄe7 7 я |Яе * р г ч 7 е о р п  я sertés- kórnál’ т ' пЛ: a kolera és hányóhasfolyás, az al-
Csura h a r a n g o z ó ......................... Szalay László o0rt68V8SZ. Z a la e g e r s z  g - testnek H orgony-L in im enttel való bedörzsöléee
..............................................................Szalay Lászlóm  ̂ assz. vész szórványosa ti fel lépett, miért is neve- mi ndip igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő káziszer
Marci fiuk ..........................Hanzsel József zeit városban további intézkedésig sertésekre jó eredménynyel alkalmaztatott bedörzsölésképpen
Bigyó k i s b i r ó ......................Marinovici György a heli és országos vásárok nem tartatnak, az influenza ellen is és üvegekben: á 80 fillér, 1
A vőlegény násznagya Safarics István _  Q| . т а п  Д vármevvei к° Г> fiMér é4  2  к° Г° Па 8 legtÖbb вУ^вУ“ вП 4г-
A menyasszony násznagya Magyar Dániel ÜICS0 takarmány mag. А КУ ' ban kapható; de bevásárlás alkalmával tessék ha-
l-.ő Vőfély . . . . . . . .  Kolarice Lajos gazdasági egyesület, hogy a kisgazdák meg- ,á,ozotlan: Richter-féle Horgony-Liniment (Hor-
2 ik ......................Magyarics József bizhaló takarmány magvakhoz olcsó árban gony-Pain-Expellert) kérni, valamint a »Horgony»
1- ső n у oszol у ólán у ............... Hanzsel Mariska к. a. juthassanak, ezúton felhívást intéz a járás védjegyre és a Richter cégjegyzésre figyelni és
2- ik „ ...................Sneicer Juliska k. a. kisgazdáihoz, hogy bármely vasúti állomásra сза  ̂ epedeti üveget elfogadni.
Ceicea I .................. v^nesicsTrpäd ólomzáros zsákokban, teherárukénl szállít:
Vaksi I c,gány°k viahek István Loheremagot 153 koronáért, luczernamagot
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Sve poáiljke se tiéué zadráaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
ime, urednika vu Csáktornya.

Izdat.e ljs tvo:
knjiáira S tra u sz  S andora, 
каш se predplate i obznane 

poáiljaju.

M EDIIMURIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlizeci druztveni. znastveni i povucljivi list za púk

Iz laz i s v a k i t je d e n  je d e n k ra t  i to :  vu  s v a k u  nede lju .

Predplatna cena je :

Na celo l e t o ............8 kor.
Na pol leta ............ 4 kor
Na éetvert leta . . .  2 kor. 
Pojedini broji koStaju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 

raöunaju.

Odgovorni urednik: Olavni urednik:

LO P A R IT S  R. JÓZSEF. M A R G IT A I JÓ ZSEF.
Isdatelj i vlastnik.

S T R A U S Z  SÁND O R .

Nekaj naáiin gazdom.
Citál sarn.dasu vujednoj Znlarncgjinskoj 

obéiui mleénu zdrugu napravili. Kaj je to 
mleéna zadruga? To vám je nikakva cop- 
rija né, nego je takva stvar, od kője se je 
vredno spominati. Bolje se je vredno spo- 
minati, как od politike, jer dók je politika! 
samo za bogataáe dobra, zatoga je mlééna 
zadruga za siromaáke gazde dobra.

Je, moji dragi gazdi, ako smo véé tu 
pri politiki, ja vám to morém reéi, da z.i- 
nas je samo ona politika dobra, koja nam 
lehkeáim done Zivot. A toj politiki kluéa mi 
áami imamo vu rukah. Gospodarimo ónak 
как budemó iz naáeg gospodartva vékái ha
sén imali, pák bude nam taki lehkeái Zivot

Tu je na priliku mleóna zadruga Viáe 
gazdov skupa stane. Jeden véli ja budern I 
mogel 5 litrov mleka dati svaki dán, dru-j 
gi veti, da tí, a tretji 10 i lak dalje. Nabere 
se kakovi 30 gazdov, koji sveskupa do 200 
litrov mleka moreju svaki den skup dati.

Sada se jeden zmed ovih gazdov zvu- 
éi za ávajcara. tojest za mleénoga meátra. 
Fogodiju se ovi drugi gazdi Znjim, kuliok 
mu platiju na mesec. Dogovoriju se gazdi 
vu pogodbi, как budu se delili sa dobodkom, 
napraviju svoja pravíla pri gosponu notari- 
uáu i öve minister poljodelskih poslov po- 
tvrdi.

Ali gledimo jednu drugu fajtn mleéne 
zadruge. Tu se nezaveíeju gazdi sa mlekom 
nego svaki da vu druZtvo peneze. Heéemo 
akciju kupi. Jedna akcíja je deset korun.

I Ako trideset gazdov stupi skup. to je ЗОС 
korun. Zeb Teju si jednoga gazdu, jednoga 
kasséra i viáe raéunovoditeljov. 1 tu moraju 

j imali ávajcara. Sada za öve peneze mleko 
kupujeju. Kupiju liter mleka za 10 fillérov 
i kada se mleko sede, onda sirutku nazaj 
daju. íz mleka delaju sira, iz vrhnja delaju 
putra, zatem ávajcarákoga sira, kaj je sve 
drago moéi prodati. Svaki mesec sednicu 
drZiju i raéune pregledneju. Hasen svikak 
mora biti, ako dobro gospudariju. Koj je 10 
korun dal nutri mu naraste po vremenu 
na 20, 30, i t. d. korun. Kassér svigdar la- 
kov gazda more biti, koj se sa vrednostjom 
more vezali, da bude poáteno vodil raéune.

