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A lap szellemi részére vonat* H
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske- 
dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyeiven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap, 
dijak, nyiltterek és hirdetések. M egjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

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

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jitáaycsu ezáalttstaak.

Nyitttér petltsora 50 fillér.
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Muraköz elcsatolási ügye az 
országgyűlésen.

A muraközi kérdés, vagyis annak el
csatolási ügye, fájdalom, még mindig tengeri 
kígyója a magyar állameszme teljes kiépíté
sének. Még mindig mint a «jövő zenéje» 
szerepel ez a másfél évszázados ügy úgy 
az országgyűlés, mint a kormány elölt.

Részint az alkalomszerüséget, részint 
pedig a politikai szempontokat tolják min
denkor előtérbe, valahányszor ez a dolog 
szőnyegre jut. Pedig a muraközi kérdésnek 
ilyetén való eltaktikázása nem hasznára, de 
csak kárára szolgálhat úgy e nemzetiségnek, 
mint pedig az annyira óhajtott magyar ál* 
lameszme bástyáinak itt, a határon leendő 
felépítésének.

Pedig ezt a nemzetiségi fontosságú 
kérdést előbb-utóbh dűlőre kell vinnünk, ha 
csak azt nem akarjuk, hogy a muraközi 
magyarság s vele Zalavármegye közönsége 
—  mely híven és rendületlenül kitart az 
eszme mellett —  a hagyományos mély 
álomba merül)ön ; ha azt nem akarjuk, hogy 
ezt a nemzetiséget, a derék tpuraközi népet, 
mely örömünkben és bánatunkban velünk 
mindenkor rokonszenvezett, elveszítsük.

A  muraközi kérdés nem lokális, de 
országos nemzeti ü gy ; annak elintézését 
tovább halasztani nem szabad, mert minden 
huza-vona meg fogja magát bőszül ni, ha az 
elmérgesedés fekélyeit az elcsatolás által 
idejekorán ki nem irtjuk hazánk terű* 
letérői.

Zalavármegye törvényhatósága legutóbb 
f. év február hó 10-iki közgyűléséből kifo
lyólag felirattal fordult a m. kir. kormány
hoz, hogy Muraköznek a zágrábi egyház
megyéből leendő kikapcsolása és a szombat-

helyi vagy veszprémi egyházmegyébe leendő 
bekebelezése valóra váljék.

S  dacára annak, hogy 0  felsége is 
Szapáry miniszterelnöksége idejében Mura
köz elcsatolását lehetőnek találta s a vár
megye mostani feliratát úgy Somogy, mint 
Vasvármegye és több dunántúli vármegye 
lelkesedéssel támogatta; hozzá a szombat- 
helyi egyházmegye tudós püppöke, dr. István 
Vilmos, egy hazafias átiratában az elcaato- 
lást nemzeti szempontból föltétlenül szüksé
gesnek is tartotta: Zalavármegye feliratának 
elintézése mégis egyre késik. Úgy látszik az 
áldatlan politikai viszonyok : a horvát-szerb 
koalíció fészkelődése s újabban Bosznia és 
Hercegovina annektálása körül felmerült 
bonyodalmak háttérbe szorították a mura
közi dolgok elintézét, a mely pedig nemcsak 
eminens, de jogos nemzeti érdeket is képez.

így állván Muraköz elcsatolási ügye, 
csak örvendhetünk, ha az országgyűlés 
néha-néha mégis felszínre hozza e nemzeti 
ügyet s nem engedi, hogy azt végkép a 
feledés homálya borítsa.

Az országgyűlésen f. év december hó 
4-én, az 1909. évi állami költségvetés tár
gyalásakor. a kullurlárcá során, újból szóvá 
tétetett Markos Gyula országgyűlési képviselő 
részéről Muraköz visszacsatolási ügye, ki a 
többek között a következőket mondotta :

« . . .  A muraközi papok ugyanis tilta
koztak az ellen, hogy ők hazafiatlanok vol
nának. Személyesen is ismerem őket és 
meg vagyok róla győződve, hogy nekik 
igazuk van. De a muraközi áldatlan viszo
nyokra, hogy rámutassak, elég leiemlítenem, 
hogy a muraközi egyház Zágrábhoz tartozik 
(Zaj és mozgás.) és Zágrábból a legkitűnőbb (!) 
erőket küldik oda, hogy visszahorvátosítsák 
azokat, akik 30 éven keresztül ott jogilag 
és tényleg Magyarországhoz vannak kap

csolva; amit a réven elvesztettek, most a 
vámon vissza akarnák nyerni. Ez áldatlan 
harc. Azt hiszem, elérkezett az ideje, hogy 
a t. miniszter úr a lépéseket megtegye, 
hogy a Muraköz is visszacsatoltaesék (Élénk 
helyeslés.) akár a szombathelyi, akár a 
veszprémi püspökséghez, nekem mindegy; 
de íő, hogy ezek az áldatlan politikai és 
kulturális harcok ne folytatódjanak. Érre 
rámutatok és felhívom rája a t. kultusz- 
miniszter úr figyelmét.»

Amikor Markos Gyula képviselő úrnak 
ügyünkre vonatkozó felszólalását közöljük, 
csak köszönettel tartozunk neki, hogy ezen 
nemzeti ügyet a felszínen tartja. De meg
bocsásson, ha a muraközi lelkészek hazafi- 
ságára vonatkozó ismereteivel mindenben 
nem értünk, nem érthetünk egyet

Igaz ugyan, hogy az a nyilatkozat meg
jelent, de az a helyzeten nem igen változtat 
Mi muraköziek, kik a viszonyokat ismerjük, 
mérlegelni tudjuk a nyilatkozatot a maga 
teljes értékébfn. Védekezésnek védekezés 
ugyan ez a papság részéről a hazafiatlan- 
ság vádja ellen, mely a sajtó és törvény
hatóság s a közvélemény részéről az egész 
testületet egyesek miatt érte, de azért a 
vádak sem voltak alaptalanok. Egyes jelen
ségek burjánoznak fel minduntalan, melyek 
a közvéleményben azt az erős meggyőződést 
érlelték meg, hogy a papság a magyar 
hazafias érzés kialakulásának erős kolonca 
a Mura és Dráva közölt.

Szívesen koncedáljuk, hogy a papság 
jó része jó hazafi, de azért az egyház sze
replése itt a Muraközben még se olyan, minő
nek lennie kellene. Vannak ugyan hazafias 
tagjai, kik nemzetünk múltját, ezeréves 
hazájuk iránt való kötelességeiket ismerik. 
Nem is kételkedünk haza fiságukban, mert 
napról-napra látjuk, hogy a hazaszeretet

T Á R C A .

A  szerelmes.
—  —  —  Senki sein tadott róla!
Bessenyei Laci csupa gyerekes pajkosságból 

órákig efiátezadozott s kötekedett özvegy házi- 
asszonyjávál. Volt Fonyónénak is két gyermeke : 
Lenke és Dénes, kik oly naivok voltak, hogy any
juk figyelmét Lacikával szemben — szeretetnek 
minősítették.

így telnek az évek . . . Laci már V-es 
gimnázista lesz. Még mindig az a régi, kötekedő 
gyerek, mint évekkel előbb. De már nem is any- 
nyira gyerek. Csinosítgatja magát, rendezgeti ruhá
ját в sokszor elsétálgat esténként órákig. Ha meg
jön, Fonyóné ezemrehányólag veti szemére : Laci, 
maga hol járt? Kezd elszokni a tanulástól, pedig 
a papa azt mondta, hogy sehova se engedjem el. 
Laci, maga rossz gyerek I

Ejnye, ejnye Fonyó néni, — hát sétáltam egy 
kicsiL Nem ülhetek mindig itthon, mint egy vén 
asszony. Fonyóné pedig dünnyög 8 ráveti szemeit 
a fiú piruló ábrázatára. Tudta jól, hogy a rossz, 
kötekedő gyerek nem éppen séta kedvéért mara- 
dozik el esténként. A tanulás mindjobban elma
radt Az egykor szorgalmas minta-fiú mindig ha
nyagabb lesz s tanárai nem ritkán kérdezik tőle :

«Hogyan van, hogy ennyire elhanyagolja magát? 
Miért nem tanul?» S Laci leül, a tanár pedig el
felejti beírni a megérdemelt eekundát.

S a szorgalmas fiú lassankint elveszíti tanárai 
becsülését! A rossz vélemények egymás után 
alakulnak ki. Osztálytársai kérik, figyelmeztetik, 
de már nincs megtérés . . .

—  —  —  A megkezdett lejtőn csak lefelé 
lehet rohanni l —  — —

Junius elején egy este a fiú szokatlan fel- 
hevültséggel érkezik haza. Fonyóné faggatja, de 
nem szól semmit a múltban oly víg, oly kedves 
modorú gyerek. Csakhamar két ősztál уtársa erős 
léptekkel törtet s minden kopogtatás nélkül uyit 
be Laci szobájába.

Hosszas beszélgetés után, mintegy 10 óra 
körül a vendégek eltávoznak. Laci kikiséri jóba
rátait, megölelvén őket, igaz csókokkal búcsúznak 
egymástól. A visszatérő fiú szemében könnycsep
pek ragyognak, elkeseredetten veti magát egy 
székre 9 levélíráshoz lát. Éjféli 12 órára végez.

Fonyóné pedig a szomszéd szobában nyuga
lommal szemléli a nehéz függönyön átszivárgó, 
pislogó fényL Lacin fogott a beszédI Tanai; 
ismét a régi lesz. Áldja meg az Isten az esti 
vendégeket I — —  —

—  —  —  Megismétlődő, átható durraná
sok cáfolták meg Fonyóné gondolatait . . .

Ijedten rohan a szobába. Ott fekszik eszmé
letlenül a szerencsétlen. Homlokán hideg verejték 
gyöngyöződik, szíve felelt pedig két golyóütötte seb 
tátong. Befutnak a gyerekek is !

Reggelre elterjedt a fájdalmas hír. Elsőnek 
érkezik az osztályfőnök. Nézi, hosszasan nézi a 
lázas beteget, ki eszméletlenül nyög a hófehér 
ágyban. Egymást érik a jóbarátok, tanárok s a 
szerencsétlen osztálytársai.

Estére, mintha javult volna. A mosolygó, 
tüzes szemek megnyílnak, hogy annál sajgóbb 
fájdalom kifejezői legyenek. De az őrzött beteg 
lélekzete lassúbb lesz, szemeiben tüzes könnycsep
pek gyűlnek I Csak még egyezer nyitotta fel 
szemeit, midőn édesanyja • forró csókjaival hal- 
mozá el.

