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Z ä  M e d ju m u r je . Hogy Sáfrán István Csáktornyát! iiyom- annak, hogy a rostán meg ne lássák, hogy
dát nyit ? Meg lehet! De ki fogja olvasni mire való. Vagy talán Novák úr már volt

Ilyen címenL J v ^ 8tam vas^rnap, dec. az ő kiadványait ? Megint csakfcg konkoly- ezen a rostán ? Mint jogász embernek tud  ̂
22-én a «BUDAPESTI HIRLAP»-ban ama hintök, majd megunják lassan.JjHagy Sáfrán nia kellene, hogy mi az elemi iskolában a 
erőlködésről, melyet művelni szándékozik a úr holmi fölolvásásokról álmodozik ? gyermekeket magyar hazafíságban neveljük,
horvát-szerb koalíciós Muraköz meghódítása Ajánlok én valamit! Próbálják meg; fokozolt erővel az új törvény értelmében,
iránt. Hogy most a horvátok kétszeres erő- biztosítom, hogy vele nagy szolgálatot tesz* Madj, ha sikerül Muraközt egvházilag
vei dolgoznak. Nagyon természetes, hogy nek nekünk. " elcsatolni Zágrábtól, s megszűnik minden
mi, kik Muraközben vagyunk, nem tudjuk Hagyjanak fel a nem tudom én milyen összeköttetés, nem fogják többé se szép
ezt csak úgy elviselni hallgatással; kivesszük izgágaságok előidézésével. Önök túlzó haza- rózsával, se pántlikával földiszíteni a tudatlan
a részünket minden téren, nemcsak az fiák. Pocsékolják a drága időt a nem saját népet! Azt tudjuk, hogy a nemesebben
ellenadatok szolgáltatásában, hanem egye- ügyükre. gondolkodó horvátok Zágrábban az izgató
bekben is. Különben a dolog, mint én tu- Hlinka róm. kath. lelkész a saját nyá- természetűeket elítélik, 
dóm, nem is olyan komoly. Egy kis bohóc- ját kergette bele az égő tűzbe. Azt hiszem, Mondok én egy eklatáns példát:
játék, ha úgy akarjuk nevezni, már volt itt, az, amit tett, előrelátás hiányában történi Egy magyar területen lakó, de horvát
s folyik most is, hanem az okos muraközi dolog volt. érzelmű úri ember — nevét nem mondom
nép ró sem hederít. Hogy mi nekünk is Ép ezért csodálom, hogy Sáfrán úr meg — egy varasdi üzletben csak oly föl
éber szemünk van, azt elismeri egyik-másik mégis nyomdaszenvedelemben van. tétel mellett akart vásárolni, ha a kereskedő
főszerepig, ki azt hangoztatja, hogy Muraköz Nézzük csak tovább! a cikkeit nem Magyarországból szerzi be.
elmagyarosodik. Büszkén hallgatom már A kis Novák Jánoska, alig hagyta el Mily választ kapott? Azt, hogy vehet a
régóta. Mily jól esik! Igaz ugyan, hogy egyik helyét, már máshol van. Ez az úr pénzéért, ahol akar, de kereskedőt uem 
lassan megy, de biztosan. épen olyan pályán halad, mint a milyent fogja ludní rávenni, hogy a magyar ipart

Ám, mint ejnlítém, a horvát-szerb koa- választott magának ! Emlékezzék csak vissza, bojkottálja. 
lició Muraköz meghódítására adta ki a jelszót, hogy mily nehezen ment az, míg emberré Avagy az állam fogja az összes mura- 

Ez mi nekünk szól. Kettőzött erővel lett; igaz, hogy sikerült, ám a hernyóból is közi iskolákat átvenni? Akkor fütyölhefuek 
fogunk az iskolában dolgozni. Akkor még pille lesz, de ez a term /.el munkája. dalolhatnak az államiskola faUúnakv- 

L  jobbau . fognak vádolni a magyarosítással. Az ön azon célja, *̂ .ogy a muraközi Major János.
De szól ez minden derék magyarnak. Fi- gyerekek Horvátországban/elhorvátosodjanak, - ♦
gyelmesek vagyunk mi arra, hogy konkoly s némi csekély értelemnfjel, tudománynyal Szívesen adunk helyet a leközölt cik-
ne kerüljön a búzába. Itt vagyunk a nép mikkel, talán mint jogászok vagy lelkészek kelynek, mert jól esik látnunk, hogy nem- 
között, gyomlálunk. Van jó termés, elismeri orrunknál fogva vezessenek, bizony hiú csak mi törődünk a Muraköz nemzetiségi 
Tornác György plébános is, ki magát a ábránd. Mert hallgasson csak meg. Ha önök viszonyairól, hanem olvasóink is. Elsősorban 
legnagyobb ellenségünknek tartja. Testvérei- abből a muraközi gyerekből mindenáron a tanítók közöltt találkozónk ilyenekkel, a 
nek a legnagyobb ellensége a róm. kath faragni akarnak valamit sőt bizonyítványok- kikmint a nép oktatói és nevelői leginkibb 
lelkész! kai ellátják, ez még nem lesz bizonyíléka ismerik a muraközi nép gondolkozását

X r i  A se házasodjon, hiszen annak is már ápolóra van életében külön váltak, dehogy élne vele egy ke-
I А  К  О  А  • szükség*, nemhogy még 6 rá tisztogasson, főzzön, nyéren, amikor úgy is eleget hallgat tőle, hogy

_____  Mondom, nagyon főt a feje szegény Dolenec- egy konyhában főznek, hát még akkor
nek, el is panaszkodott fűnek-fának. Meghallgatott Mondom legjobban Maticsné sajnálta meg

Az öregek. mindenkit, aki csak tanácsolt valamit, csak azokra az öreg Dolenecet. A innlt hétfőn Ö9SzetalálkoiUk
°  haragudott szörnyen, akik magukhoz csalogatták. a templom előtt, ahogy a roráté után kijöttek

(Muraközi história.) Arról 9emmi áron sem akart hallani, hogy 6 Ilyen hétfői napon kevesen jönnek össze, hát nem
. . .  fx Г I valakihez odamenjen tartásba. Rossz vége Ienn6 jg*n bátortalankodtak. Persze miről is beszélgettek

Hát Uz már csak úgy van, a férti em ег annak nagyon, hiszen ott van előtte az öreg Ke volna, mint szegény Jánáról, Dolenec boldogéit 
nem élhet meg asszony nélkül, akar natal, akar povec példája, — hogy él az most? Jobb nem is feleségéről. Marticsnéval egy ivásúak voltak —  a 
vén. Mikor fiatal, akkor a all}i ? Г beszélni róla, elég csúnyaság, hogy már minden rózsaffi/.érbe is egyszerre ir&tkoatak be —  így
meg megvénül, kívánja a gazdasaga. M írt a terű- jjská|ist végjg jártak — pedig neki a fiával van hát sokszor elbeszélgettek ha összqöttek, illendő
népség akár milyen rendes hírben álljon is azért ^ . hogy vigasztalja volt hitvesét. Elpanaatkodtak
még csak a ruházatját sem tudja tisztességesen Nem tudolt gehogyan Sem kiokoskodni. Bá- aztán az özvegyi sorról, bizony nem eok hiány
rendben tartani Ihat a gazdaság, a £*én a ba паЦЬап mjndfg a templomot, meg a korcsmát zott, hogy sírva nem fakadtak, különösen mikor 
romfiak, a cocák mivé íennének fehérnép nélkül ? A t mondj,ik akik látták a templomban, Maticsné а l .nyára panaszkodott Most már annyim
Minden semmivé vallna A tehén meg а еослк J elsíJrja raagát a padjában, meg is vannak, hog> egyetlen lánya, a Tréza, saját édefl
mihamarabb a mészároshoz kerülnéiM, barom- « У ^  miná0ak(  de lalán senkisem sajnálta unokáival csúfol atja.
fiák meg úgy szöknének meg az em • t ^  annyira, mint az öreg Masicsné. Nem csoda, Ahogy így elbeszélgetve, elpanaszkodva a 
az bizonyos, hogy a gazda elfeled ludja д js mi az özvegynek lenni. Már van vagy korcsma elé értek, gondolt egyet az öreg Dolenec:
adDI' Па különösen úcv történne ez az öreg Do- nyolc éve, hogy a párját elvesztette, de azért _  Tudód é mit Jelka — szólt oda Marics-
, hápeinál akinelf^méií íz áldott felesége ólt, ö is el-el sirdogál érte, ha úgy előhozzák, nének _  tud0m, hogy még ma te sem ettél, 
igazán^e még semmire sein volt gondja Hej ! P ^'g  az д é,ete méSls csak könn*ebb mint a gyere be, igyunk meg egy kupicával, jól fog esni,
яЫпн iAii»k iq8 volt az az asszonv. férfi özve«yé- aztán megeszünk vele egy zsömlét iá.

Meg is siratta szegényt mindenki, de hát A boldogult elég szép hagyott maga Maticsné nem igen kérette magát, be ment
hasztalan a sajnálkozás, sírás-rívás, a ház asszony után. ő  azt kiadta harmadából, nincsen vele egy kupica pálinkára, nem parancsol neki se^ki
nélkül nem maradhat, az öreg D denecnek újra semmi gondja egész éven at csak Össze, anaikor 8em twhet amit akar a dolgától akár dákig is
m T k e ll ^  Az ám! könnyű harmadáz, akkor meg akárcsak a gróf ur ispánja e|maradhat
azt8mondani akárhogyan, ha az olyan könnyen úgy ja r ^ 1 a kukorica kupacok között. Egyi^ Igy aztán többször is ÖMzejött a két öreg,
menne. Nehezen megy már az eféle dolog, amikor húga-iánya nála van, azt már úgy £“ Ua;  ügy eballagUk egymás mellett, mintha ónak * * - 
az ember benn van már a hatvanasban. Azért hogyr akár egész nap и  ̂ menjen Ъши,. elvégez az ^  ^  тЫпа
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megbishatóeágát. Nincs is baj addig, míg a 
tanítóság is résen van. Mert kinek volna 
inkább alkalma a nép ütőerét tapintania, 
mint a tanítónak, aki köztük sürög-forog, 
akinek figyelmét minden legcsekélyebb jakli- 
náció azonnal magára vonhatja.

