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A lap szellemi részére vonat- || Etftntéel ink*
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kesztóség nevére küldendő. ПЛ I I Jk Щ Я  II Я  Fél é v re ..................4 kor
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dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. ****** H**üm
dijak, nyiltterek és hirdetések. M egje len ik  he tenk in t e gy sze r: va sá rn ap . Nyllttér petition 50 tllér.

7 R Í M V !1 T á R H I  V  Föeserkeeitö: KUdd «s Uptolajdonoa:
Z R ÍN Y I  K A R O L Y.________________M ARG 1TA1 J Ó Z S E F .______________________ S T R A U S Z  S Á N D O R .

Ü í esztendő egy mód lehet: az erkölcsiség útjára térni, runk a Balatonra, hogy ime: itt van ez a
J * Meneküljünk a romlottság sötétségéből és káprázatos darab magyar föld, a melynek

A mindenség örvényébe ismét letűnt taUuk ki ablakainkat, bocsássuk be a vilá- színpompában ragyogó testedző vize, éltető 
egy év. Hozzon üdvöt, boldogságot ez év g°sságot> hisz Islei1 első parancsa volt: levegője, lelketderítő kék ege, tüzesbort 
minden olvasónknak! «Legyen világosság!» Pusztuljon el mind, termő hegyei, csodálatot keltő földtani alak-

Sajnos, nem éppen vérmes remények- hazug’ ami szemfényvesztés, ami csa- zalai, üdítő forrásai, völgyei, virágai, madártól 
kel nézhetünk ez új év elébe Bárhová árd’ gyözzon az ,gazsa8 minnenhol és hangos erdői, árnyas ligetei, vendégszerető 
vetjük szemünket, az új év nem kecsegtet J"mde,,ul1» lxver,len gyökeret sziveinkben, derék színmagyar népe biztosíték arra, hogy 
sok jóval. Nincs remény arra, hogy a meg- h°8Y megva,ósu,Janak a па8У bazafi szavai: itt mindenkinek lelke gyönyöröket találhat 
élhetési viszonyok javulni fognak s a «Magyarország nem volt, hanem lesz !» Megmutatni akarjuk: itt minden föltétel 
közélet zűrzavara el fog simulni. ’ meg van ahhoz’ ho8y a gyógyulást, üdülést,

л 9 , Q n i í Lan . . .... szórakozást, pihenést kereső lélek kellemes
diség kacag, a féreg -  de csa k a  csúszó- Kiállítás a Balatonért. éíénkebb Ж »

néhaív févighaÍadáéérZt m*gát . .  .b U n h . 0 d i i , , k  Fölhívás a közönséghez! hogy ime: most megközelíthetitek a“ b S
sötét exisztenciákat vet fel kik TazudTak Hazánknak egyik legelsőbbrendü szép- ‘^ kkaí^ ezetóu ’8'^аГг^Теу^еЦ^ milden 
és követelik, hogy higyjüok nekik, kik üres sé«e a Bala‘0". a melynek szeretete ott él ^  Alkotásra ihleteU mmden művízt 
fejjel, mint a parafa mindenütt felül usz- ™ "d“ gyar ember szívében, aki csak afej csak iUef “ e^ i t. mmd“  mÜVé8Z‘’ 
nak, kik sötétséget terjesztenek, nehogy meg,smerie. .
képessek legyünk őket kellőleg megítélni. E csudás tó látása pedig egyik leghőbb ™any, Badacsony, Csobáuc, Szigliget,

* “ "“"f is^ íssS m S  X ;  u x ;
iobbaTtetsz^k a ^ o rstí de sím Jz^egvik* Az álla,n á'dozalkészségéből 1909-ben után vágyódó lelkeket. Azt akarjuk, hogy a 
sem a másik’nem a tulajdon kezével áldja " yi!,k ™‘g . a Balatonv.dék,-Vasúi, amely *
vagy veri, érdem szerint -  és a nemzetek budapesti kundulasalól, a Balaton veszprémi S o L s Í
is csak egyes emberekből állanak. Z ^ z o T z L  " ‘ Ке3г‘Ыу,!! .  5 S  t a Í T “ л Р ы 5 * п £ 3 ? н ! Г 1  

Ahelyett tehál, hogy mint a regi egyip- Ekként a Ba)aton parlján m08, már kü'löldi fürdőket most még nem szárnyal- 
tomiak halottaikat, az elkoltozottk ével nyíl- körös_körü| kényelmes vasúlak szolgálják halJuk is 'öl, de azt megmutathatjuk, hogy 
vánosan deresre huznók, sokkal üdvösebb ha HZ európaj kényelmet a gyors és olcsó |U a természeti szépségeknek olyan tündér- 
azzal a kérdéssel jövünk tisztába mennyi- ulazásl ’ országa van, a hova idővel a külföldnek
ben volt hibás az idő és mennyiben ma- A magyar tenger, e nagy nemzeti is csodálattal kell sereglenie.
gunk, s megfelelünk e kérdésre olyan kincsü„k eddig elhanyagolt volt. A társa- A kiállítás második célja az, hogy a
őszintén és igazságosan, amint azt a pilla- (ja|om nem isméi te meg azt a mérhetetlen nagyobb idegenforgalommal a Balatonvidék 
nat magasztossága kötelességünké szab|a. érléket, amely e tó természeti előnyeiből közönségét nagyobb tettekre, bátrabb áldo-

Rossz, nagyon rossz volt az az év, hazánkra rég háromolhatott volna zalkészségre serkentsük, hogy itt kedvet
igaz, de miért? beleden e kérdésre mindenki Végre azonban új korszak hajnala gerjesszünk a hatalmas arányú befekteté-
magamagánaK, egyaránt az, akire egy or- (jert.ng (elénk. sekre, a nemzeti vagyon gyarapítására. Azt
szág, s az, akire egy család, vagy akár д somogyi parton egy évtized alatt akarjuk: a kiállítás közönségének bölcs
csak egy ember sorsa van bízva. meseszerű világ támadt. Régebbi fürdőink: tanácsai, észrevételei és bírálatai szeretettel

Láttunk elbukni embereket, akik, mint Keszthely, Balatonfüred, Siófok szépségeik- tanílgassák a Balatonvidék közönségét arra, 
a százados cser, olyan büszkén és halai- ben még jobban fejlődtek. A Balatonnak hogy mily eszközökkel, milyen útón-módón 
másán álltak még egy-két év előtt; a világ költők-énekelte zalai partjára az új vasút fejlesszen itt olyan lürdő-életet, amely az 
azt mondta, elsodorta az idő; tény azonban, megnyíltától gyönyörű új korszak vár, a egész Magyarországnak egyik legfőbb biisz- 
hogy önömmguk buktatták meg magukat me|y a magyarság lelkesedésének, teremtő kesége lehet.
és a rossz idő csak az utolso lökést adta erejének, szorgalmának és tudásának lesz A harmadik cél az, hogy a kiállítás
nekik. Álltak volna csak igazán szilárdul! az egész világ előtt való fényes tanubizo- megismertesse a Balatonhoz kövelfekvő 
Az ádáz vihar az erdők királyát is megté- nyítéka. megyék mezőgazdasági- és ipari életét. Azt
pázza ugyan, de amig gyökerei ép erővel a Balatonvidéki-Vasút tehát nem holmi akarjuk, hogy a kiállítás tanúja legyen
a jó anyaföldel álfogva tartják, letéphet vicinális jelentőségű alkotás, megnyitása gazdáink- és iparosaink munkásságának. 
egy-egy gályát róla, de őt magát meg nem nem apró-cseprő helyi cselekedet, hanem Azt akarjuk, hogy a kiállítás élénkítő 
döntheti. általános nemzeti esemény, a melynek hatással legyen a mezőgazdaságra és iparra.

Ugyan mi is döntötte meg e hatalmas méltó megünneplését hazafias feladatunknak A kiállítás ismertesse meg a Balatonhoz 
embereket? Nem a pénzválság, nem a rossz kell tekintenünk. közel fekvő megyék termelési képességét,
termés, hanem az, hogy elvesztették az a megnyitási ünnepélyek keretében beszerzési forrásainkat. A kiállításban fej- 
erkölcsi támpontot önmaguk alatt. Mert Keszthelyen, a Balatonpart legnagyobb vá- lődjék az iparos ízlése, a nép tudása. A 
sohasem mutatta a romlottság annyira fosában kiállítást rendezünk. kiállítás a Balatonvidék számára iskola
nyíltan megbélyegezett képét, mint a leg- Hármas célja lesz e kiállításnak. legyen, a mely megtanítja őt arra, hogy
utóbbi években. Mondhatni, az erkölcstelen- Elsősorban, hogy még jobban felhívja miként dolgozzék, termeljen olcsón és jól
ség volt az uralkodó hatalom, a kendőzött a figyelmet a Balatonra, még több emberrel a jövő óriási idegenforgalma részére, a 
becstelenség vitte a szót, a társadalomnak megszerettesse ezt a királyi tavat, s hogy melyet ha a magyar föld varázsával vonzunk 
majd minden rétegében. ekként egy hatalmas magyar fürdőélet ide, akkor a magyar vállalkozás, ipar, keres-

Innen származtak reánk a mull évek nagyobbarányú fejlődésére adjon alkalmat, kedelem és termelés eredményeivel elégít- 
nehéz csapásai, melyeknek elkerülésére csak Az új vasút megnyitásakor rámutatni aka- hessük is ki.
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Nagyon kérünk mindenki, hogy az beriség áldása és álka. Bízzunk a jövőben Esküvő. Dér Sándor losonci ipar-
előkészítő-bizotlság működését hazafias lel- s ne csüggedjünk, ha életünk utján néha- felügyelő f. hó 22-én vezette oltárhoz a 
kesedéssel támogatni szíveskedjék. néha a szenvedések pillanatai keresnek fel Csáktornyái izr. imaházban Neumann Flóra

Mindenkinek része lehet a legszebb bennünket. Sok reménynyel eltelve, boldog kisasszonyt, ifj. Neumann Miksa helybeli 
munkában, s része lesz az elmaradhatatlan újévet kívánunk lapunk tisztelt előfizetőinek terménynagykereskedő kedves leányát, 
sikerben. és munkatársainak. — A jövő, 1908-ik — Eljegyzés. Péntek Ernő bérlő ké-

A kiállítás sikere revén a Balaton esztendő, a mely szökő év, szerdán, január ményseprőmester Csáktornyáról eljegyezte 
szeretete beköltözik sok-sok ezer újabb 1-én kezdődik és csütörtökön, december gzv Qecsovics Ferencné leányát Mariskát 
ember szívében, a kiébe már ott van, 31-én végződik. Az új évben 366 nap, Zalaegerszegen.
azéban pedig megerősödik. vagyis 52 hét és két nap van. Az év kö- Tan-aheXi* /П|„о0л *7л

A tudósok, művészek, írók, műkedvelők, zepe julius 3-ának dele; leghosszabb napjai , . ® ч N • P *  ̂ * - ? ! ? "
a szellemi fejlődés összes apostolai állítsák junius 17. és 18., legrövidebb napjai pedig bá“ k' ®
ki műveiket, a melyekre őket a Balaton december 21. és 22. Hamvazószerda már- íf*  Г l ™gy ér.1 1 e e.het’ kf rdtíz'
ihlette, a melyek a Balaton szépségeit cius 4-ére, Husvétvasárnap április 19-ére, b® '*{ " agy csodálkozással e lap olvasói, 
hirdetik. A törvényhatóságok, a városok, a Áldozó csütörtök május 28-ára, Pünkösd- ' alá" csak nem az ausztrálok földjéről — 
községek a családok állítsák ki okmányai- vasárnap junius 7-ére, Űrjövet első vasár- Jól az emberek lab-huvelykujjukka mász- 
kat, műtárgyaikat, ereklyéiket. napja pedig november 29-ére esik. Uralkodó nak’ laildzs*1 fog?“k’ balót kot" ek’ talpukat

A fürdők állítsák ki a nagy közönséget bolygó az új esztendőben a Hold 1908- asztalnak használják, kenguru és opossum 
érdeklő adataikat, fényképfelvételeiket. ban háromszor lesz napfogyatkozás, a nust, gyökeret, kígyót, bogarai, gitisztát, .

