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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

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

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

E lM n t te l árak:
Egész évre . . . .  8  kor.
Fél é v r e ........................... 4  kor.
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán szám íttatok.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Nyilttér petitsora 20 fillér.

FelelOs szerkesztő.

DÉKÁNY MIHÁLY

A munka.
Saját erőnkből, szívós természetünkből, 

tanulási kedvünkből és a művelt Nyűgöt 
jóvollából ma már odajutottunk és azon 
a ponton állunk, hogy minden elfogultság 
és szerénytelenség nélkül sorozhatjuk ma
gunkat a civilizált nemzetek sorába, habár 
— sovinizmus ide, sovinizmus oda — egy 
és más tekintetben sok kívánni való ma
rad fenn.

De ne firtassuk a dolog érzékenyebb 
részét; maradjunk meg csak abban a kelle
mes tudatban, hogy nagyot haladtunk, ha-; 
talmas arányokban fejlődtünk, csakhogy még 
kitartóan küzdenünk és fáradhatlanul előre 
törnünk kell, hogy végre lelkiismeretfurda- 
lás nélkül megállhassunk egy keveset pi
henni, hogy uj erői, fokozol! kedvel nyerve 
további munkálkodáshoz, méltó versenytár
sai legyünk a számottevő nemzeteknek és 
semmivel sem legyünk mögöttük

A munka, a nemes, komoly, férfias és 
becsületes munka fokmérője egy állam 
nagyságának. A renyhe, tunya, elbizakodott, 
önmagukat túlbecsüld népek sohasem emel
kedhetnek valami magasra s az ily irányú 
törekvés mindenkor csalfa ábránd, meddő 
kísértei marad. Egy nemzetet csupán dolgos 
kezű, szilárd jellemű fiai emelhetik oly szín
vonalra, hol félelem és rettegés nélkül meg
állhat. A nép tartja fenn az államot, latba 
teszi erejét, fárad, küzködik a hon javáért, 
a haza jólétéért. Ezzel szemben a munkás 
ember jogosan és sem alamizsna, sem ke
gyelemkenyérképpen várhalja el, hogy mun
kásságának ha nem is busás gyümölcsét, 
fényes ellenszolgálatát kapja meg, de annyi 
lusson neki, hogy saját exisztencziája és 
családjának nyugodt megélhetése bizlositva 
legyen.

Természetesen csak ama nemzetek fej
lődlek rohamosan, lelték tekintélyesekké és 
ragyognak csodás nagyságban, amelyek mél
tányolni és elösmerni tudják a nép elévül
hetetlen édemeit és ha nem is tékozoltak, 
mégsem fukarkodtak a jól megérdemeli ho 
norálásban, vagyis lehetővé tették a szerény 
igényű, nem nagy vágya szegény emberek 
megélhetését.

Nálunk is a nép szerény munkaszere
tete, erős hazafias érzülete és makacs ra
gaszkodása a szülőföldje rögjéhez lelte le
hetővé egy barbarizmusaiból kivetkőző nem
zet kialakulását, olyan nemzetéi, mely pá
ratlan gyorsasággal és mesébe illő varázs
lattal kapaszkodott fői a kultúra lajtorjának 
oly magas fokára, hogy némileg az idege
neknek is szembe tűntünk.

Láliuk tehát, hogy megvannak eszkö
zeink és módjaink a lendületes fejlődéshez, 
megvan a tehetség és képesség a megálla 
podás nélküli fokozatos emelkedésünkhöz, 
még sem jutunk előre. Sőt immár oda fej

F6ezerkeeztó:

MARGITAI JÓ ZSEF.
Kiadó ée laptalajdonoe:

STRAUSZ SÁNDOR.

lődtek a dolgok, hogy az elernyedés szomo
rú jelei mutatkoznak a láthatáron Ha még 
idejében nem karoljuk föl elhanyagolt ügye
inket, borzalmas állapotok szemtanúi leszünk.

S mindez a nép munkanélküliségének, 
megélhetése nehézségeinek, helyzete súlyos, 
nyomasztó voltának tudható be. A szegény 
munkásembernek az utolsó mentőeszközhöz 
kell folyamodnia: a kivándorláshoz. Kényte
len elhagyni a haza földjét, mely nem tudja 
betevő falatját megadni.

Itt volna az ideje, hogy ezzel a dolog
gal mindennél előbb foglalkozzék necsak a 
kormány s az országgyűlés, hanem a tár
sadalom, a tőke, s főleg a munkaadó!

Az alispüni jelentésből.
Zalamegye közegészsége általában véve ki

elégítő volt, csakis december hónapban észleltei
tek a légzőszervek hurulos bántalmai, tüdőlobok 
és izületi csuzok nagyobb számban.

A gyermekek közegészsége azonban kedve
zőtlen volt, mert a dyphtentis, vörheny, kanyaró 
és hökhurut több helyen járványosán fellépett.

Az állategészségügyi viszonyok úgy általában, 
mint a megelőző év hasonló időszakához viszo
nyítva is kedvezően alakultak. Ugyanis egyfelől 
a hivatalból jelentendő ragadós állati betegségek 
elterjedése nem haladta túl a szokott arányokat, 
másfelől pedig egyéb állatli kórok tömeges fellé
pése vagy szokatlanul rossz indulatu lefolyása nem 
észleltetett.

A vasúti állatforgalom — megelőző évihez 
viszonyítva — 7 3 8 e/« os emelkedést mutat.

A vármegye népoktalásügyének állapotáról 
következőket:

a z  elemi népiskolák száma 434. Ezek közül 
állami 50, községi 71, róin. kath. 263, ev. ref. 23. 
ág. ev. 16, izraelita 11.

Polgári iskola 10 van a vármegyében és pe
dig 9 állami és 1 róm. kath. jellegű.

Felső népiskola egy van községi jeleggel.
Ezen tanintézeteket összesen 721 tanító 

látja el.
Az államsegélyt élvező iskolák száma oly

annyira szaporodott, hogy ma már a nem állami 
jellegű iskolák közül 184 iskola 194 tanítója ta
nítói fizetés kiegészítés címén évi 64633 К és 
236 iskola 261 tanítója korpótlék címén 44600 К 
tehát összesen 109233 К évi államsegélyt élvez az 
1893 26. t.-c. alapján.

Szaporodik az állami elemi iskolák száma 
is, amelyeket 10761 növendék látogat és pedig a 
mindennapit 8997, az általános ismétlő és gazda
sági ismétlő iskolát 1764 növendék.

Uj iskolák nyitattak Kútfejen (közs.) Égen- 
földön (rk). Pördeföldön (rk.) Zsizsekszeren (rk.).

A Nyirvölgyön engedélyezett uj állami iskola 
bérhelyiség hiányában, az építkezés kiviteléig alig 
lesz megnyitható.

Több lultömött állami iskolánál uj állások 
szerveztetlek. így Zalaegerszegen, Nagykanizsán, 
Szentadorjánban, Hodosánban és Meliczen.

Államosítások vannak folyamatban Sümegen, 
Dekanoveczen, Domasineczen, Muracsányban és 
Hosszufaluban.

Uj állami iskolák nyitása tárgyalás alatt áll 
Szentilonán és Kristóffalván.

Uj iskolák nyitása és államsegélyes második 
és harmadik tanítói állásoknak állandó szervezése 
daczára is, a tankötelesek létszámának állandó

emelkedése folytán még igen sok tanítói állás 
rendszeritésére van szükség egyrészt azért, hogy 
az iskolázás a törvényes követelményeknek meg
feleljen, másrészt pedig a legyőzhetlen földrajzi 
akadályokkal küzdő, a más községekkel csatlakozó 
vagy pedig az iskolaépítésre képtelen szegényebb 
és kisebb községek iskolázásáról kellőképen gon
doskodva legyen.

A kisdedvédelemnek 28 kisdedovoda, 4 állan
dó gyermekmenedékház és 37 nyári gyermekme- 
nedékház áll szolgálatában.

A vármegye közgazdasási állapota:
A vetési munkálatokra a szeptember hónap

ban uralgott esős időjárás már hátrányosan ha
tolt, azonban az október és november hónapok 
kedvező enyne időjárás folytán, az elkésve telje
sített vetések is még kellőképen megerősödve ju 
tottak bele a december hónappal beállott télbe.

A nyár és ősz folyamán egyes vidékek jég
verés által 8ujtattak, ami főleg a szőlőkben tett 
kárt.

A termés eredmények sem mennyiség, sem 
minőség tekintetében nem kielégítők.

A rétek saijutermése megfelelő volt. A ta
karmányrépa, melyek szedését az esős időjárás 
egy ideig akadályozta; kielégítő (érmést szolgál
tatták.

A szőlők termése ez évben sem elégítette ki 
a gazdákat. A termés, mennyiségre nézve általá
nosságban, sok helyen azonban minőségileg is a 
múlt évi mögött maradt A must ára emelkedett 
ugyan, de ez nem nyújtott kellő kárpótlást a 
gazdáknak a kisebb és sok helyen gyengébb mi
nőségű bortermésért.

Az állattartási viszonyok, a teleltetés, a ked
vező őszi időjárás következtében jók voltak.

Az állatértékesitési viszonyok, ez évben is 
kedvezők voltak, amit a vásárok élénk forgalma
is bizonyít.

A gabona-értékesitési viszonyok, az aratás
tól kezdve egészen az év végéig, határozottan 
rosszaknak mondható. A búza ára oly alacsony, 
hogy tekintettel a megdrágult termelési költségekre, 
a búzának haszonnal való termelése kétségessé 
tétetik.

