
Az uj végrehajtási törvény.
Életbevágóbb, я nemzet további gazda- 

sági éleiére fontosabb kérdést, emberemlé
kezet óta nem tárgyaltak parlamentben s 
azonkívül, mint a melyet most a legnagyobb 
érdeklődés melleit vitattak meg s léptetnek 
rövidesen éleibe: az uj végrehajtási törvény.

Mindenki tisztában van e kérdés óriási 
jelentőségével, hiszen egész társadalmi osz
tályok létkérdését, exístenciáját óhajtja az 
uj törvény hathatósabb oltalomba venni. 
Meg akarja akadályozni azt, hogy a köny- 
nyelmü adósságcsinálás következményeképen 
ne lehessen mindenkit kiforgatni alapjaiból 
s az illetőt a hajléktalan nyomornak kitenni.

Rég vajúdó kérdés már ez. Tudta 
mindenki, hogy a régi hiányos törvény so
káig életben nem maradhat. Hiszen egyes 
vállalatok, a részletüzletek arra alapullak, 
hogy merőben felesleges tárgyakat, hihetet
len drága diszmüveket borsós árakon sóztak 
a könnyenhivő közönségre, hogy azután a 
régi törvény alapján kiforgassák minde
néből, dobra verjék utolsó párnáját, hogy 
az utazó vigécek mentöl nagyobb províziót, 
gazdáik pedig nyereséget vághassanak zsebre.

Nem kell ismertetnünk a részletüzletek 
gálád eljárásait. Azt a rabló gazdaságot, me
lyet a gyanútlan közönség rovására űztek, 
hogy tízszeres, húszszoros árat értek el a 
részletben vevőtől, mint attól, ki ugyanazt 
készpénzben tudta beszerezni. Persze a rész
letfizetés kedvezménye kecsegtetőnek látszott 
azok elölt, kiknek a ravasz ügynök minden 
ékesszólását latba vetve, arról a könnyűség
ről tartott előadást, a melylyel a fizetések 
majd eszközölhetők. Ha azutár. egy részlet- 
fizetés bármely okból elmaradt, jött a perlés, 
a végrehajtás s végül a dob. Erre kerültek 
ugyanis a szegényes ingói' s ha fizetése volt, 
úgy azt is letiltották, sokszor ezáltal állásá
ból kiüldözték a szegény, szerencsétlen, be
csapott adóst

Az uj végrehajtási törvény egyszeriben 
véget vet mindezeknek. Senki sem fog Pal
las lexicont részletben venni, sem Browning 
revolvert, még kevésbé vadászfegyvert, avagy 
fényképező masinát, ha arra nincs módja, 
mert nem lesz egyetlen olyan részletüzlet 
sem, mely az ilyen egyedeknek,* kiknek az 
uj végrehajtási törvény sem fizetésüket, sem 
ingóságait letiltani avagy lefoglalni nem en
gedi, hitelezzen.

De kérdjük szükség volt-e arra, hogy 
a rettenetes százalékra dolgozó részlelüzletek 
hitelt nyújtsanak? Szükség volt arra, hogy 
a kishivatalnok tőnkre tegye magát, egy terv
szerűig az ország egész területére kiterjedő 
s előkészített rabióhadiárat kedvéért?! Be
látjuk hogy bizony nem volt szükség reá a 
mullban s még kevésbé szükséges a jövőben.

Az uj törvény még nem lépett életbe 
a kérdés, hogy a régi meddig marad átme
neti törvényként életben, de egy ma is már

bizonyos, hogy a törvény humánusan igye
kezik gondoskodni a kis exislenciák sorsá
ról, s megvédi őket, saját károsodásuk nél
kül attól, hogy tönkre tehessék, hogy meg
fosszák az államot a kis adólfizelő polgá
raitól'

Hogy ez a törvény tönkre teszi a hi
telt, hogy rongyos ruhában kell majd ezu
tán járniok azoknak, kiknek hitele, miután 
pereskedés utján rajtok behajtani mitsem 
lehel, —  nincsen, — ez is csak olyan rosz- 
indulalu s meglévesztésre szánt híresztelés, 
mint a többi s abból a forrásból ered, 
melynek érdekében állott volna a régi tör
vényt meg pár száz esztendeig, minden 
hibáival egyetemben éleiben tartani, mert 
ezek nem számolnak avval, hogy van a 
magyar embernek,- egy tényleg le nem 
foglalható, sem el nem árverezhető valamije 
a mi azonban minden ingó, és ingatlan va
gyonnál ezerszerte többet ér s a mely a hi
telező érdekeit mindenkor szem előtt fogja 
tartani s azt megvédeni, s ez a valami; a 
becsület.

A becsületes ember hitelezőjének per 
nélkül s még akkor is megfizet, ha a tör
vény ereje gyöngének bizonyulna behajtani' 
rajta annak jogos, igazságos követelését.

Nemzetnapszámosok.
A néptanítókról, mint a nemzet nap

számosairól, akarunk megemlékezni. Ez a 
a gárda az, kinek hivatása a nemzet remé
nyét: Magyarország ifjúságát nevelni. Ennek 
a gárdának a hivatása, hogy kiépítse a nem
zeti államot, hogy magyarrá, hazafiakká te
gye azokat az apró csemeleket, kiket kor
szellem, a nemzetiségi izgatás és äocializ- 
mus el мкаг szakítani édes anyaföldünk: 
Magyarországunktól.

Igen ! A nemzetnapszámosok igaz, tör
hetetlen hazafiságára számítunk, s a tanító
ságtól várunk mindent, mert a tanilói kar 
nevel magyarosit, épít Amilyen a tanítói 
kar, olyan a jövő. Erős nemzeti érzéstől át
hatott tanítóság életerős, hazafias nemzedé
ket fog nevelni!

Tudatában van ennek mindenki s még
sem mérlékelik kellőleg a tanítóság műkö
dését. Tőle várnak mindent de neki nagyon 
keveset adnak. Nem is szólok a sovány fi
zetésről, amivel a lanitóság terhes munkáját 
dotálják, de annyit legalább is elvár a tani
lói kar, hogy méltányolják, tiszteljék terhes 
munkájában s ne legyenek kitéve, mindun
talan gáncsoskodásoknak.

Ilyen szálka a társadalom szemében : 
hogy nagyon kényelmes a mi dolgunk. Mind
untalan a kéthónapi szinidön nyargalnak s 
fűszerezik egyéb meggondolatlan élcelődéssel.

De nem gondolják meg, hogy ez a va
káció nem a mi szép szemeinkért van, ha
nem mert a gyermekeknek van szüksége 
reá !

Ami a kvalifikációt, ilfcti, szintén sérel
münk van !

Középiskolai, négy osztály 8 tanítóképző 
négy évfolyama —  a törvényes —  mi
nősítés. Először is kvalifikáció nélkül s cse
kély kvalifikációval hány ember kap maga
sabb illetményt? És itt van a kereskedelmi, 
mely három évfolyamból áll, tehát kevesebb 
a kiképzésre fordított idő.. Deleft nem ve
szik észre I Vagy talán van az államnak, 
fenségesebb hivatást betöltő gárdája ? A ta
nítóság egyenesen a jövő reményeit neveli.

De nem akarunk méltatlankodni, csak 
kis elismerést és meglisztelést kérünk !

A mi hazafiságuokra appellál az állam 
s mi lassan minden akadályt legyőzve ha
ladunk lerakva a nemzeti, magyar Magyar- 
ország fundamentumát

Tanítóság ! Légy en^ek a vérrel ázta
tott szent főidnek ^napszámosa. Ne ismerj 
akadályt s csak előre. Vezéreljen ezredéfw*s 
vérzivatarok tradíciója s a jövőbe vetett tör
hetetlen bizalom s ragaszkodás. ,

Tanítóság! Te vagy a nemzet papaága, 
a népiskola a nemzet , temploma.

Úgy áldjon meg az Isten, mint bfl/pa- 
radsz magyarságodhoz !! I

Hegedűs Elek

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi kormányzó Somogyi Imre helybeli ál
lami polgári iskolai rendes tanítót ugyan
ebben a minőségben az alsólendvai, Darnay 
Péter iglói állami polgári iskolai tanítót 
ugyanebben a minőségben a Csáktornyái ál
lami polgári iskolához helyezte át.

—  Alapszabály jóváhagyás. A m. kir. 
belügyi kormányzó a »Zalavármegyei Köz
művelődési Egyesület« alapszabályait a jó
váhagyási záradékkal ellálla.

—  A csaló sztrájkolik. Festetics Jenő 
gróf turcsiscsei majorjában az aratók közül 
mintegy 20-án sztrájkba léptek. A sztrájknak 
oka az volt, hogy az ottani uradalmi intéző 
minden nekik járó 13 keresztet nem akarta, 
odaadni. Tudniillik az aratók a 13 keresztet
2-szer akkorának rakták, mint az uradal
miét, mert tudták, hogy az övéké lesz. Pla- 
vekovics Domonkos és Kontrec Márton fő
kolompost miután a csendőrség elhajtotta,, a 
többi arató munkás másnap már munkába 
állottt.

—  A keszthelyi kiállítás nem marad 
el. Keszthelyről írják : A lapokban még egyre 
járja az a hír, hogy a Keszthelyi kiállítás 
elmarad. A tény az, hogy az állam, mint a 
megyek helyeslik a tervet. Gróf Festetics 
Taszilónak a kiállítás kiszemelt védőjének 
azonban nagyon helyes az a nézete, hogy 
a mostani Ínséges év ul&u nem tanácsos 
kiálilást rendezni mert az idei drágaság jö-



vőre is kihat Így tehát a kiállítással csak 
rontanának a város jó nevén. A  kiállítást 
tehát 1910-re kell halasztani. A  keszthelyi
ek az eddigi felajánlott mintegy 20.000 ko
rona segélyt és a legmagasabb helyről jövő 
támogatásokban rejlő erkölcsi tőkét nem u- 
lasithatják vissza mert azok révén, habár a 
tervezetnél kisebb, de érdekes és látogatott 
kiállítást rendezhetünk.