A gazda mulassa meg, hogy itt, a melyek azonban nálunk nem láthatók A érkezett
magyarság ősi települőhelyén hogyan mun- farsang a jövő évben Vizkereszt napjától e ..ludósl^ s ' Va8Y talán e két szóval ud- 
káltuk és munkáljuk a mezőt, erdőt. hushagyókeddig tart, vagyis január 7-től vozolte Togo, a Japán°k hires admirálisa

Ez országrész híres iparossága tárja március 3-ig, tehát 57 napig; elég hosszú e gyzord es barátságtalan szombati nap 
fel ügyessége és szorgalma eredményeit, idő a bálozóknak, s hisszük, hogy a köze- re88etén az oroszokat a csuzimai tenger
ősei remekeit. ledő farsangon sok Ádám meg fogja ismerni azorosban> s csak most érkezett el ennek

A gyáros tegyen tanúbizonyságot a Éváját és sok Éva megismeri vala Ádámját! bir® hozzánk ? Nem nyájas olvasó! Ez 
magyar szellem erejéről és versenyképes- -  Előléptetés. A vallás- és közok- csak egV tányér nagyságú, bádogból készüli
ségéről. tatásügyi miniszter Grész Ernő Csáktornyái ‘jimjegy, mely Csáktornyán, a Rákóczi- és

A halász-nemzetség még élő képviselői, állami tanitóképző-intézeti tanárt a Vili. Jbkai-utca sarkán épült ház bolthelyiségének
a Balaton vizén rendezzék a magyarság fizetési osztály 3. fokozatába léptette elő. е8У'к ajtajára (kirakat ajtój rá van szegezve,
egyik ősfoglalkozásának: a halászatnak pá- — Kinevezés A vallás- és közoktatás- s ?kes horvál> zágrabi nyelvenhirdeti, hogy 
ratlan változásait. ügyi miniszter Tódor Margit helybeli állami €^егез8е1е  ̂ mindenütt zágrábi szappant,

Mutassuk be és mentsük meg a másik polgári leányiskolái segédtanitónői а X. fize- mert a ,e&i°hb». No már tisztelt polgártár- 
Ősfoglalkozás: a pásztorkodás művészetét, téai osztályba rendes tanítónővé nevezte ki. 8nn ’̂ ne profanizálja annyira a Csáktornyái 
a mely a magyarságnak nálunk különösen — Tiszteletbeli megyei tisztviselő. ™а8Уаг8а8°1 azzal a horvát cimjegygyel.
kifejlett, megbecsülhetetlen kincse. Zalavármegye főispánja a legutóbbi tiszt-  ̂ g sz|).mloru’ °̂8У horvát szappant árul,

Mindenki tárja ki szorgalmát és tudá- ujitó szék alkalmával dr. Böhm Szidney , fitogtassa azt bolthelyiségé
sát. A legnagyobb úrtól a legszegényebb perlaki járásorvost tb. megyei főorvosi nekaJ Iáján horvát cimjegygyel is. Van ám
emberig mindenki munkát vállalhat s vele állásában megerősítette. az ° n hazájában, Magyarországon is eleg
mindenki dicsőséget arathat e kiállítás — Bucsulakoma. A távozó volt fő* I fzappa,ngyár’ a т е ,Уек и8У tudjuk, hogy
keretében. szolgabiró, Kolbenschlag Béla megyei fö-| „ , a versenyt nemcsak a horvát de a

Ám kössön össze bennünket magyar jegyző tiszteletére a Csáktornyái járás külföldi szappanokkal is. Ha netalán nem 
szivünk szeretete, ám mutassuk meg a polgársága bucsulakomát rendez folyó hó [smerné a magyar szappangyárakat, szives 
világnak a Balaton szépséges tájait, népes- 30-án este a Zrínyi-szálló nagytermében. készséggel szolgálunk nem egy de legalább 
»égének ügyességét, szorgalmát. Ám jöjjetek Az előjelek után Ítélve, impozáns lesz a 19 ^ sz szaPPangyár címével. Azután meg 
ide széles e hazából velünk örülni és polgárság ragaszkodásának a megnyilatko- g°noo|jon csak arra, hogy ott, a Rákóczi- 
lelkesedni a magyar haza egy szép résié- mert a társadalom minden rétege ^kai-utcában sok ,gaz magyar, lelkes
nek ünnepén, gyönyörködni a föld jelenén nagy számban és fényesen lesz a búcsú- honleány lakik, akik szövetségre lépve egy 
és repeső szívvel köszönteni tüneményes estélyen képviselve. A körözött iveket már is £apon’ kinyilatkoztatják majd maguk közt, 
jövőjének virradatát I ! sokan Írták alá, mégis, hogy arról senki ne hogy

________  Sági János. hiányozzék, aki ott jelen akar lenni, a Magyar, horvát muzsikára
гг rr r A XT cT г *  rr rendező-bizottság kérésére tudomására hoz- Nem perdül tánchoz.
к и l  о N P в l в h. - i T Ä T S ?  .* г  '“ on"
— 1908. Ez a mi földgolyónk, а те- télyről tudomásuk nem volna, vagy az iv Ne,n használ mosáshoz,

lyen яг emberiség oly sok bánatot és ke- bármi okból hozzájuk nem került volna s ц, . . .
vés örömet élvez, egyet-keltől lordul még az estélyen résztvenni óhajtanának, szives- t  « za«rebaCkl 3apu'
tengelye körűi és újra itt az újév Eljön kedjenek lapunk utján azt a rendező bizotl- VagJ  “ Т
nemsokára az új, második ezredévünk tudomására hozni, hogy terítékről idejében d C Per° urr'*[' vagy elkuldeti a Britisch- 
12-ik esztendeje. A jelen év, mint egy gondoskodhas«ék múzeumba őket. Ismételjük, ne rantsa
szempillantás, rövidesen az idő végtelen- -  Szilveszter estélv. A Csáktornya. Sárb\ í! mf gYHr фаГ1\ ne szentségtelenitso 
ségébe fog merülni; voll, nincs » Vannak Társaskör működését Szilveszter estéién meg éde? nYe,vét azzal a horvát
olyanok, akiknek is a boldogság koszorujá- kezdi meg Az elnökség körívet bocsátott C,mjegygye ^avo,llsa el azt a pléhdarabot 
ból hullott k, egy hervadt levél. Vannak ki, melyen а1айОкаГегг01 értesít,. Az esték ° ППаП’ 8 fegyen egy 8Zappilf,t’ d” magyar
olyanok, akiknek a bánat és szenvedés kedélyesnek Ígérkezik mert az átalakított 8Zappan̂  klrakalába, igy is tudni fogják a
láncából mart le az idő rozsdája egy sze- kényelmes helyiségekben családtagok is nagy hrtl^kifnvoll " T  * hN''U8'
met, a mely lehulolL Vannak olyanok, számban megjelennek Az estély társasva bÓ' k" ° g° du8ób“zó1 ärus'4a, hanem 
kik remélnek és örülnek a jövő, 1908 csóréval lesz egybekötve, melyet esetleg szappant
évnek. Vannak olyanok, kik emlékeznek és tancz követ. — Iskola állam08Ítá8 Muravid köz-
búsulnak, mert a múló idő távolabb ragadja — Házasság. Fastínszky József, újpesti sé8re az iskolafentartás oly nagy terheket
okét ismét egy évvel azoktól, kiknek em- áll. polg. isk. tanár, ki a helybeli áll polg. ró’ *Ю8У azt a,‘g bírja el. Ezért kűldöttsé-
léke a múltakhoz van csatolva, azoktól, fiúiskolánál is hoszabb ideig működött, f 8i,e8 kérte Apponyi Albert gróf kultusz
kiknek mosolya, vigasztalása, bátorítása az hó 22-én esküdött örök hűséget Újpesten, minisztertől, hogy iskoláját államosítsa. A 
élet küzdelmei közt mind a múltban vannak a gról Károlyi kórház kápolnájában Feyer- küldöttséget Dobrovics Milán a letenyei 
összehalmozva mint kincsek,* melyek közül tag Erzsiké urhölgy, tanítónővel választókerület országgyűlési képviselője
» iyu iy W  ve8f '" a8ahoz a vágyódó -  Kolbenschlag Bélát. Zalavármegye vezetle
reménvéhez ak! föjeRyzöjét’ a Csáktornyái kereskedelmi ka- — Népies gazdasági előadások A
emlékeitől- я» iHő̂ ron i’ • хы,лЬЬ í°g 5,! 01 8Z,nó’ minl s°k éven át volt lelkes tagját fölmivelésügyi miniszler támogatásával Per- 
lesz mint l.ipn epu ’ oro évolt, örökké f. hó 25-én tartott közgyűlésén egyhangú- lakon a lél jolyamán népies gazdasági elö- 
lesz, mint az Istenség egy,к jelzője, az em- lag tiszteletbeli tagjává választotta adások lesznek tartva.