Reggelre már ravatalon feküdt a szeren
csétlen fiú. Virágok és koszorúk sokaságával hal
mozták e l : és ott sírtak körülötte. Megbocsájtott 
neki mindenki. Másnapra aztán nagy temetésre 
készül a főgimnázium ifjúsága. Néhány órával 
temetés előtt, egy idegen, — feltűnően csinos és 
értékes koszorút hoz. Az arasznyi széles lila sza 
lagon arannyal e fölirás áll :

«Az örök vidám ifjúnak tiszteletem emlé
kéül.» —  «Találj nyugvást a pihenésben I»



erényét nem tartják ellentétesnek Isten iránt 
tartozó kötelességeikkel. Oe azért mindun
talan vannak olyan tagjai is, kik részben 
meggondolatlanságból vagy szereplési visz- 
ketegböl, részben fanatizmusból kifolyólag 
oly cselekedetekre ragadtatják magukat, 
melyek miatt nemcsak szégyent hoznak 
hazafias érzésű paptársaikra, de romlására 
vannak a hazafias érzésnek, az állameszme 
kiépülésének Muraköz területén.

Ezek a magyarság gyalázásával, a 
magyar kultúra letiprásával, a horvát eszme 
hirdetésével érdemeket akarnak szerezni 
Zágráb előtt, hogy így, ha a magyar tör
vények szigora ellenük alkalmaztatik, már
tíroknak tűnjenek fel horvát véreik előtt.

Míg ilyen fanatikus papok lesznek 
közöttünk, a hazafias papok védekezése nem 
elég ahhoz, hogy az egész klérusról 
a hazafiatlanság megbélyegző vádját 
lemossa. A nyilatkozat nyilatkozat marad 
s az állapotok sem változnak meg 
az állameszme javára. A hazafias papok 
csendes szemlélése nem fog gátat vetni a 
garázdálkodók zajos munkájának. A nyilat
kozatot legfeljebb takarónak fogják kihasz
nálni, hogy ők minő jó magyarok. A hogy 
Markos képviseld úrnak a parlamentben el
hangzott szavai is csak arra lesznek nekik 
jók, hogy azokra hivatkozhassanak, ha rájuk 
szükségük lesz.

Muraköz azonban továbbra is ki lesz 
szolgáltatva a zágrábi aula horvátositó 
törekvéseinek. Az ott nevelt fiatal gárda 
továbbra is itt gubbaszt nyakunkon, hogy 
horvátosíló s a magyar hazát és nyelvet 
lelke mélyéből gyüiölő munkájával gátat 
vessen a magyar hazaszeretetnek, érzésnek, 
a magyarosodásnak.

Ezen csak a visszacsatolás segít S 
akkor, meg vagyunk róla győződve, 
azok a lelkészek is, kik most csak nyilat
koznak, szintén ott lesznek a magyarosodás
ért küzdők soraiban. Mert ők most csak 
nyilatkozni mernek; de eközben is félszem
mel egyre Zágráb felé sandítanak, hátha 
Zágrábban ezt is tőlük rossz néven veszik!

Még a magyar érzésű papságot is 
feszélyezi a zágrábi kapocs ; hogyne Kap
nának vérszemet a fiatal horvát apostolok, 
kiket ez a biztatás csak ösztönöz féktelen 
horvát törekvéseikben!

Ezért nem értünk egyet a parlament
ben elhangzott szónoklatnak ama részével, 
mely a muraközi papságot kifogástalan

Fonyóné pedig megbotránkozva, keserves 
hangon utasítja ki az idegent, ki elhozta az ál
dozat ravatalára a Judáskoszorút.

S eltemették az áldozatot Sokat súgtak, 
búgtak, könnyeztek. Elhangzott a búcsúbeszéd, el 
a gyászdal utolsó akkordja is. Komoran, fájó 
szívvel búcsúznak az áldozattól mindazok, kik 
ismerték, szerették őt. Elpihent. Elvitte a titkot ; 
ő már nem szól. De az ifjúnak, a közkedvelt, 
kedélyes diáknak véres drámája nem tud feledésbe 
menni. Hiszen oly megnyerő, oly kedves fiú volt. . .

—  — —  Fonyóné pedig napokig kesereg. 
Esténként kimegy gyermekeivel a temetőbe s friss 
virágot visz a frissen hantolt sírra. Sokszor, min
dig emlegeti. Gyermekei nem tudnak oly élénk
séget kölcsönözni a kihalt háznak, mint a felejt- 
heteden, örökvídám ifjú. S Fonyónét nem látták 
többé jókedvűen I Tulajdon gyermekét nem siratná 
oly érzékenyen, mint elvesztett kedvencét. Foly
nak a napok, múlik az idő, de a felejhetetlen fiú 
elvesztése örök sebet ütött az özvegy lelkében, 
mígnem egy váratlan titok kipattanása meghozza 
az utolsó felvonást !

hazafiasnak jelenti ki. De azzal igenis, hogy 
Muraköz minél előbb csatoltassék el a 
zágrábi egyházmegyétől; mert minél inkább 
elodáztatik ennek a megvalósítása, annál 
több fáradságunkba kerül a bajok szanálása, 
melyek az elcsatoiás folytonos halogatásából 
származnak.

A tél.
Lázas munka folyik a jótékonysági 

műhelyekben. Előbb mint gondoltuk, előbb, 
mint vártuk. Az emberek szemei előtt túl- 
korán megrajzolódott a tél nyomorának sötét 
képe. És nem indokolatlanul. Attól tartunk, 
hogy az idén különösen sok dolga lesz a 
melegedő szobáknak, az ingyen-kenyérnek, 
népkonyháknak. És attól tartunk, hogy a 
jótékonyság minden buzgalma csak nagyon 
keveset tud majd enyhíteni ennek a szomorú 
képnek sötét színein.

A társadalmi problémák modern gon
dolkodói különben is hiú, sőt kártékony 
eszköznek tartják a jótékonyságot, mely —  
nézetük szerint —  csak az ébredező vagy 
fenyegető szociális lelkiismeret pillanatnyi 

fialtatására jé, de arra semmi esetre sem, 
hogy a bajokat csak részben is gyógyítsa. 
És ismételjük, erősen tartunk attól, hogy az 
idei télen a kegyetlen valóság igazolni fogja 
ezt a rideg elméletei. Mert bizony úgy lehet, 
hogy sokan azok közül, akik jobb időkben 
jótékonyságot gyakoroltak, ezúttal maguk is 
jótékonyságra lesznek utalva.

Tőkében és jövedelemben szegény, de 
azért a modern élet minden ké
nyelmét és fényűzését igénylő társadal
munk nehéz időknek néz elébe. Ez a tár
sadalom, úgy látszik arra van kárhoztatva, 
hogy sorba szenvedje át az összes szociális 
kor jelenségeket. A megelőző években a 
politikai bizonytalanság és ennek nyomán 
az általános üzleti pangás, a kerc3elhiáiiy,i 
a munkanélküliség tette nehézzé az életet. 
Akkor az iparosok inségmunkákérl, beruhá
zásokért íolyamodtak az államhoz. Most az 
iparban, kereskedelemben kedvezőbb a 
konjuktúra. de a jövedelmet felemészti a 
nagy drágaság. Ámde a termelő osztályok
nál még sokkal rosszabb helyzetben van
nak azok, kik megolvasott fillérekre, fix 
heti, vagy napi keresetre vannak utalva. Ezek
nek életét egyszerűen elviselhetetlenné teszi az 
uralkodó drágaság. A munkabérek emelke
dése, a fizetések javítása csakis látszólagos

. . . Egy hold világos őszi estén a megboldo
gultnak két jóbarátja kisétált a temetőbe. Már-már 
unják a várakozást, amidőn a temetőben léptek 
zaja hallatszik. Bessenyei sírjához igyekszik az 
illető. Szeműgyre veszik a fiúk és íme . . .

Felismerték az osztályfőnök leányát. Virágot 
hozott. Elhelyezte, körülnéz s letérdel. S oly fel
tűnés nélkül, mint jött, távozék . . .

S a fiúk elmesélték I . .
Nyilvánosságra jött a felfedezés. Sokat be

széltek róla. Mindenki tudott valamit . . . Fonyó- 
nét is vádak érték s belekerült a kombinációkba. 
Saját gyermekei is megvádolták s amidőn már a 
rejtélyes esőt minden pontja napfényre jött, ak
kor jön a dráma utolsó jelenete: Fonyóné el
emészti magát s hátrahagyott levelében megírja, 
hogy Bessenyey Lászlóban szerelmes volt . . .

A közvélemény vegyes érzelmekkel fogadja 
a felfedezést ! ! —  Végig kellett játszódni a drá
mának, hogy láthassa mindenki, a kedves, az 
örökké vidám ifjúnak oly rejtélyes öngyilkos 
ságát. — — —

Hegedűs Elek.

javulása a kereseti viszonyoknak, mert a 
folyton fokozódó drágaság ezt a többletet 
sokszorosan felemészti.

A jótékonyságnak az idén tehát nem
csak az alsóbb néposztályok kegyetlen 
nyomorával lesz baja, hanem sok intelligens 
és önhibáján kívül adósságokban vergődő, 
az anyagi tönkkel küzkődő középsorsu 
existenciával. De a jótékonyság bármily 
buzgó és bármily önfeláldozó, gyönge a reá 
váró feládat óriási nehézségeivel szemben.

De gyöngék a mi állami szociálpolitikánk 
eszközei is ezekkel a mélységes bajokkal 
szemben. Munkásbiztosítás, fizetésrendezés 
jótékonyan hatnak ugyan, de azokon a 
bajokon nem segítenek. Az állam pénzügyi 
helyzete különben is szűk határt szab ezek
nek az eszközöknek. Mélyebben kell benyúl
nunk a társadalmi és gazdasági problémák 
fenekére. El kell ismernünk, hogy az ország 
gazdasági helyzete a ma uralkodó gazda
sági politikával soká fenn nem tartható. 
Hogy mi exportáljuk az élelmicikkeket és 
ebből az árból fizessük a kulturális élet 
fejlődő igényeinek méregdrága szükségleteit, 
ez nem lehet és nem szabad, hogy a magyar 
állam és társadalom ambíciója legyen. Át 
kell (érnünk az intenzív ipari munkára 
minden erőnkkel, minden tehetségünkkel és 
minden rendelkezésünkre álló eszközzel. 
Hagyjuk az idegenből vett jelszavakat és 
elméleteket, melyekkel különben is maradi 
felfogásunkat és kényelemszeretetünket szol
gáljuk. Hiába mondiuk, hogy vissza a föld
höz, mikor a nép ezrével hagyja itt nem
csak a földel, de a hazát is.

Mert az immár rendszeressé fejlődő 
drágaság egyképen sújtja a lakosságot s az 
ország ipari fejlődését. Mert a városok 
gyáripari termelése az ország gyáripari ter
melésének majd kétharmadát képviseli s 
már ebből is megítélhető az a nagy köz- 
gazdasági hátrány, mely az uralkodó álla
potokból kifolyólag nemcsak a vátosok lakos
ságát, de általuk az ország gazdasági hely
zetét sújtja.

És hat csakugyan nem lehetséges ezeken 
az áldatlan viszonyokon segíteni?! Nézetünk 
szerint igenis lehet. De csakis egyesült erő
vel. Az állam, a városok és a társadalom : 
ez a három tényező kell, hogy egységes 
alapon kezel fogjon a bajok orvoslására és 
a bajokon segítve lesz. De ehhez még az is 
szükséges, hogy a nagy közvélemény, az a 
legnagyobb és leghatásosabb ellenőrző tényező 
felocsúdjék káros közönyéből.