—  Öngyilkosság. Pillinger Katalin férj. 
Kovács Istvánná 70 év körüli muraszerda
helyi lakos Julius hó 12-én lakhelyéről el
tűnt s eddig ismeretlen okból a Murába 
ugrott. Hulláját Bottornya község határában 
julius hó 18-án kifogták.

—  A nagy titok. Horváth Mihály hely
beli lakos korcsmáros udvarában 101 Kor. 
értékű lopásból származó fa találtatott, mely 
Festetics Jenő gróf erdejéből lett ellopva. 
Horváth M. korcsmáros dacára annak, hogy 
a falolvajokat ismeri, a tettesek nevét elá
rulni nem hajlandó, miért is a nagykani
zsai kir űgyézséghez feljelentetett.

—  Testi sértések. Ruzsmán Pál györgy- 
hegyi lakos múlt hó 6-án Levácsics Pál gö
röghegyi lakost, midőn ez az nap éjjel Pe- 
továri István göröghegyi lakos korcsmájából 
hazatérőben volt, útközben minden ok nél- 
kől megtámadta és a nála volt szőlőkaróval 
úgy tejbe vágta, hogy az orvosi látlelet sze
rint 20 napig gyógyuló testi sértést ejtett 
rajta. Ruzsmán a helyi kir. járásbíróságnak 
feljelentetetett. —  Kovácsics Izidor ormosi 
lakos 18 éves suhanc pedig m. hó 13-án 
az esti órákban Sárdi Józsefné szül. Szersa 
Mária asszonyt midőn az rokonaitól haza 
felé ment, kövekkel megdobálta, mely által 
rajta könnyű testi sértést okozott. —  Szer- 
sán Ignác belicai lakos m. hó 17-én a dél- 
előti órákban Obadics Lőrinc ugyanottani 
lakost egy régebbi haragból kifolyólag mikor 
as a község határában ki ment munkára, 
as utón megtámadta és egy kővel a jobb 
keze szárát úgy megdobta, hogy ezáltal 8 
napig gyógyuló testi sértést okozott rajta. 
—  Benkovics Antalné született Pokrovics 
Ilona oskolahegyi lakos m. hó 23-án a kri 
zsoputja erdőben Novák Mária kedveshegyi 
lakost késsel megtámadta, s rajta súlyos tes
tisértést követett el. A tettesek a helybeli 
kir. járásbíróságnál a csendőrség részéről fel
jelentettek.

—  Rendőri hirék. Misser Iván alsódom- 
borui lakos savanyuviz szállító m. hó 12-én 
azon panaszt tette a muraszerdahelyi csen
dőrségnél, hogy julius hó 11— 12 közti éj
jelen, midőn Szternát Józsefné lapányi la
kosnál meg volt szállva, ismeretlen t ttes 
kocsijáról 17 üveg savanyu vizet 5 10 Kor. 
értékben ellopott. A nyomozás folyamán 
megállapittatott, hogy a lopást maga a szá* 
lástadó nő követte el, kinek birtokában a 
savanyuviz fel is találtatott. A tettes felje
lentetett a helyi kir. járásbíróságnál. —  Soós 
Sándor baksai születésű, jelenleg Csáktor
nyán Kristofics Károlynál szolgáló kocsis a 
közel múltban Pecsornik Ottó helybeli ven
déglős volt gazdájától 1 drb. lószerszámhoz 
tartozó mellvédőt, 1 drb. vánkoshuzalot és 
1 pár kézelőit összesen 7.40 Kor. értékben 
ellopott. Feljelentőiéit a nagykanizsai királyi 
ügyészséghez. —  ,Varga Sándor bányavári 
lakos uradalmi gondnok m. hó 20-án pa
naszt emelt a muraszerdahelyi csendőrség
nél, miszerint jul. hó 16-án a szalmakazal
ban egy zsák búzát talált, a búzát nyilván 
valamelyik cseléd vagy munkás lopási szán
dékból rejtette el a szalmakazalba. A nyo
mozás folyamán megállapittatott, hogy a

búzát Novák József és Mungyár János ottani 
lakos napszámosok rejtették oda, ezt ugyan 
nevezettek tagadták, de jul. hó 15-én ha- 
sonló cselekményüket ész»e vették. A No- 
váknál teljesített házkutatás alkalmával 1 
drb. üres uradalmi zsák találtatott, mely mint 
uradalmi tulajdon ismertetett fel, s melyből 
következtethető, hogy a nevezett már előző
leg lopott a jelzett helyről* búzát. A lopott 
búza mintegy 70 klgr.• lehetett, melynek ér
téke 14 Kor. A terheltek cselekményükért 
a Csáktornyái kir. járásbíróságnak fel lettek 
jelentve. —  Ugyancsak feljelentetett a helyi 
büntető bírósághoz Sáfárics István helybeli 
születésű, alsólendvai órássegéd, mert még 
múlt év február hayában Horváth Emil hely
beli lakos borbély 1 drb. 20 Kor. érlékü 
zsebórát adott át neki javítás végett, mit 
azonban nevezett órássegéd se meg nem javí
tott, sem pedig tulajdonosának ez ideig visz- 
sza nem adott. —  Vurusics József békásdi 
lakos kárára az utóbbi időben kisebb meny- 
ségü gabona lopatott el. A nyomozás folya
mán kiderült, bogy a tolvajlást káros Csi- 
rics Gergely nevezetű tanonca követte el; a 
tanonc beismerte,, hogy mesterétől egyizben 
6— 7 klgr. tengerit és 2 drb. tojást, m. hó 
22-én pedig 6 klgr. rozsot lopott el, s a lo
pott tárgyakat Bogdán Mihály békásdi lakos 
szatócsnak hordta eladni. A tolvaj tanonc 
előadta egyúttal azt is, hogy a lopásra Bog
dán M bírta illetve bujtotta fel. Bogdán az 
orgazdaságot tagadja ugyan, de a tanonc ha
tározott állítása folytán mindkét terhelt a 
nagykanizsai kir. ügyészségnek íeljelentetett.

—  A piac érdekében. Évtizedek óta 
országszerte megnyilatkozó kívánságnak, hogy 
a kofa uralomnak gát vettessék, végre mégis 
lesz foganatja. A kormány törvényhozási 
utón akarja szabályozni az élelmiszer árusí
tást és pedig: elrendelik az elővásárlási ti
lalmat, és kofáknak, illetve élelmiszer-árusí
tóknak iparűzési engedély csak megszabott 
számban fog kiadatni. Minden kofa számot 
kap és a városból élelmiszereket kivinni 
csak vámfizetés mellett lehet. Továbbá az 
országot kerületekre osztják be és minden 
kerületnek' lesz egy központja, a hol a nem 
romlandó élelmiszerek gyűjtésére raktárokat 
állítanak. Az egész országban egységes piaci 
rendszabály lesz.

—  Borzalmas szerencsétlenség. Julius 
17-én vérfagyasztó látvány szinterévé vált 
Ráczkanizsa községe, Májenka Józsefné fér
jét, ki vászon- és üvegeladással foglalkozó 
házaló Belatincon hagyva, délután 1 fogatú 
kocsin tiz hónapos csecsemővel karján és 
2 nagyobb leánnyal Stridóra utazott a pos
tára. Visszafelé a ló megbokrosodott; az 
anya ijedtében elvesztette lélekjelenlétét, s 
nagyobb leányát —  gondolván hogy azt a 
haláltól megmenti, —  a száguldó kocsiról 
le akarta bocsájtarii az ul szélére, ez alatt 
azonban a csecsemő kihullott az anyja 
karjából, s közben a kocsi felfordult, s 
mindannyian eszméletlenül a föld kavicsos 
rétegére zuhantak. Az anya és a nagyobb 
leányok vízzel locsoltatva, magukhoz tértek, 
mig a csecsemő törést és agyrázkódást 
szenvedett és meghalt

—  A husdrágaság ellen. Az ország 
majd minden városában tesz intézkedéseket 
a hatóság a husdrágaság meggátlása végett. 
Legutóbb Makón szorította a hatóság a mé
szárosokat arra, hogy a közönséggel szem
ben felhagyjanak túlkapásaikkal. Fájdalom, 
mi még mindig ki vagyunk szolgáltatva a 
mészárosok kizsákmányolásának. Makón a 
hatósági mészárszék felállítása ügyében Rá- 

jkossy Gyula rendőrfőkapitány elnöklésével

ülést tartottak, melyen a főkapitány felhívta 
a jelen volt öszes meszársookat es henteseket, 
hogy az indokolatlanul magas húsárakat 
mérsékeljék, ellenkező esetben Makó városa 
kénytelen lesz hatósági mészárszéket álli- 
tani fel. A mészárosok és hentesek rövid ta
nácskozás után kijelentették, hogy a marha
hús árát 52, 50 és 46, a borjúhús 60, 50, a 
disznóhusét 80, 70, 56, a juhét 48, 44 és 
40 krajcárra szállítják le minőség szerint 
Rákossy rendőrkapitány helyeslőig vette tu
domásul az árakat. A húsárak ezzel vissza
tértek a tiz évvel előtti normális árakhoz.
Mi azonban úgy látszik, oly messze vagyunk 
ettől, mint —  Makó Jeruzsálemtől.

