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A. k ö zm ű v e lő d é srő l. állanak egymással. Ezelőtt többnyire földi építményekkel s szellemi termékekkel meg*
Irta: Budaváry László. léreken s eszközökkel, újabban tőleg a szel- ismerkedjenek, melyek a közművelődés tár-

A magyar embernek az a sajátsága, lemi ? lkot480k. A">‘* hanyatlottunk házát kitöltik,
hogy mindenben szeret a múltból kiindulni " gy° ’ t ' Í u  'кУ • vállozotl a harcl e8zkoz Természetes, hogy a közművelődést nem 
Kezdem hát én is a múlton, mert e tik a it  ér'. ,J ° b1bé ,mar »em érvényesíthetjük mint fogalmat szerepeltem soraimban, hanem 
megokolását óhajtom nyújtani soraimnak, harC' v'Wzff®unk,e‘  a SZOko, alakbal1 8 távo1 mint megtestesílelt, illetve megtestesülendő
melyek hatása alatt szeretném fölépíltetni Vag] U" k alld' a lér!01, az e,sz. .ft‘8y' eszmél- те|У eszmének hívei és buzgó kö-
azt a kolosszeumot, mely csakugyan hivatva í  j  arathatnánk diadalt. Legalább ez vetői az általános műveltség áldásos levegő
lenne városunkat a hármas halár végvárává, кПцк r0S?Zul megok° U nezela- AnnY' j«t szívják magukba, mely a lelkek csatájá- 
a magyar kúltúra védőjévé és erős tenesz- azo“ ban ténY> hogy * moderM k°r fegyvere ban a legerősebb fegyver sa  leghathalósabb 
tőjévé emelni az ész' Erdeke mlnden nemzetnek a mási- paizs. Ez már magában véve is óriási len-

Nemzeti múltúnk homlokegyenest ellen- kat fölulmúlni- düle1“  ok s nagyon megszlvelendő kérdés,
kezik a modern kor egyik legnagyobb prob- Ml tehál’ aklket e részben- az új légy- úgy egyéni, mint nemzeti szempontokból. De
témájával, — mely a humanitás fályolával verkezés lerén elmaradottsággal vádol a köz- még nagyobbá lesz, ha hozzávesszük, hogy 
látszik bevonva: — a fegyverszünet, általá- véleménY, sajnálkozva vallhatjuk be, hogy élvezetet, még pedig nemes élvezetet is nyújt, 
nos leszerelés világbéke eszméjével Nem ez a vád’ ba nem is e8éázerh de »em lel- szórakozást, mely megtörhetetlen acéllá edzi 
azért, mintha talán ez a szellem nem találna !esen alaPtala"- <8az- hogy ennek nem mi buzgó igyekezetünket s melynek biztos vé- 
kapcsolatot a magyar nemzeti érzülettel va8Yunk az okai, hanem szerencsétlen vég- delme alatt e szent idea a legtökéletesebb 
hanem, mert géniuszunk emellett jobbára ze,ünk’ т е |У annY' megpróbáltatásban része- nagyságra fejlődhetik.
más alapra van építve s mi csak azon az sílel1 bennünket nemzeti mivollunk óta, hogy Vannak városok, hol szembeötlő az 
alapon munkálkodhatunk tovább. a 9ze,,e ’ 1 feJ,ödé9 érdekében mindmáig nem utólérheletlen, áldásos hatás melyet a jól

