
Tanitókőri közgyűlés.
Egy, a magyarság szent szolgálatá

ban álló, s 36 éves múltra visszatekintő e- 
gyesület, a »Muraközi Tanítókor« f. hó 7-én 
tartotta meg szokásos, ezúttal XXXV. ren
des közgyűlését Ráckanizsán.

ismét összejöttek Muraköz tanítói, hogy 
hivatásuk mély érzetéből kifolyólag újból 
tárgyalják e félsziget, a Zrínyiek dicső föld
jének népoktatási ügyeit; hiszen mindnyá
juknak nincs és nem lehet magasabb és 
ideálisabb céljuk, mint megvalósítani azt, a 
mit a költő egykor oly szépen fejezett k i: 
»meghódítani másodszor a hazát.«

Igen, meghódítani ezt a földet az igazi 
magyar nemzeti kultúra munkájával, meg
hódítani ezt a derék és jó inuraközi népet 
nyelvben és érzelemben az ezeréves Nagy- 
rnagyarországnak, az imádott édes hazának.

Ebben a munkában, — melyet a nem
zeti kultúra harcának is nevezhetünk, — ilt 
Muraközben a legnagyobb munka a taní
tókra vár, ő nekik kell magukat felvértezni 
a képesség és szakértelem, a kitarló munka- 
szeretet áthatlan páncéljával.

Az a 36 esztendő, mely a »Muraközi 
Tanítókor« fennállását hirdeti, hosszú idő, 
nálunk, itt Muraközben ez nehéz küzdelmet 
is jelent, különösen ha figyelemmel kisérjük 
azt az aknamunkát, mely Zágráb felől nap
ról-napra szövődik, s mely a mi derék és 
jó muraközi népünk körében az édes ma
gyar hazához való ragaszkodását, a magyar 
állam egységéi iparkodik íelforgatni. Nehéz 
küzdelmet jelent ez, s kell, hogy ez az ak
namunka gondolkodóba ejtsen minden igaz 
muraközi tanítót.

És mégis, dacára a szomszédos horvát 
fanatikus nagy kalandor vezérek ezen ak
namunkájának, a muraközi tanítók az egyet
értés, lelkesedés és hazaszeretet által dicsé
retes múltra hivatkozhatnak.

Minden közgyűlésük úgyszólván jubi
leumszámba mehetne, de nem jubilálnak, 
nem teszik . . . hanem megünneplik az al
kalmat fokozódott munkásságukkal, mert 
mindnyájan érzik, hogy még nagyon sok a 
tennivaló, . . . messzire, nagyon messzire 
vannak még azon ponttól, a melyet elérni 
vágyódnak, s elérniük kell.

A gyakori érintkezés, a nemes verseny, 
az eszmék kicserélése, minden egyes mura
közi tanítóban élesítik, fokozzák a buzgal
mat és lelkesedést. Ez az első! v

Buzgalom, lelkesedés nélkül magasztos 
eszméket, törekvéseket sikerre vezelni, ne
mes célokat elérni nem lehet. Buzgalommal 
és lelkesedéssel önválasztolt, sokszor tövises 
pályán lankadatlanul halidva: le fogják küz
deni az akadáiyokat, le fogják fegyverezni 
a még itt-ott nyilvánító előítéleteket; csak 
ébresszék es ápolják a kis muraközi tanu
lók, a jövő nemzedék kebelében az édes 
haza szent szereiméi, neveljenek a hazának 
vallásos, becsületes, szorgalmas, munkás pol
gárokat, minden szép és jóért lángoló hü 
hazafiakat, mert ezzel csak közelebb fognak 
jutni kitűzött céljukhoz.

S ha ezen helyes irányban működnek, 
fáradoznak, azon boldogító öntudaton kívül, 
hogy mint tanilók, mint hazafiak kötelessé
güket híven teljesítették, egyúttal ki fogják 
érdemelni mindenkor a nemzet társadalmá
nak és az országnak háláját, elismerését.

A mai, modern kor tanítója már nem 
a régi ABC mestere, hanem a nemzeti mű
velődés nagy munkájában oly fontos tényező, 
a kinek a nevelés és tanítás nagy munká
jában a legszebb és legmagasztosabb, de egy
úttal legnehezebb feladat jutott osztályrészül.

S ha Muraköz tanítói a tudás nagy a- 
rányai mellett nem tévesztik el az irányt: 
a vallás-erkölcsi alapot, a melyre a nemzeti 
kultúra ama nagy épületéi emelniök kell, e 
melynek homlokán ott ragyog a szabadság, 
egyenlőség és testvériség csillaga, s köveit 
össze köti ez igaz és benső haza- és em
berszeretet: akkor ezt az 0 hóditó munká
jukat a teljes siker fogja koronázni; akkor 
a rég óhajtott nemzeti egység iff, a szép 
Muraközben meg lesz.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Személyi hir. Gróf Festetics Jenő 
Öméltósága hosszú téli tartózkodásából f. hó
6-án d. u. 4 órakor a gyorsvonattal megér
kezett Csáktornyára s azonnal elhajlatolt 
zalaujvári kastélyába.

—  Eljegyzés. Koosz Frigyes, a Ferdo 
Paar varaZdini cég üzletvezetője eljegyezte 
Drevenkar Mimi kisasszonyt.

—  Áthelyezések. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Hiadlovszky Ilona árva- 
nagyfalusi állami óvónőt a draskoveci, Bauer 
Lujza draskoveci állami óvónőt pedig a nagy
marosi állami ovodához ugyanebben a mi
nőségben álhelyezte.

—  Az adóhivatal hivatalos órái május 
15-1ŐI szeptember l-ig: d. e. 8— 1-ig Délután 
a felek részére hivatalos óra nincs.

T Á R C A.

Zsuron.
Irta : K o v á c s y  E rz sé b e t .

A Lnkatosék zsurjára csupa kényszerűségből 
mentem el; hires volt ez a zsur az ott tanyázó 
unalomról, melyet senkinek sem sikerült elűznie.

A beszélgetés ma is vontatottan ment, sen
kinek sem volt egyetlen jó ötlete sem, a melyen 
legalább néhány percig rágódhattunk volna. fin 
csakhamar meguntam ezl az értelmetlen tereferél 
és nagyon banális dolgot cselekedtem —- bemen
tem a bufletbe. A szendvicsek valóban kitűnőek 
voltak, a mit a fogyasztás mennyiségével igyekez
tem bizonyítani.

—  Még egy sonkászsemlyét eszem, —  gon
doltam magamban, s már nyúltam is utánna a 
mikor valaki a hátamra ütött.

—  Nem lesz még elég ? Meg találsz hizni !
Bosszúsan fordultam meg.
—  Te vagy, Lila ! Édes Lilám, mily régóta 

nem láttalak ! —  s a nyakába ugrottam az én 
régi kedves iskolatársnőmnek, a kitől az intézet
ből eltávozva, elszakadtam.

Hogy inennyi minden beszélni valóm volt, le 
sem írhatom. Az egymástól távol töltött négy esz
tendő összes élményeit egyszerre akartuk egymás

nak elmondani, mind a kelten egyszerre beszél
tünk, szinte kiabáltunk.

—  Tudod, hogy menyasszony vagyok ? —  
kérdezte hirtelen Lila.

fin meglepetve hallgattam el
—  Igen, eljegyeztem magain, most, a nyá

ron. —
—  Hol, hogyan, kivel ? —  a kérdések egész 

tömegét zúdítottam szegény Lila fejére.
—  Csak egy kis türelmet, Irma —  szólt ne

vetve, —  majd mindent elmondok szépe/i sorjába.
A szobának egy kellemes sarkában elhelyez

kedtünk és Lila beszélni kezdett.
—  Hál úgy történt, hogy a Mari néni a ta

vasszal nagyon sokat szenvedett. Hosszabb ideje 
gyomorbaja van s az idén különösen sokat kellett 
kiállania e betegségtől. Orvosunk a legszigorúbban 
ránk parancsolt, hogy Mari nénit, egy előttem ed
dig csak a térképről ismert fürdőhelyre, Lipikre 
vigyük. A mama és a papa minden évben Karls- 
badba mennek s a nénit is magukkal akarták 
vinni, de az orvos kifejtette, hogy ez a hazai für
dő mennyivel többet fog használni a néninek, hogy 
a levegője milyen kitűnő, m ár «  maga egészsé
gessé teszi az embert, no meg a társaság is el
sőrangú olt, úgy, hogy szórakozásban is lesz ré
sze, sőt a mamáéknak is melegen ajánlotta Lipi- 
ket, mint a külföldön is kitűnőnek elismert gyógy
helyet. Szüleim azonban nem hagyták magukat 
rábeszélni, ők elmentek Karlsbadba és nekem

kénytelen kelletlen el kellett kisérnem Mari nénit 
Lipikre. Hogy ezt az önfeláldozást most utólag egy 
cseppet sem sajnálom, nem kell mondanom. De 
eltekintve attól, hogy a jegyesemet ia olt ismertem 
meg, még sehol olyan jól nem éreztem magam, 
mint épen itt, hol három hónapot töltöttem. A 
fürdő levegője balzsamos, már maga is gyógyha
tású. A lakásunk és az ellátás kifogásolhatatlanul 
jó s a legkényesebb ízlésnek is megfelel. Mari né
nit olyan figyelemmel gondozták és ápolták, hogy 
arról csak a legnagyobb elismerés hangján szól
hatok. Szórakozásban is bőven volt részünk. A 
társaság válogatott finom volt. Megismerkedtem 
ott egy rendkívül bájos angol hölgygyei, a ki nem 
tudván mást mint anyanyelvét —  magam is rá
kényszeredve beszélgetés közben úgy annyira el 
sajátítottam az angol nyelvet, hogy moat a leg
nagyobb könnyűséggel egyesre javíthatnám az in
tézetben szerzett négyesemet. —

Ezen szívből kellett nevetnünk, visszaemlé
kezve azokra az angol órákra az intézetben.

