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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer
kesztőség nevére küldendő.
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Muraköz a mienk.

vitássá teszik ránk nézve a Muraköz bir
toklását is.
Már odáig fejlődtek a dolgok, hogy
újra napirendre került a muraközi kérdés,
akárcsak a hatvanas években. Akkor arról
vitatkoztak, hogy a Muraközhöz az anyaor
szágnak semmi köze. Most meg a szomszéd
ságban azt feszegetik, hogy a Muraköz Hor
vátországhoz tartozik. Elég vakmerőén azt
állítják, hogy Muraköz sohase is volt törvé
nyes része Magyarországnak, hanem min
denkor Horvátország kiegészítő része volt.
Gyűlést gyűlés ér egymás ulán. Hatá
rozatokat hoznak. Akciót indítanak a Mu
raközben elnyom ott atyafiaik támogatására.
Mozgalmuk érdekében segélyforrásokat fa
kasztanod Pénzzel, szóval, röpiratokkal agi
tálnak. Újságot is alapítanak. A horvát ko
alíciós hivatalos újság szerint ez újságnak
egyenesen az a bevallott rendelt°tése, hogy
a Muraközben élő horvát testv érek et fel
tüzelje, felvilágoítsa, szervezze, buzdítsa —
a nép szent jogainak kivívására, a magya
rok ellen!
Pedig mi alapja is van a horvát okveletlenkedéseknek ? Semmi. Sem történeti,
sem érzelmi bizonyítékait? nmcsenek. Semmi
olyon törvényre nem hivatkozhatnak, melylyel a Muraköz hoválartozandóságát, illetőleg
az igazság mérlegét az ő részökre billent
hetnék. Azzal meg, hogy a mohácsi ütközet
utáni zűrzavaros időkből egyes fejedelmi
levelekkel, jószágadományokkal állanak elő
s maguknak ezekből fegyvert kovácsolnak ar
gumentumaik támogatására: éppenségel nem
gyöngítenek meg igazainkban. Mert amikor
őseink ezt a földet a Kulpáig elfoglalták,
birtokba vették a Muraközt is s azóta min
denkor Zalavármegye oldalán találjuk a
félszigetet akkor is, amikor a vármegye fő
ispánjai, a Zrínyiek idejében, Horvátország
bánjai voltak.
Hogy ez igy van, egy csomó rendelelet
is idézhetünk. Ezek szerint Horvátország
mindenkor csakis a Dráváig terjedt. így
Nagy Lajosnak egyik 1351-ben kelt dekré
tuma szerint a kamara jövedelmeihez a
Dráva és Száva közt lakó nemesek is tar
toznak hozzá járulni (Itt a horvátokról van
a szó, kik a Dráváig terjeszkedtek.) 1542-ben,
I. Ferdinand alalt, a fi. határozat 43. cikké
nek 1 §-a többek között igy szól: »Ernuszt
Gáspár a Zalában lévő Csáktornya és Slridó várakat stb.« (Tehát ebben az évben
Csáktornya a vármegyéhez tartozott.)
De állításunk bebizonyítására megszó
laltathatok egy neves horvát írót is, ki úgy
földrajzi, mint történeti műveiben, minden
alkalommal, mint határfolyóról emlékezik
meg a Dráváról. Latin munkájában (Notitiae
. . Regnorum Pannóniáé . . .), mely Mária
Terézia alatt látott napvilágot, több helyen
tárgyalja ezt ily módon. így a könyv 99.
oldalán Fatlalus nyomán azt állítja a szer
ző Kercselics Á., hogy Pannóniának a Dráva a

határa s hogy a szlávok a Dráva és Száva
közti Szlavóniában laktak. Egy másik helyen
meg, hogy Pannóniát a folyamkőzi szlávoktól a Dráva választja el.
Ezekből látható, hogy a Muraköz a
hunok idejében sem tartozott Horvátor
szághoz.
A 101. lapon az olvasható, hogy Szent
István Szlavóniában, a Dráván túl semmi
féle jogokkal és tulajdonnal nem bírt. (Te
hát Szent István alatt is a Muraköz Ma
gyarország része volt.) Ugyancsak ezen a
lapon szól a horvát szerző arról is, hogy
a mikor a horvátok királya, Krezimir, Szent
Istvánt Konrad császár ellen segité, Szlavó
niának a Kulpától a Dráváig elterülő része
jutalmul a horvátoknak jutott. (Tehát a
Muraközt nem kapták meg.)
S ha a horvát iró eddigi idézései alap
ján nem eléggé hiteles tanú, idézek Varsdvármegye c. művéből is egynéhány részle
tet, melyek a horvát iró gondolkozását és
a Muraköznek jogi állapotát eléggé megvi
lágítják.
Ennek a könyvnek a 450- lapján a
következőkre akadunk: »E megye (t. i. V.
vmegy) a Drávától hezdődik 9 ennélfogva
észak felől Sz. országhoz legközelebb van s
Zalavármegyélől is a Dráva állal választatik e l . . .« (Tehát itt is a Drávát ismeri el
Horvátország halárául.)
A 3fifi. oldalon Ferdinánd király egy
1548-iki rendeletében megemlíti, hogy Frangepán, mint szlavóniai birtokos, a királyt a
Dráván túl segíteni nem tartozik. (Tehát
M. és H. ország között a határ ebben az
évben is a Dráva volt),
S ha 17. századbeli idézetet is kíván
nak a horvátok, szolgálhatok eggyel abból
az időből, amikor mindenünket tönkre akar
ták tenni; amikor önállóságunkat megsem
misítve a löld felszínéről eltörülni akartak.
Magára 1. Lipótra, legellenségesebb indulatu
királyunkra hivatkozhatom, ki 1671-ben a
Muraközben lévő stridói és szentilonai ká
polnákat a következő alapítólevéllel a pó
lósoknak adományozza: »A4 1. Leopold tud
tára adjuk, hogy Szent Jeromosnak Zalavármegyében létező Muraköz szigetében fek
vő kápolnáját, ugyancsak a Csáktornyán
felül fekvő szentilonai szerzetházat . . .
ajándékoztuk.♦
Ez bizonyára a legsúlyosabb bizonyíté
kunk amellett, hogy a Muraköz még a 17.
század végén is Zalavármegyében van és
nem Horvátországban.
Hogy ezután mikor szakították el a
félszigetet az anyaországtól, mondják meg
ezt nekünk a horvátok! Hogy 1848-tól
1861-ig Varasdhoz tartoztunk, arra ne hi
vatkozzanak. Ez minden népjog, minden
törvény ellen való merénylet volt. Ép úgy,
ahogy Bácsbodrog vármegyéből 1849-ben
szerb vojvodinát csináltak a bánsági vár
megyékkel kibővítve, melyekből már IIL

Azzal, hogy ide fészkeltünk be magun
kat Európa kellő közepébe s elfoglaltuk a
Duna medencéjét, bizony nagy mértékben
kellemetlenkedtünk. Nemcsak, mert elfoglal
tuk a világrész legtermékenyebb síkságát;
de azért is, mert ezzel éket vertünk két
világhatalom érdekei közé. Magunk ellen
zúdítottuk a honalapitással a german faj
haragját: mert meggátoltuk keleti terjeszkdésében. Ellenségeinkké tettük a szlávokat: mert
a magyarság páncélgyürüjén törtek meg a
szláv törekvések hullámai. Észak és dél felől
megakadályoztuk az északi s délszlávok
egyesülését s következményeiben a szláv
világbirodalom megszületését.
Ezeréves ittlétünk azóta szakadatlan
láncolata a létért való küzdelmeknek. Nemcsak
területünk integritásáért kellett folyton síkra
szállanunk. A történelem tanúskodik róla,
hogy majd félszázadonként került erre a
sor. Nemzeti jellegünk, fajunk, nyelvünk,
nemzeti voltunkért m-g állandóan kellet
harcban állanunk.
Hogy eközben a magyar faj egyre
fogyott, nagyon természetes. Maga a magyar
ság volt a honalapító, utóbb az államfentartó faj. Amikor meg a magyar állam meg
mentéséről volt a szó: csakis a magyarság
lépett sorompóba s — ontá vérét.
Ez a körülmény s egyéb sorscsapások
vvnták aztán maguk után azt, hogy hazánk
lakossága oly tarka lett s hogy Magyaror
szág a poliglott államok sorába tartozik.
Nem elég, hogy a legmesszebb menő ked
vezésekkel magunk is telepítettünk közénk
idegen nemzetiségeket, hogy lakosságunk
gyarapodjék; utább politikából telepítettek le
közénk ellenséges indulatu népfajokat is,
hogy minket azokba beleolvasszanak. így
az ország határain belül, a századok folya
mán erjedésbe és erős összeütközésbe ke
rültek a legkülönfélébb érdekek, melyek vé
gül azokat az áldatlan állapotokat idézték
elő, melyekből az ország száz meg száz
sebtől még most is vérzik 1
Csakis igy történhetett az, bogy a török
hódoltság idejében szemünk láttára alakul
tak át a birodalom déli részében a viszo
nyok — nemcsak etnográfiai, de politikai
tekintetben is. S mit sem tehettünk ellenök.
Akárcsak Laokoon szerepére lettünk volna
kárhoztatva.
Tehetetlenül
szankcionáltuk
Horvát- és Szlavonország kialakulását ma
gyar területen: a régi Szlavóniában s a régi
drávántúli vidéken, melyet magyar vér áz
tatott s magyar kar és kard elfoglalt a ma
gyar korona részére,
A Dráva és Száva között azóta már
nem is társországokról, de egy egészen kü
lönálló államról álmadoznak a jó horvátok.
Minden jogköteléket szétszakítanak S nem
csak Fiúmét akarják tőlünk elszakítani, de