— Uj Cégtag. Kohn Hermann helybeli 
tojásnagykereskedő, fiát Kende Róbertét 
cégtársul vette. Kiviteli kereskedelmünk e 
jelentős tényezőjének, további együttes mű
ködéséhez sok szerencsét kívánunk.,

—■ Újévi üdvözletek megváltása Per
lakon a «Szegénytanulókat segélyző Egylet» 
javára történt adakozással az újévi üdvöz
leteket megváltották: dr. Kemény Fülöp, 
Poszavec N., Horváth Pál, Drahanovsky 
Géza, Szabó Győző, dr Zakál Lajos, Szemes 
Dezső, Krammarics Viktor, Glavina András, 
Sümegh Gusztáv, Fejér Károly, Ripszám 
István, Heimer Lipót, Mattersdorfer Vilmos, 
Mattersdorfer N., Varga Jakab, Péterfy Ká
roly, Hozmec Vince, dr. Noszlopy Gáspár, 
Németh Gyuláné, dr. Tamás János, Megŷ rcs 
Géza, Stiglbáuer N.. Gsárics Gyula. 
Zala Józseí, Piatschek István, Böhm Sydnei 
dr., Hirschl Hermán, Platthy Tivadar, Bá- 
nelly László, Hajdinyák István, Sohár Kál
mán, Liszják Jenő, Hirschsohn Miksa, Dobó 
Emil, Varga Lajos, Varga Péter, Sosterícs 
Alajos, Rábitsné, Rehák Miklós, Karcag 
Béla, Sósné, Lange Kelemen, Schmidt Fe
renc, Sípos Elek, Verly Ernő, Strausz Béla, 
Novák Lukácsné, Indrák, Svastics Ödön, 
Markus Péter, Kávrán Ignác, Hermán János, 
Homár Jakab, dr .Szabó Zsigmond, Lajtman 
György. Pollák István, Haris Jenő, Tóth 
Sándor és Vogrintsits Nándor.

— Névmagyarosítás. Jalsovec Mihály 
tanitóképző-intézeti szolga, nevét miniszteri 
engedélylyel Erdélyire magyarosította.

— TŰZ. Perlakon f. hó 21-én esteS1/* 
órakor Krammarils Viktor perlaki kereskedő 
pajtája meggyuladl s a többi melléképülettel 
együt" elégelt. A kár 8—9 ezer koronára 
van becsülve. Nagyon mérsékelten volt 
biztosítva. A tűz keletkezésének oka isme
retlen.

— Talált pénztárcák. Folyó hó 2l-én 
a helybeli vasúti állomáson Novák István 
vasúti alkalmazott egy pénztárcát talált, a 
melyben 10 korona papírpénz volt. Horváth 
János vasúti alkalmazott pedig egy üres 
pénztárcát talált. A talált tárgyakat és a 
10 korona pénzösszeget a jogos tulajdonos 
a helybeli főszolgabírói hivatalnál egy év 
és egy napon belül átveheti, azontúl pedig 
nyilvános árverésen el fog árvereztetni.

— Halálozás. Pintarics Pál orehovicai 
körjegyző f. hó 23-án éjjel 3 órakor har 
mine éves korában elhunyt. Benne a jegy
zői kar egyik kiválló szorgalmas és ügyes 
tagját vesztette el. — Nagy részvét mellett 
f. hó 24-én temették el Perlakon.

—  A Csáktornyái kereskedelmi kaszinó  
folyó hó 25-én délután 2 órakor tartotta 
rendes évi közgyűlését A tárgysorozat kie
melkedő pontja volt a választmány azon 
jelentése, hogy a mull közgyűlés határo
zatához képest megíesttetlék Kossuth Lajos 
és Deák Ferenc életnagyságu mellképét, 
melyek méltó kerettel »‘llátva, ünnepséggel 
egybekötve fognak rövid idő múlva elhe
lyeztetni.

—  Seprünyelet n ek i! Markolin Antal 
kerpeci (I. Hegykerület) lakos í. hó 14-én, 
nem tudni örömében-e vagy bánatában, 
alkotmányos módon eldöngette szive válasz
tottját, szerelmes hitvestársát: Verbnyák 
Ilonát egy seprünyéllel. A szegény asszony 
igaz, hogy csak könnyű testi sértést szen
vedett, de mégsem hagyta abban Markovin 
hősiességéi, mert a férj uramat a büntető 
bíróságnál feljelentette.

— Kézrekerült. Horváth Mari dráva- 
szentiváni illetőségű hajadon cseléd, kit 
orgazdaság büntette miatt a nagykanizsai

kir. törvényszék köröztetett, f. hó 22-én 
elfogatott és a büntető bíróságnak át lett
adva.

—  Lopás. Virovecz György margilhegyi 
lakos kárára Marg-thegy határában levő 
legelőjéről ismeretlen tettes még november 
1-én egy hidat két korona értékben ello
pott. A csendőrség hosszas kutatás után a 
tettest Z>ífcsec István 19 éves alsóvéglvgyi 
lakos, földmives személyében folyó hó 15-én 
kinyomozta, s a büntető bíró-ágnál felje
lentette.

—  Vétkes gondatlanság. Pasics Mihály 
sztanetinechegyi lakos, vincellér folyó hó 
19-én a délelőtt folyamán hazulról eltávozva, 
a szőlőbe ment dolgozni; ne|e pedig, 
ugyanaznap délután két órakor minden 
felügyelet nélkül otthon hagyva 3 éves 
Mária és a 4 éves Magdolna leánykáit a 
szobában, elment hazulról egy varrónőhöz. 
Mielőtt az anya eltávozott volna, a kis 
Máriát a bölcsőbe helyezte, s a szobában 
levő pléhkályhába, hogy a leánykik ne 
lázzanak, beíütött és rárakott. Alig egy 
órai távoliét után Pasicsné haza érkezett, s 
a kis bölcsőben fekvő Mária gyermekét 
égési sebekkel telve találta. Hogy miképen 
történhetett a szerencsétlenség, nem tud
ható, mert az anya bemondása szerint a 
bölcső, melyben a kis leány feküdt, vagy egy 
őlnyire állott az égő kályhától, az otthon 
hagyott Magdolna nevű gyermek pedig nem' 
tud semmi felvilágosítást adni. A kis Mária 
oly súlyos égési sebeket szenvedett, hogy 
f. hó 23-án meg is halt.

—  Meggyanúsított kuruzsló. Viziszent- 
györgy község körjegyzője f. hó 19-én arról 
értesítette a miksavári csendőrörsöt, hogy 
Viziszentgyörgy községhez tartozó Kerekhe
gyen lakó Bisztrovics Fülöpné, szül. Mar- 
czíus Ágota asszony í. hó 15-én meghall. 
Az elhunyt asszonyon f. hó 5-én Boszman 
Miklós kedveshegyi lakos, kuruzsló eret vá
gott, s valószínű, hogyannak következtében 
halt meg. A csendőrség járőre a nyomozást 
megejtvén, kiderült, hogy nevezett kuruzsló

I a fenntí cselekményt azon a napon Már- 
czius Ágotán csakugyan elkövette és ezt 
beismerte. A hullaboncolásnál azonba meg- 
állapittatolt, sogy az elhunyt nő tüdővész 
betegség következtében halt meg. Boszman 

i azonban, mivel többször büntetett előéletű 
egyén, a helybeli kir. járásbíróságnál fel
jelentetett.

—  A dán harangszó. A déli harango
zást III. Kalisztus pápa rendelte el, még 
p**dig bennünket magyarokat különösen 
érdeklő okból. Midőn 1456-ban Hunyadi és 
Kapisztrán vezetése alatt a keresztény had
sereg összegyűlt az Aldunán, hogy II. Mo
hamed szultán Belgrád ellen nyomuló had
seregének útját állja, III. Kalisztus pápa 
elrendelte, hogy az összes keresztény tem
plomokban szólaljanak meg a harangok 
deli 12 órakor s a harangszóra minden 
keresztény ember mondjon imát a kérész 
tény fegyverek győzelméért. Az 1456-iki 
véres csatában Hunyadi és Kapisztrán 
egyesült hada fényes diadalt aratott a törö
kön. A győzelem híre augusztus 6-án jutott 
el a pápához, aki azonnal elrendelte, hogy 
a győzelem emlékére a déli harangozásról 
kiadott bullája örök időkre szóljon. Azóta 
minden délben hirdetik a harangok Hunyadi 
János dicsőségét.

—  Uj törvény a kivándorlásról. A ki
vándorlásról, értesülésünk szerint U| tör
vényjavaslat készült, mely szerint az 19U3- 
iki kivándorlási törvényt teljesen hatályon

kívül helyezi. E javaslat előzetes szentesítés 
végett a minap a bécsi kabinetirodába ke
rült, remélhető tehát, hogy tavasszal már 
megszavazza a képviselőház az új törvényt. 
A törvénytervezet teljesen megszünteti a 
Cunard-lársaságnak nyújtott kedvezménye
ket, helyreállítja a szabad költözködési jo
got, viszont rendkívül szigorú büntető ha
tározatokat tartalmaz különösen a nem 
engedélyezett kivándorlási vállalkozókkal 
szemben. Ez a szigor mindenesetre kívána
tos, nagy kérdés azonban, hogy meglesz-e 
ennek a kivánt üdvös hatása, mert mind
addig, míg Amerikában oly nagy munkabé
reket fizetnek, semmiféle hatalom nem fogja 
visszatartóztatni az embereket a kivándor
lástól.

— A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban 1908. 
január 5-én d. e. 9 órakor a Sopron városi 
villanytelepen fognak megtartatni. A kellően 
tölszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. kér. 
iparfelügy°lőséghez (Rákóczi-utca 2. szám) 
küldendők.

— Népesedési statisztika. Születtek: 
November 25. Kolmánics Elek fazekasmester 
és neje Kovácsis Mária fia Miklós. Nov. 30. 
Mikulcsics Tamás csizmadiamester és neje 
Bujánics Cecilia fia András. November 30. 
StingI Ferenc csizmadiamester és neje 
Kelemen Mária fia Ferenc. December 4. 
Sztánkó András cipészmester és neje Ku- 
kovec Róza fia Miklós Dec. 9. Hálics 
István uradalmi cseléd és neje Gájnig 
Katalin fia István. Dec. 16. Munczi Antal 
kályhamester és neje Lang Anna fia István. 
Dec. 22. Novák István napszámos és neje 
Novák Mária fia István. — Meghaltak: 
November 30. Mikulics András 1 napos. 
Dec. 5. Özv. Tkalcsec Istvánná szül. Jursics 
Ilona 74 éves. Dec. 12. Charmatz Jónás 76 
éves. Dec. 24. Mokosák Károly 2 hónapos. 
December 25. Takács József 84 éves. — 
Házasság. Dec. 4. Szabó Mátyás vasúti 
tolalási felvigyázó és Magyarósi Erzsébet. 
Dec. 22 Dér Sándor iparfelügyelő és Neu
mann Flóra.