—  De beszélj tovább —  sürgettem Lilát.
—  Hát hallgasd tovább. Mari néninek olyan 

jót tett az olt időzés, hogy napról napra jobb- 
kedvű lett, az étvágya olyan kitűnő volt, hogy én 
álmélkodva néztem az étkezések alkalmával, igaz, 
hogy a fürdő konyhája elsőrangú. Sokszor gondol
tam mély sóhajok kíséretében, vajha a mi sza
kácsnőnk is Így tudná a ( rémet készíteni I

I A mamáék értünk jöttek, hogy meggyőződ-



— TanfelUgylöi látogatás. l)r Ruzsicska — Muraköz népesedése. Zalavármogye hozzájárulást megtagadó határozata ellen. 6
Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő május hó alispánjának jelentése szerint а Г év 1 ne- Muracsány község képviselőtestületének a r
4-én Csáktornyára érkezeit. Л drávavásár- gyedében Muraköz népesedése a következő kath. kántori állás szervezése tárgyában ho- 
helyi állami iskola meglátogatása kapcsán, volt; a Csáktornyái járásban született 513, zott határozata. 7. Muracsány községnek a 
megállapította a gondnoksággal és elöljáró- meghalt 361, szaporodás 152; a perlaki já- községi iskola és ovoda államosítása tárgyú 
sággal egy Drávavásárhelyen felállítandó ál- rásban szül. 419, megh. 324, szaporodás 95; ban hozott határozata. 8. Murakirály és Drá- 
lami kisdedóvoda feltételeit. Tárgyalt a nyír- összesen születeti tehát Muraközben 913, vaegyház községeknek az 1883: 44 te. 75. 
völgyi építkezés, a kristóíTalvai, szászkői és megh 685, szaporodás 247. §-a értelmében szedett intési dijak hovafor
szenlilonai szervezések ügyében és meglátó- _  Vasúti menetrend. (Érvényes í90s. május hó ditása tárgyában hozott határozatai. 9. Drás- 
ffnlfa a drávas7cntmihálvi állami iskolát. utöI)‘ Csáktornyáról indul Nagykanizsa Ш: éjfél után kovec községnek a vásári helypénzdijsza- 
Részivel! a murakö2i tanítói járáskör rácz- fegg"i ii л & m S  bályzal módosítása tárgyában hozott halá-
kanizsai közffvülésén Múlt héten a drásko- vonal> délután 4 ó- 22 p- gyorsvonat, este 10 (» 26 p. sze- rozala. 10. A csáktornyavidéki körjegyzőség- 
veci állami kisdedóvoda állandó elhelyezése "onâ i-eggei б^1ю lY T J ' hez tartozó községek képviselőtestületeinek
iránt tárgyalt az ottani érdekeltséggel. Lég- gyomon*, délután 4 ó 20 P. 10 0 ю & körjegyzői hivatalszolga fizetésének leí
ródon pedig a szerzetes tanítónőktől fogadta и<*шё!у vonat"adéiután 1 ^ícTp* személy vonat, délután 4 0. emelése tárgyában hozott határozatai. 11 
az 1907 évi XVII t-cikkben megállapított 26 p- vegyesvonat. -  Zágráb felé.- reggel 4 Ó. 52 p. sze- Murakirály községnek togyasztási adójutalék 
esküt £ » .  hovafordilása tárgyában hozol, határozata

__ Vasárnap nem lehet fuvarozni a va- vonat» délután 1 ó 15 P- vegyeevonat, este ti Ó. 1 p.  ve 12. A drávacsányi anyakönyvi kerület köz-
•Útról. A kereskedelmi miniszter a követ- ^"ТеШотуЛге érkei,к éjfél ségeinek az anyakönyvi kivonatokért szed- 
kezö sürgős rendeletel intézte az összes ke- ° ” p-■ «у«"*»»»'. «*»| Г л Keméiyv.,n»i déiu- helő dijak hovafordilása tárgyában hozol!
reskedelmi és iparkamarákhoz: Mull évi de- „1 ", estp s 6. PÍ3g p 'r»égyes’vonatU, « .t .  ló  й. 5Pi j>. »zeméiy- határozatai. 13. Subasa István muravidi 
cember 21-én 100.655 sz. alatt kelt rende- Pmgerhof felei.-éjfél után 8 лот p. >r niéiy- községbiró felebbezése Muravid község kép
letem kapcsán tudomásul vétel és az érdé- í«ró é iy3 . t ,  délután 4 л и Г Т "«o rív on »“  «!e » й. m viselőtestülelének a községbirónak községen 
kellek mecfelelő sürgős értesítése végett köz- p- személyvonat. -  Zalaegerszeg felől: reggel 8 ó 53 p kívül teljesített utazásai alkalmával lelmerüli 
löm a kam uval! hogy a pályaudvarokon nap- és fuvardijainak a község pénz.árábó,
kirakott áruknak munkaszüneti napon való vonat, este 9 ó 44 p «»eméiyvonat. -  Varasdrói: reggel leendő kiutalása tárgyában hozott határo- 
elfuvarozása tárgyában fenti szám alatt kelt után 11 5. 32%ee™egywv3t! délután Рз бгаУ2™°р?гс vV zata ellen 14. A csáktornyavidéki körjegy- 
rendeletemben foglaltakat folyó évi április gycevonat. zőséghez tartozó községek képviselőteslüle-
hótól hatályon kívül helyezem. í — Vizbefult néma gyermek. Szerencsét- leinek a körjegyzői dijnoki fizetés felemelé-

— Békéltető bizottság. Az ipartestület len sors érte Mlinárics Eleket, egy 11 éves se tárgyában hozott határozatai. 15. Alsó-
kebelében megalakítandó békéltető bizottsá- ligetfalusi siketnéma fiút. Április 22-én a domború község képviselőtestületének ingat- 
got m. hó 26-án alakították meg Plichla kis fiú eltávozott szüleinek Ligetfalun levő lan eladása tárgyában hozott halározata. 16. 
Béla iparhatósági biztos elnöklete alatt. A lakásáról s a Mura partjára ment játszadoz- Özv. Rábícs Nándorné perlaki lakós 1907. 
békéltető-bizottságot az iparossegédek sora- ni. Egyszerre lába megczuszotl és a vizbe évi járandóságainak utólagos kiutalása. 17 
ból választották. Rendes tagok lettek: Picék zuhant, mely magával sodorta a szerencsét- Opporovec község képviselőtestületének íöld- 
Adolí mészáros, Safarics Ignác asztalos, Csen- len gyermekei. A szülei este midőn hiába bér törlése tárgyában hozott halározata. 18 
des György bábos, Siukó István lakatos, An- váriák haza, azt hitték, hogy a környéken Hemusovecz község képviselőtestületének ha- 
tonovics Antal mészáros, Friedlender Adolf kóborol s keresésére indultak, de nem tu- tározata behajthatlan községi pótadó törlése 
kékfestő, Horváth Milán kéményseprő, Hertl dőlt senki felvilágosítást adni felőle. — Zsi- tárgyában. 19 Draskovec község képviselő- 
József szabó, Jenes János, szíjgyártó, То zsek Péter alsóbisztricei lakos április 24-én testületének határozata behajthatlan pótadók 
polszki Mihály kalapos, Bors Mátyás borbély, kiment a Mura partjára s észrevette, hogy törlése tárgyában. 20. Rosenberg Lajos, Ko- 
Mátján Antal csizmadia. Póttagok lettek : a part közelében a vízből egy emberi kéz vács János és Morandini Bálint Csáktornyái 
Schafhauser József kőmives, Szalay László áll ki. Elsietett Spiclin Józseíhez, aki a kö- lakosok, valamint Szenlmária község pót- 
könyvkötő, Sroth Lénárt kefekötő, Gránité zelben lakik és elmondta a látottakat, majd adó törlése.
Lipót Sütő, Kermek István cipész. egy gereblyével mindketten útnak indultak — Adakozás a pölöskei tíízkárosultak

___ __________ __ ,, — ----- —  a jelzett hely felé. A gereblye segélyével ki- részére : Károlyszeg községben lakosok 14 30
jenek mi igaz mindabból a szépségből és jóságból’ húzták a kis holttestet a vízből és ekkor K., Kelsődomboru kőzségbeli lakosok 1184 
a mit mi írogattunk nekik erről a helyről. Egy felismerték benne az eltűnt sikelnéma fiút. í K., Delejes kőzségbeli lakosok 7 40 K, Uj- 
hétig voltak ott, és úgy búcsúztak el Lipik tői, hogy Az esetet másnap jelentették az alsólendvai | hegy községbeli lakosok 4 70 K., Pelkovic* 
•ide még visszatérünk!« —- Jómagam is vissza- ^  járásbíróságnál, mely — miután szülői j József 1K.. Mártonhalom községbeli lakosok 
S m  ш ' а ю к  kedv™ helye"’ а hőv? az°!n gondatlanság esete nem látszik fennforogni j 10 36 K., Királyiak kőzségbeli lakosok 21 (i() 
legszebb emlékeim fűződnek. — az eltemetési engedélyt megadta. К , Hétvezér kozsegbeli lakosok 2 К , Felső-

— ügy látom, kedves Lilám, hogy nemcsak — Megyei közgyűlés. Zala vármegye tör- mihályfa községbeli la kosok 20 50 К , ösz-
szüleid, de te magad is annyira el vagy ragadtat- vényhatósági bizottsága május havi közgyii- szesen 93 50 К Tekintettel arra, hogy ezen 
va Lipik tői, hogy a fődologról, arról a mi engem május hó 11-én 10 órakor, a várme- j községek lakosai az 1907. évi jégvár által
Ä  In Lt »eremématudnl hogy' ismerked- «Yeház gyűlésiemében fogja megtartani. A teljesen tönkre lettek léve s így maguk is 
tél meg a vőlegényeddel? — tárgyak sorozata 211 pont. Ebből közöljük! a legnagyobb szükségben vannak, elég pél-

Lila felnevetett. a Muraközt érdeklő pontokat 1. A csáktor- dúsan igazollak be magyar testvéreik iránti
— Л türelmedet most egy kissé próbára цуа vidéki körjegyzőség községeinek segéd-i felebaráti szeretetükel. Isten áldása kísérje 

lettem ugyan, mert tudom, hogy téged ez a tör- I  jegyZ(jj állás szervezése tárgyában hozott; nemes cselekedetüket.
a s r fp ts“k i d v Ä ^  határozatai 2. Kis György és társainak fe-j -  Kinevezés. Zalavármegye főispánja
hogy visszatudjam magamat élni azokba a feled- lebbezése Muracsány község képviselőteslü-, a szoboticai anyakönyvi kerületbe any,.- 
hetellen időikbe, hogy elébetn képzeljem hipiket létének jegyzösogéd-tai »ás tárgyában hozott könyvvezető helyettessé teljes hatáskörrel 
korán reggel, mikor a harmatos fűben szaladgál- határozata ellen. 3. Csáktornya község kép- Macsuga János áll. tanítót nevezte ki. 
tam hallgatva a madárdalt, hogy magara előtt viselőtesüilelének a legeltetési szabályrende- -  Körözvény. Jambrovics József ki-
fsíöuíwiU^"höfgyélturakíil 1>llepve tgy b̂eTe- lcl megalkotása tárgyában hozoll határozata, rálylaki születésű, zalabárdosi volt lakos r 
ringatva magamat az ottani hangulatba, most már  ̂ Miklóska Lőrinc utkaparó, alsóhráscsányi к zalabárdosi illetőségű tímár a helybeli Jő
tudok neked beszélni az eljegyzésemet megelőző lakosnak nyugdíjaztatása iránti kérvénye. 5. szolgabiröi hivatal által kihágás miatt 50 k. 
eseményekről. De ezt majd csak az utón, hazafelé. Neusiedler Jenő murakirályi körjegyző íe- pénzbüntetésre nem fizetés esetén 3 napi 
Gyere, menjünk. — lebbezése Murakirály község képviselőteslü- önköltségen kitöltendő elzárásra itéltetell;

--------------  leiének a segédmunkaerő költségeihez való nevezett egyén azonban az Ítélet végrehaj-

Leghathatósabb és legizletesebb hizlaló és vértisztitó szer 1
Szám os előkelő o r v o s ta n it  á s sza k te k in té ly  á lta l k itű n ő  ered m én yn yel k ip ró b á lv a  !

С М Г Ш М П Я *  Sietteti a járást és fogzásl, eloszlatja a mirigyeket és az ólvart hizto-, 
• sitja a csontok és izmok ép fejlődését — javítja és rendezi az emésztési.

Utolérhetetlen vérképző, gyengélkedőknél erősítő és mirigyoszlaló szer, — 
mellbajosoknál megszünteti az izzadásl és elősegíti a gyógyulási. -----------
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tása előli ismeretlen helyre távozott. A já
rási főszolgabírói hivatal most Jambrovics 
ellen a körözést elrendelte.