Károly korában a bécsi haditanács alá ren
d e t külön tartományt alakítottak.
De amikor az ország integritását helyre
állít iák, Muraköz is visszakerül az anyaor
szághoz. A szappanbuborék sorsára jutott
nevetséges erőlködésük s csak azon csodál
kozunk, hogy még mindig nem ábrándultak
ki d*>r»* álmodozásaikból!
H» tehát hiú politikájuknak sem
miféle törvényes alapja nincsen, minek
erőltetik az érzelmi mozzanatokat, amikor
érzelmeiket и muraközi »testvérek« semmikep se viszonozzák. Nem volt elég kiábránd‘>zá-hoz 4*8, amikor a szabadságharc fo
lyamán a Muraközben oly barátságos fo
gadtatásban részesültek! Nem győződtek meg
erről a 60-as évek elején, amikor a muraközi nép maga siettette az anyaországhoz
való visszacsatolást! S nincs erről alkalmuk
a jelenben is meggyőződniük, amikor vissz
hang nélkül való minden erőlködésük!
Nem kell a mi népünknek semmiféle
drávántúli kapcsolat. Hiába gyüléseznek,
hiába tolják fel magakat a muraközi »test
vérek« apostolaivá: senki se veszi őket ko
molyan. Hiába szórják tele a Muraköz fal
vai! fércelményeikkel: eszméiket nem veszi
be senki fia!
A muraközi nép tisztában van az ő
helyzetével. A százados együttélés szilárddá
fonta a köteléket, a magyarság és a mura
közi nép közölt. Tudja itt mindenki, hogy
jövőjét csakis a magyar fajjal karöltve épít
heti ki.
Hiábavaló tehát minden erőlködés. Célt
nem érnek, mert Muraköz a mienk!
— Kérelem a hölgyvilághoz. Ismeretes
az a körülmény, hogy a József Kir. Herceg
Sanatorium Egyesület kétezer ridikült csi
náltatott. Ezer jószivü hölgy már akadt is,
aki a ridikülöket gyűjtés czéljából elfogadta.
Egyik-másik ridíkül mint a megrakott mé
hecske, megrakva koronákkal és fillérekkel
yis^ítajut a szegénysorsú tüdőbetegekért szí
vósan küzdő egyesülethez. De ezer ridíkül
még várja azt a jó szivet, aki ezt a gyűjtőtarsolyt a halállal eljegyzett tüdőbetegeknek
elkérje. Csak egy levelezőlapot méltóztassanak írni az egyesületnek (József Kir. Her
ceg Szanatórium Egyesület Budapest, IX ,
Lónyay-utca 47.) Kérjük városunk és vidé
künk hölgyvilágát, hogy fogadják résztvevő
szivük irgalmába a tüdőbetegek ügyét. Mily
gyönyörű dolog volna, ha az ezer ridíkül
gazdára találna s karácsonyra száz szegénysorsú tüdőbeteg bevonulhatna az ő gyógyitóházába, legnagyobb kincsének, egészségének
visszanyerésére. Adhatnánk-e nekik ennél
becsesebb karácsonyi ajándékot? Pedig nem
kell hozzá egyéb, minthogy a mi városunk
ban is akadjon legalább egy-két áldozatkész
magyar nő, aki nemzetünk nagy szégyen
foltját résztvevő szivvel megszüntetni segít.
Lapunk szerkesztősége készséggel és öröm
mel ir a ridíkül elküldéséért, ha olvasóink
erre fölhívják. Bár minél több jószivü hölgy
hívná tel szerkesztőségünket, vagy az egye
sületet!

Vázlatok az erdőgazdaság köréből.
Irta: F ö ld v á ry Miksa.

II.
Az előző cikkben nagy általánosságban szó
volt az erdősilések főbb módjairól, melyek közlése
után rá tér-к most a szálerdőkben szokásos feluji ási módok népszerű ismertetésére.
A Mur.tközben zárt állabokat leginkább csak
a tölgy, bükk és gyertyán alkotnak, a lágy lomb
fák közül az éger, a tűlevelűek közül az erdei

fenyő. Utóbbi vidékünkön a kisebb birtokosok
által rendszeresen nem tenyósztetik, az éger á lla bok pedig nagvobbára sarjadzás utján nyittatnak fel.
A tölgyfajok közül a lupályos helyeken, de
a hegykerüietek dombvidékein is legmegfelelőbb a
kocsányos tölgy, közvetlen rokona a kocsántalan
tölgy csak az elő- és középhegységekben díszük
jó l, a lapályra nem való.
A kocsányos tölgjgyel való felújítást lehet
egyszerűen a makknak a beesdősitendő területen
való elvetés által eszközölni, mikor is célszerű
vetés előtt és után a sorok között mezőgazdasági
kapásnövényeket tenyészteni, hacsak a talaj nem
túlságosan sovány. Ezen úgynevezett mezőgazdasági el 6- és köztes használat alkalmazása nem
csak számot tevő mellékjövedelmet biztosit az
erdőbirtokosnak, hanem beigazolt tény, hogy a
kikelt vagy beültetett csemeték ezen köztes hasz
nálat alkalmazása folytán sokkal szebben fejlődnek,
mint az olyan csemeték, melyek mellett kapás nö
vényeket nem természtenek.
Különösen áll ez azon vidékekre, hol a talaj
jó és a mindenféle gyomnövény, továbbá a viszszamaradt fatuskókból kisarjadzott vagy a fagyökér
hajtásai gátolják az oda telepített fiatal fácskák
fejlődését. Az ilyen helyen a talajt megkapálják
és a csemetesorok között 3—5 éven át burgonyát,
babot, kukoricát stb. vetnek el. Ezen mezőgazdasági növények megkapálása alkalmával a cseme
ték is körülkapáltatnak, a talaj meglazúl a gyomok
nem borulnak rá a zsenge csemetére, nagyon ért
hető tehát, hogy ezen eljárás által a csemete
vidorabban fejlődik, gyökérképződése dúsabb, hoszszúsági és vastagsági növekedése jobb.
A hol tehát kellő elő vigyázat mellett keresz
tül vihető a köztes használat, annak alkalmazása
a kettős haszonra való tekintetből nagyon ajánlatos.
A makkvetés legkönyebb és legolcsóbb módja
az, ha a talajból lehetőleg az összes tuskókat
kiássuk és a területet teljesen felszántjuk és megboronáljuk, — ezétán zsinór mellett, 1.2— 1*5
méternyi távolságban mintegy 5 cm. mély baráz
dákat húzunk, melyekbe egymástól 15— 20 cm .nyire vetjük a makkot és ezeket gereblyével
betemetjük.
A makknak azonban igen nagy ellensége az
egér. A hol tehát tartani lehet attól, hogy az
elvetett makkos az egerek falánkságának esnek
áldozatúl, tanácsosabb csemetét ültetni, melyeknek
beszerzéséről már s«ó volt az előbbi cikkben.
A csemeték elültetésénél szintén bizonyos
rendszert kell követnünk és azokat lehetőleg mér
tanilag szabályos rendben, úgynevezett hálózatban
elhelyeznünk. Ha csak arra kell ügyelnünk, hogy
a csemeték párhuzamos, egyenes sorokban á llja 
nak, akkor ezt soros ültetésnek mondják; a négy
zetes ültetésnél az egymáshoz legközelebb álló
négy csemete négyzetet, a háromszögesnél három
szomszédos csemete egyenlő oldalú háromszöget
képez.
A szabályos hálózatban ültetetett csemetét,
nem csak tetszetősebb a szabálytalannál, hanem
azon előnye is van, hogy a szükséges csemete
mennyiséget előre pontosan ki leket számítani, az
ültetési munkák gyorsabban és rendszeresen vé
gezhetők, továbbá mezőgazdasági köztes haszná
latra alkalmas és végre hogy a fiatalosban későbben
végzendő tisztítások, gyéritésok könnyebben foga
natosíthatók. Az említett hálózatok kitűzésének
módját a leírás hosszadalmassága miatt itt mellőz
nöm kelll. Csak röviden jelzem a soros hálózat
olyan módon való kitűzését, hogy célszerű két
zsinórt vennünk, melyek egyikén a sortávolság, a
másikon a csemetelávolság van megjelölve s ekkor
úgy járunk el, hogy először megjelöljük a sorok
távolságát a sorzsinorral két párhuzamos oldalon,
aztán az így megjelölt pontok közölt húzva ki a
csemetezsinort, megjelöljük az ültető helyeken egyegy kapavágással. A csemetemennyiség megállapí
tására nézve szintén csak röviden annyit jegyzek
meg, hogy egy méter sor- és csemetelávolság
mellett négyzetes háló alkalmazásával 5755 darab
csemetére van szükségünk; ugyanennyi kell 1 kát.
holdon a soros hálózatnál is, de 2 méteres sor- és
fél méteres csemetetávolság melleit. Leginkább
ennyi csemetét szoktunk számítani 1 kát hold
beültetésére.
Ha tehát a csemeték helye a háló szerint
pgy*egy kapa vágással meg van jelölve, megkez
dődik a gödrök kiásása és a tulajdonképeni ültetés.
A gödrök kiásását rendszerint férfiak végzik,
mert ez nehezebb fáradságosabb munka, mint
maga az ültetés.
A hol a talajt gyep borítja, ott a munkás a
gyepet körülvágja, a kivett gyepkororigról a földet
leveregeti, a gödröt pedig mintegy 20 cm.-nyíre