Közgazdasági állapotainkon vörös vonalként 
húzódik végig a szociálista izgatások következté
ben a munkások elégedetlensége, jóllehet a gazdák 
a munkabérek emelésével a munkások megélhetési 
viszonyait annyira javították, hogy azoknak a nyári, 
őszi és tavaszi kereset olyan jövödelmet biztosit, 
hogy egész évi szükségletük fedezetetet nyer.

A szociálista izgatókkal szemben követendő 
eljárásra is felhívtam a hatóságok figyelmét és 
különösen az iránt is intézkedtem, hogy a ható
ságok a gyülekezések (népgyülések) engedélyezése 
iránt beérkező kérvények elbírálásánál az állami 
és társadalmi rend és béke követelemények szem
pontjából járjanak el és minden ilyen kérvény 
beérkezését, valamint minden strike-ot is azonnal 
bejelentsenek.

Gazdasági életünkről szólva fel kell említe
nem, hogy a vármegyében már több helyről szer
ződtettek idegen megyékbe gazdasági muokásokat.

Hátrányosan érinti gazdasági életünket a k i
vándorlás is, amely ma már nálunk is nagy ará
nyokat ölt és szinte rögeszmévé fajul. Tömegesen 
özönlik népünk útlevélért. Ennélfogva a kivándor
lásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
rendelet értelmében szigorú kötelességemnek tar
tom, hogy a kivándorlást megakadályozzam, e cél
ból az útlevelek kiadását lehetőleg korlátozzam.

A Csáktornyái vasúti vonalokon csendőnég 
ellenőrzi az útlevél nélküli kivándorlókat és már 
sokat feltartóztatott; ez az ellenőrzés azonban a 
csendőrség létszámának elégtelensége miatt még 
sem egészen kielégítő; sőt most már alig Teset



célra, mert az ilyen kivándorlók legújabban már 
nem vasúton, hanem kocsin mennek át a határ
szélen. Ennélfogva a megyei közigazgatási bizott
ság feliratot intézett a in. kir. belügyminiszter 
úrhoz az iránt, hogy Csáktornyán határrendórség 
állittassék fel. A m. kir. belügyminiszter ur Csák
tornyán határrendőrségi kirendeltséget szervezett, 
amely azonban csak április hó t-én lesz fellállitva.

A kivándorlást illetőleg a számadatok a kö
vetkezők:

Útlevél kiállítása iránt az elmúlt évben 
1366 kérvény érkezet be. Ez a szám az előző évit 
234 el meghaladja.

Alaposan remélhető, hogy a vármegyénk 
azon régi óhaja, hogy a vármegyei telefon léte- 
sittessék, állami segéllyel keresztülvihető lesz, mi
ért is a vármegyei telefon hálózat létesítésének 
elejtett fonalát ismét felvéve, oda fogok törekedni, 
hogy a hálózat esetleg a községek hozzájárulásá
val és megfelelő előfizetők biztosításával mielőbb 
felállittasaék.

Á r  v a j  L a j o s  s. к ,
Zvármegye alispánja.

A tanítóképző-intézet tánc- 
mulatsága.

Még élénken emlékezünk a 3 évvel 
ezelőlt rendezett fényes Zrínyi bálra, mely a 
Zrínyi-emlékoszlop emlékezetes leleplezési 
ünnepségnek epilógusa volt. Most szomba
ton — ugyancsak az emlékoszlop még hátra
lévő költségei javára — megint hangver
senynyel egybekötött láncmulalságot rende
zett a helybeli tanilóképző-ntézet ifjúsága. 
S ha ez a láncestély nem is volt oly nagy
arányú, mint a 3 év előtti, azért mégis ha
tározottan kimagasló mulatsága volt az idei 
farsangnak. Nyolc óra után már alig lehe
tett helyet kapni s mire a hangverseny 
megkezdődött, zsúfolásig megtelt a Zrinyi- 
szállónak ízlésesen diszitett nagyterme.

Érdekességét növelte a láncmulatság
nak a hangverseny, mely gondosan össze
válogatott 6 pontból állott. Minden egyes 
pontja magában véve is egy-egy élvezetes 
koncertszám volt. Mégis legjobban tetszett a 
melodráma, a Magyar dalról, meg a magyar 
népdal — egyveleg, mellyel Fonay Jenő IV. 
é. növ. vezetése mellett a programul véget 
ért. A melodráma szavalója: Polány János 
III é. növ. nagy hálást ért el, hasonlóképen 
tetszetlek a Vad József IV. é. növ. zongora- 
játéka kíséretében előadott, sa  szavalatot kí
sérő karénekek is, melyekkel az intézel 
énekkara szinte illusztrálta az ország ezred
éves történetének hangulatos eseményei l 
föltüntelő mélyérzésü szavalatnak egyes 
kidomborodó mozzanatait. Nagy sikert ért 
el a Hajósdal s az Intermezzo is; utóbbit 
Most Gyula IV. é. növ. dirigálásával az ilju- 
ság zenekara játszott el nagy buzgósággal, 
ügyesen. — Előadó darabja a hangverseny
nek Jezermczky Zoltán 111. é. növ. mono
lógja voll, melyei a »Monolog ellen« mondott 
— bőségesen rászolgálva arra a tapsra, 
mellyel jól átgondolt s szépen kidolgozoll 
alakítását a közönség lelkesen honorálta

Fénypontja az estélynek Purcsi János 
képzőintézeti zenetanár cimbalornjátéka volt. 
Siri csöndben hallgatta végig a közönség a 
cimbalmozó tanár végtelenül elegáns játékát. 
Mintha tündémjjak száguldoztak volna vé
gig a hangszer húrjain: úgy varázsolla elő 
két verőjével a művész azokat a gyöngéden 
finom hangokat, melyekkel a hallgató kö
zönséget valósággal elbájolta. Igazán meg
döbbentő kontrasztja volt a percekig tartó 
mélységes csöndnek az az orkánszere taps
vihar, mely a cimbalomművészt két Ízben 
is a dobogóra hívta, hogy megismételt játé
kával jól kiérdemelt babérkoszorúját újabb 
és újabb levelekkel öregbítse.

De nemcsak erkölcsi sikere volt az 
estélynek, anyagi tekintetben is megfelelt a 
várakozásoknak s tekintélyes összeggel csök
kentette azt az adóságot, mely az emlék
oszlop végrehajtó-bizottságát még terheli

Előadás után száz és száz kéz buzgól- 
kodolt azon, hogy táncteremmé varázsolja 
át az imént még hangversenytermet. Tiz 
órakor már talp alá húzta Sárközy, ha 
ugyan táncnak lehetett nevezni az egymás 
hálán tolongó tánczolni vágyó pároknak 
lipródását!

Az estély felülfizelői a következők vol
tak: Grünnwald Sándor (Varasd) 22 27 K, 
Ne uma nn R óbert, M esterics Aladár, 
Bencsák Viktor (Zürich), Meiszner Emil, 
Pethő Jenő, Vurglich Ágoston (Felsöőrs) 
5 — 5 K; Pálya Mihály, Szalon Péter, Wollák 
Rezső 4 —4 K; Czövek István, Cvelkovics 
Antal, Heilig József, Kertész Lajos, Kovacsics 
Ferenc dr, Rosenberg Lajos, Strausz Sándor, 
Varga Sándor 3 — 3 K; Özv. Baranics And- 
rásné, Benedikt Hermann, Buchwald Ernőné, 
Császár Ernő, Dénes Béla. Hirschmann N.. 
Kovács Lipót dr., Kecskés Ferenc, Krascho- 
velz József; Maries Ottó, Mráz Jenő, Neumann 
Salamon, Pátkai Jákó, Pollák Gyula, Plichta 
Béla, Polány Erzsi (Németlő), Rónai Sándor, 
Schlezinger Lajos, Strausz Miksa, Sulleg 
János, Schwarz Jakab Scheffer Miksa, Szo
bányi Lajos. Viasz Nándor, Zrínyi Viktor 
2 — 2 K; Ács János, Dékány Mihály, Dras- 
kóci József, Grész Ernő, Heinrich Sándor, 
Herlinger Sándor, Horváth Etelka (Dráva- 
vásárhely), Kálmán József, Králl Mátyás, 
Magdics Géza, Millényi Árpád, Mikk Szilárd, 
ifj. Premecz Miklós, Scliwarz Antal, Szenteh 
Dezső, Vajda Andor, Varga Wolfgang l — 1 
K; kiknek a rendező-bizoltság ez utón is 
hálás köszönetét tolmácsolja.

Az estély tiszta jövedelméből a jelzett 
célra 300 korona jutod, melyet már át is 
adtak a Zrínyi emlékoszlop végrehajtó-bizott
sága pénztárosának, Czvelkovics Antal urnák.

K Ü L Ö N F É L E  K .

Uj főrendiházi tag. Л király Herlelendy 
Ferenc Zala vármegye volt főispánját, zala- 
megyei nagybirtokost élethossziglan a fő
rendiház tagjává nevezte ki

—  Áthelyezések. Л vallás és közokta
tásügyi miniszter Várhelyi György zalame- 
gyei kir. segédtan felügyelőt a nógrádmegy<*i 
kir tanMügyelőséghez vissza helyezte, he
lyébe pedig Ruts»*k Imre kir segédlaiifelü- 
gyelőt a zalavármegyri lanfelügyelőségh'Z 
helyezte ál.