— Gyümölceószeti Lexikon lesz a címe 
annak a kertészeti irodalomban egyedül álló 
és hézagot pótló könyvnek, amelyet Eötvös 
Lajos gyümölcskertész ad ki 1908 jannuár 
havától kezdve, negyedévenkint megjelenő 
füzetekben. A könyv 1500 cím alatt betű
sorban fogja gyakorlati alapon, részletesen 
ismertetni a gyümölcsészetben előforduló 
összes szakdolgokat. A fontosabb szakköz
lemények könnyebb megélhetésére, főkép a 
gyümölcsfák nevelése és metszésénél, több 
mint 400 ábra és kép fog szolgálni. Előfi
zetési ára: egy évre (4 füzet) 4 korona,fél
évre (2 fübet) 2 korona, mely a szerző cí
mére Eötvös Lajos Tarczal (Zemplénmegye) 
küldendő be.

— Vasúti menetrend. (Érvényei 1907. október l-tól) 
Csáktornyáról indul Nagykanizsa felé: reggel 4 ó. 48 p. 
gyorsvonat, reggel 6 ó. 1 p. vegyes vonat, délelőtt 11 ó. 19 p. 
személy vonat, détután 4 ó. 22 p. gyorsvonut, este 10 ó. 16 p, 
személyvonat. — Prágerhof felé: éjfélután 1 ó 16 p. gyv.. 
reggel 6 ó. 20 p. szv., délután 1 ó. 1 p. gyv., délután 4 ó. 
20 p. szv. — Zalaegerszeg felé: reggel 6 ó. 10 p. szv., dél
után 4 ó. 25 p. vv. — Zágráb felé: reggel 4 ó, 62 p. szv., 
délután 4 ó. 26 p. vv. — Varaadig: reggel в ó. 16 p. vt., 
délelütt 11 ó. 43 p. vv., délután 1 ó. 20 p. vv., este 10 ó. 
30 p. vv.

Csáktornyára érkezik Nagykanizsa felől: éjfélután 1 ó. 
11 p. gyv., reggel 6 ó. szv., délután 12 ó. 68 p. gyv. dél
után 3 ó. 65 p. szv., este 8 ó. 13 p. vv. — Prágerhof fe
lni: reggel 4 ó. 45 p. gyv., délelőtt 10 ó 64 p. szv., délután 
4 ó. 19 p. gyv., este 9 ó. 55 p. szv. — Zalaegerszeg felől: 
délei >tt 8 ó. 57 p. vv., este 9 ó. 39 p vv. — Zágráb felől: 
délelőtt l l ó .  w . ,  este 9 ó. 44 p. szv. — V arasd ró I . reggel 
4 ó. 33 p. vv., reggel 5 ó 43 p. vv., délután 12 ó. 50 p. 
vv , délután 3 ó. 21 p. vv.

Főmunkatárs: Brauner Lajos.
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Sve poäiljke se tiőuő zadr2aj& 
novinah, naj se poáiljaju na 
me, orednika vu Csáktornya.

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

knjiiara Strau sz  Sandora,
kam se predplate i obznana na horvatskom i magjarskom jeziku izlaieéi druítveni, znastveni i povuöljivi list za púk 

poéijjaju. Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

PredplatM  oena je:

Na celo le to .............8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert leta . . .  2 kor. 

Pojedini broji koätaju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fa 

raöunaju.

Odgovorni urednik:

________RHOSÓCZY ELEK_________

Novo leto.
Sreőno novo leto! Ovak se poznanci, 

bliínji i prijatelji pozdravljaju na miado 
leto, i jeden drugornu zdravlje i veselje, mir 
i slogu pri hi2i, blagoslov na imetku, duS- 
no zveliőenje od Boga 2elji, ili prijatelj pri- 
jatelju ovak vu listu gratulera. Minul je sve
tek veselja i mira, gda smo opet zadobili 
miloSőu od Boga, Agneca Bo2jega, koji nas 
kroz célo leto, kroz célo naSe íivlenje bú
dé ravnal, koji nam bude pravi put kazal, 
как moramo Bogu povolji, poleg zapovedi 
boÉje iiveti, da po zaslugi plain zadobimo.

Как őitate vu naái novina, dragi őita- 
telji mi s várni skup dr2imo ovu veru: Mir 
med nami; ljubav prama bliínjemu. Ov bo- 
goljubni navuk pelja nas u naáem svakom 
őinu, s áterim smo vám na ruku, da zado- 
bite lak vaöe duSe, как i tela dobro. On le
pi i veliki cilj je pred nami, da povekáamo 
pravu veru prama Bogu i iskrenu ljubav 
prama bliínjemu med ljudmi; da ne samo 
prazne réői budu valuvali, nego iz őini bu- 
du dokazali svoju gluboku őistu veru.

Rád imamo mi naáe bogabojeőe, domo- 
Ijubno ljudstvo uvék: Da se veseli, skup se 
2njim veselimo. Njegva tuga je i naSa 2a- 
lost Rád imamo vas, da si íz vernim i tea
kim delom kruha skrbite i da se od dra- 
goga Boga ufate, da vaá posel, vadé delo 
bude blagoslovljeno.

0 da bi mi mogli od hi2e do hi2e, od 
familije do familije svemu ljudstvu öve od- 
prte reői glasiti! Da bi nádi dragi őitatelji 
tak dobri bili, pák da bi razglasili nadu is
krenu i nesebitnuljubav prama nademu dra- 
gomu ljudstvu, i da bi se tak dirili navuki. 
dtere mi iz őistoga srca, iz najboldim naka- 
nenjem dajemo ovdi, vu ovi nádi novina, 
onda bi i nad trud i nad posel, kojega mi 
tak z veseljem zvrdavamo, stopul bil napla- 
őeni, ar ondd bi se dirila i pomno2avala 
med ljudstvom znanost, povekdavala prava 
vera, i ljubil bi jeden — drugoga, i jeden 
— drugornu bi uvek bil na pomoő, -  kaj 
mi uvék glasimo, — ar prez toga nit obői- 
na, nit dru2tvo, nit orsag zestali nemre.

Öve novine jesu vad verni i istinski 
uőitelj, — uőitelj ljudstva, — od dteri na- 
vuka tak prijeti, как zadr2ati morale. Vádi 
dobri ljudi, dteri med vami 2iviju, s várni 
skup trpiju, dteri poznaju sve vadé priiike 
i neprilike vadé muke i te2koőe: ovi vas 
opominaju i vuőiju vu nji. Как anda nebi 
sludali njive navuke, i nebi zadr2ali njive 
opomene?!

Makar se i radniki negda—negda pre- 
menjaju, nego on cilj iz dterim su se te no- 
vine zapoőele, uvek on isti ostane pred nji- 
mi, i vodi nje vu ojivom domoljubnom po- 
slu. Ovoga uzvidenoga cilja dojduői radniki 
как najvekdu vrédnost herbaju od prvedi, i 
iz velikom voljom zadr2avaju to, как bi

OUTni sorednik:

BEZENHOFER MIHÁLY
IidatolJ i vlaatnik.

STRAUSZ SÁNDOR.

mogli ljudstvu i tak dragoj domovini naj- 
vemede slu2iti!

Prebli2ava se novo leto da si svaki 
őlovek premidljava, как je 2ivel projduőe 
leto, i prosi dragoga Boga za miloáőu, da 
dojduőe leto iz svojini dobro, i vu istrahu 
bo2jem bla2eno pre2iveti bude mogel. Ali 
jesmo vrédni bo2je miloáőe, da se budemo 
denes leta, drugoga novoga leta vőakali ?

Kaj je nade 2ivljenje?
Как репа na vodi. Kuliko jih je, ki su se 
denes leto jód znami skup veselili, Boga 
hvalili i diőili, a vezda je veC Crna mati 
zemlja pokriva?! Kuliko zmed nas se 2ivi i 
zdravi denes leta vőeka?! Zato trsimo se u 
najvekdoj poniznosti tak 2iveti, da ovo krat- 
ko vréme, kaj nam je dobri Bog odsudil tu 
2iveti, da poleg naredbe i zapovedi Bo2je 
budemo 2iveli. —

Imajmo na pameti ne samo materijal- 
ne, nego i dudevne stvari. Pák ne samo za 
svoje dobro, nego i za drugi ljudi dobro se 
takaj pobrinimo, ar stém ciljom orsagu i 
tak samo sebi hasnimo. Budimo uvék pri- 
pravni к svakomu poslu. Kaj je moői jód 
denes vőiniti, najte prenesti na zutra; dnevi 
fletno mineju, tak fletno mine i leto.

Dragi őitatelji! Domorodci! Vi koji v 
te2kom poslu, s te2kom műkőm, s krvavimi 
2ulji morate si svakdaönji kruh sluíiti; ki 
delate na polju, ili dalko vu tujim na dtreki; 
ki morate как trgovci vu pogibelji vaáega 
2ivlenja daleko putuvati i ovak se za svoje 
skrbiti, iáőite i najdite balrivost vu lom, da 
ako sebi i za svoje si skrbite, stem idragu 
domovinu slu2ite. Delajte anda jodzvekdom 
marljivostjom i trplivnostjom !

Dragi roditelji! I vas opominjam, imajte 
vad obitelj, vadu decu na brigi, da je u — 
slrahu bo2jem, u ljubavi prama vám i bli2- 
njemu odhranite. — Kak je ve ravnate i 
podvuőavate, tak vas budu pod starost bo- 
gali, i tak budete imeli z njimi radost, pák 
veselje.

Mila deőica, i vas s radostjom opomi- 
nam, najte se s pozabiti s dragoga Boga, i 
bli2njega svojega. Najte zbantuvati nigdar 
vadé drage roditelje. Pomolite se vu vádi 
molitvica za vadé roditelje i sve dobroőini- 
telje vadé, koji su vám tak rád, i koji su 
za vas, dók su vas na noge postavili, i dók 
ste odrasli vnogo i vnogo pretrpeli, i zvami 
őuda brige imeli. Vi njive trude nigdar na- 
platiti nemrete. Őtujte nje!

Dragi obőinari i poglavari! Как verni i 
pripravni dobroőinitelji vadé obőine! Imajte 
skrb jód bolje i uvek bolje budite nad lem 
da sve ljudstvo vu vadoj obőini poleg na
redbe Bo2je, i poleg zakona med sobom vu 
slogi 2ivelo bude; ar samo ovak bude mo- 
glo vu vezdadnjem svétu zestali i napredu- 
vati, ar drugaő bi se moralo po svojem 
kvaru na dobro navőiti.

Vezda pák s ovom prilikom svim ná
dim őitateljom i svim medjimurcom 2eljimo,

da bi se zdravi i veseli mogli vőekati dru
goga novoga leta! Daj vám Bog mir i slogu 
pri hi2i i dudno zveliőenje!

K A J J E  NOVOGA?

Svim imáim poátuvanim predplat- 
nikom, óit ateljem i  suradnikom ielimo 
srecno novo leto!

—Prosimo пабе poátuvane pred- 
platnike, naj nam vu novim iertalju 
predplatne zaostatke óim pred i  po ál ej и
i  predplate ponoviju.