És akkor majd nem kell a tél nyomo
rától tartani.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Főszolgabíró helyettesítés. Gróf 

Batthyány Pál tőispán Langer István zala
egerszegi szolgabírót Balatonfüredre helyezte 
és a főszolgabírói hivatal vezetésével meg
bízta.

—  Megyegyülés. Zalavármegye törvény- 
hatósági bizottsága december havi közgyű
lését f. év december hó 14-én tartja meg a 
vármegyeház gyűléslermében. A tárgysorozat 
135 ponlból áll. A közgyűlésen Muraközt 
érdeklő következő dolgok kerülnek tárgya
lásra : A vármegye alispánjának előterjesz
tése a íelsőszemenye— novákoveci Mura
szakasz partvédelmi munkálatainak létesítése 
tárgyában. A vármegye alispánjának jelen
tése a perlaki megyei épület javítása tár
gyában. A dráskoveci körjegyzőséghez tar
tozó községek képviselőtestületeinek határo
zata a katonai előfogatok fuvardíj-többletének



a vármegye részéről leendő fedezése tárgyá
ban. Steinauer József muracsányi lakós és 
társainak telebbezése Muracsány kézség 
képviselőtestületének a faiskola kezelő 
választása tárgyában hozott határozata ellen. 
Muravid község képviselőtestületének ingat
lan eladása tárgyában hozott határozata. 
Belica község képviselőtestületének az ot
tani elemi népiskola községi jellegének 
megállapítása tárgyában hozott határozata. 
Muiaszerdahely község képviselőtestületének 
a község úrbéres vagyonának elkülönítése 
tárgyában hozott határozata. Kotor község 
képviselőtestületének a kotori takarékpénztár 
r. t. terhére előirt községi pótadó törlése 
tárgyában hozott, határozata. Csáktornya 
község képviselőtestületének határozata köl
csön felvét tárgyában. Felsőpusztafa és 
Drávaszentiván községek vadászati jogának 
szabadkézből való bérbeadása. Strelec, Pálo- 
vec és Jurcsovec községek képviselőtestü
leteinek határozatai a körjegyző napidíj 
általányának megállapítása tárgyában. A 
szoboticai körjegyzőséghez tartozó községek 
fogyasztási adókezelési járulékainak hova 
fordítása. Szalon Péter Csáktornyái lakos 
vármegyei és községi pótadó törlési ügye.

—  Eljegyzés. Koósz Károly felsőmihály- 
falvi kántortanító eljegyezte Podgorelecz 
Micike kisasszonyt, Podgorelecz Mátyás határ- 
őrsi földbirtokos leányát.

—  Adomány. Am. kir. pénzügyminiszter 
a Csáktornyái különlegességi dohányárudát 
Bonis Sarolta Csáktornyái nagytőzsdésnek 
adományozta.

—  Ügyforgalmi statisztika. A Muraköz 
területén fekvő Csáktornyái és perlaki járá
sok főszolgabirói hivatalának ügyforgalma 
f. év aug. 1-től okt. 31-ig a következő volt: 
A Csáktornyái Járás hivatalába ezen idő alatt 
beérkezett 1884 ügy, elintéztetek 1884. El
intézetlen maradt. —  A perlaki járási hiva
talban f. év julius 31-én hátralék volt 119; 
a fennti időben beérkezett 1156 ügy, ösz- 
szesen volt 1275. Elintézés alá került 1216, 
elintézetlen maradt 59 ügy.

—  Eljegyzés. Antonovics Antal hely
beli mészáros eljegyezte Megla Ferenc leá
nyát, Rózát.

—  Déli Vasút. 1909. év januar hó 
1-től a cs. kir. szab. déli vaspálya társaság 
Budapest— Csáktornya határszéli vonalán 
fekvő Polgárdi állomás elnevezése «Kiscséri- 
pusztá»-ra fog megváltoztatni.

—  Muraköz népesedése. F. év augusz
tus hó 1-től október hó 31-ig terjedő idő
szak alatt a Csáktornyái járásban született 
410, meghalt 207 egyén, a szaporodás 203 ; —  
a perlaki járásban szül. 596, megh. 329, 
szap. 267. —  Egész Muraközben szül. 1006, 
megh. 536, szap. 470.

—  Köszönetnyilvánítás. A «Csáktornyái 
Általános Ipartestület» a kórház alap javára 
50 koronát volt szíves adományozni. A 
becses adományért a községi elöljáróság ez 
úton fejezi ki hálás köszönetét.

—  Kirakodó bucsuvásár engedélyezés 
Szentmária község kérelmére a minisztérium 
megengedte, hogy Nagyboldogasszony nap
ján (aug. 15.) Szentmárián helypénzazedés- 
sel egybekötött kirakodó bucsuvásár tar
tassák

—  Körözések. Klárics István volt alsó- 
domborui és Ludas Alajos volt kotori lako
sok közrend elleni kihágás miatt a perlaki 
főszolgabírói hivatal által el lettek marasz
talva. Nevezett egyének azonban az Ítélet 
végrehajtása előtt ismeretlen helyre távoz
tak, miért is~ellenök a nyomozás elrendel
tetett.

—  Dohánybeváltási szakértő kineve
zése. A pénzügyminiszter rendelkezése 
folytán az eddigi politikai biztos helyett, a 
Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége 
most az 1908— 9-iki dohánybeváltási idő
szakra a Csáktornyái dohánybeváltó állomás
hoz Murai Róbertét nevezte ki szakértőül.

—  A Korcsolya Egyesület köréből. A' 
Csáktornyái korcsolyázó egyesület f. hó 4-én 
tartotta meg a téli sportot kedvelő tagok 
nagy érdeklődése mellett alakuló közgyűlé
sét. A közgyűlés tárgysorozatának főpontja 
a múlt évi tisztikar, választmány és jég
bizottság beszámolója és leköszönése, vala
mint a mostani évadra az újnak megala
kítása volt. Elnök lett dr. Bakos Géza, 
titkár és jegyző Boroviák Lajos, pénztáros 
Weisz Viktor, pályagondnok Divéky Ödön, 
helyettes gondnok Kayser Andor, ügyész 
dr. Hajós Ferenc. A választmány tagjai let
tek : dr. Bakos Gézáné, Márton Irma, Hirsch
mann Adoltné, Zakál Margit, Todor Margit, 
Hochsinger Elza, dr. Kovács Lipót, Hirsch
mann Nándor, dr. Wollák Béla, Horváth 
Antal, Duss János, Magdics László. A  jég
bizottság tagjai: Pethő Jenőné, Kayser Ixi, 
Tkalcsics Ilonka, Bernyák Blanka, Kayser 
Ella, Kayser Mici, Heinrich Alma, Plichta 
Olga, König Ella, Nuzsy Linka, Novák Károly, 
Sárosi István, Szenteh Dezső és Bolgár 
Benő. Az egyesület rendes tagjai évi 6 kor., 
a pártoló tagok 4 kor., a rendkívüli tagok 
pedig 3 kor. tagsági dijat fizetnek. Család
jegy 2 személyre 10., 3 személyre 14 kor.; 
ezen felül minden tag után még 2— 2 kor. 
Az egyesületbe való belépés valamely tag 
ajánlatára a választmány által történik ; a 
tagdíjak a pénztárosnál fizetendők. A jég
pálya kemény, fagyos idő esetén egész napon 
át, enyhe időben pedig d. u, 4— fél 8 óra 
között áll a tagok rendelkezésére, miről a 
zászló melletti jelzőtáblácska nyújt tájékoz
tatást. A kezdő korcsolyázó tanuló ifjúság 
részére külön pálya van fenntartva.

—  «Horvátok és magyarok.» Ezen a 
címen emlékezik meg két zalavármegyei 
hetilap, névszerint a «Keszthelyi Hírlap» és 
az «Alsólendvai Híradó» azon szomorú eset
ből kifolyólag, hogy a f. év november hó 
18-án Csáktornyán öngyilkossági kísérletet 
tett Török Lajos kéményseprő segéd —  
Varasdra szállíttatott a közkórházba, mert 
Csáktornyán, Muraköz metropolisában —  fáj
dalom —  nincs kórház. Hát bizony ez elég 
nagy baj nekünk. De azért koránt sincs 
joga sem az egyik, sem a másik laptársunk
nak e hiányunkról csúfot űzni, kulturális 
tetteinket nevetség tárgyává tenni. Hála 
Istennek, a «cifra szónoklatok» mellett 
tudunk mi itt Muraközben mást is csele
kedni s ha Isten megsegít bennünket, társa
dalmi úton fogjuk megteremteni azt, amelyre 
kormányunk, —  fájdalom —  jelenleg nem 
nyújthat segédkezet. De különben is egyik 
laptársunknak sincs semmi szemrehányii 
valója e dologban. Tudtunkkal sem Keszt
helyen, sem Alsólendván nincs kórház, pedig 
talán el kellne ott is ; éppen az «Alstlendvai 
Híradó» legutóbbi száma foglalkozik egy, 
Alsólendván felállítandó kórházzal, de hát 
sajnos, ott is csak «tespednek», »alusznak.« 
A kórház ügye sokkal messzebb van Keszt
helyen, Alsólendván, mint Csáktornyán. 
Nincs tehát semmi alapja annak, hogy e 
dologban! hátramaradottságunkat t. laptár
saink gúny tárgyává teszik. Nagyon kevés 
dunántúli kis város van, amely annyit ál
dozott volna a magyar kultúráért, mint 
Csáktornya. Mindig nagyobb volt e város 
polgárainak áldozatkészsége, mint a segély-

forrás, nem csoda, hogy most a maga ere
jéből nem tud egyszerre kórházat teremteni, 
De meg lesz! Legyenek t. laptársaink is 
segítségünkre e dologban, de gúnyolódó 
közléseikből, amelyben semmi logika nin
csen, nem kérünk.

—  Körözések. A perlaki főszolgabírói 
hivatal közrend elleni kihágással vádolt 
ismeretlen helyen tartózkodó Globlek János 
alsódombori illetőségű egyén ellen a körö
zést elrendelte. —  Ugyancsak körözik Skoda 
Péter volt murakirályi lakost is, ki közrend 
elleni kihágás miatt van elmarasztalva s ki 
az Ítélet végrehajtása előtt ismeretlen helyre 
távozott.

—  Nyomozás. Közegészségügy ellen 
kihágással vádolt ismeretlen helyen tartóz
kodó Luksa Mihály muravid: illetőségű egyén 
ellen nyomozás folytattatik.

—  Rendőri hírek. F. hó 2-án Mrázovics 
Péter zalaujvári lakos virágos kedvvel indult 
hazafelé, amikor Babies István helybeli rend
őr csendháborításért a községházához akarta 
vezetni; Mrázovics azonban a rendőrt meg
támadta. A csendőrség Mrázovicsot másnap 
elfogta és a büntető bíróságnak átadta. —  
Koraj József hidegfalusi 1акоз kárára m. 
hó 27-én Zsifkó György 17 éves ugyanot
tani lakos suhanc 3 méhkasát az állványról 
leszórta, miáltal 48 kor. kárt okozott. A 
tettes a helyi büntető bíróságnál feljelen
tetett.