—  Ipartestület elöljárósági ülés. A hely
beli Ált. Ipartestület elől árósága által t. év 
ápr. 27-én tartott ülésében határozatiig ki
mondatott, hogy semmi némü tanonc a szer
ződésileg megállapított tanviszony időtarta
mának teljés kitöltése előtt még az esetben 
sem szabadítható fel, ha a tanviszony 15 ik 
életévének lejárta előtt is ér véget.

—  Felhívás. Csáktornya nagyközség e- 
lőljárósága az 19Ü8./909. évi ebadó kivetése 
és összeírása tárgyában kiadott alisoáni ren
delet folytán figyelmezteti az eblulajdonoso- 
kat, hogy mindenki kutyáját a községi elöl
járóságnál junius hó 15-ig okvetlenül beje
lentse. A luxus kutya után 2 korona, a 
többi után 1 korona ebadó jár Adómentes 
kutya nincs.

—  Kertmegnyitás. A »Zrínyi« szálló 
kellemes kertje ma Sárközy Testvérek ze
nekarának hangversenye mellett megnyittalik.

—  Helyreigazítás. Lapunk mull számá
ban, Özv. Beér Ferencoé úrnő állal közölt 
*Köszönetnyilvámtás«-ba kellemetlen sajtó
hiba csúszott be. Ugyanis »nevelőatyám« 
helyett »nagybátyám« szedetett.

—  Halálozás. Alsómuraköz papságának 
egy közismert, régi tagja, Hergár István nyug. 
egyhk. alesperes, muraszentmáriai plébános 
hunyta le örök álomra szemeit f. hó 5-én 
életének 78-ik, áldozárságának 48-ik évében 
Szenlmárián. Az elhunyt közel lélszázadot 
töltött az egyház szolgálatában, 12 éven ke
resztül Drávavásárhelyen mint segédlelkész 
működött, ahonnan Szenlmáriára került, hol 
86 évig úgy a szentszék, mint In vei köz- 
megelégedésére töltötte be nemes és magasz 
tos hivatását. A megboldogult sem a politi
kai, sem pedig a társadalmi dolgokban nem 
igen vett részi, egyedül papi hivatásának 
szentelte minden erejét és tehetségét. Teme
tése f. hó 7-én délelőtt JO órakor volt Szent- 
márián Legyen áldott emléke! Elhunylárol 
Muraköz papsága a következő gyászjelentést 
adta ki :

»A muraközi papság szomorodott sziv- 
vel jelenti, hogy Hergár István nyug. egyhk 
alesperes, muraszentmáriai plébános f hó
5-én, a halottak szentségének ájlalos felvé
tele után az Urban kiszenvedett. Holtteste 
I. hó 7-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor 
a plébánia templomban elszolgált szentmi
sék után fog beszenteltetni és a muraszent
máriai sirkertben örök nyugalomra tétetni. 
Muraszentmária, 1908. május hó 5-én.«

—  A gondnokság megalakulása. A hely
beli áll. elemi iskolai gondnokság az 1907. 
törvény értelmében április hó Зо-án meg
alakult. A megalakulás a kinevezett elnök, 
Zakál Henrik elnöklete alatt történt meg. 
Jelen voltak: Simon Lajos, Tóth István, Wol- 
lák Rezső, Prusálz Alajos, Nuzsy Mátyás, 
Bernyák Károly kinevezett tagok s Anlono- 
vics József, Benedikt Béla, Lobi Rudolf, Ha
jas József. Fink Ferenc, Dénes Béla és Pe- 
csornik Ottó, kiket a város képviselőtestü
lete választolt a gondnokságba. Hivatalból 
tagjai a gondnokságnak: Petries Ignácz vá- 
rosbirö, Rosman Róbert h. plébános, Schwarz 
Jakab rabbi, Schwarz Albert dr. városi or
vos, Poíyák Mátyás el. isk. igazgató és Men 
csey Károly mint a tantestület képviselője. 
Az alakulás kapcsán jegyző lelt Mencsey 
Károly, gondnok Tóth István, s az anyagi 
ügyek ellenőrzői Simon Lajos és Wollák 
Rezső. Helyettes elnök a kinevezés sorrendje 
szerint Simon Lajos. — Az eskületétel után 
Zakál Henrik elnök üdvözölte a gondnok

ságot, a gondnokság részéről Simon Lajos 
helyettes elnök fejezte ki a ragaszkodását az 
elnök iránt, s irta körül azokat az eszmé
ket, melyek szellemében a közoktatásügyet 
és magyarságot szolgálni fogják mint gond 
noksági tagok. Ezek ulán folyóügyeket tár
gyaltak

—  Kinevezés. A vallás* és közoktatás-
gyi m. kir. miniszter Titán Iván okleveles 
tanítót, a Csáktornyái áll. tanilóképző-intézel 
volt növendékét, a murahalmost áll iskolá
hoz tanítónak nevezte ki.

—  Társaskört közgyűlés. A helybelii 
Társaskör f. hó 4-én közgyűlést tartott Za
kál Henrik elnöklete alatt, mely alkalommal 
a társaskör alapszabályait tárgyalták meg. 
Nevezetes újítása a Társaskörnek, hogy ke
belében vegyeskart szervez, melynek vezeté
sét Sárosi István tanítóképző-intézeti tanár 
vállalta el.

—  Lopás. Novák János királylaki la 
kos karára f. év március hó 22-től április 
hó 8-áig terjedő időközben a lakóházánál 
levő nyílt sertésól padlásáról 4 0 —50 drb. 
hordódongának való tölgyfa 28 korona és 
14— 18 drb. cseresznyefa padlódeszka 72 
kor. összesen 100 kor. értékben ismeretlen 
tettes által ellopatotl. A csendőrség járőré
nek első izbeni nyomozásakor nem sikerüli 
a tettest kipuhatolni. A f. hó 14 én megej
tett pótnyomozás alkalmával a járőr a kö
vetkezőket állapította meg: Novák János pa
naszos ugyanis a mull év jufius havában 
kivándorolt Amerikába, s miután ott munkát 
nem kapott, a viszontlátásra hazulról kellett 
neki pénzt küldeni, ami összesen 1400 ko
ronájába került neki. Most itthon, újból a 
régi, könyelmü élelet kezdte folytatni, mi
hez újból pénzre volt szüksége, a melyet 
azonban nejétől nem mert kérni. Nagyon 
valószínű, hogy a fenti értékű fát ő maga 
adta el pénzzavarában, feleségéi pedig lopás 
ürügyével igy akarja tévútra vezetni A lo
pás tehát ki van zárva, Novák turpiságát 
még ezideig nem sikerült felfedezni. A do
logról a helybeli kir járásbírósághoz a je
lentés megtétetett.

—  A Nagykanizsai Magántisztviselők 
Egyesülete, mint önálló egyesület most fe
jezte be első évi tevékeny működését Négy 
évvel ezelőtt a Magántisztviselők Országos 
Szövetsége kebelében mint bizottság kdzdte 
működését. Az egyesület ma is tagja ugyan 
az M. O. Sz.-nek, de saját alapszabályokkal. 
Ez az egyesület nem klubcélokat szolgál. 
Erkölcsi szövetséget alkotlak a nagykanizsai 
egyesületben mely pártfogolja a magántiszt
viselő osztály jogos kívánalmait; szolgálati 
viszonyból eredő vagy ehhez hasonló ügyek
ben jogi tanácsol esetleg ingyenes ügyvédi 
védelmet szerez; támogatja a kereselnélkül 
maradi tagokat az e célra létesített »Segítő 
alap«-ból és állást közvetít. Szakértekezlete
ket rendez és áitalában elősegít minden oly 
mozgalmai, mely a magántisztviselő osztály 
érdeke. A nagykanizsai egyesület működését 
már eddig is nagy siker koronázta. Kívána
tos tehát, hogy a nagykanizsai egyesületbe 
mely a tagok erkölcsi és anyagi helyzetének 
javításáért küzd városunk és vidékének ma
gántisztviselői is belépjenek. A kültagok tag
díja csekély évi 2 kor. (Belépések cimzen- 
dők: Eperjesy Gábor urnák, minta nagyka
nizsai magántisztviselők egyesülete elnöké
nek Nagykanizsa.)

— A muraközi tanít# járátkör rácka
nizsai közgyűléséről — technikai okok mi
att — csak jövő számunkban hozhatunk 
tudósítást. Most csak annyit említünk meg 
hogy a gyűlés után a tanítók megtekintet-’

ték a még a törökök idejéből fennmaradt 
hires pincét, amelyben cseppkő képződik, 
majd gyönyörködtek, a természet fenséges 
panorámájában, mely a pompás idő követ* 
kéziében teljes pompájában kibontakozott. 
Az ebéd a Kozma-féle vendéglőben tartatott 
meg. A lársasebéden, melyen a kitűnő ki
szolgálás folytán is mindvégig lelkes hangu
lat uralkodott, számos felköszöntő monda
tott. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő 
Apponyi miniszterre, Zrínyi Károly képezdei 
igazgató Batthyány főispánra, Tihanyi Lajos 
a kir tanfelügyelőre,majd a gondnokságra 
és vendégekre,. Danitz Sándor Brauner kör- 
elnökre, kir. tanfelügyelő Zrínyi Károly igaz
gatón, Rhosócy Elek Margitai József nyug. 
igazgatóra, Belec Ede körjegyző Muraköz 
tanítóságára, Purics Lukács stridói segédlel
kész kir tanfelügyelőre, a kir. tanfelügyelő 
a hazafias papságra slb.

—  Családi ünnepély. Mayer Károly a 
helybeli Mayer. Testvérek bőrkereskedő cég 
beltagja és neje folyó hó 8-án ünnepelték 
meg családi körben egybekelésük negyedszá
zados évfordulóját A jubilánsokat úgy sze
mélyesen mint pedig táviratilag számosán 
üdvözölték. A tegnapi napon pedig az izr. 
imaházban Schwarz Jakab rabbi szép be
szédben emlékezett meg róluk.

—  Halálozás. Heiszig Ferenc helybeli 
állampénzlári ellenőrt, mint részvéttel érte
sülünk, súlyos csapás érte, édes anyja, özv. 
Heiszig Ferencné f. hó 9 én reggel meghalt. 
Temetése ma délután 5 órakor történik meg.

—  Eltűnt. Szabohcs Ferenc légrádi me
zőőr, a múlt hét folyamán egyik napon 
elment hazulról, s azóta nyoma veszett. Azt 
hiszik, hogy Szabolics a Drávába vetette 
magát, mert azt a szándékát többször han
goztatta.

—  A Csány szoborbizottság folyó hó
11-én d. u. 6 órakor Zalaegerszegen a vá
rosház termében értekezletet tart Bosnyák 
Géza elnöklete alatt. Az értekezlet tárgyai : 
titkári és pénztárosi jelentés, javaslatok, in
dítványok.

—  Esküvő. Varsányi Béla a helybeli 
Szlráhia— féle vadkiviteli cég könyvelője t. 
hó 4-én esküdött hűséget Sopronban Himfy 
Irma kisasszonynak, Himfy Lajos Csáktor
nyái járásbirósági jegyző kedves leányának.

—  A Jurák-pör Ítélete Mint már múlt
számunkban jeleztük, pénteken folyt le a 
Jurák-pör véglárgyalásának befejező része s 
ezzel a hosszú pör aktái egyelőre lezárul
nak Ekkor került a sor a vád- és védöbe- 
szédekre, végezetül a bírói Ítéletre.