—  Tanfelügyelői látogatás. Dr Rnzicska 
Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelő január hó 
30-án Csáktornyára érkezeit. Megvizsgáld 
az állami fin és leányiskolát és ennek befe
jeztével mindkét iskola tantestületével, az 
iskolai élet minden mozzanatára kderjesz- 
kedő értekezletet lariott. Meglátogatta az 
iparos tanonc iskolát és a kisdedóvodát.

Az állami tanítóképző intézet tanári 
karával tarlóit értekezlet után, e hó 2-áu 
Zalaegerszegre visszautazott.

—  Nyugdíjazás. A vallás és közokta
tásügyi miniszter Pálya Mihály Csáktornyái 
áll. polgáriskolai igazgatót 33 évi szolgálata 
után saját kérelmére ez évi február i-lől 
kezdve nyugdíjazta Dr. Rnzicska Kálmán 
kir. tanácsos tanfelügyelő, azon alkalomból, 
hogy a Csáktornyái állami, polgári fiú és 
leányiskolák megvizsgálásának keretében 
utoljára találkozott Pálya Mihály igazgatóval,

a két tanintézet tantestületének február hó 
elsején, királyi tanfelügyelő elnöklete alatt 
tartolt értekezletében, Pálya Mihály igazga
tónak lelkes beszédben mondott köszönetét 
és elismerést hosszú tanügyi pályáján tanú
sított odaadó buzgóságáért s hazafias mun
kásságáért. Nem búcsúzik tőle véglegesen s 
felkéri, hogy február hó elsején bekövetke
zett nyugdíjaztatása daczára, miniszter érnak 
további intézkedéséig az igazgatói teendőket 
legalább február hó végéig lássa el, mit 
Pálya mihály el is fogadott. A polgári fiu- 
és leány iskolák tantestületei ünnepélyesebb 
formában is elakarlak búcsúzni volt igaz
gatójuktól, de ettől a nyugdíjazott kérnlmére 
elállottak

—  Eljegyzések. Hirschmann Terka kis
asszonyt, Hirschmann Leó a Csáktornyái tárhá
zak társtulajdonosának leányát eljegyezte 
Dr. Gänger Jenő ezredorvos.

Rosenberg Margit kisasszonyt Rosenberg 
Rezső helybeli vaskereskedő leányát cdje
gyezte Lukács Aladár állatorvos.

Meghívó. A Csáktornyái szépítő egye
sület vasárnap folyó hó 17-én délután 3 
órakor a lüzolló egylet tanácstermében tartja 
közgyűlését, melyre a t. tagok ezúton is 
meghivatnak. Az elnökség.

—  Muraközi vonatkozású ügyek Zala 
vármegye törvényhatósági bizottságának a f. 
évi február hó 11-én tartandó közgyűlésén 
Édeskut, Drávaóhid és Zrínyifalu községek
nek fellebezése a vármegye alispánjának 
az uj nagyfalui körjegyzőség székhelyének 
megállápilása tárgyában hozott 128/ni. 907 
véghatározata ellen. Kotor község képviselő
testületének a jegyzők közül az anyakönyv- 
vezelő és anyakönyvvezetőhelyettes kijelölése 
tárgyában hozot határozata. Csáktornya nagy
község képviselőtestületének a jegyzők közül 
az anyakönyvvezető és anyakönyvvezelőhe- 
lyetles kijelölése, a községi irnoki állásnak 
segédjegyzői állásra leendő átalakítása és a 
község szervezési szabályrendeletének mó
dosítása tárgyában hozott határozata. Füzessy 
Cuszláv körjegyző szentmáriai lakósnak fe- 
lebbezése Alsómihályovecz község képviselő- 
leslülelének iskola ópilés tárgyában hozod 
véghatároz.da ellen. Alsódomboru község kép
viselőtestületének telekkönyvi kiigazítás tár
gyában hozott határozat i. Alsódomborü köz
ség képviselőtestületének a község tulajdonát 
képező regale kártalanítási kötvény feloldod 
érlékének visszatérítése tárgyában hozott 
hal rozata. A viziszeidgyörgyi körjegyzői lak 
és iroda építési ügye. Csukovecz község .n- 
gallan eladási ügye Dr. Kemény Fü öp p t - 
laki lakós községi póladó törlési ügye. Tüs- 
keszenlgyörgyi körjegyzőséghez tartoző köz
ségek szervezési szabályrendeletének módo
sítása tárgyátian hozott 10406. ni 906 jkvi 
1171 számú határozat helyesbítése Mura- 
szilvágy község képviselőtestületének köz
ségi póladó törlése tárgyában hozod határo
zata. Hemusovecz község képviselőtestületé
nek 1400 К kölesön felvétele tárgyában 
hozod határozata Csukóvecz község képvi
selőtestületének 800 К kölcsön felvétele tár
gyában hozott határozata. Bottoruya község 
képviselőtestületének határozata a Szalay 
Mátyást terhelő 260 К révhaszonbér törlése 
tárgyában. Csáktornya nagyközség képviselő
testületének a éjjeli örök és rendőrök fize
tésének, a községi kocsis cselédbérének és a 
rendőrbiztos lakbérének felemelése tárgyában 
hozod határozatai. A slridói körjegyzőség 
együlb-s képviselőtestületeinek határozata 
özv Kerman Jánosné tanító özvegye segé
lyezése tárgyiban

M  ч



—  Halálozás. Schulleg János a Mura
közi Takarékpénztár Részvénytársaságnak 
alapítása óta igazgatósági tagjai folyó hó 
4 én, délután 3 órakor, életének 76-ik évé
ben, rövid szenvedés után elhunyt. A meg
boldogult hült teteme 6-án, délután 3 óra
kor helyeztetett a drávaszentmihályi teme
tőben levő családi sírboltban örök nyuga
lomra.

—  Sorshúzás. A folyó évbeli első kor- 
osztálybeli állítás köteleseknek, azaz azok
nak, kik 1886-ban születtek sorshúzásuk 
a Csáktornyái járás területén folyó hó 18-án 
d. e. 9 órakor lesz Csáktornyán a Zrínyi 
szálloda nagytermében.

A jobb a jónak ellensége, s ezért, ha 
jobb helyett jót kínálnak, azt elfogadni mu
lasztás, s igy ha Csukamájolajról van szó, 
az csak Zoltán-féle legyen, mely készítmény 
kiváló előnyei általánosan ösmertek.

—  Tenyészbéna lovak irtása. A múlt 
hónap végén a m. kir. földmivelésügyi mi
niszter rendeletére és anyagi hozzájárulásá
val a perlaki és letenyei járások területén 
újból kiirtottak tenyészbénaság fertőzése 
gyanújában levő 23 drb kanca lovat. E ki
irtások célja, hogy a nevezett járások terü
letén uralgott eme káros állatbetegség vég
kép megszűntettessék. A magas földmive- 
lési kormány ennek az érdekében minden 
áldozatot meghoz s az ily «betegség gyanú
jában tevő állatot, ha a gyanút a tulajdo
nos bejelenti, rendes áron megvásárol és le- 
bunkoz. Ha azonban a lula|donos a fertőzés 
gyanúját elakarja tagadni s csak a hivatalos 
vizsgálat veszi azt észre, akkor a tulajdonos 
semmi ellenértéket sem kap s a lovat 
mégis kiirtják. Saját érdekében áll tehát 
minden lótulajdonosnak, hogy az esetleges 
tenyészbénaság fertőzés gyanúját előre be- 
lelentse, mert akkor semmi kára sem lesz, 
mig ellenesetben, a kár őt terheli.

—  A kivándorlás. A Csáktornya és 
Nagykanizsa közötti vonalokon szolgálatot 
teljesítő csendőr őrszem folyó hó 5-én is
mét 8 utlevélnélküli kivándorlót tartóztatott 
le a Csáktornyái állomáson. A visszatarttóza- 
tottak között két fiatal 20 éves nő,egy még 
katona köteles sorban levő 17 éves suhanó 
3 tartalékos katona s a többi is fiatal élet
erős férfijvolt. Volt náluk összesen 23000 
korona készpénz és valamennyinél Antver- 
pen— New-York között közlekedő hajójegy.

—  Hirtelen halál. Csalopek József nagy
falusi lakos folyó hó 5-én Drávavásárhelyen 
lakodalomban volt, miközben hirtelen rosz- 
szul lelt s pár perc alatt meghalt. Szivszél- 
büdés ölte meg

—  Betöréses lopás. Január egyik é jje
lén Kraulhacker József stridói lakosnak az 
I. hegykerülelben levő lakatlan épületének 
ablakát felfeszitették s onnan mintegy 200 
К értékű tárgyal vittek el. A vizsgálat ki
derítette, hogy a lopást Dobics István ker- 
csai lakos követte el, kinél az ellopott tár
gyak nagy része fel is találtolt.

—  Saját pénzének ellensége, ki sző- 
lőoltvány szükségletét nem a legjobb hír
névnek örvendő és szakavatott vezetés alatt 
álló *Milleniümtelep«-nél Nagyőszön, Toron- 
tálmegye, szerzi be, ahol csakis elsőrendű 
hazai és amerikai fajok a legolcsóbb árban 
kaphatók. Nagy képes magyar vagy német 
vagy román vagy szerb nyelvű árjegyzék 
kívánatra mindenének küldetik.

Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
alulirt elöljárósága által ezennel közhírré 
tétetik, hogy a községnek mull 1906. évi 
összes számadásai az 1886. évi XXII. t.-c. 
142. §-a értelmében folyó hó 7. napjától —

ugyancsak folyó hó 22. napjáig terjedő t5  
napon át a községháza tanácstermében köz
szemlére helyeztettek azon célból, hogy azo
kat az érdekelt adófizetők a hivatalos órák 
alatt betekinthessék és netáni észrevételei
ket megtehessék. Kelt Csáktornyán, 1907. 
évi február hó 6. napján. Petries Ignác sk 
bíró. Dénes Béla sk. községi jegyző.

— A Dr. R I C H T E R -féle Liniment. Caps 
CompHorgony- Pa in.-Expeller) igazi, népszerű há
ziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 37 év óta mindig készletben van. Hátfájás 
csipőfájdalom, fejfájás, köszvóny, csúznál stb.-nél 
a Horgony-Línimenttel való bedörzsölések mindig 
fájdalomcsillapító hatást idéztek elő; sőt járvány
kórnál, minő: a kolera és hányóhasfolyás, az al
testnek Horgony-Liniraenttel való bedörzsölése 
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer 
jó  eredménynyel alkalmaztatott bedörzsölésképpen 
az influenza ellen is és üvegekben: á 80 fillér, 1 
kor. 40 f. és 2 korona a legtöbb gyógyszertárban 
kapható; de bevásárlás alkalmával tessék határo
zottan: Richter-féle Horgony-Linimentet (Horgony- 
aPin-Expellert) kérni, valamin a »Horgony« véd
jegyre és a R i c h t e r  cégjegyzésre figy élni és 
csak e r e d e t i  ü v e g e t  elfogadni.

— Aszoboticai önk. tűzoltó-egylet mull 
hó 27-én sikerült táncmulatság tartott, me
lyen a tözoltóegylet kebelében ezelőtt fél 
évvel alakult zenekar játszott. A mulatság 
hangulatát emelte az a körülmény, hogy főt. 
Králics Bálint szelencéi plébános, Szobotica 
szülöttje, abból az alkalomból, hogy ez év 
folyamán ünnepli áldozárságának 25 éves 
jubileumát, a szoboticai tűzoltó-egylet szer
tárának a gyarapítására 50 koronát volt 
kegyes adományozni. Fogadja ez utón is 
főtisztelendő ur a tűzoltó-egylet hálás köszö
netét. — Ezenkívül felülfizettek még: főt. 
Imrey Ferenc 2 K, Gabrec János 2 K, 
Koósz János 2 K, Kovacsics János 2 K, 
Zigler Gusztáv 2 К 40 fill., Kocián József 
1 K. Fogadják a szives adakozók hálás kö
szönetét az egyletnek.

—  Sárközy Sándor közkedvelt cigány 
zenekarunk általánosan ismert prímása, 
pénteken este */49 órakor 56 éves korában 
szivszélhüdés következtében hirtelen elhunyt.

Hazamentében rosszul lett. bevánszor- 
gott a Prusalz-íéle vendéglőbe, a hol 10 perc 
múlva kiszenvedeti Özvegyet és 4 kiskorú 
árvát hagyott bálra Ma délután 4 órakor 
temetik a drávaszentmihályi temetőbe. 
Béke hamvaira.

Hátramaradottjainak a pillanatnyi nyo
mortól való megmentésére gyűjtési indítot
tunk. Kérjük olvasóinkat, kiket játékával gyö
nyörködtetett, bármily csekély adományainál 
lapunk kiadóhivatalába küldeni szíveskedje
nek. E helyen fogjuk nyugtázni.

—  Tánciskola. Rákos L. a nálunk is 
előnyösen ismert tánctanár e hó 20-án kezdi 
meg az oktatást a Zrínyi szálló nagytermé
ben. Behatásokat elfogad szívességből Strausz 
Sándor könyvkereskedése. Külön boszton- 
kurzus Tandíj: kezdőknek 16 K, haladóknak 
8 korona.

—  Kir. bir. végrehajtó. A nagykanizsai 
kir. törvényszék vizsgáló bizottsága f. évi 
január hó 29-én Grosch János muraszent- 
mártoni lakós, segédjegyzőt a kir. bir. végre
hajtói teendők ellátására egyhangúlag képe- 
sittelnek nyilvánitotta.

—  Á larcos bál. Sárközi Testvérek 
zenekara 12-én húshagyó kedden a Zrínyi 
szálló nagytermében álarcos bált rendez 
Belépti dij 1 korona.

—  A tűzrendészet! szabályok végre
hajtása tárgyában vármegyénk alispánja a 
következő rendeletet adta ki valamenyi fő

szolgabírónak: Köztudomású tény, hogy a 
községekben igen gyakran pusztító tűzvésznek 
sok esetben az az okozója, hogy a szülök 
gondolatlansága folytán a gyermekek könnyen 
hozzáférnek a gyufához. Minthogy az 1889. 
évi 12412. számú vármegyei szabályrendelet 
10. §-a világosan előírja, hogy a »gyufát 
mindenki oly helyen köteles őrizni, hogy 
ahhoz gyermekek ne férjenek.* minthogy 
továbbá ezen rendelkezés megsértése az idé
zett szabályrenelet V. fejezete és az 1879: 
40. tez 141. §-a értelmében még az esetben 
is 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő, ha nem szándékosan, hanem 
gondolatlanságból lesz elkövetve: elrendelem, 
hogy ezen redeletem a megye összes köz
ségeiben'^ községházán írásban állandóan 
kifüggesztessék, dobszó mellett pedig mentői 
gyakrabban közhírré tétessék; — továbbá, 
hogy a czim a szabályrendelet ezen intéz
kedésének1* betartását folyton és a legszigo
rúbban ellenőrizze; végül, hogy a ^községi 
elöljáróságok s a r. t. városi közegek a sza- 
a szabályrendeletjszóban levő intézkedéseinek 
esetleges megsértését a kihágási eljárás meg
indítása végett minden esetben a járái főszol
gabíróhoz, illetőleg rendőrkapitányhoz hala
déktalanul bejelentsék.

A^hét története.

(A\\helyzet. — A szerb pátriárka botránya.
Borzasztó tűzvész Fiúméban. — Revolver, 

mint tanítási ̂ eszköz.

Günther Antal, az ujjonan kivevezett igaz- 
ságügyminiszter már elfoglalta hivatalát, de a Po- 
lónyi-tigy hullámai még nem simultak el. Neveze
tesen Schönberger bárónénak nyilatkozatai foglal
tatja ’sokat a sajtót és azokat, kiket ez a hiszté
rikus asszony megtámad. — A képviselőházban 
meglehetősen simán és nagy gyorsan megszavaz
ták az qjoncjulalékot és némi megnyugvással vet
ték tudomásul a honvédelmi miniszter kijelentését, 
hogy most a létszám-emelés kérdésével nem fog
lalkoznak. — Említést érdemel a pártközi kon
ferencia, melyenjelfogadták a munkásbiztositásról 
szóló törvényjavaslatot.

A magyarországi szerb egyház főpapját,Bran- 
kovics Györgyöt azzal a váddal illette a kongresz- 
szus, hogy a püspök hütlenül kezelte a reábizott 
egyházi alapokat és fölhívta az egyházfőt, hogy 
hagyja el helyét. A pátriárka azonban vonakodik 
e felhívásnak eleget tenni, s nem ismeri el a 
kongressust illetékesnek, hogy őt igy megfenyítse. 
Az ügy kezd nagy politikai jelentőségre vergődni 
s a képviselőházbanjs szóba kérőit.

Fiúménak egyik legnagyobb, impozáns épü
lete, a magyar államvasutak nyolcemeletes ele
vátora pusztító tűzvész martaléka lett. A tűz a 
legfelsőbb emeleten ütött ki, s oly gyorsan terjedt, 
hogy a hamarosan a helyszínén termett tűzoltóság 
már csak a tűznek szomszédos épületekre való 
álcsapását tudta megakadályozni. Az egész nagy 
épület porrá égett.

Hogy a birodalmi németek mily kegyetlenül 
germanizálnak, élénken illusztrálja a következő 
eset, melyet Pozenből jelentenek. Osrova község
ben, amelynek lakossága tiszta lengyel, az iskolás 
gyermekek nem akarták a miatyánkot német nyel
ven megtanulni, ami annyira megharagitotta a  
német iskolaszéket, hogy egyJSüssel nevű fiatal 
tanítót helyezett ki a községbe, aki ismeretes volt 
brutalitásáról és lengyelgyüleletéről. Amikor ez a 
tanító tapasztalta, hogy a gyermekek semmiféle 
fenyegetésre sem akarják németül elmondani a 
miatyánkot, a legközelebbi egyik előadásra töltött 
revolvert vitt magával és ott a tanteremben több-, 
szőr elsütötte. A lövöldözésre páni félelem fogta 
el a szánalomra méltó gyermekeket, sokan elájul
tak és egy kis lány az ijedségtől annyira megbe
tegedett, hogy felépüléséhez alig van remény. A 
községi elöljáróság az esetet bejelentette a fölöttes 
iskolai hatóságnak.



XXIV. Csáktornya, 1907. februara 10-ga. 6. Broj.

Sve pofiinké se tiCuC zadriaja 
novinah, naj se pofiiljaja na 
me, urednika vu Csáktornya.

Izdatel jatvo:
knjidara S t r a u s z  S a n d o ra , 
kam se predplate i ohzna ne 

pofii lj aj u.

MEDIIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izljieéi druítveni, znaetveni i povuöljivi list za púk 

Izlazi svak i t je d e n  je d e n k ra t  i to :  vu sv ak u  ned elju .

Predplatna с е м  je:

Na celo l e l ő ............ 8 kor.
Na pol leta ...............4 kor.
Na Cetvert leta . . .  2 kor.

Pojedini broji kofitaju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 

raöunaju.

Odgovorni urednik:

L O P A R IT S  R. JÓ Z S E F .

Zirasko spominanje.

Vreme je takovo, da se vnogo nemore 
vuni posluvati. Clovek je prisiljen da se vu 
hiii zadrdava. Pak kaj da vu tukovem vre- 
menu dela Clovek? Treba je da se sa tak- 
vim poslom bavi, koj mu je i dudi hasno- 
vit. Zvun kajkakovog domaöeg posla naj 
nekaj i Cita, naj razgovara, razmatra, naj se 
vuCi.

Vrlo lepu navadu imaju ljudi vu ne- 
kojih selah, po danu doma posluju sa kaj- 
kakvimi posli domaCimi, delaju i kajkakove 
domaCe medtrije, dene predeju, a mudki ko
dé pleteju, kefe delaju, zubaCidCe strudeju i 
t d. da tak nítko nemode reCi da zabadav 
prodiviju sveta.

A onda opet se zideju pri jednoj ili 
drugoj hidi, ne da hűje hajé delaju, nego 
da se razgovaraju od spametnih stvarih.

Jer denes je takovo vreme, da se mo- 
remo о Cem razgovara ti. Velike nesreóe se 
dogadjaju po svetu. Lani su Iri veliki vá
ráéi tak rekuC onidteni bili od polresa, vu 
rudah su se velike nesreCe pripetile. a sada 
komaj da se je zapoCelo Ijeto veC iz Ame- 
rike opet dójde glas od unidtenja jednog 
varafia od potresa. Vu N- mdkoj je velika 
nesreCa bila vu jednoj rudi blizu 200 ljudi 
je smrt nadlo tarn i kuliko njih ga je ra- 
njeni. Vu Francuskoj se je orsag Cista od-j 
vrnul vere. Cirkve su zaprte, meée se ne- 
sludiju, bidkupi su izlerani iz svojih palaCah

To su sve takove stvari, da si Clovek

Z А В A V A .

Petrek.
Petrek je bilo ime vrtlara malomu si- 

neku. Sepavi mali deCec je bil i kajti ohol- 
na birodka deca nigdar nisu ga vzela med 
se, vu samoCu se poteknul i samec je pos
tal iz njega. Tihe reCi i bledoga obraza sí
nek celi dán sam jedini se je skrivaCkal 
vu vrtovih gnSCarah. Na projnatimi putovi 
je moCi bilo videti vuske siede, kud je ho- 
dil svojom depavom nogom. Zvekde strani 
ga ni moCi bilo videti, nego ako ga negdo 
takov zval, koga je  rad imái, onda je na 
jenkrat van dodel iz gudCare, na takvim 
mestu gde su ga najmenje Cekali, kakti skro- 
teni mali jed. Vu lepimi sunóeni dnevi s 
povrteljem posejanoga vrta krajini med sün- 
Cenicami se skrivaCkal Ovoga cudnovitoga 
cveta je jako rád imái i Cuduval se nad 
njim. Ako pák je veter puhái, onda se pod 
velika divja kostanovja vzel, koja su lak 
muvila, как jedne velike orgulje.

Imái je Petrek, koj poleg svojega na- 
Cina, vnogo sí premidljaval jednoga skrov- 
noga divuCega kipa: zemeljskoga gospodma

Glavni urednik s

MARGITAI JÓ Z S E F .
Isdatelj i vlaetnik;

S T R A U S Z  SÁN D O R.

more rnnogo razmidlavati о njih i muogo 
more se spominati od njih. Moreju nam 
svim skupa sluditi na peldu.

Citanje hasnovilih knjigah je takaj do- 
bro vu zimi napre zeti. Takove knjige ne 
Cilajte, kője bi vas od vere ili domovine 
odvrnule. Vera nam je svim utjeha, domo- 
vina nam je  svim zavetje.

Stradni su ljudi bez vere. Neimaju ovi 
nikaj u srcu kaj bi njih topilo. A bladeni 
je on, kojega vugodna toplina vere greje. 
Zakaj bi bilo to, da neverujemo nikaj ? Med 
suzami sprovodiino ovaj cell divot, pak on 
da nebi mogli nnati i vere i ufanja, da za- 
tfin divolu dojde jedan lepdi divot vu ne- 
beskim kraljestvu.

Razmalrajmo to. Duge su veCere, spo- 
minajmo se od toga. Cilajmo takove knjige, 
koje nas od toga vuCiju.

Jesu ljudi, koji nepoznaju niti neCeju 
priznati, da je Cloveku potrebno da ljubi 
svoju domovinu. Medjunarodni slobódnomi- 
álenjaki, pak i medjunarodni socijalisli, ovi 
nemaju domovine njihov je celi svet.

Njim je svejedno, koj gud narod, iz- 
smehavaju se iz onoga, kaj narodi za svoje 
drdiju. NeCitajle knjige ovih inöitajte knjige 
puntarov, jer vas odvrneju od vadega naj- 
milijega mesta od vade zibke.

Citajte i razgovarajte se od pouCijivilij 
stvarih. Treba je  da poznamo onaj koma- 
diC zemlje, koja nam kruha daje. L)akle Ci
tajte knjige i od gospodarslva

Milo hi nam bilo ako bi i medjimurci 
utemeljili vu svakom selu knjidnice. Iz ovih |

bi mogli uvek Cilati knjige. Knjige i zaba
dav dobiju od vlade, samo naj ga njih je 
koji Citaju. —

Citajte i budite verni Bogu i Domovini!

Politiéki pregled.
Polonyi je odstupil i veC je i novi mi

nister imenovan vu osobi Gunther Antala. 
Günther je  bil vu ministeriumu pravice dr- 
davni tajmk, sad ga je  kralj za ministra 
pravice imenoval. Najprije je bilo ponudje- 
na ministarstvo pravice Holló Lajosu, ali 
on nije hotel to prijeti zatem je Gűntheru 
bilo ponudjeno, koj se je i pripravnim Cinio 
prijeti vodjenje ministerstva pravice

Vu orsaCkom spravidCu su sada poCeli 
razpravljati opet zakón о letoSnjoj dtellingi 
Ljetos bude se ravno tuliko zelo njih za 
soldale, как prilikom prodle dtelmge. Koji 
budu sada idli na dtelmgu, budu vu redo- 
vitim vremenu rukovali nutri.

Vu Horvatskoj jod dalje traja obdtruk- 
cija. Nikak se nemoreju pogoditi. Как no
vine pideju, bude mozbit dodlo i do toga, 
da se sadadnji sabor razpusti, pak bude 
drugo zbiranje.

KarlovaCki srpski patriarka (nadbidkup 
staroverski) ima pod stare dneve vnogo po
sla. Pod stare dneve su to osvedoCili do 
njega, da je  peneze cirkvene vkral i to 70 
jezer forinti Так je je osvojil, da nje nig 
dar nije vrnul. Stari patriarka je pred kra 
Ija hlel dojti, ali nije dobil dopust, da doj 
de, kralj ga nije hotel primiti. Sad su g?

Lenkicu. Mala pucica vsaku jesen svojemi 
rodilelji na nekuliko tjednov na imanje do- 
dla je, nego vu takvem hipu se verek mt 
ni oglednula na vrtlarovoga depavoga sina. 
Osim toga lakaj je jedna preätirnana varad- 
ka mala gospodicina: svilnim pantlekom 
imala je lasi zvezana i как sneg u beli op- 
ravi, carlljivo je  hodila

Pak ipak je Petrek jednu Cudnu ku- 
radnu pohlepnost imal. To bi bil rad. da bi 
on Lenke njeni brat mogel biti i da jenput 
za ruku bi uju mogel peljati, как je pri 
dobro odhranjeni gospodski delei to videl 
. . . Ni si je ravno rn sl l как bi se spunila 
ova njegova delja, nego zato bi ipak jako 
bil rad, ako bi se mogla spuniti.

Ober vrta prek repiCnih zemljah, mali 
nizki bredulci /aprli su obzora. Nh vrhuncu 
topolova du mica se je rezprestiralo do к raja. 
Tarn je bit imanja hatar. Petrek jod nigdar 
nije ufal ta gori iti ar ga n)egov otec slim 
pladil da stekli pes leduje pod lopolovjom. 
Akoprem deCec bi jako rad bil znati, kaj 
more biti preko bregovah. Takvoga nekaj 
di je  mislil vu sebi, da je  tarn svetu к raj i 
da odonud doli moCi videti vu omarnlenu 
niCesloCu.

Jenkrat v jednem proluletnem poldne-

vu, kada nigdo ni hodil po zemljah, podse- 
guril se i svojim tvrdoglavnim odluCenjem 
vz I se je na put

Dugi i ledek put je bil njemu. Kak 
berd je oslavil vrta, po oram zemlji, moral 
je do kraja deplesali. Pomalo i tedko spla- 
zil je gori na verhunec. Na zadnje opedani 
postoji pod topolovjom. Onda je -zakriCal 
vu velikoj svojoj imloli. Kaj je videl ono 
je  nekaj Cudnoviloga bilo. Pod njim lepe 
livade rezprezlirale se jesu do obzira.