Prve vrsti zadruga je osobito vu tako- 
vih obéinah moguéa, gde je Zeljeznica i 
banhof ili jako blizu, ili pák taki vu obéi- 
ni. Takove obéine su vu Medjimurju tak 
kraj KaniZke, как kraj lendavske átreke je. 
Sigurno, friáko mleko bi se taki sa prvim 
cugom moralo dalje peljati vu varaá na 
konte.

Druge vrsti rnleéna zadruga more vu 
kojoj gud obéini biti i skorom je bolát как 
prva. Samo naj se konte najdeju. A kontah 
ga navek dosla, jer ljudi navek nucaju si- 
ra, vrhnje, putra i t. d.

Zadruga bi imala svoje céne, poleg ko- 
jih bi prodavala.

Ali dosta je od toga sada. Sigurno da 
je to boláa stvar, как táboré delati i od po
litike se spominati Véé zdavnja je to pro- 
kletstvo naáim gospodarom, da se viáe sta 
raju sa rusom japánom i trancuzom, как 
рак sa svojim gospodarstvom

Mi svakomu damo odgovor radi i na- 
vuk vu toj stvari, koj se zbog toga к nam 
obrne. Ali znamo da i vaáa gospoda vu ob
éini nebudu zkraéeni, pák budu sigurno 
vám I oni povedali, kék je mleénu zadrugu 
treba napraviti.

. Buna vu Ruskoj.
Vu zadnjem vremenu su vnogo govo- 

rili о reéih Wittea, ministerpredsednika, koj 
je rekel, da se nikakov staliánije poboláal. 
Car joá tak drZi oblast i svemoguénost vu 
svojih rukah, как je prije drZal. No, nasko- 
rom su doáli drugi glasi, koji veliju, da Wit
te to nije bil rekel.

Drugo je to, da se govori о peneznoj 
propasti Ruske. — Veliju, da straám zgu- 
bitek vu boju Ruska nemore nadomestiti, 
osobito sada, kada je vu samim orsagu re- 
volucija. Financijalnu propast éekaju re- 
volucionarci, jer rnisliju da budu zatem, oni 
doáli na vladu.

Ali vu tem se vkanjuju, jer revolucio- 
nare bude takaj sa sobom povlekla penezna 
propast Ruske. Jer kaj bi ruskomu narodu 
najpredi bilo treba po revoluciju, su penezi, 
a to budu mu revolucionarci teZko mogli 
dati. —

Zvun toga je po celim orsagu buna. Vu 
Rusko— Folskoj se buna éi sve viáe i viáe 
siri. Soldati se moraju podjednom pobiti sa 
pukom.

Dakle vu Ruskoj joá poslujeju puáke i
át u ki

Z А В A V A.
Pripovedke iz 1848. letnog bojnog 

vrémena.
Spisat: Majczen Ferenci.

— Vu tak zvanim uj aradskim boju se 
pripetilo, da jednoga petnajst Ijet staroga deé- 
ka, kojega je njegov kapitan za premladoga 
deéarca drZal, i zato ga viáekrat átél dimo 
poslati, med borbom je poéel jeden ulaner 
proganjati. Táj deéko je videl, da sveZbanirn 
nepriteljom ima posla i da on svoju landZu 
sigurno v njegve prsa cilja, dakle onda je 
mirno postai i kad je véé ulaner na tride
set korakov bil od njega,— sproZi na njega 
svoju puáku i on se dőli zmotal iz konja 
svoga, ali doklam je on svoju puáku drugoé 
nabil, véé je drugi ulaner doáel do njega, 
ali dók bi i ovoga s kuglum bil dőli podrl 
i tretji ulaner je véé tarn postal.

Deéarec —  honved — si je misül, da 
si oslobodi Zivljene, ako za njegvim hrbtorn 
stojeéega plota prek preskoéi, pák zato je 
fletno к plotn skoéil. Ali komaj da se za 
plot zgrabil, ulaner je к njernu skoéil s ko- 
njom i svoju landZu műje v rebra naciljal,

nego je hudo pogodil nije deéka prebol, nego 
ga je pod pazduha vpiéil i mega как jednu 
labodu vkraj hitil tér se je pripravil, da 
ga zuovié prebodne. Nego deéko vu svojim 
zdvojnim poloZaju ni se dal pogubili, nego 
najedenput je kre ulaneru skoéil i s v áak i 
sliánjenom ápikom (bajonette) prije nego bi 
njegov neprijatelj mogel svoga konja obrnuti, 
ga je v srce prasnul i tak je tri svoji nepri- 
atelje nadvladal. Njihovo oruZje je spobral, 
svomu kapitanu je nje s ovimí reéi prek 
dal: »evő osvedoéil sam, da nisam nezrelen 
deéarec.»

*

V Szeben varaá jesu tako zvane székely 
(erdélyski magyari) honvédske regrute pela- 
li. Med veZbanjem jednoga regruta zmed dru- 
gih stvarih je i nato vuéil njegov leitinand, 
da med nabivanjem puáke na kuliko brojov 
more nutri pustiti i na koj broj mora vun 
zeti áibu iz cévi.

— Vigyázz! egy, kettő, három.
— Ej gospon laidinand — véli jeden joá 

к posluánosti né vuéen regrut — za kaj je 
ova vnoga ceremunija? Nutri denem ja i 
taki vun potegnem áibu; doklam je puáka vu

moji ruki, pák dók oni tu ceremonije sim 
tam delaju, ja i deset rusov sposlrelim.