Habár mi is abban a nézetben vagyunk, 
hogy a drávántúli atyafiak erőlködésé 
hiábavaló, mégis kérve-kérünk mindenkit, 
aki a Muraköz sorsával, annak békés hala
dásával törődik, ne kicsinyelje a legcseké
lyebb ellenséges törekvéseket se. Mert bár 
a cseppnek a munkája úgyszólván semmi, 
mégis nyomot hagy az maga után, ha za
vartalanul folytathatja munkáját.

Mi feltétlenül megbízunk népünk józan
ságában, de minek tegyük ki felesleges ártó 
kísérletezésnek s veszélyes kísértéseknek ! 
A tükör is homályt kap, ha piszkos kézzel 
hozzá nyúlnak. A szilva is elveszti a ham
vát, ha bemocskítják.

Mutassuk meg azért a jó muraközi 
népnek, hogy törődünk vele. Hogy egyéni 
boldogulását szivünkön viseljük. Hogy az 
se közömbös ránk nézve, hová tartozik.

Ha mindnyájan résen leszünk: csak 
éjszaka röpködhetnek köztünk a leskelődő 
denevérek. S akkor népűnk is be fogja 
látni, hogy a sokoldalú jó  barátok nem is 
az igazságot hirdetik, hanem a sötétséget 
terjesztik. S végképen el fog az alkalmatlan 
csavargóktól fordulni.

Tartsuk a sehonnaiakat távol ébersé
günkkel, hogy azután a közigazgatási ható
ságok intervencióját is igénybe veheseuk.

Erkölcsi életünk elfajulásai.
A Bayardok, «Louie de Trimouillet»-k 

kora lejárt. Lejárt visszavonhatatlanul és 
föltartóztathztlanúl

Ez nem azt jelenti, hogy azért lovago
kat találni nem lehet. Csak azt jelenti, hogy 
ily lovagok a valóságban már nincsenek.

Tehát disztingvátjunk. Vannak, de nin
csenek.

állottam tegnap Jurkekéknál, a hogy raorzsolóba 
voltam.

—  Mit?
—  Azt beszélik a falában, hogy mi belőlünk 

még egy pár lesz, hogy így cl-el beszélgetünk 
egy na ássál.

Összerántotta erre magán Matics.ié a bőr- 
ködmönt, mint ha csak karcsúbbá, fiatalasabbá 
akarta volna magát mutatni

—  Hát aztán kinek mi köze volna hozzá? 
—  felelte vissza. —  Látod ezt a hírt már a 
lányom eresztette szélnek, pedig bizonyomra 
mondom, hogy még most is jobb gazdaasszony 
lenne belőlem, mint amilyen ő.

—  Már hogyne — hagyta rá a másik — 
megböcsülnénk egymást, hiszen szegény Jánával 
is, tudhatod, hogy jól éltünk, nem volt köztünk 
soha egy rossz szó sem. A birtokodnak sem 
lenne semmi híja se, vagy ha tán aggodalmas- 
kodnál, hát ha akarod, a Szrátka-menti rétemet 
még életemben rád íratnám.

—  Sose írasd, nem vagyunk mi olyan né
pek, hogy egymásban ne bíznánk, hogyha egyikünk 
vagy másiknak előbb meghalna, úgyse testálnánk 
másra, csakis egymásra. Márát meg a húgom 
lányát magunknál tartjuk, aztán keresünk a te 
rokonságodból is egy jóravaló legényt melléje» 
aztán ha megböcsülik magokat, jól járhatnak. 
Az én finom lányomat vigye el az ördög mérgé
ben, as apja vagyonát viheti, de az enyémből 
agyán nem eszik. Képzeld csak tegnap a fiával 
rám nyájtatta a nyelvét, hogy a szívem majd 
meg szakadt bánatomban.

Egy pár lesz belőlük bizonyosan, ha ádventi 
idő nem volna a lakodalmat is megtartanák pár 
hét maivá, de így most már csak várnak farsan
gig. Akkor aztán csapnak olyan lakzit hogy n o !

Ssathmári Sándor.

Találhatók látszat és magahittség révén, 
de annál kevésbbé a valóságban.

A hanyatlás, az erkölcsi elfajulás idejét 
éli ez a század. Nemsokára oda jutónk, 
hogy a Brunetiére-féle csőd, a melyet ő a 
tudományra vonatkoztatott: ki fog terjesz
kedni az elhikai életre is.

Az újság, ha haladni akar a korszellem 
áramlataival, ha aktualitásokban «utazik»: 
akkor a közélet erén és idegszálain kell, 
hogy tartsa kezét.

Ma a világ az újságban él és az újság 
a világban. A hírlap a közfelfogás tükre.

Tehát meg kell rögzíteni oly jelensége
ket, melyek nem mindennaposak — tapasz
talat szerint és felbukkanásuk időrendjében; 
nem azért, mert nincsenek, hanem mert 
elrejtőznek s föl kell tárnia oly eseménye
ket, amelyek a közvéleményt s annak er
kölcsi világát érdeklik s okulásra ösztökélik

Ilyen a Harden-Mollke pör.
Érdekes nemcsak azért, mert az arisz

tokrácia kétes értékű szereplését vetíti elénk.
De érdekes, mint szociológiai jelenség is.
Németország gazdag, hatalmas állam. 

Békéje földuzzasztotta, mint zsilip a vizet 
— a férfi erőt és idegenergiát.

Vannak hősök, melyben ez az erő
felesleg lecsapolást vár.

És azok találnak is rá módot. De ez a 
mód felettébh különös és veszedelmes. 
Találtak rá eszközt is, de annak használata, 
míg egyrészt ellenkezik ethiaí életrendükkel, 
addig másrészt a marazmus ingoványaiba 
vezet Oda, ahol a moral insanity él és 
virágzik.

A gyöngeség, amely a testet megtámadja, 
megsohint; a lelket is.

A homosexnalitás a téboly örvényébe 
s az erkölcsi nihilizrr s karjaiba veti áldo
zatát.

A test, amely nfem talál munkakört, a 
a szív, amely eltompult elsenyvedt az él
vezet orgiáiban, az idegnost, amelyet nem 
a nélkülözés gondja, nem a túlfeszített 
gondolkozés (sőt nem is a gondolkodás) 
feszt meg rugékonyságától: nem lehet alkal
mas életműszere egy egérzséges léleknek; 
nőm lehet nemes eszmék megfogamzásának 
melegágya.

Ahol a test ilyen betegségtől sinylik 
beteg ott a szellem is, sokszor a jellem is. 
Ahogy a gondatlanság romba döntötte 
Karthágót s feltaszította a kalifák trónjait: 
úgy lehet megölő betűje egy erő lúltengés- 
ben szenvedő, vonagló országban is. Bebel 
elvtársai is odáig jutnak innen-onnan, hogy 
követeléseik kivívása — melyeknek erősza- 
kodása már is fordított arányban áll mun
kájuk eredményével — fölmenti őket a 8 
órai munkaidő alól is.

És ha még egyenes arányban állna az 
idő a végzett munkával ! !

Mennyivel céltudatosabb, gyümölcsösebb 
ehetne a német szinekurások élete is.

Igaz tehát, nagyon is igaz az az angol 
mondás, hogy nz ember tetteinek ura a — 
gyomor.

Aki nem küzd anyagi gondokkal, aki 
nem talál dolgot, kinek hivatásához Isten 
pénzt és észt adott, akinek nincs egyéb 
búja-baja, mint a «jour fixe»-ket számon 
tartani, a kutyák ellátását ellenőrizni, — az 
persze, hogy a sok kiürített élvezetserleg 
után nem tudja, hogy tökből igyék-e vagy 
fazékból . . .

Vannak vágyak, amelyek nem lelnek 
kielégítésre. És sajnosán tapasztaljuk, hogy 
az ily vágyak száma egyre szaporodik.

A vágy olyan, mint a baj: seregestő’ 
rajzik föl. Tessék azt erős önfegyelmezéssel 
megnyaklózni. Ez a kor, melyben élünk: 
szellemi harcok kora. Szellem küzd szellem 
ellen Elv elv ellen. Vétek vétek ellen.

Mink már harcot szerelnénk.
Nem olyant, melynek célja a nagy 

fizetés és csekély munka. Szálljon harcba a 
munkaerő a munkaerőben. Ne abban lici
táljunk egymás hegyé, melyikünk tud több 
bért kérni és k e v e s e b b e t  dolgozni, ha
nem fordítva. — Akkor nem lesz idő 
homosxunalis hajlamok kielégítésére. Akkor 
megáll az erkölcsi fertés folyamata is.

Haller Jenő.

—  Kolbenschlag ünneplése. Ritka ben- 
sőséggel s mégis fényesen folyt le az új 
vármegyei főjegyző búcsúestélye, melyről 
előző számunkban már megemlékeztünk. 
Több mint másfélszáz vendég vett részt a 
Zrínyi-szállónak ízlésesen restaurált nagy
termében megtartott estebéden s olvadt 
össze az általános örömben, mely a Csák
tornyái járás azzal érte, hogy főbíráját a 
vármegye főjegyzőjévé választották. S ebbén 
az örömben osztozkodnak a határos járások 
is, ahonnan számosán veitek részt az esté
lyen; többek között Vecsey polgármester 
is Nagykanizsáról, Az estély jelentőségét 
emelte, hogy azon a társadalom minden 
rétege vett részt: Filipits Lajos a kerüjet 
képviselője is megjelent, a katonai tisztikar 
teljes számban, a járás jegyzői karának 
minden tagja kivétel nélkül.