—  Automobil Bioskop színház. Egy első
rangú ilynemű vállalat érkezik városunkba 
e heten és szerdán este tartja 6 előadásra 
tervezett sorozatának kezdetét a Zrínyi- 
szálló nagytermében. 10000 méter hosszú 
képet mulat be saját dinamójával előállított 
erővel és saját villamvilágításával. A világ 
összes nevezetességei, eseményei s mulattató 
bohózatok, színes tájképek láthatók naponta, 
kényelmes, jól fűtött teremben és szemet 
nem rontó képekben.

—  A magyar nők a Petőfi házért. Leg
újabban a magyar hölgyek állottak sorom
póba a Petőfi Társaság segítségére, hogy 
mielőbb megvalósíthassa kegyeletes és kul
túrába célját: a Petőfi ház létesítését. Az 
odaadó hitvesi hűség és a játszi szerelem 
halhatatlan dalosa megérdemli ezt az áldo
zatot a magyar nőktől s bizonyára nem 
akad vármegyénkben sem olyan nő, aki a 
szabadság, szerelem nagy költőjének, a 
hazájáért életét áldozó hősnek, a legtüne
ményesebb magyarnak templomára meg ne 
hozná áldozatát. A magyar* nők a Petőfi 
ház 1 koronás sorsjegyeinek terjesztésére 
vállalkoznak. A Petőfi Társaság azonkívül, 
hogy értékes nyereménytárgyakkal viszo
nozza a közönség áldozatkészségét, segítő
társainak legalább is 40 sorsjegy elhelye
zése esetén, ajándékképen, emlékül küldi 
meg Petőfi összes költeményeinek az 1347-iki 
kiadáshoz hasonló ritka amatör díszkötetét, 
mely a könyvpiacon 20 korona bolti árban 
kerül forgalomba.

—  Református istentisztelet. Kádár 
Lajos nagykanizsai ref. lelkész Csáktornyán, az 
állami polgári iskola emeleti nagytermében 
f. hó 20-án, vasárnap délután 4 órakor 
istentiszteletet tart, a melyre a református 
egyháztagok és a szíves érdeklődők ez úton 
is tisztelettel meghivatnak.

Szerkesztői üzenet.
— Dr. Cs. J. Budapest. A  cikket köszönettel

Tettük. Jövő Káinunkban hozni fogjuk.

Főmunkat&re;
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Sve poSiljke, kaj se tiöe xadr- 
Uja novinah, se imája pos- 
lati na ime urednika та 

Drávavásárhely.

Izdateljstvo:
knjiiara Straas* Sandora 
kam se predplate i obrnane

pofii (jaju-
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Na celo le t o ............ 8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert let a . . .  2 kor 

Pojedini brcji ko§taju20fil.

Broj 50.

Obznanese poleg pogodbe i fal 
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R H O S Ó C Z Y  E L E K B E Z E N H O F E R  M IH Á L Y

IsdAUlj i YlMtnik:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Politiőki pregled.
Vu orsaőkim spravidéu se dalje rasp- 

ravlja zakonska osnova od proraöuna. Vez- 
da se i na veder drZiju sednice, da ablegati 
stém vide moreju govoriti. NajviSe govoriju 
horváti i serbi, koji su nikak ne zadovoljni. 
Vezda ved vidiju, da su jako zavustali vu 
blatu. Radi bi se pomirili s magyari, ali ne 
je modi, onda bi jih doma vu Horvatskoj 
natukli. Jer vu Horvatskoj je vélik nemir 
zbog toga, da koalicija nikaj nemre napra- 
viti navék se samo svadi.

Med tém vu Horvatsoj jako loviju ser
be, koji su hoteli bunu napraviti. Sve pos- 
vud pregledavaju serbske hide. Vu najviSe 
mestah najdeju serbskoga kralja kipe a na- 
Sega kralja nigdi. Veö su nekoliko serbskih 
popov polo vili i navuőiteljov, koji su hoteli 
bunu napraviti.

Kak óitamo vu novinah nad sused g. 
Petrica Magdid je takaj vun dati, po orsad- 
kom spraviSdu, sudu. Magdid je nö vide né 
menje kak sedemnajst put zaluZeni. Cujte 
ljudi sedemnajst put! Toga apostola zagors- 
koga sami zagorci Iu2iju. Pák se on ipák 
ufa da pide knjige od Medjimurja. Jeden 
novinar je pital Magdida, da jeli ga nije 
aram, da je tuliZoput zatu2eni, Magdid je 
odgovofil da »Burni 2ivot je lepi 2ivot!« 
Vidite toga Kerempuha! Im je i Petrica Ke- 
rempuh burno 2ivol pa je nazadnje na galge 
dojdel. Ali i pókojni dakovedki »Princ Kor
iin« je takajde burno 2ivel. Eh Magdid, 
Magdid!

Pitanje je i to sada da jeli bude tabor? 
Kak ditamo novine, malo je nade da bi 
bil. Bude kakva buna vu Bosniji, ali nádi 
vitedki dedki büdu ved oöistili Bosnu i zeli 
serbom volju od larmanja. 16 kóra su na 
povideni broj izpunili i celi kór je je poslan 
doli vu Bosnu. —  Ali i Serbija je malo 
ved nutri potegnula rep, osobito jer vidi, da 
si malo pomore.

Bosnija.
Za to pita svaki dén— denes, kak 

stojiju slvari v Bosniji, jeli bu boj ili né. —  
Svaki bi rád znal, kaj se kuha na Balkanu. 
Osobito, koji jog pod soldadkom reglamom 
stojiju, znatiZeljno öakaju, da njim dojde 
cédula: hajd nutri! Jednim i drugim mo- 
remo redi, da se za ve jóé ne moraju lecati 
nidesa, joSCe niti jeden Stuk je né podil v 
Bosniji, ali kaj bu polie, to neznamo. Kaj 
se bója tide, to bumo ved na drugom mestu 
spisali, da znaju nádi ditatelji, kaj je vu 
stvari, kak stojiju za dénes okolnosti. Na 
ovom mestu odemo predstavili zemljopis 
Bosnije, kaj je to za zemlju ; kakova povest 
ve2e one ljudi к nam, osobito, kakov je 
zavez med Bosnijom i Magjarskom —  

Bosnija s Hercegovinom skup je prije 
turska dr2ava bila, ali poleg dogovora, kak 
je bilo zredeno v Berlinu 1878-ga leta ju- 
liuda 13-ga, —  stoji pod soldadkom oblast- 
jom Ausztria-Magiarske. Teritosija, velidina 
öve zemlje i Hercegovinu radujanud, je 
51 jezera 110 kvadrat kilometrov. Naravszke

meje s u : od sevra Sava, Qd izhoda Drina, 
od zapada pri Kleku na 8 kilometrov du- 
2injave Adrijansko morje i Dinari— Alpok 
zvane gore. —  Ravnice malo, nego s tim 
vide bregov. Vode niti jednu néma, koja bi 
tekla v morje. —  Najvekdi bregi su Raduda 
(1966 m.), Bjelasnica (2067 m.), Zebrdnik 
(1859 m.) i Lelje 2034 m. visok. —  Su- 
sedna mesta su Hrvatsko, Srbija, Novibazar, 
Montenegro, Adrijansko morje i Dalmacija.

Podnebje iliti zrak je ne sve povsud 
jednaki. Med vodami je podnebje toplo, a 
na bregi je zima tvrda, leto hladno. De2dja 
je dez célo leto dosta, osobito na protulelje.

Broj stanovnikov —  poleg 1886-ga 
popisa —  je v Bosniji i Hercegovim 1 
milljon, 336 jezer i 91. —  Med ovimi je 
mu2kih 705 jezer 25, a 2enskih 631 jezera 
i 66. —

Gleded zanata je: 2271 popov, 1239 
dr2avni i 347 obdinskih dinovnikov, 489 
uditeljov, 8162 vlastelinov, 117 jezer 466 
slohodnih parastov, 197 jezer 833 kmetov, 
7610 hi2nih gospodarov i osebnikov, 15 
jezer 454 medtrov i trgovcov, 34 jezere 
238 teZakov. A poleg 1891-ga popisa je
I  milljon 428 jezer 613 stanovnikov; med 
ovjmi je grdke vere 622 jezere 463, —  
mohamedanov 506 jezer 215, —  rimokato- 
likov 292 jezere 622, —  protedtantov 658 
i ?.idovov 6 jezer 655. —  Gleded narod- 
nosti je najved srbov, samo na dolnjoj 
strani su arnauti i na sve strani raztepeni 
cigani. —  Glavna mesta s u : Banjaluka, ima
I I  jezer 357 stanovnikov, —  Bihad, 3506

Z  А  В  A  V  A .

2 ena i sin.
Vu ovom tjednu sam si kvartéla pre- 

menil, jerbo sam siromadki dlovek, odselil 
sam se na krej varada. Íz malim cekerom 
sam se 2uril napram svoj^mo stano. Uobro 
vréme je bilo i sunce je síjalo, taljil se je 
snög i strehe su dvapalje iz krovov.

Dva gosponi su se pred menőm dpan- 
céralji. Od politike su de spominalji.

—  Te2ko ufanje ; rekel je jeden.
—  Oslépijpni krivei —  rekel je drugi, 

i onda su odidlji na drugo stran vulice. 
Vidlo mi se je, da se dalié spominaju od 
posla i jako preklmjanju nekoga.

Opel su idlji dva mladi ljudi poleg mene.
Jeden je rekel:
—  Kak je lépő vréme, samo to je 

fuljinga kaj je tak vetjko blato.
—  latina dpajsno —  rekel je drugi —  

da sunce snega vu tak vom vremenu na t к 
zmazano blato reztalji. Gledi kak se svéti 
blato.

—  I bude svetlo buded videl kakov 
bude to sivi lód— pod —  govoril je prvi —  
gledi —  kak se blato déla.

—  Tak mi se vidi —  rekéí je drugi —

da ti tvoje miganje, ako se vu blato zace- 
peljid, sigurno ti bude ruka svetla, kak dabi 
iz lagérana bila lani.

Stém su odidlji dalje i vide nésam dúl, 
kaj se spominaju. Zalo sam zasigurno znal 
kaj su dalje vu politiku dodlji iz govorom, 
jerbo samo su jedenkrat stnlji na mesti i 
glasno su se spominalji, i onda su odidlji, 
nego pri jednim obznajudem stopu su pos- 
talji i jednoga lista su dolji vdrapilji.

