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a midőn az özv. Probszt Ferencné lemon- nevében hálUelt köszönetünket ez alkalom- 
T itk á r i je le n t é s  dása folytán megüresedett elnökiszék Pálya mai is !«

_ XL» . . . . . .  IW ,, Mihálynéval lett betöltve N< m mulasztha- 4.) Az egylet tagjai. Az egyesületi
a „Csáktornyái Jótekonycelu Noegylet IX.cykl. tom e| hogy eme jelentésben is a legme- tagok szama az elmúlt cyklusban a hövet-

(Fölolvastatott 1906. januAr 29-én.)Ie8ebb. ell*',leurés hangján ne emlékezzem kező hullámzást tünteti fel: 
meg ozv. Probszl Ferencné úrnőről, ki lel-

Végére értünk а IX. cyklusnak s az Jes odaadással fáradhatatlan búzgóságga * 103 rendes *
egyesület fennállása 27-ik esztendejének s vezette egyesületünk ügyeit mindaddig ring — — -----------
mielőtt a jelenlegi tisztikar és választmány a *érJe e|hunytával ért súlyos csapás áldá- Elköltözött 1
megbízatásáról alapszabályaink értelmében sos mdködésének a folytatásában meg nem KiléDett 5
lemondana, kötelességének tartja nagy vo- gátolta. Elismerés illeti meg Brauner Lajos elhalt 3 összesen 9 tan
násokban beszámolni a lefolyt 3 év törté- 0tkárl is> kil csupán betegsége kényszentett #nhát qf> г пНая 7л
netéröl, hogy lássuk, eleget tettünk-e ama ez való lemondásra. e
magasztos feladatnak, mit egyesületünk maga 2.) A segélyezések ügye. Nemes fel- 1004r en e ö tözött l 
elé kitűzött, hogy aztán ebből lélkesedést és adatát: a szegényeken segíteni e cyklusban * kilépett 6
bizalmat merítve a jövőre, tovább haladjunk is szakadatlanul teljesítette az egyesület. * meghall--------- _2----------------------
ama úton, melyet a jótékonyság lélekemelő Hogy milyen mértékben azl a legjobban maradt 86 rendes s l alapitó tag.
eszméje szab elénk. Jelentésünkben röviden tüntetik fel a következő számadatok: 1903- 1906-ben az év elején volt 90 tag (86-(“ 4)
kiterjeszkedünk a választmány működésére, ban 390, 1904-ben 450, 1905-ben 430 esel- » elköltözött 3
a segélyezések ügyére, a vagyon kezelésére ben történt segélyezés, összesen lehál 1276 , kilépett 2
és gyarapítására s végűi a tagok létszámára, esetben. 398 56 korona értékű tűzifát ősz- * meghalt 1

1) A választmány működése. A >°" ki az egyesület 9 60 рйг meleg lábbe- maradt' 83 .ende» « . 1 alapitó tag.
választmány az elmúlt cyklusban összesen t szegény - ö  nak. Kiadlun segélyezésre 4ЦекЫёзЬеп jme ezek
8 ülést tartott és pedig 1903-ban l et, 1904- t s z ,  Stehát' cyk.usának legfőbb mozzanatai,
ben 4-et és 1905-ben 3-at. A választmány ‘ koronái ■* *- " " Örömmel tapasztalhatjuk ebből, hogy egye-
ezeken az üléseken intézte el az egyesület ö ö / / "  K ' sületünk e cyklusban is hű maradt immár
folyó ügyeit, nevezetesen a rendes segélye- Ь száraz számadatok mindennel ténye- ^  pVes lrac|jcjójhoz s negyedszázados mű
zések s a karácsonyi segélyezések ügyeit sebben tanúsítják, milyen nemes emberba- k^(jés u^ n — látva a 3Ẑ p eredményt —
Ugyancsak a választmányi ülés foglalkozott ra,i működést fejt ki egyesületünk s minő bizalommal tekinthet a jövőbe. Hogy Csák-
ama eszközök megállapításával, melyek se- nagy érdemeket szerez a szegények islápo- tomya város társadalma átérzi egyesületünk 
gitségével az egyesület anyagi erejét növelni lása, a nyomor enyhítése körül. S lehet-e maga8Zlo8 hivatását, mi sem tanúsítja fé
lehessen. Különösen kiemelendő e tekintet- szebb, nemesebb feladata a gyöngéd női ké- nyesehben, minthogy a most meginduló X.
ben az 1905-ik évi okt. 29-iki ülés, mely zeknek, mint letörleni a szenvedők к0,!У l cyklusra is szép számmal tömörül zászlónk 
Pálya Mihályné elnök indítványára egy élő- nyeit, felemelni a porba -sújtottakát, enyhi mejy a humanizmus és könyörületes
képekkel kapcsolatos mulatság rendezését leni a nyomorgók kínjait. Aldástiiozó ez a SZenl jeligéje alatt vívja győzelmes har-
mondta ki határozatiig E határozat foga- működés, de nemcsak azokra nézve, kik a a ny0m0r szenvedés ellen. Hogy e
nalosítva lön s eredménye a f. év január jótéteményekben részesülnek, de azokra küzdelem homlokterében, mint a választ-
6-án fényesen sikerült estély, mely míg egy- klk a Jót gyakorolják ! many és tisztikar tagjai, mi állottunk, azt
részt az egyesületei igen szép anyagi jőve- 3.) A vagyon kezelése és gyarapí- az egyesület bizalmának köszönhetjük, a mi
delemhez juttatta, másrészt szép bizonyságát tása. Jóllehet, hogy az egyesület mind fo- ért őszinte köszönetünket is nyilvánítjuk,
szolgáltatta annak, hogy, jóllehet az egye- kozottabb mértékben eszközli a segélyezést,
sülét működése e téren hosszabb ideig szü- az egyesület vagyona e cyklusban is nőve- BEN CSÁK RICHARD, titkár.
netelt, Csáktornya közönsége még nem fe- kedett, a miut ezt a következő adatok iga-
ledte el azon sikereket, miket egyesületünk toljak : , l? „  rz,* • oí- a F - a I
e téren и múltban mutatott fel s csaknem 19ü3 éyj jan , én a tagyon kiu.u 6209-98 K. ПвЬйП} SZÓ <1 Z r  }  S О Г .
teljes számban való megjelenésével demon- 1(Ю4 , , , , , 634642 * . . .  . , # .. .
strálta azt, hogy egyesületünket e tekintet- 1905 , , , , 0440 59 * kogy a slr,dÓ1 ^ P * 1lomfellrat
ben is teljes erejével pártolja nemes céljai- 1906 , , , 6461*78 * 8Zerinl ^48-ban a r^g1 gyönyörű pálos
na к a keresztülvitelében. A választmány ’ ’ l f  IY . hltt templomot, melynek hű képei m é g it -o U
foglalkozott még a közgyűlések előkészíté- u JgY *hát a szaporulat а IX. cyklus- fellalálhatók, egy rettenetes löldrendulés tel
iével, nevezetesen megválasztotta a szám- ban 26180 K jesen tönkretette, ugyanakkor a nagy histo-
vizsgáló-bizottságot, mely évről-évre álvizs- Itt emlékezem meg azokról a nagyobb riai becsű stridói várat is. Hogy ugyanakkor
gálta a pénztáros számadásait. Itt kell meg- adományokról is, melyek az egyesületet szin- a szentilonai régi Zrínyi klastrom es temp- 
emlékeznünk arról, hogy Kayser Lajosné lén nagyban segítették abban, hogy ember- lom a silókkal együtt elpusztíthatott, az a- 
elhunylával egy választmányi tagság jóit baráti feladatait minél fokozottabb mérték- mint már kifejtettem, több mint bizonyos, 
üresedésbe, melyet az 1904. február 7-én ben teljesíthesse A 3 év alatt a »Csáktor- Azonkívül Báró Knezevich Vince hátraha- 
tartott közgyűlés Murai Róbertnével löl- nyai Tptár 240 K.-val, a Muraközi Tptár 240 gyott emlékirataiban azt mondja, hogy 1802- 
tötl he K.-val, a Csáktornya Vidéki Tptár 110 K- ben, amidőn családunk ótvette a birtokol,