kiássa, s a felszedés és kirázás közben elszakado
zott gyep darabjaiból a gödörnek lehetőleg déli
oldalán kis, félkör alakú töltést készít.
A csemeték elültetését rendesen asszonyok
és serdülő fiuk és lányok végzik, kik ebben több
ügyességet szoktak kifejteni, mint a nehezen hajló
derekú férfiak.
Minden ültető valami edényt vagy kosarat
hoz magával, abba helyezi gyökerükkel befelé a
csemetéket, melyeket tanácsos elültetés előtti idő
ben hig földes pépben tartani, hogy el ne szárad
janak. így rnegnedvesitve sem szabad azonban
tömegesen a magával vitt edényből kivenni, mig
egy csemetét elültet, mert a napon, vagy akár
szélnek is kitéve nagyon hamar elszárad a zsenge
csemete és akkor kárba veszett fáradtság elültetni.
Az ültetésnek különösen a németek által
kitalált számtalan módja közül legyakrabban a l
kalmazzák a következőt:
Az ültető balkezébe fogja a csemetét és
jobbjával széthúzza a gödör fenekén annak gyö
kerét; most jobb kezével először a jobb s azután
a rosszabb földdel a gödröt betölti, de eközben
baljával kissé felhúzza a csemetét annyira, hogy
töve éppen egy szintben legyen a talajjal. Most
kinyújtott két keze fejét a csemetéből egy tenyér
nyi távolságra annak mindkét oldalánál beszúrja
a földbe és ott helyben megfordítja, hogy tágas
lyukak származzanak, melyekben gyökér nincsen,
azután kezét ki sem véve ökölre szorítja s végre
a földet mindkét oldalról kissé a csemete a gödör
közepén megtömöritett foldoszlopaan fog állanni;
az igy támadt lyukakat földdel betölti és ökleivel
ismét lenyomja, ügyelve arra hogy a földdel együtt
len e nyomja a csemetét is, mert ezáltal gyökerét
összegyűrné és igen mélyre esnék a töve. Ha a
földet ez utóbbi kézfogásnál nem szorítja nyomás
közben a csemetéhez, hanem egy tenyérnyire attól
függőlegesen nyomja lefele ökleit, akkor a csemete
nem érintetik.
Az utoljára maradó kis gödröket végre be
temeti és ké.4z az ültetés.
Ha l —2 év múlva megvizsgáljuk a fiatalost
és azt látjuk, hogy több csemete nem eredt meg,
ezen hiányokat azonnal pótolnunk kell, különben
vagy tisztás helyek maradnának és ez majdan
jövedelem veszteséget eredményezne, vagy ha csak
nagyon későre hagyjuk az után pótlást, akkor meg
korkülömbség lesz az egyes faegyedek között, a
mi szintén a jövedelem rovására esik.

K Ü L Ö N F É L É K .
— Kinevezés. A Julián-Egyesület Zsom
boly Mariska volt dráskoveci közs. tanítónőt
az iregí (Szerémvármegye) elemi népiskolá
hoz nevezte ki.
— Kitüntetés. Bratovcsák Adolf zalaujvári kertész Mauthner Ödön kiállításán
gyönyörű szép zöld paprikájával aranyérmet
és diszoklevelet nyeri. Eddig rendben van.
Üdvözöljük a törekvő polgártársunkat. Csak
az érthetetlen, hogy egy első hazai magter
melő cég, hogyan osztogathat magyarországi
kiállítók között német okleveleket!
- f Eljegyzések. Draskóczy Sándor hely
beli déli vasúti forgalmi hivatalnok jegyet
váltott Szelmayer Rózsika úrleánnyal Vesz
prémből. — Pálmai Gyula a kassa-oderbergi
vasút tisztviselője f. hó 10-én jegyezte el
Poprádon Gazsy Gizella urhölgyet.
— Tisztiorvosi vizsga. Dr Schwarz
Vilmos, pécsi Közkórházi orvos, Dr. Schwarz
Albert helybeli orvos fia f. hó 15-én jó si
kerrel letette a budapesti tud. egyetemen
a tisztiorvosi vizsgát.
— Halálozás. Popí Gyula, a f. év au
gusztus havában a helybeli m. kir. állampénztárhoz kinevezett adótiszt hosszas szen
vedés ulán novemb. hó 8-án életének 33-ik
évében Lippán elhunyt. Elhunytál özvegye és
fia gyászolja. Legyen áldott emléke!
— Szent Imre-ünnep. A helybeli áll.
tanítóképző-intézet katholikus ifjúsága Szent
István első magyar király fiának, Szent
Imre herceg születésének kilencszázados év
fordulója alkalmából f. hó 10-én, mull va-

sárnap reggel 9 óraker az intézet dísztér*
mében jubiláris diszünnepet rendezett. A
díszteremben ez alkalommal Szent Imre
herceg szobra volt fölállítva, délszaki növé
nyekkel, virágokkal körülvéve. Az ünnepé
lyen a tanári karon kívül szép számú közön
ség vett részt, mely mindvégig feszült figye
lemmel kisérte a gazdag programm lefolyását,
s többször lelkes éljenzéssel és tapssal ju
talmazta a szereplőket. A magasztos ünne
pély a »Hymnus« éneklésével vette kezde
tét, melyet a közönség állva hallgatott vé
gig. Ezután Hortobágyi
»Jubileumaink«
(Prológus) c. költeményét Mészáros Károly
III. év. növendék szavalta el nagy hatással.
Majd Polány János IV. év. növendék ünnepi
beszéde következett, melyben Szent Imre
herceg erényeit magasztalta és példának
állította a magyar ifjúság elé. Polány beszé
dét az ünneplő közönség lelkes éljenzéssel
honorálta. — Szepessy-Demény »Szent Imre
sírja« c. melodrámát Lázár károly IV. éves
növendék szavalta, s zongorán Nagy Dénes
IV. év. növendék kisérte. A poetikus zene
költeményt Lázár K. kellemesen csengő
hangjával, Nagy D. pedig precis zongorajá
tékával gyönyörűen adták elő. A közönség
lelkes éljenzéssel és hosszas tapssal jutal
mazta a szereplőket. — Szemlér Ferenc
»Szent Imre ünnepén« c. költeményét Borossay Béla szavalta mély érzelemmel. —
Végezlül Purcsi János tanítóképző-intézeti
zenetanár gyönyörű zeneszerzeményét, a
»Tündöklő csillaga . . .« c. éneket adta elő
az ifjúsági énekkar. Az ünnepély után Varga
Wolgang hittanár köszönetét mondott a ta
nári karnak és a közreműködőknek az ün
nepély fényes és sikeres lefolyásáért, vala
mint a közönségnek a megjelenésért. Majd
kérte az ifjúságot, hogy Szent Imre herceg
lelkének felséges nagysága az ő szivükbe
is ömöljék. Legyenek vallásúknak igaz hívei,
tanítványai Szent Imrének, követői annak a
zászlónak, amely nemcsak a hazafiságnak,
de a vallásnak és hazafiságnak is egyúttal
zászlaja. Tömörítsék majdan egykor e zász
ló alá a munka társadalmát; s ha szentül,
tisztán, keresztény katholkus módon tanul
nak meg élni, győzniük kell Szent Imre glóriás alakjával. Úgy a közönség, mint az
ifjúság nagy ovációval fogadta Varga W.
hittanár beszédét. Végül Zrínyi K. tanítókép
ző-intézeti igazgató meleg szavak kíséretében
mondott köszönetét a jelen volt közönség
nek azon szives érdeklődésért, mellyel az
intézet és az ifjúság iránt viseltetnek. Biz
tosította a jelenlevőket, hogy э magyar haza
szereletében és a kereszténység dicsőségének
terjesztésében ezután is mindenkor kiveszi
a részét az intézet. A közönség az ifjúság
gal egyetemben percekig tartó lelkes éljen
zéssel fogadta az intézet igazgatójának zá
rószavait
— Kéményseprők szervezkedése. Zala-,
Somogy- és Vasmegye kéményseprősegédei
vasárnap Nagykanizsán gyűlésre jöttek össze,
hogy ők is egyesületbe lömörüljenek érde
keik megóvása céljából Határozatilag ki
mondták a megalakulást, egyben pedig ab
ban is megállapodtuk, hogy a nemzetközi
szociáldemokrata-párttól függetlenül, teljesen
hazafias irányban fognak érdekeikéri küz
deni. A tisztikar megalakítása után bizalmi
férfiakat is választottak Tab, Babócsa, Szi
getvár, Csáktornya, Alsóledva, Sümeg és
Perlak kiküldötteiből, máj a Hymnusz hang
jaival bezárták a gyűlést.
— Ragadós állatbetegségek Muraközben.
Sertésvész: Csáktornyái Csáktornya, perlaki
Oporovec 12 u.

