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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l :
Strausz Sándor könyvkereske- M U R A K Ö Z Egész évre . . . .  8 kor.

Fél é v r e ........................ 4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

dése. Me küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
dijak, nyillterek és hirdetések. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Hirdetések jutányesaa ezáalttataek. 

Nyilttér petitesre 20 fillér.

F«lelfc ■(•rkeastS:
DÉKÁNY MIHÁLY.

KÖHJSerkeeZtO :
MARGITAI JÓZSEF.

Közéletünk jelleméhez.
A lefolyt század eszméi és tanai bősé

gesen meghozták a gyümölcsöt úgy a köz
életben, mint a magános életben is. Jelszóvá 
lett az »egészséges érzékiség« s őzt a 
kedvelt szót híven és gondosan ápolják és 
művelik mindenütt. Vagy nem állnak talán 
összes ünnepélyeink, mulatságaink és szóra
kozásaink ezen istennő szolgálatában? Nem-e 
az ő szelleme az, m e l/ a társadalmi érint
kezés s a mulatságok hangját adja, módját 
s irányát meghatározza? Nem-e az ő kul
tuszából származik a nőnem iránti túlhaj
tott udvariasság s annak istenitése? Nem 
halljuk, hogy ezer ineg ezer müveit embe
rünk azt állítja, miszerint reájuk nézve nem 
\olna semmi ingere az életnek, ha abban a 
gyönyörök, az érzéki élvek nem érvényesül
nének ?

És hogyan áll a dolog e tekintetben a 
nép széles rétegeiben? Igaz, hogy itt az érzé
kiség valamivel nyersebben és esetleneneb- 
bül lép töl, de egyúttal kendezőtlenebbül 
nyíltabban s őszintébben is.

Nem hallunk e minden oldalról emel
kedő panaszokat, nemcsak a szószékből,ha
nem az uiságokban és folyóiratokban is, 
hogy az élvvágy a nép minden osztályá
ban és rétegében rémitő módon elharapód
zik, hogy mindenki csak mulatni, szóra
kozni. élvezni, mindenben résztvenni akar?

Kiadd és 1 apt olaj donos:
STRAU SZ SÁNDOR.

Úgy látszik, mintha korunk emberisé
gének tömege azon zászló alatt indulna, 
melyen csak az az egy föliráü olvasható 
jelszóul : életélvezel!

A mondottakból láthatjuk, hogy korunk 
eszméi s életszokásai hódolnak az érzéki
ségnek s hogy teljesen igazolt ezen kor el- 
nevézése, t. i. érzékiség kora.

Nézzük meg most ezen fokozott élet
élvezet következményeit, és pedig a szellemi 
s a társadalmi következményeit. Határozot
tan ki kell jelentenem, hogy olyan kor, 
mely a gyönyöröknek, az élvezeteknek, az 
érzékiségnek hódol. — semmíkép se mond
ható : nagykornak.

Az ilyen kornak szellemi termékei rnu- 
lékonyak és felületesek Lehetnek ugyan 
kápráztatók, ámíthatják az érzékeket, de 
hiányzik nekik a belső erkölcsi érték s a 
szellem magasabb szárnyalása. A testi gyö
nyörök kiölik a jellemet. Hányszor halljuk 
napjainkban azt a panaszt; nincsenek többé 
jellemek, nincsenek igazi férfiak ! És hány 
példáját a szervilismusnak, a lakájságnak
n.y,ujlja пекццк éppeg^a mi korunk!

Az érzik iség / megfosztja a szellemet 
lelkességétől, sza-rnyalástól, éréi у tői és csak 
az ellene való küzdelem edzi a szellemet 
és a jellemei egyaránt.

Hány esetet ludunk, hogy az ég által 
tehetséggel gazdagon megajándékozott em
berek napjainkban nyomorultan tönkre men

nek azért, mert érzékiségük beteggé és gyön
gévé tette őket a létért való küzdelemhez! 
Mennyi keserű gondot és fájdalmat okoz az 
atyáknak, az anyáknak, a családoknak azon 
körülmény, hogy korunk érzékisége elcsá
bítja és tönkre teszi az ifjúságot.

Mennyi reményt visz a korai sirba I
Rettenetes kép volna az, ha híven ecse

telni akarnók azt a borzasztó rombolást és 
pusztítást, melyet a gyönyörhajhászat, az 
élvvágy társadalmi tekintetben nap nap után 
véghez visz a családi életben! A csendes 
háziasság s annak mértékletes megelégedett
ségéről a családi körben ma már senki sem 
akar többé tudni valamit. S ezen egykor 
oly boldogitó körből a nagy világba űzik 
az embereket az élvvágy — az érzikiség 
szolgálatába!

S ezen átkozott, de mégis imádott is
tennő mennyire marja szét a családok
jó lété t!

Mennyire aláássa ennek alapját, a ta
karékosságot! Mennyire meggyalázza a csa
ládi életben az egységet; s mennyire elide
geníti a hitvest a hitvestől s a gyermeket
a szüléktől.

Milyen elégedetlenné teszi az élv és 
gyönyör után vágyó, esedező s kiáltó em
beriséget a sorsával, munkájával kereseté-
d ijáva l!

Hogyan keseríti el a szegényeket a 
gazdagok, a munkásokat a munkaadók, a 
polgárokat pedig a hivatalok ellen!

T Á R C A .

Az alilovaczi Farkas király.
Ford. Grósz Leó.

*Az ég szent kegyelmére ! Emberek ! Jöjje
tek 1 Szerencsétlenség történt!« kiáltott Joczo, a 
koinornok; s három társa, kik vele együtt indul
tak el az »ifjuurat« keresni, lihegve sietett elő.

Az »iQuur«, Aladár gróf, ott feküdt a fűben 
mindkét kezecskéje melléhez szorítva, s fájdal
masan sóhajtozott. — Szujo, az 6 játszótársa, egy 
farkaskutya, őrködött mellette s mindannyiszor 
fogait vicsorgatla, valahányszor csak Joczo a sebe
sült ifjúhoz akart közeledni.

»Hé ! Legények, jöjjetek segítsetek ! fogjátok 
le azt a kutyát!« A két kertészlegény megakarta 
Szujot ryaklánczánal fogni. A  farkaskutya azonban 
elkapta fejét és dühösen morgott. Végre az udvari 
vadásznak sikerült két tenyerével megfogni Szujo 
orrát. A legények most neki gyürköztek s elvon- 
szolták a dühös állatot. Erre aztán mindhárman 
a vadász övével egy fiatal bükkhöz kötötték.

Ezalatt Joczo az ifjú fölé hajolt. »Hvala 
Bogu« (hála Istennek) még él! Seb van a mellén! 
iQuuram I Mi történt magával! Ki sebezte meg? 
Istenem, rálőttek!

Szujó dühös ugatásába belevegyült az öreg 
Joczo fáldalmas jajveszékelése. Feligazitotta a hal
dokló gyermek sápadt fejecskéjét s egymásután 
kérdezgette: »Istenen, hát hogyan került ide? Ki 
tette ezt? Uram kegyelmezz nekünk ! Gróf uram, 
ki lőtt magára? Oh egek, ha ezt az atyja megtudja! 
Mindnyájunkat lefejeztet! Ki követte el ezt?*

A kis gróf csak hörgött. Sebéből folyó sötét 
vére lassacskán átszivárgóit fehér kabátkáján.

»No de vigyük már el a várba*, mondá аг 
udvari vadász, *az egyitek meg hívja el az öreg 
Bárá-t. hogy sebét bekötözze.

Óvatosan felemelték tehát a kicsikéi s kar
jukon továbbvilték. A kocsisok és lovászok elóro- 
bantak az istállóból s nagy lármát csaplak. A 
szakács a sültet hagyta ott, a pincztmester meg 
hordóit, a kamrákból futva rohanva kiabálva siet 
tek elő mindnyájan: *Mi történt? Istenem az ifjú 
urat agyonlőtték! Hol találták meg őt? Ki volt a 
tettes? Oh, ha a gróf urunk ezt megtudja! Végünk 
lesz mindnyájunknak !»

S méltán félhettek is a gróftól, az alilováci 
Farkaskirálytól!