Miután lapunk tehnikai nehézségei miatt 
a tárgyalás lefolyását s az ítéletet a hét 
végén egész terjedelmében már nem közöl
hetjük, ezúttal csak röviden jelezzük, hogy 
Jureczky Iván kir ügyésznek hatásos vád- 
és Wollák Béla dr ügyvédjelöltnek gondo
san kidolgozott szép védőbeszéde után a kir. 
járásbíróság Jurák Zvonimír viziszenlgyörgyi 
plébánost vallás ellen elkövetett vétség miatt 
200 К fő- és 100 K. mellékbüntetésre Ítél
te, mely 80 napi logságra átváltoztatható. 
Elmarasztalta továbbá a perköltségek meg
fizetésében. S miután fegyelmi vétség is 
látszik fenforogni, az ítélet jogerőre emel
kedése után az összes iratokat a kultuszmi
niszterhez teszi át. Az ítélet ellen úgy vádló, 
mint védő és vádlott felebbezéssel éltek. 
Első azért, mert az ítélet nem fogházbün
tetésről szól.

Főmunkatárs: Brauner Lajos.



Od semena i sejanja.
P o  S z e n te h  D e z sö ju .

Poznamo onu prireCju: »ki как seja 
tak i Zje.« Ne je dosti sámo zemlju dobro 
obdelati, lepő seme spraviti nego potrebno 
je da poznamo i to, как se mora seme 
posejati.

Séme se na trojo formu séja i to: v 
rede, razsipano i v ja mice.

Razsipano ili raztepeno séjanje vu 
tóm stoji, da sejaé ide po zemlji gori i dőli 
i podjedno razsipava s rukom seme pred 
sobom. Pri nas v Medjimurju je niti né 
videti drugaé sejati как tak. Dokazano je 
da sétva bu samo onda lépa i jaka, ako 
se séme jednako razséja po zemlji, a tak 
razsejati s rukom je niti on éovek né mo- 
guéi, éteri éez léta ima síim posla, — pa 
makar je zemlja как god gladka. A znamo 
to, da makar je zemlja как god dobro pri- 
redjena, zalo se najde na mesta grudje. 
Ako seme na takSu grudicu opadne, ono 
se dőli skotuia i tak dojdemo do toga, da 
na mestaj bu 8— 10 zrn skup, a de bi 
moglo rasti 10— 20 zrn, tam jedno opadne. 
Poleg toga nastaneju po sélvi redki i gosli 
Strati, как to svigde vidimo de se s rukom 
scja. К tomu, de se s rukom séja, tarn je 
rnalo da moői séme jednako zakriti. Pri 
nas je ta uavada da po sétvi ide gazda z 
branom po zemlji, da tak spravi seme pod 
zemlju. Как god dobro se povlaéi zemlja,

to nigdar nedostignemo, da bi seme jednako. 
gluboko dofilo pod zemlju. Jedna stran se
mena ostane odzgor a druga pák ili glub 
Ije ili plitve dojde v zemlju poleg éesa niti 
sétva nemre biti jednaka, jedna stran seme
na rané zide druga kesne i naravski, da 
takvo sílje niti se nezrelt jednako, jedno 
predi, drugo potlam. Falinga prí takovom 
sejanju je i to, da őuda semena pod kvar 
dojde; nestira, ili ako i stira, predi как bi 
Znjega rastlina nastala, zgine. К tomu éuda 
vise semena treba, как de se na rede Seja.

Zato preporuéamo naSim gazdom, da 
ovo séjanje zapustiju i da poprimeju onu 
sétvu, koja je stoput bólSa i to je séjanje 
na rede.

S rukom sejati je samo tam dobro i 
drugaé se niti nemre zvrSiti de je zemlja 
breZnata. Dobro je s rukom sejati i onda, 
ako vidimo da v jesen predi как bi na sétvu 
doSel red, se éuda miSov kaZe koji bi célé 
rede s poZrli, zato se proti njim s tim bra- 
nimo, da séme razstepemo po zemlji, tojest 
s rukom séjamo.

Kak smo prije rekli, najbolje je sejati 
na rede. Zato sluZíjo maSine, Stere pri vekSih 
gospodarsva svigde najdemo. Te maSine su 
tak sjoZene da je svaki gazda more spoz- 
nati za kratko vréme i éista lehko se navéi 
как je treba Znjimi. baratiti Naravski, da 
predi, как bi se gazda spravil sejati, mora 
maSinu doma sprobati, jeli je né de kakva 
falinga i paziti, jeli je sloZena tak, da budu

redi dobri, tojest niti preSiroki niti prevuzki. 
— Falinga pri maSini je samo ta, da delo 
ide malo po menje i draZiée je. Ali ov kvar 
se obilno nadomesti s onim hasnom, kojega 
pri takovoj setvi dobimo.

1, Séme se jednako razséja po céloj 
zemlji i tak bude sétva sva jednaka, niti 
pregusla niti preredka, как to na grofoskih 
Stuki vidimo.

2, Seme jednako gluboko dojde pod 
zemlju poleg éesa bu nam i silje v jedním 
vremenu ziSlo, cvelo i zrelilo se; к tomu 
svako zrno tak gluboko dojde pod zemlju, 
как je potrebno.

3, Zrak i svetlost leZi dojde pri takvoj 
setvi do betva, как da se s rukom seja i 
silje si neleZe tak lehko.

4, Hasen pri ovoj setvi je i to, da 
gazdu prisili da si zemlju dobro obdela, 
grudje spotere, kajti na rede sejati je samo 
tam moéi, de je zemlja gladka, dobro pri- 
redjena.

5, De se na rede seja, tarn je i poljsko 
delo leZi zvráiti, i moéi je splugom okapali.

Ako je maáina dobro sloZena, onda se 
spravimo sejat, ali ladicu, de je seme, navék 
imajmo odprlu, da vidimo, kuliko semena je 
vu njoj jeli pobiraju ZliCice dobro, к tomu 
moramu na brigi imeti toéere, jeli dobro 
rezstepleju seme. Da postojmo s maSinorn, 
onda predi как bi se genuli, moramu ma- 
Siuu za jen korák nazad potegnuli i odmah

z А в A v A.
Cesar i kravarica.

NaS kralj Fran Josip, kada kroz lietno 
vrieme boravi u Ischlu ili ako je u Gödölő, 
svigde tuda ima svoje poznance, a to su 
ondeSnji nekoji seljaci i bolji gospodari, 
kője on liéno pózna, za ime im zna i kad 
onamo na odmor dojde, odmah se za nje 
opita, kako im zdravlje sluZi i kako im 
gospodarstvo stoji, ako pák se skojim tako- 
vim na polju ili dók je u lovu, u Sumi 
sretne, odmah ga po imenu prozove i u 
kratko se za njegove prilike i neprilike 
opita te ga u kojoj mozbitnoj njegovoj* nez- 
godi ljubezno pobalrive. Ovako Zivi naS kralj.

Bilo je to godine 1882 u lielu. U Ischlu 
je véé sve puno bilo lietnih gostih, pák 
zato je i stari Ramsauer, jedan izmed prije 
spomenutih cesarovih poznancev, koj je ne 
daleko od cesarevoga lietnikovca imái svoju 
majeriju, puné ruke posla imái. Knjemu su 
rado dohadjali gosti iz Ischla, le su uZivali 
ono Pino gorsko mlieko, sira, putra, stepke 
i drugo kaj se je u njegovoj majeriji dobi- 
való, a pri tóm se s tim éeslitim i ugodnim 
starcem zabavljali. Jer stari Ramsauer je 
bit on starinski poslovodja, koj je polag 
svega toga, Sto je véé osamdesetu godinu

na pleéih nosíl, svoje gosta sam osobno 
dvoril, te bi cielu nőé radje Snjimi prí mli- 
eku i putru u vrlu sedel, nego da bi zve- 
éera spat iSel, dók je samo i jeden gost u 
vrtu ili u sobi sedel.

Jednog liepog jutra okolo éetvrte ure 
za rana, doSel je putem iz Ischla nieki gost 
u Ramsauerovu majeriju, isti je bil sam, te 
sudeé po vanétini, bil je nieki viéji oílicir 
a u srednjih god inait dobé. Zavinut je bil 
u kratki do koljena kepenjek, na glavi offi- 
cirsku kapu i do koliena visoke éizme na 
nogah. U lievoj ruki nosil je officir, koj je 
danas bil bez sablje, nekoliko pisem, iz 
kojih je svaki éas postojivSi, marljivo nekaj 
éital i onda opet med papiri dalje iskal Pri 
tóm ali nije zaboravil liepu narav i ugodan 
triski zrak, véé mu se je uslied toga nieka 
zadovoljnost na licu zrcalila, pák pristupi 
odprtim noZom do jednog grma, odreZe si 
Zidku batinu, zapuSi Virginia cigaru te slupa, 
razgledavajuői liepo okolicu, proli Ramsaue- 
rovoj majeriji. Nitko, izvan komu bi to 
poznato bilo, nebi bil pogodil, da táj rani 
Setalac nije nitko drugi véé austrianski cesar 
a naS kralj Fran-Josip.

Cesar je dan prije doSel u Ischl, рак 
se je danas prvi hrat za rana proSetal, posve 
sam, как je to navaden u Schőnbrunnu éí- 
niti. Papiri, kője je u ruki nosil, bili su

razne molbenice i drZavni spisi, kője je 
odmah prouéaval za rana. Poznato je, da 
cesar, na§ kralj, vrlo rano ustaje, dók joS 
mnogi njegovi podaniki spavaju.

DoSavái do Ramsauerovog dvorca zak- 
lopi cesar u ruki noseée akté te je priéel 
Ramsauerovo gospodarstvo pregledavati, jer 
stari je polag svih svojih osemdeset godinab, 
u gospodarstvu moderno napreduval, te je 
od proále godine mnoge novolarije na svo- 
jem dvorcu vpeljal, tu novu klup, tam liepSa 
vrata u vrl, ovde opet prikladniji stol za 
kiselo mleéne, sirne i putrene gosle. A ce- 
sarove prve Setnje, kad je doáel u Ischl, su 
uviek bile do Ramsauerovoga dvorca, koj 
ga je vrlo zanimal, a sarnoga slaroga rado 
videl, radi njegovog éeslitog i otvorenog 
karaktéra.

DoáavSi anda u dvorac, zaluknul je 
simo, tamo, u Skedenj i komoru dók je i 
do Stale doSel, kamo je baS prav nuter po- 
Iuknul, jer baS to je bil glavni koren Ram
sauerovog gospodarstva. Kroz olvorena Stalna 
vrata opazil je cesar u Stali kravaricu, koju 
pri Ramsaueru joS nije videl. To je bila 
mlada, zdrava i jaka dievojka sa preko 
lakta podsukanimi rukavi, koja je sa dója* 
éami i oslalim po Stali hilro i okrelno ba- 
ralala, tak, da niti nije opazila, da ju pri 
vrati nelko promatia. Nieko vrieme ju je
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odpréti, kaj nam nebi na takovih mesta 
prazna zernlja ostala.

A ve spomenuti moramu to, da nádi 
gazdi budu se sigurno zgovarjali s tim, da 
kai grol ili g .  Murai more, lo se neda na- 
éiniti jednomu muZu, koj néma peneze za 
maáine. Istina, da jeden éovek sam kaj tak- 
voga nemre, nego i to je istina, da kaj se 
neda jednomu, to se da veéim, ako na pri- 
iiku 6— 6 gazdov vu druZtvu stane i tak 
si pribaviju potrebne maSine. А к tomu je 
né potrebno drugo, как prava volja. 6 — 6 
gazdov se dospoméne, i ako nebi imeli dosta 
penez, dobiju takove maáine Cisto lebko i 
na rate splaéati.

jako dobre maáine se dobiju pri Weiser- 
fabnki v Nagykanizsi, tak zvane Zala-Drili 
iíi pák pri Kühne v Pesti, Hungaria-Drili. 
Jedni mááini je céna od 300 do 400 korun.