— Körözés. Vrsics Mihály VI. hegyke gyújtót, — gondatlanságból okozot. súlyos
rületi születésű és illétőségü asztalos ellen, testisértésért a helybeli járásbíróságnak felje
— ki kihágás miatt pénzbüntetésre van lentetett.
büntetve, és ismeretlen helyre távozott, —
— A szüret eredményi. A ra. kir.
a helybeli főszolgabírói hivatal a körözését szőlőszeti és borászati felügyelőnek a föld
elrendelte.
mi velésügyi miniszterhez tett jelentése sze
— Bátor életmentő. Farkas Lajos ko- rint az idei szüret eredménye a Csáktornyái
tori vendéglős f. hó 11-én szép jelét adta kerületben a következő volt: mennyiségileg
önfeláldozó bátorságának. Ugyanis kedden a termés közepesen alóli, minőségileg igen
történt, hogy Horváth Józsefné kotori asz- jó. Bor ára 3 6 — 60 korona közöt váltakozik.
szony a Murarévnél vigyázatlansága jolytán
— M e g je le n te k . Atheneum nagy képes
a folyóba esett. Horváthnét már-már elnyel naptára 2.60, Borszem Jankó naptára 2 .— , Fidi
ték a habok, midőn Farkas utána vetette busz naptára 1.20, Dr. Fényes László a társada
magát és a saját élete kockáztatásával ki lom és nemi kérdés — .80, Dr. Friedrich Imre a
nő joga a váláshoz 2.— Dr Guthi Világvárosi bű
mentette az assszonyt a vízből. A parton- nök 2.— , Dr. Guthi A vén kopó 2,— , Dr Guthi
állók Farkast, a bátor életmentőt megélje Tuzár mester 2 .— , Lengyel Menyhért. A hálás
nezték.
utókor, színjáték 2.50. Kapható Strausz Sándor
— Népmozgalmi kimutatás. A Csák könyvkereskedésében Csáktornyán.
tornyái járás területén 1907. évi aug- 1-től
— Zenevizsga. F év december hó 7-én
1907. évi oki. végéig született 444, elhalt Csáktornyán, a Zrínyi-szálló nagytermében
203 egyén, igy mutatkozik szaporodás 241. Schmiedl E. helybeli karmester és neje a
— Lopás. Antal Károly zrinyikülvárosi második zenevizsgálatot tartják meg tanuló
lakos f. hó 3-án a helybeli Horvát-féle ven ikkal. A tanulók — mint értesülünk — már
déglőben vigan mulatóit a boros poharak nagyban készülnek a vizsgára, s igy a szü
mellett, a mikor ismeretlen tettesek zsebé lőknek, valamint a zenekedvelő közönségnek
ből 80 koronát elloptak. A csendőrség já r ismét alkalma nyílik egy kellemes és tanul
őre a nyomozást megejtvén, nem tudta ságos est élvezeteiben gyönyörködni: Schm imegállapítani biztosan, vájjon Antal pénze edt E karmesternek jelenleg 23 tanítványa
van, kiket ambícióval, a legnagyobb szorga
úgy veszett-e el, vagy pedig ellopták?
— Haza Amerikából. F. hó 13-án, a lommal és tudással iparkodik oktatni a
délelőtt 11 órakor Prágerhof-felől Csáktor zongora és hegedülésben. Már eddig bemu
nyára érkező személyvonat ismét 280 ki tatott zenevízsgájával is kiérdemelte a szülők
vándoroltat hozott vissza Magyarországba, háláját és a szakértők teljes elismerését, s
kik, miután Amerikában — tekintve az ot hisszük, hogy ezen második v.zsgája is fé
tani nehéz megélhetési viszonyokat, elegendő nyesnek Ígérkezik.
munkaerőt, — kenyérkereseti forráshoz nem
— Csendélet Murakirályon. Murakirály
juthattak, visszajöttek hazájukba. Ügy hisz- vasúti állomáson nagy tömeg vasúti munkás
szük, hogy alig lesz az utasok közül egyik várta f. évi junius hó 4-én a délután 4
nek vagy másiknak kedve, hogy újból a órakor érkező vonalot. A munkások elutazni
bizonytalanság nehéz útjára, Amerika felé akrtak, de mivel nem jelentkeztek kellő
induljon.
időben, az állomásfőnök a szükséges ko
— Letartóztatás. Kecsák András kotori csikról nem gondoskodhatott s igy a fel
születésű, ogulini lakos, aki az ogulini mun- szállást nem engedte meg nekik. Azok zakáekorcsmáros pénzbeszedője volt, a múlt jongni kezdtek, legdühösebb volt köztük
hét folyamán 152 kor. elsíkkasztása után Loncsarics Ferenc hemusoveci lakos, aki,
Oguiinból megszökött Távirati megkeresésre midőn a vonat beérkezett, és őket elutazni
a határszéli rendőrkapitányság Csáktornyái nem engedték, a vonatnak egyik kalauzát
kirendeltsége Kecsákot f. hó 6-án Csáktor megtámadta és a már elindult vonatról le
rángatni akarta. A kalauznak segítségére
nyán a vasúti állomásnál letartóztatta.
— Állami faiskolák eladó csem etéi Az jövő állomásfőnököt és hivatalnokot pedig
áltami faiskolákban, tanintézetekben félmil Zsidov Márton és Vince munkások a leg
liót meghaladó gazdasági és díszfa, cserje, durvább kifejezésekkel illették és a lá rm á n
gyümölcsoltvány van készletben eladás cél elősiető váltóőröket tetlleg inzultálták. Midőn
jaira. Egy-egy megrendelőnek 1000 darab pedig Bellák József állomáskezelő igazolásra
nál többet nem adnak és a kedvezményes szóllította fel Loncsaricsot, ez a hivatalnokot
áron való kiosztásért a földmivelési minisz legazemberezte és kél váltóőrt pofonvágott
tériumhoz kell folyamodni. A tényleges szál A kir. ügyészség hatóság elleni erőszak
lítási és csomagolási költséget azonban min büntette és testi épség elleni erőszak kihádenkor a folyamodó tartozik viselni. Lelké gásásával vádolta meg nevezetteket, kiket a
szek, tanítók, jegyzők, állami tisztviselők, törvényszék bűnösöknek mondott ki és
földmivesgazdák fél, sőt esetleg kedvezmé Loncsariceot 2 havi, Zsidov Mártont és Zsi1 — 1 havi
fogház
nyes árban is kaphatják a fákat és cseme dóv Vincét pedig
téket. Magcsemeték és vadcsemetéket — büntetésre ítélte. — Az ítélet ellen az el
amig a készlet tart — kivételesen dij nél ítéltek felebbeztek.
— Magyarország danán toli részében
kül is adnak, de csak oly községi faiskolák
számára, melyek megfelelő talajjal, fekvés az országos vásárokon sok stájer kereskedő vesz
részt, akiket az ottani pénzügyi hatóságok meg
sel, kerítéssel, kuttal és felszereléssel van szoktak adóztatni. A német nemzetiségi képvise
nak ellátva, kezelőjüknek kellő szakismerete lők már régen sürgetik ennek az adózási kény
van. A községi faiskolák számára igényelt szernek megszüntetését s Beck báró osztrák mi
csemetékért legkésőbbi908. január 1-ig kell niszterelnök ki is jelentette a német képviselőknek,
hogy ebben az ügyben m ár tárgyalt Wekerle mi
beadni a kérvényeket.
niszterelnökkel, sőt nem sokára Budapestre küldi
— Szerencsétlenség. Sztémát Józsefné az osztrák kormány egyik megbízottját, aki ebben
5 éves József és Szobocsán József 7 éves a dologban a magyar kormánnyal tárgyalni fog.
Ignác nevű lappányi lakos fiúgyermekek f.
hó 6-án a délutáni órákban játszás közben
Szerkesztői üzenetek.
Szternátné lakása előtt a megyei utón tüzet
raktak, melytől Szternátné fiának ruházata
S z . S . M & g a s f o k . Lapunkat m ár aa «Ы teám
tüzet fogott úgy, hogy a kis fiú 20 napig mal megindítottuk. Talán a postán van a hiba.
gyógyuló égési sebeket szenvedett Szternátné,
— kinek lakásán szerezte a megégett fiú a
FömunkatArs: Brauner Lajos.
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Predplatna oena Je:

Sve poSiljke se'tiéoC zadrfaja
novinab, naj se pbáiljaju na
me, urediiíka vu Csáktornya.

Na celo le t o ............ 8 kor
Na pol leta

...

4 kor.

Na Cetvert leta . . . 2 kor.
Pojedini broji koötaju 20 fii.

Izd&teljetvo:
knjiZara S t r a u s z S a n d o r a ,
kam se predplate i obznana

na horvatskom i magjarskom jeziku izlaíeéi druztveni, znastveni i povuöljivi list za púk

Obznane se poleg pogodbe i fa

poSiljaju.

Izlazi svaki tjed en je d e n k r a t i t o : vu svaku nedelju.

raöunaju.

íl

. Odgovorni urednik:

RH O SÓ CZY ELEK

OUvni surednik:

#

B E Z E N H O F E R M IH Á LY

Ixdatelj i vlastnik:

S T R A U S Z SÁ N D O R.

