
41. szám.XXV. évfolyam. Csáktornya, 1908. október 11-én.

A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

Kiadóhlva t á l :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. 

M egjelenik hetenk in t egyszer: vasárnap.

ElMzetfel árak:
Egész évre . . . .  8  kor
Fél é v r e .........................4 kor
Negyed évre . . . .  2 kor 

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Nyllttér petltsera 50 fillér.

Felelő« szerkesztő:

Z R ÍN Y I K Á R O L Y .

Magyar udvar.
Budavárában trónol a király . . .  így 

irta a költő. De látnoki szűrne, a nagy idők 
ködhomályától elborulhatott. Mert csak né
ha, néha 3zékel Budán a király, tartózko
dik szerető magyar népe körében.

Csak néha, néha köszönthetjük ma
gunk között a királyt s ezt fájdalommal 
regisztráljuk. Pedig hogy az agg uralkodót 
minő szeretet veszi körül hű magyar alatt
valói között, azt még talán Őfelségének sem 
kell erősítenünk. Kitetszik az mindabból, a- 
mit napról-napra, szemtől-szembe lát. Az 
üdvrivalgásból, ha valahol megjelen, az áhi- 
talos tekintetekből, mely a szemekből ki
sugárzik, a féltő gondból, melylyel felkent 
személye felett örködnek.

S mégis . . . Ritka vendég hazánkban 
a király!

Hogy mennyire szükséges Magyaror
szágnak, de különösen a fővárosnak, hogy 
magyar udvara legyen, hogy a király s kör
nyezete körünkben időzzék, az kitűnik ab
ból a hihetetlen élénk életből, mely az ud
varnak a fővárosban s az országban való 
tartózkodását jellemzi.

Miként a fényes üstökösnek kisérő tár
sa a hosszú fénycsóva, épen úgy az udvar
nak a fővárosban tartózkodása fényes sür
gés forgást, idegen forgalmat s anyagi elő
nyöket von maga után.

Külföldi uralkodók érkeznek. Fogadta
tásuk, ünnepeltetésük sok-sok pénzt, fényt, 
hírnevet szerez az illető városnak. A kül
földi sajtó hasábokon keresztül foglalkozik 
székesfővárosunkkal ez alkalomból s ennél

Főeierkeextő:

M A R G IT A I JÓ ZSEF .
Kiedő ée laptulajdonos:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

jobb reklám még tenger pénzen sem sze
rezhető. így lesz ismert országunk a kül
föld előtt. A várva-várt s valóban szüksé
ges idegenforgalom igy válik valóra s a jólét 
szinte előre veti árnyékát.

Ma a bolgár fejedelem, holnap a spa
nyol király látogatása teszi örökre feledhe
tetlenné az agg uralkodónak Buda várában 
való székelését. Ünnepélyek, mulatságok, 
díszes színi előadások adják meg a külső 
fényt annak, mit bensőleg a magas vendé
gek látogatása kölcsönöz. Mindenki látja, 
mindenki érzi, hogy ennek nemcsak elvétve, 
nemcsak az év legkisebb részében kellene 
igy lennie, hanem miként egyéb székváro
sokban, az egész esztendő folyama alatt.

Ha a külön magyar udvartartás, a kü
lön képviseletek állandóan fővárosunkban 
tartózkodnak, akkor mindig élvezhetnők 
azokat az előnyöket, a melyek ezekkel 
együtt járnak.

S igy nemcsak a civilista költségeivel 
járulnánk az udvartartáshoz, hanem viszont 
az udvar is előmozdítaná azt, hogy Buda
pesten s igy közvetve az egész országban 
pezsgő élet, idegenforgalom gazdagítaná a 
polgárokat. így azután szívesen járulunk 
az udvartartás költségeihez, mert hiszen 
busásan visszanyernők a vámon az udvar, 
a külföldi képviseletek költekezéséből.

S noha minden tényező együttesen 
oda hat, hogy ez az álomszerű jogunk meg
valósuljon, mégis azt hisszük, sok idő fog 
eltelni addig, mig az Önálló magyar udvar
tartás s annak minden járuléka magyar ha
zánkat megörvendeztetheti.

A magyar haza felvirágoztatása pedig

csak akkor valósul meg igazán, ha az ud
vartartás fényével az uralkodó-család is elő 
fogja azt mozdítani.

Hol az igazság?*)
1908. oki. 1-én Alsólendván tanitógyű- 

lés volt. A felszólalások és indítványok ke
retében felszólalt néhány kollégám, helyte
lenítve azt, hogy én sajtó utján a vend
vidéki tanítóságot támadom.

Különösen Pallér nagypalinai kollégám 
találja magát megsértetlek.

Itt, a nyilvánosság előtt kijelentem, 
hogy cikkemnek személyeskedő éle nem 
akart lenni, sőt magam volnék az első, ki 
az ilyen tendenciát eleve elitélném, mert: 
célom a közös akció s nem az ellentétek 
kiélesitése.

Azért —  ha Pallér kollégám cikkem
ből saját magára komprommitáló vonatkozta
tást magyarázott volna ki, —  e fölött saj
nálatomnak adok kifejezést, mert engem 
tisztán a közügy, mindnyájunk féltve gon
dozott eszménye: a vendség teljes elmagya- 
rositáaa késztetett cikkem megírására.

És ebben legfőbb argumentumom ma
gának e körnek 2— 3 év előtt hozott hatá
rozata, melynek alapján feliratilag megke
restetett a vármegyei közigazg. bizottság az
iránt, hogy a vendvidék több iskolájában 
működő tanítójelöltek elmozditlassanak az 
oki. tanítók és a magyarosítás előnyére. — 
Ha ez akkoriban nem volt bűn : ma sem 
az. Pedig Kispalinán most sem változtak a 
viszonyok 1 Tudomásunk szerint pedig nin
csen tanitóhiány, hogy emiatt állna igy a 
helyzet.

T Á R C A .

Naplótöredék.
-  Irta: TURUL. -

Éjjel van. A zajtalan falusi éj csendje borul 
a tájra s mig odakünn néma csendben pihen a 
vidék, én benn a szobában oly annyira érzem 
hiányát a nyugalmas csendnek. Ablakom nyitva 
van s mig az üde lég oly kellemes lágyan csap
kodja arcomat, én önfeledten bámulok egy fényes 
csillagot, mely nagy, égó, tüzes lánggal lobog. 
Szivem lázasan ver, felzaklatott kedélyem minden 
gondolatát, lelkem összes vágyait a csillagokban 
látom s onnan vélem kiolvasni.

Gondolkodom, ábrándozom. Mit is lehetne 
mást csinálni egy olyan est után, mint a mai 
volt, egy olyan gyönyörű éjen mint most van.

Vannak sokan, akik a szabad természetben 
akkor tudnak gyönyörködni, midőn az a legzajo
sabb, midón zúg az orkán, tombol a szélvész, a 
zápor patakként ömlik, a villám cikkázik az ég 
menydörög. Vannak mások, kik a természetnek 
akkor tudnak örülni, midőn az az élet pompájá
ban van, midőn nyáron a dús növényzet a leg

különbözőbb, festő ecsetje által utánozhatatlan 
színekben pompázik. Ismét mások akkor vannak 
elragadtatva a természet által, midőn az kihalt. 
Én imádom a természetet csendes nyári éjszakán. 
Ezen éjszakának balzsamos üde levegője, lágy 
szellője, bóditóan hüs illata, de legfőkép méla 
csendje legjobban összeillenek az én mélabus lel
temmel, annak panaszos érzelmeivel.

Ideális éjjel van. És én most ezt sem tu
dom élvezni.

De vájjon mi ennek az oka? kérdezem ma
gamtól. Engem a rideg elméletek, száraz tudomá
nyok emberét annyira letud bilincselni egy nő, 
hogy a szó szoros értelmében nincs nyugalmam? 
Én, ki a szerelmet csak ostobaságnak tartottam 
és a nőben nem láttam mást, mint gyarló, hibák
kal telt embert, ki predesztinálva van az anya
ságra, most angyalt látok egy nőben, makulátlan 
eszményképet egy asszonyban. E nő engem meg- 
büvölt. Ha közelében vagyok, müveit társalgása, 
kedves behízelgő modora, szépsége, annyira elra
gadnak, hogy én a szemtelenségig bátornak ne
vezett férfiú zavarban vagyok, mint egy harma- 
dikas gymnazista nagyvilági hölgy ideálja jelenlé
tében. Igen én e nőben egy annyira felettem álló 
lényt látok, hogy vágy száll meg azon eszményi 
magaslatra emelkelkedni, melyen ő röpköd

Ma este ismét élvezem az 6  tudós társasá
gát. Ismét varázslatos közelségből gyönyörködtem 
azokban a női bájakban, milyeneket az Isten is 
csak egyet teremtett, azt is nevenapján. Van va
lami különös szokatlan varázs e nőben, mit más
nál nem láttam, sehol nem olvastam, soha nem 
hallottam. Rendelkezik-e nőnemének összes ne
mes, szép tulajdonságával. Bűnös testi-lelki szép
ség, fiatalság, üde szellem, vidám kedély angyali 
jó  lélek. Minél többet beszélek vele, minél gyak
rabban látom, annál jobban, regongóboan tiszte
lem.