Livade je pokrila protuletna megla. 
Suncc je ravno zahajalo i kakli jedna stra- 
dno velika ervena kngla sedela je pod ne- 
beskim svodom. Vodeno zercalo vu zlatoj 
sjajnoj ognjeni svellosti ledCalo se na tuliko 
da je Pelrek za jen Cas moral zadmeriti.

Na sjajnim nebeskim svodu kakti jed
na velika vrata naCinili jesu oblaki. Kak 
daleko за Petrekove oCi videle, nit jedna 
stvorjena duda se ni genula. Glibcka tihoCa 
bila je sve okolo. Topolovih drevih listje i 
padja vsa к о njihovo betvo trave je  tak cr- 
veno bilo, как da bi vu krv bili namoCili.
I vu ovi V* liki skrovni tihoCi je  jedno siro- 
madko CloveCansko malo srdee kucalo pre- 
stradeno, nego ipak zato bladeno: Petrekovo



svi staroverci opomenuli, da naj odstupi od 
biákupije i naj ide vu penziju, jer za sluZ- 
bu je veC nesposoban. Vu toj stvar je bil 
govor i vu orsaókim spraviáCu, te Wekerle 
ministerpredsednik obeCal, da bude praviönu 
iztragu vodil vu stvari.

KAJ J E  NOVOGA?
— K o ie n d a r .  Februar 11. Pondeljek, De- 

siderij opat. — 12, Tork, Eulalija Faönik. — 13 
Sreda, Pepelnica. — Í4. Cetvrtek, Valentin. — 
15. Petek, Koruna Jezuáa. — 16. Subota, Julian
na. —  17. Nedelja, Donat rauőenik. — Evangelium 
öve nedelje je : Jezuä je  u pustinju iáéi. — Mladi 
mesec bude 12*ga ob 6 vuri 43 minuti po pol- 
dan. — Vreme bude do polovice tjedna stalno 
zatim se promeni.

—  Namestuvanje. Na mesto Simon 
Istvana, koj je vu Nagyfalu izebrani za no
tarijuáa je vu Csáktornyi za namestnika po- 
reznog notarijuáa Szabolics Rezső diplome- 
rani notarijuá imenovan.

—  Muzi nedajte se vkaniti. Piáé 
nam jeden vredni domorodec iz Gornjeg 
Medjimurja, da ga je njegova Zena grdo na- 
solila. Так dugó ga je nagovarjala, dók je 
sve dal na nju prenesti, a onda je ona sve 
prodala i sa svojim milim je otiála vu Sla- 
voniju. Siromak muZ je sada ostal sa treja 
decom sam bez kruha. Pita nas muZ, da 
kaj je CineCi . . . Как gud bi mu radi po- 
mogli, ali bormeá neznamo mu odgovoriti, 
da kaj naj Cini. DrugoC se naj neda vkani
ti Zeni, to jedno mu moremo reCi. —

—  Z ad ru g e, tak se vidi bi njih viáe 
rado utemeljilo, jer se joá i sada popitavaju 
ljudi vu knjiZari, tojest vu izdateljstvu na- 
ga lista. Prosimo svakoga naj svoj atresos- 
tavi vu knjiZari i naj napiáe kaj hoCe, mi 
budemo veC odgovorili svakomu, koj nam 
vred no pitanje posta vi.

— S v in d la rija . Oni agenti koji veC 
neznaju drugaC ljudi vun poáiljati vu Ame- 
riku, su sada novu fajtu zmislili tomu i to 
da do Csáktornya banhofa se pelaju po cu- 
gu isti, koji vu Ameriku hoCeju iti, a odo- 
vud opet s skolima do SrediáCa ili do Ptuja 
prek granice, gde je onda poCekaiu agenti

srdce. Na nekakvo lepő, na nekakvo sveto 
i blaZeno delo hotel je  misliti

Nato si je misül, ako bi vezda poleg 
njega stala Lenkica, anda za segurno bi 
prijela njega za ruku, za brata bi ga zva la 
i onda nit nebi bil viáe on áepavi kumiC.

Malo kesnije za óuje pesje lajanje. Na 
stekloga psa si je mislil i prestraáil se je. 
Obrne se i s pomalemi koraki je doli áe- 
plesal prama vrtu, kojega na njegovi dolini 
je vre zahodna sunca nastajala.

Do jeseni nit nije viáe hodil pod topo- 
lovjom. —  Nego njegove miseli — su 
medjutim su podjednom onud hodiie. Vezda 
je vre vu tem mnenju bil, da je na obla- 
kovih vratah od znutra varaáa takaj videl, 
s turnastemi palaéami i velikemi zidinami, 
vu zlati svetlosti na leáCejoj ravnini tenki 
pálmeni rasli jesu, pod njimi dugoga áinja- 
ka imajuCe ptice i veliki stvarih mirni nji- 
hovi áeregi su prehajali. Ovi kipi pri Casu 
iz kakove knjige su mu na pamet doáli.

Vjesen je  opet doáel imanja gospodin 
• Znjim Lenke.

Petreka naravski su vezda vre stirali 
íz vrta, kojega po njegovi pulah vu belim 
opravlena pucica je zletavala, как on koj

s kartami i tak idejű vu Ameriku. To je 
najvekáa ávindlarija na svetu. Stare ljudi 
ne odpelaju, niti stare Zene ne, nego jaké 
mlade ljudi, koji moreju tvrdo delati. Ovi 
mladi deCki tam za nekoje Ijeto senca pos- 
taneju. Bledi su i njihovomu mojzgu je kraj. 
Jer tam straáno tvrdo delaju. latina da i 
dobro sluZiju, ali kaj njím to hasni, ako nje 
onda kad si nekaj zasluZiju i skup spravi- 
ju, zdravje ostavi.

— Smrt Rudolfa. Proáloga meseca 
je bilo 18 Ijet tomu, da se je vu Mayerlín- 
gu ona straána nesreCa dogodila, koja je 
vu Zalost hitila celi magjarski narod. Naj- 
me onda se je razáiril glas smrti Rudolfa 
princa. — Njegvo Velióanstvo je sada prili- 
kom Zalostne letoánjice pohodil grob Ru
dolfa te je dugó molil nad grobom. Viáe 
vencov je videti na grobu i to jako lepi 
venec je Vilmoáa nemákoga cesara sledeCim 
napisom: Vernoma priatelju II. Vilmoá ce- 
sar.» — Kei pokojnoga Rudolfa i njezin 
muZ su takaj lepi venec deb na grob sle
deCim napisom: »Erzsi — Ottó.» Zvun toga 
je viáe vencov na grobu.

— Zbiranje vu Austriji. Vu naáoj 
susednoj Austriji su razpustili sabor, koj je 
joá po starim zakonu bil zebrán i sada je 
veC razpisano novo zbiranje poleg novoga 
zakona. Neznamo как bude ziálo to zbira
nje vun. Ali to jedno je segurno, da vu 
Austriji niti sa tem zakonom nebude trajan 
mir Tarn je samo onda mir, kada je  ma- 
gjare treba grizli. Onda se i sa vragi sloZi- 
ju austrijanci. A drugaC se navek svadiju 
med sobom. Vu proálosti auslrijanskoga sa- 
bora smo videli i lakove sednice, kője su 
prosteáe bile, как da bi se kanasi skup zi- 
áli vu krCmi i poCeli se svadili. Tu su se 
poCeli biti, fuCkati, pluvati, jeden drugoga 
vun hitati ablegati. Kad su najbolje se gri
zli i svadili se, njim je samo zafuCnuti bilo 
treba, как psum da se grzeju, da hajd na 
magjara! i sve je  na jedenput vtihnulo svi 
su mirni postali i poCeli su magjare pso- 
vati i grditi. To je bilo delo starogo rajks- 
rata (tak se zove vu Austriji sabor), a no
voga rajksrata delo joá neznamo ali to jed
no morémé misliti, da budu i ovi proti 
nam.

metulje lövi. Okolo zapada Lenke med les- 
kovetni grmi se zestane sjednim podrapanim 
malim deCecom.

— No ka| oCeá ti ovdi ? — pita ga 
gizdavo?

Nego onda je spoznala vrtlarovoga si-
neka.

— No ti si to, áepavi Petrek?
DeCec si je  skup spobral vsu svoju 

batrivnost.
— Hódi s menőm ti pokaZem nekaj !
— Kaj?
— Nekaj takvoga kaj joá nigdar nesi 

vidla vu tvojem Zivlenju. Joá nit drugi nig- 
do je  ne videl takvo. PokaZem ti zlatoga 
orsaga

— Gde je  to? pitala ga Lenke Zelno 
znajuCa.

— Tam gori, prek topolovih drevah. 
Nego naj povedati nikomu, ar drugomu ne- 
bum pokazal;

— Pák kakov je  zlati orsag?
— Zemlja j > tarn Cisto leáCeCe zlato 

nebo pako sam Zereói ogenj.
— HiZe su takaj vu njem?
— Jesu vera. Ober oblakov celi varaá.
— Ober oblakov? 1 ljudi?