hvalu, ka si je svoj posel s boZjom pomoö- trpiju. Ne samo vi obCinari pojedinice i svi
jom v redu napraviti mogel. Je i nati na skupa gde je to potrebno, nego takaj i sveGda si na den knige, liste, 1 svakojaC- vuk oCemo navCiti veC od mlada naáu decu; Ceniki, koji stem najviöe posla imaju, i koji
ke druge novine v ruke zememo i pregle- pak na onu milu naredbu BoZju: LjubibliZ- jesu zato postavljeni i odredjeni, da fare
ravnaju i vodiju, i oni si moraju skrb zeti,
damo, moremo se osvedoCiti, kuliko na sve njega svojega!
Kak rad bi dohadjali starci vu cirkvu, zato, как bi mogli to Bogu na diku, a s e b i
kraje, i vu vnogi obCina svakojaCka druZtva
nastajaju, átera su ljudem ili vu duáevni ar znaju, da samo kratko vreme imaju na i ljudem bolje povoljno i na vekáu kőrist
stvari, ili vu gospodarskom poslu potrebna, torn svetu; i bliZe se Cutiju к Otcu nebes- v red postaviti?!
Kak i kuliko moraju ljudi prelrpeti, ki
i áterá su sva zato, как bi mogla pojedino komu, ako svoje verne proönje v hiZi BoZsvakomu Cloveku, a tak pák célomu orsagu, joj moreju к Bogu podignuti. Dajmo jim moraju s dalka iti, po zloCestom vremenu,
priliku, naj se bar tu dobro Cutiju, ar njive a kuliko pak v zimi. Zmislite se samo, neili svim ljudem na pomoC, na hasén biti.
Ljudstvo se povekáava, i poleg tóga tuge i Zalosti si mi nit premisliti nemremo. pomerje najveC ljudi od prehladjenja? Kuli
nőve ökole, notaruáije i po drugi okolica i Samo zbog dalekoga puta, ako i negda doj- ko ljudstva, kuliko otcov i materov, ki bi se
nőve fare postaneju; i sve ovo si sami ljudi deju u cirkvu, kaj vidimo, kud su naéi si- )Oé za svoju deCicu bili morali skrbeti, jesu
tak nakaniju, ar vidiju i pripoznaju, dajim romaki starci: zbog velike sliske gdévuku- se prehladili, zbeleZali, poleg toga vnogiput
je to ne samo jako potrebno, nego zarad tu cepiju, ili pod zvonikom stojiju. Joä su zagod v grob doöli? Kulikoput Cujemo, da
njib, njive dece, i zarad njive obCme jako sreCni, ako njim se Sto smiluje, pak njim, se beteZniki potuZiju: »Da sem v cirkvu
s kakvi falalov cigla, ili s muZarov iz éteri iáéi, mi nikaj ne falilo, a potlam sam veC
hasnovito.
Как vidimo, ve je vés svét jako zapre- su navadno tarn pod koruáom, trdo mosto komaj mogel od meáe dimo iti.»
Pak si samo premislimo onu pogibelj2eni; svaki Clovek se mora dobro trsiti i za napravi, da se moreju pod dugo IrpeCom
kruhonp begati, ako Ziveti oCe. Ne samome- sluZbom boZjom, stisnuti, da siromaákim sve nu stisku i poleg toga on nered i nemir,
Stri, cinovniki i druga gospoda, nego se véé kotrige utrdneju. — A vu klupi, vu klecala kaj je na vékáé svetke uvek rnoCi videti vu
i poljödelavci, как vi velite: i muZi takaj se koge vidimo navadno: mlade zdrave muZe farnoj cirkvi. Deca i mladeZ su nemirna, a
moraju dobro pobrinuti, da moreju svoju s jen kraj, a z drugoga kraja preljevance i poleg toga je i stareáirn ljudem nikva kőrist
familiju*' zdrZavati, sve duZnosti zvráiti, t sve Crlene mlade Zene, äterim oprava lice veC ne, ar se nad tem i oni zbantujeju. — Как
daőe naplaéati. Siromak Clovek, da skorom kaZe, da na torn svetu ne samo doma, ne bi se tu ljudstvo i deca mogla poduCavati
samo taliko база in.a, da se ne spozabi, da go i vu cirkvi vugodno Ziviju. Nato su neö- od kráCanskoga navuka?
je on kráCenik; da barem pri stolu, pri boZ- teri podvuCeni, da se i vu cirkvi moreju
Jako dobro i potrebno bi bilo, da bi se
jem daru, ali pojduC pri kakvom poslu, kraj stareöega Cloveka u klecalo, vu klup sluZbe boZje po s v e t k i zatoga, dók bi se
zmoli svoju kratku molitvicu. Od protuletja, potegnuti? VeC bi i vu hiZi BoZji, vu cirkvi nőve fare utemeljile, ne samo vu farni cir
do kesrie jeseni Irdo dela Sve dneve u cé imel mesta ov glavni greh: g i z d о s t ? Pak kvi, nego ako je vu fari i vu drugim éterim
lom tjednú, prém zadnji den pred svelkom kráCemkom je jedna najglavneáa naredba daleánjim meslu dost velika cirkva (kapela)
su ljudi Cisfo do kesna na polju, ili pa vuni boZja: Ljubit Boga, i bliZnjega. Anda tak Iju- i tu se naj sluZba boZja drZi. Gde je potreb
к h m »rhe, koli gospodarslva. Dojdesvetek; bimo bliZnjega, ako mu nit mesta nedamo no, i u áleroj fari kapelana jóé nebi bilo,
ki more ili, ki nemre, sarno najveC ljudi vu cirkvi pri sv. meöi? Clovek, Clovek, ali gosp. plebanuá naj to shodiju zarad ljudi,
z*to nej’de k sluZbi boZji, к sv. meái i pro- imáé jóé kakvo Cutenje i nevmerteljnu du- da pomoCnika dobiju, ki bi po svetkih mo
deölvu, ar je dalko. (Ne svigde! Jesu i takvi, áu?! Siromaéki starci, kaj mislite, all ovi gel sv meáu vu filialku sluZiti; i barem za
koji poleg lenáCine ostaneju doma, kaj naj- prekáeni ljudi, ki se za dobre krSCenike dr- toga, dók bi ljudem mogli drugaC pomoCi,
bolje svedoCi* to, da vnogiput stranjski ljudi Ziju, znaju i poznaju naredbe, koje sv. mat; da bi je stem malo zlehkotil.
dojdu vu cirkvu, a on, kojemu je tak rekuC cirkva nam odredi, i poleg koji moraju doPremislimo si to, kuliko sto let veC ne— pod :nosom Cirkva, doma ostane. Ured bri krSCeniki Ziveti? Neznaju Neznaju, nit átera fara stoji, pak niti viée pomoCnikov,
nik.) К VeCernici, к sv. blagoslovu pak dru- neZiviju poleg zapovedi BoZje, nit poleg krö- sveCenikov od potlam néma, nit su postale
goga ne vidimo dojti, как iz jako bliza ili Canskoga navuka. —• Ar ljudi nit nehodiju filialke, gde bi se redovito i stalno saki sve
iz sela, gde je veó farna cirkva, i to najveC veC zarad loga v cirkvu, nego zbog navade tek sv. meáe sluZile, как je to svigder drugpuce, pak Zene. A na ov sv. blagoslov i na da se pokaZeju, pak da si moreju kakov di navada prem da se je ljudstvo od onoga
kráCanski navuk bi ravno sve ljudstvo, tak drugi posel zvráiti. —
vremena tak povekáalo, pomnoZilo, da g a je
mladi, как stari dohadjati morali. Ar deca,
— Zato velimo i ponavljamo: Viée far ve 10-put veC, как ga je samo pred 50 let
makar se i vu ákoli podvuCavaju i na ver je potrebno! Onda oni lepi i dobri navuki, bilo; a kulikoput ga je veC viée, neg onda,
ske stvari, u cirkvi bi pred svojimi roditelji, kaj vnogiput vu cirkvi Cujemo, nebudu zgub- da su se naáe fare zapoCele?!
bratjom, rodbinom i pred svema ljudi, i da Ijeni, ar menje Ijudslva se leZe podvuCava;
Öve obCine su same svoja fara:
znaju, da i oni to imeti oCeiu, jóé bolje tr- i duhovni paslir bi leZe spoznal i ravnal
I. Légrád ima 2 3 5 2 r. k. duá. 2. Alsósili, kráCanskoga navuka navCiti se Pak otec, svoje ljudsvo, áteromu bi jako na pomoC domboru 3696, 3. Muravid 2324, 4. Kotor
mati se nebi morali za svoje déle tak Cuda- mogel biti; ar nikvo blago, nit irnetek neje 443 0 , 5 Muracsány 3901.
put hrigati, r Zalostiti, ar ki si ga vu najbol- Cloveka tuliko vreden: как dobro srce, Cista
U dojduCe fare su filialke:
áem mestu nagli, kaj si samo jeden Boga- duáa i prava pamet. (Vu torn nedvoji niSCi,
6. Muraszentmária ima 3716 r. k. duá,
bojeCi clovek Zeleti more. U najlepáem dru- da bi to bilo jako koristno za naé puk, ali ima 1 filialku trifertal vure hoda.
Ztvu bi jim bilo déle, kam i oni sami z ve- g. B. je izostavil svojega raCuna najveköu
7. Dráskovec 3569, ima 4 filialke najd.
seljom áetuju. Kak drugaé je tarn, gdé je poteZkoCu: a to su financijalne stvari. Vno- fii. trifertal v
blizu farna cirkva, ili gde je jedno selo sa ga fara, den-denes veC niti svojega pleba8. Perlak 5477, ima 2 fii., najd. fii. tri
mo jedna fara! Pak skoga se nesme, i do- nuáa nemre naplaCati, kaj ga ide poleg pro- fertal v.
ber Clovek se mt neCe spozabiti yu nikvim pisa, а как onda, ako se reztrgne? Urednik)
9. Tüskeszentgyörgy 4 6 9 2 , ima 9 fii.
dobru, i vu nikvi sili i potreboCi: Iz dragoga
U ovim naáim uputjavanju ne pelja najd. fii. 1 i trifertal v.
Boga.-Njega prosi za blagoslov, za pomoö v nas drugo, как ljubav prama naöemu dob10. Szobotica 543 4 , ima 10 fii. najd.
poCetku svojega posla; к njemu. как zdobro- romu ljudstvu, i prama sveCenikom, koji fii. 1 i pol.
mu Otcu se pomoli vu potreboCi, i njemu da poleg svoji vezdaönji teZki poslov jako Cuda
I I . Belica, 2950, ima 2 fii. najd. fii. 1 v%

Уеб far je potrebno.