A babilloni torony óta örökös harcban is igen lebetlünk lépéseket. Pedig lelki fogé* táplált közművelődési harc teremtett. Itt ter- 
töltöttük napjainkat Fegyverünk hatalma konYságunk bámulatos, versenyképességünk mészetesen nem akarok azok leírásával log- 
végigsöpörle Ázsiát megremegtette Európát ia8ádhatatlan, mit különben is fényesen be- lalkozni, hanem inkább Csáktornyára s ezzel 
s a nyers erő, a * vérből fakadó vitézség, l8azo1 az utöbb elmúlt nehány évtized, mely együtt az egész Muraközre is vonatkoztatni 
rettenthetetlen ’ bátorság föltétien hatalmat sze,,emi téren nemzetünknek nem megve- megokolásaimat, hogy az eszmét, melyet meg
biztosított nemzetünknek időtlen-időkig. Ré- tendö he,Yet blzlosíl° 11 Már talán utói is pendítettem, itt, a Muraköz őrhelyén, Csák- 
szint támadtunk részint védtünk ahogy a érlük a műveltségükkel hivalkodó külföldi tornyán megvalósítsassuk, mely egész körét 
helyzet kívánta ’ de megtipratva is megmu- ál,amokat Legalább higyjük, hogy Így van! hívatva lesz ragyogó fénnyel betölteni, hogy 
tattuk az ellenfélnek, hogy az oroszláni nagy- Ha pedi8 !8Y .van, akkor csak egy utunk, sugaraiban boldog kedvteléssel íürödhessünk. 
ság bennünk gyökeredzik. S amig fegyverről kötele88e8ünk ,ehel még, t. « : tartsunk Én idáig csak nehány röpke szóból, 
és erőről volt szó, a világ ezt nem is késett is ,épésl a versenYzőkkel. Emellett azonban meg egy két történelmi s földrajzi vonatko
zu n k  elismerni. Valahányszor azonban kar- nem szabad .fe|edm a nemzetnek természet- zá9li följegyzésből ismertem Csáktornyát; d? 
jainkat megpihentettük s békés úton ipar- adta test,-erejét sem, mert: ép testben lakik az jgy szerzelt ismeretek is elegendők arra, 
kodtunk nemzeti nagyságunkat megszílárdí- ép léLl?k’ 8 m,Vel egy,enl? szellemi erővel hogy Csáktornya helyzetét, körülményeit s 
tani, mindig csúfos vereséget mért reánk a felruházott nemzetek között mégis csak az mu||ján és jelenén felépülő jövőjét célozva 
végzet. áll előtérben, amely nyers erő dolgában is belássam, hogy az itt elterjedő nemzeti szél

ié r t  ha örökösen békét akartunk is s kivál0- Ez legalább tilalomtábla gyanánt lemnek oly hatalmas missziót kell teljesite- 
nemesi nyugalommal meg is kezdlük a P***1™“ 1*1!. a vak'ne,rdl’ . hog? * ,ne.mze! nie- mellyel hazánkban talán csak kevés 
megvalósítását harcot kaptunk mindig a féltett szentélyébe behatolni ne merészkedjék! határszéli város vetekedhetik. E misszió tel- 
nyomába. ’ Ezt már géniuszunk szentesített tisztelete is jesitésének számtalan útja van, de valameny-

Keressük csak mindezeknek az okait! megkiváma. Ne legyünk hűtlenek nemzeti nyj között mégis legalkalmasabb a közmű- 
A kultúrállamok a szellemi életet he- érzületünkhöz I Építsünk erős barrikádot, vetődés eszméjének a zászlóbontása, mely 

lyezik előtérbe s nem a testnek, de a lélek- melynek oltalma, alatt nyugodtan, megvédve, minden igaz érzésű emberi magához csalogat 
nek fizikumát foglalkozlalják. A lélek Isten küzdelemre sarkadva haladhatunk a biztos s megedzi erejét a kultúra nehéz harcára 
része s csodálatos alkotásokra képes. Sej- 8Yözelem felé. Teremtsünk tehát otthont a közműve-
lésből aknáz, láthatót tesz ; láthatóból épít, Ez a védő barrikád: a közművelődés, lődésnek : létesítsünk közművelődési-egyesü-
sejtésbe emel. A test nem tudja a lelket kö- Lelket örvendeztető tény az, hogy a letet. Ne riadjunk vissza e lépéstől, hiszen
vetni e munkájában, mert a test földhöz közművelődés eszméje nálunk is a levegő- csak a kiindulás nehéz s utunk aztán már 
kötött, mig a lélek szabadon csaponghat. ben úszik már. Csak az a sajnálatos, hogy selymes pázsiton fog haladni. Ez az a ka- 