A vacsora 8 órakor vette kezdetét. A 
kitünű vacsora mellett pohárköszöntőkben 
sem volt hiány. Az elsőt Wollák Rezső 
ügyvéd mondta, ki a távozó főszolgabírót 
a polgárság nevében köszöntötte fel —  kie
melve azokat az elévülhetetlen érdemeket, 
melyeket Kolbenschlag mint főbíró különö
sen közgazdasági és nemzetiségi tekintetben 
a Csáktornyái járásban szerzett. Kolbenschlag 
Béla főjegyző meghatottan mondott köszö
netét a rokonszenv megnyilatkozásáért s a 
közönség mindenkori támogatásáért. Poeti- 
kus szép szavakkal búcsúzott el Csáktor
nyától és a Csáktornyái járástól. Poharat 
emeltek még: Margitai József nyugalmazott 
igizgató Kolbenschlagra mint jó barát, a 
fölött való megelégedettségében, hogy Mura
köz most se vallott szégyenl, amikor a 
járás főbíráját oly osztatlan lelkesedéssel a 
megye lejegyzőjévé választották meg. Petries 
Ignác városbíró volt főnökére, ki bizonyára 
ezentúl is szívén togja hordani a csáktor- 
nyaiak érdekeit; Arany lzor pénzügy ígazg. 
titkár az igazgatóság nevében az igazságos, 
főszolgabíróra; Belec József stridói jegyző 
a jegyzői kar nevében a szigorú, de méltá
nyos főnökre, ki rendszert teremtett s ki
nek intencióit működésükben ezentúl is 
követni fogják; Schwarz Lajos dr. mint 
ügyvéd a közigazgatás és igazságszolgáltatás 
kapcsolatára stb slb.

A jókedvű asztaltársaság csak éjfél 
után kezdett oszladozni s számosán, még 
reggel felé is együtt voltak a főjegyző tár
saságában, aki bizonyára felejthetetlen em
lékeket visz magával Csáktornyáról látva a 
ragaszkodásnak azt a spontán megnyilat
kozását, melyet a járás polgársága volt fő
bírája irányában ez alkalommal kifejezésre 
juttatott.

—  A perlaki ffibiró búcsúztatása
Perlak és a perlaki járás közönsége egy
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társasvacsora keretében dec. 29-én vett bú
csút volt főszolgabirájától, Kovács Rezsőtől, 
ki ezen az exponált ponton tizenkét éven át 
kiválóan teljesítette nehéz feladatát. Kovács 
Rezsőt tudvalevőleg balatonfüreni főbíróvá 
választották, amely állásra a főbíró egész
ségi okból pályázott.

A bucsuzás őszinte bensőséges hangu
latban folyt le, hü kifejezője volt annak a 
szeretetnek és nagybecsülésnek, mellyel a 
főbíró és a járási közönség egymással 
szemben kölcsönösen viseltetnek. A vacso
rán részt vett Perlak és a járás egész in
telligenciája, a járás körjegyzői kara és 
Zalaegerszegről otl volt dr. Ruzsicska Kál
mán kir. tanácsos, tanfelügyelő.

Az első felköszöntőt a távozó főbíróra 
Drahanovszky járásbiró mondta, ki maga is 
az ország több nemzetiségi vidékén teljesí
tett már magyarositó szolgálatokat. Lendü
letes beszédben rámutatott Kovács főbíró ki
váló érdemeire és hangsúlyozta, hogy Ko
vács nemcsak mint köztisztviselő, hanem 
mint ember is nagyrabecsülésüket vívta ki.

Kovács Rezső főszolgabíró meghatott
ságtól remegő hangon mondott köszönetét. 
Kijelenti, hogy csupán egészségi okok kész
tetik a távozásra, azonban 12 évi műkö
désének színhelyére mindig szeretettel fog 
emlékezni.

Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, 
tanfelügyelő gazdag és mélyreható vissza
emlékezésben vonta meg a muraközi nép
oktatás utolsó két évtizedének történeti 
hátterét s beiileszté ebbe Kovács Rezsőnek 
elévülhetetlen érdemeit.

A kitörő lelkesedéssel fogadott beszéd 
után a távozó főbíró iránt való szeretet 
szavai egymásután nyilatkoztak meg lelkes 
beszédekben. Tamás János ügyvéd a főbí
rót, — dr. Reményi Zoltán ügyvéd Tamást, 
dr. Kemény Fülöp ügyvéd a főszolgabírót 
éltette.

Dr. Ruzsicska Kálmán királyi tanfel
ügyelő még egy történeti vonatkozásokkal 
átszőtt, gyújtó beszédben, dr. Tamás Já
nosra, Hirschler Miksára és dr. Böhm 
Szidneyre, az alsómuraközi népoktatás 
oszlopos támogatóira ürítette poharát.

Dr. Szabó Zsigmond orvos a Muraköz 
magyarosításáról mondott magasan szár
nyaló és eszmében gazdag beszédet, mely 
frenetikus hatást keltett. Neusziedler Jonő 
körjegyző a főbírót köszöntötte, dr. Nosz- 
lopy Gáspár közjegyző ez alkalommal a 
fehér asztalnál bemutatkozik Perlak és a 
járás közönségének. — Tamás Noszlopy 
közjegyzőt köszönti.

A társaság lelkes hangulatban a késő 
éjjeli órákig együtt maradt.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 

XXV-ik évf. I-ső negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük az előfizetőinket, 
kiknek előfizetése lejárt, megújítani, a kik 
pedig előfizetési díjjal hátralékban vannak, 
azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás tör
ténjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

—  Hivatal átvétel. A Csáktornyái fő
szolgabírói iroda hivatalos átvétele múlt hó 
31-én Székely Emil alsólendvai főszolgabiró 
közreműködésével történt meg.

—  Szolgabiró beosztás. Gróf Battyhány 
Pál ur Öméltósága, vármegyénk főispánja, 
Farkas Kálmán tb. főszolgabírót a Csáktor

nyái járási főszolgabírói hivatalhoz ren
delte ki.

— Eljegyzés. Hochsinger Elsa kisasz- 
szonyt, Hochsinger Sándor helybeli likőr- 
gyáros kedves leányát, Szilveszter napján 
jegyezte el Kende Róbert, a Kohn Hermann 
tojásnagykereskedő és kiviteli cég beltagja.

—  Ügyforgalmi kimutatás. A Csáktor
nyái főszolgabírói hivatalnál 1907. év jan. 
hó 1-től december hó 31-ig beérkezett és 
elintézést nyert 7828 ügydarab.

—  Adakozás. A drávavásárhelyi áll. 
népiskola zászló-alapja javára újabban a 
következő urak voltak szívesek adakozni: 
Grünfeld Ernő 4 K., Marinovics Ferenc, 
Meider Mór 2— 2 K., Schwarz Mór, Frász 
Tamás 1 — 1 K., összesen 10 korona. — E 
szilveszteresti ajándékért fogadják ez utón 
a fentnevezett urak a tantestület hálás kö
szönetét.

—  Halálozás. Hartmann Adolf Csák
tornya nagyközségi Írnok múlt év december 
hó 29-én életének 64-ik, házasságának 40-ik 
évében hosszas szenvedés után elhunyt. 
Halálát özvegye, 4 fia, 6 leánya és nagy
számú rokonság gyászolja. — December 
hó 31-én délután 2 órakor helyezték nagy 
részvét mellett a drávaszenlmihályi temető
ben örök nyugalomra. Legyen áldott em
léke.

—  Meghívó. A Csáktornyái Iparosítják 
Egyesülete alaptőkéjének gyarapítására a 
mai napon a Zrínyi-szálló nagytermében 
zártkörű táncvigalmat rendez. Belépő-dij: 
személyjegy 2 kor., családjegy 4 kor. — 
Kezdete este 8 órakor.

—  Szilveszter estély. A Csáktornyái 
kereskedelmi kaszinó igen sikerült táncvi
galommal tartotta meg az ujesztendő be- 
Köszöntőnek ünnepét. A zsúfolásig megtelt 
nagyteremben a négyésí 50 pár táncolta. 
Éjfélkor dr. Schwarz Lajos titkár igen len
dületes beszédben búcsúztatta a letűnt és 
köszöntötte a jövő évet Az estély kitűnő 
hangulatban a késő reggeli órákban ért 
véget.

— Fajtiszta m inőségű, meszes talajra 
is legjobban használható csemege és borfaja sző- 
lóoltványokat legolcsóbb árban szállít a legjobb 
hírnévnek örvendő Vállalati szőlőtelep В lléd^n, 
Torontálmegye, melynek faj- és árjegyzéke, kivá 
natra ingyen és bérmrnlve meizkűldetik.

— Horvát izgatás Muraközben. A
«Budapesti Hírlap* múlt év december hó 
29 én megjelent 308. száma ezen cim alatt 
egy nyolc soros hírt közöl nagykanizsai 
tudósítója révén, a mely szerint: «А kará
csonyi ünnepek alatt négy horvátországi 
pap átjött a Dráván és Muraközben nyíltan 
izgatott Muraköznek Horvátországhoz csato
lása éroekében. A négy pap fáradhatatlan 
munkásságot fejtett ki. Meglátogatták a mu
raközi papságot, fölkeresték a népet is 
melyet a magyar állam ellen legfékteleneb- 
bül izgatlak * No hát, tisztelt laptársunkat 
ugyancsak alaposan felültette a tudósító ur, 
mert nekünk bizony nincs tudomásunk a 
négy horvátországi pap visitjéről, a mi jó. 
derék muraközi népünk szent békességben 
élvezte a szeretet ünnepét; az egész dolog 
nem egyéb, mint hírlapi касэа.

—  A Társaskör Szilveszter estélye 
nagyon kedélyesen folyt le. A tagok, ha 
nem jelentek is meg nagy számban, de 
azért bebizonyult, hogy a társaskör hézagot 
pótol s hogy annak helyiségeiben még a 
családtagok is jót érezték magukat. A he
lyiségek lakályosaknak és barátságosaknak 
bizonyultak. A háztulajdonos, Antonovics, a 
várakozásokat kielégítette; még az ideiglenes 
bebútorozás mellett is mindenkinek meg

nyerte a tetszését a társaskörnek tágas, 
derűs otthonja. A kaszinó négy szobából áll. 
Az egész utcai frontot foglalják el az eme
leten. Középen egy valóságos teremmel a 
játékosok számára berendezve. Egyik szobát 
olvasónak rendezték be, a harmadik tár
salgó. Ezenfelül van egy ruhatárnak való 
szoba .is. Meg vagyunk róla győződve, hogy 
— ahogy a jelek mutatják is —  ez a he
lyiség állandó napi találkozási helye lesz 
Csáktornya polgárságának — kivétel nélkül. 
Visszatérve az estélyre, megemlítjük, hogy a 
társasvacsora —  kitűnő ételről, italról Hor
váth vendéglős gondoskodott — során 
Zakál Henrik elnök Csáktornya polgársá
gára ürített poharat, abbeli reményének 
adva kifejezést, hogy ez. úttal a végleges 
társaskör indult meg; Zrínyi Károly alelnök 
meg az elnököt és Fejér Jenő titkárt kö
szöntötte fel, mint a társaskör mozgató 
vezetőit. A tánc reggelig tartott.