A választmány működésével kapcsoial- val, Festelich Jenő gr. Ó. M. 120 K.-val, az mint kincstári birtok főtábori pék- 
han kell megemlékeznem arról is, hogy e Mandel Klára 50 K. val, Muray Hóbertné műhely volt, tudja az Isten hány év óta és 
cyklusban a tisztikarban 2-szer állóit be 200 K.-val, Schwarz Albert dr. 20 K.-val a klastrom ennélfogva oly rettenetesen el
változás. Először 1903 febr. 7-én. a midőn segélyezték egyesületünket. A Csáktornyái hanyagolt piszok-fészek volt, hogy azt csak 
a lemondott titkár Brauner Lajos helyébe iljuság állal a nőegylet javára rendezett tánc- nagy munka után lehetett lakhatóvá tenni. 
Bencsák Richard lett megválasztva, később mulatság liszla jövedelme 122 36 K. Fogad- — Ha tehát valami akkor még meg volt a 
pedig az 1905-ik évi jan. 22-iki közgyűlésen, ják a nemeslelkű adományozók az egyesület sírokból, azt az a tengernyi sok katonaság,



ami ott megfordult, szintén feldúlhatta, hisz 
a katona háborús időkben, tudjuk, még sa
ját hazájában sem volt soha kellemes 
vendég — í

Az utolsó Knezevichtől, aki Szentilonán 
lakott, János bárótól hallottam, hogy a nagy- 
tornyu templomot, amelyet ő atyjától a klast- 
rommal együtt örökölt, leromboltatta ugyan 
a templom felével együtt, de ott sem volt 
semmiféle Zrínyi-emlék, magát a főszentélyt 
és a kriptát pedig úgy hagyta, amint volt 
régente.

Ugylátszik, hogy régente nem igen nagy 
kegyelettel voltak a holtak iránt, A családok
nak volt ugyan kriptájuk, de síriratról már 
nem igen gondoskodtak.

János báró azért bontatta le a tornyot, 
hogy lakásának ne legyen klastrom-féle 
külseje.

Utólag meg kell jegyeznem, hogy tá
volról sem akartam dehonestálni a páloso
kat, midőn előzetes cikkemben egy pálos 
befalazásáról beszéltem ; a dolgot úgy mond
tam el, amint hallottam, —  mint érdekes 
korképet — . Ez távolról sem rémmese! 
Hogy az úgynevezett régi jó időkben mily 
borzalmas büntetések voltak divatban, csak 
vissza kell emlékeznünk a szegedi boszor- 
kánypörre Má r i a  Te r é z i a  i d e j é b e n ,  
amidőn több boszorkányt megégettek, ám
bár 6 századdal előbb már Kálmán király 
mondotta, hogy uincs boszorkány — !

Sőt a humánus József császár idejében 
a híres történész és franciskanus barát, 
Fessler kénytelen volt gvardiánját a csá
szárnak feljelenteni, mivel egyik társát em
bertelenül kinoztatta. —

A szegény pálosok is, ámbár koruk 
legműveltebb papjai voltak, sem leheltek 
jobbak, mint sötét koruk. —

BÁRÓ KNEZEVICH VIKTOR.

K Ü L Ö N F É L É K .

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

Légnyomás (Oe-ra redukált) valódi havi 
közepe: 751*7 mm. 30 évi január havi közép : 
749*97 mm.

maximuma: 760*2 mm. 15-én 
minimuma: 7340 mm. 8-án.
Hőmérséklet valódi havi közepe: 14  Ce, 

30 évi január havi közép: 21 C*. 
maximuma: 10*0 C* 14-én 
minimuma: 15*6 C* 26-án.
Páranyomás havi közepe: 3*9 mm.
Relatív nedvesség valódi havi közepe : 

90 •/•-
minimuma: 66 •/• 13-án.
Felhőzet (0— 10 skála) havi közere: 5 1 
Szélerősség valódi havi közepe: 15 méter 

másodpercenkínt.
Csapadék havi összege: 84 9 mm. 30 évi 

január havi közép: 462 mm.
legnagyobb csapadék 24 óra alatt 28*5 mm.

7-én.
csapadékos napok száma: 9.
Zivataros napok száma: 0.
Viharos napok száma: 3.
Jégesős napok száma: 0.
Villogás nem jegyeztetett.
Uralkodó szélirány az északi volt. 
Szélcsend 3-szor észleltetett.
—  Anyakönyvi kinevezések. A belügy

miniszter Mráz Kálmán jegyzői írnokot a 
csáktornya-vidéki anyakönyvi kerületbe he
lyettes anyakönyvvezetővé nevezte ki. Csira 
Sándor muracsányi anyakönyvvezetőhelye- 
test pedig a házasságianyakönyv vezetésével 
és a házasságkötésnél való közreműködéssel 
is megbízta.

—  Muraközt érdeklő ügyek a folyó évi 
február hó 12-én tartandó rendes megyei 
közgyűlésen. Mikecz Lukács murakirályi köz
gyám fellebbezése a községi képviselőtestü- 
letnek a közgyámi fizetés megállapítása tár
gyában hozott határozata ellen. Alsómihálo- 
vec— csukoveci szülésznő választás tárgyában 
felebbezés. Miksavár, Drávacsány, Drávama- 
gyaród és Cseresnyés községek képviselőtes
tületeinek a községi faiskola létesítése tár
gyában hozott és Schádl István miksavári 
lakós által megfelebbezet határozata. Kra- 
nyecz Pál muracsányi lakosnak felebbezése 
Muracsány község képviselőtestületének az 
1906 évre szükséges fuvarok biztosítása tár
gyában hozott határozata ellen Majczen Fe
renc tanító, nasici lakosnak fel folyamodása 
a vármegye alispánjának elkésett felebbezé- 
sét visszautasító végzése ellen. Muracsány 
község képviselőtestületének ingatlan elide
genítése tárgyában hozott határozata. Légrád 
község vásári és piaci helypénzszabályzata. 
Muracsány község fogyasztási adójutaléka. 
Perlak község képviselőtestületének határo
zata a fogyasztási adójutalék hovafordítása 
tárgyában. Opporovec község ingatlan vá
sárlása. Csáktornya község ingatlan vásár
lási ügye.

—  Törvényhatósági bizottsági tagok 
Muraközből 1906-ban. Adófizetés alapján : 
Gróf Festetich Jenő Csáktornya, Hirschler 
Miksa Alsódomboru, Ziegler Kálmán Csák
tornya, Neumann Miksa Csáktornya, Murai 
Róbert Belica, Filipics Lajos Drávavásái hely, 
Szabó Elek dr. Alsópusztákovec, Pethő Jenő 
Csáktornya, Wollák Rezső Csáktornya, Tan- 
nenbaüm Efrain Csáktornya, Habus Mihály 
Perlak, Pecek György Tüskeszentgyörgy, 
Kralics Bálint Szelence, Kollay Jeromos 
Botlornya, Kemény Fülöp dr. Perlak, Mo- 
randini Bálint Csáktornya, Molnár Elek 
Csáktornya, Berg Bódog Belica, Zozoly Fe
renc Drávavásárhely, Zakái Henrik Csák
tornya, Fábián Gyula Légrád, Kukorelly Pál 
Nyirád, Imrei Ferenc Kisszabadka, Langer 
Makár Bányavár, Sipos Káioly Perlak, Nu- 
zsy Mátyás Csáktornya, Antonovics József 
Csáktornya, Morandini Román Csáktornya. 
Hencsey Gábor Csáktornya, Kohn Herman 
Csáktornya Itt említjük meg, hogy a 300 
virilis bizottsági tag között az első Festetich 
Tasziló gróf 60404*49 K. adóval, utána kö
vetkezik Festetich Jenő gróf 56077*27 K-val 
s a legutolsó Szalay Lajos nagykanizsai 
ügyvéd 620*04 K.-val.

Választottak: Ur. Hajós Ferenc Turm- 
schán; Stridón: Terbóc István, Belec Ede, 
Simon Lajos; Muraszerdahelyen: Kecskés 
Ferenc, Besnyák Lajos, Kollarics Imre, Kol
benschlag Béla, Margitai József; Muraviden: 
Füzessy Gusztáv, Kovács Gyula, Babies Gá
bor, Solyomi Tivadar, Dénes Sándor, Böhm 
Szidney dr.; Ürávav '.sárhelyen: Frász Tamás, 
Szalmay József, Kornfeind Nándor; Csák
tornyán: Tóth István, Cvetkovies Antal, Ber- 
nyák Károly. Prusátz Alajos; Boltornyán: 
Medved Lajos, Franykovics Balázs, Hrupics 
Vince, Ehrenreich Nándor, Murai Róbert, 
Wolf Béla dr., Zakái Henrik; Perlakról : 
Lange Kelemen, Verly Ernő, Zakái Lajos dr., 
Zala József, Glavina András; Hódosánról: 
Kisfaludy Gyula, Kovács Rezső, Tivadar Fe
renc, Kovács János; Alsódomborúrnl: Tóth 
László, Miháe János, id. Stefics István; Ко 
torról: Vlasies Remus, Lőke Emil dr., Li- 
sziák Lajos, Kele György.