— Imenuvanje. Dr. Kovacsics Feren- 
cza, domacega kotarskoga doktora je var- 
megjinski főispán za varmegjinskoga glav- 
noga doktora ímenuval.

— Koj je kuruzu zapil. Korpar Izi
dora iz Bukovca je gazda v Cakovec pos- 
lal s kuruzom na pijac, da nju proda. Kor
par je gazdovu zapoved podpunoma svrdil, 
kajti cell voz koruze prodal je na pijacu 
do zrna. Nekaj je kupil jen őakovski trgo- 
vec, a drugu stran je prodal Kodmer Tama- 
du iz Stefanec. Da je Korpar veő v 2epu 
imel peneze domislil se je, da bi to dkoda 
bilo odnesti dimo, samo tak na suhoma.— 
Zakaj se nebi on za te peneze malozabav- 
,a|? — l как je misül tak jé vőinil. Odi- 
del je s penezi v krőmu i tak dugó se za- 
bavljal dók je bilo kaj v 2epu. Kaj mu jé 
rekel gazda, da je dimo dodel, to se nezna 
nego to se zna, da je veő pri kotarskim su- 
du zatu2eni.

— Nocne srake. Zabadav policija 
zabadav 2andarstvo i redt, öve ítiőe samo 
ne moői s fundati. Ne mine dén, da nebi 
őovek őul, da su tu ili tam pohodile koga 
i odnesle kaj je za odnesti. Za ve se jen 
celi éopor srak zdr2ava na Selnici, de pet
róleuma pumpaju. Prodloga tjedna je Golen- 
do Éva iz Faluhegy odnesla dvé deske, Hor- 
vatics Antonu se pák jako dopada 2eljezo, 
vato je potegel 3 komádé 2eljeza i jednu 
zesku od vrat; Horvatics Ivan si jako rád 
sveti, zato, da bu s őim bolje mogel svetiti 
odnesel 8 litrov petróleuma i jeden falat 
2eljeza. Sve öve — srake — su veő prek 
dane kotarskomu sudu.

— Vkradjeni cepi. V Murasiklósu je 
lepi cepilnjak. Ograjeni je s jednim lepim 
— jarkom. Samo to je falinga, da je te ja- 
rek prevuzek i poleg toga ga svaki lehko 
preskoői. Так se i ve vjesen pripetilo, da 
se jeden ve2bal vu skakanju i odidel dj 
obőinskoga cepilnjaka i tam vite2ko prek 
skoőil őez blanjke — oőem reői őez jarka. 
Nego se mu je moral dopasti cepilnjek, da, 
se ne dal 2njega odmah vun, nego poőel 
se zgledavati, jeli bi bilo kaj tarn za odne
sti. Kaj je napravil kaj ne, zato se nezna-



nego drugi den su spazili, da fali 12 cepov 
do 7 korun 20 fillirov vredno9ti. Stvar se 
odmah javila Zandarom, koji su iztragu po- 
digii da zazvediju, koj je bil táj gost, koj 
se ponoCi v obCinskim cepilnjakom zabav- 
lja. I nazadnje su doSli do Sóvár Valenta 
pri kim su naőli tri сере na vrtu, za kője 
je dokazano, da su vkradjeni — Так, tak, 
sadili, povati drevje ga je v traga, nego v 
krasti. К tomu ima volju. Mesto, da bi si 
donesel iz Sume divjake i sam v cepil, ili 
ako nezna, odiSel g. navuCitelju koj mu 
zdrage volje to vCini, odide v cepilnjak 
krast. Kaj drugi Covek s teZkim trudom 
prepova, to on Cista zlehka odnese. Ne do- 
sta kaj Cudaput zajci objeju drevje i neiz- 
rnernoga kvara napraviju onda joS i takov 
vitéz pomaZe njim, i odnese ono, kaj zaj
ci ostaviju. Ne to je prvi niti zadnji Cin 
tam, pripetilo se veC takovo delo viSekrat. 
— I ne samo v Murasiklósu, nego i po dru- 
gih mestah je — Zali BoZe — dosla tako- 
vih pcStenjakov koji se nesramiiu vdreti v 
Ijudski vrt ili v obCinski cepilnjak i odnesti 
odonut sada ili сере.

— Zima. Zbogom lepa, suha jesen! 
VeC nam je ne volja vuni hoditi, jer nas 
zahlikava gusta megla. A kod goder hódi 
Covek, svigde loC-puC, blato tak, da se Co
vek komaj vugne A »roli» nam fest rajfa- 
ju, na znamenje, da se priliCno kűri po hi- 
Zaj. MuZkarci se obraCaju okolo drvocepa 
sekirom Zagicom, a pod mustaCi se poma- 
len kadi lula. A Zene pák fondaju s kolo- 
vrti, da pripraviju potrebno preju za platno, 
z Cesa muZaku skroji lenske rubaCe. A de- 
ca naljukavaju vám nad obiok jeli se veC 
zmrzla mlaka, ili kakov jarek, da se idu 
sanjkat. DoSel je red na beluge — de su 
vre je. — Japa nabrusi noZe, ruZi Zlajdm- 
com a Zena se vrti okolo kotlenke, jeli je 
veC vruCa voda. Za Cas ide cela komiSija 
do kotca, potegneju siromaSku belugu vun 
da nju vmoriju. JoZkec ili Ferkec beZi к 
susedu po meru, prez Cesa je ne moCi Cur- 
ke, klobasice zmeriti. I neCemuren sused na- 
loZi slabomu deCecu na rame trCka, da naj 
stem meri japa devenice. — To je jedino 
veselje v zimi. Samo daj Bog zdravje, da 
se sreCno vCakamo blaZenoga protuletja, on
da bu joS lepSe.

— Smrt pod zemljom. Vu Fermonlu 
se grozna nesreCa Vpripetila. V jednoj rudi 
de lapora kopaju je prah ud lapora eksplo- 
deral i od toga se veliki breg vruhnul i vi
se как sto teZakov pod se zakopel. Ravna- 
teljstvo od one rude javi, da je petsto le- 
Zakov zniknulo, a nekoje novine piSeju, da 
je Cetiri sto dvajstipet teZakov zgubilo svoj 
Zivot. Isto lakva *nesreCa se pripetila v Arne* 
riki, de je Sestdeset teZakov podneslo smrt. 
Kaj je najZalostneSe vu stvari, da je med 
njimi bilo vnogo magjarov.

— 2alostno putovanje. Danyó József 
mladi teZak se odpravil vu Fiumu, da odo
nut dalje odpuluje v Ameriku. Nego vu Fi- 
umi se spoznal s takvimi pajdaSi, koji su 
ga peljali vun z varaSa, i tam mu zeli sve 
peneze, kaj je pri sebi imel, a zatim poCeli 
ga tuCi, tak dugo dok se zruSil. Da su veC 
vidli, da se negiblje, odbeZali su s kradje- 
nimi penezi.

— Grmljavica i led Vu Munkácsu 
je jeden den najenput nastala grmljavica i 
bliskavica, как da se pripravlja kakva letna 
ploha, a zatim je curela toCa, как protje.

— Stodevet let stara Zena. V BeCu 
Äivi jedna magjarka, koja je ve ran 109 
jet spunila. 2ena je zdrava i friSka, как da 
je kakovih 30 Jet stara. Lusztig Katarina je ;

ime ovoj Zeni, i cela njezina rodbina je du- 
goga Zivota. Njene matere mama je 113 let 
bila stara, da je vumrle, a otcova mama 
sto i deset. Dva brate je imela, koji su de- 
vetdeset spunili, da su vumrli. Sedemdeset 
i pet let je Zivela v hiZnim zakonu. OCalje 
je nigdar ne nosila i den—denes ima tak 
dobre oCi, da si sama napelja konca viglu.

— Tri vure i dvajsti tri minute okolo 
zemlje. Jako zanimivu probu su naCinile 
jedne »Politika zvane novine vu Kopenhagi. 
Ove novine su Stele sprobati, как dugo ide 
lelegramm okolo zemlje. Zbog toga su dva 
telegramme poslale na put i to jednoga proti 
izhodu a drugoga na zahodni kraj. — Je
den je moral Cez Sanghai, New-Jork i Lon
don, a drugi pak Cez London, New-Jork i 
Sanghai dojti nazaj v Kopenhagu. Najpredi 
je doSel nazaj on, koj je Cez Sanghai, Nev- 
Jork moral prek iti. Ovaj telegramul je ran 
tri vure i dvadesettri minute trebal, dok je 
obholil celu zemlju.

— Idu nazaj. »Magyarország» zvane 
novine piSeju, da Ultonija parobrod je de- 
cembra 21-ga opet 584 magjarov dopeljaI 
z Amerike.

— Velika mustra na morju. Ame- 
rikanske novine veC Cez vise tjednov piSeju, 
s velikim veseljem od velike muStre, koju 
budu atnerikanski Sifi drz;ili na Atlanskim 
morju, NajvekSi parobrodi budu poslani na 
ovu muStru; zvun ovih joS 19 taborskih 
Sifov, 20 torpedo i 37 menjSih parobrodov 
A za njimi budu peljali menaZ i lapor. Ku- 
liko menaZa bude potrebno na ovoj muSlri 
to nam pokaZeju sledeCi broji: svaki Sif 
bude peljr.l sobom pol miljon kil mele i 
mesa; 400 jezer kil svakoformo sada; 100 
jezer kil baZola i povrtelje, 100 jezer kil 
Sunke I drugo meso, 50 jezer kil kave i 
mleCnoga praha, 7 jezer kil teha i какао, 
40 jezer tucetov jajec. Svaki Sif bude peljal 
okolo 15—20 jezer dollarov vrednosti so
bom. — 16-ga decembra se hapna ova 
mustra na Allantskim i Tihim oceanu.

— Zenidba officerov. Decembra 
28-ga je bila dana vun nova naredba za 
Zemtbu kaucija sledeCa: pri leitnantu 60 
jezer korSn, oberleitnantu 50 jezer, pri ka- 
pitanu 40 jezer a pri majuru 30 jezer ko
run. — Od alezredeSa poCemSi gori veC 
nemoraju kauciju poloZiti. Oni officeri, koji 
se pred 30 letom oCeju oZenili, moreju za 
50 procentov viSeSu kauciu poloZiti, как 
je prepisano

— Posledice jednoga zbiranja.
JoS se dobro seCamo na ono zbiranje, da 
je Festetich Pál gróf stupil gori v Cakovs- 
kim diSktriktuSu za kandidata. Toga dva 
tjedna smo spisali v naSih novinah. Kak su 
ga narezali Zolnayi, zbog kojih se zahvalil. 
Ovi su ga nagovorili, da naj stupi gori za 
kandidata i on je nje posluhnul i dal njim 
je peneze za korteSiranje. Nazednje, da veC 
je doSel doli, je zazvedil, da su ga vkanili, 
na kaj se odmahzahvalil a Zolnaie prek 
dal к sudu. Decembra 21-ga bi bil moral 
napre zeti ovu tuZbu kanizki törvényszék, 
nega predi, как bi nato red doSel, je grof 
nazaj zel svoju tuZbu. Mi smo svi znatiZelj- 
noCakali, kakvc huncvutarije dojdu na svetlo 
na ovom sudu, ali ve je svemu kraj, ne- 
bumu Culi nikaj.