Gyönyörű szemeinek az a hamis mosolygása, 
pici rózsás ajkainak csevegése,gyönyörű feje, telt 
idomai, vónusi keble exiazisba hoznak ! Ha csak 
egy pillantást vetek azokba a ragyogó kék sze
mekbe, melyekben ott ragyog azon ideális nő hó
fehér lelke, női ravaszsága, elragadó kedélye és 
egy tizenhat éves leány minden pajzánsága. Mo
dora a keresetlenségnek, a kedves bájqak, az ár
tatlan joviális kedélynek s a férfit elcsábító női 
hamisságnak olyan valami keveréke, melyet soha 
eddig nem tapasztaltam.

Ma, amint bementem hozzá, megjövendölte, 
hogy az éjjel nem fogpk aludni. És tényleg; az 
izgató női csábításnak minden eszközét, kezdve a 
mosolygástól egész a kegyetlenségig, elővette és 
alkalmazta. És ón vergődtem, mint a kelepcébe



Ezeknek szanálása mindnyájunk közös 
érdeke, mert ne feledjük: Aki állásának te
kintélyét védelmezi, az önön magát tiszten 
s tartozik ezzel a közügynek 1!

Hegedűs Elek.

*) Közöljük minden kommentár nélkül. Helyet ad
tunk a cikknek, mert tudósítónk felkért, hogy a kör határo
zatának lapunkban tehessen eleget.

R égi m ese .

öreg anyóka ül az ablak mellett 
És varrogat buzgón, szorgalmasan. — 
Öklömnyi foltot rak egy kis nadrágra.
A gazdája már oly keservesen várja,
Noszolya, hajtja únos-úntaian.

öreganyó mért varrogat oly lassan .--------
Kezében a varrótű mért remeg ? -------------
Mikor még élt az édes kis anyácska,
A z olyan gyors volt öreganyó — lássa. —
Maga meg olyan lassan-lassan öltöget.--------

Meg is izenem néki még ma este 
A z angyaloktól, — imádság után,
Bogy haza is jöhetne néha — néha,--------
Mért hágy immár olyan soká magunkra,
Hisz szertefoszlik már minden ruhám.

Öreg anyóka elmerengve hallja 
És mintha szólna, — ügy megremeg ajka. 
Egyszer csak, — nem tudom, — de hirtelen 
A kis nadrágon fényes köny terem.

A kis legény ̂ bámulva nézi,"— látja 
S gondolkodik rajta mélységesen, —
Mit is tud sírni az öreganyácska
Azon, hogy elszakadt az ff ruhája.-------------
— — Mit is tud sírni, oly keservesen ! -------

Schramm Béla.

parancsnokság stb. vettek részt. Az ünne
pélyes istentiszteletet Dolenác Gábor szent- 
ferenuenui atyar  - féfrye»-- -papi-aegédlettet 
tartotta, mise alatt a tanítóképző-intézet ifjú
sági énekkara egyházi énekeket adott elő, 
a végén pedig a tanuló ifjúság a jelenvoll 
nagyszámú hívekkel a Hymnuszt énekelte.

—  Tanfelügyelői látogatás. Dr. Ru- 
zsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő, 
október hó 8-án Csáktornyára érkezett s 
még az nap Plichta Béla csáktornya-vidéki 
körjegyzővel jegyzőségének több iskolaügyét 
tárgyalta meg. Október hó 9-én Szalmay Jó
zsef főszolgabíróval értekezett a járásában 
folyamatba tett iskolai szervezésekről és 
egyes iskolák túltöniöttségének orvoslásáról. 
A nap folyamában fogadta kir. tanfelügyelő 
a nyirvölgyi és szentilonai áll. iskolák újon
nan kinevezett gondnokságának hivatali es
küjét, melynek elhangzása után lelkes be
széddel méltatta uj kötelességeiket s a ma
gyar kultúrának magasztos eszményeit, me
lyeknek itt a határszélen, Csáktornya kul
turális gócpontjának szövetségében, szolgá
latába szegődtek. Kir. tanfelügyelő meleg 
szavakkal mondott köszönetét ezen uj is
kolák gondnokságai elnökének, Plichta Bé
lának hazafias buzgóságáért. Az iskolák 
gondnokságainak uj elnöke pedig, ki szin
tén ma tette hivatali esküjét kir. tanfelü
gyelő kezéhez, köszönetét mondott a gond
nokságok és elöljáróságok nevében kir. tan- 
felügyelő fáradozásaiért. Kir. tanfelügyelő 
október 9-én délután folytatta hivatalos kör
útját a vidéken.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXV-ik évf. III-ik negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük az előfizetőinket, 
kiknek előfizetése lejárt, megújítani, a kik 
pedig előfizetési díjjal hátralékban vannak 
azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás tör
ténjék. Tisztelettel a Kiadóhivatal.

—  A király névnapja. F. hó 4-én volt 
I. Ferenc József magyar király névnapja. 
Ezt a napot Csáktornya hagyományos tisz
telettel ünnepelte meg. A középületeken 
nemzeti trikolort lengetett az őszi szél. Reg
gel 11 órakor a helybeli plébánia templom
ban hálaadó istentisztelet volt, a melyen 
Csáktornya összes közhivatalai, a katonai

—  Október 6-ika. Hagyományos kegye
lettel és ritka fénynyel ünnepelték meg 
Csáktornyán az állami tanitóképző-inlézel 
kezdeményezésére az összes iskolák az aradi 
vértanuk halálának ötvenkilencedik évfor
dulóját, október 6-ikát. E napon reggel 9 
órakor a róm. kath. templomban nagy as- 
sistenciával ünnepélyes istentisztelet tarta
tott, a melyen nemcsak az összes tanuló
ifjúság tanítóik, tanáraik vezetése alatt, ha
nem számos hivő is részt vett. Mise alatt 
a tanítóképző-intézet ifjúságának énekkara 
egyházi énekeket adott elő. Nagyban emelte 
az istentisztelet fényét Diószegi Károly IV. 
éves tanitónövendék gyönyörű magánéne
ke, mely kellemesen csengő hangjával, az 
ének hazafias tartalmánál fogva általános 
tetszést aratott. A mise befejeztével a tanuló 
ifjúság és a közönség a hymnuszt énekelte. 
— Az istentisztelet után reggel 10 órakor 
a tanítóképző-intézetnek erre az alkalomra

került vad, mint a rab gólya, melyet vére üz, 
hajt a repülésre, de szárnyait fogva tartják. És 6  
csak űzte tovább kegyetlen játékát.

Egy nagyon csinos elbeszélést mutatott, 
melynek csak egy részét olvashattam el. Kezében 
tartotta a sajátkezüleg másolt elbeszélést, mely
nek cime: Két éj Velencében. Egy huszártiszt me
séli el történetét, melyben 6  a Márk templomban 
két csinos elegáns hölggyel találkozik, mely talál
kozás mindkét részről észrevehető nyomokat ha
gyott hátra. Mert mig a tiszt este a korzón ke
resi a hölgyeket, addig a grófnő, (mert az volt a 
hölgyek egyike) ugyanakkor éjjeli találkára hívja 
szolgája által a katonatisztet. A huszártiszt, mi
sem természetesebb megjelenik és egy kereveten 
féloldalt dűlve találja igéző öltözetben, csábitó 
helyzetben a grófnőt.

Eddig az elbeszélés. Van ugyan folytatása, 
de annak olvashatását a kegyetlen megtagadta 
tőlem. Mig én olvastam, mellettem ült és szemei- 
vel'kisérte az én olvasásomat. Tekintetem olykor 
olykor a papirozról felvetettem s ez rátapadt 
szép arcára, mely ma különösen szép volt. Az 
esti séta alkalmával a nagyobb mozgás és a hüs 
alkonyi szellő lágy pirt lehelt halavány ,arcára,

mely most este a gyertya világítása mellett a szó 
szoros értelmében elragadó volt.

Szépsége zavarba ejtett. Zavaromban a le
velezőlap gyűjteményben turkáltam, honnan csak 
lopva tekintettem arra az arcra, arra a termetre, 
melyet naplómban százféleképen leírtam, melyről 
oly sok szép ábrándot szőttem . . . .

És most itt vagyok. Háromnegyed tizenkettő. 
Ezelőtt egy félórával keltem fel ágyamból, mert 
mint előre megmondta, nem fogok aludni tudni.

Most írtam a naplót, de ez korántsem hü 
tükre lelkemnek. Vannak az embernek titkos vá
gyai, gondolatai, melyeket senkinek sem mond el, 
még a néma papirosnak sem. Ilyen titkos vágyam 
van nekem, mely uralja testemet, lelkemet, mely 
nem hagy el soha.

Már éjfél elmúlt s én még mindig ábrándo
zom. Ssebbnél-szebb képeket festek le magam
nak. Lábai előtt heverek. Gyönyör fogja el egész 
valómat . . . .  szememet behunyva élvezem a pa
radicsomi boldogságot . . . .  álmodom . . . .  ra
bod vagyok . . . királynőm parancsolj velem . . . 
vesess az élvek honába — a mennyországba.

délszaki növényekkel, a tizenhárom aradi 
vértanúnak gyászfátyollal és virágokkal e- 
kesitett dísztermében folyt le a hazafias ün
nepély, melyen a tanulóifjúság és a város 
közönségének nagy része jelent meg. Az 
ünnepélyt Zrínyi Károly tanitóképző-inlé- 
zeti igazgató lelkes beszéddel nyitotta meg, 
mely után az ifjúsági énekkar a Hymnuszt 
énekelte. Utána Háspel István IV. éves nö
vendék lépett a dobogóra, aki szép szavak
kal áldozott a vértanuk emlékezetének. Az 
ünnepi beszéd után Diószegi Károly IV. é. 
növendék dongókar kísérettel »Az aradi rab 
dalac c. éneket adta elő igaz fájdalommal. 
Mészáros Károly IV. éves növendék Váradi 
Antalnak »Október 6-ánc c. költeményét 
szavalta nagy hatással. A szavalat után az 
ifjúsági ének- és zenekar kurucdalokal a- 
dott elő, melyet a jelenvolt közönség viharos 
éljenzéssel jutalmazott. Végül az ifjúsági 
énekkar a szózatot adta elő, s ezzel a szép 
és minden tekintetben fényesen sikerült em
lékünnepély véget ért.