12. Dekanovec, 3957,

ima 2 fii. najd

— Ja bi rat bil, da bi mi povedali,
— Siromaáki naái domorodci! Morate
как ste tam delo dobili!
pozabiti ono hudo senju, onoga pogibelnoga
13. Bottornya, 2859. ima 3 fii. najd
— Tam su navek takovi »vigeci,» koji puta amerikanskoga. Lehko pozabite. Tam
fii. Í v .
za dobre peneze poáilaju ljudi od vraga,do ste psi bili, domaj ste na BoZji kip stvorU . Szelencze, 3887, ima 13 fii. najd. dohiCa. Так sem i ja shodil. Как sem vu jeni ljudi. Tu imate vaáu domovinu. Da
fii. 1 i pol. V.
Ameriku doáel, takí su dva doleteli prez nam óva lépa zemlja kruha za dosta, sa
15. Murasiklós (Vratiáanec), 3195. ima perja kmeni. Jeden se je né mogel smenom mo mi ga poátuvati moramo. lm tuliko ne7 fii. najd. fii. 1 i íertalj v.
spominati, a drugoga pák sem se ja ne mo prijateljov iinamo od sve strane, barem mi,
16. Csáktornya, 8780, ima 10 fii. najd. gel reáiti. Taj lopov spital me je od kud koji smo tu videli sveta, nesmemo naái Ijufii 1 i fertal v.
sem, kuliko penez imam, za tern pák me bézni materi, naái dragi domovini neprija17. Drávavásárhely, 6172, ima 10 fii. je vodil za nos, как medveda, tak dugó, telji biti. Da vas bude huda somla obhad.
najd. fii. 1 i pol v.
doklam sem skorom sve peneze potroáil. jala, zmislite se na Boga i na one nepoz18. Viziszentgyörgy, 2983, ima 9 fii. Da je videl i spoznaval, da mi penezi menj- nane nesreöne domorodce, koji dalko i dal.
najd. fii. 1 i fertal v.
kaju, onda mi je vuáel, mene pák je osta- ko, prek velikoga mórja vu tudjem mestu
19. Muraszentmárton, 3232, ima 15, fii. vil goluga i bosuga. Dva tjedua sem se po- med tudjemi ljudmi vu Ameriki tugujeju
najd. fii. 1 i pol v.
tepal prez dela. Najviáeput gladen i fedjen. za svoju zahiéeno i ostavleno domovino.
20. Miksavár, 1833, ima 3 fii. najd. Prve dneve sem nikaj ne mogel pojesti, tak
Sráy Ferencz.
fii. pol v.
je sve zloéesto bilo. Voda je lak huda da
21. Felsőmihályfalva, 2412, ima 11 fii. ju ne moéi popiti. Na zadnje me je itak
najd. fii. 1 i pol v.
glad prisilil i moral sem jesti. Uh, da se
22. Stridó, 6600, ima 9 fii. 2 v.
Politiéki pregled.
nato zmislim, vés se stepem. Komaj i коíz ovoga prepisa (Prepisano je iz Sche- máj sem vu fabriku doáel. Так sem delal,
malizmusa 1906.) moremo videti, da u ne как maráe, pák sem ne mogel tuliku za
Vu orsaékim spraviáéu dalje trajaju
áteroj famoj cirkvi kuliko ljudi se negda sluÉiti, kaj bi poáteno bil Äivei. Skorom svi govori za indemniteta. Osobito narodnosti
skup zide. Pák ako na kartu, na mappu su tak. Da bí ja bil pol tuliko domaj delal, govoriju vnogo pák i horvatski ablegati. Izpogledamo, onda vidimo, как dalko áirom ve bi si lehko fuékal.
med horvatskih ablegatov je govoril Supilo
jesu sela od fame cirkve. —
— Kaj pák je s onimi, koji nikak ne- najprvi. A vezda je govoril i Magdié PetriZato smo ov süni posel napre donesli, moreju delo dobiti?
ca, ali как éujemo njega su samo oni poar vnogi mesti bi si ljudstvo bar stem ra— Onirn b bole bilo vu peklu, как sluáali verno, koji neznaju horvatski. Hordo pomoglo, da bi se zarad njive okolice i vu Ameriki. Peneze potrosiju, prositi pák vatskim ablegatom su magjari tu slobodu
prinji tak, как i v éuda mesti drSale sluá- je ne smeti. Koj prosit ide, njega vu reál dali, da slobodno i horvatski govoriju. Vu
be boáje po nedelja i drugi svetki.
zapreju i tak dugó ga vun nepustiju, dok tu slobodu se jaéiju vezda svi, pák svi [go
Dakak, ako si áto kaj shoditi, iii na- lam ga neáéi vun ne skupi. Negda do pet- voriju horvatski a ono vreme dók oni gopraviti oée, mora si i zato skrb zeti, i mo- deset dollarov je treba za takovim plaliti, vore drZiju mora orsag jako drago platiti.
ra se zato pobrinuti. Istina je, da ovoga po- kaj ga vun pustiju. Tam su vam prokletni Najme svaki govor mora biti napisan vu
protokol od reéi do reéi to je zato, da se
sla né nioéi od denes do zutra, samo tak zakoni.
— Poveétemi pák zakaj ide na jeden vidi kaj je govoril ablegat, jeli níje uvredil
fletno napraviti; nego svaka fara, áteroj bi
kralja ili domovinu. Zato, da horvatski ab
to potrebno bilo, mora si véé ve zato skrb put tuliko ljudstva dimo?
— To njim je zato, jerbo za kratko legati horvatski govoriju se je moralo iz
zeti, i pomalen — pomalen stvari prirediti,
ar kaj nenapravimo vu vremenu, da je vreme budeju prezidenta sbirali. Poleg toga Zagreba puno brzopiscov dozvati, koji su
moéi, potlam se opet zavleée, ili pák éisto su fabrike si na tri leta napre pripravile na jeden tjeden 14 jezer korun koátali. Mo
zastavi. — Stern viáe bi se vaáa proánja robu. Vezda nenucaju teZake. Gde sem ja remo si misliti, koliko ima orsag stroáka
od viáeáe oblasti spunila, ar redovniki, koji delal jedno jutro 4 jezero teZakov su od- ako jedan celi mesec govoriju i svaki jed 
takaj moraju éuda pretrpeti, sami bi vam pustili. Morali bi bili videti, kakov piáé i no te istu kozu dere . . .
Horvatski staliá, как se vidi, bude se
bili na pomoé, :<r moraju pripoznali, da lju javkanje je bilo, gda smo prez dela ostali.
di samo onda budu u lépőm kráéanskom Так vam je vezda vu svaki fabriki. Nega sada dovráil. Rakodcav bán je otiáel öve
navuku Äivéli, ako se velike fare na menj- dela, nega kruha. Prez kruha pák ne moéi dneve vu Budapeálu, gde bude predstavil
Se razdeliju, da budu mogli ljudstvo ovak Ziveti. Zato se svaki trsi, da skim predi di ministerpredsedniku öve odjelne áefe (glavare) te bude si stvoril veéinu iz stare namo dojde.
leSe navuéati i ravnati.
rodne stranke, pák onda iz onih ablegatov,
— Nad átéri varaá ste doáli dimo?
— Nad Fiumo. Sedemstopetdeset nas koji budu iz sadaánje koalicije vun stupili.
je doslo, sami domorodci. Tuliko nas je To bude se sve odigralo onda, kada bude
Glas iz Amerike.
hrbta obrnulo Ameriki. Previdli smo vkanj- horvatski zemaljski sabor skup sazvan, da
livost. S velikom znanostjom smo doáli vu votira horvatski proraéun. Onda bude se
Obeéal sem, da budem dal je spisal, как
ovu lépő i drago domovinu, koji smo na vidlo, как stoji cela stvar. Kak nam jeden
je táj isti élovek iz Tótszentmártona, vu Ajedno kratko vreme kruha zahitili. Siroma- prijatelj iz Ludine piáé, tam su jako srditi
meríki iivel. Jesm o se opet ziáli i on zveáki mi ljudi! BejZali smo pred dobrom. O- pák i vu celoj Horvatskoj na Franka, za
seljem mi da ruku i véli:
ranila se je naáa duáa i telő. Duáa od vkanj- kaj hoée novo Horvalsko kraljestvo napra
— BoZe moj! vnogo je lepáe domaj, livosti, télo od velike muke i od velikoga viti, pák je zato te*ko, da bi Frank bil pri
med prijatelji, как vu Ameriki.
trplenja. Po zlato smo iáli pák smo joá ono sledeéim izboru zabrani za ablegata.
— То vam ja verujem. Domaj si élo- malo zgubili, kaj je naáe bilo. Ve smo bog
vek more barem í duáu okriepiti, da ide éi. Moremo se znovié poéeti domaj, sve od
Proále dneve je bil sud vu stvari Len
vu cirkvu. Tam ste to stradali, da ste tak kraja. Ali ja mislim nebudemo zato pogub- gyel Zoltana ablegata i Hajdú Gyula vun
delali svetek, как v petek. Da bi tam tak leni, Bog nas pomore. Bog bude znami do izhiéenoga éinovnika. Так je bilo da je Haj
lepő i dobro bilo, da bi lám tak povolno maj. Tam vu Ameriki nas je ostavil, tak dú iz ministeriuma pisma vkral, pák je
Vivienje imali, nebi ljudi dimo silili. Pák za- как smo mi njega i domovinu. Obogatiti Lengyelu daval, da je Lengyel na svoj cilj
kaj su vaái pajdaái tam ostali?
smo se átéli, pák kaj nas je poéekalo? Vle- pohasnuje. Lengyela su i Hajdúja odsudili
na átrof i na reát. Lengyel je zvun toga
— To njim je tak ziSlo, néga bilo do- kli smo jarma, как néma marha.
— Viáte, dragi prijjtel, ja se itak ve- átrofan, i zbog toga, da se je nedostojno
sta penez za sve, moral sem ja napré oditi,
da njim vezda domaj luliko penez pre sker- selim nad vaái nesreéi. Veselirn se, da vam ponaáal pri sudu. Zato se je i posvadil sa
bim pák njim ta poálem, kaj budo i oni je Amerika né mogla ono dati, kaj ste od Lengyelom i Eitner ablegat, je r véli как bi
nje fekali. Veselirn se, da ste spoznali Áme- onda prosti éhvek poátuval suda, kada ga
mogli na zat dojti.
— Кг*'"
vas je sve skupa odvas tam? riku — pekla, pekla onoga, koj vas je ne jeden ablegat neée poátuvati.
fare jedno stosedemdeset mogel hraniti tak, как domovina. Nije tam
Njegvo Veliéanslvo kralj je hvala Boмгот piáeju, da ako njim domovina, gde je kruh! Tu je naáe slavno
*ч sluáiti, kaj bodu dö mesto, gde smo na svet doáli. Amerika niti gu éisto zdrav. Daj Bog da bi dugó iivel
nt, na jedenput dimo onda nam nemore biti domovina, ako bi joá i tak osigural mirni napredak svojih
prinas je éuda boláe nam i vékái falat kruha dala. Najboláe je narodov.
ja prosit, как tam domaj. Ci je makar érni kruh, itak je bolái
ako je domaéi. Imam istinu?