—  Anyakönyvi statisztika. Csáktornya 
nagyközség anyakönyvi kerületében az 1907. 
év folyamán a születések száma 127, a 
halálozásoké 88 ; igy a szaporluat 39. — A 
házasságkötések száma: 60.

— A Linim ent Capsici com p., a 
Hof  ony-Pain-Expeller Igazi, népszerű háziszerré 
let^gmely számos családban már sok év óta min
dig1, észletben van. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, 
köskvény, csuznál stb.-nél a Linimenttel való be- 
dör^sölések mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek 
előz sőt járványkórnál, minő: a kolera és hányó- 
ha;sfolyás, az altestnek Linimenttel való bedörzsö- 
léssel mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
háziszer jó eredményül alkalmaztatott bedörzsö- 
lésképpen az influenza ellen is és üvegekben: á 
80 fillér, 1 kor. 40f. és 2 korona a legtöbb gyógyt. 
kapható; de bevásárlás alkalmával tessék határo
zottan: Ricster-féle Horgony-Linimentet (Horgony- 
Pain-Expellert) kérni, valamint a »Horgony« véd
jegyre és a Rikhter cégjegyzésre figyelni és csak 
eredeti üveget elfogadni.

— Testi sértés. Balaskovits István 
rimscsáki lakos, korcarmáros múlt hó 
26-án saját korcsmahelyiségében Hegybt 
György pernyáki lakost egy bikacsekkel 
megverte és rajta könnyű testi sértést ej
telt. — Balaskovics István korcsmáros a 
büntető bíróságnál feljelentetelt.

—  A Csáktornyái korcsolyázó egyesü
let a közgyűlés határozata szerint az idén 
is hétköznapokon d. u. fél 6 órától esti fél 
8 óráig, vasárnap és ünnepnapokon pedig 
(1. u. 2 óráfó síi fél 8 óráig bocsájtja a 
jégpályát a cagok és vendégek rendelkezé
sére. — A jégpálya holnap megnyik.

Meteorologia.
Csáktornya észlelő állomás nov. havi me

teorológiai feljegyzéseinek eredményei:
Légnyomás (Oe-ra redukált) valódi havi 

közepe: 4707 mm. 30 évi nov. havi közép: 
48 30 mm.

maximuma: 634 mm. 18-án 
minimuma: 295 mm. 14-ón. я 
Hőmérséklet valódi havi kö epe: 2.0 C*.

30 évi nov. havi közép: 0 4  Ce. 
maximuma: 102 C *2l-én 
minimuma: — 7*2 C* 7-én.
Páranyomás havi közepe: 4*9 mm.
Relatív nedvesség valódi havi közepe: 

91 7 -
minimuma: 69 7» 19-én.
Felhőzet (0— 10 skála) havi közepe: 56. 
Szélerősség valódi havi közepe: 1*2 méter 

másod percenkínt.
Csapadék havi összege: 866 mm. 30 évi 

nov. havi közép: 589 mm.
legnagyobb csapadék 24 óra alatt 33 7 mm 

13-án. Csapadékos napok száma 17.
Uralkodó szélirány az északkeleti volt 
Szélcsend nem észleltelett.

Főmunkatárs: Brauner Lajos.
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Как se fu n d a iu  átakori ? Za dobro drÉiju i to, ako átakorove skup shajaju. Ali niti ve nesmimo nikaj
d * ljuknje napunimo s glaZovenjem, i odzgor zméáati med melu. Stém je samo vabimo,

V nekoji hizi i gospodarstvu se na tu- zamaZemo s blatom. Jenőas budu si nőve da njih s őim viáe dojde skup. Po dvaput
liko napovaju átakori, da ne spodobno. A |juknje vrtali, ali da previdiju, da su i öve triput moramo skuhati gömböce, prez toga,
ovaj smrad poiere sve do Cesa dojde: v Raphane s glaZovenjem, navoliju se rovati da bi i kaj zméáali med nje. Nazadnje, da
kút zahiőenu bundu, zrnje, ákorje, áonku i j odstraniju se od hiZe. — veő vidimo, da su se átakori privőili
t. d. Ali ne samo to, nego naőne i áivoga j to je jako dobro afc0 v stakorovu gömböcöm i do zadnjega poZrli, dojde red 
pajceka. Do se jako napovaju, odgrizneju ijuknj u katrana (pekla) naléjemo. étakor se na morski luk.
pajcekom répa, vuha i negda su na tuliko tak Ьор katrana, как vrag svete vode. Naj Luka naribamo, v mléku skuhamo i
neizobraZni, da se na veliku svinju posta- zcja|ka spozna duhu, veő heti. Isto tak se da bu boláega téka, joá malo cukora dé-
viju. Pripetilo se je i to, da su v jednom m0£j s katranom braniti, ako jednoga ili nemo v mléku. Onda to zméáamo skuha-
mestu pojeli jednomu slugi vuho. Sluga je dva 2jve $iakora namoőimo v katrana, a nőm kuruznom melóm i napravimo male
pijan doáel z krémé, tak, da je sam za se a onda je pUStimo. étakor se potegne v gömböce, dénemo na desku i poloZimo na 
né znal i legel si je v senik. V étali je bilo |juknju к svojm pajdaáom. A ovi как po- ono mesto, de je predi bila. Stom prilikom
toga smrada Cez red i stop ram proli jutri, ûtiju duhu katrana, odmah beZiju как nesmimo áparati s melóm, nego moramo
da se steZnil sluga, je poőutil, da ga nekái norj napraviti gombocov как najveő, tak, da se
bes peőe na vuhi. Segne do vuha, toti spa- д najboláe i najsigurneáe vraőtvo proti svi átakori, stari i mladi do sitosti naZereju. 
zi, da veő как pol vuha fali, átakori su se tomu smradu je morski luk, kojega v svaki Drugo jutro idimo glet, как je Ako
gostili Znjim. pateki moremo dobili. Morski luk se mora vidimo, da su sve gömböc poZrli, onda mo-

To je prava egiptomska kaátiga za lju- na sledeői naőin pripaviti: remo biti sigurni, da su svi átakori pocrkali.
di. De ga njih vnogo, tam zrovaju, sprevr- Najpredi skuhajmo kuruzno melu, kaj Kajti ako átakor samo tuliko poZere od toga 
taju sve i groznoga к vara napraviju. A kaj — se v gosne. Z öve mele napravimo luka, как je gomboánicin batek, veő dobi
nemreju poZreti, to zasmradiju. dobre Zgance ili kuglice i postavimo na ono takvu smrlnu kóliku, griZu, da svikak mora

Svako íormo stvarila nucaju proti njim. mesto, de se átakori zdrZavaju. Najmo mis- poginuti.
Nekoje hasni, nekoje ne. íz med vnogoga !iti, da átakori odmah nahrupiju na gömböce, Jeden morski luk j 2 dosta za sto áta- 
vraőtva nekoliko povemo i mi proli tomu Táj preírigani smrad je tak kunáten, da se korov. Luk je veliki, как őovéője dvé pes- 
smradu. niti nedotekne takve stvari, de je kaj őud- nice. —

Poznato je, da jeden dober pes (ratler) noga zméáano nutri. S poőetka morli samo Ali to si moramo zabiljeZiti, da s mor- 
ili maőka moguői su s fundati 4át • koré do jen gömböc poZereju, a ova druge [ostaviju skim lukom samo jenput moői probu na- 
zadnjega. De je dobra, jaka maőka, tarn se Ali da vidiju, da je niti jednomu ng zlo pravití, kajti ako med átakori ostane koj 
nezdrZava ov smrad. — Istina, da se veő- od gombóca, pomalen se pribhzavaju i к Ziv, on da vidi тики svojih pajdaáov, как 
put pripeti i to, da straáen boj nastane med drugim i do zadnjega poZereju. — Da vet se meőeju, niti blizo nejde gömböcöm. Zato 
maőkom i med átakori i onda moguőe ma- vidimo, da su sve gömböce poZrli, skuhajmo pri zadnjem gostovanju moramo tuliko gom- 
őka ostane slabiáa, ali redko da. — Jedna njim joá jenput, как najveő, skuhajmo njim bocov napraviti, kaj se svaki zasiti. I po
dobra maőka je moguőa őez jedno noő do joá jenput, как najveő, poloZimo nje na drugoő, — ako sluőajno prva próba nebi
5— 6 átakorov zaklati. jednu desku i denimo na ooo mesto, de se bila zadosti — samo za dva-tri mesec т о -

z  А в  A v  A.  — »Ako prosjak konja zajaáe, neka ga vrag j da svoje sviedoőbe. Bila je to dosta jaka i
- ---------- ^  . •,...... ^ dostigne!» vieoka osoba simpatiőnog lica, na kojem

Nnvfl *гя7Няп ря  о1эСе áeniti se- Coviek bez je őerlenoőa kazala, da ta osoba mora de-J>IOVa gazaanta. t0ga nebi m0gel biti! Zár bez toga nemre lavna biti i za gospodarstvo prikladna. Sta-
Gospodin penzionirani veliki sudec Ivan sve udobnosti uZiva'i i dvorbu imati? Jednu romu gospodinu se je dopala, a sviedoőbe 