Kada sam odisel pred stup, tam sam 
gledal, da kaj je to, kaj su vdrapilji. Véliki 
list je bil, ali dtampanje samo od jedne 
strani dvé rédi sam mogel preditati, jerbo 
je vdrapjenoga kraja ved skupa sklopil i 
nésam mogel dale ditati. Nego one dvé rédi 
su bilje: »Slobodni mu2i«. I od ovi dvejo 
rédi sam sve raZmel. Dimo sam dodel. Okoli 
deterdeset i pet let starosti Zenska je mene 
prijela vu stan i pokazala mi hi2u gde bu- 
dem stanuval. Malo sam se vu govor Znjom 
spravil, jako 2aloslno je vum zgledala, jerbo 
je Cista bilo spisano na Zeno tuguvanje i 
Zalost.

Vidlo se, daje boldega Zivida iméla prije, 
ali sad je vu hudom redu.

—  Oni budejo moja hiZna gazdarica? —  
pital sam i vu velike —  sive odi sam na- 
nju gledal.

—  latina —  je odgovorila i na vrata 
je gledala.

—  MuZ je né navaden vu takvom 
vremenu domaj biti?

—  Sad je navaden domaj biti vu tak
vom cajtu, jerbo je né vu sluZbi.

—  Gdo pák sluZi kaj Zivile?
—  Ja divam. —  I opet je na vrata 

gledala suzmmi odima. Na zemlji je jedna 
cédula bila, Zena je né zela vu pamet, i 
ja sam sad spazil cedulo. Gori sam zdigel! 
i póznál sam da je zalogna cédula.

—  Negdo je zgubil —  sam rekel i 
dal sam cedulo Zeni. Vu zmédljavino je 
dodla, i. da je vidla, iz vun sebe je bila.

—  Imam jednoga hudoga sina, — 
rekla je —  sigurno je on zgubil iz Zepa. 
Izvolite znati, ravno takov lump je sin kak 
i otec, zapilji bi i mojega untereka.

Vidlo se na kulko se je rezZalostila, 
ali pretuZiti se nije jako vupala. Zato bi 
si bila rada malo polekdati srce i govoriti 
za sina, koj je ravno takov, kak i otec: 
zaruljeni pijanec.

Ali zato nije rekla nikaj, nego vustni- 
ce sije stisnula i odiála je vum.

Tak mi se éulo, da je vuni negdo odprl 
kuhinjska vrata i da se popióil.



2 2 ?
et, —  Dolnja —  Tuzla 7189 st., Sarajevo 
26 jezer 268 el., Travnik 6933 s l  i Mostar 
12 jezer 666 stanovnikov.

Poljodeljstvo je v Bosniji joS i dén—  
dénee prekoredno primitivno; na najveé 
mestah joá i ve s drvenimi plugi obdelavaju 
zemlje. Zato i rtalo pripovaju. —  Как 
átatistika ka2e, éez jedno leto zrase po 
prék raéunajué 1 milljon 230 jezer hektó 
litrov kuruze, 648 jezer hl. páenice, 564 
jezere hl. jeémena 383 jezere hl. zobi, 86 
jezer hl. 2ita, 177 jezer hl. prosa, 50 jezer 
hl. krumpira, 5 do 6 jezer metercentov 
konoplji i lena, 30 jezer metercentov do- 
hana. —  Za sad povati je Bosnija i Herce
govina jako sposobna, —  osobito síivé po- 
vaju jako vnogo. —  Okkupiranoj dr2avi 
skorom polovica je sama áuma; samo z 
drv kaj poáljeju zvanjske orsage, zemeju 
veC как 600 jezer korun. —  Glavni zanat 
bofinjakov je fivinarstvo, kajti imaju vnogo 
i dobre paáe. Poleg 1879-ga leta je bilo v 
Bosniji 158 jezer 34 konjov, —  3134 os- 
lov i mazagov, 761 jezera 302 rogale marhe, 
776 bivolov, 839 jezer 988 övei, 522 jezere 
123 köze i 430 jezer 354 svinj.

Zverine je negda bilo jako vnogo, ali 
ve se drugo nenajde как vuki i medvedi. 
Za rimljane je imala Bosnija vnogo rude. 
Za dénes kopaju najviáe feljeza, kufra, la- 
pora i soli.

Kaj se rukotvorstva, (.rgovine i prometa 
tiőe, boánjaki su vu tóm jako slabi. —  
Rukotvorci joá i dén— dénes imaju med 
sobom céhe, как je negda i pri nas bilo. 
Na éelu céha stoji tak zvani »senior«. Po- 
leg njega stoji »Sejk« koj je kakti govornik 
céha. Onda dojde »nekib« glavni ravnitelj, 
»kjaja« podravnitelj, —  glavni deliéi i 
deliéi. —  NajvekSu spretnost kafeju kotlari, 
osobito v Sarajevi, —  nadalje, koji srebrnu 
posudu délaju i kováéi, ápolari, lonéari, 
tkalci, krznari. —  Naj noviSe vreme imaju 
jednu tabriku za papir delati, i tri fabrike 
za dohán. Da se povekSa promet, kormán 
na sve strani da ceste i 2eljeznice delati, 
dók su prije po vozkih stezah nosili terha, 
ve su tam lépe orsaéke ceste. —  Zeljeznicu 
ima Mostar— Metkovié, Brod— Sarajevo, Mos-

Olvoril sam si cekera i poéel sam si 
stvari vum pakovati. Samo sam videl jeden- 
krat vu koto hife jedno lépő cifrasto Skatuljo, 
tak, da je bila malo reztrgana. Vu ruke sam 
zel i pregledal sam, i doSlo mije u pamet 
fena, i sin.

—  Sigurno je od »kuéevara« gvinul —  
i dimo je donesel materi.

—  Kakva je to radost s ino! Kakva 
je to deteéa m isei! Mati iz Svelom zaslufi 
par forinti, da sin odide u krému iz otcom 
da se tam naslanjaju i onda na mesto 
kruha donesejo jedno cifrasto Skatuljo, ském 
je potepuh »kuéeber« namazal, trikrat lulko 
penez dobi od njih как je ona íarbana 
SuSkarija vrédna.

—  Rez2alostil sam se hitil sam nazad 
ono cifrasto Skatuljo i idei sam nazad iz 
cekera stvari vum pakovat.

Íz vuna sam éul, glasno govorenje i 
póznál sam 2enskoga glasa, i da se iz 
mu2kim svadi.

—  Nedam ti viáe, pogini gal2enjak! —  
zakriéala je 2ena. —  Opel potroáite sve, a 
ja pák vám naj slutim ?

Dosti sam vám dala, muéila sam se, 
délala sam razmeS i sad joS oéete zadnjega 
fiiéra od mene skériti, i za kruh peneze bi

tar— Ostrozac, Banjaluka— Doberlin na 672 
km. _  a teiegrafa na 2810 kilontftrov du- 
finjavi. —  Posta je pod soldaékim rukovan- 
jem, Stacionov je do 90. —  Naj vide poSila- 
ju vun: zrnja i sada (osobito suhe síivé) 
onda drevo, 2ivine, zatim meda, vojska i 
tepihe. Bosnija i Hercegovina pod Austrija- 
Magjarekom harmicom stoji.

(Drugiput dalje.)

KAJ JE NOVOGA?
—  Zaruki. Koósz Károly uéitelj i or- 

guliSta vu Felsőmihályfalva si je zarucil 
gospodiénu Miciku Ppdgorelec éer Podgore- 
lec MatjaSa vlastelina iz Határőrsa.

—  Na brzovlaku ttz gorecu ium u. 
V Ameriki se veéput pripeti, da se vufge- 
ju grozno velike öume i éez vise dnevov 
goriju. Letos, oktobra meseca se isto tak 
pripetilo, da se vu2gala jedna Suma, éez 
k°ju 2eljeznica pelja. —  Jen putnik, koj se 
ran onda vozil po ovoj 2eljeznici, piée sle- 
deée: V oktobru mesecu sam se sei jen den 
popoldan v Omaha (Nebraska) na brzovlak,
—  da putujem v Kanzasz City. Jako lepi 
veéer je bil, da smo doáli do jedne Sume, 
koja je vise stotin kilometrov duga. —  Cug 
je ru2il s nami s najvekSum hitroéum. Kod 
feljeznica pelja, tarn je tak gusla Suma, tak 
veliko drevje, da éovek niti nevidi modro 
nebo, samo jedna proga ka2e, kod pelja fe- 
Ijeznica. Za kratko vreme je cug poéel od 
svoje brzoée popuSéati, i na jednom mestu, 
v Sumi je samo postai. Putniki su odmah 
gori poskakali i be2ali к vratam, da zazve- 
diju, kaj je tomu zrok, zakaj je postal cug.

Jen i drugi skoéi doli i spitava, kaj je 
za nesreéu, kaj stoji cug. —  A maSinfirer 
mesto odgovora poka2e napre s prstom, de 
je zrak vu straSnoj 2a2ari bil, как da je 
celo nebo v jednim plamnu. —  Naj en put 
su svi znali kaj je za pogibelj, ran ona 
Suma éez koju 2eljeznica pelja, je v ognju.
—  Onda se razgavaraju, kaj su éineéi: ili 
se obrneju nazad, ili predereju éez goreéu 
Sumu. VekSa stranka je rekla da idemo 
dalje, как god Bog da. —  Svi prestraSeni 
skoéimo gori na cug, öblöké pustimo dőli i

joS odljeklji, kaj bi ljumpalji! Ali nedam 
niti jednoga fiiéra poginite !

Mufki je kriéal kaj je mogel i to je 
odgovoril

Dejte peneze i ne kriéite!
Otec su mene poslalji po peneze, jerbo 

su véé zménjkalji i joá oéu piti, ali na porgo 
nedaju . . . Onda pák i ja oéem piti raz- 
mete . . . oéem . . . Zato da sam fejen.

—  Pi vodo! Gdo 2eja pák néma pe
neze, naj si vodo napumpa vu poferak —  
zakriéala je 2ena.

—  Ali meni je vino treba, razmete, 
vino treba! Voda je samo za cucke pák 
za fene.

2ena je na öve rééi vu veliko serditost 
doála, rajái je tiheáa bila, nego da bi govorila.

—  Так mene éista vu redu za cucka 
imaá? Mene tvojo majko falostiá? Ti gal- 
2enjak, pijana hurma, koj neznaá, kaj govo- 
ná, véé ti je pijanáévina pamet zela! То 
sam ja zaslufila draga mati? Zgini od me
ne itak ti nedam niti fiiéra!

—  Ali ja oéem! Otec su mi tak rek- 
Iji, da nek donesem svikak peneze, ako 
drugaé né onda iz jakostjom.