*

—  Pri napadu Szeben varaáa je jed
noga áerega sam general Bem vodil, ki je 
pred linium iáéi napré, jeden prosti honvéd 
mu je tak rekeh »Gospon general! ja njim to 
velim, naj néidu tam napré, jer oni sablju 
némaju, pák ako zmed nas jezero postréla- 
ju, dojde na mestu nas dvé jezere jer, je 
dosta doma; ali Bem je samo jeden, рак 
akoga streljiju, neznam, áto bude nam dru- 
goga dal. «Vitézki general se nasmejal, pot- 
repetal je po rameni opomenjuéega honvé- 
da, i za hrbet honvédov je iáéi.

— Arad varaáa ja hotel od nemcov 
prevzeti gróf Vécsei zato najprvié Villám zva- 
noga obersta poslal s jako malo ljudi na- 
jednu nevarno mesto. A ov pák je prosil svo- 
jega zapovednika, da barem polovicu ljudi 
naj mu vkraj zeme.

— Zakaj ? — se zaéudil zapovednik.
— Jer bolje, ako menje ljudi pogine, 

как vnogo.



1 1

Politiöki pregled.
Vu politiki niti vezda nega nikakove 

promene. Minislerpredsednik je sada vu Be- 
Cu i kralju je predstavil osnove na daljenje 
ravnanje. Kak je minislerpredsednik rekel, 
kralj se je joá né odluéil, jeli bude primií 
njegove osnove ili ne.

Lukács László dalje posluje, da mir na- 
pravi, ali jeli nicgovo posluvanje i Irud i- 
ma kakovu svrhu, to neznamo.

KAJ JE NOVOGA ?
— Proaimo naáe poátuvane pred- 

platnike, па/ nurn vu novim tertalju 
predplatne zaostatke óim predi poáleju 
i predplate ponoviju.

—  Kolendar. 22. Pondeljek, Vincék muée- 
nik. 23. Tork, Zaruki bl. Dev. Marije. — 24. Sre- 
da, TimolejuS biákup. — 25. Cetvrtek, Obraőenje 
Pavla apoálola. — 26. Petek, Polikarp biákup.—  
27. Subota, Ivan zlatovustni. — 28. Nedelja, Apol
lonia dev. muő. — Evangelium öve nedelje je, 
как je Jezuá vtiáil zburkano morje. (Matej VIII. 
23— 27.) —  Mladi mesec je 24-ga tojest vu sre- 
du ob 6 vuri 15 minuti na veőer. — 23-ga, to
jest vu tork bude sunce ziálo ob 7 vuri 20 mi- 
nuti vu jutro i zaálo ob 4 vuri 33 minuti na ve- 
éer. —  Vréme bude topleáe postalo i od znpada 
moremo őekati vnogo pare. Zbog toga bude i na 
mestah curelo.

—  Zaklató ga je drevo. Pojvod 
István 18 Ijet star sluga iz Lapány obéine 
je ovoga meseca 12-ga sa viáe pajdaái dr- 
va sekal vu VI. Diátriktuáu. Med delom se 
je jedno drevo tak nesreéno prehililo na 
njega, da je siromaka slugu taki zdruznulo. 
Siromak je taki vumrl.

—  Prl petroleumskoj rudi vu Szel- 
nici su se teZaki pobunili. TeZaki su naj- 
viáe poljaki, koji su proálu subotu plaéu 
dobili a zatem pák su poőeli se zabavljati 
i tak med zabavljanjem su se i opili. Vu 
takvim poloZaju njim je glava vrela i ne 
znati zbog kakovi zrokov, all su izrekli, da 
oni nikomu nebudu duZe delali pák zato 
su i potlam zahtevali od ravnateljstva, da 
je taki odpusti i knjige njim vun da. Rav-

nateljstvo njim je volju véinilo, i sada si 
druge teZake iáée.

— Nocna svetlost Vu Körmöczbá- 
nya varaáu je öve dneve v nőéi na nebes- 
kem svodu как krv Crlenoga pojava bilo 
moéi videti. Vu tumu na straZi stojeéega 
straZara je ova svetlost tak zmeáala, da sí 
je misül, kaj je ogenj i poéel je na stran 
zvoniti. Stanovniki i ognjogasci su se pres- 
traáili od zvonenja i hoteli su se poZuriti na 
ono mesto, gde su ognja mislili, nego samo 
onda su spazili, da je né ogenj nego na nebe- 
skim svodu je tajna noéna svetlost pofar- 
bala nebo na krv Crleno. Vu varaáu se vezda 
spominaju, kaj mora znamenuvati táj pojav.

— Pogibeljna znatizeljnost Veliki 
pogibeli bili su podvrZeni öve dneve vu nő
éi putniki ánelcuga, koj je vu Déva varaá 
iáéi. Dva, íz Berkes obcine lopovi su naáinje 
veliko kamenje na koturali vuni na odprtoj 
átreki. Na istom onom rnestu odárajfili su 
árajle od ámjah, od Cesa su áinje odpustile 
Na sreéu na átreku pazeéi vabtar je joá za 
vréme spazil bedasti deéinji Cin i sa navad- 
nim znaménjem je zastavil cuga. Zandars- 
tvo je podiglo iztragu i priielo je dva prevzet- 
ne deéke, koji su krivnju valuvali i satim 
su se branili, da su Zelni bili videti, как zgle- 
di vun cug, ako se iz áinjah vun poáklizne. 
Lépi ftiéki su sada zaprti.