Cekuá, je danas bil baá zle volje, jer súgd zaufanu osobu si űzeti . . . .  »Ali sad mu su pák bile tak и redu, da niti strogi gos- 
baá danas sve prilike proganjale. Opomena Iе doá,a na pamet njegova gazdarica, koja podin doktor и njih nikakovu falingu nije 
za poveőanu átibru platiti, tesarov bezobra- 8» ostavlja, pák se je priőel tim pitanjem mogel najti. I ona je bila za gazdaricu pri- 
zni raőun za jedno mali popravek na sto- viSe baviti nego s nieőakovimi zaljubljenimi mljena.
ború, ä konaőno ono joá najgore — da mu lakrdijami. VeC drugQg dana za ljm je nastupiIa
je gazdarica Jela danas ozb.ljno sluZbu od- . Po najpnje mora sad и kuőu namiest- gvoju g,uábu te j e svojjm |jubeznim pona- 
povedala. Jer sad je bilo za istinu, a ne ,lica *a Jel“  dojti, onda őe se tekar moői áanjem svakoga za sebe znala predobiti. U 
samo ónak — za prestraáiti, как je to viáe о• nieőakovih stvarih razpravljati. Pnjavilo kuCi j e na8ta, red { gve je iá|0 как poZnori 
krat и kakovoj prepirki se znalo dogoditi, |h se ,e viée, mladjih i stanjih, kője su Ze- stari g0Sp0din je bil kakti preporodjen i 
kad bi naj т е  gospodin Cekuá bil preoátar ,e,e k gospodinu velikomu sudcu za gnzda- svak| da kad je m,adi doktor iz ureda
ili bi Jela odviáe pogodnosti za svoju osobu r,cu u 8 u2bu з1иР11'» a bde su sve odred- domov doáe|? mu je koju {- gtvar 0 nQm
zahtievala. )en® za a3no P°P° an doJh * predstaviti voj gaz<jarici znal pripoviedati. Prviő, ona

I dók je joá najliepáe bil и tom *fi- ^  i^r do log vnemena je i meőak megóv je izvrstno kuha,a> zalim dr2ala je gve u 
пот» razpoloZenju gospodin veliki sudec, dr Bary veő íz ureda domov doáel, a on dstoCi> onda? nije uyjek mrmlaia sa pazi. 
dojde mu njegov nieőak, sin sestre mu, dók- Je «mal njihove dokumente i sviedoőbe stro- kuCom ,1Ш kak ni€mci ve,e; 8 hausmajs-
tor prava Peter Вагу te mu pnzna da lju- 8°  Pregledati i proreáetati. trom kak je tQ prjje Iiavadno delaIa slara
bi nieku siromaánu all poätenu i dobru die- I doále su jedna za drugom, mlade, j e|a. Pazikuőa najme je bil takaj и sluZbi 
vojku. staroviőne i stare, ali pri svakoj je doktor gospodina velikoga sudca, te je imái paziti

Dakako da je sad bomba prsnula. Si- nieőak naáel nekakovu falingu. Jedna je i- na kuőu i gde kője manje popravke na 
romasna ali dobra i poátena dievojkal — mala prekratku, druga manjkavu sviedoőbu, njoj zvráavati, Zena pák njegova je imala 
Siromaáne dievojke su uviek poátene i do- ona opet nije bila dosta preporuőena i ovak se briniti, da bude vrt i mladina uviek и 
bre. dók kojega bedastoga mladiőa nedove- je bila jedna za drugom odbita. redu. Nova gazdarica koja se je zvala Fa-
du do toga, da je oZeni. Ali o n d a -------- Sada dojde jedna mlada и sobu i pre- nika, je razmela svojim ljubeznim postupa-
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remo to napraviti. Nego ako prvió dobro 
napravimo nemoramo se bojali, da bi po 
drugoó morali opetuvati, jer Stakori do zad- 
njega pocrkaju.

Ovo vraótvo je i zato dobro, ar ne- 
Skodi niti mladini, niti drugoj zivini i zato 
se nemoramo bojati od takve pogibelji, как 
to dojde napré na primer pri Cemeru.

J e jcov a  lupanja.
V najveó mésti gazdarica, da nuca jejci> 

zeme vun Zuóanjka i belanjka a lupanju 
hiti v kut, — ili v ogenj. A ovo je né 
dobro. Jeli nevidimo vnogiput, da kokod
i-o lupanje dojde, tak dugo kljuka po njoj, 
dok nju svu zdobri. Nekoji bi mislil, da to 
samo z igraóe déla. A óistu drugaö stoji 
stvar. Kokod, как znamo jako rada rova v 
pésku i Cudaput moremo spaziti, da i frajha 
skljuka dőli iz sténe. Od Cesa je to? Samo 
od toga, jer njoj je jako potrébna takva 
hrana, de je vapno nutri, Jejcove lupanje 
najvekda slran je samo vapno. Ako kokod 
nemre dojti Cez duZe vrémena do péska 
ili takdega praha, de je vapno nutri, onda 
niti neznese trdo jejce, как se to videput 
pripeti. Zato je jako dobro i hasnovito, ako 
lupanju zdrobimo, stuóemo v moZaru, zmé- 
damo med poseje i stem hranimo kokodi. 
Dosvedoóeno je, da takve kokoái, kője se 
stem hraniju bolje neseju.

Politiéki pregled.
Zadnjiput smo napisali, da je na 12. 

debembra bilo skup zezvano horvatsko or- 
saóko spravidce. Na ovim spravidóu se je 
to znamenitoga dogodilo, da su se borvalski 
ablegati posvadili med sobom, te je bau 
Rakodczay Sándor moral orsaóko spraviSóe 
razpustiti. Так budu vezda növi izbori vu 
Horvatskoj. Ali stem se je opel tuliko postiglo 
da su Horvatski ablegati nazaj léli vu Bu- 
dapeátu i vu magjaskim saboru su dalje 
vikali. Ipák su i tam nadvladani, jer ma- 
gjarska vlada je sve zakone kője osiguraju 
mirnoga napredka ovih zemljah pod krov 
spravila. Vezda do jauuara 10-ga nebude 
sedmca.

Nada braóa preko Drave se opet jako 
zinimaju za Medjimurje. Da kaj hoóeju s

Medjimurjom, to nam razsveti nekakov No
vak, koj je sada dal vun jednu knjiZicu od 
medjimurcov i sve lépő spide, как su verni 
medjimurci svojoj lépoj Magjarskoj domo- 
vini. Táj gospon Novak nije stém zado- 
voljen. On bi rád, da bi i Medjimurci tako 
bez dela Ziveli i samo politiku tirali как vu 
Horvatskoj horváti. То se samo po sebi zna, 
da kam bi doáli onda medjimurci. Na Stersku 
palicu, a njihove zemlje bí pokupili mar- 
Ijivi ljudi, как su to vu Horvatskoj poku
pili horvatove zemlje medjimurci i ma* 
gjari.

Ali i nekaj drugo bi rád Novak. On 
bi rád, da bi horvatski fidkaludi doktori 
mogli dobiti mesta vu Medjimurju, te da bi 
i oni síromadkoga puka na dtersku batinu 
pomagali spraviti.

Zvun Novaka i drugi pideju i govoriju 
od Medjimurja dosta. To sve ostane govor. 
Samo to je sigurno, da tak nigdar nebude, 
как bi gospon Novak, Magdió i drugi ku- 
kavci hoteli.

KAJ JEJÍOVOGA?
—Prosimo naäe poátuvane pred- 

platnike, naj nam vu novim tertalju 
predplatne zaostatke cim predi posleju  
i predplate ponoviju.

—  Potvrdjenje. Battyänyi Pál gróf, 
főispán je Dr. Böhm Szidneya kotarskoga 
i varmegyinskoga glavnoga doktora vu ovoj 
sluZbi na dalje potvrdil.

—  Kossuth je betezen. Kossuth 
Ferenc, trgovaóki minister je ove dneve opet 
beteZal. N|egov star! beteg, trganje ga samo 
neóe oslaviti. Par tjednov je zdrav, opet 
C tamo da v postelji leZi. Müller doktor, 
professor sveuóilidta ga marljivo vraói, ali 
sve zabadav, beteg se mu da g<>d ponovi, 
tak da óudaput je vu svojoj hiZi presiljen 
dnevne posle vbavljati a ne vu rnimsterskoj 
palaöi. —

—  Vecerja Prodloga leta decembra 
30-ga su öakoski purgari veóerju priredili 
vu veliki oátariji na Castjodhadjajuóemu ve- 
likomu sudcu, Béla Kolbenschlagu. — S 
tim oóeju s kazati svoju ljubav prama njenu, 
ve, da mu ]e oslaviti Cakovca, de je vide

let prebival i oditi v Zalaegerszeg, za glav
noga notarjuda. Daj mu Bog zdravje da 
bude ovu novu sluZbu podpunoma zvräaval
na kőrist cele varmegjije.

—  Zagrebacki sapun. Vu magjars
koj strani prodloga broja, óitamo, da se mo
del v Cakovcu jeden dtacunar, koga ne bilo 
sram vun obesiti na oblok jednu tablu, na 
kojoj ovaj napis stoji: »TraZite svigde zag- 
rebaókoga sapuna, ar je ovaj najbolji«. — 
Urednik naSih novin je dobro söesal toga 
domorodca koj se nesrami v Magjarskim 
takvu robu priporuöiti i к tomu stakvim 
napisom! Kak da nebi bilo pri nas v Mag
jarskim dosta fabrik, de izvrstnoga sopuna 
delaju. lakó se veó kaj takvoga v Cakovcu 
pripeti, kaj bumo pak onda mi rekli, koji 
smo na strani? Med nadimi selskimi dtacu- 
nari — Cast iznimki — je dosta takovih, 
kojim samo golér govori, da je reö od toga, 
как se ima magjarsko rukotvorstvo i mag- 
jarska roba podupirati, a dtacun mu je puu 
s dvabskom robom. I ako ga Covek pita, 
zakaj je to tak, onda mahuc s rukom i 
véli: »je to tak gedeft zahtéva«. Nekoji niti 2 
tuliko neóe alduvati na svoj dtacun, da bi < 
si na dkatlje s magjarskim napisom tablice , 
pribil, nego mesto »szapan«-a stoji »seife«, ■ 
mesto »kömény«-a »kümmel« itd. To je 
dosta Zalostno! Так как moremo onda po- 
trebuvati od prostoga óoveka, poljodelavca, 
da bude ne samo zvuna i znutra vérén sin 
nade domovine, ako pri vuCenim őoveku 
najdemo kaj takdega? Ne je dosta samo s 
réójom valuvati da »ja sam dober domoro- 
dec« nego i s óinom moramo pokazati, da 
ljubimo domovinu i na vidljivi naóin poka
zati példu prostomu narodu как imaju 
magjarske odvede dtovati. Mi od nade strani 
dobrovoljno opominjamo i prosimo,da nekaj 
odstraniju iz svojega dlacuna sve stvari,koje 
bi sluőajno zagorsku ili dvabsku robu difiié. 
Ako veó neóe magjarsku robu trZiti, barem 
naj odstrani takve napise, table itd. Koje 
samo na Spot i sram sluZiju magjarskoj 
trgovini. — Tuliko veó moremo zahtévati 
od onoga, kojernu je jako sladek magjarski 
kruh! —

—  Naredba gróf Andrassyeva.
Jako plerrenil I i dobru naredbu je dal vun

njem ove dva u njihovih poslih bodriti i 
podupirali tak, da je ona sama как prava 
gospa na óelu ciele kuóe stala A bad to se 
je staromu gospodinu vrlo dopadalo, jer Fa- 
nika nije bila ona navadna osoba, как dru- 
ga sluZinöad, veó je ona bila iz bolje kuóe, 
od boljih roditeljah, samo Sto su joj rodite- 
lji prerano umrli i ona je ostala sirolőe, 
koja si je morala dielom svojih ruk kruha 
sluZiti. Drugóiie je ona bila liepo naobraZe- 
na a u prostih Casovih i ugodna druZica.