Ez időtájt mit sem sejtve halad puskájával 
kezében le Ruzsica felé.*)

A régi falazat egy részét vadásztanyává ala
kíttatta át. Heteket és hónapokat tölt el itten e- 
gyedüli szenvedélyének, róka, — vadmacska, — 
sas — és keselyű-vadászatnak élne. Télen, mikor 
n Száva befagy, farkasok is vannak, sót egyik 
másik jobb esztendőben elvetődik egy-két medve 
s hiuz is.

Farkasokat lőni nem nagy mesterség, azt 
még a plébános uram is tud. De Alilovich Tibor 
grólot kevesen merik Szlavóniában utánozni: 6 
mindig csak egyedül megy? Kicsalja a medvét a 
magas Papuk sziklás rejtekeiböl; éjjel s a legna
gyobb hóban is követi a farkasok velötrázó üvöl-

*) Jegyzet. Ruzeicza, mond »Rujitza« (fanczia j-vel), 
Orahovica fölött, Szlavóniában, Krndija hegység déli lejtő
jén a törököktől épített omladék, melyet a magasabban fekvő 
(egykor római) »Stari (frad* várral a Rimskip out (római 
sit) köt össze. 1875 körül, ra* ty időben történetünk játszó
dik, a vidék még erdőtleu volt. — Elbeszélésem egy ese
ménynek, melyet a Szirmay grófi család történetéből men
tettem, néhány vonásán alapszik.

tését s még a falka közepéből is kihozza elejtett 
zsákmányát.

S mindig csak egyedül, magányosan.
Különös egy ember.
Mikor a nap már Pistyán falu tornya mögé 

rejtőzik, akkor ott ül már Ruzsicának repkénynyel 
benőtt omladékain s végigtekint a vidéken, mely 
ködfátyolba burkoltan terül el lábai alatt — egy 
egy széles, hosszú rónaság ez. Távolból Harsány
nak élesszögü orma üdvözli őt, mely egyedül áll 
ott, magányosan, akárcsak Alilovich Tibor. Har
sánynak kék erdősége felé, a Dráván át szállnak 
Tibo, nak álmai. Ott ismerkedett meg tíz évvel 
ezelőtt Margittal, ott szerelte, csókolgatta. Alilo- 
vácban temette el.

Senkije sem maradt fián, Aladáron, az utolsó 
Alilovichon kívül. Oh, ha majd már ő is felnőtt! 
Együtt jön majd vadászni velem ь nem szabadul 
el puskája elől egyettenegy farkas sem!

S örömkön уek fakadnak szeméből, mikor fiára 
gondol.

Fia pedig már holtan fekszik Alilovác vá
rában.

* *
Amint ágyacskájához érkezett, szemei szára

sak maradtak, ajkai némák. Szive kicsiny volt 
ahhoz, hogy e végtelen fájdalmat befogadhassa. Joczo, 
a komor nők, kinek még térdei is remegtek „ bi
zonytalanul tekintett urára. »Mikor kezd már tom
bolni s engem ütni-vágni ?« gondolta magában.

Alilovich gróf azonban mozdulatlanul áll a 
gyermek lábainál. Mintha csak a vilám csapta 
volna meg, Úgy áll ott, mintha már az életnek 
legkisebb űszke is kialudt volna szivéből s mintha 
fehér márványból készült sirkő volna.



Nyíllan kimondhatjuk: ő aláássa az 
egyesek, a családok, a társadalom s az állam 
üdvét, boldogságát.

* **
Tanúja a történelem, hogy az élvvágy, 

az érzéki gyönyörök egész világbirodalma
kat döntöttek meg, romboltak szét. Ázsiá
nak egykor legvitézebb és legnemesehb két 
nemzetének, t. i. a Médok s a Perzsák nagy 
világbirodalmai bujaság és testi gyönyörök 
folytán pusztultak el; mint ezt a pogány 
irók maguk is bevallják.

A legvitézebb hadsereget, a legnagyobb 
hősöket legyőzte - 7  élvvágy. Az ókornak 
egyik legnagyobb hadvezérét, Hannibált és 
félelmetes afrikai embereit, a kik kevéssel 
ezelőtt rémei valának a római világuralko
dóknak, — legyőzte egyetlenegy tél, amelyet 
gyönyörök közt töltöttek !

És hány családot megsemmisitett az 
már; hány nagy féfiut telt — kisemberré; 
hány millió embert fosztott az meg Istené
től, hitétől, egészségétől, békéjétől becsü
letétől t

S mi szegény emberek mégis őt szol
gáljuk minden fö lö tt!

Ha tehát oly időben élünk, melyben a 
korszellem az érzéki élvek, a testi gyönyö
rök istenítése kedvéért mindent mgrészel 
és mindenre képes; ha továbbá a költők és 
bölcsészek dicsőitik az érzékiséget, a müvei
tek azt kultiválják s igy a műveletleneket 
is elcsábítják: mennyire szüséges akkor, 
hogy azok. a kik valami magasztosabban, 
fenségesebben hisznek, erélyesen s kitartóan 
küzdjenek a korszellem legnagyobb veszélye, 
az élvvágy ellen!

Plató a pogány görög bölcsész bizonyo
san nagyon megszégyeníti ami bölcsészein
ket és költőinket azon szavaival: a legne
mesebb győzelem az érzéki ösztönök le
győzése !

Seneca pedig igy kiáltott fel: oh mily 
nyomorulttá és aljassá lesz az ember, ha 
érzéki természete fölé nem emelkedik !

Lelkem mélyében meg vagyok győződve, 
miszerint nincsen ember, aki a lélek s a

Töri valamin a fejét, de senki sem tudja, 
hogy min. Szemei kidüllednek üregükből. Végre 
miden harag s ingerültség nélkül kérdi: »Ki — 
kicsoda tette ezt ?«

»Uram — egyikünk sem tudja. Az ifjuur a 
kertbe ment s aztán . . . . s aztán . . . .« Joczo 
felsóhajt s térdre borul a gróf előtt — *s aztán 
egy lövést hallottunk. Semmi rosszra sem gondol
tunk. Hisz az ifjuur oly sokszor lőtt már var
jukra . , . . Istenem, hisz tudom, én vagyok oka 
mindennek! Mindjárt oda kellett volna sietnem! 
Ott találtuk őt a fürdőház mellett a fűben. Szujo 
feküdt mellette . . . .

»Szujo feküdt mellette», mormogta magában 
zavarodottan a szegény ember.

^ *
Alilovich Tibor gróf teljes szolgaszemélyze

tét a parkba küldötte rózsáért. Nem kemény tölgyfa
deszkára, nein; rózsával behintett takaróra akarja 
gyermekét kiteríteni. Becsukta a vár összes ajtóit, 
s bezárkózott magával Aladájra), szemeviiágával, 
egyetlen fiával.

Mécsek és fáklyák kísérteties lángja lobog az 
ágy körül. Nagy kosarakba szedik a .rózsákat. Éj
félt ütött már az óra, mire a szedéssel végezlek. 
Tibor meghagyja szolgaszemélyzetének, hogy a ró
zsákkal telt kosarakat vigyék az ősök-termébe. 
Ott állítják majd fel a ravatalt.

ö  maga viszi be oda a kis gyermeket s fek
teti a ravatalra. Joczo gyertyát akar gyújtani.

»Hagyd azt«, mondá a gróf megzavarodott 
tekintettel, »halotti fáklyája már készen van. Áll
jatok ciak most mindnyájan én köréin, és imád
kozzatok érte.«

•Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben« kezdé 
6 maga. A mikor már befejezte, körülné? és kérdi: 
»Mindnyájan itt vagytok? Senkisem hiányzik kö
ztietek ?«

test ezen egyenetlenségéről és küzdelméről 
mit sem tudna; de vannak nyomorult em
berek, akik ezt a küzdelmet szeretik, előse
gítik s akik nem ismernek nagyobb őrömet, 
mint legyőzetni az élvvágy által.

Napjainkban ilyen e m b e r e k  légiók szám
ba mennek!

De éppen ezek az érzikiségnek rab
szolga lelkei, akik azután, ha az élveket és 
gyönyöröket végig ízlelték, — kétségbe es
nek saját én-jük s életük fölött!

Ez közéletünknek egyik szomorú, de 
tagadhatlan jellemvonása.

C a e f k ó  J ó z s e f .

K Ü L Ö N F É L É K .