—  Köszönetnyilvánítás. Kolmánics Elek 
helybeli tűzoltó egyik keze a f. év junius 
hó 2-án tartott tűzoltói mászógyakorlat al
kalmával olyannyira kificamodott, hogy hosz- 
szabb időn keresztül dr. Wolf Béla helybeli 
orvos ur által gyógykezeltetett. Nevezett orvos 
a szerencsétlenül járt tűzoltót díjmentesen 
kezelte, mely emberbaráti nemes cselekede
téért ez utón fejeli ki legmelegebb köszö
netét a tűzoltó parancsnokság.

-•  Halálozás. Részvéttel értesülünk Len
gyel Sándor elhunytéról, ki m. hó 24-én éle
tének 90-ik évében Győrött meghalt. Len
gyel Sándor mint nyug. Rábaszabályozási 
pénztárnok hunyt el, de a mull század 40- 
es éveiben a Csáktornyái uradalomnál volt 
alkalmazva, mint pénzlámok. Mint ilyen te
vékeny, szerepet játszott Csáktornya társa
dalmi éleiében; igy vezető szerephöz jutott 
a 48 as mozgalmak idejében is. Ö volt a 
városi küldöttségek szónoka mindannyiszor, 
valahányszor a bevonuló katonaságot fo
gadni kellett, ő üdvözölte a városon ke
resztül vonuló horvátok élén Jellasics hor- 
vát bánt 1848. szept. 12-én, valamint Per- 
czel Móric tábornokot is okt. 18-án a vá
rosba vonuló magyar honvédség élén. Hogy 
elsőt kénytelenségből fogadták, magától ér
tetődik s hogy Perczelt a maga honvédjei
vel szívesen látták, a város falain belül, 
arra még egynéhányan emlékeznek a város 
öregei közül. S hogy ez igy volt, ehhez 
Lengyel is járult, ki mindent elkövetett, hogy 
mig a honvédség a vár körül táborozott, 
azalatt a honvédlisztek a régi vár épületé
ben magukat jól érezzék. Lengyel az 50-es 
években kerülte! Csáktornyáról s Győrött te
lepedett le, ahol a Rábaszabályozási társaság 
pénztárnoka lett. Az elhunytat kiterjedt ro
konság siratja. Áldás és béke hamvaira!

—  Primicia Dekánovecen, —  beküldött 
tudósítás szerint — m. hó 26-án lélekemelő 
fényes ünnepély volt. Andrasecz Mátyás 
községi biró Alfonz fia, szentferencrendi ál- 
dozár, első miséjét tartotta, fia Flórián pe
dig Blazsincsics Bálint dekánoveci kereskedő 
s gazda lányát, Brigittát, vezette oltárhoz.
A kettős esemény nemcsak a család ünnepe 
volt, de az egész fára elsősorban Dekánovee 
is osztozkodott az örömben, mely az An- 
drasecz-házba ezen a napon beköltözködölt.
A szentmise a dekáuoveci csinosan restau
rált ez alkalomra díszesen felékesitett fára- 
templomban folyt le óriási néptömeg jelen
létében; ugyanitt esküdött meg a fiatal pár 
is, kiket már az uj misés adott össze. Egész 
nap szóltak a tarackok s folyt a mulatság 
mindkét szülői háznál. A lakodalmon nem-*' 
csak a dekánoveci intelligencia volt jelen, 
de részt vettek amott számosán Csáktornyá
ról, Varazsdról is. A mulatságnak következő 
nap is folytatása volt.

—  Az Uj iparfelűgyelöségek. A keres
kedelmi miniszter —  az 1898. évi állami 
költségvetési törvény végrehajtásaként az



iparfelügyelői szolgálatnak további decen
tralizálása céljából, folyó évi augusztus 
elsejével Ipolyság, Veszprém, Zalaegerszeg, 
Deés és Nagyszeben székhelylyel öt uj 
iparfelügyelői kerületet létesített. Ennek 
kapcsán a jelenlegi besztercebányai, loson- 
czi, soproni győri, szombathelyi, kolozsvári, 
marosvásárhelyi brassói és segesvári ipar- 
felügyelői kerületek területi beosztását a 
székhely változatlan meghagyása mellett 
megfelelően megváltoztatta.

—  Halálozás. Deutsch Zsigmond hely
beli kereskedő és korcsmáros, a Csáktornya- 
Vidéki takarékpénztár részvénytársaság igaz
gatóságának 1900-év óta buzgó és tevékeny 
tagja hosszas szenvedés után julius hó 29- 
én elhunyt. Temetése nagy részvét mellett 
julius hó 30-án délután & órakor volt. 
Legyen áldott emléke! A Gsáktornya-Vidéki 
takarékpénztár részvénytársaság igazgatósá
ga, mely az elhunyt emlékét kegyelettel 
őrzi meg, külön gyászjelentést adott ki 
megboldogult igazgatósági tagjáról. Az el
hunyt családja részéről az alábbi gyászjelen
tés lett kiadva:

Alólirottak mélyen szomorodott szívvel, 
tudatjak, a forrón szeretett férj, apa, 
testvér és vő Deutsch Zsigmond f. hó
29-én d. u. 2 és fél órakor, életének 
54-ik, boldog házasságának 30-ik évében 
hosszas szenvedés után történt gyászos 
elhunytét. A megboldogult hüli teteme 
folyó hó 30-án d. u. 5 órakor fog a hely
beli izr. temetőben örök nyugalomra helyez
tetni. Csáktornya, 1908. julius 29 Béke 
hamvaira! Deutsch Zsigmondné szül. 
Mauthner Janka neje. Deutsch Béla Re
zső és Gizella gyermekei. Deutsch Sala
mon, Ede és Maliid férj. Erdős lmréné 
testvérei, Mauthner Simon ipa.

—  Pályázat. A pécsi m. kir. posta- 
és távirda igazgatóság a m. k:r. posta- 
lávirda és távbeszélőnél betöltendő 80 
gyakornokjelölti állásra pályázatot hirdet. 
Ezen állásokra az 1883. évi I. t. c. 14-ik 
§-a értelmében azok az ifjak pályázhatnak, 
akik középiskolát, vagy ezzel egyenrangú 
más tanintézetet érettségi vizsgával sikere
sen elvégeztek, 18. életévÜKet már betöltöt
ték és magyar állampolgárok. A pályázat 
alá bocsátóit állásokat a kerületi posla - és 
távirda igazgatóságok fogják betölteni: és 
pedig a budapesti posta - táv. igazgatóság
16-ot, a többi kerületi igazgatóság pedig 
egyenkint 8-at. A sajátkezüleg irt és szüle
tési, orvosi, erkölcsi és iskolai bizonyítvá
nyokkal fölszerelt folyamodványokat a 
már közszolgálatban állók elöljáró hatósá 
gok, a közszolgálatban nem állók pedig az 
illetékes főszolgabíró vagy polgármester ut
ján f. év augusztus hó 15-ig, ahhoz képest 
hol a pályázók alkalmazást nyerni óhajta
nak, a budapesti, kassai, kolozsvári, nagy 
váradi, pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári, 
vagy zágrábi posta - és távirda igazgatóság
hoz nyújtsák be. Bővebb értesítés e dolog
ban a helybeli m. kir. posta - és távirda 
hivatalnál nyerhető.

—  Lopás a pályaudvaron. Páratlan 
és a maga nemében, —  tekintve azt a ren
detlenséget és nemtörődömséget, mely a 
Csáktornyái pályaudvaron uralkodik, —  iga
zán megbotránkoztató lopás történt julius 
hó 28-án este 10— 11 órai közötti időben 
a helybeli vasúti állomáson. Ugyanis Pálfy 
Pál gróf pudmerici (Pozsonyvármegye) lakos, 
ki Horvátországban nagyalyánál, Érdődy Ru
dolf grófnál tartózkodott, julius hó 28-án 
este novimarofból a Várasd felöl 9 órakor