Da se je uslied toga, staroga gospodina 
vujca dobra volja znatno i danomice po- 
voljdavala, nije bilo nikakovo Cudo i tak je 
onda u toj dobroj volji dodlo, da je stari 
gospodin jednoC sam svoga nieCaka pozval 
da mu anda о toj njegovoj bedastoói stum 
siromadnom ali podlenom dievojkom, о ko
joj mu je jednoC prióel pripoviedati, dalje 
pripovieda i na to je dobri nieóak ónak ko
rák za korakom s farbom van izadel:

Njegova anda odabrana zaruCnica — 
pripovedal je vujcu — je kói niekog drZav- 
nog óinovnika, ali — je sada uóenica the- 
atralne dkole u konservatoriumu . . . — 

»Kaj?? — Komedjadica?» — zakriői 
stari gospodin i dalje prodekuje, da jeli — 
mozbit gospodin nieóak doktor misli, da si

bude trpl 11 vi stari vujec dopustil takovu u- 
sobu u kuóu dopeljati? U svoju starinsko 
poátenu kuőu! »Je,» — rekel je — »to bi 
se takovoj princezi od theatra dopalo, simo 
se liepo mehko sesti — to ti vierujem — 
ali stoga nebude nikaj. — Ne — nikada! 
Ili se te komedjadice odreóed ili vide nisi 
moj nieóak!«

Potidteni i uzbunjeni je nieóak sludal 
ove tvrde rieói vujóeve, a nije se podufal 
niti rieói odgovoriti, jer vujec je bil vrlo 
ljubezan starac ali prigovaranje nije podno- 
sil. I tako je onda pritom ostalo.

Medjutim se je nova mlada gazdarica 
svojim liepim i ljubeznim ponadanjem i 
toönim vrdenjem svojih duZnoslih u kuói 
i okolo gospodarslva, od dana do dana sve, 
vide i vide zasadila u volju staroga gospo
dina tak, da veó niti nije izgledalo, как da 
je u kuói plaóena gazdarica veó druZica 
koja je samo dodla u pohode ili rodjakinja 
koja spada u kuóu, a takov Zivot joj je 
dobro óinil. Crvena lica su nieku njeZnost 
dobivala a ruke fíniju koZu, mali jedan na- 
bor, koj se je od oka sliepoóicu protezal, 
je posve zginul, a to joj je d&valo puno 
mladji izgled lica. Ktomu se je Znala i ta
rokirati, pak jer su navadni kuóni tarokisti,

vide krat i pametnijega posla si nadli, nego 
se tarokirat iti к namrgodjenomu staromu 
gospodinu, a vide krat bad niti nisu vrie- 
mena imali, to se je pomoóju frajle Fanike 
u takovom sluöa)u ipák jedan »Tapper« dal 
izvesti, koj je uviek izvrstno izpal. Ona je 
dapaóe brojila taroké i nikada nije pokvarila 
kontriranoga »pagat ultimo!« tim, da bi 
krivu farbu izigrala.

I ovak je dodla i jesen a snjom i dan, 
kad je frajla Fanika staromu gospodinu 
odkrila, da ona sada mora iz kuóe oditi. 
Stari gospodin joj je odgovoril, da ju neraz- 
me i da valjda nije dobro óul kaj mu je 
rekla. Ali ona je ostala pri svojoj rieói. —  
Stari gospodin je dad postal tiesnogrudan 
te ga je i dihanje prióelo ostavljati, srdce 
naglo kucati, a krv mu je navrela u glavu, 
da je u lieu postal erven как erveni bar- 
dun. On je Zelel znati zroka, zakaj irajla 
Fanika odhadja. Mozbit ima kakovu Zelju 
koja bi se dala izpuniti. On je bil na svaku 
Zrtvu pripravan, jer takove gazdarice, ka- 
kova je Fanika, niti je imái prije mti óe 
imati poslie.

Sada stupi nieóak naprvo i véli sveóa- 
nim glasom: »Dragi vujec, ti se moral 
povdati u ono, kaj drugóije nemre biti. Fa-



öve dneve gróf Andrassy Gyula minister 
nutraánjih poslav Spada na kutarsko Cinov- 
nike i glasi ovako: *

»Glede administracije i zahtjeve pros- 
toga puka za du2nost sam si dr2al to, da 
kotarake Clnovnike, osobito velikoga i pod 
sudca koji gustoput imaju posla s pukom, 
opozivam na to, da se onoga jezika kojega 
púk govori, navCiju, da budu mogti svoje

I
naredbe, zapovedi po puCkim jezikü raztol- 
naCiti. К tomu i púk ima viáeput posla 
s ovimi Cinovniki, zato, da bu sudec puka 
i njegove tu2be dobro mogel razmeti, pot- 
rébno je da se sudec navCi onoga jezika, 
kojega puk govori, — barem na tuliko, da 
se more s ljudmi spominati.

Zato nemorem na Sirje rezlagali, da v 
onom kotaru, de sudec nerazmi puka, ne- 
pozna njegove nevolje, a puk nepozna i ne
razmi svojega sudca, da tarn administracija 
nemrebiti dobra. — Takov sudec nemre 
ratuuati na to, da bi puk svoju zaufanosti 
vu njega poloZil. Prez toga nemore dojti do 
upliva, bez kojega je moói zato jednoga 
kotara ravnati, ali tak ravnati, da bu ono 
slu2ilo za kőrist puku, rédko da.«

To je ta plemenita naredba, za koju 
moremo reCi, da izhaja s iskrene ljubavi 
prama narodu. Vnogi i vnogi put bi tu2ba 
jednoga prostjaka drugaC ziSla, da bi se 

ч tu2benik i sudac razmeii. De moraju dva 
tolnaöa nucati, tarn rédko da ide dobro 
stvar. Cudaput od jedne réói, od jednoga 
izraza zavisi vnogo. Ar v svakim jeziku su 
lakve réCi, kője se nikak nedaju prevoditi 
na drugi jezik i onda vnogiput tak zide,da 
poleg tolmaCenja zajubi Covek svoje pravo, 
de bi moral dobiti. — Naáe starce nemre- 
mo kriviti, ako neznaju magjarski, ar ne su 
imeli priliku v takvu ákolu hoditi, de bi se 
magjarski navöili. Nego za mlajáe ljudi slo- 
bodro reóimo, da su veliku krivu, ako po
leg lenáCine zanemariju ákolu, v kojih se 
déndenes vnogi navéiju magjarsk.i

—  Ogenj. 1907-galetadecembra 21-ga 
ob fertalj na 8. vuri veCer se vu2gal Kram- 
marits Viktora stacunara skedenj s ostalini 
gospodarskim stanjem do dna zgorel. — 
Kvara je do 8— 9 jezer korun. Stanja su 
bila sekurirana, ali jako slabo. Stojezrjku- 
va! ovu nesrefiu ? — to se nezna.

—  Najdjeni budjelari. Decembra 
21-ga je Novak István jednoga bugjelara

nika mora dojduóeg tjedna nastupiti svoju 
slu2bu u Iheatru u Peáti kakti theatristica, 
jedino ju, polag ugovora, od toga odvezuje 
bolest ili 2enitva, pák i u tóm sluCaju bi 
morala nieku malu globu platiti. Jeli hoóeá, 
da se ja 2rtvujem i Faniku o2enim, jer ona 
je najme moja draga zaruCnica, о kojoj sam 
ti pripoviedal, to je ona komedijaáica, koja 
na drugi naóin nebi nikak bila mogla u 
tvoju kuőu dojti.«

*0 vi prevejanci!« — rogoboril je stari 
gospodin — »ali kaj si morém pornoői,kád 
sam se skoro i ja veC u tu ivanjsku mu- 
flicu zaljubil ? — Je — izbilja — а как 
onda to? — Sad sam opet bez gazdaríce?»

»Ali dragi vujec« — véli vés bla2eni 
mlado2enja — >em sada budeá tekar imái 
pravu gazdaricu, pák joá ktomu takovu 
koja ti nili nikada nebu mogla odpovedati.«

»No, pák kad je tak« — zakljuCi 
stari gospodin — »onda neka bude na 
vaáe. Bog vas blagoslavi dieco!«

Em. Kollay.

naáel na Cakovskim kolodvoru. — V budje- 
laru je jedna petka (10 korun) bila a Hor
vath János je veó ne tak sreCen bil. I on 
je naáel na kolodvoru budjelara, ali praz- 
noga. — Najdjene stvari i peneze si mo- 
reju oni, koji su zgubili, pri velikim sudcu 
prék zeti i to za jedno leto. —  Ako se 
nebi naáel gazda budjelarom, onda se na 
javnoj licitaciji prodaju.

—  Vmrl je. Jednoga mládoga i ple- 
menile duáe Coveka je zkorenila neCemurna 
smrt. Proáloga meseca 23-ga je vumrl mla- 
di notarjuá z Orehovice Pintarics Pál. — 
Svega skup 30 lét je spunil, kada ga je 
poslala smrt na drugi svét. 24-ga decembra 
su ga polo2ili na vekiveőni poóinek v Pré- 
loku. Naj poóiva vu miru bo2jem!