—  Tanitóválasztás. A belicai elhalálo
zás folytán üresedésben volt kántortanitói 
állásra f. hó 5-én négy pályázó közül egy
hangúlag Tersztenyák József oki. tanító vá
lasztatott meg.

—  Kinevezés. Az igazságügyminiszter 
Vogth Albin pestvidéki törvényszéki joggya
kornokot a Csáktornyái járásbírósághoz 
jegyzővé; a pénzügyminisztérium vezetésé- 
sével megbízott miniszterelnök Horváth An
tal helybeli adótisztet, jelenlegi állomás
helyén való meghagyása mellett, adóhivatali 
segéddé nevezte ki.

—  Esküdtszéki tárgyalások. A nagy- 
kanizsai kir. törvényszéknél az idei őszi es
küdtszéki ülésszak november hó 4-én kez
dődik és két napra terjed. A második na
pon Maxi János és társa rablógyilkosságát 
(Szalay Samu, volt szentilonai korcsmabérlő 
meggyilkolása) tárgyalja az esküdtszék.

—  Máv. hittanári kinevezés. A m. kir. 
államvasutak igazgatósága Percsics Ferenc, 
nikincei káplánt máv. iskolai hittanárrá 
nevezte ki állandó székhelylyel Mitrovicán. 
A kinevezett fiatal pap perlaki születésű, s 
előléptetése osztatlan megelégedést kellett a 
szlavóniai magyar és horvát vasúti tisztvi
selők körében.

—  Névmagyarosítás. Unger József szent- 
péteruri illetőségű Csáktornyái lakos családi 
nevét »Magyaréra átváltoztatta.

—  Tanitógyülés Alsólendván. A szom
bathelyi egyházmegyei r. kath. tanítóegyesü
let alsólendvai köre őszi közgyűlését okt. 
1-én tartotta meg Alsólendván. A gyűlés 
egyik legérdekesebb ponja Fekete Géza 
minlatanitása volt; egy általa feltalált uj 
módszer szerint, mutatta be az olvasás ta
nítását. A gyűlés többi pontja: uj tagok fel
vétele, a régiek törlése, tagsági dijak sze
dése, jegyzőkönyv felolvasása, elnöki jelen
tés volt. — A felszólalások és indítványok 
között több oldalról támadás hangzott el 
Hegedűs Elek zalabagonyai tanító ellen, ki 
sajtó utján a vendvidéki iskolák érdekében 
erős agitációt fejteit ki. Személyes támadáá- 
nak minősítenék egy régebbi cikkét, mely 
a »M. P.«-ben jelent meg a palinai iskolá
ról. A kör határozata szerint felszólították, 
hogy sajtó utján nyilatkozzon e cikkéről. 
E cikket lapunk más helyén hozzuk !

A tavaszi közgyűlést Turnisára tették 
s felkérték Hegedűs Ebket, —  a közgyűlé
sen tartandó minta-tanitásra. Gyűlés után 
bankett volt.



— („Szarvas“ jegyű „Sohishtszappan“ ) gyorsan terjed 
nagy területeken, áthatja a szövetet és ennélfogva gyorsan 
és alaposan tisztit, anélkül, hogy a kezeket vagy a fehér
neműt megtámadná: mert amilyen hathatós a tisztitó ereje, 
olyan enyhe a hatása.

— Telefon. A pécsi kir. posta-távirda- 
igazgatóságtól. Barcs, Csáktornva, Kaposvár, 
Keszthely, Mohács, Nagykanizsa, Pécs, Szek- 
szárd és Zalaegerszeg távbeszélő központo
kat az abbaziai osztrák távbeszélő központ
tal való csereforgalomba: 1908. évi október 
16-án bevonom. Ezen viszonylatokban a 
beszélgetési díj 3 percenként 2 korona 50 
fillérben, a sürgős beszélgetések dija pedig 
7 korona 50 fillérben ván megállapítva. 
Pécs, 1908. október 4.

—  Épül a letenyei vasút. Mint értesü
lünk, a kereskedelmi ministerium már el
intézte a letenyei vasút transzrevizióját. Ez 
volt az utolsó akadálya annak, hogy a va
sútépítést megkezdhessék. Az építkezést ér
tesülésünk szerint e hó végén megkezdik. 
A vállalkozók mindent elkövetnek, hogy 
nagy munkájukkal mielőbb elkészüljenek, 
amit az is bizonyít, hogy az építést 1200 
munkással kezdik meg.

— (Olcsó szappan) csak a jó, tiszta szappan. A leg
jobb a »Schicht« cég »szarvas« jegyű szappana, s ennél
fogva a legolcsóbb is. Most, mikor a drágaság korszakát 
éljük, különösen kellene a háziasszonyoknak arra ügyelniük, 
hogy jó, tiszta szappant kapjanak, különben még egyszer 
annyit használnak el és tönkreteszik fehérnemüjöket. Schicht 
•szarvas« jegyű szappanával való egyszeri bedörzsölés felér 
közönséges szappannal való kétszeri bedörzsölésnek. Schicht 
»szarvas« jegyű szappana tisztaságáért 25.000 koronával 
kezeskedik. Valódi csak a »Schicht« névvel.

—  Törvény az elővásárlási tilalomról.
A pénzügyi és a kereskedelemügyi minisz
tériumokban egy üdvös törvényjavaslattal 
készültek el, a mely a kofákat épp úgy ag
godalommal tölti el, mint amilyen örömet 
okoz a vásárló közönségnek. A javaslat ér
telmében a kofákat mindenütt numerushoz 
kötik, épp úgy mint a rendnek éber őreit 
s a hordárokat. Minden kofa kap egy szá
mot, melyet látható helyen tartozik viselni. 
Elrendelik az elővásárlási tilalmat, melytől 
eddig a kereskedelmi minisztériumban ször
nyen húzódoztak. A városokba élelmi sze
rekkel terhelt kocsikat csak az esetben bo
csátanak be, ha az illetők hiteles bizonyít
vánnyal igazolják, hogy saját terményeiket 
vagy tenyészetüket szállítják a piacra. Akik 
a városból élelmiszereket visznek ki, min
den esetben kiviteli vámot fizetnek. Szóval 
az élelmiszerekkel közvetítő kereskedést 
folytató egyének helyzetét annyira megne
hezítik, hogy csak korlátolt számban élhet
nek meg s csak a nap egy bizonyos órájá
tól kezdve vásárolhatnak s igy a fogyasztó- 
közönség abba a helyzetbe jut, hogy magá
tól a termelőtől vehet s nem lesz kényte
len a bevásárlásnál a kofákkal versenyre 
kelni. Az uj rend a jövő évben lép éleibe.

—  Jogtalan elsajátítás. Bohénecz Má
tyás globokai lakos még két évvel ezelőtt 
elvesztette ezüst zsebóráját, dacára a hosz- 
szas keresésnek, nem sikerült azt megtalál
nia. Sokkal szerencsésebb volt azonban Ko- 
ezén Károly kercsei lakos, ki az elveszett 
órát magtaláltai s a helyett, hogy a tulaj
donosnak átadta volna, közel két éven ke
resztül jogtalanul magánál tartotta. A csen
dőrség azonban rájött Koczén dolgára, s a 
megtalált órát tőle elkobozva, a büntető bí
róságnál feljelentést tett.

—  Testi sértés. Mlinárics Ferenc gö
röghegyi lakos Ivánovics Márton ugyanot
tani lakost m. hó 30-án az esti órákban 
egy késsel, eddig ismeretlen okból, annyira 
megszurkálta, hogy az orvosi látlelet szerint

8 napig gyógyuló testi sértést ejtett rajta. 
Mlinárics a helyi kir. járásbíróságnál felje
lentetett.

—  Szép és biztos mellékkereset. Tanítók, 
jegyzők, papok vagy oly egyének, kik a szőlészet
hez csak némileg is értenek és oly vidéken laknak, 
hol a szőlő megérik vagy ahol a filoxera a szőlő
ket elpusztította és ennek következtében azok új
ból lennének beültetendők, tehát ahol szőlőmive- 
léssel foglalkoznak : szép, állandó és biztos mel
lékkeresetre tehetnek szert, ha címüket beküldik: 
»Hirdetési iroda« Budapest IV. Rőser-Bazár.

—  TŰZ emberhalállal. Lészár Leopold
IV. hegykerülethez tartozó lohovechegyi la
kosnak a hegyközség déli részén álló s 
szénával telt pajtája m. hó 30-án a délu
táni órákban leégett. Ezenkívül sertésól, ta
karmány és egyéb gazdasági eszköz is, 
mintegy 6700 kor. értékben a tűz marta
léka lett. Biztosítva semmi sem volt. Ezen 
tűzesetnél a pajtában benégett Leszár nejé
nek atyja, Novoszel Boldizsár 70 éves töld- 
mives is, ki valószínűen ott aludt a pajtá
ban Sőt mi több, minden körülmény arra 
enged következtetni, hogy a tűzet a benégett 
Novoszel idézhette elő gondatlan pipázása 
folytán, mely körölmény leginkább azért 
feltételezhető, mert több tanú állítása sze
rint az öreg Novoszel szenvedélyes pipás 
volt, s a szénné égett hulla ép azon a ré
szen találtatott tel, a hol a tűz legelőször 
kiütött.