I érkező személy vonattal Csáktornyára érke
zett hogy útját Semmering-felé folytassa. 
Amint a gróf Csáktornyán a vasúti kocsiból 
kiszállt, egy zöld huzattal áthúzott kézibő
röndjét, amelyben körülbelül 2000 korona 
értékű különféle tárgyak voltak becsoma
golva megőrzés véget a kapusnak adta át. 
A kapus a bőröndöt az I. oszt. váróterembe 
helyezte, s azzal további dolgai után látott 
A gróf ezalatt megváltva a további utazási 
jegyét, a peronon a pénztár előtt sétálga
tott. Rövid idő múlva berobogott a Nagyka
nizsa felöl 10 óra öl perckor érkező gyor
sított személyvonat, a melyen a gróf Sem- 
meringre akart utazni. A vonat megérkezé
sekor a portás azonnal a bőrönd után né
zet, hogy azt tulajdonosának a kocsiba be
vigye; nem találta az I. oszt. váróterembe 
a bőröndöt, kérdést intézett Pálfy grófhoz, 
vájjon nem vitte-e ki már a bőröndöt ? A 
gróf tagadó feleletet adva, mindketten hozzá 
láttak a bőrönd felkereséséhez, de fájdalom 
annak hült helyét találták. Eddig ismeretlen 
tettesek azt az I. osztályú váróteremből el
lopták. A nyomozás rögtön folyamatba vé
tetett, s a gróf éjfél után 1 óra 15 perckor 
induló gyorsvonattal folytatta útját tovább. Az 
ellopott bőröndöt feltörve, s néhány érték
nélküli tárgygyal, az értékesebb dolgokat ki
lopva belőle másnap reggel a Csáktornya- 
Battyán és Zrinyi-külváros közötti réten 
megtalálták a vasúti napszámosok. A meg
talált bőröndben a következő tárgyak vol
tak: 1 panamakalap, 1 fésülisztitókefe, 1 ci
pőgomboló, 1 tégely kenőcs, 1 körömesip- 
telő olló, 1 körömolló, 1 cipőhuzó, 1 üveg 
pouder, 1 bádogdoboz 23 cigarettával, 2 
hengeralaku doboz, 1 spanyolviasz, 1 toll
szár, 1 harisnyakölő, 1 negyed üveg illatszer, 
3 negyed üveg fogviz, 1 széjjeltépett rózsa
színű ing (ezt valószínű a tolvajok lépték 
szét), 1 kötött nyakkendő, 2 doboz uévjegy, 
2 gallér, 3 arckép, »Quo vadis« regény, 1 
csomó vatta, 1 szár nélküli pipa, 1 fésű, 
másfél üveg szépítő szer, 1 szappantartó, 1 
naptár, 1 szivacstartó 3 drb. szivacsosai, 1 
doboz viaszgyufa 1 dörzsölő, 4 drb. ima
könyv, 2 fafoglalatu szentkép, gummiöv, 1 
acél eszköz. Hiányzottak a börőndbőt a kö
vetkező értékesebb tárgyak : egy pár csiszolt 
granátköves kézelőgomb, barna szövetű uta
zó sapka, lapos bőrtárca 100 koronával, szi
vartárca ezüst szegéllyel, négyszögletű pléh 
cigaretta doboz »Hauna« felirattal, Zeisz-féle 
messzelátó fekete bőrtokban, egy bőr etui 
15 különböző tárgygyal (tűk, kézelő gom
bok, feltűnő nagy opálu melltű), 2 angol 
pipa, 3 angol felirásu pléhdoboz dohánynyal, 
lapos zsebóra címerrel a hátlapon, és egy 
aranylánc. Ezeket a tárgyakat a tettesek ki
lopták. Érdekes a dologban, hogy a káros 
gróf nagyatyja, Erdődy Rudolf gróf, a meg
talált tárgyak közül csupán csak a négy 
darab imakönyvet vette magához julius hó 
30-án Csáktornyán, a többieket a határren
dőrségnél hagyta. A tetteseket mindezideig 
nem sikerült kinyomozni, a további kutatás 
erősen folyik. —  Nem hagyhatjuk-e lopás
ból kifolyólag említés nélkül azt a valóban 
nagy rendetlenséget mely a mi vasúti állo
másunkon napról-napra látható. S erre fel
hívjuk ezúttal a vasúti igazgatóságok figyel
mét. Kérünk gyors intézkedést, hogy az u- 
tazóközönség ily károsodásoktól megóvassék. 
Mert az csak mégsem járja, hogy itt a ha
társzélén, hol 3 ország felé mennek a vas
utak. ahol éjjel-nappal az utasok nagy szá
ma száll le, vagy fel, kitéve legyen az utas 
annak, hogy megfosszák mindenétől. Meg
botránkoztató dolog, hogy boldog-boldogtalan

be teheti lábát a várótermekbe, rifykh sem
miféle felügyelet, rend, még csoda, hogy az 
utast pőrére nem vetköztetik azok a sihe- 
der fakinok, kik éjjel-nappal mászkálnák az 
állomás körül, s a várótermekben. Intézked
jék az igazgatóság, főnökség arról, hogy a 
várótermekbe a peronra a valóban elutazó 
publikum mehessen, más embernek, gyanús 
személyeknek ott ne legyen helye. Reméljük, 
hogy rövidesen —  az utazó közönség, 
s a magyar vasutak jó hire érdekében, —  
a kellő intézkedések meg fognak tétetni, s 
ez által vége szakad a további vasúti lopá
sok históriájának Csáktornyán.

—  Mozgófénykép-szinház. A hírneves 
nagykanizsai Uranus mozgófénykép-szinház 
aug. hó 2. 3. és 4-én Csáktornyán a Zrínyi- 
szálló nagytermében vendégjátékot tart. A 
műsor szenzációs, érdekfeszitő. Kezdete este 
fél 9 órakor. Bővebbet a falragaszok

—  Tűzvész. Vármegyénk egy virágzó 
községét, Tapolcát m. hó 30-án délután egy 
nagy tűz romokba döntötte. Alig kél óra 
lefolyása alatt elpusztult hél utcának 160 
lakóháza, több melléképület és ingóság. A 
kár óriási.

—  Halálozás. Platzer Ferenc József 
varazsdi könyvnyomdatulajdonos julius 27-én 
68 éves korában jobblétre szenderült; 29-én 
temették el a közönség nagy részvéte mel
lett. Nyugodjék békében.

Szerkesztői üzenetek.
JURÁK ZVONIMIR, VUISZENTGYÖRGY. Ö» rossz 

néven veszi tőlem, hogy a frivol Muraköz nem vett (ado
máét a nagykanizsa kir. törvényszék igazságos Ítéletéről, 
mely önt az ön ellen legutóbb emelt vád alól jogerősen 
felmentette, (gazán sajnálom, hogy erről megfeledkeztem, 
mert nem szándékosan történt; másrészt azonban, örülök 
neki, mivel ebből a mulasztásomból kifolyólag megint alkal
mam van önnel foglalkoznom ez egyszer a hozzám intézett 
levele alapjáu, mely durva hangja miatt a  nyomdafestéket 
egész terjedelmében nem tflri ugyan meg, de fanatikus gon
dolkozásáról в nagyhangú kiszólalásainál fogva különben elég 
érdekes. Érdekes azért, mert ön ebben, mint »Szent István 
fia«, az első magyarnak tolja fel magát. Muraközben, aki 
különb magyar mint én, s fanatikus, képmutató társaim • 
a többi összes festett magyar, mind aki nem koresmáJ>an. 
utcán és mindenütt hangoztatja hazafiságát. hogy a nép ne 
lássa, hanem ápolja magában яг érzelmet, erényt és szere- 
tetet, mint a hazafiság igazi Kriateriumait, aki ecekkel fel
vértezve ezt *a drága, dicső katholikus vérrel megvédelme
zett Mária országot buzgó szívvel szereli s kész érte min
denkor életét is föláldozni —  az egész zágrábmegyei klérus
sal együtt —  azon tántoríthatatlan reményben, hogy a jövő 
életben szent Istvánnal örök boldogságban találkozni mg.«

No hát ezzel a kijelentésével — a mi felfogásunk 
szerint —  alaposan elvetette a sulykot t. Szent István fia. 
így beszélhet Supillo is. Nem köveznék meg érte bika Kr- 
bavában sem. Magdics Pero és társai is ily formán esküdöz- 
nek Szent Mária országára s Szent István koronájára, az
alatt meg kérlelhetetlen harcot üzennek Magyarországnak s 
s a magyar nemzetnek, ön is igy tesz. Mi csak festett ma
gyarok vagyunk, az igazi »agyar ön. Mi a nép előtt hado- 
názunk s hirdetjük holmi magyarságunkat, nem tudom mi 
érdekből, ön meg azalatt ápolgatja magában hazafias patent 
erényeit, de csak titokban hogy a nép valahogy ne lássa —  
de ki-kirohan közbe néha napján a magyarság ellen, hogy 
a nép hallja.

Kbben van a különbség a »festett« magyar s az »iga
zi« magyar között. A festett magyart akkor látják, amikor a 
magyarság érdekében tenni kell, az »igazi« magyar meg ak
kor kerül előtérbe, amikor a magyaraág ellen törni kell.

S ön  azt gondolja, hogy a mi eljárásunk elítélendő 
в az öné a helyet. Mi azonban mát véleményen vagyunk- 
S ezért a jövőben is caak olyanok leazünk, aminők eddig 
voltunk s résen leszünk ezentúl is. Vigyázni fogunk Ohre s 
nem törődünk az On megvetésével sem. Azt hiszem, hogy 
Szent István, akinek ölelő kariéi után annyira vágyik, 
miránk ezért megharagudni nem fog.

Köszönetnyilvánítás.
Boldogult térjem elhunyta alkalmával 

megnyilatkozott részvétért úgyszintén a 
temetésen való megjelenésért ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Csáktornyán 1908. jú lius hó 31-éfl.

özv. Deutsch Zsigmondné 
és családja.
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Imajte si na brigi decu!
N6 ga tjedna, da hi ili tam nebi se 

kakva nesreéa pripetila iz siromalkom de- 
Cicom. Tu kooji zjaáeju déte, pák ga sega 
spotereju. Tam s dréva dőli opadne, pák se 
ovak pobije, da lehko za navék lázár osta- 
ne. Negdi se vtopi siromalko déte. Negdi 
pák iz srpom ili s velikim noZom ili iz 
kim-tém tak poreZe, da ga skorom zvraéiti 
ni moéi, ili ako se i zvraéi, to mu uvék 
jako Skodi. Öve nesreée, как sam predi 
rekel, se uvék dogadjaju tu iz valóm siro
malkom deéicom, i zato sam pretrucani 
vas na to opominati, dajte, imajte si rada, 
ljubile si je malo bolje, i éuvajte je od tako- 
pogibelji.