A hét története.
(A helyzet. — Tanítók nagygyűlése. — Gyürky 
Ödön dr. üzelmei. — E g y debreczeni Japtu- 

lajdouos bűne.)
A  hét elején megjelentek a hivatalos lapban 

a király legfelsőbb kéziratai, melyekkel a delegá- 
cziók e hónap 26-ére lettek egybehiva. Megérke
zett a delegácziók megnyitására őfelsége is A 
képviselőházban folytaták a költségvetési vitát. A 
szokottnál nagyobb szenzácziót kelt az igazság
ügyi bizottság ülése, melyen a Fejérvári-kormány 
vád alá helyezése került tárgyalásra. A bizottság 
elhatározta, hogy javasolni fogja a képviselőház
nak a vád alá helyezés mellőzését, mindamellett 
annak a kimondását fogja kérni, hogy a Fejérváry- 
kormány az elkövetett alkotmány- és törvénysér
téseiért vétkesnek mondassék.

Az ország tanítói vasárnap nagygyűlést tar
tottak Budapesten, hogy helyzetük javítását czélzó 
határozatokat hozzanak. Minthogy az ülésen egyik 
tanító Apponyinak azt az üzenetét közölte hogy 
a fizetésjavitás már 1906. jan. l-től kezdve foga
natosíttatni fog, a tanítók elhatározták, hogy ad
dig várakozó álláspontot foglalnak el.

Egy fővárosi ügy>véd, kinek előélete igen moz
galmas volt, Gyüky Őrtö* dr., alóbbi időben azzal 
foglalkozott, hogy vidékiek gabonáját értékesítette 
a fővárosban. Gyürky gabonabizományi üzletét kü
lönösen a klérus tagjai támogatták erkölcsileg, de 
ezzel bizony szégyent vallottak, mert Gyürky el
adta ugyan a reábizott gabonát, de pénzt nem 
küldött megbízóinak, hanem nyomtalanul eltűnt. 
Számos feljelentésre most országszerte körözik.

Mindnyájan ott voltak.
Kinyitja az ajtót
Villogó szemekkel jött be Szujó, s egy ideig 

húzódozva dühösen csapdosla farkát. Egyszerre csak 
vonitaní kezd, mire a jelenlevők félénken húzód
nak hátra, s fogait viesorgatva, morogva lekuczo- 
rodik az egyik előtt, kit a megbénító ijedtség he
lyéhez szegezett. Egy ugrással neki ront ezen em
bernek s a földre teperi. A vérző gyilkos hangos 
kiáltásban tör ki, Az udvari vadász volt ez.

Tibor már kiszabadította Szujó szájából az 
áldozatot. Az udvari vadász a földön fekve kegye
lemért könyörög.

Alilovich gróf azonban harag s gerjedelem 
nélkül igy szól: »Menjetek csak ti ki embereim, s 
hagyjatok engem egyedül e gazemberrel.«

A szolgák kisietnek.
Tibor Szujót a másik szobába vezeti s visz- 

szajövén megbilincseli a gyilkos kezeit s lábait.
»Ember« — mond: miért tetted ezt?«
»Kegyelem Uram! — Az óra! Az óra!«
»Tehát te a gyermek óráját akartad elra

bolni ?«
»Igen!»

Egy órával később — száz meg száz csillag 
ragyogott már az égboltozaton — ismét kijött 
Tibor a kastélyból. Fényes mágnás-gályában jelent 
meg, melyben a király koronázásakor segédkezeit. 
Prémmel szegélyezett vörösbársony mente és zsi- 
nóros dolmány van rajta, oldalán a kard, melylyel 
egykoron Alilovich Lukács Buzsicából a törököt 
kiverte. Kalpagjának fehér hócsagforgóján egy ru 
bin-kő ragyog, mely Szlavónia utolsó pasájának 
kincseiből való. Csörögnek az arany sarkantyúk.

»Nyergeljétek fel gidránt,« kiáltja a tömeg 
közé, mely a mint a grófot észrevette, hirtelen

Debreczenben szerdán letartóztatták László 
Józsefet, a »Szabadság« czimü debreczeni lap ki
adótulajdonosát, csábítás, fajtalanság és okiratha- 
misitáe miatt. László, aki dúsgazdag, négy évvel 
ezelőtt házába fogadta, akkor ethunyt bátyjának, 
László Gyulának leányát, akinek gyámja is lett. 
László beteges véralkatu, erkölcstelen életmódra 
hajló ember s igy némileg megmagyarázható, hogy 
három évvel ezelőtt egy Sarkadi István nevű gim- 
názistával nem nagyon erényes ismeretséget kö
tött. A fiút gazdagon pénzelte, neveltette, tanít
tatta és tavaly ötvtnezer koronáért birtokot vá
sárolt neki. Az volt a terve, hogy Sarkadi István, 
a ki most huszárönkéntes, nőül vegye a gyámleá 
nyát. Minthogy a leány ellenkezett, segédkezet 
nyújtott László ahhoz, hogy a fiú merényletet kö
vethessen el gyámleányán. Ez megírta az esetet 
egy másik nagybátyjának, kinek feljelentésére le
tartóztatták a becstelen gyámapát.

— Erzsébet napja. Folyó hó 19 én 
boldogult Erzsébet királynénk emlékezetét 
Csáktornyán is hagyományos kegyelettel 
ünnepelte meg a tanuló ifjúság. Délelőtt 10 
órakor ünnepi mise volt a róm. kath. temp
lomban, melyen az összes iskolák tanulói 
tanáraik és tanítóik vezetésével megjelentek. 
A polg. és elemi iskolákban mise előtt volt 
az iskolai ünnep, ф tanítóképzőben pedig 
mise után 11 órakor önképzőköri díszköz
gyűlésben ünnepelt az ifjúság. A nap emlé
kezetére egész nap iskolai szünet volt.

— Vármegyei virilisek Muraközből. Az 
1907-ik évre összeállított vármegyei legtöbb 
adót fizetők közé Muraközből a következők 
vannak Mvéve: Gróf Festetich Jenő Csák
tornya, Hirschler Miksa Atsódomboru, Ifj. 
Neumann Miksa Csáktornya, Muray Róbert 
Belicza, Ziegler Kálmán Csáktornya, Moran- 
diny Bálint Csáktornya, Zozoli Ferencz 
Drávavásárhely, Filípics Lajos Drávavásár- 
hely, Peczek György Tüskeszentgyörgy Szabó 
Elek Alsópuaztakovecz, Friedl József Csák
tornya, Imrey Ferencz Szoboticza, Habus 
Mihály Perlak, Pelhő Jenő Csáktornya, Fá
bián Gyula Légrád, Vollák Rezső Csáktornya, 
Langer Makár Bányavár, Igrecz Márton 
Alsódomboru, Neufeld Lajos Botlornya, Nu- 
zsy Mátyás Csáktornya, Hochsinger Sándor 
Csáktornya, Antonovics József Csáktornya, 
Hencsey Gábor Csáktornya, Melder Mór

félbeszakitá izgatott beszélgetését. Némán állnak 
valamennyien, Csak Joczo, ki urát már kiskorától 
fogva ismeri, sóhajtja halkan: »Megőrült.«

»Nos — nem halljátok ?«
A mint Gidránt odahozták, ráült s mindnyá

jukat szétkergette.
Félelmes ropogás hallatszik. Mi lehet az|?
Fényes karddal kezében vágtat kastélya kö

rül ágaskodó mén lován a megőrült gróf, Alilovich 
Tibor.

A szolgák félénken lesik a bokrok közül. Ré
mes serczegés hallható az éj sötétjében. A »szürke* 
a földet kaparja s erősen prüszköl. Sörénye Tibor 
körül lobogva mintegy fehér lepellel vonja be ól. 
Farkának hosszú selymes szőrével oldalát verdesi 
a nemes állat.

Egy robbanás — s füstölögve sustorúgva, 
mint valami rakéta tör a magasba egy hosszú 
tűzkéve a vár tetőzetéből. Egy pillanat alatt bor
zalmas fény világiba be a nézőteret. Óriási zaj 
támad. Az emberek mind összeszaladnak.

»Vissza — Vissza!« hangzik az őrjöngő lo
vag kiáltása — »kinek a számára akarjátok el
oltani? — Nincs több Alilovich már!«

Lángnyelvek csapdosnak, füstgomoly száll az 
ég felé. Mint valami fáklya ég el a több százesz
tendős tetőzet. Menthetetlenül fekszik odabenn a 
megkötözött gyilkos s a halott illatos koporsóban.