— A folyó hó 3-iki Csáktornyái vásár
nak igen kedvezett az idő s így a vásár 
szokatlanul népes volt. Az állatvásárra meg
lehetős nagy volt a felhajtás s kereslet is

volt elegendő. Felhajtottak 1246 drb. lovat 
és csikót — 892 drb. szarvasmarhát, a mi
ből eladásra került mintegy 600 drb. ló és 
358 drb. szarvasmarha. Lovaknál a legma
gasabb ár darabonkint 1400 К, a szarvas- 
marháknál pedig jármos ökör páronkmt 
680 K., tinó páronkint 600 K. és tehén da
rabonkint 400 K. ért el.

— Szerencsétlenség egy személyvona
ton. Folyó hó 5-én a Zalaegerszegről Csák
tornyáig közlekedő 6016 számú személy- 
vonat lokomotívján Muraszerdahely és Mu
rasiklós között a nyílt pályán forreső re
pedés történt, mikor is a kiömlő forró gőz 
Bogyai mozdonyvezetőt, Nagy István fűtőt 
és Szabó János pályamestert súlyosan ösz- 
szeégette. Mikor nevezettek a víz és gőz 
kiömlést észre vették, észnélkül ugráltak le 
a robogó vonatról s csakis ezen tettüknek 
köszönhetik, hogy teljesen össze nem égtek. 
Nagy István pályamesternek az arca még 
így is oly erősen leforrázódoít, hogy csak 
a leggondosabb ápolással lehet megmenteni. 
Nagy István e mellett még a leugráskor a 
lábát is kificamította. Az összeégeti emberek 
leugrálása után a mozdony kazánjából az 
összes víz kifolyt, és mintegy 200 lépésnyi 
haladás után önmagától megáit az utasok 
rémületére, kik csak akkor tudták meg a 
történt szerencsétlenséget. Az ilyképen 
megrekedt vonatért Csáktornyáról küldtek 
egy lokomotivot, melylyel azután a vonat 8 
óra 45 perc helyett J0 óra 35 perckor be 
is érkezett a Csáktornyái pályaudvarra. A 
szerencsétlenül jártakat saját lakásukon 
ápolják

—  Nyilvános nyugtázás. A »Csáktor
nyái Iparosifjak Egyesületének« f. évi feb
ruár hó 1-én megtartott színielőadása al
kalmából a következő felűlfizelések történ
tek : Zrínyi Miklós (Szobotica), Grünwald 
Sándor 10— 10 K.; Strausz Sándor 8 K.; 
Kertész Lajos 6 K.; Mesterich Aladár, Ber- 
nyák Károly, Vollák Rezső, Bencsák Ri- 
chárd, A:orandini Bálint, Draskóczy Sándor, 
Kollarits Mihály, Schwarz Antal, Hirschler 
Emil 4 —4 K ; Benedikt Béla, Gerstmann 
Ernő 3 5 0 — 3*50 К ; Schwarz Albert dr., 
Viola Vilmos dr, Neumann Vilmos, Szilágyi 
Gyula titkár, Stern Kálmán 3— 3 K.; Mol
nár Elek, Péleríy Kálmán. Neumann Sala
mon, Dénes Béla, Schul leg János, Krischo- 
vetz József, Hirschmann Leó, Plichla Béla, 
Grész Gyula dr., Heinrich Alfréd. Antonovics 
József, Gnu Géza. Scheffer Rezső, Dittrich 
János, Frász Balázs, Császár Ernő, Graner 
Miksa, N. N., Szebényi Lajos, Pmtács Károly. 
Hencsey Gábor, N. N, Sáfrán József, Ko
vács Lipót dr. 2— 2 К ; Mráz Kálmán, Ro
senberg Richárd, Korpits József 150— 150 
K.; Deutsch Zsigmond, özv. Konyáry Mihályné. 
Kopjár N., Kotzig Károly, Holzmann Mihály, 
König Ernő, Weisz Miksa, Orbán Elek. Huisz 
József, Heinrich Oszkár, Kende Róbert, 
Gritsch Géza, Nádasi József, Tomasics Mi
hály, Mik Szilárd, Varga Wolfgang, Löwen
stein Herman, Binder Károly, ifj Himfy 
Lajos, Premec Miklós, Weisz Viktor, Bern
hard Ferenc, Novák Ferenc, Králl Mátyás 
1 — 1 K ; Blau Benő, Vajda Elemér, Zeisler 
N, Sray Ferenc (Orehovica), Szerb Henrik, 
Godina Ignác, Kacun Mihály. Ivacsics Ignác, 
Heinrich Sándor, Zrínyi Viktor, N. N, Tö
mör Boldizsár, Fejér Jenő, Március Ferenc, 
Kacun Ignác (Muraszerdahely) 50— 50 fill.; 
Huszár József 20 fill.; Frász Balázs 1*50 K., 
mHy szíves felülfizetésekért hálás köszöne
tét mond ez utón az egyesület elnöksége.

—  Meghívó. A Csáktornyái szépitő- 
! egyesület folyó hó 4-ére egybehívott közgyü-