— Decinji nepriatelj. Vu zadnjem 
vremenu se jako gustokral pripetilo vu Be- 
éu, da su mala deca iz neznanoga zroka 
zbeteZala. Vu vsakem sluéaju se je ustano- 
vilo, da je decu negdo otrovil. Jedna nepoz- 
nana Zenska najmre je teba prikazala deci 
na vulici, kojega kada su skuhali i piii njim 
je od njega zlo dospelo Trinajst tjét stara 
Fabijan Leopoldina se je áetat iála öve dne
ve sa svojom pet Ijet starom sestricom. Med 
áetanjem se jedna Zenska vu spomenek pus- 
lila Znjimi Male pucice su se tuZile, da vu 
takvim deZdjovnim vremenu su ozeble. Zen
ska njim je onda dala dva pakl ca, i rekla 
njim je, naj idejű dimo i naj Znjega teha 
kuhaju, segurno da ozdraviju Pucice su nju 
posluhnule i kad su dimo doále, odmah su 
i skuhale i popile teha, i dőli su si légle 
V nőéi prije mlajái, zatim pako stareái pu- 
cici je tak zlo dospelo da su je doktori 
obodvoje vu ápital odpeljali. Doktori veliju

da su ogiftane. Redarstvo je zloéestu Zens- 
ku jód ne prijelo.

— Öudoéineői vraéitelj Vu Fran-
cuskem orsagu jeden éudoéioeéi vraéitelj 
Zivi, koj éi sve duze, véé beteZoikov ima. 
Ovoga éudoéineéega vraéitelja zoveju za 
Salzmznn Finiotera i vu Huelgvol zvanim 
selu stanuje. To pripovedaju da je vre do 
200 beteZnikov zvraéil stakvim naéinom, da 
se njih je samo s rukom doteknul. Osobito 
nekaj éudnoga je véinil, kad je jednoga ru- 
dara zvraéil, koj je na obedve óéi slépi bil. 
Saltzmann je na teZaka poloZil svo u ruku 
i teZak je taki preglednu). Saltzmau one 
peneze kője za vraéenje od bogateáih dobi, 
razdeli med siromake.

— Veliko zupanstvó skolnika. Po-
Ijeg Beregszászá vu jednem selu stanuje je
den ákolnik, koj akoprem je siromak i vno- 
ge velike skrbi ima, ipák je dobre volje élo- 
vok ostal. Sad ni davna hotel si je pomoéi 
na svojoj nevolji, na pamet mu je dojálo 
nekaj fínoga i s proánjom se je obrnul к 
svojemu biákupu za jednu boláu i viáe do- 
hodkov donaáajuéu sluZbu. Vu svojoj mol- 
benici med ostalemi i ovo piáé: »Nemrem 
véiniti drugaé prezmoZm moj gospodin! Ve- 
like moje duge jedino samo iz boláe i viáe 
dobodkov donaáajuée sluZbe moguéen bi 
bil izplatiti. Pák zato njih ponizno prosim 
naj rne preporuéiju, da za premuákomuáa 
dojdem.» — Dtkle как vidimo ákolnik bi 
premuákomuá rád bil. Ali jeli bude gda pre- 
muákomuá, to je véé drugo pitanje.

— Колес jedne familije. Straáni
konec je napravil svojoj tamiliji vu Frank- 
turtu jedeu olec, proti kojemu su zbog slu- 
Zbene falinge iztragu podignuli. Vu svojoj 
zdvojnosti nagovoril je svoju familiju, da 
pred sramotom naj vu smrt pobegneju. Vend- 
jaut Ferenc Zelezne ceste éinovnik, sa svo- 
lom Zénóm devetnajst Ijetosnim sinorn i se
der..najst Ijetoánom éerkom otiáel je van 
vu poleg varaáa leZeéu áumu Ovdi su si iz 
svoje oprave postelju napravili, zatim pák 
nje je Vendlaut po redom postrelal. Naj 
prvlje je svoju luvaruáicu, zatim svoju kéer- 
ku i sina a naj na zadnje j sam sebe stre- 
lil. Kada su naáli njihova mrtva tela, kéi je 
vu materenim krilti leZala, poleg njih sin i 
otec sa rcvolverom vu ruki,

Vu boju pri Kápolna rnestu jednomu 
kanoniru su obedve noge odstrelili. Vu mu- 
ki éisto mimo véli:

— Bog zna, da duáu i telő moje sam 
navek Bogu preporuéaval, a noge pák su 
mi nigdar né doále na pamet.

*
Vu jedmm boju jeden jako dobro ci- 

Ijati znajuéi honvédski kanonir zapazi, da 
njegov pravi brat как kapitan se vu nepri- 
ateljskirn redu bori.

—  Aj ti lopov, mrgoée vu sebi kano
nir, no éekaj, dam ja tebi laki!*

Nato je svoga átuka naciljal tam gde 
mu je brat stal, s kuglum mu je odstrelil 
onoga dela njegovoga tela, bez kojega viáe 
nigdar nemre si vsedlo sesti.

*
V boju pri Szolnoku je tretji battalion 

zel od nepriatelja vkraj prve átuke. Na kon- 
cu bója general Damjanics — pita za ime 
onih koji su se ízkazali.

— Mi smo svoju duZnost véinili drugo 
nikaj — su odgovorili oni, pák niti jeden 
se nije glasil, dika je svirn skup ostala.

*
-  Gda je su nemei s vojum trupom 

proti Pákozd iáli i véé se iz vrha brega 
ravno dőli v selu kanili, spustiti, a pakoz- 
danci koji nisu átéli veruvati, da bi nje nem
ei pohodili, s velikim bojom su poéeli sim 
tam drkati i plakati se.

Vezda jeden od ciganov honvéd Koj je 
iz Pákozda odhajajuée magjarske trupe za- 
ostal vu seli, vu jednim dvoru je jako po
éel strelati íz svoje puáke Nato je nemáka 
trupa postain, pák doklam pijani cigan svo
je 60 patroné nije vun spostrelal, nisu se 
ufali — genuti iz mesta. — Dakl 5 je
den cigan je s 60 vu zrak puáéeni hiti mo- 
gel zadrZati jeden áereg nemeov.

*
Jedenput jeden general je s osem je- 

zermi ljudmi iáéi proti s 22 jezermi ljudmi 
naphani áanc i samo s osem átuki prama 
dvadeset i éetiri.