Iz lépőm reéjom vam veljira, da dejte 
peneze, jerbo drugaé . . .

sve refke zadelamo, da nebi mogel nutr 
dim i vruéina vudritl. A  maSinfirer potira 
euga s najjakáum brzoéum i tak smo leteli 
profi goreéemu peklu. —  Véé smo Culjli 
strahovitnu vruöinu i za par minut smo 
bili na srdini pekla. S  jedne i druge strani 
straSen ogenj. Visoko drevje gori v dilen 
как bakija, i videti, da tu i tam drée jedna 
zvér sim-tam, da se vujde gotovoj smrti i 
podjedno ruéi od velike strahote. A  cug ide 
как strela. —  Od gostoga piamna i dima 
nastane takäa vruéina i v eugu, da je ne 
za premagati i jedni véé omedleju. Jedni 
veö nemreju premagati ovu vruéinu, odpre- 
ju vrata. da se malo rezhladiju; ali как 
dugó? V drugim hipu véé se zruái doli, de 
ga fgeéi zrak pred: vinori, как bi ga piámén 
dostigel. —  I maáinist je véé omedlel i na 
pol mrtev zruái se dőli z euga. —  Samo 
maáinflrer hódi s nabitim revolverom oĉ  
waggona do waggona i svakomu se grozi, 
da ga strli, ako neostane na mestu. I naj- 
vekáa stran putnikov sedi nemoéno na mes
tu ili omedle a cug ide podjedno как stréla. 
Dalje neznam . . . piáé putnik. Po ovom 
putovanju stopram na deveti den sam doáel 
к eebi v Kanzas Citty v jednim Spitalu. 
Nigdar sam ne tak drhtal od straha i nig- 
dar nebum, как na ovom putovanju.

—  Nesreána ribiélja. Farkas Alajos 
krémar z Kotoribe se novembra 26-ga od- 
pravil ribe lovit v Muru s trema pajdaái. 
—  Da su se dimo spravljali, su morali se 
prék Mure peljati. Predi как bi doáli kre 
brega, su spazili, da se oée ladja zagrabiti. 
V zadnjim hipu su poskakali vun. —  Far
kas i jeden stareái ribar su sreéno dopla- 
val do brega, ali 18 let star Jancsek Ivan 
i 47 lét star Kolarok Tomaá su se vtopili.

—  Cedule za itellingu. Za one 
deéke, koji su se 1888-ga leta rodili i koji 
ve pojdu na prvu átelingu, budu se cedule 
vlekle v Csáktornya poéemái od l»-ga de- 
cembra vjutro ob 9 vuri vu velikoj oáterijj.

—  Növi uéitelji. V M u r a v id u  su 
G u n s c h e r  K á r o ly a  zebrali za navu- 
éitelja.

A v Szentmártonu pák gospodiénu Tóth 
Jolán za üéiteljicu.

—  Svinjar, grobijan, nezahvalno déte 
ti! —  zgovorila je nad sinom ! —

Gotov bi bil proli materi iti podsilom ? 
Dobro je, zatuéi me, zakolji me, ili pák me 
strélji, onda mi moreá peneze zeti, drugaé 
ti nedam!

Samo su vtihnulji. Dobro sam éul, da 
je mufki zaákripal i onda je po fivanski 
rekel:

—  Nehasniju lépe rééi?
Misül sam ve se bude nekaj hudoga 

pripetilo, zato sam otvoril vrata, da med 
nje stupim. Vu oni minuti je skoéil sin 
blizo malere i dolji je pritisnul glavu, 
sirola mati se je dolji zruáila.

Mufki je cuknol od stevljaéa fnjoro 
iz kluéi i skoéil je vu drugo hifo.

Cul sam, da nekakvo ladicu vum vleée, 
penezi su cvenketalji i éul sam da iz ko- 
rafnimi tragi ide vum.

Pred njega sam stal i zakriéal nad
njimi.

...—  Cakajte I —  Vi ste mater dolji 
hitilji! Iz grobijanáéinom se zahrupil name« 
i gori je zdigel ruku vo koji je nekakvo 
tvrdo stvar imel i tak me podragal po éelji, 
da sam opal dolji skorom sam sténo pred- 
ral i misljil sam no véé sam itak vu Lim- 
buáu ve me je zatukel.



—  Kobila na ieljeznim mostu.
Pa ac JoZef krCmar iz Drávacsánya se v 
Cetrtek tjeden, decembra 3-ga odpeljal Va 
randin na sejam. —  К veCeru, da se dope- 
Ijal dimo, je sluga prevezal kobila v Stalu 
i da je svoj posel zvréil, otiöel je natri, da 
ее naveCerja. Va lo vrerae eu doflli к Ра- 
nacu itranjski pivci, kője je krCmar lepő 
podvorü как treba. Okolo pol osme vure 
pita krCmar slugu, jeli je napojil kobila Slu
ga se odpravi odm&h v Stalu, da zadosta 
vCini gazdovi zapovedi. Ali saruo kaj je ne 
na hrbet opal, da je spazil, da ga kobile 
nigdi ne. —  Odmah javi to gazdi, koj je 
dal iskati kobilu sve povsud, ali zabadav. 
Slopram drugi den je zazvedil, de je nje- 
gova kobila. —  V  Cetrtek veCer —  da se to 
pripetilo — je gnal jeden —  za ve joS nepoznati 
lopov —  kre varaZdinske Zeljeznice jednu 
kobilu. I mesto, da se spravi 2 njom pri 
Dravi tu na peäiCki put, iSel je ravno na 
ZeljezniCki most s kobilom. To je spazil 
wahtar, i zakriCal, da se naj odmah obrne 
nazaj, kajti je onud zabranjeno iti Coveku, 
a joá menje s kobilom. Ali tolvaj je nikaj 
ne dal na opomenek, nego ide skobilom 
g0rjt —  Poznato je, da su na ZeljezniCki m 
mostu su jako na redkoma blanje, tak da 
prek njega s marSetom iti bez velike pogi- 
belji podnipoSto ne moCi. To je i ovoga 
dostiglo. Kobila je s nogami prepala na jed- 
nom mesto med blanje, i poCela se straSno 
metati, hitati, da se oslobodi nevolje. Ali za
badav. —  Dok je vahtar doSel ta, veC je 
lopov odbe2al. Vu lom hipu se pribli2aval 
cug z VaraZdina. Bog zna, как velika nes- 
reCa bi se mogla pripetiti, da nebi bil tam 
vahtar, koj je zastavil cuga, a zatim odbe- 
2al po mlinare, koji imaju ne daleko od 
mosta svoje meline. Mlinari su kobilu s teZ- 
ka potegli vun, ali siromaSkoJJmarSe veC je 
onda sve spotrte, oguljene noge imelo, tak 
da je ne moglo na njih stati. Ve na sve 
strani iSCeju galZenjaka, koj je na tak odu- 
ren naöin Stel dojti do konja. -

—  Varmegjinska sednica. 14-ga 
decembra bu drZala varmegjinska admioist- 
ralska komissija veliku sednicu, na kojoj 
med ostalimi stvari doje napre kaj-kaj tak-

Jeden Cas sam se obraCal doklam mi 
je na Celi dobra fruga zrasla, onda mi je 
malo vCuhnola bol.

Onda sam se stal i iSel sam 2eno iskat, 
morti je vumrla. Ali naSel sam sirotu leZeCu 
malo se opomljala, i poóel sam 2eno batro- 
viti. Stala se je iskala je 2njoro i kluCe, 
nigdi niCesa.

—  Odnesel je, néga . . . néga . . . Sep- 
tala je, da je né mogla najti samo se za- 
Cerlenila.

Kad sam opet poCel batroviti 2eno 
onda mi je rekia:

—  To je moja plaCa to sam ja zasluZila.
Dugó sam gledal i premiSlaval nad

genom, jedenkrat sam se pngnui i roko 
sam nji kuSnul. A ona me je lépő podra 
gala glavu i odiéla je vu hi2u.

Sei sam si na stolec poleg stola, i 
ondi sam se naslonil, i za Irugo sam se 
lovil, kaj sam zasluZil. I to sam si misljil, 
bo2e dragi da Maler svojo deco íz kakvimi 
teZkoCami gori odhrani i onda je materi 
to plaCa, da pod stare dane, sin mater 
Zaiosti i jóé ktomo, Zivlenje zeti oCe, svoji 
tuZni i Zalostni materi.

Spisal:
Vicsár Ferencz Komárváros

voga, kaj zanima i naSe Medjimurje. Osobi- 
to za doljnje Medjimurje, kője vnogo trpi 
od povodje. Jesu obcine,, de Mura i Drava 
strahovíto veliki kvar zrokuje, как je Kotor, 
Muracsány, Alsódomboru. —  Za regulaciju 
Mure —  как Citamo v programmu- ie vise 
stotino jezer gori zeto, od kojih penez naj- 
vekSu stran oCeju od orsaga sprositi. —  
Dobro bi bilo, da bi se na ovu sednicu naäi 
varmegjinski zastupniki svi do jednoga pot- 
rudili v Egerszeg. Kak se poZuriju, da je 
reC za zbiranje kojega sudca, isto tak bi jim 
bila duZnost ve, da je reC pomoCi naáem 
MedjimurCem, réC zdignuti. Kajti sam puk 
si nikaj nemre pomoCi, ako oni, koji su za 
to postavljeni, doma ostaneju, da njim je v 
Egerszegu mesto. 4 - Vnogi se s tim brani, 
da »i prez mene opraviju ili bum tam, ili 
ne.« To (e ne istina —  Da reóemo —  pred 
minislra jen Covek dojde ili dva, njih se 
lehko röSi, ali da veó cela deputacija Setuje 
pred njega, onda Cista drugaC ide stvar. —  
Jednoga Coveka smo imeli, koj je ne zamu- 
Cal nigdar nevolje naSe i to je pokojni Zieg
ler bil. —  Od potlam se da-da Cuje, da jen 
i drugi zdigne reC, da je spomenek od Med- 
jimurja. —  Veliko zaufanost imamo v Dr. 
TamaSa, za njega veCput Citamo i Cujemo, 
da se vnogo bori za svoje Medjimurce. Dobro 
bi bilo, da bi i ovi drugi nasleduvali njego- 
vu peldu.

—  Napucivanje. V Zalavarmegjiji se 
od 1-ga augusta 1908-ga leta do 31-ga ok- 
tobra rodilo 4037, a vumrlo 1228. —  Vu 
Cakoskim kotaru se jih je rodilo 410, vu
mrlo 207, —  vu preloCkim 596, a vumr
lo 267.