— P od cu g  se je hitil. Opet jeden 
nesrecni ulaner se je hitil pod lendavski 
cug. Zorko József je januara 15-ga rukoval 
nutri к soldatom i как se vidi nikak mu 
nije —  bila po volji sluZba. Niti pol me
seca nije mogel zdrZati i proáloga meseca 
*27-ga na veCer je vun skoCil iz kasarne 
pák seje pri dravaszentmihalyskim breZulku 
pod cug hitil, koj je  iz Lendave doáel na 
veCer ob pol deveti v j  i. NesreCnoga Clo- 
veka je cug 180 metrov nesel sobom, dók 
je  postal. Cista razmrcvarjenoga su poteg- 
nuli vun samoubojnika spod cuga. Nezna 
se zakaj je naCinil táj Cin sobom.

— Zbiranje ékolnika. Jer je  vu 
Muraszentmariji slari ákolnik (orguljar) vu- 
mrl, su sada na zbiranjem ákolnika Fehér 
Sandora csaktornyaiskog rim. katoliCke cir- 
kve ákolnika izabrali.

— Növi notarijuá. Januara 28-ga je 
bilo zbiranje vu novoj nagyfaluákoj notari 
uáiji i tu su za notarijuáa Simon Isvana 
zehrali. koj je  vu Csáktornyi bil porezni no- 
tarijuá. Növi notarijuá je  svoju sluZbu taki 
zapoéel.

— Granicno redarstvo. (Határren
dőrség.) Visoka vlada je  previdla, da ravno 
nad Csáktornya i po bliZnjoj meji skoCi naj- 
viáe ljudi vun vu Ameriku, da se tu dogo- 
di najviáe ávercanja i kajkakovih drugih 
pogreákah, pák je  zato odredila, da se i vu 
Csaktornyu utemelji orsaCko graniCno redar
stvo. VeC aprila 1-ga bude to redarstvo i 
zapoCelo svoju sluZbu. Do toga budemo joá 
viáe pisai i od toga redarstva i veC sada o- 
pominjamo obCinstvo, da se ávarcanja naj 
Cuva jer koga budu prijeli, mu bude Za).

—  Posten gost. Ozsura Peter van- 
dravec je  proáloga meseca stana dobil vu 
Muraszerdahelyu vu krómi Maáanzker Zsig- 
monda. Kad su se vu jutro domaCi gori 
stali, gost veC nije bil pri njih, ni mu bilo 
ni tora ni glasa, otiáel je. Pak da ga Ma- 
áanzkerovi nebudu tak lehko pozabili je  od- 
nesel sobom krómarove sluZkinje jeden zla?. 
tni prstan i 22 korun penez. Sada iáCeju 
izvrstnoga noCnoga gosta.

—  Navoljil se je vladati. Vu Bulga- 
riji se je navoljil vladati Ferdinand sadaá- 
njí vladar i dole se hoóe odpovedati, od

I « в

— Jesu vera. Vsi zlatu korunu nosiju 
na svoji glavi.

Lenkica se nasmejala.
—  Ti si nőre! Ti laZeá!
— Hódi s menőm buá vre vidla, как 

je lepő. Vnogo lepái как si misliá. Nego 
drugomo ne pokaZem.

Так ozbilno je rekel i s takvim osve- 
doCenim glasom, da mala pucica je Zelna 
postala. Ni mu je ravno veruvala, nego zato 
itak se na put odpravila Znjim. Dugó su 
iáli gori po stremnom putu po strniáCu po 
na novo iz orani zemlji do kraja. Риске 
beli mali cipeliái su blatni postali, njeno s 
Cipkami naáito opravo áCupal )e jeden-jeden 
grm. —

Strah nju je  bilo, trudna je  takaj pos
tala, dimo bi takaj Zelela iti nego pred njom 
áeplesajuCega Petreka fanatiáke reCi su nju 
ipák dalje gnale.

Samo joá dvadeeet trideset kor&kov, 
pák gori budu pri topolovju. Zatim onda 
plamtilo se bude nebo, leáCala se bude zem
lja i prime jeden drugoga za ruku i tam 
как brat i sestra stojiju jedan kre drugoga 
preslavlenoga zapada vu njegovoj sjajnosti

Nego ni se- tak pripetilo. Petreka je  
strahovita sanjarija dosegla. Kad su dőli
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svoje Casti. Jedno je  to da su sami bulgari 
ne zadovoljni ánjim jer je  miren, a drugo 
je  to da su sami bulgari ne zadovoljni ánjim 
jer je miren, a drugo je  to da je on ne za- 
dovoljen s bulgari. A gde je nesloga, tarn 
se je  najbolje razpitati. Pak bude i to tak 
naCinil Ferdinand vladar. Bude se odpove- 
dal Casti. Dakle i takov orsag je  na svetu, 
gde je  ne volja vladaru, da kraljuje.

— Prvi zenskoga spola doktor. 
Zenskoga pitanja predpostavleni nemreju se 
tuZiti sada otom, da magjarskí glavni grad 
ne drZi koraka iz moderni strujami. Sada 
veC iz sluZbenim imenuvanjem stupi nuter 
jedna Zenskoga spola leCnik vu Rókus Spi
tal. Nadpolgarmeáter dr. Markbreiter Iren 
gospodiCinu za pomoCnoga leCnika vu Ro- 
kuá Spital je imenuval. Dr. Markbreiter Ire
na je prvi Zenskoga spola leCmk vu Roku- 
Su i vjerojatno, da sada veC i vise Zensko
ga spolanjenih M tegah takaj budu mogle 
stupiti sluZbeno vu nekoji glavno gradski 
Spital.

— Lepi pajdasi. Malo nego fino dru- 
Stvo vu Budapesti tri teZaki i jedna fabriC- 
ka teZakinja, koju tesno priateljstvo sveZuje 
к jednomu teZaku. Ovi pred nekulikimi 
dnevi vnoCi do jedne vure mudili sejesu vu 
jednoj JoZefvaraSki mali oStariji. Sneg pa- 
dal je na posuSenu zemlju, to da dostojan- 
stveno dH proslaviju, preko mere pitvine 
vzeli jesu ksebi, Сети naravski to je bil 
konec, da svi skupa temeljito se bili jesu 
napili. Sada glede na to da i sneg je  takaj 
prestal cureti, oStariaS celo kompaniju pre- 
tira na vulicu. Po kratkim savjetu, odluCili 
su da dimo idejű. Do Tököly vulice nikaj 
ni njim pomenSalo mirovno porazumlenje. 
Pred 4 hiZe broj medjutim jeden teZak — 
spazi, da drugi jako poCne dvoriti njegovo- 
mu idealu. Na odgovor pozove od Cesa o- 
durna bitvina je  nastala. Orlovsky JoZefa 
na uzprkoz toga, da ga VerdiCka Anna ja
ko bila branila na tuliko su ga bili stukli, 
da od vise ran ves krvavi bez sviesti sruSi 
se skupa. Izbaviteiji odpeljali su ga vu Spi
tal. DruStva ostale Clane pako redarstvo je 
vzelo pod obrambu.

— Mladi zloáinac. Od prave ist mi
te divlje stvari daju glasa iz Vilhelmsburga. 
Iz Szl. Pölten kotara jeden Zandarski straZ-

gledali iz brega, nebo je bilo sivo, zemlja 
— pako ridja — Obzira su obiaki pokri- 
vali i samo jedna bleda svetla krpa kazala 
je, gde se sunce skrivaCka.

Po dolini doli ober sive moCvare kav- 
kajuCe vrane su letale. Gori pako med su- 
hemi topolovi zalostno muvil je veCerni ve- 
triC Так trezno tak samotno, tak Zalostno 
bilo je vee.

— No gde je taj zlati orsag? pitala je 
vpeSana Lenke. Petrek si je Zalostno poklo- 
pil svoju glavu

— Neznam. . . .
— Pak gde je varaS, gde zlatu korunu 

noseCi ljudi?
— Nigde nikaj.
— Lagal si! Sram te naj bu. Lagal si 

rekal mu je  mala pucica.
Stirn srdito tarn je ostavila deCeca i 

ona sama je doli odbeZala po stremnem 
putu. —-

Petrek pako s bledom obrazom, suzna- 
timi oCima i Zalostnem srdcem Seplesal je 
za njom.

Po: H. F. -  M. F.

mester ove dane vu Kendelgrabenu prijel 
je  jednoga sedemnajst Ijet slaroga razboj- 
nog krvoloCnika Groder István korpára nje- 
govoga sina. Mladi razbojni krvoloCnik vu 
kratkim vremenu Cetvero razbojne krvoloC- 
nosti je  naCinil. On je vmoril KoStyal zva- 
no kuCaricu i István zvanoga njezinoga si
na, osim toga zeznalo se da krvoloCnik bil 
je  Sutter Juliane Stacunarke i njezine osem 
Ijet stare kCere. Ovo zadnju krvoloCnost je 
Zandarski straZmeSter tak bil zaznal, da — 
kod korpára iznenada videl je  jednoga re
volvers, kaj Cisto spodoberi bil je onomu, 
kojega je od Sutter Juliane bil vkral. Vu- 
morjene Zene suprog kesnije vu revolveru 
spoznal je  svoje tuvaruáice vlastitost. Cet
vero krvoloCno razbojsUo po kratki tajitbi 
je valuval strahovite krvoloCnosti. Sad veC 
pravdenoga stola reSta Ceka zasluZenu svo
ju kaStigu.