(Konec.)

KAJ JE NOVOGA ?

—  Nocne srake. Ne zdavnja smo 
éitali za Drávacsány obéinu, как tini gosti 
pohajaju jedne gazde, pri kojih se najde 
maáéa, slanine, podkajene devenice, s jed- 
num rééjum sve, kaj je dobro za pojesti. 
Ve su se ovi reSili srakoperov i Caíaju na 
ono vréme, da njim daju na znanje, da su 
ovi ftiéi polovljeni. Ali kaj njim hasni, jer 
Cesa bi se najrajái véakali, da njim pokrad- 
jene stvari nazaj daju, do toga teZko dojdu. 
GalZenjake poloviju i zapreju vreát, a ov 
siromak itak ostane prez svega. Istina, da 
na to nesmemo gledati, jer drugaC bi tali, 
kojim zvun duse i tela nemamo kaj zeti, 
kuraZ dobili, da bez svakoga straha porobi- 
ju da ovoga, da onoga i ako nje niséi nebi 
preganjal, pohajali bi neprestano nőé i den 
poátene ljudi, koji sí s teZkim trudom pri
baviju sve ono, kaj je potrebno, da si svoje 
télo nabraniju.

Так nesreéno je pohodil öve dneve v 
Dravavasarhelyu Magdalenics István. On i 
njegova delavna Zena trudili su se i muéili, 
da si pribaviju za celo lelő sve ono, bez 
éesa nemre biti niti jedna hiZa, i to je za-

cesar promatral, a onda joj se oglasi:
»Dobro jutro!«
Kravarica se okrene i za trenutak pres- 

lane posluvati, a odmah zatim odgovori: 
»Dobro jutro!t — te dalje posluje.

»A gdc je stari Ramsauer?« — zapita
cesar.

»Gore je, — рак spava.« — odgovori 
kravarica nastavljajuéa svoj posel.

»Kaj? — Joä spava?« — zapita cesar 
zaéudjeno, koj je u to vrieme staroga uviek 
veC u dvorcu pri poslu znal najti.

»No —  je — bogme!« — zdere so 
die’vojka — »Vöera su na veöer doála opet 
gospoda iz varaSa, pak su tu ostali, как da 
su korenje pustili do druge ure po polnoöi, 
i anda sad spava baá dvie ure! — Pak jeli 
vam je to mozbit odviSe?« — i tim dievoj- 
ka dalje posluje nili nedignuv glavu.

Cesar se na taj oStri odgovor samo 
posmiehava i stoji tu neodluéno. On bi naj- 
radje bil staroga pustil spavati, ali si je 
predomislil, da bi staroga Ramsauera to 
moglo boleti, da je posiet svojeg visokog 
gosta zaspal, pak se je anda odluöil radje 
ga dali probuditi, te je u to ime kriknul 
u átalu nutar: »Budite tako dobra, pak mi 
ga pozovite!«

bei. Siromak se celo leto dosta vZije dela, 
barem naj ima pri hizi kruha i falaöec mesa, 
véé ga leZi stane. A za zabel da se niti 
nespominamo. To je prvo svakoj gazdarici, 
как éoveku pogled. — Majuáa 4-ga se pri- 
petilo, da su nepoznali galZenjaki pohodili 
naSega Magdaleniéa. Veéer okoli 10— 11 
vure vdrli su éez obiok v komoricu v trgli 
doli lokota z tiblice i odnesli do 80 kil 
slanin s mesom skup, к tomu jednu kontu 
maáée. Lopovi donesli su sobom posudu, i, 
как je iztraga dokazala, jeden je moral biti 
nutri v komorici, koj je grabil z tiblice sla
nine, a dva su vuni pred oblokom stali s 
posudum. — Zena je zveéera éula, da pes 
jako laja, ali nese niéesa bojala, jer je sve 
bilo zaklejeno, i muZ, koj je pred desetom 
vurom doáel dimo, ni je nikaj áumljivoga 
videl. Obedva légii su si na poéinek, bez 
toga, da bi znali ili nadjali se, kakve srake 
dobiju к hizi. Stopram v jutro su spazili, 
da su okradjeni. Drugi den su véé tri Zan- 
dari doSli na iztragu, bez toga, da bi doáli 
tatom na trag. Tuliko je dosvedoéeno, da 
su le srake ne stranjskoga mesta, i ako se 
nevkanjujemo, za kratko vréme véé dojdu 
na zanjku.

—  Pohadjanje. Majuäa 5-ga je Ru- 
zsicska Kálmán Dr. kral jetski inspektor 
pohodil drávavásárhelysku orsaéku ákolu, 
skojum prilikum je rezpravljal s uéitelji i s 
Skolskimi zastupniki gledeé ovode i imenu- 
vanja joS dvejih uéiteljov. Zreéeno je, da se 
v septembru ima odprti drZavna ovoda 
(pjestovaliáé:) к tomu predloZi kr. inspektor 
ministeriumu, da gledeé na veliki broj Skols- 
ke dece, da ье zidjeju joS dva razredi. Kr. 
inspektor je vu napredku vuéenja jako za- 
povoljen bil.

—  Uciteljska sednica. 7*ga majuSa 
su drZali medjimurski uéitelji svoju redovitu 
sednicu v Ráckanizsi. Pred 9 vurom ie bil 
Veni Sankte v kapeli, zatim su odi3li uéi
telji v orsaéku Skolu, de je Grau Géza, uéi- 
telj éakoske preparmdije vuéil decu, a zatim 
se poéela sednica. Brauner Lajos, predsednik 
Uéiteljskoga druZtva, je s jako lepim govo- 
rom pozdravil sve Clane Uéiteljskoga druZtva

»Je — — ja sad nemam vriemena!«
— éuje se odgovor iz Stale — »ob peti 
véé moraju slugi zapreéi, a do toga moram 
ja gotova biti!«

»Ali ja bi se imal Snjim nekaj zname- 
nitoga spominati.« — Veli cesar.

»No — no — i vi nebudete nikaj 
zamudili — pak dojdite drugi к rat!« — 
veli u kratko dievojka.

»To neide« — odgovori cesar — »ja 
bi se odmah rado Snjim spominjati!«

Ali sad je deklu trpljivost ostavila. 
»No — je bogme« — krikne i pogleda 
uniformiranoga gospona — »aha, listonoSa!«
—  misli si. —  »Samo dajte sim liste, ja je 
véé gazdi prédám, kad se stane, —  ma
kar su i novci nutra.

»To verujem« — veli cesar — »ali ja 
se moram osobno Snjim spominati!«

Ali sad pak je dekla posve nestrpljivo 
kriknula: »No tak dosadnoga listonodu joS 
nisam videla! Niti éovieku neda mirno pos
luvati!« To izgovoriv otide do kuée i po 
drvenih slubah göre i pokuca na vratih, 
gde je stari Ramsauer spaval. Dva— tri krat 
bilo je kucanje badava; konaéno se éuje 
iz nutra glas:

»Tko je to?«

как takaj i druge goste, koji su ne bili 
zkraéeni potruditi se na sednicu, v prvim 
redu kr. inspektora i cirkvenoga nadzornika. 
Na ove reCi je kr. inspektor odgovoril, i 
opozval sve uéitelje da verno zvrfavaju 
svoje duZnosti prama Skoli i prama domo- 
vini. Zatim je Bezenhofer Mihály drZavni 
uCitelj iz Nagyfalu preéital, как se imaju 
síiké upotrebiti pri vuéenju magjarskoga 
jezika. Nazadnje je Kozma krémar s tinim 
obedom i izvrstnim vinom podvoril uéitelje, 
koji su se z dalekoga kraja polrudili ta.

—  Kuliko se nabralo za zapui-
cenu decj? Ne ga mesta v célim Medji- 
murju, de nebi pobirali peneze za podporu 
zapuSéeue dece. NajviSe su nabrali v Csák
tornya i to 1 jezero 20 korun i 4 fill.; v 
Drávavásárhelyu 104 K.; — v Strigoskoj 
nolarjaSiji 47 K. 27 fill., — v Drávacsányu 
20 K. 14 fill., — Muraszenlmártonu 16 K. 
20 fill., Muraszerdahelyu 11 K. 89 fill. Vi- 
zisztgyörgy 9 К 20 fill, Felső-Mihályíalva 
9 К, Cakoska zvunaSnja notarjaSija 17 K., 
Nagyfalu 6 К 6 I., Bottornya 4 K. 56 f.,
Belica 3 К 88 f., Murasiklós 2 K. 11 f. 
Sve skup 1 jezero 261 K. 89 f.

—  Porobljena kassa. Toga dva 
tjedne su porobili na varaZdinskim kolod- 
voru kassu. Poleg one hiZe, de je kassa bila 
sluZbeniki poéivali, kője su lopovi zaklenuli 
da nje nebi bunili pri ovim poslu. Kassu 
su najpredi vun odSrajfali iz sténe i poda 
i sobum odnesli. Ne su isii dalko Znjom, 
blizu kolodvora su nju otnali i zeli vun 
sve peneze, 647 К. a zatim zniknuli. SluZ- 
beniki su po fasu éuli trtvinu, ali kaj su 
si Sleli, da su bili zaklenjeni. Drugi den su 
naáli kassu svi polrlu, rezbitu ali galZenjaki 
su vuáli. Ve nje na sve strane iáéeju.

—  Pomoc Kctoribóanom. Ve, da 
je bila velika povodnja, v célim Medjimur- 
ju je najvekáa pogibelj bila v Kotoribi, de 
je voda ne menje, как 61 jezero korun 
kvara napravila. Z med 117 hiZ je 24 pod 
jéla, tak da su se zruáile. Ve je odredil 
alispán varmegjinski, da bude pobiral pomoé 
po célim Medjimurju. Dragi Medjimurci, 
najle biti skraéeni, da se kvam obrneju za

»Listonoäa je ovde,« — odgovori dekla 
izvana — »on veli, da se svami mora 
spominati!«

»Reéi mu, neka drugi krat dojde, ja 
sad hoéu mira imati!«

»Em sam mu to véé rekla, ali me véé 
prek pol ure napasluje, da se na svaki 
naéin mora s várni spominati!«

Nieko vrieme je sve tiho; a onda se 
éuje glas iz nulra:

»No anda — odmah dojdem dole!«
Kravarica ode u átalu le se opet prime 

svoga posla, a cesar stane pod vrata áked- 
nja, gde ga Ramsauer nebude odmah gledal, 
kad dole dojde. Nekoliko minut zatim se 
gőte odpru vrata i stari Ramsauer u dugem 
kapulu i papuéah sa spav&éom kapom na 
bieloj glavi stupa mrmljajué po drvenih 
stupali dole. »No anda« — veli kroz átalna 
vrata, kad u dvoriátu nikoga neopazi — 
»a gde je taj listonoáa?«

»Zar nestoji vani?« pita dekla doéim 
koráéi iz átale te se naokolo zgledava. —  
»Ala je lo nekakov zmotanec! Najprije sili, 
da se mora svami spominati, te me sekira, 
a sad je otiáel!« — U to spazi toboZjega 
listonoáu pod vrati ákednja stati i vikne: 
»No — em tu stoji!«