lése határozatképes nem volt, miért is ma rencsáki erdejében mintegy 120 K. értékű lomnak, mely veszélyeztetné úgy a gazda, minta 
f. hó 11-én d. u. 2 órakor a tűzoltó-egylet tölgyfát lefűrészeltek és elloptak. m unkásosztály létét el^ sorban felhívom várme-
tanácstermében a második közgyűlés fog A legjobb sxá j- é s  fogápolás  a dr. f  „ '"^ “ mu „íásn# Д  “kütönören azokTée ott, 
megtartatni. — Kéretnek a tisztelt tagok te- Petes fogorvos Stomatln  száj- és logápoló sze akik ég aho, аг ага1Й9 Elfogadásával biztosítják 
gintve a tárgysorozat fontosságát teljes szám- reivel érhető el, .Helyeket, a legkiválóbb fogorvo- meKélhetésök egyik feltételét És ha észreveszik, 
bán megjelenni. Az elnökség. sok ,l.eekilon̂ l‘bekl*®̂  hogy a hangulat az izgatók munkája folytán mér-_ Д  muraközi iskolák-ra n é z v e  A fo  a já n ja k - S za m os k iállításon  első rendu érm ekkel gH8l4jik ^  vegyék fel a küzdelm et, s világítsák
, А ь a 19 ‘ v*nnak kil(inJetve- Л S tom atln  fo g p o r  fe, 6ketaz iz;;atók |н1кеЦеп munkájának gálád
lyó hó 12-ikt megyei közgyűlés ele terjesz- S tom atln  fogpaszta  és  S tom atln  fog -  V0|tár<M j De ne a gyűlölködés, megvetés, a gnny 
tendő alispáni jelentés a következő fontos linóm alakjában előállított fogtisztiió szei^k ró- fggyverével éljenek, mert csak rontanak a hely
kijelentéseket tartalmazza : A vallás- és köz- v‘d idei használata által a fogak tiszták ragyogó zelen ? Legyen fegyverük a törvény, az oktatás, 
oktatásügyi miniszter a kir. tanfelügyelők fahérek ,esznek és állandóan tiszta, fehér és p az igH£ság hirdetése, mely az emberazeretet ben- 
ntián az iránt rendelkezett hnov л tftrvénv a*,aPot^iin megtartatnak. A S tom atln  szá j  s^3^ t e|jHS hangján szól. Ezzel lehet csak megóvni 
“  í 4n# l  l  f  ’ ,8.У * t0r f.ny klliinóen desinficiálja a szájüreget és a fog- a m* nkJá80k ^ kének egyensúlyát, a gazdát s a
követelményeinek meg nem felelően elhe- közöket, elhárítja a rothadási és a száj kellemet- munkás megbecsülésében összefűzni és Így raeg- 
lyezett állami elemi népiskolákról pontos és len szagát és a foghust és fogak.it conserválja. elßzlli a törvény megsértését! Vegyék csak ke
hiteles adatok gyüjtessenek össze oly vég- E.y-zen kísérlet mindenkit e praeparatumok ál zökbe a törvénykönyvet és magyarázzák meg az 
bői, hogy ezek alapján a törvényhozás ál- laíídó fogyasztójává teszi mert a meglepő siker l898 ц  t. c szellemét! Magyarázzák meg, hogy
tat p rm od éi v e z e n d ö  é n ílk e z é s i  кпП чра n * 7  a ,e8 l ° bb dicséret. K aph ató  Csáktornyán Mraz aZ a ra tási zzerződések  m egkötésének szükséges- 
tdl e n g e d é l y e z e n d ő  é p ítk e z é s , k ö lt s é g  ő s z -  T e s lv M .k é9 G r á n ,r  T estvérek  rueZe .ü ZH é b e n  , ,n int a Bm unkÍ90k érdekében
szege mega lapítható legyen. A miniszter Pethő Jrnfl gyógyszertárában. kivanaios, mm mis a szerződés meg ne-n kötése
1905 évi o400 szám alatt kelt körrendeleté — Hirdetmény. Csáktornya nagyközség a'att rejlő cél a munkaadó gazdának csak meg
érteimében a telek, építkezés, fejlesztés, fel- elöljárósága a járás főszolgabírójának 250/ takarított tökéjét, annak érdekét támadja meg, 
szerelés, nemkülönben járulmányok értékeit 9oe sz végzése folytán közhírré teszi hogy i'ddi* » ««»**•«<* megélhetését teszi tönkre, 
és költségeit, végül az egyes esetek indoko- a Czvetkovics Antal és társai Csáktornyái ^ и̂ аПо«1аНакгТ^ a
lásail felölelő munkálatok, kir tanfelügyelő- ,akosok alta, sertéshizlalda és vágóhid léte- ÜLk védelmét Ha ezeket a rendelkezéseket fel- 
ség által, a műszaki mozzanatokban a me- késéhez illetve üzemben tartásához megki- tárják nekik, úgy tisztába jönnek azonnal az iz- 
gyei államépítészeti hivatal támogatásával vantaló hatósági telepengedély kiadása lár- Katók hazugságával! Hisz kiitelezöleg rendeli a 
elkészültek s a miniszterhez felterjesztettek „ Yában a helyszínére Csáktornyán (vasúti! ídr,.Tén,\hogy az aratási, hordási, cséplési mun- 
Fonlos ezen rendelkezésnek jelentősége fő- állomás mellett, volt Hackl Károly-féle szál- ^os'hán'yadrész'e le™ “ a“ man“  vág?: 
leg Muraközre, de különösen a muraköz, Ы а udvarára) folyó évi február hó 15. d ia’g08al) „’ fodig készpénzben is, vagy e helyett a 
hegyvidékre, mert a szomszédos horvál és u d orá'a ujabh tárgyalás tűzetett ki. termésnek bizonyos meghatározott mennyiségében
stájer népiskolákkal szemben kívánatos és д 2 j884 évi XV4. te. 27 §-a érteimé- meg kell állapítani ! A munkabér űzetésének 
szükséges, hogy a határszéli magyar állami ben ngyelmeztelnek mindazok, akik a jel- ,nódiál: hogy t. i. részt kapjon e a munkás vagy 
népiskolák eredményben, szellemben és külső zett vállalat ellen bármiféle okból kifogást
kifejezésben egyaránt meltóképen képvisel- akarnak emelni, hogy kilogásukat szóval kás választja íme a törvén yben  gyök erező  joga 
j é k  a magyar állameszmét. vagy jósban akár a helyszíni tárgyalás al- a m unkásnak, m ely m egm enti a rossz termés es-

—  Orvosi kitűnőségek egyhangú vélem énye k a l i f á v a l ,  a k á r p e d ig  azt m e g e lő z ő le g  is a helységétől, h átrán yá ból, de részesíti a jó  termés
az, hogy a Z o ltá ii-fé le  csu kam ájola j, "И у п е к  r<»>sz C0ak to n iY  n |árás f ő s z o lg a b ir á já n á l  e lő te r -  á ldásaiban is•! Fel kell világosítani őket, hogy a 
szaga íze n incsen  a  gyerm ekek leg job b  e r ő s i iő é s  f:k íz » C s á k to r n v á n  1906 é v i feh - tbrvény íl ^ é p lé s r e  nézve is m egállap ítja  a ré-
tápszere, m iért is a ján latos ezt is szám ításba  ' " T ^ n t  i  d S .  " zes ",lu" kaS" k szám ara  vagylagosan bizonyos,
venni a  ragályos betegségek ellen i védekezésnél. r >á r  h ó  1 0 é n - A z  e lö l já r ó s á g .  legkisebb term ény m ennyiség  biztosítását éppen
Ü vegje 2 koron a  a készü lő Zoltán  Béla gyógytárá- —  Táncmulatság. K á c k a n iz s á n  I. h ó  úgy, m in tá z  aratásra nézve  e lő  van Írva. Ha pe-
ban, B u dapest V., S zabadságtér és a helybeli 11 én  K o z m a  G y ö r g y  v e n d é g lő h e ly is é g é b o n  dig a felek a szerződésben  a legkisebb mennyiségre
gyógvszertárakban. zárikörű polgári táncmulatság rendeztetik. nézVHmeg. n*m állapodtak. a> munkások a ter-

„ .......  7. ... * . . j I ményhányad részében megállapított munkabér he-
—  A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg" Beléptl-dlj 50 filler. A tiszta jövedelem az |уиц annak esedékességekor a szerződés idótarta-

közelebbi képesítő vizsgái Sopronban már- ottani szegénylanulók tankönyvekkel való mára oly napibéri követelhetnek, amilyent azon 
cius hó 4 napján d. e 9 órakor a Sopron ellátására lordíttatik. a vidéken és időben hasonló mánkéért rendszerint
városi villanytelepen fognak megtartatni A —  A »Csáktornyái JÓtékonycélu No tizitneL nic«iA»r«f * fűin ioevrAie
vizsgálati kérvények kellően felszerelve a egylet« 1906 január 29-én tartóit• kozRyu- #riiek()knek a е,0г,7пу állal nyújtott' védelméről 
m. kir. kér. iparfelügyelőséghez (Ujteb k-ulca léséről szóló tudósításunk kiegészítésül ill fH|Vj|£g0siija, nem fognak látni az aratási szerző- 
10) beküldendők. közöljük a X. cyklusra választón választmányi késben ol\an intézményt, amely csak a gazda ér-

— Nyilvános köszönet Slridón 1906 névsorát: özv. Baranics Kndréné, В I- d. kniuek védelmére szolgálná, és nem egyszersmind
február hó7 4-én Felső-Muraköz Hegyvidék,- ^  Ä l . S f f i o I ä '  | ‘  " " » t t  sérvén , értelmében a szerződések
Olvasókör javára rendezed láncmul itságon rolyne Czvelkot ics Aida né. Didrteh Janosne.l úgyis az elöljáróság előtt kell meg-
f el ülfizel lek * Filipics Lajos Dráva vásárhely télies Beláné, ozv. Hackl Karoly n , omg ^)Г̂ пп|в nein mulaszthatom a községi és kör- 
5 K, Dobsa Kálmán Felsőmihályfdva 2 80 Ernöné, özv Kraschovetz lgnácné. Marg.bn jegyzők fig\elmét felhívni a gazdasági munkás
К Mázol Г,vnla Alsólendva 80 1 KiutelLi- Józsefné, Mencsey Károlyne, Meslerich Alá- szerződének meakötésénél az alakiságok szigorú K, Mazol byuld  ̂ Alsóién.,va »I, , b.igei L , d _r pPCS0rmk Ödöné, he,arcára is; annyival is inkább, mert a törré-
jos, Korom Gyoigy Alsóit lldv.l &i  K., e.ins.iui PirörovnO 7 ikál Hen- övékben előirt alakszerllségek megtartása nélkül
Kovács János, L)r. Bodzay, Koch Ödön Al- ' 10 11 1 ’ ‘ ' „ л léirejölt szerzőités' k a közigazg ilási hatóságok e-
sólendva 80__80 f., Marlouossy Imre Vízi- j r|kné, Ziegler Kálmánná, Zrínyi byózóne. [iem r̂v n̂ve.|||,etrtk. Ez a körülmény kélsze-
szentKVÖrgv 2 K„ Csárics Sándor Vigfalva --------------  résén kötelességévé teszi a jegyzőnek, hogy as
0 „  r .. о , . ! .  íín  г . _  »*lőirt alakszerűségek m egtartására ügveljnn. Ha