General je proti konjeniétvi peáiéke v 
ávarmliniju postavil. Istina, da je viteZno 
sam pred ávaámlmium idei. Zatem su vu 
veliko Zito doáli, gde ávarmliniju su konje- 
niki razmetali i generalovoga konja su stre-

lili. Jer pák je general mali élovek bil, je 
zginul v Ziti. Nato jeden prosti honvéd za- 
vikne: »Deéki! general je tu vZiti, konjeniki 
ga odmah zjaáeju.» Nato zmed 30 honvé- 
dov 8 — 10 do generala dojde, najdeju ga, 
oslobodiju ga, s svojim telum z krivaju i 
vurnreju za njega. Na zadnje jeden podoflcir 
dojde s 20 ljudmi, i zakriva bég generala.

Onaj podoficir, ki s 20 drugimi dm- 
goé oslobodil generala, to je jeden 16 Ijet 
star mladié, a on prosti honvéd, ki ga je 
prvié zakrival, je jeden ciganski mladié bil.

To se |e 1819-oga leta na telovo pri 
К pripetilo.

Fannika.
IL

Tomaá je jednako vu Skrbanov dvor 
drZal. Gde i vu kakvim poloZaju ju je na- 
áel, to nas nije briga. Dosta je tuliko, da je 
Fannika za mali éas, как pozoj letela nad 
Skrbanova vrata vun na vulicu, lasi su le
teli za njenom glavom a Tomaá njoj je sa 
lapslinom tuáa igral po hrbtu. Med tern to
ga je lak Fannika, как i Tomaá izbirne na- 
slove daval jeden drugomu. Ako je Tomaá



— Koj nece herbati. I takov ólovek 
je na svetu. I. Eards Hov se zove i vu San 
LoisU vu Ameriki 2ivi. On je vőinil to, kaj 
niti pred njim, niti za njim nisu niti nebu- 
du vnogi vóinili, da bi jeden milliun dolla- 
rov herbije, zbog toga zroka odhitil, á si 
ove peneze nije zaslui'l. Hov rajáé vu si- 
romaátvu Zivi, i od bratinske ljubavi prode- 
kuje. Vu jednoj siromaékoj hizi stanuje i 
svoju hranu na petroleumskim lampaáu ku- 
ha. Novine trZi i sa lehkeáem delom zdrZa- 
vaju svo Vivienje.

— Kuzni beteg. Taki iz dvéh mestah 
dobimo glasa od kuínih betegov Vu Stridó 
obóini su morali vu skoli II. i III. razred zap- 
reti zbog blekov. Stalno 30 — 35 dece 
Ie2i vu tém betegu. Ravno tak je straéni 
beteg i tiíus óreva. Ovaj kuZni beteg je oko- 
li Murasztmartona stupil gori. Vu okolici 
Stridó obóine je veó jeden vumrl vu ovim 
kuZnim betegu.

— Siromaska deca, koja su pod 
tutorstvu budu se vu buduóim za mentre 
mogli vuóiti. Sirotinski stol Zalavármegjije 
pozivlje sve one tutoré notariuáe koji znaju 
za tákvu decu, da naj to javiju к sirotins- 
komu stolu, koj bude decu na veó najdje- 
nim mestu za meátre dal zvuóiti.

— Dobre volje foringasi Igrec Már
ton krómar iz Alsódombora obcine je iz kar- 
oskog brega vino dal voziti. Foringaéi su veó 
vu Kiskanizsi poóeli vino natakati iz lagvov 
vu élafe i ónak su pili, ali da iz lagva nebu- 
de falilo su vodu natoóili kcoj. Potlam su 
veó na tuliko bili iáli, da su i konji pili iz 
vina. Öve iz staroga cdobroga» svéta for in
gádé je Zandarstvo prijelo i sada budu se 
íuhko navóili, da je ono negdaénje staro 
vreme minulo, kada su foringaéi mogli jóé 
öez prevrtane lagve bez kaátige vmo pili.

Pesraa od Murasiklósa.

Murasiklós sad ozvano 
Zbog cuga bolje poznano, 
Tam nam hitri cug postoji, 
Gde vnoZinu ljudstva zbroji.

Tam bogati siromaki 
Po njim se moreju peljati, 
Stare; slari i stance,
Vnogi otci í majkice.

Jóé к tomu mala deóica, 
Junak vnogi, devojóica 
Fal toga cuga platiju,
Так si truda nezavZiju.

Vnogi mislim, rajéi plati, 
Nego se tvrdo naklusi,
Vnogi pako to preépara 
Ali ztoga ima kvara.

Vnogi ide vu kerómicu,
Pije vince i Zganicu 
S pametjum se tak razide 
Nazadnje zna, как mu zide.

Vnogi ólovek rajéi plati,
Kaj si óiZme nezablati 
Zbog zime ali vruóine 
Vu maéini, si poóine

Csáktornya dve, vure, hoda, 
Opravu óoveku ákoda,
Dobro, telő se nahodi 
Potlam to vnogomu ákodi.

V Csáktornya iz VaraZdina 
Ide truden, komaj klíma, 
Gledeó ápara tog krajcara, 
Misii da si kaj prespara.

Ide v kerómu si poóivat, 
Svoje telő tam polevat.
Potli, pijan popikava,
Drugi se Znjega smehava.

Murasiklóska obóina 
Dosta velkog glasa ima.
V naéim slavnim Medjimurju 
To svedoóim oóivestno!

Nisu vám prehudi eugi, 
Znaéli su je znani ljudi 
Tako Ijepo me r » vzeli, 
Crez Murasiklós spelali.

Koji su nam to zhodili,
Naöe pute oleköili.
Neg ríjim bude dika, hvala. 
Preöastne Gospoda, slavna.