Ramsauer se obrne i — sklopi ruke. 
»Ah BoZe, naS preljubljeni cesar! A ta be-
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pomoc! Pomorile ovim siromakom, koji su ne drugo tréba, ako dojde med deóke lakó- lekoj zemiji zadrZiju svoje medjimurske 
bez svoje falinge opali v nesreCu. va tancarica, koja si zbira med njimi, no obiCaje, i da dojde jednomn ili drugoinu

— Stelinga. Na leloánjoj átelingi je onda najenput letiju ilaáe, kupice. Siromaáki itnendan, spraviju se na rnalu zabavu, do
1 jezero i 54 deCkov doálo pod meru. íz bajzar trpeCe, drhCe od straha, kaj nej áto se sigurno zmisliju iz svojega lepoga Medji- 
med ovih je ostalo za soldata 154. Izostalo bajzu trbuha preljuknjal. A za tancaricu, murja. Так su napraviii JankoviC Izidor i 
njih je 161, Koji su se né javili. koja si prebira bi najbolje bilo, da se v bajz Naubauer György v Hohenemsu, de si s

— T u in a  ljubav. Radek Flórján i skrije, ako neCe svaju napraviti. Так se pri- tezkim trudom sluZiju svakdaánji kruh. I
LovrentiC Kata iz Felsőkirályfalva su viáe petilo v Bányaváru s Dunyko 2ofum, koja kajti su né mogli zbok dela svoje godovno 
lét Ziveli skup, как muZ i Zena, bez toga, je ne átela s dvéma deöki tancati, koji su obsluZavati na Jurjevo i Izidorovo, zato su 
da bi se zdali, как je to vide takovih, koji nju zbog toga jednostavno vun hilili z krC- se malo poZurili, i sloZili malo zabavu ap- 
na strniáCu prisegneju za ljubav. Samo me. Nekdi Vida- brati su krivci, Ferenc i rila 26-ga s kojim prilikum su i svoje paj- 
brzéas nedojdu napré one réCi, kője zakón- János, kője je ve zatuZila pri kotarskim daáe pozvali. Mi njim gratuléramo i Zelimo, 
ske ljudi veZeju, da presiíeju pred oltárom, sudu za uvredu poátenja. da se zdravi povratiju po vrémenu nazaj
da »do mojo i do njene smrti, vu nijednoj — Obesll se . Kukec JoZef iz hódosán v Medjimurje.
polreboCi i nevolji.« Koje brana donese skup, se aprila 30-ga obesi! v ákednju za gredu. — Zaruka Miroslav Koösz trgovina 
oni drugi red napraviju med sobom: — Jedni veliju, da ga je veliki dug spravil na vodja u VaraZdinu pri Ferdo Paar firmi si 
ako se muZ razsrdi na Zenu, zgrabi za to. Dovicu i Cetveru decu je ostavil za sobum. je zaruCil gosp. Drevenkar Mimiku. 
prot ili za raáek i hajd po zeni. Joá je sreCa — Neznati ta t JankoviC Izidor iz __ Snotrti» c ta n io o
za Zenu, ako se kaj takvoga v kuhnji pri- Benkovca, koj ve déla v Hohenemcu- nam óekamo 0*Q vu- 0<jn0 8proiuletje da se mo- 
peti, onda i ona zgrabi za burklje i Cuje P»Se, da su aprila 17-ga njemu i LukaCiö remQ gelatj zcjravim zraku Так su se
se Cip— Cap, dók jen ili drugi pobegne. Ne- Petru nepoznati táti kufre razbili i vkrali d Kaszaháza obcine áetali skniica
kai takvoga je moralo doiti i med ovimi 12 К. 60 fill. Vu toj stvari su podigli Zan- a,akl pol,eg ^szanaza obCine setali sknpgd-
dvémâ  ̂ kaíi d r Z c  пеЫ dóseT par í  Td <iari isiragu ali tatom su joä né na trag doäli. m‘ “ r .uk' hda se A'l|. ovl " “ .«“ « luvema, M)u urugac пеш, aosei par preu б ' oovorelce sledeCih mesto da bi se mar,J'VO vuCili su se igrali
kr. kotarsk. sud, ko, ve .áCe paragrafa, как gu daruv"  P6,oeke 1 Potréte pogorelce 9,ede6,h Steri zna bolje cilati srevolverom v telegraf
bi moCi bilo ove dva pomiriti. Felsőkirályfalva. Tersztenyák Tamás 10 f. átanjge tak da su se sve Stanjge sprestrérali.

— D om aci táti. Veli se, da je naj- Jambrovics Imre 2 К. Mrazovics Bálint 20 f. Tuk- Ljepo je kad se vuCeniki vuCiju cilati all
hűje domaCega tata paziti, jer pred doma- szar Erzsébet 10 f. Tukszar Ferenc 20 f. Turk né ravn0 v tele^raf Stanjge.
Cim Covekom je po navadi sve odprto, do Mihály 20 f. Matosa Pál 20 f. Varga Mátyás 20 ___ __  ______

.v,__  . L., L.:_ f. Malekoci Pál 20 f. Malekoci Imre 20 f. ----------- ------.vega more dojU, Vnogiput onda ov stim Jalnbrosics Mátyás 20 f. Szabolcsec Pál 20 f. _
povraéa gazdi zaufanost, da vkradne ono, Varga Mátyás 20 f. Zerna Anna 40 f. Novák Le- '
kaj je ne njegovo, na kaj bi on moral pa- kács 40 f. Tukszar Tamás 2 K. Jambrosics Vince oán dor (F. F.) knjizaru se  mogu do-
ziti a ne vkrasti. Так je zhodil i Hajas Jó- 20 f. Matosa István 1 К. Tkalec Vince 20 f. poJ
zset Cakoski oätarijaS, koj je spazil, da mu. Varga Imre 20 f. Horvath Mihály 10 Í. Hertancs
neSéi flaéno krade Пиво ie ne zazvedil ,ván 20 r Malosa Serene 20 f. Lukman Mihály =“ = = = “  - — -nesci паспо кгаае. uugo je ne zazvean, f Varga R6kaa w  f Jug Márton 2o f. Szovar , T . . .
Sto je krivec, nego na zadnje si je domislil j ózsef 20 f. Tukszar István «0 f. Matosa Iván 20 N ek a j Za KratoK 6a8.
da to niäfii drugi nemre biti, kak véSarice f. Magyarics Pál t K. Varga Imre 20 f. Zsganec
po imenu MisztroviC Alajoáova Zena, Janies Anna 50 I. Zsganec Katalin 20 f. Gagor Imre 40
Ferencova Zena i LeCek Magda, kője k njemu 1- Francsics Iván 20 f. Malosa György 20 f. Jamb- Zak ij je Zalosten.
hodiin nral lavil ip rfiln 4tvar dandárom rosics Vince 20 f. Magyarics Antal 30 f. Magyarics

P . п л  Ал • •’ Iyán 40 f. Jambrosics András 40 f. Jambrosics Fraklec: Cujele g. J и neck i, zakaj sie
ko,I su zginjeno tlaCno naäl; pri véáancaj, Magdolna 40 f. Hacsek Anlal 10 f. Jambrosics tak Zalosten ?
koje su mu tak do 17* К. 30 HU. kvara Lukács 20 f. Novák Jakab 40 f Zerna Vince 20 Junecki; Ran ve sam doáel z grobja
napravile. Sve tri su prék dane kaniZkomu f- Magyarics Mátyás l K. Turk lamas 10 f. Tuk- РгаЬ|л/>. , J.,
velikomu sudu. «*«r Imre 40 f. Tukszar Mihály 40 f. Jambrosics ?n K*J vam morl‘ »)Un'ca vu,nrla ?

u .  . . .. . . Jakab 20 f. Novák Mária 20 f. Tukszar József 20 Junecki: Je:
nurazni táncán  VeCput se pri- f Varga Mihály 40 f. Okresa Antal 10 f. Se skup Fraklec: No, hvala Bogu. bar ste se 

peti, da na muZiki svaja nastane zbok tanca. io kor. 40 fill. rééili kriZa.
Jen bi rad polku, drugi ceperlina, tretji Car- — G odovno. NaSi Medjimurci, — kak Junecki: Ah kaj bi! Ran lo me bantuje
dada, a Cetrti za tuö kriCi. К tomu je onda nam to JankoviC Izidor piáé — joá i vda- Fraklec: Kak lo?

— 1------LJ~—'-------— -------------- iJ--------- 1— "------  — ■ " 11 ■ - Junecki: Ah, pop mi je rekel, da naj
dasla dekla mi veli, da je listonoáa iz poáte Uspieh ove potiere je dokazal, kak je se nikai. neZalostim, vre se zidem s njom
tuj! — Je, pák kak se kaj nehadja Vaáe zabrinutost cesara bila na svom miestu Slu- na llru8‘m sv6tu
VeliCanstvo?« — I dubokim naklonom sne- gi su dievojku naäli и áumici pod jednim ~
mivái spavaCu kapu s glave stupa prama drvom plaCuéu te kad su ju nagovarali, da HiZni: gospodar: Kővári — (k jednomu
cesaru, koj je и vratih ákednja slal i táj ide domov, je ona odgovorila, da neide. veC bogcu, koj se pod bauslorom zavlaCil):
veseli prizor smieáeCi se promatral. da Ce se tu obiesiti, poäto i onak budu Zan- — No, kaj delate vi tu pod haustorom ?

»Marljivu deklu imale, Ramsauer« — dari sad po nju doáli te nju pred sud vo- — Roger: Rad bi malo vode pil, ar
veli c.esar — »ja ju samo moram pohvaliti, dili, jer se je tako nedoliCiio i grubo s ce- sem lak «laden, ter neznam gde bum ove
kak marljivo radi!« sarom spominala. n0(‘* spal

»Vaáe VeliCanstvo neka izvoli miloslivo Na pol silóm a na pol nagovaranjem ~
odprosliti* — veli Ramsauer — »ta die- su ju ipak do toga doveli, da je ánjimi sei Doáel je jeden — álovak z metlami k 
vojka je stopro osam dni kod mene, pak kuCi povralila. jednomu barbiru. Ov kupi jednu mellű i
je ta bedasta guska Vaáe VeliCanstvo za Netrebam ovde opisivati, kako se je püa za cenu. Slovak prosi 40 íillérov
listonoáu iz poáte drZala!« njezin slrah i zdvojnost и veselje preobra- To je preveC drago.! Ako vam neje

»A gde je sada?t — zapita cesar. lpa > da je od cesara bila za svoju marlji- dosta 20 íillérov, onda si ju zemite nazaj! 
Ja neznam gde je,« — odgovori slari vost pohvalena a za svoj strali novirn zlat- Slovak spravi metlu k drugimi i sedne 

Ramsauer — »valjda ju je sad sram, da n>m dukálom nagradjena, te je taj dan, koj se na jeden stolec pred zercalo i reCe bar*
je tak bedasta bila. pak se je nekam skrila.« bi joj skoro, и njezinoj neprorniäljenosti, bil biru, naj ga obrije.