—  Ti ja daml Né znati, kaj je rez- 
kura2ilo na tuliko Markoni Antona iz Ker- 
peca (I. diá. triktuá) da je öve dneve vitpal 
se postaviti na onoga, koj mu je pod Bo
gom prvi? Decembra 14-ga se pripelilo, da 
ga je obiáel zloCesti düh i ónak fest spokal 
svoju 2enu. 1 kajti paroza ne imel pri ruki, 
zgrabil je za metlin átil. A onda po njoj! 
Sirota 2ena bude dugó pametuvala toga 
dneva, i da bu i mu2 znal zato, как se 
nedu2ne 2ene bijeju, zatu2ila ga pri kolars- 
kim sudu.

—  Nocna sraka. Joáóe novembra 
1-ga 1907. leto je jeden nepoznati tolvaj 
odnesel Virovec Gyuri iz Margithegy jednu 
brv iz senokoáe do 2 korun vrédnosti. — 
Zandari su od potla sploh iskali to sraku, 
dók je ne doáel nazanjke. Decembra 19-ga 
su prijeli Zifőec Iátvana i prek dali kotars- 
komu sudu.

—  Gresna nepazljivost. PaáiC Mi
halj vencerlin iz Stanetinec se 19*ga de- 
cemra odpravil v gorice delat; a 2ena nje- 
gova je ran on d2n odveCer odiála к jednoj 
ávelji i doma ostavila dvoje dece. 3 léta 
staru Maricu i 4 lét staru Magdicu. Ménjáu 
puckicu je dela v zíbku i da nebu deci 
zima, zakurila je v áparhetu i dobro nalo- 
2ila na ogenj. Nekak za jednu vuru po 
tim dojde 2ena dimo spazi da je mala Ma- 
rica vu zibki sva obe2gana. Kak se ta nes- 
reCa dogoddá? — né moCi zazvediti jer 
2ena veil, da je zibka na jen klafler dalko 
bila od áparherta, a njenu sestra, Magdica 
nikaj nezna povedati od toga. — Mala Ma- 
rica se na tuliko obe2gala, da je 23-ga de
cembra vumrla.

— Potvorjen barber. Svetojurski 
notarjuä je decembra 19-ga javil macinskim 
2andarom, da je Bisztrovics Filipa 2ena, 
rodjena Marczius Agata decembra ,15-ga 
vmrla. A vumrla je zato, per je Boszman 
Miklós iz Kedveshegy njoj 2ilo pustil. 2an- 
dari su na temelju öve tuZbe podigli iztragu 
i dokazali, da je istina, da je Boszman ovoj 
2eni na reCeni dán 2ilu pustil. — 16-ga su 
j I parali i onda je ooktor dokazal, da je 
2ena ne od toga, nego od susice vumrla. I 
kajti je Boszman veC viáeput bil v kaátigi 
zbog toga zato su ga i ve prék dali sudu.

—  Podsudec. Gróf Batthyány Pál 
varmegjinski főispán je Farkas Kalmana v 
Cakovski kőtár za podsudca odredil a Dr. 
Huszár Pál, koj je na inátallaciji za pod
sudca bil izebran, ostane v Egerszegu.

— Popis zbiracov Öve dneve su 
dobile pojedine obéine od varmegjije izkaz 
zbiraCov, koji budu 1908-ga leta imeli juáa 
orsaCke ablegate zbirati. — Ovaj popis je 
zato poslan svakoj obcini, da pregledne, jeli 
je ne áto vun ostal. Так ako bi koj spoznal 
falingu, da je nekriviCno vun izpuáCen, ve 
se more opitati pri obéinskim poglavarstvu

—  Naredba za benzin. Za one ru-
kotvorce i male gazde, koji benzinmotoré 
dr2iju, je ministerium novu naredbu dal 
vun, gledeC cene benzina, koj nedojde pod 
porciju. Poleg öve naredbe bude céna ben- 
zinu do majuáa 5-ga 1908-ga leta 20. tojest 
dvajsti korun od metercenta. A kakvu cénu 
dobi po 5. majuáu, za to bu opet nova 
naredba dana vun.

Pesraa od mladosti.
Jezero devetsto eedmo ljeto se nam ve piSe.

Da si vnogi junak za devojku suzice briSe.
Ti nesreCna ljubav zakaj si nam ti tak 2alostna

Oh ti tu2na mati zakaj si nas na svet rodila,

V devetnajstom Ijetu sam se stobom draga spoznal ja.
Kaj sam nit ne misül da bi me ti draga ljubila. 

Tvoje Cerne oCi meni su se jako dopale
Moje tu2no srce na ljubav mi jesu genule.

Vnogi put si tu2en premiSljavam zate ru2ica 
Jeli ti cveteju zame tva rumena liCica

Koje ti koSujera ja pred ceüm svétum Sirokim 
Jedino sam tebe ljubim pod tim nebum visokim.

Ne daj se mu dragi bo2e niti na svít roditi 
Koji god bi moral to nesreCnu ljubav probati 

Néma vure nit minute niti Caaa takvoga.
Da se nej zmiSljaval on za svojga para dragoga.

Ljepo tvoje ime kője nosiS draga Katica 
Так se mi dopada как na vrtu klinCec ru2ica,

Ru2ica diSuCa nej se nigdar ti povehnuti 
Grlica ljubljena nej se nigdar zame zabiti.

Nemrem ti veC draga od 2alosti viSe pisati.
Moje suzne oCi nit neftegnem si ja brisati.

Na to sam ved ziSel da ti nemrem nit povedati.
Так как lastavica koja viSe nemre leteti.

SnoCka sam se Sétál tu2en ja tijam do cintora.
De poCiva vmiru vnogi junak i devojCica

Koji svoja ljeta vu ljubavi jesu 2iveli 
Sada pod tóm Cmom zemljum moraju poCivati.

I mej bi bole bilo da bi ja med várni poCival 
Ne bi se ja nigdar túliké 2alosti vu2ival

Jer mi moje srce nebi bilo tako ranjeno 
Nemrem si pomoCi Ci je meni tak od sujeno.

Bo2e moj ljubljeni name tu2noga se ogledni 
Drugoga veC némám Sto bi mogel meni pomoCi.

Rad bi da se nebi moje srce viSe plakalo 
Da mi nazaj bude как je predi bilo vés elő.

Spevajmo si ovu skup pesnicu medjimursku 
Junaki devojke za tabló si skupa stanimo,

Bog nas se po2ivi da nam bog da zdravje veselje 
Ovu pesmu malo medjimurski sin izpisal je.

Slo2il I spisal je: Rhosóczy Mihály
Zalaujvár.

Nekaj za kratek őas.

íz  á к о I e.
Jeden inápektor pohodil je jednu selsku 

ákolu i s ovom prilikom sledeóe pitanje po- 
lo2i jednomu deCecu:

Jeli znaá, kaj je to 2iraf?
Znam To je jedna velika 2ivina v Af- 

riki, koja je tak visoka, da tijam do dru
goga átoka dosegne i nalukne se nutri őez 
obiok.

Dobro je — odgovori inápektor.
A ve mi poveC, kaj je to »morski 

konj.«
Póznám i njega.
No, da Cujem!
On je malo menjái как gospon iná

pektor.
Pak zakaj?
Zato, da gospon navuCitelj veliju, da 

su oni najvekäi morski konj.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbí
róság 1907 évi v 618/1 számú végzése 
következtében Dr. Hajós Ferencz ügyvéd 
által képviselt Csáktornya vidéki takarépénz- 
tár javára Hegyet Ágnes mint kkoru Hegyet 
György, András, Péter Rosalia és Vincze 
gyámja 7700 K. s jár. erejéig 1907. évi 
október hó 28-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 8400 К be
csült lovak, szarvarmarha, bor üres hordok, 
és egyébb gazdasági fölszerelvényekből álló 
ingóságok, nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbi- 
róság 1907. 1. 618/2 sz. végzése folytán ed
dig 7800 kor. járulékai erejéig Pernyákon 
leendő eszközlésére

1908 évi január hó 15 napjának d. e. 10 órája
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az ériotett ingóságok az 1881. évi LX 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett a legtöbhel ígérőnek becsáron 
alul is elfognak adatni.

Kelt Csáktornya, 1907. évi deczember 
hó 22 napján.

4017 tk. 907.
Árverési hirdetmény.

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy az Alsólendvai Takarék- 
pénztár végrehajtatnak Szersa Imre mura- 
szerdahelyi lakos ellen végrehajtási ügyben 
az árverést az 1881 évi LX. törv. ez. 144 
és 146 §§-ai alapján elrendelte minek foly
tán végrehajtatnak 34 kor. 20 fill, per, 17 
kor. 60 fill, végrehajtás kérelmi 6 kor. 40 
fill, iratok kiadási, 25 kor. 10 fill, végrehaj
tás kérelmi 22 kor. 90 fill, árverés megki- 
sérlési és ezúttal megállapított 14 kor. 75 
fill, árverés kérrlmi költségekből álló köve
telése kielégítése végett a nagykanizsai kir. 
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbiró. 
ság területén levő a muraszerdahelyi 15 sz 
telekkönyvben A I. 16o0, 161/, 1680 2142 
17/b hrz számú ingatlanok Jegyütesen 9o8 
kor becsárban az A 2471 hrz. számú in
gatlan pedig 18 kor. becsárban Muraszerdá- 
hely községházánál

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

trifaili kőszén
kicsinybeni elárusitásra nem jön forgalomba.

Tisztelettel

jCIein Yilmos
a trifaili köszénbányák 

591 9—10 képviselője.
NAGYKANIZSA.