PoszAvecz Pál Mura,sikló s’

G O S P O D A R S T V O .
— Kiríni b eteg i  vustah i paálov áivine 

se taki moraju javiti obőinskomu poglavarstvu, 
kője je duíno taki potrebne protusredsva proti 
kugi hasnuvati. Saino tak inoremo se nadjati, da 
bude naSa marva i vu stranjskih zemljah glaso- 
vita i vnogo kupcov budemo imali. Pod zadnje 
vreme je samo vu 15 varmegjijah i to samo vu 
26 obőinah bil kuZni beteg vustah i paáljov. To, 
se jedino obőinskim poglavarstvam more hvaliti’ 
jer pazljivost ovih je zroőila to, da je kuZnih be
tegov viöe ne bilo.

— Slnmnato ruőno delo. Vu Kar- 
cagu je navuőni teóaj, gde se slamnate Skrljake i 
druge stvari iz slame vuóiju 75 njih sve skupa. 
Pák i gospodske devojke se vuóiju tu sa mníkimi 
pucami. Dobro je to tak. Delati je ne sram poé- 
tenoga óloveka. Onda bude sreően naé narod, ka
da bude к svakomu poétenomu delu priliőnu ru- 
ku imái.

— F a l sém e  je moói dobiti od Zalavar- 
medjinskog gospodarstvenog druitva. DruZtvo je 
odluőilo, da malim gazdom fal krmino (seme pri- 
bavi, da budu tak gazdi к dobromu i fal semenu 
mogli dojti. Zakleci su olovom zapeóaőeni i 100 
kgrammov drZiju. Detelióno seme da za 153 ко- 
rune a lucernino (turska deteljica) za 133 Koru- 
ne. Ali je  i menje moói preátelati. Ako se od 50 
kilogramov menje priőtela onda svaka kila 2 fil- 
lera viée koéta. Priételati je moói od Zalavarme- 
gjinskog gospodarstvenog druZtva. Ako budu cene 
opale bliZe sétve, tak bude onda i druZtvo falé 
dalo séme. Dobro bi bilo, ako bi se i na§i gazdi 
dospomenuli, pak si friáko séme skup priálelali, 
jer bi *ak barem premeniti séme. Barem tuliko 
grinte nebi bilo po medjimurskim polju.

—  Repay povrtnica , hren i drugo so- 
őivje se najbolée srani preko zime, ako ga za- 
kopljemo v ?rtu v primerno vlaóno — ne pre- 
mokro — prst tér pokrijemo —  ovo sve za 20 
— 80 cm. na debelo. Na protuletje najdemo to 
soóivje как ga sve2e, samo pred miéi treba ga 
őuvati.

Fanniku za beátiju nazval, niti ona nije 
zmenkala, da mu jednoga vola nebi smek- 
nula.

Na veliku larmu su se i susedi. osobito 
pak susede postavile med vrata, te su sa 
sméhom gledali, как se ovi dva tiraju pra- 
ma domu.

To je veó Fanniki dosta bilo Kaj bi 
se éto Änje smejaP Obmula se je nazad, da 
рокайе, kaj ona né samo dobiti, nego i dati 
zna. Ali zabadav. Lajpslin ju je negdi po 
obrazu véehnul, jer je ruéeó poóela tuliti:

— Cekaj kranjec, bude tebi za to sve 
йа1! — Neóem dufce biti s tobom! . . . Vrag 
i hudió bi sa takvim mulcom bil . .

Ljudi su se smejali i stem bolje su 
podhujéóavali Tomaéa: »Samo po njoj To
rnáé, si je zasluéila!» —

e Med tem su dimo doéli. Tornáé je tu 
malo hénjal sa lapslinom i poéel je na red 
pobirati Fanniku Jer pak je on bil éoétar 
je znal ónak politióki »alzo» i »tehát» go- 
voriti.

— »Alzo, tak se ti oponaéaé prasica 
svih prasic, dók ja tu delarn i znojim, zato- 
ga se ti sprehajkujeé Maré otidi mi spred 
óéi, da te nebudem veó videl.

— Budem ti otiéla naj se bojati! Ali 
budeé me jóé zvai nazad! Jer znaé — 
prasec, ti si éoétar, kaj bu iz tebe, ako veó 
nebudeé mogel fucati nad óiímom? A ja?

Ja sam mlada, fájná, fletna, navek budem 
mogla lehko kiveti! (Pozabila je da bude 
potli iz nje takaj robava baba, kada ostarne).

I hajd, poőela se je Fannika opravlati,
Jer она nije zato Fannika, da bi iz 

svoje reói léla. Kaj je jedenput rekla, to je i 
vóinila. Na hitroma se je pobrala zdoma i 
jéla je к kumu Grbcu, naj zapreéeju i naj 
iu peljáju na banhof.

To sve je tak nahitroma iálo, da se je 
siromak Tornáé na tulikom presenetil, kaj 
je gledal, как zadreveni. Kad je ksebi doáel, 
samo onda mu je opalo na pamet, jeli je 
sa njegovom milom Fannikom ne skoóila i 
njegova mila petdesetaéa iz ladiónoga pri- 
dola. Na hitroma je odprl pridola, ali evő 
penez néga! Samo na mali hip je otiáel van 
dók se Fannika spravljala i evő, penezi su 
zbogom!

Kaj bi napravil sada, za njom bi iáéi? 
Veó je zabadav veó je polnoói skorom, cug 
je veó otiáel Javil bi celu stvar fcandarom? 
Neje moói. lm bi onda i sebi napravil épo- 
ta. lm ói je nju i odneset vrag, barem bi 
mi petdesetku bila ostavila — si je pre- 
miálaval.