Szimbolumnak elég ennyi i s ! . . .  nem veszik mindnült komolyan. Pedig ez pocs, mely a társadalmi rétegeket szorosan
Mi, magyarok csak a löld rabjai voltuk az intézmény a közérdekű hasznokat s a összévonja. Ez az a fény, mely áldásosán 

idáig; a többi kulturállamok az észt a szel- kedvező körülmények kifejlődését is elő- besugározza az emberi elméket. Ez a fegyver 
lemet dolgoztatták. Innen a mi visszás hely- mozdítja. Az a város, mely ezt az ideát minden rossz ellen s eszköz az isteni eré- 
setünk s ebből magyarázható a kicsinylő magáévá teszi, rohamos emelkedésének alap- nyék, jóindulatok hazafias érzés, egymás 
árnyék is, mely bennünket ócsárlóink által kövét fogja benne tekinteni. Mert a közmű- iránti szeretet, tisztelet, becsülés megszerzé 
beföd. velődés következményképen magával hozze, sére. Ez mulatja meg azt, hogy az ember’

A nemzetek örökös harcban állottak ós hogy hívei mindazon vívmányokkal, lelki méltóságot a lélek nemes mivolta, a szere1.
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tetben való együttérzés s a sziveknek biz
tató, segítő együttdobogása teszi.

E lap jövő számában megemlékezem 
az egyesület szorosbb céljairól, alakításának 
s működésének módozatairól, mely ha he
lyes irányban halad, gyümölcseit hamarosan 
élvezhetni fogjuk.

Városi közgyűlés.
Csáktornya képviselőtestülete 1909 dec. 

hó 28-án tartotta meg a mull évben utolsó 
közgyűlését Pelrics Ignác elnöklete alatt.

A gyűlés során bemutatta a városbíró 
a szerződéseket, melyekkel a búzási szántó
földeket bérbeadták. A bérszerződéseket a 
közgyűlés tudomásul vette aunál is inkább, 
mert az új bértet a városra nézve 1633 40 
К béremelkedést eredményezett. —  A köz
gyűlés továbbá Kovács István, a Mayer test- 
vérek-cég, Szivoncsik Antal, dr. Sbhwarz 
Albert, a Gráner és Csakathurner-cég, Tkal- 
csecz Péter, a Csáktornyái Gőzmalom és 
Vdlamtelep részvénytársaság, Kántor Bernát 
pótadóját leírta az állami adók után.. —  
Jug Mihály kérvényét községi ingatlan vétele 
tárgyában a 30 nap közbevetésével megtar- 
tartandó közgyűlés lógja tárgyalni. — Néhai 
Hirschmann Adolf községi illetőségét meg
tagadta. —  A 19312 К állategészségügyi 
alapot a közgyűlés gyürnölcsözlelteli s abból 
elsősorban egy hullaégelő kemencét szerez 
be, majd utóbb tenyeszapaállatok esetleges 
gyógykezelési kölbégeire fordítja, vagy esetleg 
a husvizsgálati szabályzatból kiíolyólag fel
merülő költségeket fedezi. — Jakopovics 
Antal segélyezés iránt benyújtott kérését nem 
teljesíti. — Az áll. elemi iskola felszerelé
sének javításait a szerződés IV. pontjára 
való hivatkozással elutasítja. — Scheffer Re
zsőnek a zalaujvári út mentén elterülő u. 
n. Cigíenica dűlőből 1 hold területet 80 
К-ért bérbead. — Továbbá megkereste a 
soproni határrendőrségi kapiláuyságol, hogy 
az általa elitéit egyének részére szükséges 
fogdahelyiség után az évi 100 К haszonbért 
ezentúl is kiulalványozza. —  Végül névsze
rinti szavazással határozott a községi pénzek 
elhelyezése tárgyában.

K Ü L Ö N F É L É K .

Ő h o z z á  !  • . .
ősz i rózsa hervadása,
Lelkem dk j ó  sóhajtása

Beád emlékeztet, . .  . 
Gyötörvén szivem et:
Őszi éjszakákon!