Kuliko dece je, ki naraste u, pák su 
lázári. Slépi, éokljavi, lepavi ili drugaé po- 
bili. Anda tu su i predi samo tuliko i tak 
brigu imeli na decu, как i ve; predi su 
tak pazili na nje как i ve. V leli se slo- 
bodno s kamenjem zgadjaju v zimi pák 
na tenkom ledu sanéeju. Mala deca, na 
red, po célom selu, как je duga vulica
sediju ili se igraju na putu vu prahu, nil- 
ée ne pazi na nje. Da kola idejű, ili pák 
marha iz pale, Iteri su malo vekli, ili как 
velimo, malo spametneli, oni odbeZiju kraj 
iz puta, mali pák tam ostaneju, Itere, ako 
je kuéii, ki se ravno nut vozi, ne spazi, ar
si misli, im su svi kraj odbeZali, segurno
je sjale. Sto je kriv? Nemarni roditelji. 
Koga te kaltigati? KuőiSa, ki je ne kriv.
Sto pák mora trpeti i dók Zivi bu trpel?

Siromaőko déte, Itero su roditelji ni imeli 
na brigi.

Pak ne samo, da su takva deéica dostput 
v pogibelji, nego как ste véé to mogli éu- 
daput Iteti ili ste sami od ljudi poéuli, gda 
su se za to spominali, deca nam poleg 
nepazljivosti roditeljov neizmerno velikoga 
kvara moreju napraviti i nemilu kaStigu 
zrokuvati. Nésu uvék niti roditelji krivi. 
Oni siromalki se trudiju i mutiju v polju 
vés dugi den, ter se ovak skrbiju za svak- 
dalnjj kruh. Da se jenput delo odpre, rodi
telji véé nemreju tak brigu imeli na malu 
decu, как po zimi. Deca, nerazumna deéica 
paziju skorom svigdé na malu decu. Ktomu 
jól i na hi2u moraju paziti, na Zivat brigu 
imeti. Deéica moraju to se véiniti, Héra bi 
jó l sama morala éuvara imeti. Najmo se 
anda éuditi, ako tuliko éujemo i Itejemo 
uvék od nesreée, Iteroj su deca zrok bila, 
ili od pogibelji, v Iteru su siromalka, ne- 
duZna deéica dolla.

Siromak élovek, makar si i как iako 
rada ima svoju decu, nemre si pomoéi. On 
si nemre za decu éuvara, dojku к sebi ze- 
ti. S как god tezkim i Zalostnim srcom si 
mora decu doma ostaviti, da se jenput 
delo odpre, on se mora za kruh pobrinuti. 
Bogati élovek on bi mogel i vile druZine 
imeti; ne samo koli gospodarstva, nego i к 
deci. Samo ja sam to jól nit pri jedni hi- 
Zi né videl po célom Medjimurju; zvun 
gospode, oni imaju. I bogatéli ljudi se 
bojiju toga, da nebi morali zvile koga hra- 
niti pák opravljati; takov éuvar ili éuvarica

si niti ne sluZi véé, pák i to se krivo vidi 
ljudem. No istina, gdé je rr.oéi, tarn je 
potrebno Iparati, ar denelnji svét sve 
peneze kolta, nego vu tom poslu, to je 
véé pohlepnost. Kuliko éuda bi se mogla 
ova mala deéica od ovi éuvarov vuéiti 
pák i na brigu su nekomu ostavljeni, ni 
se trpba den na den bojati, da su v pogi
belji. Mala deca tak v govoru, как i vu 
ponalanju jako rada i skorom uvék nas 
leduju veklu decu; как ovi govoriju, как 
ili kaj ovi delaju, tak delaju i govoriju i 
oni. Potlam pák, da malo narasteju onda 
si pák vu éinu i vu ponalanju tak i vu 
govoru roditelje ili pák uéitelja nasleduju 
Iteri je uvék znjimi. Vidite, как nebi biío 
onda dobro, da bi si vi к valoj maloj 
deéici, jednu dobru pucu, ili dobroga deőka 
zeli. Oni bi se imeli éas z valóm decom 
zabavljati, i na nju paziti. Ako ste dobre 
éuvare zebrali, как neizmerna velika hasén 
za valu decu, ar как velim, oni je budeju 
vu svem, tak vu njivi éini, vu ponalanju, 
как vu govoru nasleduvali. Ako su ovi 
ponizni, miiostivnoga srca, segurno i vala 
deca budeju na dobro nagnjena. Nego naj- 
te si morti kakve zloéeste, samoladne 
éuvare najeti к valoj deci, ar bi vám je 
lehko i pokvarili. Ar siromalko déte na 
zlo je ravno lak nagnjeno, как na dobro. 
Dobro si anda pogledajle, koga éele si 
zeli к hiZi.

Sreéni su, ki bi si mogli zeti к deci 
éuvara, pák si neéeju, nego Zalostno za 
one, Iteri si znaj * to veliko dobro oremis-
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Poviest zvonovah.
Sve je dobro znati, pák anda i to, как 

su zvonovi nastali. Godine 1856 imái sam 
u Zagrebu, bivli destolkolac na gymnazii, 
za professora doktora philosophije Kiseljaka. 
To je bil véé staroviéen gospodin а как se 
ODO véli: »dobra duda.« On nam je vile 
krat znal u Ikoli predavati i stvari, kője 
niau u njegov predmet spadale, a svako 
takovo predavanje je popratil izbilja istiniti- 
mi rieémi: »Sve je dobro znati!« — i onda 
je pviéel stvar razlagati, a mi dijaki smo si 
njegov govor na papir notirali, kője je najme 
bilo vriedno notirati, pák nam je takovo 
isvanredno nauéanje u mnogih sluéajevih 
znalo dobro dojti.

Jednoé je u Ikoli zastupal bolestnoga 
professora Macunaj рак как je Macunov 
predmet bil latinski i gréki a Kiseljak je bil 
aaravoslovac, to on za svog zastupanja nije 
latinski niti gréki dal vieZbati, véé sedne na 
kathedru i rieémi: »Sve je dobro znati!« —  
priéme о postanku zvonovah govoriti.

Ne dugó tomu, sam evője stare Ikar- 
teke pregledaval, pák sam u jednoj nalel,

onda olovkom notovano Kiséljakovo preda
vanje. pák jer je dosta zanimivo, a i »Sve 
je dobro znati!« — predajem je poltovano- 
mu Muraközu neka »Urbi et Orbi* razglasi 
kad i kako su poéeli zvonovi bivati i sluZ- 
bu vrlili.

Zvonovi su priéeli tekar onda, kad je 
krléanska cirkva postala gospodarica svih 
narodah te joj je slobodno bilo daleko po 
zemlji javljati i pozivati к sluZbi boZjoj. Ali 
ovi zvonovi su u poéetku bili maujkavi 
Oni su bili iz Zeljeza — pák je Bochumans- 
ka íabrika, gdc se Zeliezo tali i zlieva puno 
iz prollosti govorila, kad je svoje Zeljezne 
zvonove, kakti posve novo iznalastje nazi- 
vala i na prodaju nudjala.

A koja je razlika med najstarinskijimi 
i med najnovijimi zvonovi! —  Oni starinski 
su bili iz jakih Zelieznih ploéah kovani i 
skupa znitani, как je takovo jedno prastaro 
zvono u muzeumu u Kölnu videti moéi, 
koja sastoji iz triuh Zelieznih ploéah, kője 
su sa kufernimi éavli skupa zbile, a táj 
zvon je naéinjen godine 603, ada je danas 
star jezero tri sto i éetiri godine.

Navadno su za ono vrieme zvonovi 
bili éetverouglasli, как su oni u St Gallenu 
za videti iz St. Columbansa, od godine 610

ili oni, kője je moéi videti u Murnau u 
Bavarskoj iz osmoga stoletja. Glas tih zvo
novah se je za onda ljudem éinil éudotvoran, 
dapaée slralan, jer se ozbiljna dogodovltina 
éita, da godine 615, kad je kralj Chlotar 
proli varalu Sensu u Burgundu marliral 
sa vojskom, za da grad obsieda je biskup 
Lupus osobno za vule takovoga jednoga 
novoga zvona vlekel i zvonil, za da sla- 
novnike skupa sazove na odpor proli ne- 
prijatelju i laj nenavadni süni glas zvona 
je neprijatelja lakó prestralil, kakti glas iz 
neba, da je kralj Clothar preslralen skupa 
sa svojom vojskom obsednutje grada dignul 
i miesto ostavil te bieZal, как da mu je 

I nepriatelj za petami.
To su anda bili zvonovi kovani. Tko 

je prvoga zvona zlieval, kakove danas ima- 
mo, nije poznato, da bi to toboz imái biti 
Paulin Róla, je nesigurna priéa. Ali prvi zvo* 
nolievac, koj nam je poznat, bil je Tanko, 
fráter u St. Gallenu, koj je cesaru Karolu 
velikomu njegove zvonove u Aachenu zlieval.

Isti taj Tanko je batigom takovoga po 
njem samom zlejanoga zvona bil zatuéen. 
Priéa о tom sluéaju govori ovak, da je Tan
ko jedan diel srebra, koje je dobil da u 
zvon zaleje, za sebe pridrZal, anda prone-



lili, i rada bi si pomogli, pák si nemreju. 
Ja bi vám rád povedati jednu priliku, как 
bi si svi lehko mogli pomoéi. Та priiika 
je рак: Podignite svigdé, posud, vu svakoj 
obéini ovodu za malu decu. Posluhnite me, 
vi sami badete rekli, zakaj ste véé zdavnja 
né napravili!? Как drugaékoga ponaéanja 
su vu takvoj obéini deca gdé je ovoda! 
Так dobra, tak mila, daje svaki ólovek z 
veseljem gledi. Pák roditelji nigdar nikvu 
nepriliku némaju. Nemoraju se bojati, da 
ée njim déte kaj napravili, ili da ée v 
kakvu pogibelji dojti.