^ , ° r , ° C T  I* К Prekoni Ká K Ö Z G A Z D A S Á G .  intymi« elvéti a 4*aliálv.A»t, s vitás esetben гое<- Slridóról Dainlz baudor 1 K, rrekepa t\d állapiiják az alakiság hib.ját, nemesik a feleknek,
roly 60 f., Br. Knezedch Viktor 80 Г, Cin- I hanem önmagának is kárt okoz, mert azonfelül,
zek István 60 f, Gállics JOzsef 3 K., lvko . . . „ 1 , 1. , hogy járatlanságát mutatja ki, s »zzel tisztsége
János 80 f Purics lukács 190 К Brod- alaU lSl öA0lAÜUtht5K Cö ал at a дч személve iránti bizalmat rendíti meg: még az
ш »  * » '> '’ « '• « *  í  »  k - « й  s z M j k .  ä s
koveci Fodrocy Albrecht 2 80 K . bzép Ja- 8Zk?gés jogi következményeit, я ebben az eljárás-
nős Cserencsóc 2 K. — A szíves felülfize- Zalavármegye alispánja tekintettel arra, hogy ban soha se feledjék, hogy mind a két fél érde- 
tésekért a leízhálásabb köszönetét nyilvánítja a hozzá érkezett jelentések szerint a varmegye к(̂ пнк egyaránt köteles ótalmazói és semmit sem 

nírvri ы Z ьаг Plnnkséöe békés természetű, józan gondolkodású mezei mun- szabad az ejzyik vaay másik fé| rovására se él
ez utón is а КОГ en К • kásnépét egyes izgatok bujtogatjak, hogy most, h;t||g;,lniok se valótlanul kiszínezniük, se félre-

—  Népesedési mozgalom muraKOZDen a m időn az aratási m unkálatokra a szerződések  magva rázniuk ! A m unkaadó s munkás tiszteletét 
m u ll  1 9 0 5 .  é v i  aug. 1-töl d e c e m b e r  3 i - t g  m egkötésének ideje elérkezett, aratási szerződ ése - és hizaim At 9em m j mJtb se biztosítja részére, csak 
A c s á k t o r n v a i  já rá s b a n  sz ü le te tt  7 1 8  g e r -  kel ne kössenek, szám ítva az országos zavarra, a kötelességek igazságos és páraüan teljesítései

. , , . n  , , а7я п п т г 1яч hogy igy m ajd a gazdákat kényszerhelyzetbe s z ő 
rn ek , e lh a lta k  4 1 7 -e n ,  <\ ritsák s kénytelenek  legyenek azok a le lk etlen  --------------------
301. A perlaki járásban született /84? gyér- iZgatók által felcsigázott s lehetetlen követeléseket ^  .. .
mek, elhallak 57’2-en s igy a szaporodás teljesíteni, a járási főszolgabírókhoz és a községi oZ erK 0S Z tO I UZ6 ll6 t.
212 lélek jegyzőkhöz körrendeletét intézett, melyben készülő

r  4 i V e  P- ír« Pvörcv Tisics ara, ŝ’ sztrájk megakadályozását teszi lelkiisme- j. G. B. -Siklós. Köszönettel vettük és január—juniuwa
Fatolvajias ,,n & У ГУ’ ‘ retes kötelességükké a közigazgatási tisztviselők- előjegyeztük. — Szívélyes ü.tvözlet.

Péter, Gyurgyek Pál, Mihácz Imre, bztovneK nek  ̂ körrendeletben többek között azt mondja 
György és Jambrovics Ferenc tóttálusi la- alispánunk:
kosok Festetich Jenő gróf úgynevezett fe- .Hogy elejét vegyék minden olyan mozga-



XXIII Csáktornya, 1906. februara 11-ga 6. Broj.

Sve poáiljke se ti6u6 zadráaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
ime, urednika vu Csáktornya.

l z d a t e l j s t v o :

knjiZara S trau sz  Sandora*
kam se predplale i ol.zm.ne na horvaUkom i magjarskom jeziku izlaieéi druitveni, znaatveni i povuíljivi list za púk

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

Predplatna oena j e :

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

Pojedini broji koátaju2 0 fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 

raöunaju.

Odgovorni urednik:

LO P A R IT S  R JÓZSEF.
Olavni urednik: Iadatelj i vlaetnik-.

M A R G IT A I JÓ ZS E F. S T R A U S Z  S Á N D O R .

Luk.
»No, pák nas nekaj hoőe vuCiti. Как 

da bi mi nej znali luka saditi!»
Sigurno je, da budete si lak premiála- 

vali moji dragi éitatelji kad budete vidli 
zvrhu öve átive reé »Luk.» Ali najtí prije 
ápotati, dók neznate, kaj vám hoCem reői. 
VuCil vas nebudem luka saditi, ali nekaj 
drugo budem vas vuőil. Samo me posluh- 
nite. —

Joá sam mali deöec bil, kada sam sa 
drugom decom átajercom krical: — Küm, 
dejte mi lüka!» Zato sam znal i onda ápo- 
tan biti, ali deca su deca. Vezda mi i to doj- 
de na pamet med vnogimi mis>i. Med koji 
mi je i óva: Bog moj, zakaj medjimurski 
púk od átajercov kupi luka, im ima doma 
dosta zemlje, nebi mogél luka doma saditi? 
Kaj se mu morti nesplati? Neverujem, jer 
как se onomu átajercu splati da ga tijam 
vu SvetikriZ i vu Ludbreg pelja na sejam, 
как se onda to nebi zplatilo medjimurcu, 
koj bi ga doma sadil i doma mogel prodati.

Ali to je naáa velika nevolja, da mi 
zpred svojega nosa sve pustimo, pák joá 
onda drago kupimo od onih, koji iz naáih 
Zulov Ziviju, takvu stvar, kaj bi si mi do
ma zabadav mogli ploditi. Íz istoga Zita rés 
damo átajercom, kaj pák bi sami mogli mi 
potroáiti. Jer vu takvim malim mestu, как 
je liedjimurje, gde 100 jezer ljudi stanuje. 
néje za veruvati, kaj tu nebi dosta delav- 
nih rukah bilo.

Je, ali tak jel Sve moramo mi naáim 
susedom dati, a oni nam nikaj. Jer i 3! aj er
ei su austrijanci; Takovi susedi, koji se na

naáoj koZi zmaZeju. Samo gledimo jeli ne 
istina. Samo idimo okolo svetoga Mikloáa, 
svetoga Huma i t. d. Kakva lépa gospodar- 
stva su tam, Cisti dvori, lepe Ciste hiZe, pu
né blaZenstva.

A pri nas? Mi gizdavei, koji sami niti 
mlatiti neCemo, luka od átajercov kupuje- 
mo, puni smo dugov véé smo skoro éista 
pangrot. lm samo naj gledimo gde su stari 
bogati grunti bili, kaj je ve tam? Dug i dug 
i tretjiput dug. —

Как pri vragu nebi dőli doáli medji- 
murci, kada luka od átajerca, kuhaéu od 
zagorca, metlu vu átacunu kupujeju. То su 
male stvar. Joá njih ga drugih viáe. — 
Pák kaj ovi od nas kupiju. 2ito imaju i 
oni to nekupiju, Kaj nam dakle povmeju 
iz onih penezah, kője mi njim damo? Nikaj.

Samo gledimo luka. Na jednim véncu 
je 10— 12 lukov. Ovoga mi kupimo po 12 
— 16 filleri. Kaj nebi to nam doma oslalo, 
ako bi nam luk doma zrasel. Ali ne samo 
tuliko sadimo, kaj bi nam doma dosta bilo, 
nego probajmo i mi tak как átajerci. Pro- 
bajmo i mi trZiti luka. Mi ga joá leZi pro- 
damo, jer su nam blizu varaái, gde je sva
ki tjeden tjedenski sejam.