Так ga je poljeg meátrije i jutro naálo! 
Jest jutro je jer Evióin kokot veó kukorióe

To kukorikanje je straéno razsrdilo i i 
ónak srditoga poütióara Tomaéa. lm ga ina- 
óe i nebi bilo srdilo. ako bi Blicturman Tin-1

óeka óizme bile gotove. Ali nesu gotove 
Kaj bu ztoga, к aj bu ztoga? . Da samo 
nebi znal celu stvar, naj bi delala Fannika’ 
kaj bi hotela. Ali ta vrafca Kvasarica . . . .

Je, ta prokleta baba, ona je kriva sve- 
mu tomu . . Gdo drugi как ona? . . . .
Ako nje nebi bilo . . . im po Fanniki sem 
tam ako bi nje imel ali ne . . . ali petde
setku bi zasigurno imái. Pak i Blicfurmano- 
ve óiíme bi gotove bile.

Kak je tak premiálaval, neáói je vrata 
odprl. Tornáé se je nazad oglednul. Kvasa- 
rica je bila. Tornáé je jóé vu ruki tiskal 
lapslina. 1 stem ni bu ni be, hajd po habi. 
Mogel nju je fest vóehnuti jer je опак na- 
opak poóela rnoliti a zatem pak je zgrabila 
metlin éti! za vrati pak se je trsila povr- 
nuti Tomaáovo »Dobro jutro» — Так je to 
iélo neóemurno do Kvasarióin h vratah, po 
céloj vulici. Niti Tornáé niti Kvasarica nisu 
krióali. Jer Tornáé je za étil dríal i ónak 
pernatil Kvasaricu Med vrati je Kvasarica 
friáko cuknula étil Tomaáov i ónak ga rnrak- 
nula po glavi, da je sve zvezde videl. I 
friáko je zasunula vrata za suborn. Siro
mak Tornáé je vuni ostal i srdil se je, ali 
na zadnje si je premislil: ako je babina 
zadnja reó, dakle óista je vu redu, ako je 
zadnji vudarec —  njegov.

(Drugiput dalje).



A C sákto rnyán székelő

MURAKÖZI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1906. évi február hó 22-én délután 3 órakor saját helyiségében

XXV. rendes közgyűlését
tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat:

1. A gyűlés megnyitása az elnök által.
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
4. A zárszámla beterjesztése s az e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok meghatárot

zása és a felmentvény megadása.
5. Négy igazgatósági tag és a felügyelőbizotlság megválasztása.*)
6. Esetleges indítványok.

Csáktornya, 1906. január hó 12-én.
Az igazgatóság.

*) 31. §. A tanácskozási és szavazati jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen, vagy meghatalmazottja által 
gyakorolhatja, de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt leg
alább 4 hét óta a társaság könyveiben az ő nevére legyen beirva és végül, hogy a részvény a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az 
intézet pénztárába letétessék.

679 i- е  Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.

M a r g ita i  J ó zs e f
KorVát nyelvtan

_ iskolai és magánhasználatra 

Ára kötve: 3 korona.

Margitai József

KorVát-nagyar н  magyar-horVát
Zsdszítár uj bővített kiadás -Д

Ara kötve: 3 korona.

Kapható: FISCHEL FÜLÖP
könyvkereskedésében

Nagykanizsán és Csáktornyán.

H i r d e t m é n y .
Szobotica község elöljárósága által ezennel közhírré tétetik, hogy a község 

tulajdonát képező

BIKCS1 KORCSMAHÁZ
fe b r u á r  4 -é n  d. #/, H ó r a k o r  — 1906. évi április hó l-lől 1908.

évi december 3í-ig terjedő időre, a községhiró házánál nyilvános árveresen hér- 
beadatik —  Árverési fellélelek a jegyzői irodában előzőleg betekinthelök.

S z o b o t i c a ,  1606. január 16 538 1 — 1

Bartal Cyörgy, körjegyző O badics Ferenc, bíró.

PÉCSI SÁMUEL
Budapest, VI. Gyár-utca 48. sz.

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

kombilok és cséplökészletek, 
m  m m miaw—  - m  ■ » Л  nyersolaj - motorok, szivógáz- 

motor berendezések és mindennemű gazdasági gépek.

Elsőrendű gyártmányok, mérsékelt árak és kedvéző 
fizetési feltételek. ^ .56Г» 6

Hrjegyzék ingyen, közvetítők díjaztatnak.



----------  A

Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat
t. c- részvényesei 1906. évi február hó 17-én d. u. 3 órakor Csáktornyán

a társulat saját házában tartandó

X X X I V .  RENDES K Ö Z G Y Ű L É S R E
tisztelettel meghivatnak.

Tanácskozási tárgyainak sorrendje:
a) Elnöki megnyitás.
b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
c) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi számadások és a felmentvény

feletti határozat.
d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt.
e) Jelentés a szövetkezeti állományról.
f) 5 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
g) Néhai Lobi Jakab, volt takarékpénztári könyvelő özvegyének kegydijazása.
h) Esetleges indítványok.

Az igazgatóság .

37. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalmazottja 
(36. § 1  által gyakorolhatja; de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a köz
gyűlés előtt legalább két hél óta a társulat könyvében az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a k ö zg y ű lés t 3  
nappal m egelőző leg , azaz 190 6 . évi fe b ru á r hó 14-ig  az in té ze t p é n z tá rá b a  le te te s s é k .

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése a társulat üzleti helyiségében a köz

gyűlést 14 nappal megelőzőleg a részvényesek által betekinthetők. 677 2—3

J4 c g b t v ó.