Vidite moji dragi, ovak bi iz célé ob- 
éine deéica v dobrom mestu, pod obrambom 
najverneáe áuvarnice i skrbiteljice bila, tak 
bogati, как siromaáki roditeljov deca; ovak 
bi barem zasegurno znali, da su vám deca 
v dobrom v najboláem redu. Ovak bi 
bili svi skupa jednaki vu obéini, pák bi se 
barem deCica spoznala i rada imela; prek- 
éija i jal nebi se mogel vu njiva sréeca 
vpiliti. Gdé jóé némate ovodu, dajte, s óim 
predi podignite ju. Kuliko dost veliki obéin 
je v éteri jóé né niti ákola, niti ovoda. Bo2e 
как nemarni ste!

Politiöki pregled.
Minister predsednik Wekerle i dr2avni 

tajnik trgovinskog ministeriuma Szterényi 
su pregledali öve dneve rude 2eljezne vu 
Petrozsényu i Lupényu. Как novine piéeju 
öve rude budu se pod vekéi posel zele, 
te bude mnogo viáe teáakov potrebno vu 
njih. — Minister trgovine Kossuth je sada 
vu kupelji Pöstyén, gde si boleéu nogu 
vraéi. Mnogo i mnogo ljudi se popitavalo 
za Kossuthovo zdravje a novine su sve 
pisale stalno, как je i как mu je To nije 
éudo, jer ravno sada je blizu ono vréme, 
kada bude nam jako treba Kossutha.

Po célim orsagu ako ide élovek sve- 
posvud Kossuthovo ime slaviju. Nőve fab- 
rike, da delati. Svigdi, gde je samo malo 
znameniteéi váróé se di2eju nőve fabrike, 
da siromaéki narod more posta dobiti, — 
i nebude mu treba vu Ameriku se odseliti. 
Kossuth se trsi da najprije ójáéi táj orsag, 
pák onda da more proti stati neprijateljom.

vieril iliti vkral, pák onda, kad je zvon bil 
gotov, nitko snjim nije mogel zvoniti, jer 
zvon nije glasa dal. Na to prime sam Tan- 
ko za vu2e i potegne, ali ga je boéji sud 
radi kradje odmah dostignul; batiga se je 
najme od zvona odtrgla i Tankoa tolikom 
silóm po glavi lupila, da je na miestu os- 
tal mrtav.

Puéko mnienje, da bi zvon primieáa- 
njem srebra bolji glas dobil, size anda jóé 
u slara vriemena natrag, ali to mnienje, 
kője i danas nekoji imadu, je posve krivo. 
Bolje materije, iz kője se zvon zlieva néma, 
nego je bakar (kupfer) i englezki zinn, a to 
skupa raztopljeno saéinjava nieku vrst brun- 
ca, kojega zvonolievci jedino za zlievanje 
zvona uzimlju.

Cistoéa i jakost glasa zavisi jedino od 
forme zvona i njegovog razmierja medju 
visinom, áiriíiom i debljinom, koja mora 
toéno se jedno prama drugomu slagati. Ali 
bad ovo je ono, to su oni zakoni pri lieva- 
nju zvona, koji su se mnogimi probami i 
izkustvom po zvonolievcu dali prisvojiti, ali 
se i danas jóé ncdaju posve toéno mathe- 
matiéki proraéunati. Anda nije éudo, da se 
je umietnost zlievanja zvonovah, jóé cielog 
sriednjeg vieka, za tajinstvenu umietnost

Rude, kője su vu orsagu se sveposvud 
povekáavaju. Gdo bi si misül, da iz lapomé 
rude vu Tata mestu svaki dén 800 vagonov 
lapora odpelaju vu drugi orsag. Premislile 
si kulikó ima posla siromakov pri jednoj 
tak velíkoj lapornici.

I mi medjimurci imamo jednu rudu i 
to petroleumsko. Ako bi ovu rudu dobro 
vu ruke zeli i dobro bi se obdelavala, vno- 
go i vnogo siromakov rnedjimurcov bi si 
moglo tam kruha priskrbeti. —

Vu politiki imamo jóé znamenitoga to, 
da se Horváti jako srdiju na nas. Bilo je 
nekée spraviéée vu Pragu vu Ceskoj, tam 
su bili iz svega svéta najznameniteái slav- 
janski lármáéi. Pa ravno zalo jer je svaki 
drugoga hotel nadlarmati nisu zvréili niét. 
Opet se je spunila ona pripovest, da kada 
je Bog narodom podeljival svaka dobra, je 
i horvate pital kaj hoéeju. Kad su se hor
váti posvadili, jer bi svaki drugo étel, onda 
je Bog zaprl nebo, pák su horváti dobili 
jeden veliki — niét Samo jedino гг. nas 
medjimurce su se pobrinuli vu Pragu i 
odluéili su da budu med nas apoétole pos- 
lali — í to malo druge koste jóé, как je 
Magdié Petrica No. IL Ovim apoátolom bude 
cilj, da gde je koja zemlja zaprodati ono 
za zagorce i srbe kupiju, da tak Medjimurje 
osvojiju. Ali to je jedna falinga, da nemaju 
dosta penez, pák su zato odluéili, da budu 
po Medjimurju brali peneze i po drugih 
mestah, gde Ziviju horváti ili srbi. Pazite 
medjimurci, nedajte se vkaniti!

Vu Horvatskoj jc vezda horvatska 
stranka prava vu veéini. Vu toj stranki su 
vám takvi ljudi, как oni, koji su negda pri 
Svetim Petru krejcare pobirali za onu ciga- 
nicu, koja se je izdala za Majku BoZju. 
Vodja jim je Zagorec Stjepko nekái kapelan, 
koj se je iz sv. meéah dobro obogatil, a 
vezda ima vrémena larmati. A drugi vodja 
jim je Supilo, koj nikad nebi doéel vu 
novine i na svetlo, Zivel bi lépő vu kmici, 
как onaj kukec, kojega mi nemamo radi 
vu 2emlji, ako nebi iéel pred magjare kle- 
éat, da ga naj pomoreju za ablegata, on 
bude najboléi prijatelj magjarom. Ali vka- 
nil nje je рак mu sada viáe neverujeju. 
Zato nemore dojti na vladu horvatska stran-

dr2ala, koju vrlo riedki razmu; dapaée je 
u puku bilo mnienje, da svaki zvonolievac 
mora bili s vragom u svezi, za da mo2e 
svoju pogibeljnu i nesigurnu umietnost po- 
voljnim uspiehom izvesti. Mnogo zlievanje 
je zlo izpalo. Viée krat je forma iliti modla, 
kam je raztopina brunca tekla, se razpukla 
pák su pri tóm ljudi nastradali a i ciela 
sgrada, gde se je takova nesreéa znaia do- 
goditi, je se vu2gala i zgorela.

Po tóm nam biva jasno, da je ta umi- 
elnost zvonolievanja u nieku coprijuzavita 
bila, pák je polag dobro ili zjo zlejanog 
zvona, dobrim ili nevaljanim glasom onda 
púk dr2al, как je bil vrag zvonolievcu na 
pomoé ili protivnik. Рак как je sve dréalo 
do coprije glasa zvonovoga, tak su potlam 
izvanredne moéi samamu zvonu pripisivall.

Na poéetku svoga obstanka, je zvon 
imái svoj glas na daleko i éiroko éiriti, za 
da ljude к sluZbi bo2joj poziva i tak je na 
poéetku svoga postatka bil jedino u slu2bi 
cirkve i molitve. Prije zvona se je to pozi- 
vanje ljudih к slu2bi bo2joj obavljalo, da 
su bili namieéteni takovi sluzbeniki (Cureo 
res), koji su od kuée do kuée dojavljivali i 
pozivali u cirkvu, poslie je za táj posel bila 
odredjena trubenta, kojom se je pozivalo, a

ka prava, jer su vu njoj takéi ljudi, koji
svoje miölenje menjaju te magjar oemoreju 
imati ufanje vu nje.

Ali puetimo horvate, p& pogledajmo 
malo как je opala ova Ijetina vun. Po ce- 
lim orsagu se je péenica i hr2 dobro poka- 
zala. Jesenski jeémen je takaj lépi. Ali 
protuletno silje je jako slabo. Suőa je skoro 
sveposvud velika bila. Kuruze se cjpsta 
dobro ka2eju po Banatu po Slavoniji, ali 
vu veszprémskoj varmegjiji su jako slabe. 
Tuéa je po vnogih mestah bila i osobito 
jóé gorestojeéu páenicu, hr2 i drugo silje 
jako zmlatila. Proti goricam nije moéi niét 
reéi. Sve posvud se jako lépő ka2e, pák 
ako Bog neda nikakve nesreée bude vnogo 
vina. Mo2ebiti da Bog pri tem hoée nado- 
mestiti narod za slabo silje. Sada je po cé
lim orsagu po srednjem. Jesu mesta, gde 
je malo sada. Osobito.síivah je vnogo na 
nekojih mestah.

KAJ JEJNOVOGA ?
—  Nered vu obéina. Pretrucani bu- 

demo one obéinc po imenu spisali, gdé 
poglavari neöeju sudcove i varmegjinske 
naredbe Zader2ati, ili gde ne pazlju na to, 
da bi se öve oátro, poleg svakoga naéina 
zadr2ale. Decu vidimo po svi kréma, po 
célom kotaru slobodno iti, pák tam pijeju 
i puáiju. Kaj je to?! Poglavari, ako vi vidi
te, da su neéleri roditelji za nikaj, zakaj 
onda vi ne stanete napré. Jeden zloéesti 
deéec pokvari drugi deset. Ve samo pijeju, 
puáiju i — dost 2alostno — kradeju, pot
lam budu i streljali, pák z no2om piéiib Ej 
poglavari, kaj spite? Ili pák svi samo to 
velite: »Te2ke me brigeN Dost 2alostuo!