Tajtékzó, dühöngd, megvadult paripáján szá
guldoz Tibor körüskörül. Egy mentő sem köze
ledhet.

Ezren meg ezren futottak össze.
Mire a vár füstölgő romjaiba dűlt, már meg- 

pityinallott.
A tömeg közepén át utör magának az őrült.
Három nap múlva a Drávából húzták ki 

holttestét Eszék várán alul.



№
Dr&vavásárhely, Kohn Herman Csáktoryna, 
Krasovecz József Gsáklornya, Heinrich Miksa 
Csáktornya, Pecsornik Ottó Csáktornya.

Az 1907. évi vármegyei legtöbb adót 
fizetők névjegyzéke közszemlére helyeztetett. 
Az 1886. évi 21. t.-cz. 28. §-a értelmében 
ezennel közzéteszem, hogy a vármegyei leg
több adót fizető bizottsági tagoknak a vár
megyei igazoló válaszmány által 1907-ik 
évre összeállított névjegyzéke folyó évi no
vember hó 15-től ugyanezen hó 30-ig be
zárólag az alispáni hivatalos helyiségében 
közszemlére kitéve és a vármegye székhá
zán kifüggesztve lesz, mely idő alatt a név
jegyzék elleni felebbezések folyó évi november 
hó 30-ik napjának délután 4 óráig a vár 
megyei állandó bíráló választmányhoz be
nyújthatók. Zalaegerszegen, 1906, évi novem
ber hó 10. Árvay Lajos sk., Zalavármegye 
alispánja.

—  Typhus Búzáson. Csáktornya egyik 
külvárosában, Búzáson a hasi hagymáz 
(typhus) szórványosan fellépett, mely alka
lomból a járás főszolgabirája a következő 
intézkedések megtételét rendelte el ;

»Tekintettel arra, hogy a tisztátalan 
kutak ivásában rejlik a hasi hagymáz kór 
okozója, továbbá hogy a hasi hagymázos 
betegek ürü'ékeik által válnak fertőzőkké, 
azokból rendelem a következőket: Úgy Csák
tornya községben magában, mint a hozzá 
tartozó Búzás, Battyán és Zrínyi külváros
ban az összes köz- és magánkutak a lehető 
legrövidebb idő alatt alaposan kitisztittassa- 
nak, a kutak környéke kavicscsal kiburko
landó, nyilt kutak vedrei vas keresztpánttal 
ellátandók, senki saját edényét a kútba ne 
merítse, kutak mellett szennyes ruhák vagy 
edények mosása megtiltandó.

Figyelmeztetendő a lakosság arra, hogy 
m*oden udvarban jegyen árnyékszék, arra 
nézve különben már a lakosság 1893. évi 
5956 számú b ü. m. körrendelettel birság 
terhe alatt különben is kötelezve lett. Hasi 
hagymázban szenvedő betegek ürüléke csakis 
fertőtlenites (mésztejjel) után vihető az ár
nyékszékbe.

Az élelmiszerek árusításának ellenőr
zése és vizsgálatára 22791. 1906. sz. vég
zéssel kirendelt bizottság szemlét a hasi 
hagymáz tartama alatt hetenkint 2-szer tart *

—  Gazdát cserél a Zrínyi szálloda. A
Csáktornyái Zrínyi szállodát eddigi gazdája 
Friedl József vendéglős eladta Hajos csurgói 
vendéglősnek 162 ezer koronáért. A szál
loda átadása január 1-én les*

—  A belügyminiszter a munkás szer
vezetekről. A belügyminiszter a gyülekezési 
jogra és a munkások szervezésére vonatko
zólag körrendeletét intézett a törvényható
ságokhoz,

— Kijelentem, — mondja a miniszter a 
rendeletben — hogy a polgárok egyesülési 
szabadságát teljes épségben fentartaui és 
biztosítani kívánom s az egyesülési szabad
ságnak csak azon értelmezését akarom meg
szüntetni, mely a polgárok egyéni szabad
ságát, különösen pedig az egyesületi tagoké 
nak az alapszabályokban biztosított jogait és 
érdekeit, valamint az állam érdekeit veszél
lyel fenyegeti. Az orrzágos jellegű munkás
egyesületek alapszabályilag megállapított 
szervének (fiókegylet, helyi csoport szakosz
tály) alakítása czéljából bejelentett gyűlés 
megtartása, ha annak tárgyát csupán a meg
alakulás képezi s ezt összehívók a czél meg- 
jelelöjésével bejelentették, nem akadályozandó. 
A gyűlés Összehívói az alakiló gyűlésről szóló 
jegyzőkönyvet nagy- és kisközségekben az 
elöljáróságnak, városokbau a polgármester

nek 48 óra alatt bemutatni tartoznak. A 
helyi szervnek az anyaegyesületi alapszabá
lyok ellenére folytatott működése esetében 
vizsgálat tárgyává teendő az is, hogy a helyi 
szerv szabálytalan működése az anyaegylet 
valamelyik központi szerve által támogatta- 
tott-e. Feloszlatandó az egyesület, ha tagjai 
között oly nyomtatványokat terjeszt, amelyek 
izgató vagy lázitó tartalmuknál fogva a kirá
lyi bíróság által lefoglalni, illetőleg elkoboz- 
tatni rendeltettek

— TŰZ. F. hó 15-én Lappány község
ben Csalopa Elek, Novak Mihály és Novák 
Demeter lakosoknak egybe épített szalmafö- 
delü házuk kigyuladt és 300 К értékben 
leégett. A tűz keletkezésének oka ismeretlen.

— Kitüntetés. A legmagasabb kitüntetést az 
nÁllami tiszteiéit'гтеtu Reichenbergben a német- 
cseh kiállításon az „Eredeti Singer varrógépeku 
és azon előállított „varrás és műhimzésekértu 
nyerték el.

—  A Sridó vidéki kóbor czigányok bün- 
pöre. Folyó hó 20-án tárgyalta a nagyka
nizsai kir. törvényszék a folyó év tavaszán 
Stridó környékén elfogott rabló czigányok 
bűn perét.

Régen látott a nagykanizsai kir. tör
vényszék egy tömegben oly nagy számú 
vádlottat, mint e nap, — a vádlottak pad
ján kóbor czigányok mellett muraközi pa
rasztemberek is voltak. A kir. ügyészség ál
lal beadott vádirat 23 sűrűn irt oldalon 
sorolja fel a bűncselekmények egész légió
ját, melyekre pozitive bizonyítékok vannak, 
de sokkalta nagyobb a lopások azon száma, 
melyek tetteseit nem tudta sem n nyomo
zás, sem a vizsgálat kideríteni.

A vádlott czigánybandának Kakas Má
tyás Kauk volt a vajdája és a társaságba 
15 fiatal 20—22 éves legény és egy pár 
leány lartozott, a többi vádlott pedig orgazda
sággal volt vádolva.

A vádat a többi között az képezte, 
hogy április hó 3 és 4. közi éjjelen St.- 
Nikolai községben betörtek Vrbujak Ottó 
kereskedőnek üzlethelyiségébe; gerendákkal 
mentek neki a kereszt vasaknak és miután 
azokat kitörték, elvittek minden elvihető!; 
még ugyanaz éjjel Weinberg községben be
törtek Sinkó Mályás pinezéjébe, honnan bort 
vittek el, evvel végezve Zadravetz Ferdi- 
nándnak lakásába hatoltak he. A Következő 
éjjel álrándullak Radkersburgbá, ott Kodo- 
litsch Osvald pincéjéből vittek 100 korona 
értékű bort, majd pedig ugyanaz éjjel Kosic 
Mátyás lakásába törtek be és vittek el 116 
kor. értékű ingóságot. Április hó 12. és 13-a 
közli éjjelen pedig Kummersberg községben 
gráczi dominikánusok tulajdonát képező 
vinczellérlakásba törlek be, közvetlen utána 
Terslenyák József majd pedig Rosch Ödön 
pinezéjébe hatoltak be. Mindenhol nagy ge
rendákkal törték be az apókat és minden 
félelem nélkül dolgoztak, nem is gondolva 
arra, hogy valaki működésüket akadályoz
hatná is. Ugyanezek a múlt évi augusztus 
8. és 9. közli éjjelen St.-Wolfgang község
ben Zenkovich Filoména lakásába is betör
tek és 1992 korona értékű ékszert vittek 
el, melyek egy részét eladták, egy részét 
pedig a martonhalmi erdőben rejtették el, 
— október 13. és 14-ike közötti éjjelen 
Jaslrovicz községben Zganc Józsefné lakását 
pusztították el talár módra. Idei nevezete
sebb tetteik közé lartozott még, hogy február 
10. és 11-iki éjjelen Radkersburgban Kodo- 
litsch Oszvald falát bontották ki és tarolták 
le lakását; február 19. és 21 közti éjjelen 
Tótfalu községben Üanser Jánostól loptak 
el 626 korona értékű ruhaneműt. És ezen
kívül még számtalan esetheti garázdálkodtak,