A Csáktornya Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság

1906. február hó 24-én délután 2 órakor 
-----  saját üzlethelyiségében tartja meg -----

X. re n d e s  k ö z g y ű lé s é t ,
a melyre a t. részvényesek tiszteletlel meghivatnak.

T á r g y s o r o z a t s
1. Megnyitó.
2. Két részvényes megválasztása, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.
3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság közgyűlési jelentése.
4. Az 1905. évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása; a nyereség felosztása.
5. Kilenc igazgatósági tag és a felügyelőbizottság 3 rendes és 1 póttagjának 3 évre való megválasztása 
0. Esetleges indítványok.

C s á k t o r n y a ,  1900. január 3-án.
678 2—3 •

Az igazgatóság.

Í M E #  # # # #  # # # #  # # # #
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán.
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IYI H U U I eves" l/M \ll|| Kapható minden filszerkereskedesben, csemege-üzletben es droguerlábin. 534 3 8 —
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M A G G I - k i t ü n t e t é s e k :  5 nagydíj, 3? aranyérem, 6 díszoklevél, 7 tiszteletdij Hatszor versenyen kívül, többi kozott az 1889. és 1900-iki párisi vilagkiálitásokon Maggi 6yula birálótag

> V i l i i t  -
a legpontosabban járó egész la
pos zsebórák (Präzision) állan

dóan raktáron vannak.

io  évi jó tá llá s !
Weisz Márton órás és arany

műves Csáktornyán. Ml,

I 2 sz. 1901). I

Árverési hirdetmény. 1
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. j 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel | 
közhírré tt*szi, hogy a Csáktornyái kir. jbi- < 
róság 1905 évi Sp. II. 95/4 számú végzése j 
következtében Wollák KezsÖ Csáktornyái la- | 
kos javára Robb Antal muraszerdahelyi la- 5 
kos ellen 297 kor. 27 f. s jár. erejéig 1905 , 
évi aug. 21-én toganatositott kielégítési veg- 
végrehajtás utján lefoglalt és 700 kor. becsült , 

12 pejszőrü kancaló, 1 szekér és 1 kocsiból | 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladalnak. , 

■ Mely árverésnek a Csáktornyái kir. ja- | 
I rásbiróság 1905. évi V. 870/8 számú végzése | 
► folytán 297 kor. 27 f. tőkekövetelés, ennek , 
.19 05 . évi május 25 napjától járó 5%  ka- | 

matai és eddig összesen 80 k. biróilag már 
. megállapított költségek erejéig Muraszerda- 

helyen leendő eszközlésére 
„ 1906, évi január hó 27-ik napjának d u. 3 órája

határidőül kitüzelik, és ahoz a venni szán- 
4 dékozóK oly megjegyzéssel hivatnak meg,i 
) hogy az ériillett ingóságok az 1881. évi LX. 

t.-cz. 107. es 108. §-ai értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Csáktornyán, 1900. jan 18. 587

4758 tk. 1905.

1. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbirőság, mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Zorcsec György 
zalaujvári lakosgVégrehajtatónak Babies Már
ton I és t. gyám által képviseli Babies Mag
dolna és Babies István kk. továbbá Radi- 
kovics Mihály magángyám állal képv kk 
Novák Rókus elleni vhajtási ügyében 100 
к töke s járulékai úgy 14 K. 80 f. már 
megállapított árverési kérelmi költség kielé
gítése végett utóajánlat folytán az árverés, 
az 1881 LX te. 187 §-a alapján elrendel- 
telván a nagykanizsai kir. törvényszék és a 
Csáktornyái kir. jbirőság területén levő nyir- 
völgyi 2П7 sztjkvben 216/b/4 hrsz házhely 
l hold 1054 Dől nagysági ingatlan 550 к 
50 f. becsárban, a nyirvölgyi 204 sztjkvben 
felv. 210/b /2/lll hrsz. alatt telv. házhely 
888 d ő l nagyságú ingatlan a vhajtási törv. | 
150 §-a értelmében egészben 484 k. 50 f. 
becsárban dr. Hajós Ferenc Csáktornyái ügy
véd vagy helyettese közbenjötével a nyir- 
völgyi községházánál

1906. évi február hó 10-én délelőtt 10 órajakor 
megtartandó nyilvános árverésen újból el
adatni fog.

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

10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. jbíróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1905 dec 20-án 582

15 sz. 1900

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. l.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
, közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiróság-

iak 1905. évi 887/1 sz. végzése követ
keztében Zakál Henrik Csáktornyái ügyvéd 
iltal képviselt Muraközi takarékpénztár r. L 
avára Plaflarics Róza és Mikec Lukács él
én 800 к s jár. erejéig 1905. évi dec. hó 
1-én foganatosított kielégítési végrehajtás ut
án le- és felülfoglalt és 720 kor. becsült 
következő ingóságok, u. m : 1 csikó és 
szarvasmarhákból nyilvános árverésen ela- 
latnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 1905. évi V. 887/2 sz. végzése foly
tán 800 k. tőkekövetelés, ennnek 1905. 
évi okt. 15-élől járó 0%  kamatai, V*% vál
tód ij és eddig összesen 81 k. 75 fill birói
lag már megállapított költségek erejéig Mu
rák irályon alperesek lakásán leendő esz
közlésére

1906. évi jan, hó 29 napjának d. e. Ш órája
határidőül ki tűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 580

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülfoglaltatták az, 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. ^értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Perlak 1906. ián. 15-én
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A legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.

Elvállal minden néven nevezendő

k ö n y v n y o m d á i  m u n k á k a t
~| u. m.: névjegyek, levélfejek, megliivók, eljegy- 

^  zési-, esketési- és gyászjelentéseket, számlák, ^  ^

^  ^  körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat ^  ^

& &  röpi,atokat, műveket stl, '  &  ®
1 Г 1 1 1 • A I  Ibármely nyelven es kivitelben ~ ~

#  #  a legjutányosabb árak mellett. ^  $
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