—  Opomina. Najte se dopustiti tleci 
s kamenjem zgadjati. Ne samo ovi vekéi 
deéeci, pastiri, nego i mala deba se jako 
rada s kamenjem zgadjaju. Рак как? Ze- 
meju si palicu, pri jednom kraju malo газ- 
kaliju, dene nuter kamenéeka i ovak iz pa- 
lice ga more jako daleko hititi. To je jako 
pogibeljno, ar bi se kroz to i velika nesre
éa mogla pripetiti. Dobro bi bilo, ako bi g. 
kotarski sudci oátro zapoved dali birovom, 
da ovu pogibeljnu igru deci oétrO naj pre-

najkaénjije, t. j. neposredno pred zvonom, 
je to obavljal klopotec, kakov je u cirkvi 
na veliki peták pri oltaru miesto zvonca, 
ili pák pozivaé posve jednostavno dviemi 
drevi, tukué jedno u drugo, pred svakom 
kuéom zru2il, i tim znamenje dal, da je 
vrieme u cirkvu iti.

Poslie toga je doéel zvon, koj je pra- 
vovierne к redovitim i izvanrednim slu2bam, 
bo2jim pozival, a najme рако л pogibelji 
pred neprijateljom, ili ako se je je bilo bo- 
jali od priliepéive bolesti, kuge, kolere, gri2e, 
— ili ako su se na nebu nagomilali érni 
obiaki, koji su nesreéu nazvieééaji. U tako- 
vom sluéaju je zvon na daleko pozival'svo- 
jim glasom ljudstvo, da se Bogu’ pomoli.

Ali na skoro se je u puku drZalo  ̂ da 
néma on poziv na molitvu tu jakost, za 
odvrnuti nesreéu, véé sam zvon i tak. je 
anda doálo, da je u puku mnienje nastalo, 
ov ili on zvon ima nieku veéu tajinstvenu 
moé, nego on ili on, kada je treba zvone- 
njem kakovu nesreéu odvrnuti.

Viée krat se je véé pri zlievanja zvona 
na ovu éudotvornu moé njegovoga glasa 
raznimi priéami hotelo dielovati, jer n. pr- 
benediktinski kloéter u Sv. Vidu kod Frei- 
singa se je hvalisal, da ima osobitno moéno



povedaju, i zato naj roditelji budeju od- S öve prilike moréja si példu réti i ve. Koj nemre cedutu pokazati, — mora 
govorni. naSe medjimurake obóine, da gde je samo pd mesta drugoó platiti.

—  Gróf Festetics Jenő je 24-ga ju- moguóe naj postaviju gori obóinsku mesni- 24. §. MaSetari samo onda, slobodno 
Hala popoldan ob 1 vuri odputoval i jeden cu, da i nali medjimurci dojdu po takvim bereja peneze od prodavcov ili kupcov, ako
Cas ga opet nebu nazaj putu, za fal cénu do dobroga mesa. moreju dokazati, da imaju engedély» za

— Zalavarm eovila nőd se  к v est- — Sejsm vu DraikovCU. Как nam maSetariju.
rom  Dokazano ie da sa od nas beteíne daie na znanJe poglavarstvo Draäkovec ob- 26. §. Koj je v pogodbi s prodavcom, 
avinié Doäiliali v Austrüu zboe Cesa ie ve 4ine>tann Je larifa sljedeCe, gledeó eene koja med nje nesme jeden tretji dojti se pogajat.

jeden eas nebu smeti z naäe varmegjije koga mm.stermma, koju je vun dal za gor. brat. pr. prodaj, ,1, se komu nagraZat. je
nikle svinje lifrati v Austriju. .menovanu obfi.nu 1908-ga Ijeta jul.uSa oätro prepovédano.

— f - O d j K  Murai Roberte, Ь Ш » .  £ * £  X -  "  “  ”  ^

S Ä Ä a J Ä i b Ä  t  * r » -оь». ; « . » ™  -»“ ■ -------------
jezer koiun. Celi imetek dojde pod szt ró- n* “  na glavl donese na seJam. se S v a k o v r s tn e  llOVOSti.
kusko äpaniju i od se dob bude véé grof P,au b nu* ____
patron beliCke cirkve. 2 Koj z kol trZi svoju robu mora pla- р>| c|gare Jeden amerikane(,  koj na

—  Velika muStra Kraljeski honvéds- 11,1 Ia,°  n" .  , d millione broji, si je tri glavu od dugoga ia-
ki minislerium je .odpis poslal Zalavarme- 31 KlBJ 8a , ra , pP||g ’ d 8 sa, как bi on mogel dojti do fal cigar,
gjiji gledeó velike muStre. Poleg ovoga od- vd ™ "j Pslolicah stoij ш na äla|aii Njegova prefrigana pamet ga je za Cas na
pisa yel.ka múltra se pofine na óakoskoj \obu ЫаЬ od svakoaa kvadrat- Pravi Pat dopetjala, i nas jankee se spravi
okolici aug. 2-ga, i bu trpela do 18-ga sep- )  fi|| ’  ̂ ® v jednu trafiku, kupi si tam 300 komadov
lembra. me ra * . . , , cigar, svaku po 1 frank 26 centimes. Da

— Naredba za mesnice. Daranyi . 5- K°J ba átanjgl donese robu na se- su veß cjgare v njegovih rukah bile, otiáel
Ignác kr. minister je naredbu poslal svakuj Jam\ P*ab od ava, oga melra? kak , je s njimi к jednomu osiguravajuéemu 
varmegjiji, da naj se pobrini, da radi siro- álanÍ8a duga, 5 fill.; i ako je robu v ladici (jrU2tVu, i tarn je dal svoje cigare sekurira- 
maSkoga puka svaka obi ina naj postavi dopelial na sejam, od svakoga kvadret metra^ na 376 frankoV) _  proti ognju _  
obóinsku mesnicu, vu kojoj se oesme meso kaj zaleZeju lad.ce se plat. 4 till. Ako je Za n(,sler0 vréme je spuáil cigare i
trtiti nadobiéek, samo da tuliko dojde nutri, roba na viáe Stanjgah obésena, vu onom oncja jé p0trebuva| 0(j dru2tva, da naj mu 
kaj kosta obéinu mesnica i meser. Ve se siuCaju se céna od najdugée Stanjge raőuna. cigare p|atii jer su sve od ognja zgorele.
sve obéine gibleju, da postaviju, takSe mes- () ba zem.JI , V 8q °#ni Г° Ьи ° d ^éla stvar naravski doä,a Pred sud» k°j 
nice, vu kojih bu se tríilo meso, ne samo svakoga kvadrat metra plati 6 till. je amerikancu ^al prav, i odsudil druStvo,
za one, koji od dneva, do dneva imaju pri- /* ZvUi! Je odr®dleno» df  bd r,n“ da ima njemu platiti 375 frankov, — Ame- 
liku, da njim na stol dojde govedska juha, gelSpila, i od svakoga Satora, Stsri je роз- гл5апес je SVetlim obrazom nesel dimo pe- 
nego i za one, koji samo na velike svetke lav,ien za zabayu, se ima platiti 20 nil. neze  ̂ j vu 8е^  ge prekoredno raduval, 
ieliju podeliti sebi i familji malo boljäi obed. Isto tak. oni* ко)‘ avolu robu natelu kak je moge| cé|0 druátvo narezati. Ali da 
Dokazano je, — как nam to Zalamegye noseCi ponujaju ljudem, platiju od toga 20 fill. ^  on znaj kaj ga 0(jza(ji Cakflj пеы áe 
zvane novine piSeju da v Zalaegerszegu je KoJ1 s praznimi koli dojdu na sejam ĵi smejal. — Druitvo je zatuSilo ameri-
dobro izpala vun varadka mesnica. Cez krat- ne P,abJu od mesta. kanca, da vuiiSe hotonce takve stvari, koje
ко vréme su strkili vu ovoj mesnici— как — Nova naredba za sejme. 15 §. su sekurirane. I sud je prav dal druitvu,
smu véé u prodlim broju spilali, vide koma- On prodavec, koj se svaki zbog mesta, ili amerikanca je odsudil zato na 90 dnevov
dov marhe —  i to tak s velikim uspjehom, koj drugoga oCe pretirati iz njegvoga mesta, reSta.
da varad nekvaruje, nego od dneva do dneva bude odtro kaátigan. — Lepa zabava . Juliuäa 26-ga je
eve vu vekSim broju hodiju, varaáinőari v 16. §. Hrane, povrtelje i sada svaki lépa zabava bila vu Dekanovcu, как nam
ova mesnicu po meso. slobodno tr2i, samo ako od toga plati, kaj piSe dotiéni dopisnik koi je sam bil delnik

I ■ I je véé prepisano. öve zabave, zabavljala se céla fara, a oso-
4. . . .  . 17. §. Tarifa mora biti na obéinski bitó Dekanovec obéina.

zvono proti iiepogodi vr.emena, jer u njemu hjjsj . na 8ej mu yun obeäena da si svaki Andralec Alfonz sin Andralec MatjaSa 
zlejana jedna kaplja Kristuleva. Dakako, — more preCitati) ku)jko jtna р|а(1и za ovu obóinákoga birova, je na ovaj den slulil
da je to samo puéka priéa, koja néma ni- Qnu го^ ц prvu  svelu meSu v dekanoskoj lépoj farnoj
kakovog znamenovanja. lg  ö Ako bi on koj dojde svoj um cirkvi. A drugi sin njegov Florian je na isti