Iáéi sam po magjarskih méstah, i svig- 
di su sela bogata, koja su blizu varaáa. Как 
je to? Так, da ova sela vnogo zemeju vun 
iz vrtlarije. Kani krumpér, mrkve, petroZol 
graáiö, zeleni grah, luk, papriá, zelje, kolo- 
rabu to sve neseju vu varaá, рак da se sad 
dozreli i sada. Koj je bil vu KaniZi ;!i Sop- 
ronu soldat, on zna to. — Vu NeZideru iz 
vrtlarije Ziviju skoro svi ljudi. Okolo Buda- 
peáte su bogati ávabi i magjari, ovi su se

iz vrtlarije obogatili, iz Győra, iz NeZidera, 
iz PoZona tijam vu Béé poáilaju mrkvu, pe- 
troZola i drugu zelenje, pák i luka takaj.

Dakle i mi naj nezaostanemo odzadi 
Nedajmo kaj se bi duZe gdo zmagal na na
áoj koZi. Probajmo i mi ono, kaj je drugo- 
mu dobro. Ako sa spametnim gospodarenjem 
drugomu daje hasna óva Crna mati zemlja, 
—  niti mi smo né najhujáa deca nje zina, 
probajmo spametno gospodariti, bude i nam 
hasnoviti plod dala.

Pák onda nebudemo viáe od átajercov 
kupuvali luka.

Politiéki pregled.

Gróf Andrássy je odnesel odgovor kra- 
Iju. Dva dni je éekal gróf Andrássy na od- 
luku kralja. Na zadnje je dal kralj odgovor 
takov, da vu onim kaj je on bil lévim stran* 
kam predstavil nikaj ne pusti. Ako hoéeju 
leve stranke vzeti prek vladanje poleg zah- 
tevah kralja, onda moreju vzeti, drugaé né.

Levih strankah odborje, tak» drugi dam 
как je gróf Andrássy dimo doáel, drZal sed- 
mcu, vu kojoj su odluéili da poleg toga on- 
razpravljati duZe nemreju. Так se je anda 
opet raztrgel konec razprave med kraljom 
i med levimi strankami.

Как su sada léve stranke vun dale 
sve pisma i mi moremo znati okolo éesa 
su bile razprave. Poleg ovih kral) vu sol- 
daCiji nepusti nikaj i drZi se odluke odbo- 
ra devetorice, koju odluku je i on primil. 
Kralj hoée da leve stranke pripoznaju po-

Z А В A V A.

Zivot 1906-ga ljeta.
Skrita zvözda —  novog leta —
Nebuá li nam opala? . . .
Slaba ruka drZi svöőu,
Posvet naáeg’ orsaga!

Budi vedro novo leto —
I jaeno nam vsigdar ti,
Da nam nigdar —  kruána kiáta . . . 
Prazna nebi bila ti!

Bili su tu slabi 6asi,
Boája ротоб  premala . . .
Ladali smo smrtne базе,
Sila pekla padala.

Oh! как lepő i ljubavno,
Novo leto je si ti:
Töntanje nepriateljsko 
Daj nam preobladati!

Budmo sloZni, da od sloge 
Naj se lecne skvarjen svét;
Hitj’mo na njeg’ smrtne тебе  . . .
BeZal na dől, il’ na breg.

Oh! как milo i veselo 
Novo leto, je si ti:
Da nam 1абпо i ialostno 
Nebi postalo ve ti! . . .

Koncem svojim ostavi nam — 
Opraviénost Ij üdéin vsim;
Boáé! vu delenju Tvojeh,
Milost — skraően naj nam bit!

Oh! как priateljstva —  Zeljno . . 
Novo leto budeá ti:
S praznim poljem i goricom,
Naj nam naákodeti t i !

Dók se jeden érvek giblje,
Mili evetek mirisi . . .
Neodpadmo trudnog dela,
Stari poljodelavci!

Oh, как skrbno i napredno 
Stanemo na delo vsi,
Kado punit ákednje, átale,
Zitnice, . . . prazne kleti . . .

Cakovec — Prelog! Sudi vaái, —
DrZte boije pri vice!
Budte za nas . . . milogledni.
Cuvajte nas . . . teranice!

Oh! как neznano i skrito,
Novo leto je si ti:
2 ivot zemlje —  őas prijemle — 
Neznaé duáa, kamo T i ? --------

Oh! как teáko, Zuljno delam,
Neznam sveta radosti.
Dók se neskrbim za duáne . . .
Tér nebeske veénosti. —

Grun/éar.

Matjaá kralj i tikve.
Mnogi ste veö Culi od negdaánjega kra

lja Matjaáa, kojega joá i dán danas zoveju 
za »Matjaáa praviónoga». Önje mnogo put 
otíáel med ljudi, ali ne как kralj, nego pro- 
sto obleéeni как nekakov seljak. On se je 
tak hotel osvedoéiti, da как njegov púk Zi
vi, i kaj mu je potrebno. Jedenput, как po 
jedui resti hódi, spazi как se eden muZ 
teZko műéi sa jednom jedinom svojom kra- 
vom, da si svoju zemlu zorje. Kralj jed- 
nako к njemu stupi pák mu véli: »Dobro 
jutro stari!» »Bog daj!» odgovori mu muZ. 
»Kak je to, —  pital je muZa kralj Matjaá 
— da ti sa jednom kravoin hoóeá ovo teZ
ko delo zvráiti, kaj nemreá si od suseda, ili 
od koga drugoga joá jednu kravu na poso- 
du zeti, da ovu 3Íromaáku kravicu tak ne 
muéiá?» Seljak mu je rekel, da si sada sva
ki sam nuca dobro svoje dornaCe Zivotinje.

Medjimurci! najmo gledat . . 
(ide je vesel kelneraj;
Kajái kopaj, cepi, oraj, 
Zatim: v poőinku spavaj!
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godbe, kője su se sa stranjskimi orsagi sklo- 
pile.

Na to je odbor lévih strankah sledeői 
odgovor dal. Vu soldaőkih poslih po kralju 
dani temelj nije takov, da bi vu buduőem 
stalnoga mira osegural. Zato leve stranjke 
sve zahteve gori drZiju. Ali gledajuő na sa- 
daánji staiiá sve zahteve sada vkraj zemeju 
i kad se vu orsagu red napravi i sa dru- 
gimi zakoni ojaői ustava, onda od naroda 
popita sa novim zbiranjem jeli zahteva pri 
soldaóiji ono, kaj leve slranke hoőeju ili ne

Sa Austrijom skupnu harmicu nebude- 
mo sklopili, nego smo pripravni zbog su- 
sednog slobodnog prometa sa Austrijom tr- 
govaőku pogodbu sklopiti, tak dugó dók sa 
stranjskimi zemljami sklopljene pogodbe 
doli nebudu hodile, to je bil odgovor levih 
strankah. Kralj je toga ne primil. Vezda je 
sve tak nazaj, как je bilo.

Politika vu stranjskih zemljah.

Vu R u skoJ  je vezda buna henjala, ali 
puntari zato ipák nesu vu miru nego se 
vezda po tihoma pripravljaju opet na aten- 
tate, kője budu proti viáeáim sluZbenikom 
i velikaéom naőinili. Moremo se opet nadjati, 
da bude za nekoje vreme doáel glas, kaj su 
ovoga ili onoga nadhercega,ili ministra pod 
luft pustili sa bombom. Jer vu Ruskim je 
niti ministrom ne najbolje.

f  K r is t i  Jan IX . danski kralj je janu- 
ara 29-ga vumrl i zakopali ga budu febru- 
ara 18-ga. Sa svojemi odvetki je jako áre- 
ően bil. Njegov najslareSi sin je vezda za 
njim kralj postai vu Daniji. Drugi njegov 
sin Gjura je grőki kralj, a najmlajfti sin je 
joá doma. Njegova najstareáa kői je sada 
engleska kraljica, mlajáa je ruska carica 
Njegov vnuk je pred malim vremenom nor- 
veZki kralj postai pod imenom Hakon. Da- 
kle vumrli je sa svojom familijom dosta 
sreően bil

Tabor*  Vu zimi ljudi radi tabora de- 
laju. Jer imaju őas. Ali iz toga je nikaj ne 
doálo nigdar na istinu. — Ravno tak mo
remo red za zimski tabor i on, od kojega 
jedne novine piéeju Poleg téh novinah bu
de tabor med Englezkom i NemSkom nas-

koroma vun vudril. Englezka na morju sa- 
ma more zvráiti sa nemSkom, ali na suhom 
nikaj nemre proti njoj. Sa tem jnikaj nebi 
bilo postignjeno. Ali tu je Francuzka. Ova 
bude iz jedne strani bodnola vu NemSku. 
Jer рак Francuzka sama nemore ladati sa 
NemSkom, to se samo po sebi razme, da i 
Taljanska mora kcoj prispeti. Na taljanskim 
tronuáu kői őrnogorskog Nikole sedi, dakle 
treba je da se i Montenegro nutri potegne 
vu koncert, i tabor bude sledeói: Englezka 
bude pritisnula NemSku na moriu. Francuz
ka na suhem iz jedne strani a Taljanska 
bude soldate vu Montenegro poslala i prek 
Dalmacije bude navalila na Auslriju, da Au- 
slrija nebude mogla iti na poinoő uerncom. 
To je se lepo napravljeno na paperu, all 
jeli su to komu na nos obesili to teZKO ve- 
rujemo.