—  Elfogott C8eléd. Garai János Csák
tornyái lakost a csendőrség elfogta és a 
büntetőbíróságnak átadta. Garai ugyanis a 
helybeli Stráhia Testvérek-cégnél mint cse
léd volt alkalmazásban és a kezelésére bí
zott ló farkát elvágta, miáltal azt értékben 
50 koronáig csökkentette.

—  Öngyilkossági kísérlet. Tkalcsec 
Imre és neje Pergár Mária drávacsányi la
kosok f. hó 1-én a késő esti órákban azon 
panaszt tették az éppen Drávacsány köz
ségben időző csendőrjáratnak, hogy az nap 
délután 1 óra tájban a község határában 
levő földjükön munkaközben szóváltásba e- 
legyedtek 18 éves hajadon leányukkal, Tkal- 
csecz Katalinnal a miatt, hogy miért engedi 
magához járatni a hozzá nem illő Marcsec 
Ferenc 20 éves legényt. Nevezett hajadon 
már nem győzte tovább hallgatni édes anyja 
pirongató szavait, a munkát abba hagyta 
és szó néikül eltávozott a szántóföldről. A 
szülők rosszat sejtve, a leány után mentek, 
de azt sem a határban, sem pedig lakásu
kon nem találták meg. Délután 4 óra táj
ban, amikor újból a lakásukra mentek, azt 
nyitva találták és a hátulsó szobában két 
helyen nagy vércsomót, a vér között egy 
asztali pároskést, a leány fejkendőjét, a 
konyhában pedig egy sa)tár véres vizet, a 
szobákban pedig vércsapákat fedeztek tel; 
de magát a leányt sehol sem találták meg. 
Mivel ők nem tudják, hogy leányuk minek 
lett áldozata, kérik a nyomozás bevezetését. 
A csendőrség járőre a község bíró jelenlé
tében a nyomozást megejtette; a leáhy u- 
gyanis másnap, okt. 2-án kora hajnalban a 
szülei lakására hazatért, amikor is a csen
dőrség az első segélynyújtásban részesítette, 
a nyakán önön maga által ejtett, mintegy 
10 cm. hosszú és 5 cm. mély késvágási, 
nem életveszélyes, 8— 14 nap alatt gyógyuló 
sebet bekötötte és kikérdezte a leányt; Tkal
csec Katalin előadta, hogy az öngyilkossági 
kísérletet elkeseredésében követte el, mert a 
szülei ellenezték neki, hogy a legényt sze
resse, az öngyilkosságra őt senki sem be
szélte rá. Márcsec Ferenc is kikérdeztetelt 
e dologban, ki előadta, hogy ő a leányt 
eszeágában sem volt az öngyilkosság elkö-
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vetésére rábeszélni. A csendőrség részéről á 
jelentés a nagykanizsai kir. ügyészségnek 
megtétetett.

—  A kotort plébános egy tanítónőért. A
»Zala« f. é. 223. számából átvett ilyen cimü hí
rünkre ugyancsak a Zala utján a következő hely
reigazítást közöljük : »Tekintetes Szerkesztőség !«
Én a törvényesen megválasztott Pécsy Margit, ta
nítónőt soha életemben nem láttam egész eddig a 
mig a pécsi egyházmegyei tanfelügyelőség nagy
becsű ajánlatára meghívásom folytán meg nem 
jelent Rotorban. Tehát a közlemény bekezdése a 
kotori plébános egy tanítónőért csakugyan gyere
kességével meeggyezik az illető közlemény be
küldőjének gyerekességével. Továbbá, szószékről 
nemis tettem említést a tanítónő választást ille
tőleg. Annál kevésbbé fenyegethettem híveimet el
kárhozással ha nem szavaznak az iskolaszéki ta 
gok a pécsi püspök ajánlottára. Ami az iskola' 
széki tagokat ilíeü azok az említett aláírást, il" 
letve csakis az »utasítás* 63. §. 8 . pontjában é" 
rintett jogokkal éltek, mert névszerinti szavazás" 
kértek. A pécsi püspök jelöltjének neve nem fog1 
laltátik ebben a kérvényben. Dr. Ruzsicska Kál" 
mán kir. tanácsos, tanfelügyelő mint választás- 
elnök nem jelölt hármat hanem csak kettőt. Ezek4 
közül az egyik »kitünően« képesített, a másik pe
dig »jól« képesített. A többség által kiemelem —  
törvényesen megválasztott Pécsy Margit tanítónő 
szintén kitünően képesített. Az összes előirt kö
vetelményeknek megfelel. Ezt kétségen kívül bizo
nyítja a 63. §. 8 . pontja, melynek értelmében az 
iskolaszék megállapította a minősitvényi táblázat 
felolvasása után, hogy Pécsy Margit tanítónő 
szintén választható. Hogy a választás maga tör
vényesen folyt le bizonyítja kétségen kívül elnök 
Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tan. tanfelügyelő mint 
szakember és igy kiváló őre az iskolai törvények 
végrehajtásának azon törvényes eljárásával, hogy a 
63. §. 13. pontja értelmében a szavazást elrendelte. 
Továbbá, hogy a mint a helyszínén felvett és 
hitelesített jegyzőkönyv bizonyítja, hogy nagy 
szótöbbséggel —  nyolccal öt ellenében Pécsy 
Margit tanítónőt megválasztott tanitónőnek je 
lentette ki. Ámbátor 6 maga is mint elnök raeg- 
felebbezte a választást, de felebbezését vissza 
is vonta annak kijelentése alapján, hogy 6  
mint elnök nem felebbezhet. Megfelebb6zte a 
választást a helyszínén szóval —  talán később 
írásban is az iskolaszéki elnök is, de a 
midőn elnöklő Dr. Ruzsicska kir. tanfelügyelő 
a jegyzőkönyvet vezető ig. tanító utján meg
kérdezte az iskolaszéki elnök jelöltjére lesza
vazott : alelnököt, volt iskolaszéki gondnokot 
jelenlegi iskolaszéki gondnokot: vájjon meg
vannak e elégedve a választással avagy fel
lebbeznek-e, az illetők nyíltan kijelentették, 
hogy a többség által megválasztott tanítónővel 
megvannak elégedve és nem felebbeznek. Ehhez 
úgy hiszem nem kell kommentár a felebbezést 
illetőleg. Ha Pécsy Margit megválasztott tanítónő 
a többi pályázóval egyetemben az illető tanítónő 
képzőben arra utaltatott volna—  biztosan többet 
tanult volna. Különben lehet, hogy magán utón 
tanult is többet mint keltett volna. Tekintetes 
Szerkesztő D r! íme a való tényállás. Kelt Rotor
ban, 1908. október 4. - Tisztelettel Lisziák Lajos 
plébános.

— Vasúti menetrend. (Érvényes 1908. október hó 
1-től). Csáktornyáról indul Nagykanizsa felé: éjfél után 
2 óra 45 perc személyvonat, reggel 4 ó. 48 p. gyorsvonat 
reggel 6 ó. 1 p. vegyesvonat, délelőtt 11 6. 12 p. személy- 
vonat, délután 4 ó, 22 p. gyorsvonat, este 10 ó. 26 p. sze
mélyvonat. — Pragerhof felé: éjfél után 1 ó. 15 p. gyors
vonat, reggel 6 ó. 20 p. személyvonat, délután l ó .  1 p. 
gyorsvonat, délután 4 ó. 20 p. személyvonat, este 10 ó. 53 
p. személyvonat. — Zalaegerszeg felé: reggel 6 ó. 10 p. 
személyvonat, délután 1 ó. 10 p. személyvonat, délután 4 ó. 
26 p. vegyesvonat. — Zágráb felé: reggel 4 ó. 52 p. sze
mélyvonat, délután 4 ó. 25 p. vegyesvonat. — Varasáig: 
reggel 6 ó. 15 p. vegyesvonat, délelőtt 11 ó. 40 p. vegyes
vonat, délután 1 ó. 15 p. vegyesvonat, este 11 ó. 1 p. ve- 
gyesvonat.

Csáktornyára érkezik Nagykanizsa felől: éjfé- 
ulán 1 ó. 11 p. gyorsvonat, reggel 6 ó. személyvonat, délül 
tán 12 ó. 58 p. gyorsvonat, délután 3 ó. 55 p személyvo
nat, este 8 ó. 13 p. vegyesvonat, este 10 ó. ö l p. személy
vonat. — Pragerhof felől: éjfél után 2 ó. 37 p. személy- 
vonat, reggel 4 ó. 45 p. gyorsvonat, délelőtt 10 ó. 54 p. 
személyvonat, délután 4 ó. 19 p. gyorsvonat, este 9 ó. 58 
p. személyvonat. — Zalaegerszeg felől: reggel 8 ó. 53 p 
vegyes vonat, délután 3 ó. 20 p. vegyesvonat, este 9 ó. 39 p. 
vegyesvonat. — Zágráb fblől: délelőtt 10 ó. 38 p. vegyes- 
vonat, este 9 ó. 44 p. személyvonat. — Varasáról: reggel 
4 ó. 22 p. vegyesvonat, reggel 5 ó. 43 p. vegyesvonat, dél
után 12 ó. 32 p. vegyesvonat, délután 3 óra 21 perc ve 
gyesvonat.