valóságos rémei lettek Magyar-Stájer határ
nak. A bizonyítási eljárás befejezése után, 
valamint a vád- és védbeszéd után a kir. j  
törvényszék kihirdette az ítéletet, mely sze
rint a vádlottak mindegyikét részben lopás
ban, részben az orgazdaságban bűnösöknek 
mondották ki, a czigányokat bűnösségük 
nagyságához mérten különböző szabadság
vesztési büntetéssel sújtotta. A legnagyobb 
büntetés 2 és fél évi fegyház, a legkisebb 
7 havi börtön volt. Az orgazda fölmivesek 
is 7 naptól 3 kónapig terjedő fogházbünte
tésre ítéltettek.

— Szakkiállítás. A Singer Со. varrógép r.-L
bécsi főűzletc e hó végéig bécei Wipplingerstrasse 
23. számú helyiségében czipészek, csizmadiák, nyer
ges, kocsigyáros gépekből kiállítást rendez, melyen 
ezen és hasonló szakmák számára minden fajta 
gépet teljesen díjmentesen bemutat és annak leg
előnyösebb használhatóságáról és alkalmazásáról 
felvilágosítást ad. Iparosaink, akik újítások és ja 
vítások iránt érdeklődnek, nem fogják megbánni, 
ha ezen kiállítást megszemlélik, ami annál is in
kább megtörténhetik, mert egy nap alatt oda és 
vissza is utazhatnak.

A hazai beszerzési források. Az or
szágos iparpártoló szövetség a magyar kö
zönség régen hangoztatott óhajának tesz 
e eget, amikor kiadja a hazai beszerzési 
forrásokat. Ez a füzet, mely nélkülözhetetlen 
segédeszköze lesz az iparpártolás iránt ér- 
delődő vásárló közönségnek, tartalmazza a 
íüszerkereskedésben, férfi- és nőidivatáruke- 
reskedésben, papirkereskedésben és vaske
reskedésben kapható összes iparczikkek hazai 
termelőinek névsorát, olyan átnézetes össze
állításban, hogy a laikus közönség egy 
szempillantás alatt megkaphatja a szükséges 
útbaigazításokat, Az Országos Iparpártoló 
Szövetség titkársága (Budapest, VL, Király- 
utcza 24.) fölkéri Magyarország előkelő 
könyvkereskedőit, szíveskedjenek bejelenteni, 
hogy november hó folyamán megjelenő fü
zetből hány példányt óhajtanak eladásra. A 
tartalmas füzet ára 40 fillér.

—  Rossz szomszédság török átok. 
Chernél István és Domonkos János botka- 
hegyi lakosok több év óta halálos ellensé
gek voltak mint szomszédok. Folyó hó 17-én 
is összeperlekedtek és ügyöket a letenyei 
kir. járásbir«'Ságnál akarták rendbe hozni, 
azonban oly időben jelentek ott meg, midőn 
azt nem lehetett tárgyalni. Chernél István

j többek előtt kijelentette, — hogyha a 
biróságtól haza megy, Domonkost lelövi. A 
mint haza ért, csakugyan pisztolyt vett elő 

,és Domonkost lelőtte, ki azonnal meghalt 
Chernél erre önként jelentkezett a letenyei 
cseudőrségnéi. A meggyilkolt Domonkos 
többszörösen büntetett egyén volt.

— irógépkellékek (másolópapír;
• sz állag, olaj, olajozó, radír stb.) jutá
nyos áron kaphatók S tr a n sz  S á n d o r  
к ön у  v kereskedésében Csáktornyán.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik forrón szeretett s felejt

hetetlen nőm, illetve édesanyánk el
hunyta alkalmával, részvétüknek bármi 
utón kifejezést adtak, fogadják ezúton 
is hálás köszönetünket.

Csáktornya, 1906 nov. 20. 
Bachracb Zslgmond és családja.



XXIII.
Sve poäiljke ее tiöüő zadráaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
me, urednika vu Csáktornya.

Izdateljstvo:
knjiiara Strausz Sandora, 
kam se predplate i obznane 

poäiljaju.

Csáktornya, 1906. novembra 25-ga

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izliieéi druitveni, znaatvení i povuéljivi list za puk 

Iz laz i sva k i t je d e n  je d e n k ra t i to :  vu  sva ku  nede lju .

47. Broj.
Prsdplataa ома Jo:

Na celo le to ...........8 kor.
Na pol leta ............Ф kor.
Na őetvert leta . . .  2 kor. 
Pojedini broji koötaju20fil.

Obznane ее poleg pogodbe i fel 
raSunnjii.

Odgovorni urednik:
LOPARITS R. JÓZSEF.

Olavni urednik:

MARCITAI JÓZSEF.
Iudatulj i vluetnik:

STR A U SZ SÁNDOR.

Od senokoáali.
Sigurno je, da med gospodarstvenej 

svakovrstnih granah dendeneSnji je uzgoia- 
nje marhe ono, kője nam najsigurneSi, na|- 
vekSi i najbolje izplaőeni hasén donese. То 
zna svaki, pripozna svaki, ipák ako na na- 
Sim gospodarstvu malo Sírom poglednemo 
moremo videti, da ravno temelj uzgojenja 
marhe: plodjenje krme i senokoSah zapus- 
timo najbolje.

Posejana krma je osobito na ravnic- 
jako zanamarjena i samo milostiva íelja, a- 
koprem osobito tu, gde je tuliko malo seno
koSah gde jedno suho Ijeto na nikaj poÄge- 
seno i marha gladuju, bi potrebno bilo j<gko, 
ako bi gazdi vise krme sejali. Potrebno bi 
bilo to i zato, jer ako tak viSe Zivinah dr- 
íimo, viSe gnoja dobimo, te tak viSe ora- 
nicah moremo gnojiti. Onih malo senokoSah, 
kaj se po ravninah vidi su vu jako Salost- 
nim poloZaju. Od popravlanja, gojenja seno- 
koSe se niti nemore govoriti. Povlaőiti je öve 
samo jesenski veter navaden a pognojiti pák 
nebeske ptiőice. A li ako bi se samo brigali 
sa senokoSami, ako bi je samo malo gojili 
i popravlali, vnogo bolSe i viSe séna bi zra 
slo na njih.

NajjednostavneSe i moremo reői jedno 
najbolSe gojenje senokoSe je povlaőenje. Ako 
na protuletje dobro povlaőimo senokoSu, óva 
se na oőevid pobolSa, őudnovato se po triS- 
ka, i popravi. To si tak moremo raztolna- 
őiti, da od leta do leta nebant ivamo kore- 
nje trave se kakti jedna gusta mreZa napra- 
vi na zemlji, tak onda luft nemore dojti

őista do korenja travah. Как takajSe, koja 
senokoSa je brauu nigdar ne vidla na njoj 
se mehin naplodi, koj pák je zato Skodljiv, 
da z.iduSi drugu travu i neda zemlji luft.

Zvun toga, da povlaőenje senokoSe zemlju 
naraSi, mehina zatere i nepotrebne pák Skod- 
Ijive draőe vun strgra, uniSti, izkrői.

Koj zna gospodariti med várni dragi 
medjimurci, on si more premisliti zakaj je 
fceljno delo, da se senokoSe povlaőiju. Как 
takajSe i poleg drugog hasna ima povlaőe
nje i táj hasén, da krtorovnjake i zagaZenje 
marhe razgladi po marhi gde — tam ostav 
gnoj raztepe jednako.

Vnogo je takvih senokoSah, kője mehiu 
dene za nevaljane. Gde se táj draő razSiri 
malo i slabe kakvoőe trava raste. Pripeti 
se i to osobito na mokrih senokoSah, da se 
mehin tak razSiri i ojaői, dá sa branom ne- 
moremo pomoői veő na tim.