— Samoubojstvo. Decembra 20-ga 
se Sosterics Pál, preloCki Stacunar v PeSti, 
Hungária zvanoj kupaliSCu strelil. NiSCi nez- 
na, zakaj je to napravil. —

Z  А В А V  А.
Dar babici к Ьойби.

Babica, iliti stara mama bila je dobro 
saCuvanog jakog tiela i duha. Ona je 92 
godine stara, dobro izgleda, ima dobar ape- 
tit, Zivahni duh i na to rekuC: mlado srd- 
ce. Ako bi joj Coviek hotel povierovati, tak 
bi reCi, pa su joj oCi nieSto slabije a vuha 
nagluha, ati posve joj nemojte vierovati, jer 
babica sve vidi i Cuje, kaj joj se hoCe vi- 
deti i cuti. Na licu joj je poznati, da je za 
mladosti svoje morala liepa Zena biti i da- 
nas je baS liepa starica. Ona je veselje i 
ponos ciele obitelji tako, da ju svi iskreno 
ljube, nju obitelj drZi za svoje veliko diete, 
pak ako bi joj se kaj nepovoljnoga dogo- 
dilo, uzruja se ciela familija.

1 sada premislite samo, kaj joj se je 
dogodilo!

Ona je mati niekog fiSkala и Budape
sti, a babica fiskalovog sina, knjigovodje и 
jednoj fabriki, pak hoCu da taj njezin vnuk 
neka sam pripovieda taj liepi srdaCni do-
godjaj.

I vnuk, imenom Pavel priCme sliedeCe
pripoviedati:

»Ja sam babici za boZiCni dar kupil 
liepu moSnjicu novCarku sa vise predielah, 
a ona je za poStuvati toga dara, metnula 
odmah и nju nekohko krunah, dvadeseta- 
kah, desetakah i dvofilirah. Drugog dana ju 
je moja sestra Trezika vodila van na Set- 
nju. Ja se sa sestrom и torn izmienjavamo 
ledan krat dragu babicu sprovadjam na Set- 
nji ja, drugi krat opet sestra, pak se stari
ca osobito razveseli, ako na promenadi svi- 
rajuCa muZika zaigra koj njoj poznati stari 
komád, ko|ega je ona joS как mlada Zena 
sluSala ili dapaCe i na njega po taklu ple- 
sala: »ZnaS drago diete» — znala bi reCi 
»onda su ti bila bolja vriemena . . . Onda 
su se i ljudi rado imali . . . !» — Na vu- 
glu jedne kuCe blizu promenade je uviek 
stal jedan prosjak, nieki stari honvedski in
valid joS iz 48-ih godinah; ovomu je ona, 
svaki krat dala desetak, kad je tud proSla- 
pak je i sad posegnula и Zep po svoju no- 

( vu novCarku, all je na jedan krat problie- 
I dela, moj njoj darovani dar je zniknul. Da- 
kako da joj je bilo vise za darovanu bo- 
ZiCnicu nego za onih nekoliko korun и njoj. 
Sestra ju je batrivela, da novCarka nije zgi- 
nula, veC ju je val|da doma babica zabora- 
vila. Domov dojduCi, svi su ju i posvuda is- 
kali, ali sve badava, novCarke nega — nov
Carka je bila zgubljena, mozbit vkradjena, 
tko bi to znal?»

Babica je radi toga bila skoro izvan 
sebe.. »Nije mi toliko za ono nekoliko ko
rún» — je rekla — »ali to znaCi nesreCu.»

Dok se je  ona и drugoj sobi svlaCila 
te 9i Skrljak i veliki rubec и ormar pos- 
pravljala, drZali smo mi и prvoj sobi obi- 
teljsku sednicu stojeC, vrhu toga neugodno- 
ga dogodjaja i pri torn je meni neismerno 
liepa idea na um pala. — »Dajte mira« — 
velim sakupljenim — »ja njoj joö jednu 
baS takovu novCarku kupim, pak bude ona 
mislila, da je to ona njezina, koju je netko 
naSel i natrag donesel.«

»To je sve dobro«, — veli moja tena 
— »ali onda bi 9e moralo znati, kaj je и 
njoj bilo i koliko, pák bi se moralo bad to
liko и novu metnuti.«

»To Cemo pod obedom od nje na po
sve neduZm naCin, tak da ona niti neopazi, 
saznati.» — veli moja sestra.
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Í izbilja, pod obedom smo ju temeljito 
sve izpitali, bez da bi opazila о Сети зе 
radi. — »No, babica» — priCme moja 2eoa
— »pak koliko je vendar bilo и zgúbljenoj 
novCarki? — Em valjda nije bilo puno?»

»Eh,», odgovori babica — »puno nije 
bilo, ali nekaj je ipák bilo. Bili su tri ceki- 
ni po 10 korun i nekaj drobniSa — veC 
niti sama neznam, koliko зато to znam, 
da su med deseticami i dvadeseticami bile 

. . .  no Cekajte malo . . . .  Cetiri krune 
tri po 20 filira sedam po 10 filira i 

. . . tri komada po 2 filira za bogce 
za mojega staroga invalida . . .  je, je!»

Mi smo se posmehce jedan drugoga 
poglednuli te je moja 2ena poslie poobedne 
molilve babicu sprevodila и njezinu sobu. 
Komaj da su otiSle, vteknemo mi glave sku- 
pa i priCmemo posve tiho vieCati:

»Ja dam cekine!» — velim ja. — »Ja 
dam krune!» — véli moja sestra. — »Ja 
imam зато jednoga krajcara,» — véli mali 
Ivek. — »Ja imam и Sparavcu dva krajcara,
— »véli mala Katica, — »ja je obodva 
dam.»

»Éljen!» — viknem ja, — »subscrih- 
cija je gotova!»

U to stupi mo)a 2ena и sobu, koja je 
babicu sprovadjala и njezinu sobicu, pak 
veli: »JoS nije gotova. Babica se je ov hip 
zmislila, da je и novCarku joS metnulajed- 
nu stvar, a tu stvar nedobimo tak lahko.»

»Pak kakova je to stvar?» — zapitam 
ga ja.

»Kanonski kri2 dedekov!» — kojega 
su negda dobivali зато soldati, koji su 10 
godinah pod moraS, a deset godinah dobro- 
voljno sluiili i и to vrieme koj put и boju 
bili. —

»Toga vre najdemo pri nekojem trgov- 
cu starinami.» — velim ja.

»Pst! — pst!« — opomene me sestra 
i baS и taj hip se odpru vrata i babica 
stupi и sobu med nas; ja рак uzevSi Skrljak 
i batinu, se odpravim veleC: da idem na 
policiju prijaviti, da se je izgubila novCarka 
i tko bi ju naSel, da ju neka povrne.

»Ah« — veli babica — »u toj stvari 
je sigumije se zanesti na svetoga Antuna 
paduanskoga nego na policiju, nad zgublje- 
nimi stvari i nad zaljubljenimi mladenci je 
on patron.«

Ja medjutim зато otidem ali ne na 
policiju prijavljivat zgubljene novce, veC po 
varaSu iskal, nebili gde mogel dojti do ka- 
nonskog kri2a, da ga и na novo kuplenu 
novCarku podmetnem. Ali sve moje iskanje 
Cinilo se je da bude badava jer ta starinska 
dekoracija se je, veC riedko gde vidjevala. 
Izpitivanjem simo tamo medjutim sam sáz
nál, da vani и predgradji 2ivi nieki starac, 
Koj je sada 93 godine star a bil je и isto 
vrieme sóidat, как i moj died; taj Ce po 
svoj prilici takodjer kanonskog kri2a posi- 
edovati. Otidem к n)emu i — on je izbilja 
posiedoval takog kri2a, kojega ini na dugSe 
nagovaranje za dva cekina proda.

Sada sam samo joS imal novCarku ku- 
piti. Odbie2im anda и duCan, и kojem sam 
onu prvu kupil, ali jer je bilo kasno, bil je 
duCan veC zatvoren Idem opet drugi dan, 
samo и jutro.

»Je — moj dragi gospodine« — veli 
stacunar — »2al mi je, da s takovom nov- 
Carkom vide ne mogu slu2iti. Samo jofljed- 
na onoj sliCna je bila и mojem duCanu i 
onu sam vCera komidaru policije prodal!«

Ja odinah odbie2imu komidarov ured, 
onde komidaru razlo2irn cielu stvar te ga 
z&prosim, da mi tu novCarku uz povratak

kupovine odpusti, na dto on odmah i rado 
pristane rieCmi: »Drage volje Cu im ju od- 
pusliti, dapaCe sam pripravan ovu liepu 
ideu Ijubavi naprama babici po moguCnosti 
i poduprieti. Neka mi predaju sve dto bi 
imalo biti и novCarki i ja Си ju onda do- 
nesti babici, как da ju je tobo2 policija 
pronadla.«

Ja to odmah prihvatim i otidem naprvo 
kuCi, gde sam naSel, da sa je babica veC 
ustala i kako mi se je Cinilo, nije bila tako 
zle volje как vCera, jer Cim me je opazila, 
zapitala me je liepim umiljatim glasom: jeli 
sam veC bil na policiji i kako stoji sa zgub- 
Ijenom novCarkom.

»JodCe nikaj,« — odgovorim >ah 
как mi se Cini, niti sveti Anton p a d u a n s k i  
ju jod nije nadel!«

U to pokuca netko na vratih i и sobu 
stupi komidar policije te odmah prijav;, da 
je и varadu jedna novCarka nagjena, koja 
bi mogla biti ona ista. koju je star« gos oa 
izgubila, i time spukne iz 2epa tobo2 nad- 
jednu novCarku te ju poka2e starici.

Babica se je presenetila te je izgledala, 
как da je iz oblakov opala, i zaCudjena 
veli: »Bad je takova, как moja!« — I tim 
hoCe posegnuti za njom, ali komidar ju 
— metne na stol pred se i metne svoju 
ruku na nju tak da je ciela pokriela i veli: 
Neka mi odproste milostivna gospa, ali lor- 
malitad mora biti. Prosim, kaj je bilo и 
novCarki?«

I sad babica priCme po redu nabrajati: 
»Bili su tri zlatni dukati po deset krunah, 
Cetiri sreberne krune, nekaj drobnida po 
20 i po 10 filirah i tri komada kuferni po 
dva filira; a izvan novae je bil jod nutri 
mojega pokojnoga mu2a kanonski kri2.«

Komidar otvori novCarku i vadi iz nje 
sve onak po redu, как to starica pripovieda 
te meCe jedno kraj drugoga na stol.