Fomunkatárs: BraunOr Lajos.
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Sve poSiljke, kaj se tiöe zadr- 
2aja novinah, se imaju pos- 
ati na ime urednika vu 

Drávavásárhely.

Izdateljstvo:
к nj if ara Strau sz S an dora  
kam sepredplate i obznane 

poSiljaju.

M EOJIM URJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druítveni, znanstveni j povucljivi list za púk 

Izlazi svak i tjeden Jedenkrat i to: svaku  nedelju.

Predplatna céna Ja:
Na celo l e t o .............8  kor
Na poi leta . . .  4 kor.
Na éetvert let a . . .  2 kor. 
Pojedini brcji koátaju 2ü fii.

Obznane ее poleg pogodbe i fal 
ra$unaju.

Odgovomi urednik:

RH O SÓ CZY ELEK
OUvni urednik: #

BEZENHOFER MIHÁLY
Isdatelj i vl&etnik:

ST R A U SZ SÁNDOR.

Meátrija.
To je on posel, od áteroga se naái Iju- 

di joá i ve jako bojiju, ar samo negdi neá- 
éi si da deéeca meátriju vuéiti, i to ako mu 
se élovek jako moli, da ée to njemu i deéki 
potlam jako povolji biti. Ljudstvo se povek- 
áava. Kaj mi putimo, iz jednoga grunta su 
véé dva, tri grunti postali. HiZe se zidjeju 
kraj hiá, selo se áiri. Uvék je viáe meátrov 
potrebno i svaki ima dost dela. To je njiv 
Ziviá i átéri dobro dela, éuda si slu2i, de!o 
mu nigdar ne menjka, ako je trézen i poá- 
ten, lepi imetek, lepi vrednost si preskrbi.

Svi moremo videti, da tak na varaáu, 
как na selu svaki meáter od brige, dostput 
u najvekáem obilju 2ivi. Naj ne misli morti 
áto, da zbog toga, ar je malo meátrov. Ka) 
b i ! Ako bude 2-, 3-put tuliko, niti onda ji 
nebude preveé, ar как velim, narod se 
povekáava i svi posli se pomnofavaju. Pak 
niáée prez meátrov Ziveíi nemre. Zato oni 
uvék sluZiju. Ako je dragoéa, ali ne, oni 
uvék dobro shodiju. Zato oni moraju vu 
imetku napreduvati.

Najbolje zbog toga vas nagovarjamo 
da bi si decu v meátriju dali, ar dok su 
inuái, moraju i vu meátersku ákolu iti, i 
tak vu navuku napreduju. Kak vuőeni i 
razumni ljudi budu to ! Steri otec néma 
prilike, ili je né moguéen decu si ákolali 
dati, najbolje je, ako nje v meátriju da. 
Tam se ne samo meátriju navéiju, nego i v 
navuku, vu duáevnom poslu jako napreduju.

Kakvoga god imetka ima neáöi, zato 
se nikaj naj ne leca, da si barem jednoga 
deéka nebi dal v meátriju. To bi mu je 
stoper pohasnilo, da se zvuéi, da bi mu 
otec bil na pomoC, pak bi predi mogel, iz 
boláom slogom na svoju ruku delati poéeti 
Nego ne velim morti stém, da odmah как 
se zvuéi, da bi odmah sam svoj postal; 
to nebi bilo dobro. V meátriji se od kraja 
как detié véé vuéi, как pod sva leta dok 
je inuá bil. Pri viáe meátri mora delati, i 
poleg moguénosti uvék dalje vu drugom 
varaáu, ili na drugom mestu, ar to se ni 
moéi s knige navéiti, to je probali treba. 
Vidite, to bi bila za vaáu decu najboláa 
ákoll Ravno vu oni leti, od 14, 15, do 
18, 19 lét se najveé vuéiju, i najleZe si sve 
zapotiju. Pri vuéenom, razumnorn élovcku 
se vuciju meátriju. íz njegvom familijom, 
iz njegvom decom skup narasteju, segurno 
drugaékoga ponaáanja i miálenja postaneju, 
nego da bi se doma tepli, kartali, hmanji- 
kuvali. К tomu joá i vu ákolu hodiju, kroz 
zato dobiju volju, da se i potlam sami veá- 
baju, vuéiju, knige i novine átejeju, kaj, 
ako doma ostaneju, morti nigdar nebudu 
Kakva je to hasén, to sami morete videti, 
da svi meátri su razsvetljeni, razumni ljudi, 
átéri su na najglavneáe éasti i staliáe vu, 
obéina zebrani. I vrédni su toga. Jesu va- 
raái, gdé je polgármester meáterski élovek.

Vidite, как bi mogli tu íabrike zasta- 
viti, ako ljudi némaju volju к meátriji. lm 
íabrika ni drugo, как veliki verkátot. Istina, 
jesu, ki rada delaju vu fabrika, im tijam 
po tujini, ili pak doma daleko po drugi 
okolici delaju vu fabriki. Nego как dugo?I 
Dok si tuliko zasluZi, kaj je na kakve nap- 
laéke, ili drugu kakvu potreboéu potrebno 
onda sveskup tarn ostavi, ili si da s doma 
telegrafirati, naj ga dimo zoveju, da je neá- 
éi doma na smrt beteZen, ili drugu kakvu 
laZ.

Pri meátriji je treba strplivnost. Najte 
misliti, da se к tomu nebi bilo moéi priv- 
éiti! Steri se pak ne navéi, ili pak potlam 
zapusti, meátriju, zato nikaj néje kvaren, 
ar oni par lét, dok se je meátriju vuéii, 
mu je vise pohasnilo, neg da bi bil komu 
v ime BoZje teZake odsluZaval. Zato je, 
mislim, malo boláega ponaáanja, i bolje od- 
prti, ar makar se je Stel vuéiti, makar ne, 
v takvoj priliki je bil, da i uehotice se je 
ua dobro verbal.

Kuliko dece je doma prez posla, ili 
átéri su né jako za silu. To da krave pa- 
seju, to je né posel. Krave stirajte v gulju; 
ako némale gmajnu, onda naj budu v átali. 
Poleg varmegjinskc naredbe, deca do 14 
lét niti neb smela na paáu hoditi. Pak kaj 
bi vám i mogli pomoé delati, njim nedate. 
lm vidim, как se tepeju po vuni, odideju 
na átacion, vu varaá pak tam kradeju, 
ljude, putnike vkanjujeju. Как ákolu ostavi- 
ju, véé jim nemrete, ili neéete zapovedati, 
nikaj si nemarite za decu. Dost Zalostno ! 
Ovi segurno nigdar nebudu niti tefaki, niti 
poljodelavci, stim menje meátri.

Dok su joá mali, dok vám joá vu 
ákolu hodiju, morale veéput napré donesti 
pred njimi, da nemreju svi doma na grun
ta ostati, jeden ili drugi, Za áteroga roditelji 
misliju, ée se meátriju iti vuéiti. Ako se 
veéput budete od toga spominali, da mu 
dojde to vréme, segurno bude rada iáéi, ar 
vu Skoli je takaj gustoput éul od jedne ili 
od druge meátrije, i nebude ga teZko stalo 
zebrati, kaj bi se vuéii.

Jako dobro véiniju oni roditelji, Steri 
si predi decu joá par razredov vu viáeáu 
ákolu daju, pak onda je daju vu meátriju. 
Ali ne pak da bi se 4 — 5 razredov zvuéili, 
onda je véé nebi dali meátriju vuéiti, nego 
bi isii kam v kancellariju za pisara. To bi 
bila najvekáa falinga. Так ravno neáteri, 
meátri napraviju iz svojom decom. Так je, 
ki od sebe vekáega gospona kani nahraniti 
to je najvekáa slaboéa éloveéja.

Cudafele meátrije je, i áterugod se je 
vrédno vuéiti. Najte misliti, da jedna, ili 
druga puno viáe hasna nosi. V neáteru je 
potrebno éuda penez zaloZiti, v neáteru 
menje, poleg toga bi misül neáéi, da neko- 
ja meátrija bolje ide. I meátrija visi od élo- 
veka. Ako je meáter áparaven, delaven, 
poáten, segürno mu dobro ide.

Izda na to vas oéem opomenuti, kuli
ko dost veliki obéin je, gdé ni nikakov 
meáter. Bil je negda morti kakov fuáar, 
átéri je tak v zimi kaj malo motal, po letu 
je рак iáéi v derű, pak zato vi mislite, da 
su i ve takvi meátri. To je bilo i hvala 
Bogu véé nigdar nebude. Pri drugaéki meát- 
ri se ve véé vuéiju deéki, i zakón odredju- 
je áto ima juáa inuáe drZati, к tomu vu 
svakom varaáu meátarsko druZtvo, na selu 
poglavarstvo oStro na brigi ima, ali su pri 
meátru inuái v redu, i ali redovito hodiju 
vu ákolu.

Za naáe i za vaáe dece dobro vas joá 
jedenput opominamo, dajte si decu v meál- 
riju dok su za to, ar leta fletno mineju, 
pak da se nebi potlam zalostili, zakaj ste 
je né dali meátriju vuéiti.