Ali se cesar tim odgovorom nije zado- dan smrby sad postal dan Casti i veselja Barbir redu vCini svoje. 
voljil; on je opazil, da se je dekla pri prvih Л  da bude P°dpuno veselje, naru- Slovak zapita koliko je duften za brijanje 
rieCih svoga gazde, kojimi je cesara pozd- s‘ ie’ ov Pu  ̂ 'zva» svoje navade cesar Barbir veli: 40 íillérov. 
ravil, silno uplaäila, se obrnula te je izraven óaSu mlieka, koje mu je, ne slari Slovak nepristrane na tu cenu, nek
proti bliZnjoj dumici, koja je bila tik za Ramsauer, veC dievojka morala donesti, reCe da veC od 1(1 íillérov neda
Ramsauerovem dvorcu, odbieZala. On se je koiom prilikum joj je dopuslil, da mu je Barbir — misleCi da ima posla z Clovekom,
pobojal, da nebi dievojka и svojem prvom ruku koj nosi velke peneze sobom. neje bil za-
slrahu, kakovu bedastoCu napravila, kakovu Dakako, da je to bilo njezino najveCe dovoljen z 10 filléri
nepromiáljenost, — pak je uputil staroga vese,ie i malo je ljudih, kojim nije pripo- Slovak nato odorne: E onda prosim,
Ramsauera, da odmah svu druZinu za njom v*eda,ai da jo cesara dvorila i da mu je da mi obraz poslaviju vu takvo slanje, kak 
odáalje. Ramsauer je odmah mobiliziral svo- P™ ôm slobodi» ruku kuánula. sem njim prcdal! Tak je bil zapslunj obrijan
je sluge, koji su se veC и to dóba ustali, Em. Kollay. L aii Т п т я ч
te su hitfo za njom и potieru otiäli. _________  _________

*





A tisztességes becsületes kereskedő éberen ügyel arra, hogy Ennélfogva mindenkit a ki valódi Zacherlint akar venni, nyo-
ha vevője utolérhetlen hatásánál fogva közismert „ Z A C H E R - matékosan figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi idő-
U N T “ kér, ne akasszon nyakába megtévesztő surrogatumot. ben megtévesztően hasonló üvegekben forgalomba kerülnek, az



I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré te

szi, hogy Wollák Rezső Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt Alsólendva Vidéki Tkptárnnk 
Filipics Jakab és neje Trojok Magdolna va
lamint Trojok Ilona sztanetinechegyi lakos 
vgrhajtást szenvedettek elleni 600 k. és 3000 
k. lőkék és járulékaik iránti vgrhajtási ü- 
gyében az 1881 évi LX. le. 144 és 146 
§§. alapján az árverést elrendelte, minek 
folytán vgrhajtatónak 600 k. tőke ennek 
1907. aug. 19-től 6%  kam. 7 к. 55 f, óvási 
és közlése, 1/3%  váltódij, 35 k. 95 f. peri 
25 k. 90 f. vgrhajtás kérelmi, továbbá 3000 
k. tőke, ennek 1906 dec. 1-től járó 6%  ka
mata, 3%  kártalanítási díj, 53 k. peri, 31
k. 20 f. vgrhajtás kérelmi és ezúttal 32 k. 
megállapított árverés kérelmi és még felme
rülendő költségekből álló követelése kielégí
tése végett a nagykanizsai kir. törvényszék 
és a csáktornvai kir jbiróság területéhez 
tartozó s a II. hegyker. 125 sztkvberi, 225 
hrsz. ingatlan a vgrhajtási törvény 156 §-a 
d. pontja alapján egészben 372 k. bscsár- 
ban, a II. hegyker. 125 sztkvben A 224 hrsz. 
ingatlan a 156 § a pontja alapján egészben 
560 k. becsárban, a II. hegyker. 125 szik
ben A 229 hrsz ing. a 156 §-a a. pont|a 
alapján egészben 480 k. becsárban, a ll.-ik 
hegyker. 125 sztkvben A 297 hrsz. ingatlan 
a 156 §. a pontja alapján egészben 540 к 
becsárban, a li. hegyker. 125 sztkvben 228 
hrszr ing. a 156 §. a pontja alapján egész
ben 616 k. becsárban, a 11. hegyker. 125 
sztkvben 227 hrsz. ing. fele vagyis Filipics 
Jakab és neje Trojok Magdolna és Trojok 
Ilonát illető jutalék 720 k. becsárban а II. 
hegyker. községháznál

1908, évi május hó 30 , napján délelőtt 10 órakor
továbbá a halárőrsi 99 sztkvben 207 hrsz. 
egész ing. 256 k. becsárban, a halárörsi 119 
sztkvben 205 hrsz. ing. a vgrhajtási törv.
l. 56 §-a alapján egészben 78 k. becsárban 
a Határőrs községházánál

1908. évi május hé 30-án délután 3 érakor 
Wollák Rezső Csáktornyái ügyvéd vagy he
lyettessé közbejöttével megtartandó nyilvá
nos árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10 százalékát készpénzben vagy óvadékké- 
pes papírban kiküldött kezéhez letenni éa 
37 к 20 f. 56 k. 48 k. 54 k. 61 k. 60 f 
72 k. 25 k. 60 f. és 7 k, 80 f.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben mégpedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 45 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 75 nap alatt, minden 
egyes vételári részlet után az árverés nap
jától számítandó 5%  kam. együtt az árve
rési feltételekben meghatározott helyen és 
módozatok szerint lefizetni.

ИЗО/ Ik. 908.

SIEG. FISCHE & Со. Klagenfurt
rozsszesz, sajtolt-élesztő- és malátagyár.

Ajánlja:
pékeknek nagyon fontos

m - MALTOSIN-ját (sütőmaláta.)
A süteményt sokáig friss és ízletes

713 6 - 1 0  „
állapotban tartja, azt könnyűvé, tet
szetősebbé teszi és szép szint, tartós
ságot ad. Megtakarít sok tejet, cukrot.
Képviselet és raktár Csáktornya és vidékére:

Stráhia Testvérek Csáktornya.
Ugyanoda naponta friss élesztőt szállítunk. ,

K e i l - L a k k
legkitűnőbb mázoló szer puha padló számára.

Keil-téle viaszkenöcs kem ény padló számára. 
Keil-téle teher „ Glasur“ fény máz 90 tíl/ér.
Keit-féle ara ny-fény máz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-téle szálmakalap-fest ék minden sz inben.

- M indenkor kaphatók : ----------

JCeittrich Jtiifca cftfttfl Csáktornyán, —  JtorVát Л. Varaiéin.

T I R G R A M - P O R
az egyedüli szer, mely az összes rovarokat gyor
san és alaposan krpuszlilja; üvegben — 30, — .60,
1 — és 2.— koronáért kapható

T I H G B A M  T I N К  T и  H A
csakis poloskák ellen üvegekben — 40, — .80, 1.20,
2 60 és 5. K. kapható minden jobb drogériában, fűszer- és

о  festék-kereskedésben, ahol Tirgram-plakátok ki vannak füg
gesztve. Ügyeljünk a „ T I R G R  A M “ névre. Gyár:

So Budapest, IV. kér., Károly-utcza 1.

5  Kapható: Stráhia Testv. és ifj. Premecz Miklós cégnél.

Árlejtési hirdetmény.
Domasinec község képviselőtestületének határozata folytán a teljesen  

átalakítandó
is k o la  é p ít é s i  é s  le ls x e r e lé s l  m u n k á la ta ir a

Domásinec község bíró házánál /. évi május hő 21. napjának ti. e. U
órájára nyilvános szóbeli versenytárgyalás hirdettetik.

Kikiáltási ár 1973b korona 30 fillér; melynek 10 százaléka bánatpénz 
fejében leteendő.

Az építkezési feltételek a dekánoveci körjegyzői irodában betekinthetők. 
Kelt Domásinecen , 1908. május hó 5,

Brenner Mihály Dominkó György
körjegyző. 1Ы 1— 2 bíró,



E?*en ^ élm ény kibocsátásával egy ide 
^35H35HSvH3P^3vH5v^v5H3vM SP jüleg megállapított árverési feltételek a hi

vatalos órák alatt a Csáktornyái kir. jbirú- 
ság tkvi osztályánál, II. hegykerületi előljá- 

_  róságnál megtekinthetők
V  Щ щ Х  X  I  • -  A kir. jbiróság mint tjkvi hatóság.
I  1 П  / Т П | | |  Csáktornya, 1908. márc. 12. 752

I У m
S I. Árverési hirdetmény.

I  ■ A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré te-
ш  | М | 1 Ц  I  я  szí, hogy Wollák Rezső Csáktornyái ügyvéd

m l  I I  I  m l  I  I I  l l ^ l  I #  által képv. Fodor István és neje Novoszel
I I I  I  m j  V  К  Mária bükösdi, Versics lstv. szül. Magdalé-

I  ^ 1 1  f  ^ 1  | ^  nics Manka margithegyi és Kurusec Vidáné
ß  J  sz. Magdalenics Mária göröghegyi lakos vég-

rehajtatóknak III is János mint kisk. Vuru- 
*»*«1 *4 : ; . А й  LAHL Ai ; b  sics Pranc> Elek, Josefa gyámja vagy Vuru-
e r e O u l l  á r o n  КаОП ЭТОК i sics Mária РаРЬе8У' lakos vgrhajtás!

"  szenv. elleni vgrhajtási ügyben az árverés
m  az 1881. évi LX. te. 144 és 14b §§-a alap-

Р ( м П А Ч  P  A  V I I V A V  ján elrendelte, minek folytán Fodor István 
Ж ¥| ^  J l| |  I I I I I  és neje Novoszel Mária vgrhajtatónak 100UIIQUÜL w UIIUUI k. tőke. ennek 1900 ápr 1-től járó 7%  ka

matai, 23 k. 80 f. peri, 8 k. 60 f. vgrhajtás
• - * j , , ,  kérelmi Versics Istvánné sz. MagdalenicsKonvvKereskeoesehen Manka v8rhajiaió»ak 188 k wke- e°nekn u H jt n u iu u iw u u u u u u n  1906 évj január blí| j4ró 6e/e kamala 36

^ k. 90 f. peri, 14 k. 60 í. vgrhajtás kérelmi,
Q  Д  L f ♦  Л  ÉT f i  W O f i  végül Kurusec Vidáné sz. Magdalenics Má- 
^  ®  ^ ^  ■ ■ * Jr • ria vgrhajtatónak 188 k. tőke, ennek 1906

I évi január 1-től járó 5 %  kamata, 29 kor.
! 90 f. peri, 14 k. 60 í. vgrhajtás kérelmi va- 
! Iaminl 33 k. 20 í. árverés kérelmi és még 

költségekből álló követelései 
w  W W W W W  kielégítése végett, a nagykanizsai kir. lörv- 

1209./tk. 908. szék és a Csáktornyái kir. jbiróság terüle-
_ . . . . . . .  , . , téhez tartozó s а VI. kegykerületi 2240 sz.
I. A lT öréS l hirdetmény kivonat, tkvben 154/b hrsz. ing. 39 k. becsárban, a