»Ali to pak je ipák Cudnovato» — 
veli babica le pogleda sve okolo stola sto- 
jeCe — » SinoC sam se probudila te se 
zmislim, da ja moju novCarku niti nisam 
na detnju sobom ponesla, veC sam ju met* 
nula и kidticu od zrcala, a tarn sam ju i 
danas и jutro naSla.«

Ovde ntje moCi opisati. как su na tu 
izjavu svi dobili duge obraze i sad nije 
drugo preostalo nego s farbom van! —

»Ah draga babica? — velim — »od- 
prosli! — Nada nakona je bila dobra. Svakl 
nas je svoje dobrovoljno doprineeel, samo 
da nebuded 2alostna nad gubitkom, pak tim 
bolje, da seje tak zgodilo!«

Babici su pre tom navrele suze na oCi, 
dakako od radosti, kad je videla koliko ju 
ljubimo i ona veli: »Jeli vi sada vidite, 
kakov veliki svetec je sveti Antun paduan
ski! Ja sam samo novCarku iskalb, a on je 
uCinil, da sam nadla doka2 vade Ijubavi, 
koja mi je sto krat dragda, nego sve 
novCarke!« —

Em. Kollay

Nekaj za kratek 6as.

Popis.
1901-ga leta, da je bil popis, dojde к 

jednoj hi2i kapud da popide ljudi, kuliko 
njih je i da su se i de rodili. Negda je i 
nad kapud bil sóidat, navCil se rnagjarski 
pisati i Citati, zato su mu dali to slu2bu 

Naj predi zeme napre jedno dete i po- 
Cne spitavati:

No, kuliko si star?
8 let — odgovóri deCec.

Da si se rodil, dteroga meseca?
To neznam, — to japa znaju povedati,
Onda zove otca, da pove, da se je ro

dil Ferkec.
Je, prosim ponizno, veli otec — как 

bi ja to znal, da neznam raCunati. Nego 
to znam, da ran onda, da se Ferkec naro- 
dil, se napuhnula susedova krava i da ga 
mene nebi bilo poleg, morti bi i vrckla.

Materinski jezik.
Popisnik pregledava svoja pisma i vidi 

da je tarn jedno pitanje, koje ovak glasi:
Kakov je materinski jezik?
Ran je jednoga deCeca spitaval, kada 

dojde do toga pitanja. Ne si je znal premi- 
shti, kaj bi zapital nutri. Onda se domisli 
i veli deCecu:

De su ti mama?
V kulinji
Idi reCi njim, da dojdu nutri. —
Za Cas dojde mati v hi2u, a popisnik 

se obrne к njoj i veli:
Ka2ite jezika!
2ena se zaCudila nad tim i mislila, da 

to mora biti. Odpre anda vusta i porine vun 
jezika, a naS mudranec mirno zapiSe na 
cedulu:

Materinski jezik je Crleni i proti kraju 
SpiCasti. —

Dragi votum.
Ne zdavnja su birova zbirali v N. 

obCini i pripetilo se, da je 16 votumov dalo 
za jednoga, i 16 za drugoga kandidata 
PlebanuS bi sikak rad, da bi njegovoga Co-' 
veka zebrali i zato odide vun na vnlieu 
glet, jeli bi de videl kojega zbiraCa, da ga 
nutri potegne. Ran onda se pelja od melina 
Domiter, na kaj se nasmeje plebanuS i 2uri 
se pred njega

CujeS Domiter, ran na te Cakam, i ti 
moraS votuma dati jako nam je potreben 
tvoj votum.

A, zdrage volje, gospon plebanuS, ali 
vidiju da su mi krave jako nemirne, Sto 
bu pazil na nje, dok bum ja v kancellarji?

Kaj to! — odgovori plebanuS — samo 
ti idi kancellariju, te Cas bum ja pazil na 
krave.

Mu2 otide v kancellariju, a plebanuS 
prime za vojku i dr2i Brezu, kaj mu nej 
vuSla. Nego krave su se poCele nacukavali 
i da nebi bil naS plebanuS tak jaki Covek 
как je bil, bile bi mu vuSle. Komaj se je 
vCakal Domitra.

Как dojde vun z kancelarije, najenput 
ga pita.

No, Domiter, как je, si dal votuma?
Ka) pak, gospon plebanuS, sve je dobro!
Na to plebanuS od velikoga veselja 

be2i v kancellariju, ali — oh Bo2e — kaj 
mora, da vidi? Vkanili su ga, i to grdo!

Dok je on na krave pazil, te Cas su 
njegovi protivniki kupili Domitra i on je 
dal votuma proli plebanoSovomu Coveku.

Od potlam veC naS plebanuS nepogle- 
dne na kravu, a joS menje na Domitra.

VuCen popogaj.
Kupec: Kaj mislite, 60 korun dali za 

jednoga popogaja, to je itak preveC! A jeli 
zna govoriti ?

Trgovec: Govoriti iSCe nezna, nego veC 
sve razmi, kaj mu Sto poveda.

Pozabljen doktor.
Doktor: ,koj je jednoj gospe potegel 

vun zuba): Pr ősim, naj pogledneju, jeli su 
mi ne kleSCe ostale vu vustah

LA2l TOMAS



1 1
1  í  .J

Iparos és kereskedő előfizetőink czéget IPAROS és KERESKEDŐ I páros és kereskedő előfizetői ik czég? I
e rovatban díjmentesen közöljük. i  „ . , 1  e rovatban díjmentesen közöljük.-----  előnzetőmk nevjegyzeke. ------------ ----- !__

B á d o go s : Eredeti S in ge r v a rró gé p e k : K ő fa ragó  és s írkő  ké sz ítő : Url- és női divat, játék és díszműáruk:
Hübsch Manó, (faszénraktár) Csáktornya Singer Со., Árpád-utcza Csáktornya Tersztenyák Bódog, Csáktornya Kelemen Béla, Csáktornya
Dorner Sándor „ . . . .  . L ikö rgya r: V a ske re ske d é s-

Épület es m ulakatOS: Hochsinger M. és fiai Csáktornya p . r  .
BÖrkereskedÖ: Horváth István Csáktornya készíti a hires »Glória» sósborszeszt r  rostenik Gusztáv, Csáktornya

^ 12 üveg bérmentve 6 korona Bernyák Károly, utóda
Máyer Testvérek, Csáktornya V ászonkereskedő -Férfi szabok: M észáros: v  aszón  к eres кеао.

_ .. t XT . . . .  , .  . . .  Szivoncsik Antal, Csáktornya

B orbé ly  és fodrász: ignácz, ó ;á7 é Mslk s z e r é s z -  V e n d é g lő k ,

Cs4kr ya Férfi és n ő i  divatáruk :  Pol.dk в « « ,  Varaldin
Zrínyi Viktor, Csáktornya P e zsgő gyá r: Hencsey Gábor, „

Butorrak tár: Füszerkereskedések: Muraközi pezagegyár, Csák tornya Éecw7™b<it,eí’ “
Schwarz Lipót, Varaidin ' P é k  : Horváth Mihály (Fehér galamb) „

Bútor és koporsóraktár. Todor R. utóda, Csáktornya Stolczer József, Csáktornya Horváth Géza, „
Horák Ödön Csáktornya Gráner Testvérek, „ RnföskereskedŐ  • Kelemen Imre, „

Mráz testvérek. „ n o í o s K e r e s K e a o  . Mráz Jenőné и
Ifj. Premecz Miklós, „ Hirschsohn Testvérek, Csáktornya Pruszátz Alajos, *

C zu krász : Sostarics Pál, Perlak 0  .  Deutsch Zsigmond, „
Szeiverth Testvérek Szombathely OZObafeStÖ eS máZOIO: Schlesinger Mór ,,

Kertész Lajos, Csáktornya, Vesselényi-utcza Vidovics János Csáktornya Mihálics Kerencz „
. vendéglő a vasúthoz

r s  . \ s . Szá llító  és desz kakeresk . Singer Salamon, Szoboticza
C Z ' P e ,8 Z = ,  „ K a v e h a z a k .  L(ibl Mör é . fia, C d ktom y . Kalchbrenner Ferencz, Stridö

Masztnak József, Csáktornya Hajas József, Csáktornya . .  , .
Horváth Géza, Tejet es tejterm ékeket

D ivatáruház: GerMmann L ip * . „ ZorjOr. kétZltő. hHJOlö őt r.kt.íO*:

Herzer Izidor, Csáktornya Kékfestő : Ü veg és porcze llánkeresk: Erzsébet királyné-tér 10.
Liszt és Brodnyák, Stridó Scheiber Mór, Csáktornya Tódor. R. utóda, Csáktornya. 11— \

Könyv-papir- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: Strausz Sándor Csáktornya.
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A Ifi legjobban szerkesztett, teljesen füg- 

|\| getlen nagy napilapot-2? fizesse elő

A Z  J I J S Á G - o t !

ELŐFIZETÉSI ÁRAK: vj| Az Újság terjedelme ren-
@  desen ‘28-32-86 oldal. Va- 

Egy évre K. 28—  @  sárnap és ttn- __i q q  0|.
Félévre K. 14.— nepnapokon ^ dal.
Nedved évre K. 7.-r— ^  mecrendelési czim:
\ „лдп i&kOJSAG kiadóhivatala
E g y  l l O l i a p r a  í v .  BUDAPEST, vii. k erü let , rákóczi-út 54. sz.
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mmázsa 1 m.-cent, kor. (ill T T  >r^  wŷ  T T

5 s: ü  1  Hirdetmény, o o ia*. 2
£al? . 5ol> i'?-n 1908. 6VÍ január 12-én, va- Ovde podpisani trái <§|ÉKukoricza uj kuruza nova 14o0— n  ,  . • ~  , ? . , .  0  S '
Fehér bab uj Grab beii 1520 -  särnap délután Szoboticzán dobrovoljiio grunt u Szó-
Sárga bab » ?.uti 13 80  -  TT nyilvános árverésen szabad botiéi putera javne licita- ^  
Vegyes bab * zméíani3 50— , Щ  kézből eladok, egy telket, cije t. j. zidana liiáa i gos- J§g>
Lenmag Len 2200-  ! f f i  rajta egy 3 lakó szobás podarska stanja u dobrom Ш
Tökmag Kosfice 22 50— I ] g [  téglaházzal és jó karban redu i to na 2-gu nedelju ] § [

.. Buk^ó,|v _____ Grahorka 1500— _______| le vő gazdasági épületekkel. po nOVBmIjetU ilí 12. jUllUSM po <3||>
3<KX,/lk Árverési hirdetmény. Ш  Ugyanakkor megtudható poldan Ima i juágmajne