— Lecnik i njegova draga Doktor 
Linkov prod nekulikimi Ijetmi prije toga ob- 
Cinski vraCitelj bil je na Vingi, ovdi je bil 
zahvalil od sluZbe i za jedno vreme pri 
vingaiskim kraljevskim sudu je  za pisara 
bil. Med ovim vremenu zebrali suga za ko- 
tarskoga leCnika vu jednoj temeávarmegjin- 
skoj obCini i leCnik se tamo i odselil bil, 
nego sobum je vzel iz Vinge svoju milu ta
kaj, jednu od muZa razpitanu ZivuCu 37 
Ijet staru srbsku Zenu. Tri Ijeta su vu mi- 
ru Ziveli skupa, san ni davna doktor dade 
na znanje Zeni, do more oditi od hiZe, jer- 
bo dr igu Zenu vzerne ksebi za tuvaruäicu. 
Zbog ovoga se Zena jako bila razZalostila i 
odluCila je, da leCniku prepreCi Zenitbu. Pro 
áastne dneve na veCer vu kuhnji ravno je 
bil spomenek od razdruZenja iz Cesa je i 
svadja takaj nastala. Samo na jcdenkrat 
naprvo vzerne Zena revolvers i Cetirikrat 
streli na leCnika. Svi Cetiri nabitki Irefili su 
njega. Prvi nabilek mu desna pluCa najde, 
drugi leva, trelji desno rame, Cetrti pako 
vu srdce prejde. Joä je  imal tuliko jakosli 
leCnik da se na dvor bil do vlekel, tamo 
medjutim bez sviesti sruäi se skupa i prije 
neg bi mu bili na pomoC pritekli je  vumrl. 
KrvoloCnu Zenu su zadrZali bili. Svoje Ci- 
nenje spozna i to véli, da zato je vmorila 
leCnika, jerbo nju je preliral od hiZe.

— Horvatski ban se je zahvalil na 
sluZbi. Так piäeju jedne novine. Veliju, da 
zbog obslrukcije, koja je  sada vu Horvatskim 
saboru se bau hoCe doli odpovedati. Grof 
Pejacsevich ban se nebude zahvalil na sluZbi 
niti se zemaljska vlada horvatska neCe vu 
stvari horvalskoga sabora joá sada meáati.

Vu horvatskoj se na vife mestah spra- 
viSCa drZiju, gde puk jako osudi obätrukciju 
i zahtjeva, da sabor naj posluje, naj dela 
dobre zakone a od veliko kriCanje, kaj na- 
rodu nehasni.

— Smrtna kaétiga vu Crnojgori. Cr- 
nogorski vladar Nikita si je nekaj velikoga 
premislil i sada hoCe da to stvori. Im stvar 
nebi bila smeána, da se ravno vu Crrnojgori 
nebi dogodila. Najme Nikita je sa svojirni 
ministri drZal sednicu i odluCilo se je da 
bude se napravil zakón, koj izbriäe srnrtnu 
kaátigu vu Montenegri, Crnoj gori. Jer Crno- 
gorcov je  i tak malo, zakaj bi se onda joä 
smrtnom kaätigom pomenjaval njihov broj.

— Bitka vu betlehemskoj cirkvi VeC 
i na ona mesta dojde svadja, gde se je  na- 
rodil Odkupitelj ljudstva, gde su prviput po- 
pevali angeli, da mir ljudem na zemlji. Proöli 
tjeden je vu cirkvi sv. älalice velika svadja 
nepravila med franciákami armenski popi 
Fraciäkani su ravno vu cirkvenim odelu 
popevali okolo oltara, kada su nad jedna

vrata arnenski popi vdrli nutri i sa botami 
navalili na franciskane. Poóela se je straSna 
bitka. Na véli ko kriCanje je mnogo popov 
se odbefcalo skup i nazadnje su armenski 
popi morali pobegnuti. Vu cirkvi je  vise ora- 
njenih leíalo. SekreStjaS Franciäkanov je  na 
pol mrtev omedleni lefcal na taracu. Ólovek 
je veó stari i pet teákih vudarcov je dobil.

— Strasní ogenj vu Fiumi. Veliki 
ogenj je vudril vun vu Fiumi ovoga meseca 
6-ga ob 1 vuri vu noCi. Najprije su ognja 
te2aki spazili, koji su na banhofu posluvali. 
Najme vu noCi ob 1 vuri su banhofski te- 
2aki prestraSeno javili, da na osem Stokov 
sazidani Elevator na najgornjim Stoku — s 
plamnom gori. Taki je  puno vatrogascov 
doSlo, ali za oslobodjenje elevátora nije ni 
bilo moói misliti. Samo na to su se trsili 
da se poleg elevátora stojeói magazin, koj 
je pun bil Spiritusa nevuíge. Taki su kuli- 
ko su samo mogli kolah sabrati skup i o- 
voga magazina oCistili od Spiritusa. — Med 
lem se je jeden za drugim podral Stok, vu 
kojimi je blizo 800 vagonov íita vu 600 
jezer korun vrednosti. 2ito je  bilo asekule- 
rano. Celi elevator 1 millijun korun je vre- 
den i vu 1890 Ijetu je bil zidani.

— Nesreca na bregu. Blizu TrgoviS- 
ta s ' je ravno onda otrgel dőli iz vrhunca 
brega veliki komád snega, kada su onud 
teaaki isii. Smríjeni, как kamen sneg je  15 
teSakov pod se pokopal, i zatukel. Zvun to
ga je zakopal sneg i jednu hiíu, gde je 16 
teíakov stanovali. Ovim na pomoC d ajeos- 
lobodi je soldaClvo poslano vun. Sneg je 
blizu dva metre visoki.

— Na lanec je del svoju 2enu. Vu 
Petervaru je jeden ruski pop svoju 2enu na 
láncú dr2al. Kad se je  to saznalo su popa 
izhitili iz sluabe. Iztraga je onda bila podig- 
njena i ova je  popu da a istinu. Jer йена 
je bila nora. Pop ju je  vu viSe mestah ho
tel dali vu noru hiáu, ali su ju nigde ne 
primili gori. Pak mu je  zato na pamet do- 
Slo, da ju na lanec dene, da tak vu niCem
i nikem kvar ne napravi. Siromak pop je 
uviek dobro postupal sa svojom Éenom. — 
Vezda je  bez sluÉbe sa 3 decom. Vu Pelei- 
varu se vezda brmiju, как bi nesreőnomu 
Cloveku dali sluíbu.

—  Amerikanski dvoboj. Lohner Ka
roly osernnajst l|el star liskare maSinski 
master, svojih rodileljov stana je öve da ne 
nekain bil izuiknul. Dva lista je  ostavil za 
sobum jcdnoga na svoje roditelje, drugoga 
pako na redarstvo titulirane. Óva piSe vu 
njih, da samoubojmkom mora postati, kajti 
pred jédrom Ijetom prije toga amerikanski 
dvoboj je  maőeval i on je zvlekel crno 
kruglu. Sad je  minul terminus. Izniknutije 
suholasti, beloputne lasi, műdre o£i, bez 
mustaCov mladi ólovek. Redarstvo ga vei 
sada iSCe.

Gabona Arak . —  Ciena titka
mmázsa 1 m-cenl, kor, fill.

Búza pSenica 13.60 —
Rozs j Ilr* 11 60 —
Árpa JeCmen 12.50 -
Zab Zob 14.00 —
Kukoricza uj Kuruza nova ,11 10 —
Fehér bab uj Grab beli 1 7 .0 0 -
Sárga bab » Suti 12 0 0  —
Vegyes bab » zméSan 12 .00*-
Kendermag Konopljeio sene 2 2 0 0 —
Lenmag Len 20 00 —
Tökmag KoSCice 16.00—
Bükköny Grahorka 1 4 0 0 —
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F e l h í v á s !
A Stridói Takarékpénztár Részvénytársaság 1907. évi január hó 26-án tartott 

közgyűlésén 60000 korona részvénytőkéjének 120000 koronára való felemelését határozta el. j 
E végből újonnan kibocsát |

300 darab 200 korona névértékű, j
de 220 korona árfolyamú

részvényt, melyre a régi részvényesek előbbi részvényeik arányában elővételi joggal bírnak, j 
A 200 korona névértéket megtartandó 20 korona árfolyam-különbözet a tarta- ' 

lékalap javára esik. {
Minden egyes jegyzett részvény után a részletek teljes befizetéséig 5% kamat j 

fizetendő, melynél fogva az uj részvényesek a régi részvényesekkel egyenlő osztalékbnü ] 
részesülnek. Felhivatnak mindazok, kik ezen újonnan kibocsátott 200  korona né vértéka, | 
de 220 korona árfolyamú részvényekből jegyezni óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat j
alulírott igazgatósággal postafordultával tudatni szíveskedjenek. ;

Stridó, 1907. január 28. |
4  Stridói Takarékpénztár j

Részvénytársaság igazgatósága. 1
902 2 —3 1

Nyomatott Fischet Fülöp (Strausz Sándor)' könyvnyomdájában Csáktornyán.

Ц  f  s a k  Pecsornik  ̂Ottónál. ДД

 ̂Szilvapálinka, törköly, méz- S
1 ------szörp és borseprő. — ̂ ®
I Literje 2 koronától feljebb |
^  kapható:

Pecsornik Ottú íq bábosnál I
866 6— 10 Csáktornya, Deák-utcza. Ф

И  Sam o p r i  P ecso rn ik  Щ

Slivovica, drop, meden sla- t  
I  =  doraca i vinskodrozdje. =  g
I  3c<̂ cnElérőd2koruncTÍéjc |
$ dobivá se p r i : ^

i  Pecsornik Otln s :  l
Csáktornya, Deák-ulica.

Щ  Sam o p r i  P e c s o r n ik  Ottou
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