Porobljen cug v Ruskira.
Drzoviti glas je doáel z Ruskoga, kaj 

se pripetilo joá ne tak zdavna v Ruskim.
— 27-ga septembra su na grozoviti naéin 
porobili na Besdany átacionu dva cuge.

Besdany átacion stoji na 24 versti od 
Wilne. Okolo njega sama áuma. Na ov áta
cion samo onda dojdu putniki, ako éekaju 
personalskoga cuga, kaiti ovi drugi cugi prej- 
du éez ov átacion bez toga, da bi postali.
— Veéer okolo desete vure je doálo na áta
cion 5—tí ljudi, koji su éakali na cug. — 
Poleg voznoga reda cug ran ob 11 vuri 
mora dojti na átacion. Ovi ljudi su bili poá- 
teno obleéeni, svaki je imel na sebi dugi 
kaput i mehek ákrljak. — Так su se po- 
naáali, как da jen drugoga nebi bil póznál 
i svaki se poseb ápanciral, bez toga, da bi 
se i jednu reé spominali med sobom na 
perronu. —  Nego da su spazili érlene lam- 
paáe na cugu, koj se pribliZaval, spravili su 
se v jen éopor i postali su na onom mes
tu, de more kötél slati. Cim su se bolje své- 
tile érlene óéi na cugu, na gleizu je sve 
viáe i viáe ljudi doálo skup, koji su isto tak 
bili obleéeni, как onih pet, koji su najpre- 
di doáli na kolodvor. — Moglo njih je bili 
blizo dvadeset.

Cug je sve po menje i menje iáéi, dok 
je ne doruZil na átacion. V onom hipu, как 
je postal, skoéiju dva iz med ovih к cugs- 
fireru, spukneju vun revolvere i naperiju v 
prsa prestraáenomu cugsfireru. I najenput se 
éuje, da pod dvema vagoni, de su soldati 
putovali, koji su pratdi cuga, straáno poéiju 
dve petarde. — Prestraáeni putniki, kője je 
petárda prebunila iz ona, beZiju как nori к 
vratam, da poskaéeju dőli. Ali onda je vec 
na svakoj átengi stal jen razbojnik s nabi- 
tim revolverom i na glas kriéal:

Niti jeden korák dalje, kojemu je dra- 
gi Zivot! Koj v koéiji ostane, njega nebu 
bantuval niáéi!

Za éas se éulo, da tu to i tam poknju 
revolveri, i éetiri soldati su mrtvi se zruáili
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dali. A Zandara, koj je na átacionu bil pos- odmah odprl vrata, makar je znal da niti nutri dal osnovu od proraCuna za dojduée 
tavijen, je jeden razbojnik v Celu strelil, tak jeden penezni list —  je ne bil poslan Ijeto. A najviáe se sada dogovaraju ablegati 
da se odmah prehitil. na ov Stáción. Znjim su razbojniki jako lepő od izborne reformé, tojest bude se napravil

Niti je ne minulo deset minut, veC su potstupali. íz Stációnké kasse fali 29 miljon zakón novoga izbornoga reda za zbiranje
svi ZeljezniCki sluZbeniki i kondukteri zve* rubelov, a z poátarske koCije su odnesli Ce- orsaékih ablegatov.
zani leZali na zemlji, kője su pograbili onda tiri Zakle samoga zlata. Vu Horvatskoj se pomalo trezniju lju-
razbojniki i ónak zvezane nesli v naruCaju Tuliko Citamo od ovova dogodjaja. I tu di. Previdli su, kam bi je natirala politika 
v kancellariju, de su je zaprli. —  A jedna hotcmce dojde Coveku na pamet misei, da MagdiCova i célé kompanije, koja se zove 
stran razbojnikov je vniStila telegraf i tele- Bog oslobodi v lakvim orsagu Ziveti, de se koalicija hrvatsko— srbsko. Hoteli su da 
fon dróté. kaj takvoga pripeCa. A nije to niti prvo niti Horvalsku i Medjimurje predaju Serbiji.

Na cugu su pák jedni Zurno delali. V zadnje, da su ruski Cinovniki na pomoC bili Vezda jih je veő blizu 50 zaprti vu reátu, 
poötarskim wagonu su bile Skatulje s репе- najvekáim galZenjakom, kője je né slrah koji su krivci vu tóm da su hoteli prodati 
zi, vu kojih je bilo okolo 40 jezer rubelov, par neduZne ljudi vmoriti, samo da do pe- domovinu. Так se bude sada iztreznil na- 
samo orsaéki penezi. — Öve Skatule su za néz dojdu, — I drugde se pripeéaju zloCini, rod, koj ipák neée da pod Serbiju spada, 
par minut dőli zmetali z wagona, a zatim ali tak grozni malo de, как v Ruskim. gde bi moZebiL «dohodé imel, как
naklali na jedna kola, koja su kre cuga bila _________  je dénes ima kada pod Magjarsku зраШГГ'“** -
postavljena. A v poStarskim waggonu je je- P n lit t flr i ---------------
den bledi poátar daval prék penezne liste. г  о  • XFOVOft A о
Pred njim je stal jeden tolvaj s revolverom Vu Budapesti su vezda velike sveCa- H A J  JiL JNUVUUA г
i z jednoga papira Citál ime svim onim, nosti. VeC mesec dni, da je tu Njegovo “
kojim su peneze bile poslani. — PrestraSe- VeliCanstvo kralj. Slari kralj je bil vu Bu- —  Prosimo na&e poätuvane pred-
ni poStar je s drhCuCimi rukami jemal napre dapeSti najsrdaCneSe premljen, sto i sto je- piatnike, naj nam vu novim tertalju
po redu sve liste, za Stere je galZenjak Citál, zer ljudi je Cekalo ga iz jedne i druge stra- , , . . .
Vu ovih listi je balo blizo dvé sto jezer ne vulice, kud su njegove koCije isle. Cvét-
rubelov. je su metali na put ljudi su lépe plaSCe i  predplate ponoviju.

Dvajsti minut je minulo, dok je to trpe- metnuli na put i sveposvud se je Culo —  Porezne babe. NajnoviSa nared- 
lo. Najenput se samo Cuje signal jeden tér- »Éljen a király !« Vidlo se je da se je ba ministra nutraSnjih poslov odredi, da 
heS se pribliZaval, Steri je za Cas nutri do- kralju jako dopalo, kuk su ga vu Budapesti svaka mala i velika obCina de je 800 sta- 
ruZil i tolvaji su i ovoga zastavili, i sve doCekali. Septembra 10-ga je bil kralj na novnikov, тога imeti diplomiranu poreznu 
koji su doSli s cugom, za par minut zve- rekvijemu vu cirkvi Elizabete kraljice. Pog- babu. —  A takve dve obCine, koje su na 
zali i nutri odnesli v kancellariju, de su ovi ledal je cirkvu i monument svoje blago- dva kilóméira jedna od druge, ako skupno 
drugi leZali. Zatim pregledale sve Waggone pokojne Zene Elizabete koju je anarkiSta némaju vise, как 1 jezero 6 sto stanovni- 
i da su i stim bili gotovi, zaCulo se pred LuCeni zaklal. Staromu kralju su suze iSlelkov slobodno drziju jednu poreznu babu. 
cugom, da je neSCi zatrobental. pred monumentom. Nije Cudo! Za ono srce, —  Zarezal si je sinjaka. Német

Na ovo znamenje su svi razbojniki koje je krvolok LuCeni prebol se i dénes László teZak iz Zalaegerszega se je zbog 
bejZali proti Sumi, gori poskakale na koCije place céli magjarski narod, а как se nebi neCesa svadil svojum Zenum. К tomu srdilo 
i za Cas njih je nestalo. plakal sam njeni muZ, naS kralj ! i galostilo ga je i to, da je malo zasluZbe>

Porobljcn cug je turobno stal na Sta- Njegvo VeliCanstvo kralj je hvala pre- imel a jako su ga térjali na sve strani. 
cionu pred kancellarijom, jedno pol vure. viSnjemu Bogu jako vu dobrim zdravju. Da se öve nevolje réSi, odluCil je vu sebi
NiSCi se ne ufal genuti. Samo lokomotivi Bil je na velikimi marieveri pri Veszprému da se skonCa. Zato je zel jen kuhinsai noZ
su po malern pafkali prez voditelja. Za Cas gde je Cetiri dni sprevodil od 15-ga do i zarezal si guta. Nego predi, как bi ga 
je oSIro zafuCnul brzovlak, koj se od Pe- 19-ga septembra. Kralju se je jako dopalo prék prerezal, premislil si, da bi dobro 
tergrada pribliZaval. Na to su i putniki pos- ponaSanje soldatov. Ah on nije veC toliko bilo joS malo Ziveti. NoZ* hitil vkrej i 
kakali vun, jer su se bojali, da se nebi sudjeloval manevru, как prveSnje Ijeta. odpravil se v Spital, de ga ve vraCiju.
zabuSil v njihov cug. — Z jedne koCije se Vezda je veC glavni vodja bil krunprinc — §jf j orlin. Na Finland zvanom
vleCe vun jeden kalauz i beZi pred brzov- Ferenc Ferdinand a stari kralj se je naj- situ putujuCi mornari lépi dogodjaj pripove- 
lak, zastavi ga i za Cas su oslobodili sve vise na koCiji i na automobilu vozil. Jako daju od jednoga orlina, koj se v tekal s 
siromake iz vuze, koji su v kancellariji le- je pohvalil soldate. LetoSnji manevri su sifom na velikim Oceanu. — Sif je po
Zali zvezani. — Nekuliko vur je minulo, Cista po novoj forrni bili. Mnogo se je prek priliki na 1500 milja bil od brega, da su
dok je doSel glas vu Wilna, kaj se pripetilo zelo od japanov i burov. Vezda je sve mo- apazili, da nad Sifom zletava jeden veliki 
na Besdany Stacionu. Те Cas su razbojniki derno bilo i ako bi za istinu iSlo straSna orlin. Dva dni i dvé noCi je neprestano 
zniknuli. Da su odbejZali, su sobom odnesli bitka bi to bila jer na manevru je bilo letel s Sifom. Tretji dén je nastal veliki vi-
dva soldate, koji su se stopram vjutro ob 150 jezer soldatov. Veliju da je takav her i spustil se deZdj. Viher je céli dén
5 vuri povrnuli nazaj. Jednu vuru su je manevar joS né bil, как je letoSnji bil puhái i veCer je orlin s trudnimi krilami
vlekli sobom, dok su ne doSli v srdinu Sume, Njegovo VeliCanstvo se je iz Veszpré- dőli se spustil na jednu ladju, koju Sif so-