Holdvilágos őszi este,
S ezer csillag tündöklése,

Búcsúzó madárka 
Édes dalolása:
Téged hoz eszem be!

Szép, . . . ragyogó őszi napon, . . ,
Elmúlt, régi diákságom 

Tűnő idejébe'
Néztem a szem edbe: 
Legeslegelőször l . . .

A kkor: gyermekifju voltam,
Amikor megpillantottam

Szépséges lényedet! . . ,  
Titkon tiszteltelek . л .
S ma is érted é lek !!  .

JJarmatgyóngyös Őszi tá jak ! . . .
Mikor fá jó  szívvel látlak,

Könnyeim peregnek!
Irt rá hol kötessek ? ? . , 
H isz: Étied kesergek ! ! .

H. A. E.

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXVII-ik évfolyam I-ső negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük az előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fen- 
akadást örlénjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

—  Kinevezések. A pénzügyminiszter 
vezetésével megbízott miniszterelnök Dekkert 
József debreceni adóhivatali ellenőrt ugyan
ezen adóhivatalhoz a Vili. fizetésiosztály 3. 
fokozatába való sorolással pénztárnokká ne
vezte ki. —  A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter Stadler Ida oki. tanítónőt a 
dékánfalvi állami elemi népiskolához rendes 
tanítónővé nevezte ki.

—  Áthelyezések. A vallás- és közok
tatásügyi4 miniszter Braun Margit dékánfalvi 
áll. el. isk. tanítónőt a rácalmási, Brenner 
Antal mezőkovácsházi áll. el. isk. tanítót az 
apatini áll. el. iskolához helyezte át.

—  Vizsgáló bizottsági tagok. A város 
közgyűléséből kifolyólag az 1910-ik évre 
pénztárvizsgálók lellek : Benedikt Ede, Fejér 
Jenő és Kovács Cipót dr.; számvizsgálók: 
Gráner Miksa, Heinrich Miksa, Premec Miklós, 
Mózes Bernát, Fejér Jenő, Strahia Károly és 
Strausz Sándor; a községi közdűlő utakon 
pedig Petries Iguác városbíró és Sáfrán 
Károly helyettes bíró gyakorolnak felügyeletet.

—  Koncert. A helybeli áll. tanítóképző- 
intézet február elején fényes koncertet ren
dez. A koncert műsorozatát színvonalon 
álló ének és zeneszámok lógják kitölteni. A 
hangverseny fénypontjait azonban Purcsi 
János zenetanár művészi cimbalomjátéka s 
Tichy Aladárné gécsi úrnő remek éneke 
fogják képezni. Purcsi János művészetéről 
kár szót is vesztegetni; nem egyszer volt 
már alkalma Csáktornya közönségének az ő 
bravúros játékában gyönyörködnie. Tchy 
Aladárné úrnő sikeréről meg a pécsi jótékony 
mulatságok beszélnek. Az ő fenomenális 
hangja, kitűnő teknikája, diszkrét hangszine- 
zese előrtláthatólag a Csáktornyái közönséget 
is el fogják bűvölni. Szives közreműködése 
bájjal sugározza be a képezdei koncertet s 
már előre is nagymértékben biztosítja az 
idei farsang eme előkelő mulatságának úgy 
erkölcsi, mint anyagi sikerét.

—  Meghívó. A Muraközi Tiszti Önse
gélyző Szövetkezet rendes évi közgyűlését f. 
é január 23-án délelőtt 11 órakor tartja 
meg az állami népiskolában a következő 
tárgysorozattal: 1., az igazgatóság évi jelen
tése s a tiszta jövedelem felosztására vonat
kozó tervezet bemutatása , 2 , a felügyelő- 
bizottság jelentése, a számadások és mérleg 
helybenhagyása s a felmentvény megadása; 
3., a felügyelő-bizottság (3 tag) és egy pót
tag választása; 4., indítványok. Csáktornya, 
1910. január 4-én. Zrínyi Károly elnök, 
Thorday János jegyző.