fii. pol V.
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NO VO G A?
lóa.» Ne zdavna se zaruónica prehladila i|
— P r is t u p a . Naä kolendar, iliti »Me____
dobila suäicu, hetiku. Niti pomisliti je ne djimurski Kolendar» za prestupno godinu
— N e s r e c a Novembra 4 -ga je med moói bilo veó na to, da bi tak betefcnu mo- 1908. X X V . teőaj Ce ovoga meseca 2 5 g a
Kisszabadka i Csáktornya pogazil cug sobo- ói bilo zam uí dali ProSloga tjedna njoj je dana pristupiti. Ciéna mu je 4 0 fill. Vu otiókoga plebanuéa kravu, koju je kotelCista zaruCnik na znanje dal, da zdavanje mora- vim kolendaru, kojéga naSi dragi medjimurzdrobil. 13 minut je stal cug na íeljeznici, ju prenesti na drugo vréme. To je tak za- ci takvim veseljem óitaju, svega dobroga i
dok su nju vun potegli.
peklo i rezialostilo mladu devojku, da je pouóanoga se mo 2e najti. Zato s öistim sr— Z a k la la ga greda. V VI. diätriktu- óetrték tjeden zniknula zdoma Roditelji nju cem preporuCamo njega naSim podtuvanim
du je Skrobac Gjure 3 léta star sin pod iáóeju-iáóeju, ali sve zabadav, óerka sajno Citateljem i svakomu u Medjimurju. Dobivá
jednti gr«*du doSel na dvoru, koja se na nedojde na pre. Nego proti veCern suju se u Csáktornya, pri Fischei Fülöp (Strausz
nj' ga zruSila i zdruznula ga, da je odmah itak naáli nego mrtvu. Blizo Rajk obőine Sándor) knjiSaru.
vuiiiri.
je leZala med äinjami na Seljeznici sva spo— D o s e l je p o d k o la . 11-ga noN e s r e c a Novembra
3 -ga su na Irta. Da su nju naäli, je joä Äivefa, ali za vembra pod veóer je jako nesreóno shodil
Csáktornyánkon Stacijonu veóer okolo osem kratko vreme, kad su nju v Spital nesli v v Drávavásárhelyu Lopárics Vanóeka 6 let
vu n spotrtimi nogami nasli Mágics Ferenca, v Kanizsu, je na putu vnmrla.
star deóec. jeden óovek je drva peljal реки
fcHiezuióknga óinovnika. Med Sinjami je leP re rn e n i s e s o ld a c k a oprava. Med koj vu Lopariőevi hidi stanuje. A deóec se
Ы I obedvoja stegna su mu bila zdru 2- soldati se veC zdavnja óuje, da budu uni- je как veó to deca imaju navadu, napredi
щепа. — Bráóas je onda doSel pod cug, da formu, t. j. soldaóku opravu premenili, kajti za svoru a potlam pak za drék lovil. Kak
su ferSibal», ili pak po nepazljivosti ga je vezdaSnja oprava je jako priliöna, da ne- se obesil za drék, oslabile su mu rukice i
dostigla nesreóa. JoS on den su ga odpeljali pri jatelj apazi, de stojiju naái Seregi. Zato deóec je opal pod zadnji kotaó, koj je órez
Va ra idin v Spital. je ratni zapovednik odredil, da búdé sol- njega iSel i te2 ko ga oranil. — Odmah su
— Z b ira n je . Vöera, 16-ga novembra daótvo drugi uniform dobilo i to sivo, как ga vu varaädinskiSpital odpeljali, d egajo S
su zbirali v Zalaegerszegu 47 varmedjinskih $cuka. Za deset let veó budu svi regimenli i ve vraóiju.
zaslupnikov i to: aliSpana,
glavnoga notar- dobili takvu opravu a do toga vremena se
— S t a t is z t ik a Vu csáktornyaiskim
juSa, glavnoga fiSkuSa, popilskoga predsed- vezdaSnja znuca. —
kotaru tekuóeg Ijeta od augusztus 1-ga do
nika, dva I-ga, óetiri li ga i tri III-ga razre— O d iv lje n m e ro s e c . Szili József je oktobra zadnjega rodili su se 444, a hmrli
da pod notarjuSé,osem popilskih prisedni- kanas bil v döbrétnim marofu. Svinje kője su 203. perSone, dakle vezda umnoäavanje
kov, trinajst velikih sudcov i
trinajst pod- je pase|? su ga tak bogaié, как ovce svo- je 241.
sudcov. Как óitamo vu jednih varmedjins- jega pastj^a. Öve dneve se pripetilo, da je
------------kih novinah, naS g. veliki sudec Kolben- jen Veliki merosec Stel vujti iz med svinj,
a
, ,
schlag Béla bude na dvoja mesta kandidé- na kaj se poáuri za njim mi|i} da ga ПаЬШвКОУа matl.
ran, i to za glavnoga notarjuSa i opet za za; zaVrne. Ali merosec se na njega postaó* p .
,
,,
.
velikoga sudca, a
g. Szalmay za velikoga v i, Ve jft kanas vudri jenput s batinom po
Stefekova ma ti na grobu kleéala
sudca. - Kak je zbilo zbiranje? to joá vegobcu> ' a kaj mer0Sec skoCi proli njemu i
Na * robu kleCala,jako se plakala.
neznamo.
poóeli su se grdo metali. Vu ovoj bitki je
„
,
.
r ,
. . ,
— O d su d a .
Makovec Marton, csáktor- ^ r o s e c bj, £ кЙ> kajtj je kanasa na levim
f , groba m .govor. étetek sínek drag.,
nyaiski stanovnik
vei áesti kritnosi na stegnu orani| s kehti il0 tak pogibeljno,da
Stofek mladl Junak, svojojstaroj ma
hrbtu, ali mu srdce joSóe tuőe za 2enami i su ga morali v gpjtal odnesti, de ga jóé i D .
..
,
.
kaj je najóudnoviteSe vu stvari, samo za ve vraóiju
»Reóite mi majka svim mladim junakom
starimi 2enami. ViSekrat je podsilil stare
J_.’
.
. D a neg ne govore na mlade devojke:
fcenkice, zbog óesa je 15 lét i 2 meseca se” N e c e m u r n o s t ru s k a . StraSne ói
—
del vu reStu. ProSloga leta, 15-ga juliuSa ne pnpoviedaju japaní od rusov, da je boj Malih devojkih suze ravno к Bogu teóu.
se reSil reSta i mesto, da se na pravi put ^ med njimi. Skorom [ne za izreói, как Recite mi majka svim mladim devojkam
obrne, opet se puSóal vu takvu ljubav, koju hudoga ^ гс^са
su te rusi’
sve‘
—
zakón oStro prepovéda. Zbog öve nesramdogodjaj:
J3 a m | ne govoru na mlade junake.
nosti je opet doSel na svoje mesto, de je
Jeden rus ze zruSi na bojnim inestu i A r junaóke reói ravno к Bogu krióu.
veó 15 let sedel. KaniÉki sudbeni
stol ga kada dojdu ta jaoani, da po pobitki pobe^
je 5 -ga novembra znova na 10 let teSkoga reju plezirane soldate leSeói rus se gori zaréSta odsudil.
vleóe na pleóa japanu, a ov se £uri svojim
Pravica
— N ö v i k ő t á r Do ve je Zalavárme- terhom, da s óim prijé dojde do Spitala, de
gjiji 12 kotarov bilo, a od sada bu jih 13. ga daka pomoö, da mu rane izvraóiju. Ali
Ki se trudi,
Andrássy Gyula gróf, ministér znutraSnjih neóemurnoga srdca rus kojemu nikaj neOn dobivá,
poslov je dopustil, da se 13-ti kőtár vredi fali neóPKa do toga, dok bi doSli do Spitala,
On ki ima
i to vu Balatonfüredu.
nego как dojdu do priliónoga mesta, zeme
On se v 2 iva.
— O s tr a k a s t ig a JoS pametujmo na vun penecila i porine ga japanu v Sinjak.
—
ono umorStvo, kője se v Murasz?rdahelju A zatim friSko skoói doli Snjega, da senebi
Imel sam ja
pripetilo 29-ga juliuSa, kada je najme Ba- ^njim skup zruSil í odbeíi. Vu japanskim
Svega dosti,
ráth Mihály zaklal svoju 2enu. Petput je Sercgu grozovito grde óine pripovedaju od
I ^ivel sem
strelil na nju, jer je ne Stell pri njem os- rusov zbog óasa je japanski kormán ono
p rez Salosti.
táti. — 7-ga novembra je razpravljal Ka- vreme odredil, da svakoga rusa, koga najdu
—
ni 2ki sudbeni stol ovu stvar i Baratha je med pleziranimi soldati, ako bi se dosvedoAli jedno
na 15 let teíkoga reSta odsudil veleó, daje <^Do, da se samo potajil. treba prez svaké
Me umara:
on hotonce zaklal svoju 2enu i veó napre miloSóe skonóati. Kajti japani netrpiju, da
To je:
se pripravljal na to.
bi rusi nyihovu docrotu na tak grdi naóin
Kad me 2ena kara.
— Id u d im o . 6-ga novembra je iz povraóali i zato se s odurnostjum obmeju
__
Csáktornya do 80 ljudi prekputovali, koji od svih takovih rusov, koji milosrdnost jaAko óu joj
su doSli dimo iz Amerike. A doSli su dimo pansku s umorstvom povraóaju.
Nagoditi,
zato, kajti su — как om sami pripovedaju
— H lin ka d o jd e d im o . Hlinka AnMórám njoj
— ne dobili delj. Svi su seSaluvali
za draS, glasoviti Cemovaiski duhovni pastir,
Dat vina pitit
svoju norost, da su ostavili svojega doma, ki sada vu óeskim Pragu stanuje, öve dne—
i vóakali se najvekáega siromaStva, da su ve je tamo goróitavanje drÉal proti magjarPije ona,
podrapáni, prez penez presiljeni putovati skomu narodu; Hlinka je naunaznaóil, da
Pijem i ja,
dimo.
öve dneve dojde dimo vu Magjarski orsag,
Dok zapijemo,
— L ju b a v i sm r t. Erlich Ágoston z da svojega na dva lét odsudjenoga reáta
Pol dneva.
Nagykanizse je imel jednu Irén zvanu le- zapoóe. Mi mislimo, da ovom u fajnomu fii—
pu óerku. Óva óerka je bila v zaruki i s óu pamet tarn vu reStu se preobrne, i kada
Da nam prazen
4ч.
veselim srdcem óakala na on den, da bude vun dojde nebude veó puntal svoje drage
Vró ostane,
^
morala pred oltár stati svojim mladencom. tote proti magjarskomu narodu, nego vu
Legnemo pod
Ab pri Bogu je to bilo drugaó odredjeno, miru óe svréiti svoje BoÉje slufcbe, na kaj
Vrtne hla
kajti zabadav, »óovek snuje a Bog dokon-lsu ga gori posvetili.
_____J
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ItrDs e, kereskedő előfizetőink czégít I
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előfizetőink névjegyzéke.________