Vu takvim sluőaju moramo mi drugu 
vrst iskrőenja iskati, a to je sa modrim ga- 
licom poSpricanje.

Sa modrim galicom vu noveSe vreme 
jako sa velikim uspjehom uniStiju mehine. 
To su opazili, da ako senokoSu sa 10 pro- 
centnim raztaljenim galicom poSpricaju me
hin se őisto izkoreni. Od toga se nemoramo 
bojati, da i travu uniStimo, jer galic neöko- 
di nikaj Iravam.

Takvo poSpricanje moremo sa prostom 
kantom za zalevati zvrSavati.

SenokoSu onda moramo sa zelenim ga
licom Spricati, kada je iz nje pokoSeno sve. 
Dakle ili vu jesen po pokoSenju otavu, ili

na protuletje, kada trava joS neraste. Na je- 
dnu katastersku mekotu je po prilik i eedem 
hektolitro\ Sprica potrebno sa 10 procen- 
tom, tojest vu svaki hektoliter vode 10 ki- 
logramov galica raztalili to na 7 hektolitrov 
dojde 7 X  10 kilogramov, tojest 70 kilo- 
gramov. —

Po polevanju se mehin poőrni, posuSi 
i pogine. Onda, ako senokoSu povlaőimo 
brana bude suhoga mehina van zelá. Skup 
naberenog suhog mehina moremo na seno- 
koSi ostaviti, da se tam sprhni.

Veő je opaíeno, da i pi vo Spricanje 
hasni i mehin se izboreni. A li ako jedno 
Spricanje nebi hasnelo, moramo joSjedanput 
Spricati i sigurno bude se mehin unistil.

Pripeti se i to, da je na senokoSi tu li
ko mehina, da ako ovaj pogine cele fleke 
ostaneju gole, jer je ondi veő niti prije ne 
bila trava. Po takvim sluőaju malo koj os- 
tane trave, pák zato moramo senokoSu do* 
bro povlaőiti a zatem pák seme travino po 
sejati.

Koje senokoSe su jako mokre i jako 
mehinaste, tam niti galic nepomore vnpgo, 
Takve senokoSe, ako cilj hoőemo postlgnuti 
moramo prije sa jarki suhim naőiniti, tojest 
vodu iz njih dőli zpeljati i samo onda sa 
galicom poSpricati.

Osobito Medjimurci, koji na ravninah 
stanujete zapamtite si öve navuke, jer pri 
nas je i tak zemlje malo. pák i senokoSe je 
malo, dakle moramo se trsiti, da nam öve 
őim viSe daju.

Z  А  В  A  V  A .
Margetina sreéa.

Kak je to po veőih varaSih veő obiőaj, 
da se ulica rano u jutro puné sa raznimi 
niZega staliSa osobami, koji tu, meso, Nem
ije, kruha uglenje za kurenje po kuőah raz- 
naSaju, doőim gospoda i oni, koji navadno 
noő i dán obraőaju, joSte tvrdo spavaju, tak 
je bilo i jednog lietnog jútra u Parizu, pák 
je jako u oői palo, da se je pod predva- 
raSju St. Antoine veő tako rano nieki rnladi, 
povisoki gospodin u dugom sivom kaputu 
Selal. Bilo je na njern videti da mora íz 
bolje obitelje biti i da je u Parizu stranjski 
jer se je okolo zgledaval, как to őine u 
varaSu stranjski ljudi. Konaőno zagleda ot- 
vorena vrata jedne manje kavane, nad kője 
vrati je stalo na tabli napisano, da ovde 
Jules Karpentiner dvori sa kavom, őokola- 
dom i ostalim, kaj veő u kavanu spada. 
Gospodin anda stupi u na pol tmiőni lokal, 
koj je bil nieSto slromaSnije ili őisto ured- 
jen i kojega je baS sluga pospravlal i ured- 
jival za goste, koji bndu danas opet doSli. 
Gospodin se odmah sedne к jednomu stolu 
te pri slugi koj je pospravljal, naruőiSalicu 
őok óladé.

»Toga mi tak rano nemamo» — odgo
vori sluga — »kavu gospodin moZe odmah 

jdobiti. ali őokolada se mora ;friáko priprav- 
ljati, to рак dalje trpi, a u kuhínji joS né
ma mkoga.»

U tóm hipu stupi u sobu sam kava- 
nar. On je u stranjskom gospodinu odmah 

|upoznal, da mora iz finije obitelje biti, pák 
stoga véli posve uljudno: »Ako vaSa milost 
izvoli samo malo poőckati, biti, — őete i 
őokoladom — odmah sluZeni. Moja kőerka 
őe se poZuriti, i onako )e veő u kuhinjí a 
•genj je veő takodjer z.tkuren.

Gospodin je tim bil zadovoljan te je 
Iőekajuői sad na ulicu sad opet na kuhiniska 
vrata zalukaval. I njegova trpljivost nije du
gó trajala, jer veő za kratko vrieme se med 
vrati pokaZe liepa dievojka od kakovih 18 
godinah sa Salicom fine őokolade u ruki, 
kojom se pazlpvo, da nikaj nepreleje, pribli- 
Zi tomu jedinomu gostu i liepo kiőeno mei
ne Salicu pred njega na stol.

Kavalier dopadnostju pogleda liepu die- 
vojku, koja se pred njegovim pogledom za- 
Zari i u pod pogleda, ali ipák tim nije mo- 
gla sakriti, da su jo j oői bile zaplakane. Tim 
se liepo nakloni i otide natrag u kuhinju

doőim gost srkajuői őokoladu véli proli ka- 
vanaru:

»Vaäa kői jeli,? — А как se zove to 
liepo diete?«

• Na sluZbuf — odgovori kavanar — 
»moja kői, a ima jo j je Margareta.«

»No, рак kaj se za nju joS nije mla- 
denec naSel? Ja bi misül, za tako liepu, mia
du i spretnu dievojku nebi smeli snuboki 
manjkati« — véli stranjski gospodin,

»Snuboki jo j nemanjkaju« — odgovori 
kavanar — »ali joj ono manjka, őim bi 
dvojica mogla udobno i mirno Ziveti. Od 
ljubavi í Zenitve samo őpviek nemoie sit 
biti, a odkut bi ja uzel rniraz za moju kőér, 
u ovorn predvaraSju toga ogromnoga varasa 
gde su moji dohodki, poleg one strahovite 
Stibre toliki, da mogu s obitelju jedva Zivo- 
tariti.«

»Pak jeli si je dievojka veő koga svo- 
mu srdcu odabrala? Ili su suze u njezinih 
oőih znak njegove neviernosti?« — zaoita 
dalje stranjski gospodin.

*0  ne« — odgovori kavanar — »nje- 
zm Karol jo j nije nevieran, ali je zle volje 
stoga, áto bez nade u buduőu sreőu mora 
ljubitj. To je veő i njega Zuhkih suzah kós
táló — Cujte rne milostivi gospodine, Karol,



Politiöki pregled.
Orsafiko spraviSóe se sada nedrít. Sa- 

mo magnatski tabor se je ziäel skup, da 
razpravlje öve zakone, kője su iz ablegatske 
hi2e poslali к njim. Ali magnati ne hitro 
zvráiju sa zakoni.

Velika je joá mr2nja vu politiku proti 
Fehérváry-a i proti Kristóffiju pák proti 
drugim darabantom. Как se vidi orsaCko 
spraviSCe bude takaj imalo posla án jim ije r 
je Hencz Károlv ablegat puCke stranke dal 
nutri predlogu, da se Fehérváry, KristóíTy 
i oni drugi darabanti metneju pod kvizicije 
i predaju sudu. BráCas da to nebude na- 
pravilo orsaCko spraviSCe, nego bade poz- 
valo narod, da svoju m rín ju izrazi proti 
darabantom.

Njegvo VeliCanstvo kralj je ovoga me* 
seca 21-ga doáel vu Budapeálu i lu bude 
ostal viáe mesec dana. — Odprl bude tu 
dejegacije i bude nazoCen pri odkritju spo- 
meniku Andrássy pokojnog zvunaSnjog mi- 
nistra.