1908, évi január hó25-lk napjának d. a. 10 órájakor t
Isoó Ferenc alsólendvai ügyvéd vagy helye- i 
ttese közbenjöttével megtartandó árveésen < 
becsáron alul is eladatni fognak.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. » 
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 1 

10 százalékát készpénzben vagy óvadékKé- 1 
pes papírban a kiküldött kezéhez letenni és 1 
Pedig: 95 k. 70 f. 1 k. 80 f.
------------------     I
3800/tk. 907. 627 j

i
Árverési hirdetmény. \

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság köz- 1 
hírré teszi, hogy Sajnovics Károlyné szül. 1 
Zslicsár Czecillia előbb santaveczi jelenleg 
végfalvai lakosnak (képviseli Dr. László Béla 
Csáktornyái ügyvéd) kérelme íolylán az ön
kéntes bírói árverést az 1881 évi LX. t. ez I 
204. 206 §§-ai alapján elrendelte minek 
folytán a nagykanizsai kir. törvényszék és 
a Csáktornyái kir. jbiróság területén levő
Il-ik hegykerületi 655 sz. tkvben A 440/11 
hrz. szám. ingatlanok Sajnovics Károlynét 
illető 1/ 2. része 1000 korona becsáron, az 
ugyan ottani és számú telekkönyben A 440/ 
29 hrz. számú ingatlannak ugyanazt illető 
1/2 része 300 korona becsárban a Il-ik 
hegykerületi község házánál

az 1908. évi január hó 22 napján d. e. 10 órakor
Dr. László Béla Csáktornyái ügyvéd vagy I 
helyettessé közbejöttévéi megtartandó önkén-! 

ПТ

tes nyilvános bírói árverésen eladatni fog
nak, mégis azzal, hogy a fentebb kitétt be- 
áron alul is ingatlanok el nem adatnak.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10 százalékát készpénzben vagy óvadékké
pes papírban kiküldött kezéhez letenni és 
pedig 100 kor. és 30 korona.

Vevő kötetes a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 45 nap alatt 
a harmadikat ugyanattól 75 nap alatt az 
árverés napjától számítandó 5 e/o-09 kamat
tal együtt az árverési feltételekben megha
tározott helyen és módozatok szerint lefizetni'

A kir. járáshiróság, mint tkvi hatóság.
Perlakon, 1907. nov 8. napján. 627



Iparos és kereskedő előfizetőink czégét 1  IPAROS és KERESKEDŐ I Iparos és kereskedő előfizetőink czég? I
• rovatban díjmentesen közöljük. ,  .  , ,  e rovatban díjmentesen közöljük._______ _________ ! előfizetőink névjegyzéké._________ 1— ...... -

B á d o g o s : Eredeti Singer v a rró g é p e k : K őfaragó és sírkő k é sz ítő  Url- és női divat, játék és díszműáruk:
Hübsch Manó, (faszénraktár) Csáktornya Singer Со., Árpád-utcza Csáktornya Tersztenyák Bódog, Csáktornya Kelemen Béla, Csáktornya
Domer Sándor „  . . .  „ L ikörgyar: V a sk e re sk e d é s  ■

Épület és m ülakatos: Hochsinger M. és fiai Csáktornya p . .. r  ' r  ..
B ő rk e re s k e d ő : Horváth István Csáktornya készíti a hires »Glória» sósborszeszt f Bernyák Károly, utóda 0ГПУ*

12 üveg bérmentve о korona ’ 11 ’ »
Máyer Testvérek, Csáktornya . VáSZOnkeréSkedŐ:Férfi szabok : M észáros: 0 . .. . , , n ...„  Szivoncsik Antal, Csáktornya

D  . . .  . x  . Ivacsics Ignácz, Csáktornya Nuzsy Mátyás, Csáktornya
B orbély  es  fo d rá sz : Ó rás és é k sze ré sz : V e n d é g lő k :

M ik & ü iÍd "d0r’ Csáktornya F é r f j  é g  n ö j  divatáruk : Pollik Bernit, Varaid,n & í í k  0 « ó ,  C .iktorny,
Zrínyi Viktor, Csáktornya P e z s g ő g y á r : Hencsey Gábor, „

_  A л Antonovics József, „B u torraktar: Г п « п г к Р Г Р Ч к Р ( 1 « Р к '  Muraköz, pezsgőgyár, Csáktornya Becsey Albert,
Schwarz Lipót, Varaidin , Рек . Horváth Mihály (1ehér galamb) u

Bútor és koporsóraktár Todor R. utóda, Csáktornya Stolczer József, Csáktornya Horváth Géza, „
Korák Ödön Csáktornya ” R ö fö sk e re sk e d ö  : K z T n ö n T ’ ::

Ifj. Premecz Miklós, „  Hirschsohn Teetvérek, Csáktornya Pruszátz Alajos, „
C zu k rá sz : Sostarics Pál, Perlak о  . л . .. * Deutsch Zsigmond, „

Szeiverth Testvérek Szombathely oZObafeStO es maZOlO: Schlesinger Mór ,,
Kertész Lajos, Csáktornya, Vesselényi-utcza Vidovics János Csáktornya Mihálics Kerencz „

0  . . . . . .  . . . . . vendéglő a vasúthoz
_  . . | /л , ,л Ц 0 7 о 1/ ,  b z a l l l t ó  é S  d e S Z  k a k e r e S K .  Singer Salamon, Szoboticza
C z ' P e S Z J ,  ,  _  K a v e h a z a k .  Löbl Mör és fia, Csáktornya Kalchbrenner Ferencz, Stridó

Masztnak József, Csáktornya Hajas József, Csáktornya _  . , . . . .  . ,  .
Horváth Géza, T ejet es te jte rm ék ek et

D ivatáruház: oerstmann Lipöt, „  Zongora készítő, hangoló i s  raktáros:
Herzer Izidor, Csáktornya K ék festő : Üveg és porcze llán k eresk : Wo?S h BetFS Cyné.tér ,oNagyklnÍ2“

Liszt és Brodnyák, Stridó Scheiber Mór, Csáktornya Tódor. R. utóda, Csáktornya.

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



Gabona árak. —  Ciena titka.
jnmázsa _____ 1 m.-cent, koTliíi

= - I
Búza PSenica 22.50 —
Rozs Нгй 2100 —
Агра Jeómen 15 4.0 
ZMb Zol) 1540 
Kukoricza uj Kuruza nova 14.30 —
Fehér bab uj Grab beli 14 50 —
Sárga bab » áuti 14 00 —
Vegyes bab » zméSan 14 00 
Kendermag Konopljenoseme 22.00— 
Lenmag Len 22 00—
Tökmag KoéCice 22 00— 
Bükköny 1 Grahorka 15 00 —

Ceáktomyán a 'Jókaí- 
utczában levő uj háza

mat eladom.
V E R N I K  R E Z S Ő  asztalos. 
Vu Csáktornyi, vu Jó- 
kai-vulici nalazecu moju 

novu hizu prodam.
Yeruík Rezső stolar,
0 ® @ © ® © © @ @ @ © @ @ © © © 0 ©
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Árverési hirdetmény.
A kir. járásbíróság mint tki hatóság köz

hírré teszi, hogy Wollák Rezső ügyvéd Csák
tornyái lakos végrehajtatónak özv. Szternád 
Józsefné szül. Poszedi Agotha úgyis mint 
kkoru Szternád Mária, Szternád János, Szter
nád István és Szternád József t és t. gyámja 
íöldmives lapányi lakos végrehajtást szenve
dett elleni és végrehajtási ügyében az árve
rést az 1881 évi LX. t. ez. 144 és 140 §-a 
alapján elrendelte, minek folytán 180 kor 
54 f. tőke, ennek 1906 évi augusztus hó 
15-től járó 5 százalékos kamata, 35 kor. 90 
fill, per, 14 kor. végrehajtás kérelmi. 18 K. 
30 f. árverés kérelmi és a még felmerülen
dő költségek kielégítése végett a nagykani
zsai kir. törvényszék és a Csáktornyái kir 
lárásbiróság területén levő lapányi 231 sz. 
tkvben A 1. 4 hrz. sz. kert és gyümölcsös 
és ahhoz tartozó aránylagos legelő illetmény
ből Szternád Mária, Szternád Iván, Szternád 
István és Szternád József kiskorúakat illető 
1/5-öt részel 1460 korona becsárban 

1908 évi január hó 21 napján d. e, 10 órakor 
Lapány községházánál Wollák Rezső Csák
tornyái ügyvéd vagy helyettessé közbejöt
tével megtartandó nyilvános árverésen el 
fog adatni mégis azzal a megjegyzéssel, hogy 
a C 1 alatt özv. Szternád Józsefné szül. Po
szedi Agnes lapányi lakes javára bekebele
zett özvegyi haszonélvezeti szolgalmi jog e- 
zen árveréssel nem érintetik, a m nviben 
azonban ez ingatlan a szolgalom fentarlá- 
sával 106 koronáért nem adatnék el, az 
árverés joghatálytalaná válik, s ezen ingat
lan a szolgalmi jog fentartása nélkül azon
nal ujanan el fog adatni

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. 
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10 százalékát készpénzben vagy óvadékké
pes papírban a kiküldött kezéhez letenni és 
pedig 1646 kor.

A kir. Jbiróság mint tkvi hatóság. 
Perlak, 1907. nov. 15-én.



Zrínyi Viktor, dívatárubáza
Csáktornya.

Értesítés!
Van szerencsém a mélyen t. vevőközön

séggel tisztelettel tudatni,hogy

=  (zen a bitót nagy Választóban tolt =
pamut, gyapjú ft  angol nöi-ruha <gl> 
wfl(; (ostiimölj feHete, сг(м  ft  min
denfele diVat szinetflen; továbbá szőr- 
шс, jjjfgj, jgrajjjl ft  sjgnt|s bogát

nagyon olcsón áruba bocsátók. Mig nagy raktárkészletem 
tart, hetenként ujjabb és ujjabb árúkat bocsáthatok for
galomba. Araim /eltűnőén olcsók9 mert e czikkekkel hely

ben egyedül kereskedem . —

Teljes tisztelettel

596 8 — * Zrínyi Viktor.

elhalálozás miatt ba w n tt О I Q r| q а I 
tóeágílag engedélyezett i C g u l d U d u !
Alois K ürschner cégnél lfarazdinban

űzUtfeloszlatás miatt mindennemű
fé rfi- és női divatárúk, bundák,
női-, férfi- és gyermek öltönyöknek,

felöltőknek való
finom angol szövetek, kész gyermek felöltők

ölesén kaphafék.
Teljes végeladás!

Nyomatott Fischel Fülöp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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