KA.J JE NO Y O G A ?

—  Kolendar  Februar 12. Pondeljek, Eu- 
lalija dev. muő. — 13. Tork. Katarina dev. — 
14. Sreda, Valentin muő. — 15. Cetvrtek, Faustin 
muő. — 16. Petek, Julianna — 17. Subota Kon- 
átaneia 18. Nedelja Simon muő. — Evangelijum 
ove nedelje je: Kada se je velika mnoZina Ijud- 
stva ziäla skup . . . (Lukaő Vili. 4-15) — Vu pe
ték tojest 16-ga ob 5 vuri 22 ininuli bude zadnji 
fertalj meseca. — Vu őetvrtek 15-ga sunce zide 
ob 6 vuri 32 minuti i zaide ob 5 vuri 45 ininuti. 
Sejam bude 16-ga vu Stridó. 14-ga vu Ivanci 
(pii VaraZdinu) i vu KriZevci lakújáé 14-ga i vu 
Némákén Srediátu. — 18 ga bude proáőenje vu 
Muraáiklosu. Vreme bude topleáe postalo, vetri 
budu se meáali. Jer pák je izparivanje mórja ve- 
liko, pod kraju moremo őekati da bude eurelo.

Plesna zabava se obdrZava februara 
l i ga,  tojest denes vu oátariji Kozma Gyürgya 
vu Ráckanizsi. Na zabavu su pozivnice bile 
vun poslane. Enlré je za jednu osobu 50 
lillerov. Cistoga hasna oáterijaS na to obrne, 
da siromaákoj rackaniZkoj deci ékolske 
knjige kupi. Lepa példa drugim oStenjaáom.

— Monogramja Csáktornya varasa. 
Jedna jako lepa knjiga je izaála vu knj Z a -  

ri Fischel Fülöp (Strausz Sándora.) Vu 556 
strani je izpisano tu vu magpirskim jeziku 
povest Csaklornya varaáa — Zrínyi grada 
i popiáavanje duáah vu Csáktornya varaáu

1901-ga Ijeta. Tak zvuna je lepa, kak je 
znulra pouőljiva. Ne samo on, koj vu Csák
tornya stanuje, nego svaki medjimurec zani- 
mivo more Cilati ovu knjigu, koj ju razme. 
Pák zato onim koji magjarski znaju moremo 
preporuőati ovu knjigu, koju je Zriuyi Károly 
preparandijski professor napisal. Cena knjige 
je 6 korun. Vu sledeCim broju budemo i 
mi nekaj donesli vu medjmurskim jeziku 
iz nje.

— Dvé matere. Jedna je célo evője
imanje na svojega sina potroáila, da őlove- 
ka napr ivi iz njega, ali je potepuh ostal. 
Pák evő, kada su ga veő svigdi hitili vun, 
veő nigdi nije imel poStenje, onda ga je ma- 
ti k sebi pngrlila, i od onoga falaőeca kru- 
ha, kojega si )e kak pralja teáko zasluZila, 
je polovicu njernu dala

Druga mati je klela sina, kada je vu 
ákolu i$el. I ono je vkraj zela od njega, kaj 
je od drug«» bogateSe dece dobil. Kad pák 
je őlovek postai iz njega, ona je bila prva 
koja je zahtevala, da ju sin zdrZava. Ona je 
zapila ono kaj bi si sin mogel priSparati za 
potlaánje vreme. Ali on je sve vőinil svojoj 
materi. Ljubil nju je, kak da bi najbolöa 
bila. Jer je njegova bila. Pak kaj se je dogo- 
dilo? Sina su sa jednom falingom potvarja- 
li. Zandari su doáli po njega. Svi ljudi su 
se Zaljuvalji za njega. Samo mati je bila 
prva, koja ga je proklela, rekuő, da je navek 
lopov bil Znjega. Evő mati je hitila blato 
prviő na njega! Evő takov je svet! DanaS- 
nji den su veő niti matere ne jednake.

— Plesna zabava. Denes veőer drZiju 
Csáktornjaiski meStri (obrtniki) svojega bala 
vu velikoj sáli Zrínyi-oáterije. Entré je za 
jedem osobu 1 koruna, za familiju 2 korune 
PoőtTak bala bude ob 8 vuri na veőer.

— Svoju dragu je strelil. Januara
21-gu pri jedni kasarnaj vu Trstu strelil je 
jeden barberski detiő od velikoga srca svo
jega jednu pucu, 18 Ijet staru, svoju dragu. 
Zbog foga, da je kuánula jednoga mesars- 
koga deliőa. 21 januara popoldne, kada je 
lála na zdenec po vodu, ob 4 vuri strelil je 
na nju dvaput iz revolvera, od őesa je pu
ca odmah vumrla. Policaji su barberskoga 
detiőa laki prijeli i sudu ргзк dali.

— Nesreca zbog nepazljivosti. Vu 
Trsta vu novoj fabriki eleklriáa, se je nesreőa

»Imam suseda, — véli na dalje muZ — koj 
je jako bogát, ali on svoju kravu neda ni- 
komu.» I pokaZe kralju suseda, koj je na 
svoji zemlji sa áestimi kravami posluval.

Kralj se je taki odpravil kovotnu bo- 
gatomu susedu, te rnu je rekel: »Dobro ju- 
tro! — »Bog daj! odgovori mu isti. — »Jeli 
imaS ti srce, ne vidiá, da как se tvoj sused, 
on siromak tam muői sa onom jednom kra- 
vom, daj budi tak dober i posudi mu jed
nu kravu. Tebi nebude jako falila, a njernu 
jako po moreS ánjom.» . . . .  MuZ ga |e oá- 
tro pogledal, zafrknul si je mustaőe i srdito 
je rekel: »A tko sí ti da se imaá vremena 
tu pri nas tepsti, idi od mene po svojim 
putu, pák se nebrini za druge!» Kralj ga 
samo dobro pogledne te mu niti reő viáe 
ne reőe, i olide nazad к prvornu muZu, te 
mu reőe:

— Prav si imel, kad si rekel da on 
neda nikomu svoju kravu na posudu, ali 
zato to neäkodi nikaj. Zulra vu jutro budeá 
ti dobil dvé krave na posudu, da ovu siro- 
tu ne muőié tak, ali samo onda pazi na 
nje.» —

MuZ se zaőudi, i pita, da gdo je táj 
dober őlovek, koj njega tak pomaZe vu silji.

Kralj mu je odgovoril — »Naj se ti nikaj 
sa tem brigati da gdo sam ja. Kaj sam, 
ti rekel, tak naj ostane. Bog ti daj sreőu!« 
Stirn je otiSel kralj dimo vu svoju palaőu 
odredil je, da naj svoje najjakée krave iziS- 
őeju i naj je onornu muZu peljaju. Vu rano 
jutro kada se je muZ stal videl je iz dale- 
ka, da se к njernu pribliiavaju dva fino 
obleőeni slugi sa dvemi kravami, taki mu 
na pamet dojde veőeraánji dán, ali ni si je 
mogel premisliti, da gdo mu krave poáilja. 
Kada su őisto к njernu doSli slugi i predali 
mu krave, muZ n j e  je pital, da gdo mu je 
krave póslal? Slugi su mu rekli, da kralj 
MaljaS i obrnuli su se odmah nazaj.

Sada se je stopram őudil пай muZ da 
как on dojde do toga, kaj njernu kralj na 
posudu daje krave. 1 m si je mogel veru- 
vati, da je to kralj bil, koj se je dnjim spo- 
minal. Lehko i veselo je dalje gospodaril 
sada naá muZ.