Bádogos:
JH
übsch

Eredeti S i n g e r v a r r ó g é p e k :

Manó, (fauénraktár) Csáktornya

Dorntr Sándor
fin r k o r P Q k p r in D O r K e n íS K c u u .
Máver Testvérek,

»

Singer Со., Arpád-utcza
Horváth István

Csáktornya

Borbély és fodrász:

.

T ’

У

Csáktornya
..

.

Zrínyi Viktor,

Csáktornya
.

' Schwarz Lipót,
ta

•

Todor R. utóda,

Varaidin

SrárLe^vérVk.^’

f

Czukrasz :
Kertész Lajos,

.

Csáktornya,

Csáktornya

Herzer Izidor,

Csáktornya

Liszt és 1 rodnyák,

Stridó

Ifékfga-tA.
KekteStO.

Scheiber Mór,

Csáktornya

Pezsgőgyár:

”

R ö fö s k e re s k e d ö :
Hirschsohn Testvérek,

Csáktornya
Csáktornya

Szobafestő és mázoló:
Vidovics János

Csáktornya

Löb, Mór é8 fia>

V aSZ O n к eres к ed O:
Vendéglők:
Hajas József,
Pecsornik Ottó,

Ä

Csáktornya
Csáktornya
„

,

::

Becsey Albert,
Horváth Mihály (Fehér galamb)
Horváth Géza,

Csáktornya

Pruszátz Alajos,
Deutsch Zsijroonu^
Schlesinger Mór
Mihálics frerencz
vendéglő a vasúthoz
Singer Salamon,
K^hbrenner Ferencz,

”
n
”
Szoboticza
Stridó

T e je t ég t e jt e r m é k e k e t
т

Zonoora készítő, hangoló és raktáros:

Csáktornyára házhoz szállít

Bányavár, gazdaság.

Üveg es porczella nkeresk:
Csáktornya

Csáktornya

»
Csáktornya

Szállító és desz kakeresk.
„

' " ’k "

prostenik Gusztáv,
Bernvák Károly, utóda

J S

Csáktornya
„
Pprläk
Szombathely
Vesselényi-utcza

Kelemen Béla,

szivoncsik Antal,

Nuzey Mátyás,

Órás és ékszerész-

Muraközi pezsgőgyár,
:
Stolczer József,

Csáktornya
Gerstmann Lipót,

Divatáruház:

fiai
Csáktornya
készíti a hires »Glória» sósborszeszt
1 2 QVeg bérmentve о korona

Pék

„ , ...
.
Kavehazak:

Gzipész :
Masztnak József,

Ifj. Premecz Miklós,
Цпя1яНгя Pál
Szeiverth Testvérek

.I

Vaskereskedes:

U raS eS e K S Z e re sz Pollák Bernát,
Varaídm

:

—

Url- és női dint, játék és díszműáruk:

Csáktornya

Mészáros:

Fuszerkereskedesek:
Butorraktár:

Tersztenyák Bódog,

.

Férfi szabok:
f .......................

Kőfaragó és sírkő készítő:
Likórgyar:
Hochsingor M. és

Csáktornya

Férfi es női divatáruk

p

Ä

Csáktornya

. . .
...
.
Épület es mulakatos:

Ivacsics Isnácz,

S

lparos

Tódor. R. utóda,

Wngrincsics Ferencs,
Nagykanizsa
Erzsébet királyné-tér 10.

Csáktornya.

11—13

Könyv-papir- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: Strausz Sándor Csáktornya.

Van szerencsém a t. ez. közönség b. tudo
mására adni hogy a beállott bányászati zavarok
miatt

trifa ili k ő szé n
kicsinybeni elárusitásra nem jön forgalomba.
Tisztelettel

3<Iein Vilmos
591 2—10

a trifa ili k ö s z é n b á n y á k
k é p v ise lő je .

NAGYKANIZSA.

A

№

559 9 -1 0

--------------------- — -----------------------------------------------------7---------------------------------------------------------------------F O R R Á S t e r m é s z e t e s h a z a t d tu r e ttk u s g y ó g y Ásvá ny víz. L e y h ír n e v e s e b b o r vo s -p r o te s s o r a in к
k iv á ló p y óg y ered m én y ek et é r n e k e l vele m in d e n 
n e m ű h u r u t o s gége-, e p e - , v e s e - , h ó ly a g - é s m ájbe te gsé 
g e k n é l é s a te p a k u ta b b f/ y o u i o r betegségeknél Is
b i z t o s
h a tá s a van.

Fölséges és különleges gyógyszer gyomorégés ellen és vizelet! zavaroknál.

Gabona árak.

—

Ciena k it Un.

Kapható minden jobb fűszer- és ásványvizkereskedósben.

és
Я Csáktornyái
uradalmi

mmázsa
1 m.-cenl,
kor. fill.
“
I
^
ji
Búza
I Páenica
21.00 —
R o zs
Нгй
18 00 —
лгра
I JeCmen
15 00 —
Zab
Zol)
1 5 .2 0 Kukoricza uj Kuruza nova 1 2 20 —
Fehér bab uj Grab beli
16 00 —
Sárga bab
» 2 uti
13.50 —
Vegyes bab
» zméáan 13 0 0 —
Kendermag
Konopljenoseme 20 0 0 —
Lenmag
Len
20 0 0 —
Tökm ag
KoáCice
19 0 0 —
Bükköny
Graliorka
|j!5 00 —

M uraköz

A ls ó le n d v a e g y e d ü li fő e lá ru sitó i:

STRÄHIA TESTVÉREK Csáktornyán.

szentilonai korcsmaház
a hozzátartozó melléképületekkel együtt

f. if november 20-ánd. c. 9 árakor
az uradalmi gazdasági irodában bérbeadatik

1908. január Htot Kezdődő3 ÍVre.
Bérleni szándékozóknak készséggel ad fölvilágositást

az uradalmi tisztség.
588 1 —2

l

S

& Az orehoviczai állami iskola gondnoksága, a kincstár #
l tulajdonát képező 94 számú házat, mely jelenleg
ж
it
tőcs- és
k o r c s n m iiz t e t helyiségül sz

Egv majdnem uj álla-1
pótban levő 6 személy- |
re való
I

j f. hó 2 4 -ó t i c . 10 Ó rak o r j
egymásután
fedeles fiacker Kocsi 1? következő évre, azazhárom
az 1907. évi decz. #
jt

...... ............

=

|t az állami iskola épületében,

......

—

■ ■ "!— ;■ ■ ■ ■ ■ ■ '____

ü uulu

=

#

$

Я
4

hó elsejétől, 1910 évi november hő 30-ig ^
terjedő időre, bérbeadja.
2
Lovrencsics Lukács 4
m o to r-b y c ik li k é s z ít ő n é l
í í
feltételek ugyanott megtekinthetők.
|

jutányos áron azonnal eladó. 4l

jt

V a r a z d in , D r a v s k a - u lic a 3 3 .
599 1— 2

^Ц
4

elhalálozás miatt hatóságílag engedélyezett

595 1— 2

Ш

& *& & & & & & & & & & & & &

1 1 0 ПГ о 1 о Ня о 1
luguldUdui

A lois K ü rs c h n e r cégnél lfa ra id io b a n
űzletfeloszlatás miatt mindennemű

fé rfi- és női d iva tá rú i«, bundák,
ölesén ka p h a té k.

Szennyes fehérneműt
egy kitűnő gyári moeóíntézet részére tisztítás
végett átveszek. Я bavonkínt összegyűlt szenynyest minden ю -én elküldöm és 18-án juttatom w
vissza tisztítva.
^
Z R Í N Y I V IK T O R divatáru kereskedő Csáktornya. g
Ю

Zrínyi “Viktor, Csáktornya
drvatárubáza.

Értesítés!
Van szerencsém a mélyen t. vevőközön
séggel tisztelettel tudatni, hogy

= ezenabitennagyVálasztéKbanleVő=
szőnyegedet, ágytadaró-dfozletedet.
függönyödet, paplanodat, podrőeztadarőKat, nagytáj szövet- в berlini dendö'Ket

598

Házeladás.

Csáktornyán, a Rákóczi (perlaki)
ntezáhan levő Horvátics-téte

ház
szabad kézből eladó, fíővehbet

nagyon olcsón áruba bocsátók. M ig n a g y ra k tá rk é s z le te m
tart, h eten kén t u jja b b és u jja b b á rú k a t b o csá th a to k fo r
g a lo m b a . Áraim Icltfínően olcsók , mert e czikkekkel hely
ben egyedül kereskedem . —
Teljes tisztelettel

596 1 —*

Z r í n y i V ik to r.

U ráli J ó z se f nyergesnél, Csáktornyán.
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