Ne moCi prerazmeti, как se moglo ovo ma opet vu Budapeslu odpeljal. Vu Buda- bőm vozi. —  Mornari, koji su neprestance 
tarn su je pustili. pesti su vezda svaki dén velike sveőanosti. pazili i gledali, как se vteCe orlin s Sifom,
pripetiti. PerSonalskoga cuga je Sest soldatov ProSle dneve je pohodil staroga kralja bu- v noCi su prijeli trudnoga orlina, i zaprli 
pratilo, a zmed ZeljezniCkih sluZbenikov niti garski knez Ferdinand. Da kakve su to ga v jednu praznu kabinu. Drugi dén, как 
jeden je ne imel pri sebi oruZje, makar veC sveCanosti i ceremonije bile, to je teZko iz- se poóelo deniti, pohodil je sam kapitan 
zdavna prosiju, da njim daju revolvere, ali pisati. Bugarski knez govori Cisto magjarski ovoga Cudnoga putnika. Stiha odpravil se 
sve zabadav. — Na vekSih Stacioni imaju i jako hoCe da naSega staroga kralja prija- v onu sobu, de je zaprt bil orlin i átél ga 
dosta policije, a na menSega, как je Bes- teljstvo zadobi Mnoga i velika pitanja su je prijeti. Ali orlin je odmah ober njega 
dany, se niáCi ne zmislil, makar bi morali se reáila med starim kraljom i bugarskim zletel i veliki falat mesa v Cehnul s klunom 
znati, da je tu bolje potrebno, как na ko- knezom, koja su joS za sada tajne, ali za z kapitanove ruke. Ve je previdel kapitan, 
jem god, — kajti je v Sumi. malo vréme budeju doále posledice na da bu tu brzCas on slabeái, i zato pustil

Ve je to pitanje, odkud su znali raz- svello. — na mini orlina. Mornari su vnogo jesti na-
bojniki, na Sterim waggonu su skrite penezne A vezda pak Cekaju Spanjolskoga nosili pred njega, ali srdit orlin se niti né
Skrinje? I de su doáli do onoga izkaza, Sto mladoga kralja i kraljicu vu Budapeátu, doteknul hrane. —  Proti zadnjemu su spa- 
ima dobiti penezni list, i kuliko je vu njem? kaj bude opet sa velikimi sveCanosti skop- zili, da orlin poCne turoben postajati. Kapi- 
Ova pitanja iztraga je friSko rezloZila. Zaz- Cano. StraSna mnoZina stranjskih ljudih .se tan se bojal, da nebi od velike Zalosti pogi- 
vedilo se, da je med razbojniki bilo vise obrne svaki dán vu Budapesti, jer kralji i nul, i zato, как su doáli do postojaliáCa, 
ZeljezniCkih sluZbenikov, koji su se napré knezi nedojdeju sami, nego sa Citavom pra- zapovedal je, da se mora vun pustiti. Kak 
dospomenuli, na koj den oCeju cuga poro- tujom. Stari Budim, koj je kud i kamo su odprli vrata, orlin je s velikim veseljem 
biti. Z med ovih su trideset devet polovili lepái, nego BeC je opet vu veselju, magjars- zletel vun, parpui se obrnul vu zraku i 
ali za prave tolvajé i peneze se iSCe nezna. ki narod se veseli, jer su se opet pribliZila onda se zdigel vu visinu, de je za par 

Policija je prijela Fellnagela, poStarskoga dvoja srea, kraljeva i magjarskoga naroda minut zniknul s pred oCih kapitana.
Cinovnika, za kojega veliju, da je na pomoC srea. —  Predsednik i njegov sin. Kak
bil razbojnikom. — Fellnagel, koj je na pe- Septembra 22-ga se je odprlo orsaCko se vidi, amerikanci viäe daju na rukotvor- 
neze pazil, как je na Besdany doSel cug, spraviSCe. Ministerpredsednik Wekerle je stvo i trgovinu как pri nas. —  Barem to



каге jeden glas -  za kojega piäeju lo2i céli zakón. A to bu najkesneSe okolo reCjom, jesensko delo ide lepő v redu как 
»Magyarország« zvane novine. Tu Citamo, svih svetcov. da bi biCa plel.
da je Roosevelt, amerikanski predsednik — Borba m ed ron llcom  i poly - — Bratva. Как őujemo i Citamo vec 
vu »Egyesült Allamok« svojega najmlajáega pom . I mórja áivija takve 2ivine, kője su zdavna je ne luliko vina zraslo как letos. 
sina dal za Stacunarskoga detiCa. Roosevelt straáno za Coveka, ka na suhoj zemlji zvéri. GoriCni gazdi su tak vu véliki sili za lagve, 
je v »Egyesült Államok« predsednik. Tu Med öve spada v prvim redu tak zvani da straáno. Nego как se vidi, vina bu straá- 
morarno dodeti, da v ovoj dr2avi némája »polyp.« Ima straáno veliku okruglu glavu, no Cuda, ali kaj se dobrote tiCe, nemre se 
kralja как pri nas, nego mesto toga zebe- z kője visiju vu sve strane bici, s kojimi vtekati slanjskim, nebu njemu par. Ba- 
reju sí na pet lét jednoga predsednika, koj lövi 2ive stvari. S ovimi bici potegne ribu rém kaj poznamo z medjimurskih goric, 
ima isto tak veliku Cast i oblast, как pri ili drugu stvar к sebi i poíere. Za takovu vera, je dosta trdo. Isto to moéi reCi za 
nas kralj. —  Da pet lét mine, onda, je grdobu piáeju jedne novine, kaj je spravlja- horvatski rnoát, malo átéri je dober. Kiseli 
opet zbiranje Ako njim je stari povoljen, la vu San-Francisko s jednim ronilcom je. MoguCe, da su krcmari sami krivi, jer 
onda ostane na du2e; ako né, onda si ze- (búvár) koj se pod vodu puáCa, как to pri oéeju po fal ceni dojti do vina; a kaj je 
bereju drugoga Za ovo vréme je Roosevelt nas kaíeju veCkrat na vékáim sejmu, de vu dobro, ono se da platiti. Ne znati, kaj bude 
predsednik i ran ve se pripravljaju к no- jedinoj velikoj kadi kaié svoje predstave. vezdaánja bratva pokazala, ali kaj do ve 
vomu zbiranju Ov predsednik je napravil — Ronilec se doli spustil v morje, da preg- toöiju krémari, ono bi sposobneáe bilo za 
to kaj bi nádi magnaái za najvekái Spot ledne jednoga áifa, koj je vtunul. Kak je áalatu, как za piti.
drSali da je dal svojega najmlajáega sina Stel nutri iti v ladju, doplava pred njega — Od velike ljubavi v sm rt. Jako 
za detiCa v jen veliki Stacun, dé same te- jeden straSno veliki polyp, i s jednim bi- Zalosten dogodjaj se pripetil 1-ga oktobra 
pihe triiju. — Koj velikaS bi pri nas kaj Com, koj je bil 5 colov debel, namota se v Drávacsányu. Tkalcsecz Katarina, 18 lét 
takvoga napravil? mu za jednu nogu, ran pod kolenom. A s stara puca je jako zaljubljena bila vu Mar-

__ Kolera. Как najnoviée novine drugim biCom se mu namota okolo pojasa. csecz Ferencza. Obedva su se jako radi
piáeju, v Petergradu je joS né prestala ко- Ronilec je vés prestraáen mahal sim-tam s imeli, ali stareái su ne dopustili, da bi ovi 
leni. 1 - Jeden dén njih je zbeteSalo 268 i noSom i najenput je dal znamenje gori, da dva stupili kada pred oltár. To je tak raz- 
vumrlo 148. Od potlam, как je nastala je vu smrtnoj pogibelji, naj ga potegneju 2alostilo pucu, da si je on den, proli veCe- 
kolera, je 4 jezere 9 sto i 45 zbeteSalo v gori. — Ali polyp je za nikaj ne pustil Со- ru как smo spomenuli, s jednim nofcom 
koleri; 1 jezero 8 sto 74 vumrlo, a ozdravi- véka, makar ga je как god sekel i rezal s zarezala áinjaka. Drugi dén se dopeljal vun 
Io njih je po priliki jezero dve sto. no2om, nego s jednim tretjim biCom se mu doktor, da njoj zaáije ranu, ali na balost