Nőegyleti közgyűlés. A »Csáktornyái 
Jólékonycélu Nőegylet« a mai napon délután 
3 órakor az áll. kisdedóvó intézel egyik 
tantermében évi rendes közgyűlést tart. A 
közgyűlés tárgyai ezek : 1. Elnöki megnyitó.
2. A jegyzőkönyv. hitelesítésére 2 tag kije
lölése. 3. Titkári jelentés az egylet 1909. 
évi működéséről. 4. Pénztáros jelentése. 5. 
A számvizsgáló-bizottság jélentése 6 Az 
1910. évben segélyben részesülők névsorá
nak megállapítása. 7. Újabb, kérvények, segé
lyezésért. 8. Elnök, alelnök és titkár választás. 
9. Indítványok. Tiszteletteljesen kérem a nő- 
egylet n. t. tagjait, hogy a mai közgyűlésre

minél nagyobb számban megjelenni szíves
kedjenek. Csáktornya, 1910. január hó 6-án. 
Özv. Hackl Károlyné nőegyleti alelnök.

—  Kórház vásár. Ezt a címet válasz
totta a várostól megbizást uyerl rendező 
bizottság (Bakos Géza dr, Fejér Jenő, Zrínyi 
Károly) annak a mulatságnak, melyet a 
Csáktornyán lélesitendő kórház alapja javára 
a farsang folyamán rendezni készülnek. A 
mulatság célja, hogy mentői fényesebb legyen 
a jövedelem. Hogy minél nagyobb összeg 
gyűljön össze az intézmény javára, melynek 
megvalósítását oly nehéz szívvel várják. S 
a vásár erre a legalkalmasabb. Árucikkek 
kerülnek ott eladásra, melyeket a rendező
bizottság ingyen kap vagy mérsékelt áron 
szerez be. Kedves hölgyek lesznek az árusok, 
kik szeretetreméltó befolyásukkal bizonyára 
jókedvű adakozásra íogják késztetni a ga
vallér férfiakat. A vásár hosszadalmasságát 
pedig kabaré fogja élénkíteni, melynek egyes 
derűs pontjai arra valók lesznek, hogy Csák
tornyának mulatni vágyó közönségéi szóra
koztassák. A vásárt e hó 23-án tartják meg 
a nagyvendéglő nagytermében, már délután
4 órakor kezdődik s 8 órakor táncmulat
ságban folytatódik, mely kivilágos kivirradtig 
tart. A rendezőbizottság szép sikert jósol a 
kórházi mulatságnak ; mert jellegénél fogva 
a hölgyeknek toalett dolgában fejtörést és 
nagy kiadásokat nem okoz, másrészt pedig 
választékos, gazdag műsorával nagy vonzó
erőt fog gyakorolni a közönségre. A rende
zőbizottság a maga részéről mindent meg
tesz, hogy a mulatság erkölcsi sikere teljes 
legyen. Hogy azonban megfelelő anyagi ered
ménynyel is járjon, ahhoz meg úgyszólván 
mindenkinek a támogatása szükséges. Ez 
okból a rendezőbizottság lapunk utján külön 
is megkéri a város közönségét, hogy eláru- 
sitásra tárgyakat adományozni szíveskedje
nek. A tárgyakat Fejér Jenő úr lakására 
lehet küldeni e hó 20-ig. A teljes programúi 
jövő héten kerül a nyilvánosság elé.

—  Megbízás. A földművelésügyi m. kir. 
miniszter, Zalavármegye erdészeti bizottsá
gának előterjesztésére, Kovács István szak
képzett erdészt, Csáktornyái lakost, a perlaki 
járás áll. erdészévé nevezte ki.