—  Koji se v {Ameriki ieniju. Dob
ro je poznato svakomu, da od nas z Ma- 
gjarskoga, na stotino i stotino ljudi otide v 
Ameriku. —  Vnogi ostavi doma Zenu, de- 
Cica i otide ta, de misli, da leZi dojde do 
kruha. —  Z med ovih se vnogi povrne nazaj 
к obitelji, ali dosta je i takovih, koji Cez 
leta nedaju glasa ad sebe, de su, как su. 
—  Zbog toga vnogo neprilike dojde napre 
pri obitelji i imelku. Zena, koju je muZ os- 
tavil skup stane a drugim, misleC, da i muZ 
v Ameriki tak Cini. —  Je su i takvi, koji 
se tam po drugoC oZeniju, —  а как je doma, 
stim se nebrigaju. —  Zbog toga je ve od- 
redil minister nutraänjlh poslov, da se svaka 
premenjba, kaj dojde napre pri obitel|i ma- 
gjarov, koji su v Ameriki, se ima odmah 
javiti politiCki oblasti, i to se mora v peljati 
l pri nas v drZavne matice

—  Kaj je s Bosnijom? Bu tabor, 
n e b u ?—  To pita sused suseda, prijalelj 
prijatelja da se skup zidu Na kuliko nam 
prostor dopuäCa, na kratkoma spiSerno vu 
svakim broju, dok bu ovoj komediji kraj, 
как stojiju stvari. Kajti naäe novine samo 
svaki tjeden jenput izlaziju, zato na krat
koma spomenemo one telegramme, kője od 
ove stvari Cez tjeden Citamo. —  Kiamil 
baSa, veliki vodja, T»4wfik baäa i MilovanoviC 
srbski minister zvanjskih poslov od poloZaja 
sledeCe veliju. Kiam il: Moja misei je ta, 
da Austria-Magjarska neCe tabora. Bojkott 
na nikakov naCin nebu zrokuval tabora. 
(Pod ovum récjom »bojkott« tuliko moramo 
razmeti, da Turska, Serbija i Montenegro 
neCe prék zeti za ve nikakovu robu, kaj 
äifi z Austrija-Magjarske dopelaju. Kaj god 
od nas dojde к njim, sve poäleju nazaj. 
Isti teZaki neCeju delati, da je réC doli 
skladati ili nakladati naäu robu. —  To je 
prekoredno veliki kvar za naäu trgovinu). —  
Kormán turski —  veli Kiamil, —  nemre 
presiliti puka da odstupi od bojkottá. Kaj

bu nadalje ziälo, neznam, kajti vu toj stvari 
se ne poCela joö rezprava med Turskom i 
Austrija-Magjarskom. —  Tewfik baäa: Ja 
mislim, da smo Cez hujäe preäli, kajti je 
Pallavicini gróf, Austrija-Magjarski konzul 
zadovoljen s onim, kaj je turski kormán 
napravil, da se bojkott zatere. —  Kak to 
prestane, odmah se poCne rezprava^ med 
Turskom i Austrija-Magjarskom. —  Kaj bu 
zahtévala Turska, nezuam, kajti predi mora 
Austrija-Magjarska oCituvati, kaj oCe s Bosni
jom. MilovanoviC: Austrija-Magjarska mora 
dati Bosniji autonomiju (samostalnost) pod 
prigledom velike oblasti ili jeden komád 
Serbiji, da se Serbija i Montenegro skup 
skapCi. —  DrugaC nebu mir. —  V Serbiji 
su jako nezadovoljni s Peter kraljom i 
MilovanoviC ministrom i veliju, da budu 
po célom orsagu sednice drZali, da puka 
nagovoriju, da ide vu boj.

—  Zaruka. Antouovics Antal mesar 
u Csáktornya, si je zaruCil Megla Roziku, 
kCi Megla Ferenca.

—  Dar. CakoveCko obrtno druZtvo 
je na bolniCno osnovanje 50 Kor. daruvalo.

—  Najstaresa zena. Vu célim Tali- 
janskom najstareäa Zena je Coppola-Aradog- 
na Jozeta, Írója vu Via Egiziani Zivi i 106 
lét dobi ima.

k il l am  «t s#  Naä növi »Medji-JlDVl murski kolendar«
za prosto Ijeto 1909. veC se je pojavil. Na- 
äega kolendara, koj sad v XXVI-om  teCaju 
stupi, mi i v tekuCem Ijetu s povjerenjem 
ponudimo naäim poätuvanim Citateljem i 
svim dragim medjimurcem. Kaj se vu ovim 
kolendaru najde: pripoviesti, gospodarstvene 
diele, Clanak, uCenje i. t. d. to su sve med- 
jimurski knjiZevniki pisali, kojim na srdcu 
leZi, da uaä narod sve dobroga t lepöga 
Cita vu sloboduim vremenu iz ovoga kolen
dara. Podupirajmo dakle ovoga kolendara, 
koj se dobivá pri Fischei Fülöp (Strausz 
Sándor) knjiZaru u Csáktornya. Céna mu 
je 40 fillér.

Nekaj za kratek баз.

Dobro vraCtvo proli stranjskim.

Zidoski vlastelin (k Zeni): Za Boga, 
Salika duáica moja kaj délamo. Dvajsti 
gostov smo pozvali, pák za petnajsl je 
preslrto, a to znam, da dojdu svi. Kaj da, 
zaCnemo, da nam nebu zménjkala hrana? 
Oh, zaj, zaj leben mein liebe Salika!

Zena: Khaj si ga thak strah? Warum 
sagst du nicht naäi deci, da naj äpilaju 
mali koncert da budu ga stranjski jeli, ta- 
ki njih odide pol!

Zamiäljen gardiäta.

Milostivna gospa nutri zove sobaricu 
da naj potegne gori gosponu fiäkaljuäu ba- 
kanCe, koj je kakti gardiäta sluZil.

Sobarica vCini sve как njoj je zapo- 
vedano.

Ali fiäkaljuä spazi, da mu bakanéi lé- 
Ceju sim— tam, как da bi v boCkoru imel 
noge. —  Srdi se podjedno, mrmra, nazad- 
nje zove nutri svoju Zenu, da se s njom 
spomina, kaj je za fabngu.

A Zena, komaj как v hiZu stane, poC
ne se na glas smejati.

Ti Covek, как moreä biti tak zamiä- 
jelni?

Kaj nevidiä, da si si iáCe ne obiéke, 
Crlene ЫаСе?!



2ЩЯ

1  Törvv&“'n ,Jtomya-?fetor?z<a” т‘й г  |
S j  Legjobb fájdalomcsillapító, kitűnő, nélkülözhetetlen háziszer bedörzsölésre. S?  
ж) N a g y  ü v e g  á r a  1 K .  5 0  f i l l .  2
2  867 8 52 kís üveg ára 8 0  fill. S

Kapható: Csáktornyán a gyógyszertárban 2
'Щ és az egyedüli készítőnél: A *

1Stfcs Sándor gyíjnrszerdszttd Kî onáron &

£  Zalamegve. (S zá m o s eliemerő levél). a ,

Я8/908. Árverési hirdetmény. ós Csrecsáynban leendő eszközlésére
Alolirott bírósági végrehajtó az 1881. ^  ЙСИЙГ M Я-él éélltál 2 érijl

Svi Lx t. ez. 102 §-a értelmében ezennel het4r időül к [tűzetik és ahhoz a venni szán- 
tözliirré teszi, hogy a perlaki kir. járás- dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
)iróság 1908 éviV. 372/1 száma végzése me& bogy az érintett ingóságok az 1881. 
következtében Zakál Henrik ügyvéd által ^X. t-cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
képviselt Muraközi Takarékpénztár r. t. készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
avára 300 kor. s jár. erejéig 1908. évi nov. becsáron alul is el fognak adatni, 
ló 13-án foganatosított kielégítési végrehaj- Csáktornya, 1908. december 6. 
ás utján lefoglalt és 690 korona — olöMOno ~ . • . v  ’ \A
ш.-re becsült következő ingóságok, u. rn: 319/1908 sz. Árverési hirdetmény, 
ó, szarvasmarhák, pajta és sertésól nyi!- Alulírott bírósági végrehajtó az 1881- 
irános árverésen eladatnak. évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel

Mely árverésnek a perlaki kir. járás- közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbi- 
biróság 1908. évi V. 372/2 számú végzése róság 1908. évi V. 373/1 számú végzése 
folytán — kor. — fill, tőkekövetelés, зп- következtében Zakál Henrik ügyvéd által 
nek kamatai és eddig összesen 10 képviselt Muraközi takarékpénztár г. t  iá
kor. 60 fillérben biróilag már megállapított vára 122 K. s jár. erejéig 1908. évi po- 
kátr. költségek erejéig, Domásinecen alperes vember hó 13-án toganatositott kielégítési 
lakásánleendö megtartására végrehajtás utján le és fölülfoglalt és 770

1908 éli december bé 30 uplénik délelőtti 10 órája kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m .; 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szarvasmarhák, sertésól, pajta, góré és 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak kukorica nyilvános árverésen eladatnak, 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 Mely árverések a perlaki kir. járásbiró- 
évi LX. t. ez. 107 s 108 §§-ai értelmében s^g 1 9 0 8 . évi V. 373/2 sz. végzése folytán 
készpénz fizelés mellett a legtöbbet ígérőnek összesen 10 kor. 60 fillérben biróilag már 
becsáron aló! is elfognak adatni. megállapított hátr. költségek erejéig, Domási-

Amennyiben az elárverezendő ingóságo- sinecen alperesek lakásán leendő megtar- 
kat mások is le- és felülfoglaltatták és tusára
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 190gi M ilc,eglr M jó *  u ,]|uk « , ( . ) )  0ri|i
árverés az 1881. évi LX. t-c. 120. §. értei* , . ,  ... , . .. .. . . .

au 1 ; határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
méhen ezek javára is elrendeltetik. dékozók olv meaieevzéssel hivatnak meePerlakon, 1908. évi november 9. ° 'y. megjegyzéssel mvatnaK meg,
--------------------;—  -----------------—-------------------- hogy az érintett ingóságok az 1881. év-
369/908. Árverési hirdetmény. LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész-

Alulirott bírósági végrehajtó az 1881 pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becs
évi LX. t.*cz. 102. §-a értelmében ezennel áron alul is el fognak adatni, 
közhírré teszi, hogy a csáktoryai kir. já- Amennyiben az elárverezendő ingósá- 
rásbiróság 1908. évi V. §. 531/3. sz. vég- gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
zése következtében Karabélyos Elek ügyvéd azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezeu 
állal képviselt Alsólendva vidéki takarék- árverés az 2881. évi LX t.-k. 120. §. éríel- 
pénztár javára Zálog István s t. 539 kor. s mében ezek javára is elrendeltetik, 
jár. erejéig 1908. évi szeptember hó 10-én Perlakon, 1908. dec. 9. 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján
lefoglalt s 1850 koronára becsült Vinkovics . . .
Adolf és Prelozsnyák Istvánnál: üzleti fel- P O Z O T  SBljcLCl 1 tk c U C l I
Szerelvények, védaru és egyéb fűszer áru, Jeden paklec pamuka is cea. kralj. povl. predionice i tkao- 

1 kanca ló, 1 kanca csikó és 1 szekér ’Л Т Л о г д а 'п г “
Zálog Istvánnál ! 1 kOCSI, épuletfa, kukorica vretnog pamuka druge vreti iato tako 10 Sirene stare tage 
kaá, 1 sertés ól. 1 borjú, szalma és egyéb s k. 70 ш. ш 1 for. 86 n«.

gazdasági felszerelvényekből álló mgóságok Ä S 1
nvilvános árverésen eladatnak. «vaku porabu 166 cml. Siroko metar aamo jednu krunu,