KAJ JE NOVOGA?
— K o ien d a r .  November 26. Pondeljek, 

Konrad — 27. Tork, Virgil biäk. muß. — 28. Sre- 
da, Rufus muöenik. — 29. Cetvrtek, Saturnin biá- 
kup. — 30. Petek, Andraä apoätol. — December 
2 Subota, Eligij biäk. prizn. — 3. Nedelja Bibianna
— Óva nedelja je prva nedelja adventa. Evange 
lijum je: Znaki budú na suncu. (Lukaő XXI. 25-33,
— Pun mesec bude 1 -ga ob 12 vuri 7 ininuti 
pred poldan. — vreme bude s tál no ztnrzjeno, negdi 
bude i curelo.

— Medjimurski Kolendar. Na
Katalenskim sejmu (tojest od zutra) bude 
»e veö moglo dobiti »Medjimurskoga Kolen- 
dara za 1907-ga Ijeta, koj Ijetos mnogo Ije- 
pe Stive i druge hasnovife stvari zadríava. 
Dobival se bude vu knji2ari Fischela Fiiipa 
(Strausz Sándora vu Csáktornya.)

— Pikanje. Sánkli János iz Muraszil
vágya je hajdi vitéz Clovek. Ovoga meseca 
2-ga je bez svaké reCi vu hrbet vpicil Tó
dor Ferenca iz Botornya obCine. Véli Sánkli, 
da se mu je Tódor pred tri Ijeti grozil, da

to je moj keiner, je vrlo spretan i dobar 
deCko, vieran i odprt, ali siromaSan как 
Cirkvepi miS. Je, da on ili ja imamu toliko 
novae, koliko bi potrebno bilo, da na boljem 
miestu kavanu otvori, onda bi moja Marga
reta na skoro postala gospa Duval, ali tak« 

i skrenenjem pleß zavrdi svoj govor.
Stranjski gospodin je pazljivo sluSal go- 

vora Kapentinerovoga, doCim su mu oCi uvi- 
ek prama kuhinji uprte bile, gde su se za- 
Ijubljeni, о kojih je baS govor bil, nekaj 
tiho razgovarali. Karol je Margetu okolo 
pojasa objetu dr2al te joj je podjedno nekaj 
u uho Saptal, na kaj je ona samo glavom 
stepala za znak, da neprivoljuje. КоцаСпо 
dojde Karolj iz kuhinje, pristupi к svomu 
gospodaru te prieme opet s ovim po tiho 
razgovarati. Ali se je Cimlo, da nije nikai 
obavil, jer se je 2alostno dalje odSuljal, pok- 
Jatpp^m bi Karpentiner sa glasnim; »Ne, 
nikakove dugove!« — govor bil pretrgnul.

Gospodinu je sada Karpentiner svoj 
ppomenek за kelnerom razjaaoil voleö, da 
Karol za zadnje sredstvo svojega cilja, 2eli 
stanovitoga dvorskog Cinovnika, koj je bogát 
i Karolov dobroCinitelj, novee posuditi, kojimi 
bi si novu kavanu odvoril i sa Margarétám 
se oftenil. Ali on как skrbljivi otac na to

2a zakole, pak zato se je Sankli sada za 
tri leta pódseguril, da zbog ti reeih Todora 
na red navCi.

TakajSe okolo Bottornye se je pripetil 
i sledeCi dogodjaj: Vu Botlornyu su dimo 
Poszavec József, Debelec Rókus, i Tóth Mi
hály decki ovoga meseca 3-ga. Na putu su 
se sretali sa Mursics Jákobom i Ovcsár Fe- 
rencom, koji su pijani bili. Ovcsár i Mursics 
su se na decke hitili i spikali nje.

— Nesrecna igra. Ovoga meseca 12- 
ga po poldan vu Becsehelju je jedan kup 
dece ognja napravil poleg jedne parme, od 
Cesa je i onda parma poCela goreti. Od og
nja je i kikla jedne male puckice se vu2- 
gala. Na to su deca se rezbeZala i dok su 
pucku vpamet zeli je veó tak se obe2gala 
da je drugi dan vumrla. Pucka je bila 8 
Ijet stara i kei Bedő Józsefa iz Becsehelya.

— Stelinge dojducega Ijeta. Jos 
nisu rninulc létoénje Stelinge veC je vun dana 
naredba za Stelinge dojduCega Ijeta, koja 
bude se na protuletje dr2ala. Poleg toga su 
poglavarstva veC sada du2na popisati one 
koji budu na protuletje isii na Stelingu. Na 
protuletje budu doSli pod vizitu oni, koji su 
se 1886-ga 1885-ga i 1884?-ga Ijeta rodili. 
Ovi su veC vezda dufcni svoj a mesta gde 
stanujeju najaviti obCinskomu poglavarsivu, 
da se popiSeju.

— Na galge sudjena. Vu Beszterce 
je odsudjena jedna rumunjka na galge zato 
da je lani zagiftala svojega mu2a sina i ses- 
tru. Zove se ta rumunjka Maulup Anasztá
zia. Giftala nje je sa Stupom koju njim je 
— vu tikve nameäal samo da se njih reSi 
i da more slobodno iiveti sa svojim dragim 
koji je 25 Ijetah star. Sud ju  je sada na 
smrt odsudil.

— Pod eugse je hitil. Mrazek Kál
mán SuSterski inoS seje vu Csurgó pod eug 
hitil, koj ga je na dvoje raztrgel. InoS je bil 
vu slu2bi pri Kalmár Ignác cipelaru, gde je 
zbog nemarnosti viSeput Spotan bil; more 
biti to si je zel tuliko na sree, da se je pod 
cug hitil na csurgóiskim banhofu. Taki je 
vumrl.

— Nesreca na ekzecerplacu. Vu Kasi 
su na ekzecérplacu ve2banje dr2ali ovoga 
meseca 12-ga po poldan frajviligeri, koji pri

baki slu2iju. Prilikom prestanja ognja je je
den frajviliger tak nesposobno zel vun pat- 
ronu iz puSke, da se je paperom nabita pat- 
rona sproZila i vu nogu Strelila Bosics Mik
lós oberlajtinanta. Proti frajviligeru je istraga 
podignjena.

— Kada némi govori. VeC od vise
Ijetah je trzil novine jeden Lengyel János 
zvani 29 ljeti star deCko vu jednoj buda- 
peStanskoj vulici i namirno se je Cinil te 
ruCal, da se mu je svaki smiluval i nadaril 
ga Ali vezda jeden den gaje jeden policaj 
zadrobiSCil kaj je prosjaCil, a to pak je vu 
Budapesti zabranjeno, pak zato ga je redar 
nutri hotel odtirati. Med putom kada ga je 
gnal je najedenput samo pregovoril naS nemi 
i poCel je straSno kleti, policaja Spotati, a 
zatem pak je i na kralja takvu reC rekel, 
da je za ne izpisati. Zato je vezda vu rest 
doSel i tak dugo bude vu reStu, dok bude 
sud zbog obsanenja kralja.

— Na eugu je zaklal doktora. ProSle 
dane su na nemSkim eugu zaklanoga nadli 
Clausen zvanoga doktora, koj se je vu Al- 
toni sei gori na cug. Redarstvo je poCelo 
iskat krivea i prijelo ga je vu osobi Rücker 
Tomasa vrtlara. od ovoga dogodjaja s?da vu 
novije vreme sledeCe javiju: Engel sudec je 
vodil rotenje i ovoga meseca 14~ga je prijel 
Rückera jer je on ravno spodoben bil к 
onomu koj je doktora zaklal. Kada je rotni 
sudec doSel vu sobu Rückera je ov joS spa- 
val, tak da su ne vnogo posla irnali sa njim. 
Taki se je poCelo rotenje i Rücker je od 
kraja Cvrstvo odbil svaku krivnju i rekel je 
da on neide sa policaji. Nazadnje je ipak 
pustil i opravil se je. redari su ga zatem 
svezali i vu kocsiji su ga odpeljali na po- 
licajstvo. Tu je Engel rotni sudec viSe vur 
dugo rotil krivea, ali ov je tvrdo tajil i od- 
bijel krivnju. Ali sve bolje se je zmeSal pak 
onda je sudec krvave fleke spazil mu na 
prusleku. te ga pital gde je dobil ove fleke 
onda se je zmeSal predal se je i poCel je 
valuvati. Rückar je povedal, da je negda 
vu Hamburgu, Altonu i Wedsbecku bil vu 
slu2bi. Pod zadnje vreme je bez slu2be bil, 
gladuval pak zato je odluCil, da как gud si 
peneze priskrbi. Так je doäel do te miseli 

Ida nckoga porobi. Proäioga tjedna si je se-

nemo2e pristati, jer nemo2e dopusliti, da bi 
njegovo diete pod trhom duga svoj novi 
2ivot zapoCelo, Pak ako Bog dade, veC dojde 
drugi naCin sreCe za obodva.