* *♦
DoSla je jesen, muZ si je sve dimo od- 

peljal iz svoje zemlje i sada mu je doélo 
na pamet, da sa őim bi on mogel kralju 
njegovu veliku dobrotu naphtiti. Zmislil se

je na jedenput, da mu je Ijetos mnogo Ije- 
pih i vélikih tikvah zraslo.

Jedno julro se пай muZ rano gori sta- 
ne ide po svoje kola, le je sa najvekdemi 
tikvami nakladne i odpelja nje na kraljevski 
dvor. Dojde vu palaőu, all kralja ga ravno 
ne bilo u palaői, рак je zato slugim predal 
tikve, te nji n je povedal, gdo je, i zakaj to 
Cini. Zatein dőli zkladne sve tikve i odide 
nazaj vu svoje selo. —

Bilo je lépő vréme kada se je vu jut
ro пай seljak stal, te vun löel na dvor, gde 
je opazil, da njegove lépe velike tikve tu 
pred vrati leZiju, kralj nje je nazad postal. 
Ali zakaj? mislil si je naä muZ im sam sa 
tem nikaj zla ne vőinil, ako sam hotel mo- 
jemu kralju dobrotu naplatiti. Sada vun 
dozove svoju Zenu, te njoj dogodjenje pri- 
poveda. Kaj bumo vezda! Najbolje bude, 
ako budemo mi ve naSe pajceke änjimi hra- 
mli, kaj nam ne zgnjiliju. — Srdito zdigne 
jednu tikiu, te ju rezkoli i gledaj Cudel je 
den cekin je opal iz nje, zéme drugu i vu 
njoj jo bil jeden cekin, zeme tretju, Cetrtu, 
petu, ali u svakoj je videl, da je jeden ce
kin nutri, moremo si premisliti, как se je 
tomu siromadki naä muZ raduval.
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Illrr/etés.

П О П -V A S Á R
ban.

A visokói gazdasági szövetkezet 
/ .  év i tebruAr lő-ért borvásárt 
rendez Visoko-bnn Kiál Utasra 
kertiI körülbelül ezer hektoliter bor 
és pedig legnagyobb részt fehér 
bor, valamint harminc hektoliter 
sligovicpálinka.

A xevők, akik erre a vásárra 
szándékoznak jönni. jelentsék be 
ezt levél Heg llndrovies József 
plébános urnák Visoko-bnn utol
só posta Gornja-Rieka —  legké
sőbb tebruAr 13-i<j. hogy a ve
vők költségére küldhető legyen a 
kocsi JVovimnrov vagy K riievei 
(Körös) a 11 omá sra.

Vásármoff nyitás ff. e. 11 óm kor.

11n tiro 1 les József9
r>99 1— 1 vlnők

О д  l a s ,

V 1 N S K 1 - S E N J E M  a
Visokom.

Gospodarska podiuinica и Vi- 
soku obdriavala bude dne l ő  feb- 
runrn ov. 1. vinski senjem и VI- 
soko. lzlozeno bude popriliki do 
jez его hektolitrov vina i to najviSe 
beloga i okoli trideset hektolitrov 
slivovice zganice.

Kupa , koji misliju na óvaj sen
jem dojti, imaju se pismeno prí
ja v it i g. p/ebanosu J ó iét и pi. 
HnJroviéu и Vi s o  к и zadnja 
posta Gornja-Rieka do najkesniSe 
13 tebrunrn , da se budu mogle 
pos/ati for ingé kupcom na njihov 
stroáek и Novim nrov Hi и Kri- 
ie v c e  na kólód vor.

Senjem ;< odpira о 11 Vari pred

./. pl. H»d
ftn'rfqjednik.

2 szoba bútor (az egyik 
ó-német) jutányos áron el
adó.

Megtekinthető NAGYFALUN 
a Körngast-féle házban. 69:,_2

Megjelent ! ZRÍNYI KÁROLY Megjelent I

CSÁKTORNYA MONOGRÁFIÁJA »  á r *  6  korona
f i  Megrendelhető: f i

Fischei F. (Strausz Sándor) könyvkereskedésében Csáktornyái

H ázeladás.
Felsőmuraközben egy dohány- 

tözsdecngedélylyel biró

horcsmabáz,
mely á ll:

4 szoba, 2 istálló, 1 pince, nagy 
gyümölcsöskert stb. összes gazda
sági hozzátartozókból

w *  a z o n n a l  e l a d ó .
Bővebb felvilágosítást ad e lap 

kiadóhivatala.
693 2—2



Fontos újdonság! Szivógázmotorok

is kitünően dolgozik.
m , . . .  világszerte elismerten a leg-

A  d r e z d a i  m o t o r  kitünőbb gyártmány. K ipró
bált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb anyagból a leg 
szolidabban és a legpontosabban van készítve.

I Sok évi használat után sem szorul reparatu I art OS 1 rákra. Feltétlenül üzembiztos. Kezelése igen 
egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.

Drezdai motorok számtalan fparvállalatban
és uradalmak gazdasági üzemeinél: malmokban, téglagyárak 
ban, famegmunkálásoknál, faapritásnál vizemelő iszivattyu) 
telepeken, gazdasági takarmány-kamarákban, tejgazdaságok 
ban cséplésnél stb.

Teljes üzemberendezések (malmok, gazdasági üzemek, 
közlőmtt-szerkezetek stb.l szállítása.
Kel világosit ásók és költségtervezetek készséggel adatnak.

Legmesszebbmenő jó tá llá s ! Kedvező tizetési feltételek '

M E G H Í V Ó .

A p e r l a k i  t a k a r é k p é n z t á r  r é s z v é n y t á r s a s á g

tisztelt részvényesei

fo ly ó  évi m á rc iu s  hó 4 -é n  d é lu tá n  3  ó ra k o r

Perlakon az intézet helyiségében tartandó

1. R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S R E
ezennel tisztelettel meghívatnak.

T Á R G Y S O R O Z A T :

1 . A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes választása.
2. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentés.
3. Mérleg és zárszámadások előterjesztése.
4. Tiszta nyeremény felosztása iránti javaslat és felmentések megadása.
5. A részvénytőke kamat és az évi osztalék folyósítási idejének megállapítása.
0. 3 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság választása.
7. Aligazgató fizetésének emelése.
8. Az igazgatóság javaslata a részvénytőke felemelése tárgyában.

Kelt P<̂  'S  k on , 1906 évi január hó 10 én.
4 Az igazgatóság.

J e g y z e t : Az igazgatósági jelentés és zárszámadás a kereskedelmi törvény értelmében a közgyűlést 
megelőző 8 napon át az intézet helyiségében ki lesz téve és azok a részvényesek által betekinthetők.

2 sz 1906.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 162 §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. (bí
róság 1905 évi Sp. II 95/4 számú végzése 
következtében Wollák Kezsö Csáktornyái la
kos javára Robb Antal muraszerdahelyi la
kos ellen 297 kor. 27 f. s jár. erejéig 1905 
évi aug. 21-én loganatositott kielégítési veg- 
végrehajtás utján lefoglalt és 700 kor. becsült 
2 pejszőrü kancaló, 1 szekér és 1 kocsiból 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já

rásbíróság 1905. évi V. 370/3 számú végzést* 
folytán 297 kor. 27 Г tőkekövetelés, ennek 
1905. évi május 25 napjától járó 5%  ka
matai és eddig összesen 30 k. biróilag már 
megállapított költségek erejéig Muraszerda- 
helyen leendő eszközlésére

1906. évi február hó 16-ik napjának d u. 3 órája 
batáridőül kilüzetik, és ahoz a venni szán- 
dékozóK oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. es 108 §-ai értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.
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s ie g , f isc h e  & Со. K lagenfurt
rozsszesz, sa jto lt-é le sztő - és m alátagyár.

CD  AJÁNLJA:  CD
pékeknek nagyon fontos

MALTOSIN-ját (sütőmaláta.)
A süteményt sokáig friss és ízletes 
áll.apotban tartja, azt könnyűvé, tet
szetősebbé teszi és szép szint, tartós
ságot ad. Megtakarít sok tejet, cukrot.

K é p v i s e l e t  és raktár Csáktornya és 
------------ vidékére --------------

STRÁHIA Testvérek Csáktornya.
T Ugyanoda naponta friss élesztőt szállítunk. '•*

Nyomatott bischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán.
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