—  Gazdaköri gyűlés. A csáktornya- 
vidéki gazdakör igazgató-választmánya m. hó 
30-án d. e. 10 órakor Mesterich Aladár el
nöklete alatt gyűlést tartott. Szenteh Dezső 
titkár jelentést tett a kört közelebbről érdeklő 
ügyekről. így a kör tagjai részére beszer
zendő gazdasági gépek és eszközök beszer
zése érdekében folytatott levetezes eredmé
nyéről is beszámol. A választmány elhatározta, 
hogy a gépeket a Kühne cégtől szerzi be. 
A gépeket állandóan raktáron tartja, melye
ket annak idején az érdeklődő gazdik meg
tekinthetnek. Ugyanezen a gyűlésen meg
beszélték a tavaszi magvak beszerzése ügyét 
is. Minthogy a kör tagjai még mindeddig 
igen lanyhán vették igénybe a kör ezirányu 
tevékenységét, azért elhatározta a választ
mány, hogy újból felhívja a gazdakör tagjait, 
hogy tekintettel arra, hogy e magvakat már 
meg kellene rendelni, minél előbb jelentkez
zenek s egyidejűleg a szükséges magvak 
nemét és mennyiségét is jelöljék meg.

—  Az utcák világítása. Az utcák jobb 
megvilágításáról már egyik múlt szádunk
ban megemlékeztünk, amikor hírt adtunk 
arról, hogy Petries Ignác városbíró intézke
dése folytán a város közvilágítása terén 
határozott javulás észlelhető; Már akkor 

I irtuk, hogy a lámpások az p/cák szélén •'
5 helyezett oszlopokról az; utcák Közepére 
I kerülnek. A vároabíró ebbeli törekvését a



városi kbpviselőtestület is honorálta; erről 
tanúskodik a város képviselőtestületének leg
utóbbi közgyűlése, mely nemcsak tudomásul 
vette a városbiró ez iránt való eljárását, 
hanem arra is felhatalmazta, hogy a lám
pásokat az összes utcák és terek közepére 
helyeztesse el. Ezzel az intézkedéssel a vi
lágítás drágább lesz ugyan, de gyökeresen 
meg is javul, csak arra figyelmeztetünk, hogy 
az áthuzolt drót nem nyújt kellő szilárd 
támpontot a függő lámpák megerősítésére. 
Egy erős szél nemcsak meglóbáltatja a lám
pásokat, hanem veszélyezteti is azokat Leg
alább is erősebben ki kell feszíteni a 
drótokat, míg megfelelőbb biztonsági intéz
kedéseket nem foganatosíthatnak. Kár a sok 
lámpásért, melyeket már eddig is eltört 
a szél.

—  A vasúti megálló. A vasúti megál
lónak a tanítóképző-intézet mellett való léte
sítése immár ténnyé vált a városi képviselő
testületnek m. é. december hó 28-án meg
tartott gyűlésén hozott határozattal. A keres 
kedelmi minisztérium rendelete 2400 kor. 
hozzájárulást követel meg a várostól, mely 
kívánságnak a képviselőtestület eleget tett s 
utasította az elöljáróságot, hogy a további 
tárgyalásokat a helyiérdekű vasutak igaz
gatóságával a rendelet értelmében minél 
hamarább leíolytassa. Tudomásunk szerint 
az elöljáróság ennek hamarosan eleget is 
fog tenni, mert városi érdek, hogy a közön
ség ebbeli óhaja minél előbb kielégítést 
nyerjen. Ezzel a határozattal véget vetett a 
képviselőtestület a városban elterjedt ama 
téves felfogásnak is, mely a megállót a 
lovassági laktanya mellé kombinálta. Oda 
sohase tervezték a megállót, mert annak a 
természetes helye a Rákóci-utca végén van. 
A város egészséges fejlődésének természetes 
irányától eltekintve, csakis ennek a megál
lónak a révén valósítható meg a déli vasút 
vonatainak a megállása is. Csakis ez a kicsi 
kis megálló lehet magva a megálló további 
fejlesztésének s előbb-utóbb a személyi pálya
udvar megvalósításának.