Pri ovih zadnjili rieCih su se sbanjs- 
komu gospodinu oCi zakriesile как da se je 
neCemu domislil. On zamoli kavanara, da 
mu donese tintu, peru i papir, jer mora 
jednoga lista pisati. Kavanar mu to sve od- 
mah donese te se sa praznom äalicom Co- 
koladinom udalji, doCim je gospodin hitro 
nekaj po arkuáu papira pisai.

Za kratko vrieme zovne gospodin ka
vanara, za da svoj raCunpo dmiri, kaj i uCini. 
Karol rnu naklanajuC se préda äkrljak i 
meine mu na ledja njegov sivi gornji kaput 
i ov otide iz kavane rukom pozdravivsi joä 
na kuhinjskih vratih stojeCu Margaretu.

Karol sad vzeme iz stola tintu, pero i 
papir, za da sve odnese natrag u kavanarovu 
sobu. Naravski, put si je uzel kroz kuhinju, 
za da prije zapoCeti dogovor s Margetom 
dovräi.

»Gledaj« — rekel joj je — »nagovori 
si otca, da nam moj plan dozvoli. Mi bi 
onda mogll najmiti liepi lokal na Montmar
tre ili na kojem drugem boljem miestu, pak 
bi bili sretui. Gostov bi irnali dosta, pak bi

naä dug lahko odplaCivali, a moj dobroCi- 
nitelj je к tomu i Coviek dobroga srdca, koj 
bi nas dragovoljno Cekal na odplatu.»

»Ne, ne» — brani se Margareta odre- 
Sito — »tu ja baS tak mislim как i moj 
otac Mi neznamo. kaj se more pripetiti, jeli 
nas naSe poduzetje nebi ostavilo na ciedilu, 
а как bi mi onda mogli odplaCivati naä 
dug? — Uviek u stiski i nevolji — takovu 
2enitvu si ja nemrem za sretnu predstaviti. 
Mi Cemo radje trpljivo Cekati, kaj nam ne- 
besä poáalju, a neCemo obiestno u pogibelj 
srnuti. Ti budi moje neizbrisive ljubavi si
gn ran pak mi nedaj nikada povoda nad 
tvojom viernostju dvojiti, onda Cemo lahko 
Cekati dok nas nieka prilagodna sudbina u 
sreCi za uviek spoji.»

Timi rieCmi vzetne Margareta Karolu 
pisaCe stvan iz ruk, hoteCa je sama uz ot- 
Cevu sobu odnesti, koj se je vani pred ka- 
vanom sa jednim susedoro spomiajal. Pri 
preuzimanju iz Karolovih ruk, padnu joj 
papiri na zemlju te kako su arkudi bili sva
ki za sebe, razleteli su se po kuhinji. Obod
va mladi su se hitro prignuli te razletele 
se papire pobirali, kad pri torn dojde Mar- 
gareti jedan spisani arkuä u ruke, a kad je 
to stranjsko pismo naglo oCmi preletala, za-
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Gabona Arak. — Ciena Шка
mmázsa, j 1 m -ccn l kor fii.

Búza I péenica 14.00 —
Kozs Нгй 11  5 0 —
Árpa Jeóuien 12 50 -
Zab ' Zol» 13 50 —
Kukoricán uj Kuniza nova 10 50 -  
Fehér hob uj Uráli beli 18 50 —
Sárga » * » íuti 14 50 -
Vegyes * * » zméSan 14.00
Kendermag '  Konopljeno seme 24 00
Lenmag Len 2100—
Tökmag KoSíice 19 00 -
Bükköny iG u lio ik a  14 0 0 -

890 sz 1906.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.! 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1906. évi V. 548. és 547. sz. végzése 
következtében Wollák Rezső Csáktornyái 
lakós ügyvéd állal képviselt Csáktornyái 
takarékpénztár r. t. javára Csárics Sándor és 
neje végfalvi lakós ellen 2 10 0  és 220  kor 
s jár. erejéig 1906 évi október hó 1 1-én 
loganalositotl kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1835 k. becsüli szoba bátor, almaié, 
üres bordók, szőlő prés és egyél) gazdasági 
leiszerelvényekből álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir já
rásbíróság 190Ь. V. 547 és 548 számú végzése 
folytán 2100 es 200 К tőkekövetelések és 
járulékai erejéig, Végfalván leendő eszköz
lésére

1906. évi nov. hó 29-ik napjanak d. e. 10 órája
határidőül kitüzelik, és ahhoz a venni szán
dékozóit oly megjegyzéssel hivatnak meg, 

, hogy az érintett ingóságok az 1881 év iL X . 
t.-cz. 107. es 108. §-«»i értelmében készpénz- 
íizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Csáktornya, 1906. nov. 14. 849

*
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6gy jó erkölcsű fiú

tanulónak
felvétetik.

Rírscbsobn Cestvérek
fi rőfős- és divatáru kereskedésében fi

- Ceáktornyán. =====

hirdetések felvétetnek 
e tap kiadóhivatalában.

M uraközi Taka rékpénztá r Részvénytársaság
Csáktornyán.

A muraközi takarékpénztár részvénytársaság gyűjtő- és előleg- üzletének tizen
kettedik csoportját I907 január 2 -án az eddig szokásos feltételek mellett alakítja meg.

1 . Egy-egv részlet után hetenkint 1 korona fizetendő.
2. A befizetések 208  hétre terjednek.
3. Л takarékpénztár egy-egy 208 koronával befizetett részlet után a 208 hét lefolytéval 

230  koronát fizet vissza.
4. Az ekképpen 22 koronát kitevő kamat 5%  kamatozásnak felel meg.
5. A kamatokat terhelő adó közvetlen a takarékpénztár által fog mgfizettetni.
6. Minden részlet után az egész összeg vagyis 2 3 0  korona előleg adatik.
7 . Jogában áll a  kölcsönvevőnek felvett előlegét mindenkor visszafizetni, mely esetben 

a további kamatfizetési kötelezettsége megszűnik.
8. Alapítási költség nem lesz fizetendő. Tekintettel azon körülményre, hogy gyűjtő- és 

előleg üzletünkbeni résztvevők egymás irányában egyetemleges kötelezettségben nem 
állanak, ezen üzlet úgy a részt- mint kölcsönvevőknek igen ajánlható.

A vidéki befizetők kényelmére a heti befizetés a magyar kir. postatakarékpénztár 
utján is ezkozölhető, a befizetési lapokat díjmentesen küldjük be.

Kérjük azon esetben, ha ezen csoportban részt venni hajlandó, azt szóbelileg vagy le
vélben velünk közölni.

C s á k t o r n y á n ,  1906 november havában.)

Я muraközt takarékpénztár re 01 vény társaság 
igazgatósága.

527 szám 1906.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. törvény
szék 1905. évi 3628 /906 . számú végzése 
következtében dr. W ollák Adolf alsólendvai 
ügyvéd által képviselt Alsólandvai Takarék- 
pénztár R.-T javára Szóvár Mória ellen 4000  
kor. s jár erejéig 1905. évi július hó 3-én 
foganatosított biztositési végrehajtás utján le- 
és felülfoglalt és 1750 kor.-ra becsült követ
kező ingóságok u. m.: 2 csikó, 2 bika, széna,

1 kukoricakas nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a perlaki királyi járás

bíróság 1906. évi V. 255/3 . számú végzése 
tolytán 4000 korona tőkekövetelés, ennek 

‘ 1905. jun. hó 28. napjától járó 5 %  kama
t ta l  és eddig összesen 89 kor. 11 fillérben 

már megállapított költségek erejéig, N ovako- 
. I veezen alperes lakásán leendő eszközlésére 

1906. évi december hó 3-ik napjának délelőtti 10 órája 
! határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
d ék ozók  oly megjegyzéssel hivatnak meg, 

t hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX
► j te. 107 és 108 §-a értelmében készpénzfiz.

mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
I is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 

. azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
■ árverés az 1881 évi LX. t.-cz. 120. §. értel-
> mében ezek javára is elrendeltetik
>! Perlak. 1906 évi nov. hó 23. 851
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