1 m_ , , , „ л и л .« . , « ;  u :„  К 1.—. Platno 76 craL ftiroko dobre vrati 44 fii. metar.Mely árverésnek a Csáktornyái kir. Já- prep0rueujem evője bogato skladiäte manufakturne robe kao 
rásbirósátt 1908 évi V. 530/2 számú vég- gunjeve, poplone, lenake i műiké koníekcije, i-lira, cipela, 
zése folytán 539 kor. kövelelés, ennek pul"ih potreMtî k0& Ä ^ :  ротоЛш' ' 
1908 évi juliÚS hó 4. napjától járó 6 °/o Varaldineka jeftinoéa. Trgovaíka kuda (Waarenhaua)
kamatai és eddig összesen 91 kor. 99 fill. L A Z A R  D E U T S C H ,
biróilag már megállapított költségek erejéig Franjevadki trg br. e. -  Telefon br. 42.
Miksaváron so» 1-*

1908. óvl december hó 21-én délelőtt 10 énker «тттшттШттm m m m m Jm SäO Lm
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B á d o go s: Férfi szabók: M észáros: V ászonkereskedő:
HQbsch Manó, (fauénraktár) Gaáktornva ivacaica Lgnácz, Csáktornya Ки*»У Mátyás, Csáktornya Szivoncsik Antal, Csáktornya
Dorner Sándor „ Bodies Ferencz, szabó Csáktornya Vendéglők :

B ő rk e re sk e d ő : П г я с  á q  ó L r « 7 e rŐ Q 7 > Deutsch Adolf, nagy vend. Drávaváeárhely
„7 ' .  . . Férfi és női divatáruk : Uras es «k s z e re s z . Kovác. Mih41 • k̂ , m4ro, Dt*v«vá.árbeiy
U á,or Testvérek, C ^ m y a  ^  ^  Ciiklorn?1 Fóliák Bernát, Г « Ш .  g J j j í j - j L  C * k to? T a

B o rb é ly  és fodrász: Pezsjgőgyár : Hencsey Gábor, ”
Nádasdi Nándor, Csáktornya FÜSZerkereskedések: Muraközi pezsgőgyár, Csáktornya Antonovics József, „
Mik Szilárd . Schwarz Mór kereskedő Drávaváeárhely Becsey Albert, „

' ’ Todor R. utóda, Csáktornya Pék : Borváth Mihály (Fehér galamb) „
HIZUkllKUI ét TilHinrtylÖítO G ^ e r  T ^ k ,  „ S to le n  J 6 « f ,  O iktorny.

Tihanyi Mihály Domasinecz Mráz testvérek, „ Helemen Imre, „
"  T Ifi. Premecz Miklós, „ Mráz JenŐné „

B u t o r r a k t á r :  Soetarice Pál, Perlak c _«u h * a  Ao Pruszátz Alajos, „
Szeiverth Testvérek Szombathely Szállító és desz kakeresk. Deutsch Zsigmond, „

Schwarz Lipót, Varaidm Vesselényi-utcza г*ь1 млг z.  r.a Csáktornva Schlesinger Mór „
Botor és koporsóraktár Kávéházak: ’ Csáktornya Mih41icsKKerencz

Horák Ödön Csáktornya vendéglő a vasúthoz
C zioész 8 Hnrzáí^GézA. Csáktornya Te je t és te jterm ék eket Singer Salamon, Szoboticza
I s Z i p e s z . Horváth Géza, „  пшлыл*.»*" ы „кл Salchbrenner Ferencz, Stridó

Masztnak József, Csáktornya Gerstmann Lipót, „ Csáktornyára házhoz ezállit Sőjtöry János Nagyfalu
Bányaván gazdaság. J 1

. (4„ lh lT , Kékfestő: и , Szabadalmazott „KrUtlly“ borszilrő ||ir:Divatáru ház .  Sehe,bér Mdr, O áktorny. UVeg es porczellánkeresk: Hercog Sándor vasúti vendéglőé
Liszt éa Brodnyák, Stndé Kőfaragó és sirkő készítő: Tódor. R. utóda, Csáktornya Ctóklorny.

Eredeti S inger v a rró g é p e k : Tersztenyák Bódog, Csáktornya őri- és női dilit, játék és díszműáruk г N yári m u la tó h e ly :
Singer Со., Áipád'Utcza Csáktornya L l k ö r g y á r :  elemen Béla, Csáktornya Ifj. Knortzer Károly vendéglője Szentilona

■*? » I  x  * . Hochsinger M. és fiai Csákiurnya V askereskedés: Zo ijon készítő, hangoló és raktáros;
Ép ü le t é S  m ülakatos: készíti a hires »Glóriáé sósborszeszt Wogrincsics Ferencz, Nagykanizsa

Rosenberg Sándor Csáktornya 12 üveg bérmentve ö korona Erzsébet királyné-tér 10

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

Rét csinosan bútorozott szoba
azonnal kiadó«

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

V  Karácsonyi és újévi
ajándéknak

alkalmas: díszművek, ifjúsági iratok, képes

könyvek, albumok, egyszerű és díszesebb 

kivitelű imakönyvek, levélpapírok közön- 

séges valamint díszes dobozokban, úgy- 

szintén művészi kivitelű képes levelező- 

lapok nagy  választékban k a p h a t ó k :

físcbcl fúlőp (Btrausz Sándor)
дУ könyvkereskedésében .

dv Ceáhtornyán. П*
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I Fischkandel Leó szűcs 1
& VARA2DIN, VIDOVSZKI-TÉR 4. . .  ...|

D Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy Berlinben S
r e szakmában töltött 15 esztendő után fenti helyen levő saját házamban 9 
E önnállósitottam magam. ж
Ц Készítek mindennemű szőrme-boát, utazó- és városi bundát, lábzsákot,
p  úgyszintén női kabátot mérték után. Bármily javítást, általában e szakba vágó ф  
b  minden munkál elvállalok és lelkiismeretesen és jutányosán végzem.. £
Sj Elvállalok mindennemű szőrmeárut szakszerű nyári megőrzésre, melyekért ®
r  megfelelő anyagi felelősséget vállalok. ®
E Legmagasabb áron veszek mindennemű vadat. ж
К A legpontosabb kiszolgálást biztosítva, kérem minél számosabb meg-
К bízásaikat. jß

К Teljes tisztelettel ф

I 887 3-6 Fischkandel Leó szűcs. %
Bővebb felvilágosítást ad szívességből C sáktornyán : X  

a  Masztnak József, Kossuth Lajos-utca 13. ($

A Csáktornyái uradalom tulajdonát képező

ezcntílonaí volt korcsmacputet
melléképületekkel együtt lo ly ó  é v i  d e c e m b e r  h ó  1 6 -Ab r e g g e l  9  

ó r a k o r  a z  U R A D , g a z d a s á g i  ir o d á b a n  n y i lv á n o s  á r v e r é s e n  h á 

r o m  é v re  b é rb e  a d a tik \

тг_г A z uradalmi tisztség.

fegyvereit, revolvereit

30 -5 0  százalékkal
olcsóbban kaphatók nálam, mintha 
m ásutt részletfizetésre vásárolna.

Kérje ingen és bérmentve legujjabb i r j e p t a e i
Halászati, vadászati, torna, vívó és egyél 

felszerelésekből állandóan dús raktár.

Föld es  L.
fegyver és sportc ikkek  üzlete.

Budapest, II. Rákóczy-ut 6.

Naponta 100 csomagot küldök vidékre
2 0  koronán  aluli rendelések, csak is  a póna 

előzetes bekü ldése  mellett .eszközölhetek.

607 46-62

Csáktornya Yidákl Takarékpinztár Részvénytársaság Csáktornyán. 
Értesítés.
Tisztelettel értesítjük, hogy 1909 évi január 6 -ával megnyitjuk hetibetét üz

letágunk IX, csoportját, amelynél:
heten kint legalább 1 korona (— egy részlet) fizetendő; 
a befizetés 184 hétre terjed:
а 184 hét le folytával minden 184 koronával befizetett részlet után 200 korona 

fizettetik vissza ;
a 16 koronát kitevő különbözet a befizető kamatja, a mely &-%f9-oa kamatozásnak 

felel meg \
ezen kamatnak tőke-kamat adóját az intézet viseli;
minden 1 koronás heti befizetéssel 2 00 koronáig terjedő kölcsönelőleg kérelmezhető

adóslevélre;
100 korona kölcsönelőleg után heten kint 14 fillér kamat (=7289f%) fizetendő; 
a kölcsönvevő előlegét bármikor is visszafizetheti, a melylyel további kamatfizetési

kötelezettsége megszűnik;
elköltözés, elhalálozás s egyéb körülmények következtében is leszámol az intézet 

anélkül, hogy a befizető kamatveszteséget szenvedne;
beiratási dij s költségek nem számíttatnak s vidéki befizetők részére postatakarék

pénztári befizetési lapokat az intézet díjmentesen ad.
A résztvenni hajlandók szíveskedjenek ebbeli szándékukat az intézettel szóval vagy 

levélileg közölni, ahol is egyéb felvilágosítások is készséggel nyittatnak.
890 3 - 5
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Bárcipők Egy 4 octavos 3 változatú ame-l A Festetics utezai 78. számú
rikai (szívólég) szerkezetű jó  kar- _

I  legjobb wfBősftbcit <арЫЦ. ban levő ■ *
— 886 4_ 4 (5 szoba, 3 konyha, kert stb. hoz-

‘ c  ’ f t a r m ó n t u m  zátartozóval) azonnal eladó.
Van szerencsénk a n. é. kő- ' Bővebbet:

zönsóget értesíteni, hogy készít- eladó. Bővebbet: Siska Ignácz 906
mónyeink Csáktornya és vidékén Csáktornya, Erzsébet-tér. VCfbatliCS Mártii? вДОввОИ.
való egyedüli e l á r n s i t á s á v a l  —
Kelemen Béla ottani divatáru .
kereskedőt bíztuk meg. Br° 1 gr

Kobrák czipőgyár O l l l S S i
V Á C Z .  ®

Hivatkozással a fonti sorokn Kr. sudbeni stol u Vara2dinu daje ovimé do obőeg znanja, da je na
‘ , molbu Luke i Henriette Lovrenőié iz Vara2dina dozvolio dobrovoljnu draábu

tudatom, hogy a legjobb készít- diela nekretnina gradilista nalazeéeg se u Vara2dinu Kolodvorska cesta kát.
ménveket m i n d в n kivitelben Cest. br. 2315/4rb/l-a. upisanih u gr. ul. broj 3132 obc. VaraÄdm, te u tu

svrhu ustanovio samo jedan rok na dán 17. prosinca, 1 90 8 . и 2  
állandóan raktáron tartom. sata po podne na licu mjesta, na kojem öe se te nekretnine prodati

TfiliftS tisztftlftttftl najboljem nudiocu uz izkliCnu cienu po 12 Kr. po őetvernom metru, koju
0 JÓS US te e e cienu vlastnici mogu prigodom draíbe i sniziti.
1 " R o lo  Draíbeni uvjeti i gruntovni izvadak mogu kupiti fceleői ugledati kod

J V e ie iH G H  13010. ovosudnog odpravniőtva sve do dana draibe za vrieme uredovnih sáli.

férfi- és női divatáru üzlete и Veraídinu, dne 28. studenoga 1908.
C S Á K T O R N Y A .  Kr sudbeni stoj u Varazdinu.
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