A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré te- VL ***° M“ ! be"  1^ / i 4 0h0rfn
szí, hogy Isoó Ferenc alsólendvai ügyvéd in8' 2  ̂k . A e.gSf r^an' a - hegyker. 2240
által képv. Alsólendvai Takarékplár vgrhajta- sztkvb*n •»«- *»» k. becstoban,
tónek Sajnovics Károly és neje Zslicsár Ce- ? ^ , í e,8ykf r' sztkvben 154/22 hrsz.
ciha susivesákí lakosok vgrhajtás! szenve- ,nf; f °  k , be£8*rban- a Vl be« yker 
deliek elleni 167 к töke és jár iránti vég- szlkvb«n ^ 4 /2 9  hrsz. mg 16 k. becsarban, 
rehajtási ügyében az árverés a vgrhajtási a VI. hegyker. 37 sztkvben 162 hrsz. ing. 
törv 144. 146. §§-ai alapján elrendelte, mi- a ^hajtás, törv. 156 §-a alapján egészben 
nek folytán vgrhajtatónak 167 k. tőke en- 826 k- bacsárban, а VI. hegyker 37 sz kv- 
nek 1906. április 15-WI járó 6«/. kamatai ben 93 brsz in« ugyancsak a 156 §. alap- 
20 k. 85 f per, 16 k. 35 f. vgrhajtás ké- |án «gézben 112 k. becsárban, a VL hegy- 
relmi 17 k. 72 (. árverés kérelmi költségek- ker 3 / szlkvben 161 hrsz. ing. Vurusics 
bői álló követelése kielégilése végeit a nagy- Franciska, Josefa, Elek, Mária nevén álló 
kanizsai kir. törvszék a Csáktornyái kir. jbi- jutalékra vagyis az egész ingatlan fele 220 
róság területéhez tartozó s а II. hegykerü- k' becsárban а VI. hegyker. 37 sztkvben 96 
leli 655 sztkvben f  440/11 hrsz. egész in- hrsz- ingatlannak Vurusics Franciska, Josefa, 
gatlan 1529 k. becsáron, II. hegykerüleli 655 ®-*®k .̂s Mám nevén álló részre vagyis az
szlkvben f  440/29 hrsz egész mg. 349 k. e8ász ing fele 248 k. 50 I becsárban а VI.
II. hegykerüleli községházánál hegykerületi községháznál

1908. ül május M 27. napjának délelőtt 10 iriktr ,908' 1,1 *""|ю M Wk íél,l6tt 10 6r,kM
Wollák Rezső Csáktornyái ügyvéd vagy he- 

Isoó Ferenc alsólendvai leiperes ügyvéd vagy íyettesse közbenjöttével megtartandó nyilvá- 
helyetesse közbenjöttével a közösség meg- nos árverésen eladatni fog. 
szüntetése folytán megtartandó nyilvános bi- Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
rói árverésen eladatni fog. Árverezni kívánók tartoznak a becsár

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. i0  százalékát készpénzben vagy óvadékké- 
Árverezni kívánók tartoznak a becsár pes papírban kiküldött kezéhez letenni. 

10Vo-át készp. vagy óvadékkép. papírban a Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
kiküldött kezéhez letenni, és pedig: 152 kor. részletben mégpedig az elsőt az árverés jog- 
90 f. 54 k. 90 f. erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt,

Vevő köteles a vételárt három egyenlő a másodikat ugyanattól 45 nap alatt, a har- 
részletben, még pedig az elsőt az árverés madikat ugyanattól 75 nap alatt, minden 
jogerőre emelkedésétől számítandó60 napa., egyes vételári részlet után az árverés nap
amásodikat ugyanattól 90 nap alatt a har- jától számitandó 5®/0 kam. együtt az érve- 
madikat ugyanattól 120 nap alatt, minden rési feltételekben meghatározott helyen és 
egyes vételár, részlet után az árverés nap- módozatok szerint lefizetni, 
játói számitandó 5 %  kamatokkal együtt az .
árverési feltételekben meghatározott helyen A kir. jbiróság mint telekk. hatóság, 
és módozatok szerint kifizetni. Csáktornya, 1908. márc. 24. 760
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I. Árverési hirdetmény. j
A Csáktornyái к ír. jbiróság mint Ikvi I 

hatóság közhírré teszi, hogy dr. lüszló Béla \ 
Csáktornyái ügyvéd által képv. Skorjanecz \ 
Mátyás schücendorfi lakos végrehajtatönak {. 
Czopot Mátyás és neje és Zsnidarics Anna ( 
globukoi lakos végrehajtást szenvedett eile- t 
ni 495 к töke és járulékai iránti vgrhajtási r 
ügyben az árverést az 1881 évi L.X te. 144- I 
és 140 §§-ai alapján elrendelte minek foly- i 
tán végrehajtatnak 49b k. töke, ennek 1907. i 
évi ápril 1 töl járó f>% kamatai, 4 k. per, ' 
22 к árverés kérelmi és a még lelmerülen- I 
dő költségek erejéig a nagykanizsai kir tör- ( 
vényszék, a Csáktornyái kir. jbiróság terüle- i 
léhez tartozó s az I. hegyker. 117 sztkvben j 
152 hrsz. ingatlan 904 kor. becsarban, az s 
I hegyk. 147 szlkvben 194 hrsz. ing. 444 i 
kor. becsárban az 1. hegyker községházánál i 

1908. évi május hó 29-án d. e. 10 órája 
dr. László Béla Csáktornyái ügyvéd vagy 
lielyetesse közbenjöttével a közösség meg
szüntetése folytán megtartandó nyilvános bí
rói árverésen eladatni log.

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

10% ‘ iU készp. vagy óvadékép papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, és pedig: 90 kor. 
40 f, 44 k. 40 f.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben, mégpedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 00 nap a., j 
a másodikat ugyanattól 90 nap alatt a har
madikat ugyanattól 120 nap alatt, minden 
egyes vételári részlet után az árverés nap
jától számítandó 5%  kamatokkal együtt az 
árverési feltételekben meghatározott helyen j 
és módozatok szerint kifizetni.

Ezen hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hi
vatalos órák alatt a Csáktornyái kir. jbiró
ság Ikvi osztályánál, l hegykerületi elöljá
róságnál megtekinthetők

A kir. jbiróság mint Ijkvi hatóság.
Csáktornya, 1908. márc 12. 752

S3
Kikiáltási ár a fentebb kitelt becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10 százalékát készpénzben vagy óvadék ké
pes papírban kiküldött kezéhez letenni éa
53 k. 20 f. 29 k. 21 k. 17 k. 20 f.

Vevő köteles a vételári két egyenlő 
részletben mégpedig az elsőt az árverés jog- f 
erőre emelkedésétől számítandó 2 hónap alatt, 
a másodikat ugyanattól 45 nap alatt, minden 
egyes vételári részlet után az árverés nap
jától számítandó 5%  kain. együtt az árve
rési feltételekben meghatározott helyen és 
módozatok szerint lefizetni.

A kir. jbiróság mint telekk. hatóság.
Csáktornya, 1908. febr 28. 798

959,/tk. 908.
í. Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré te- j 
s z í , hogy Dr Mendelényi János szombathelyi ! 
ügyvéd által képv. Kosztolitz Izráel sárvári 
lakos végrehaj latónak Marcsec András dráva- , 
vásárhelyi lakos végrehajlást szenvedett elleni , 
72 k. tőke és járulékai iránti végrehajtási ü- , 
gyében az árverést az 1881. évi 61 le. 144 , 
és 146 §§-ai alapján elrendelte, minek foly- , 
tán nevezett vgrhajtalónak 72 k. tőke, en- , 
nek 1906 évi okt. 29-tól járó 6%  kamatai, 
10 k. 60 f per, 8 k. 85 f. végrehajtás kérel
mi 15 k. árverés kérelmi és a még felme
rülendő költségből álló követése kielégítése, 
végett a nagykanizsai kir törvszék a Csák
tornyái kir. jbiróság területéhez tartozó s aj, 
drávavásárhelyi 267 sztkvben f  2083 hrsz. 
ingatlan a végrehajtási (örvény 156 § alap-! 
ján egészben 532 k. becsáron, a drávavá
sárhelyi 1425 sztkvben f  796 hrsz. ingatlan 
a vgrh. törv. 156 §. alapján egészben 290 к 
a drávavásárhelyi 1425 sztkvben f  14351 
hrsz. ing a vgrh. törv 156 §. alapján egész
ben 210 к , a drávavásárhelyi 2472 stkvben 
t 2474/1263 hrsz. ing. a vgrh. törv 156 §. 
alapján egészben 172 kor. Diávavásárhely 
községházánál

1908. évi június hó 6-lk napjának d. e. 10 órakor
. Dr Mendelényi J szombathelyi ügyv v. he-! 
t lyeltesse közbenjöttével megtartandó nyilvá-i 

nos árverésen eladatni tog.
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--------------------------  elonzetómk névjegyzéke. --------------------------

Bádo go s: Férfi szabók: Mészáros: V ászonkereskedö:-
Hübsch Manó, (fauénraktár) Csáktornya Jvacsics Ignácz, Csáktornya Nuzsy Mátyás, Csáktornya Szivoncsik Antal, Csáktornya

Dorner Sándor „  B * d ic  K e ™ « * ,  « .b ó  crtktn m y.  ó rá s és é k sze ré s z : V e n d é g lő k :

B o rkeresked ő : Férfi és női divatáruk :
Máyer Testvérek, Csáktornya Zrinyi Viktor, Csáktornya P e zs g ő g yá r : Hajas József, Csáktornya

. „ . „ , n  . . .  Pecsornik Ottó, „

Bo rbély és fodrász: Füszerkereskedések: h= ä
Nádaedi Nándor, Csáktornya Schwarz Mór kereskedő Dráva vásár hely Pék : Becsey Albert, ,',
Mik Szilárd, ,»• Todor R. utóda, Csáktornya Stolczer József, Csáktornya Horváth Mihály (Fehér galamb) ”

Gráner Testvérek, „ Horváth Géza, „
B u to rra k tá r: Mráz testvérek. „ Szobafestő és m ázolo: Kelemen Imre,

Schwarz Lipót, Vara W in Perlak Vid° ™ »  J4n‘"  Caákiornya

„ о Л Г ^ “ ,«»,,» Testvérek ^ — ely S z á l l i t ó  é s  d e S Z k a k e r e S k . »

Kávé házak: Löbl Mór és fia, Csáktornya Mihál ics Ferencz „

C Z Ma«t!»Zk'j6z.ef, Csáktornya & Ä  Caiktornya Te je t és te jterm ék eket S i n « . • Ä o n , “ ™ " " " S  Szoholicza
Gerstmann Lipót Csáktornyára házhoz szállít Kalchbrenner Ferencz, Stridó

D iva tá ru h á z: Kékfestő: Bány.vári gazdaság Szabadalmazott „Kristály“ borsziirö g y á r:
Herzer Izidor, Csáktornya Scheiber Mór, Csáktornya Ü v e g  é s  p o r C Z e l l á n k e r e s k :  Herczog Sándor vasúti vendéglős

Liszt és Brodnyák, stridó Kőfaragó és s í r k ő  k é s z í t ő :  T6d0r' . V  ;  t ,  Т У "  M  • . , t A u  . . C tók lorn ,s

B re d e tiS tn ge r va rró g é p e k : Tersrtenyák Bódog, Csáktornya n ' “  ' " “ sAktirnya . f f  к 1 , Т к А г о 1 у  v e n d b e  Szenti,on.
Singer Со., Árpád-utcza Csáktornya LikÖ rgyál”

-  . . . .  . ... . . Hochsinger M. és fiai Caáktom ya V askereskedés: zongora Készítő, hangoló és raktáros:
tp u ie t eS M D U la K a t O S :  készíti a hires »Glória» sósborszeszt Prostenik Gusztáv, Csáktornya VVogrincsics Ferencz, Nagykanizsa

Rosenberg Sándor Csáktornya 12 üveg bérmentve 5 korona Bernyák Károly, utóda „ Erzsébet királyné-tér 10

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

I  Férfi, női- és gyerm ek I

1 eső- és napernyő-raktáramat I
I  teljesen kiárusitom . I

I  Hallatlan olcsó I
1 á r a k !  I
i  Z R ÍN Y I  V I K T O R  1

1 divatáruháza, Csáktornya. I
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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