__Növi za k ón  za zb iran je o r s a c -  namotal okoío Sinjaka. Koji su bili gori, oni ni je mogel nikaj pomoCi, kajti Sinjak je na
kih ablegatov. Socialdemokrati imaju v su na signal ronilca poCeli vu2e vleci, i ve tuliko otekel, da se rana né dala skup za- 
Magjar3kom »Népszava« zvane novine, kője je Covek doáel med dve pogibelji s jednom siti. Onda su nju odpeljali varaSdinski Spi- 
su — как Citamo — po nedopuSCenim putu nogom je né mogel gibati i к tomu Sinjak tál, de nju ve vraCiju. 
doSle do zakona, kojega ve oCe predstaviti mu je obvezan, ako budu ga vlekli, lehku —  Növi zakón za ekzekutore. Né 
Andrássy gróf pred orsaCko spraviSCe, как mu potegne polyp kacigu (kapu, kaj ima na samo za ekSekutore nego za one, koji su 
budu se zbirali od se dob orsaCki ablegati, glavi) i onda se zaduái. Zato je v drugim tak SreCni, da su duSoi, i za one koji na 
i kuliko bu votumov v célim orsagu. — hipu odmah dal signala, da naj ga nevleCe- SVoju najvekáu balost drugim posujnjeju 
Как su doSle öve novine do ovoga zakona, ju gori. Ve se veC samo s lévőm rukom pgneze. Do ve je tak bilo, da koj je né 
ne znati, to bude veC iztraga pokazala, koju brand kajti i desnu mu je omotal polyp s m0gel ili átél platiti svoj dug, verovnik ga 
je minister vu ovoj stvari pcdigel. — Poleg biCom. Od smrtne sile borii se как se samo je da| jednostavno prék fiskaljuáu. Kaj je 
ovoga zakona, как gori imenuvane piáeju mogel proti polypu, koj ga je straSno tiskal. za Hm doálo, to svaki dobro znaT koj je 
budu trojoformo zbiraCi: jedni budu imeli Za nekoji Cas je prerezal polypove bice s samo jenput pogutnui takove pilule. Cetiri 
tri votume, jedni dva i jedni samo jednoga oátrim noZoin, ali ve se i polyp poCel vra- posiédnje stvari ovoga posla su : tu2ba, sud, 
votuma. — Votuma bude imel svaki polgár gonetno boriti i s jednim biCom vlekel ga ekáekucija i licitacija. — Covek tak lépe
gradjanin, koj spada pod magjarsku domo- к lampi. Siromak Covek od smrtne stiske g0ste dobi к hi2i, da bi najrajái s cepiCom
vinu, spunil je 24 lét i zna Citati i pisati. porinul je dvaput no2a v polypovu glavuf pometal po dvoru. — Ali predi svega toga 
— |Po takvim bi bilo 2 miljone 618 jezer koj je na to pustil ronilca i za Cas vcrkel. yj|j v kancellariji na tabli, da Cim viáe lju- 
50Í1 zbiraCov. — Dva votume bi imeli о т  I siromaáki Covek je onda samo tuliáo ja- dj 2azvédi, de bu gostuvanje, kaj sve dojde 
zbiraCi, koji su 4 gimnazie zvráili, ili koji kosti imel, da je dal signala, da ga naj po- na bobenj. —  Jenput smo veC spisali, kaj 
20 korun jednake porcije plaCaju ili on te- tegneju gori i v drugim hipu omedlel. Straá- j e slobodno poleg novoga zakona zeti pod 
2ak, koj je 5 lét na jednom mestu. — On noga polypa su onda vun potegli i ve na ekZekuciju i kaj né. Ve samo to oCemo
gazda, koj nezna Citati nili pisati, nebi imel stotinu ljudi hódi la iz San-b rancisko, da gpoménuti, da od se dobi bude mentuvan
niti jednoga votuma. — Tri votume bi imeli vidiju to grdobu, koja je átela zivoga Cove- du2nik, da bi njegovo irne doálo vu oglas,
oni zbiraCi, koji su zvráili 8 gimnaziji, po- ka pogulnuti. _ samo verovnikovo ime. — I to je Cuda
loíili maturu ili koji plaCaju 100 korun Med orlin ovim i skram pli íz vrédno. Barem se nebu moral lecali duánik,
jednake porcije. — Koji neznaju Citati niti Toulona piáeju, da se öve dneve cél áereg da bi svaki Covek koj jma poa|a v 0bCins- 
pisati, od onih deset bi si zebrali jednoga dece igralo na polju. Jenput samo doleti koj kancellariji, Citál njegovo ime, pri kim 
zbiraCa, koj bi vu ime njihovo glasoval. —  med nJe Íeden ve,lki oriin i Íednu tri letu dojde beluga na tak lépi glas, da : niäCi 
Jednoga glasa bi imeli oni, koji znaju Citati staru pucku Kriber Blanku zgrabi za ruku viSe tretjiput.
i pisati, spadaju pod magjarsku domovinu * odleti ínjom v zrak. Na sreCu je ran on- __ Ohp^il Тпгтяч i7
i spun.li su 24 lét. -  Na temelju toga je v bliziui bil jen vadas, koj je strelil or- Gyenesdi4sa Sl, v Keszthely poslali po ne- 
sloíena jedna Stat.stika, izkaz v kojem je ' ' “ a. D*‘* )e 8 orl,,lom skuP doh °Pal°  bez kakove stvari kupovat. Dali su mu deset
za svakoga pojedinoga varaáa (samo vékáé L^na Nu atarpöí \inAi no korun> da kupi, kaj trebaju, a öve druge
váráé''*) 1 varmegjije pisano, kuliko bude vu —  LePa J^sen. Najstareái ljudi ne- é . • oatanp doneí.e d;mo
njoj zbiraCov. Za naSu Zalavarmeg iju piäeju pametujeju na tak lepu jesen как je leloä- ^ e ík o ’je Jod|áel dom  ̂ j par dni ga né 
siedeCe • DJa* — Coveku srdce igra, da dojde vun . .. J • r* . * л , 6 . ,

Tri g l «  Ы imelo 3 Je .e r . 311 zbira- ~  .1-
tov.Med ovimi je magjarov 92 procentov, slne- —  V jutro si Covek misli, da bu ceti pred- kak b| ’ Äandari Jnaä|j DOvrnul se 

nen.cov 8, horvatov 4  i 9 desetine % . Dva den moral v bundi hoditi, lak je mrzlo. — deCkJ k domu . d = 10
glase bi imelo 25 jezer 819. —  Jeden vo- Coveka nekaj steple, da dojde vun s tople kuru|) . ц . . P .  . neban.
tumo bi imelo 47 jezer 534 zbiraCov. —  postelje. Ali okolo 8 vure veC se reztopi . novrne öve Déneze »̂li domaCi
A koji neznaju Citati nil pisati, njih je 27 » a k  od sunCen.h trakov tak da poldneva 1 ' groZm da ga E k  daii Zanda- 
jezer 353. —  Svih skup je t l l  jezer 848 veC vruCe postája, i vleCemo se v sencu. „g °?  ’ • g  «  лз м , Г п .з .
glasov. —  Как Citamo, velika stran orsaC- — К veCeru se opet rezhladi i cela noC je L.n ’ J f a êZ'lfU* 1 V*' / • *  ' ,
kih ablegatov je né zadovoljna s ovim za- mrzla. —  Na как veliku radost slU2i ovo bj| da „a ^oá^boíie ^laSm iP—
konom -  za kojega se veti, da je na poljodelavcom, né ,.reba na 9irje rezlagati. „  Ä o  r a r t Ä ü t o  d . ^ Ä i e l
»pluralnim« juään sloZen, —  samo zato, —  Do Cesa najteZe dojde éovek v jesen, ve lleareCnjk gkedeni i tam ’ se obesil — 
zakaj bi jeden Covek imel dva ili tri glase, ide s igraCom: jesensku krmu suäili i dimo Dok ‘ J ,  = . bM
Как bude táj zakón vun izpal, to bu mo spraviti. A veCer se na sve strane cuje ve- 8 P i J
veC za kratko vréme Culi i Citali, da jeden- selje, popevke, na znamenje, da su se ljudi _________
put minister pred orsaCko spraviáCe pred- oätro pograbili kuruzne bratve. S jednum

t





I  J K i p d e t m é i i Y -
(j Az alulirt kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a „Dunántúli helyiérdekű
í vasutaknak, Csohohely Gergely és társai elleni a Csáktornyái 515 számú telek-
f könyvben 463]a hrsz alatt felvett ingatlan részleges kisajátítási ügyében a kár-
\ térítési eljárás meginditssát folyamatba tette arra tárgyalási határnapul

ü 1908. évi október hé 21. napjának d. u. 3 éráját
jj Csáktornyára a vasúti állomásra kitűzte ennek vezetésére Knorr Kálmán királyi
L törvényszéki bírót kiküldötte, mikorra és a hova az érdekelteket a törvényes
r következmények terhe alatt azzal idézi meg, hogy elmaradásuk a kártalanítás
I fölött hozandó érdemleges határozatot nem gátolja, az egyéni külön értesítés
jj elmaradása, vagy a tárgyalásról való elmaradás miatt pedig igazolásnak helye nincs.
jj A  kir. törvényszék,
jj Nagykanizsa, 1908. szeptember 23-án.

S C s e s z n é k  M i k l ó s , kir. törv. h. elnök. 860 2— 8 К n  у  s e r .  t. jegyző.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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