• S a d a  J® v e í  P °  m " o g l h  m ie s t ,h  z v o n e ‘  r o b o m  n a  s e ja m ,  I t e l  v i d e l i  t a r i f u ,  n a  o v a j  d á n  b i l  n a  z d a v a n j u  s  B l a i k o v i C  B r i -
n j e  n a  o b i a k é  p r e p o v . e d a n o ,  j e r  z v o n  u  g i -  n j e g o v u  p r o S n j u  m o r a  t o  o b d i n s k o  p o g l a v a r -  g i t t o m ,  ő e r j p m ,  B l a g o v i ő  V a le n t a .  O v o g a
b a n ju  p r iv la C i  s t r .e l u ,  p á k  s e  j e  v e ő  p u n o  з ( у о  p o k a z a b  p a r a  . j e  s k u p  d a l  b r a t  m l a d o l e n j e ,  k a k l i
p u t .  n e s r e ó a  d o g o d d á ,  d a j e  s l r . e l a  u  t ú r é n  H n o v o r n e l n i k .  N a r a v s k i ,  к а к  s v i g d i ,  t a k  i tu ,
v u d r . l a  I z v o n e ó e g a  z v o n a r a  u b . la .  M e d j u t .m  , 1 “ - »• u d  m a r h e  s e  p o b . r a j u  p e n e z .  o a r a d a  i z a b a v a  i v n o e o  l iu d s t -
z v o n e n i e  D ro t i t u r ő in u  u  n i e k i h  m ie s t i h  i o l  P r e d l ’  k a k  ö o v e k  m a r h u  n a  s e j a m  d o t i r a ,  а  о н а  j c  v e i .K a  p a r a a a  1 z a D a v a  . v n o g o  í j u a s i  
z v o n e n j e  p r o u  l u r c . n u  u  п .е к .п  m .e s u n  j ó s  « \  . . d  . '  . L  v a  s e  j e  z a b r a l o  s k u p ,  d a  v . d .  o v o  l j é p o
o b s t o j i .  d a k a k o  d a  z a  z n a m e n o v a n j e  i s t o g a  0 0  3 a l o r o v  1 o r u g e  r o D e  s a m o  o n a a ,  а к о  д  .
n i l ,  m ik  n i ti n h la s l i  vet n p n i a i n  ч а т п  м п я . í e  d o t iC n .  V e ó  n a  S V O je  m e s t O  d o l e l .  s v e c d i i u s ihit. puín.ti oblast, vec neznaju, samo zna- Svakomu kői kai dódra ili do- Iz Csáktornye su se potrudil. na ovu
du, da je navada zvon.lt. A to je zvonenje JU- 8 ovakomu, koj kaj dódra .1. do Cvetkovirs Antal Heinrich ätacu-

tiedriR ipdnnir Н япя n 11 4atih пррН nese na sejam mora on koj od mesta po- svecanosi uveiKovics Aniai, neinricn siacusvakog tjedna jednog dana u 11 sat.h pred ' ”  nara sin j k(<er, Prostenik i domaőa gospo-
poldan, kője je naredjeno joä od papé Ca- S ^ o T m e n t  biti nanisano kalikó da- A z Varaídina je doäel mladomeSoika. 
Iixtusa III-ga god.ne 1467 te poz.va krátíe- wa e®űul1 ">ora о т  nap.sano, kul ko 2uDaní й s svoiom aosDom i
Dike na molitvu proti napadaju slraSnoga 8® bere od mesta, nadalje íme onoga, koj J P . J ’
tnréina II ^olnoíiradu zvone svaki netak n od mestq, pobira 1 datum, na koj den se Jeaen Palfir- KaK nam aopisniK pise, zaoa lord na. U bolnogradu zvone avaki pétik u . F va je trajala dva dnir i oá déndenes se
11 satih, pák to je pn tóm najliepáe bilo, arzi seJam , . , sha-a skuD rodbina na male kosturice Skad sam ia onamo u <ikolu doáel nak чят Ako prevstaneju cedule od sejma, öve snaJa SKUP roamna na ma e Kosiurice. ökaa sam ja on т о  u sko u nősei, p к sam drucim ^eimu nesmeiu vun davati jednom reéjom, poleg reőj dopisnika zabava
p.tal toboz znat.Zeljan, kaj to u 11 sadb 8e mesú oobía e bila tak lepa, da gosd sedemdesetsedem
aada .von., au m. odgovor.l. da to zvone « •  8od seimarov kik ie doouMeno nepozabiju, kak su sa tinó zabavljali,

éinu zvone, a ne radi smrti Zveliéitelja, pák 50 korun áll0Ían5 isl°  lak se »‘obodno kaá- —  Tr „ j  af .
onda Kristuá nije pred poldan na kriáu li8uje svaki sejmar, koj bi prez cedule vu- —  O G L A S . Vu ParnyÁku proda 
umro, véé kad se je sunce nagnulo. I ovak Sel ? a seiam 0v ötrof ide vu obéinsku se jed en  lepi grunt, ávma i  velika 
sam ja stranjski éoviek onde domaée znal 8*г°^пвки kassu. orana zem fja (Antolovich$ Lovra i  ze-
nekaj poduéiti, kaj toliko godinah nisu znali 22- §- Svaki, koj od mesta pobira, slo- . jednom u ili viSem kiipcom. K upec  
véé ktivo mislili bodno mesto sebe namestmka poále, all to 77  , , , . \ , , ...
veó » .v o  m.al.l.. mora predi оЬ(51п9коти poglavarstvű javiü. m oie od '™ h 6,ato H  dob,tL \u

EOI. Kollay. 23 § Svaki sej mar mora cedulu napré ovqj at vari propitivati mqci se p n  dr.
pokazati, ako ga na to kontrolor gori pozo- Lajos Schwarz, fiákaliuáa Csáktornya.
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Bádogos: Férfi szabók: Mészáros: Vászonkereskedő:
Hübsch Manó, (fasaénraktár) Csáktornya Ivacsics lgnácz Csáktornya Nuzsy Mátyás, Csáktornya Szivoncsik Antal, Csáktornya
Dorner Sándor b B,dic, Ferencz’ szabó Csáktornya . Vendéglők:

or eres e O . F é r f i  á q  nr>i H iw o tá r u L r  ■ Órás és ékszerész: Deutsch Adolf, nagyvend. Drávavásárhely
Máyer Testvérek, Csáktornya ^  e  n o 1  a i v a i a r u K  • p . .. .  H „  e .. Kovács Mihály korcsmáros Drávavásárhely

Zrínyi Viktor, Csáktornya PollAk öernát» Varaidin Hajas József, Csáktornyl
Borbély és fodrász: Pezsgőgyár: Pecsomik Ottó,

Nád^di Nándor, Csáktornya r V S Z e r ^ e r e S j < ® C*®S ® ^ : . . . .  Muraközi pezsgőgyár, Csáktornya Antonovics József, ”
H<k Szilárd, „ Schwarz Mór ket„keoó Drá. .vásárhely Becsey Albert,

МшМасш H»li«gr«rtyioi'í. в& тЙ ГЙ к, , гил g22S <Fehér **‘1тЬ) -
Tihányi Mihály Domasinocz « - « - h  Г S.olczer W f ,  C .» k „ r„ y . “ Géz.

_  ,  £• ,Pn'n,';“ 1 *,lklA*- „ Mráz Jenőié ”
B u torrak ta r: * * ! " " ” 'L*1-. ' "r "k , Szállító  e s  d es  • к а к е ге ч к  Pruszátz Alajos,

Schwarz Linót v.raM in nzetre.th Testvérek Sznn.üathely bzallltO es des kakereSk. De„t.ch Z.igrnocd, ”
Bútor Ä p o r s 0 r .k U r  K a v e h a z a  • L b Mur e , f„, C sator y .  Schlesinger Mor

Horák ödón Ctókto nv. K a v e n a z a  . Mlh,.i,C8 Ferencz

C z i p é s z :  Hnr*áth°Géza, C»áklorm. T e i e t  é s  t e j t e r m é k e k e t  Singer " l a i m m "  ,a,U  0Z Szoboticza
Masztnak József Csáktornya Gerstniann Lipót, ” « eáktomyára házhoz szállít Kalchbrenner Ferencz, Stridó

Kékfestő: ” Bányavári gazdaság. SuliMuutt „Kristálf ЙШИ |>lr:
Divatáruház: Scheiber Mór, Csáktornya Üveg és porczellánkeresk: Herczog Sándor vasúti vendéglős

Linzi ét Brodnyák, strtdó Kőfaragó és sírkő készítő: T6,,0r' K Utód>' C,ikl0rnyl- KI , , t . u ,
. Tenztanvák Bódoa r.in„ „v Url- él >(11 dilit, jtttt és dliZHiűlruk: Nyári mulatóhely :

E r e d e t i  S i n g e r  v a r r ó g é p e k : * - • • " » *  Bódog, Csáktornya K(,|enien ^  Csáktornya « .  Knorlzer Károly vendéglője Szentilona
Singer Co., Árpád-utcza Csáktornya L í k o r g y á r :

*  . Hochsínger и. és fiai cáktorny. Vaskereskedés: Zongora készítő, hangolü és nktiros:
É p ü l e t  é S  m u l a k a t O S :  készíti a hires »Glória» sósborszeszt Proetenik Gusztáv, Csáktornya Wogrincsics Ferencz, Nagykanizsa

Rosenberg Sándor Csáktornya 12 üveg bérmentve 6 korona Bernyák Károly, utóda „ Erzsébet királyné-tér 10

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