A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré te- ®§У °  h o l d l i y i  S Z Ű IltÓ iö ld  1 О l t l l l  Z e m ljG j OllQG SG Agw
“ !• hogy Zakál Henrik ügyvéd Csáktornyái lakos, Л П  e l a d á s i  i d e je .  O g la s i  k a d a  S e  p i ’O d a ju . < 5 v
mint néhai ozv. Vulsak Miksáné szül. Zagurszky T T  ,r °  г  о X T
Amália követeléseinek behajtására kirendelt ügy- 43Kh K R A L J I C S  B Á L I N T  líГЯ1ÜPQ Mnirki nlphanns Kflit
gondnok végreh-ajtatónak, Mntosa Mihály és neje < 3 9  ^enczei „lébinos. «26 1 -2  Ш1|1С5, SelBlCKI Pianos. W j
Golubics Erzsébet frlsdmihályfalvi lakos végrehaj- i a r l
tást szenvedettek elleni végrehnjtási ügyében az

alapján elrendelte, minek folytán végrehaj tatónak
1000 korona tőke, ennek 1002. december 24-től ' i  i i .  j  /i • T  « -■  ̂ n  / * « -  _   ̂_
járó 8«/0 kamatai, то kor . s o  fillér perköltség, to- C s á k t o r n y a  V i d é k i  T a k a r e k p e n z t a r  R e s z v e n y t a r s a s a g .
vábbá 260 kor. tőke, ennek 1902. deczember 27-161
járó 8% járó kamatai, 54 kor. 90 fill, perköltség, ! ^  -  -
valamint 407 korona tőke, ennek 1902. december v S l ^ t C S Í t C S
4-től járó 8% kamatai, 8%  késedelmi kamatai, *

l k0L g á l l S i o 7 T v t gése2kérae' r  költségekből „ TTT T.sztelettel értesítjük hogy .908. ja « .  . én megnyitjuk b e tíb z té t ííz lttá g u n h  
álló követelése kielégítése végett a nagykanizsai VX1,1. CöO portjat, amelynél.
kir. törvényszék a Csáktornyái kir. járásbíróság hetenkmt legalább i k o ro n a  ( =  egy részlet) fizetendő;
területén levő ferenczfalvi 4 sz. tjkvben I. 4 hr. a befizetés 184 hétre terjed;
sz. 3. népsorszámu ház, udvar, szántó és legelő a i8<f hét lefolylával minden 184 koronával befizetett részlet után 200
1059 П -öl területű a hozzátartozó legelő és erdő k o ro n a  fizettetik vissza

b!m "léit» kor.'becsáron Fwê czfâ va küzségházánái a ! (i koronát kitevö különbözet a befizető kamatja, a mely 5“/„-oe kama-
1908. január hd 13. napján d. e. 9 árakor tozasnak felel meg, . . .  ,

murasiklosi 259 sz íjkvhen 1149/1.. hrsz. szántó- ezen k 'mainak .őke-kamal adójal intézel viseli;
>!d 1 hold területű az 1881: LX. t ez. 156. §. minden l koronás heti befizetéssel 200 koronáig terjedhető kölcsönelőleg
apján egészben 94 kor. becsáron a murasíklósi kérelmezhető adóslevélre;

379. sz. tjkvben 418 hrsz. szántóföld 1184 Q-öl 100 korona kölcsönelőleg után hetenkint 14 fillér kamat ( =  7 2 8 % ) fizetendő;
№ # М п 1 Г ЬеП 98 .  a kölcsönvevő előlegét bármikor is visszafizetheti, a melylyel továbi kamat-

1908, január hó 13. napján d.u. 3 árakor ,lzelésl kötelezettsége megszűnik;
a felsőkirályfalvai 8. sz. tjkvben 4. hzsz 29 nép-1 elköltözés, elhalálozás s egyéb körülmények következtében is leszámol az
sorsz. ház, udvarral 188 П -öl területű a hozzá intézet anélkül, hogy a befizető kamatveszteséget szenvedne;
tartozó aránylagos legelő és erdő illetőségei 360 beiralási díj s költségek nem számíttatnak s vidéki tefizetők részére posta-

i *,/, ,l03„j '|k,v,l,’J ‘ takarékpénztári hefizHési lapokat az intézet díjmentesen ad.243/b hrsz. szántolóid 721 J-o l terüleló 160 h. \ t . . L . . . . .  . .. , . . , .  .
becsáron a felsőkirályfalvi 126 sz tjkvben 3/a A reszlvenni hajlandók szíveskedjenek ebbéli szaneékukat az intézettel szó-
hrsz. gyümölcskert 43 Q-öl területű, a hív. t.-cz « val vagy levélileg közölni, ahol is egyéb felvilágosítások is készséggel nyujlatnak.
156. §. alapján egészben 14 kor becsáron, a fel- I  f i . r о о ш §а л х „ я ёЛяАа
sőkirályfalvi 63. sz. tjkvben 283. hrsz. szántóföld I  01,1 ó Л ЛХ
1380 □ -ö l területi!, a hiv. t.-< z. 156. §. alapján тятшттяштттттиттвтшшттттштштвтттшятшиятттявттттттттштяттттвтвшшттти
egészben 318 kor. becsáron a felső irályfalvi 276 ^ ^ X  ^  
sz tjkvben 292 hrsz. szántóföld 316 П -öl l rülelű 
38 kor. becsáron, a felsőkirályfalvi 329 sz. Ijkv-
ben I. 503/b. hrsz. vét 162 П -öl, — 606/b. Iirsz. М д  о*\/ \/ ó  1 о  Q ^ f A b  i «
kert 623 П -öl területű 180 kor. I ecsáion a felső- v a i a o £ . L C I \ U  Л
királyivá 322. sz. Ijkvben 3/b. hrsz. gyümölcsös ^
47 П -öí területű a hiv. t.-cz. 166. §. alapján ЩА L l  . Z l  / I  ■ # Ibútor és koporsúraktáromat I
öl 606/a hrsz. kert 622 □  öl,'143/a hrsz. szzán- H 11. G. k ö Z Ö n s é ff  Ъ . Ű ffV G lm éb G  a i ü l l lo m .  к
tóföld 721 Q  ö l .....................  364 kor. becsáron

FelsöklráljffalTa községházánál 1908 januar hó 14 napján m s ik ж• i  •• r . . л A л A w...... . .«  Mindennemű epulet-es bútor- Z
mölcsös és szőlő 13СЮ □  öl területén ingatlanok j£\ а Л л r A r •
a hr«. I. ez. .56  §-a alapján egészben 497. kor «  { I S Z t i l l O S  П Ш П к л !  ^ Л О Г Н Я И  O S  1 U "  C *  
becsaron О  •/ 9ß Л

I  tányosan végzek. S
Zakál Henrik Csáktornyái ügyvéd vagy helyettese T \  ™
közbenjöttével megtartandó nyilvános bírói árve- 'Щи Ь ; , та1л
résen eladatni fognak T \  K lY Ü lü  t i s z t e l e t t e l  ^

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. Щр *  M ж Í 4 .  V
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lOe/0-át I r f  A V T O l / 1

készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kikul
dőlt kezéhez lelenni és pedig: 141 kor 50 fill. 9 ЩЦ J
kor 4() fillér 9 kor. 80 fill. 36 К. 16 f. 1 К. 40 А  6 2 2  2 -  3 C sA kto m iW , K o s su th  L fíjo s litrzfí.
f. 31 K. 80 f. 3 K. 80 f. 18 К. I K. 40 f. 2 К. ЩА f® *

49 f- í 8907!' „ko°vr: 20.f' (i25



Vadászok figyelmébe. Г
fegyverek, revolverek Zrínyi Viktor, dívatárubáza30-50 ezázalchhalj Csáktornya.

olcsóbban kaphatók nálam, mintha I  -d- (21 f
másutt részletfizetésre vásárolna. | •

Kérje иен és bérmentve kfijjabb árieptemet .. ..
Halászati, vadászati, toma, vívó ét egyéb V a n  S z e r e n c s e m  a  m e l y e n  t .  v e v o k o z o n -

felszerelé,ékből á.landőan dús raktár S Ó g g d  t i s z t e l e t t e l  t u d a t I l Í , h O g y

^ “ ® ® > -  =  ezen a biten nagy Választóban lcVo =
B udapest, II. R ákóczy-ut 6. . ,  ,

Naponta 100 csooiagot küldök Ildikre. H ii ! i  6  angol »O l-lllu  » I-
előzetes beküldése mellett eszközölhetők. « f lg  costfimöK fekete, erfae в mitt-

*w<~“  — - - - - - - - - 1 denffle divat szineKbeti; továbbá szőr-
ш , nyal, Haraltai fe < и р  Щ

J  Д Linim ent Capsici conip., (у n a g yo n  o lcsó n  bacsótok. Mig nagy ra k tárk észle tem

í  a Horoonv-Pain-Exoeller W ta r t ’ heten k én t uJÍabb és ujjabb árú k at b o csáth ato k  fo r-
l  ^i,i, fö galom b a. Á r a im  feltűnően o lcsók , m e rt e c s ik k e k k e l h e ly -

¥  ®КУ régjónak bizonyult háziszer, mely már 5 5
OJ sok ér óta legjobb fájdalomcsillapító ezernek W beп egyedO ,/ kereskedem • —
К bizonyult kötzvénynel, osuznál és meghülé- Ш

Te lje s  tiszte le tte l
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak I
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony“ } v  л

J  védjegygyel és a Richter cégjegyzéssel ella- 14/ /  m i m  \ 7  « H Í  Л М
MA tott dobazba van csomagolva, ára üvegekben V/ 5 9 6  7 — *  * * *  I  I  I I  у  l  ▼ I  К  %■ V  I  ♦
fV  К —.80, К 1.40 ée К 2.— és úgyszólván min- ЫУ *
Иг den gyógyszertárban kapható, — Főraktár: r jn  

-  mY TörBk J ó z s e f  gyógyszerésznél. B u d a p e s t  \к\/
K J  DC Riemer gyógyszertári и „Arany oroszianhor, м I
W  P rá» ába>’ Eüsabethbtn.^sc 5 neu. fö l
M  Mindennapi szétküldés. M  f T H T K i T K

elhalálozás miatt ha n n I n r| A n I 
tóságílag engedélyezett V u g u l ű U ú u !
Alois K ü rsch n e r cégnél V arazdinban

üzlctfcloszUtáe miatt mindennemű

fé rfi- és női d ivatárúk, bundák,
női-, férfi- és gyermek öltönyöknek,

felöltőknek való
finom angol sxövetek, kész gyermek felöltők

ölesén kaphaték.
Teljes végeladás!

Nyomatott Fischel Fülöp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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