—  Szilveszter estély. A helybeli Tár
saskör megint életjelt adott magáról. Az igaz, 
hogy nem nagymérvű megnyilatkozása volt 
ez valami nagyfokú érdeklődésnek, de mégis 
legalább valami, annyi, hogy megcáfolja 
azokat a róla terjedőben lévő híreket, melyek 
már életképességében is kételkednek. Szilvesz
ter-estélye volt tehát a Társaskörnek. S akik 
ott voltak nagyon jól mulattak. Zene szólt, 
énekeltek, táncollak, társasjátékot is játszot
tak. Szóval minden előkerült, ami elegendő 
ahhoz, hogy a búcsuzás fájdalmát eloszlassa. 
Az 1909-ik évet Bakos Géza dr. parentálta 
el, aki éjfélkor szép pohárköszőntőben boldog 
új évet kívánt a jelenlévőknek. Legyen is 
boldog a magyar ez új évben s jusson belőle 
a Társaskörnek is, melynek igazán nem 
ártana, ha több életjelt adna magáról.

—  Halálozás, őszinte részvéttel vettük 
a szomorú hirt, hogy Peslalics Fábián zimonyi 
szentferencrendü házlőnök m. hó 27-én d. 
u. meghalt. Halála hirtelen következett be. 
Valószínűleg szívszélhüdés okozta. A bol
dogult 65 évet élt s a Ferencrend köte
lékében 46 évig állott. Már több ízben 
volt házfőnök. Legutóbb Zimonyban, ahová 
tavaly Sarengrádból került. Ide 1906-ban 
Csáktornyáról disponálták. Nálunk 1902-től 
fogva volt zárdafőnök 4 éven keresztül It
teni működését emlékezetessé teszik a nagy
szabású átalakítások s újítások, melyeket a 
helybéli zárdában és templomban foganato
sított. Az 6 érdeme, hogy a zárdába s tem
plomba a villamos világítást bevezették,

hogy a templom új díszes porfáiét kapott s 
hogy a templom előtti tér a város forgal
mától vaskerítéssel elválaszlatott 6  készít
tette továbbá a 8400 koronába került 
pneumatikus orgonát is. Modern intézkedések 
ezek, melyek Pestalics Fábiánnak nemcsak 
finom érzékét, de energiáját is hirdetik. Le
gyen áldott emlékezete.

—  Képezdei versenytárgyalás. A befe
jezést nyert versenytárgyalásból kifolyólag a 
tanítóképző-intézet köztartása részére a húst 
és zsírt a folyó évben Antonovics Antal 
mészáros fogja szállítani. A lejszállitást a 
bányavári tejgazdaság nyerte el.

—  Megyebizottsági tag választása. Ro
torban a megyebizottsági tag választás Sziládi 
Flórián kotori kántor és megyebizottsági tag 
elnöklete mellett m. év december hó 30-án 
ejtetett meg. Befolyt 175 szavazócédula. 
Záróra után elnök kihirdette az eredményt, 
melyszerint Lajtmann György kotori admi
nisztrátor 130, dr. Hajdú Gyula 44 és biyo- 
nyára tévedés folytán Sziládi György 1 sza
vazatot kapott A választás azért végződött 
Lajlman György győzelmével, meri Hajdú 
Gyula, ki délig vezetett, a Nagykanizsáról 
vett értesítés után hol egyhangúlag megvá
lasztották, a jelöltségből visszalépett, abban 
a hiszenben, hogy az ottani másodjegyzőt, 
Brunner Gusztávot, választják meg a kotori 
választók. A választás azonban kotori admi- 
nizstrátor megválasztatásával végződött. Mi
után azonban Lajtmann György korteskedés 
közben visszaéléseket követett el s különben 
a választási eljárás közül is szabálytalaságok 
történtek, a kisebbségben maradt párt a vá
lasztást megfelebbezte s igy a győztes ad
minisztrátor egy darabig nem foglalhatja el 
helyét a vármegye termében.

— Gyaszhir Igaz részvéttel jelentjük, 
hogy özv. Sosterics Pálné, szül. Pichler Julia 
asszony, Perlakon f. hó 7-én meghalt. A 
boldogult mindössze 58 esztendőt élt és hir
telen halál következtében költözködött el az 
élők sorából. Tegnap délután 2 órakor te
mették el a perlaki közönség meghaló rész
vétele kíséretében Halálát kiterjedt rokonsága 
s nagyszámú gyermeke és unokája siratják. 
Áíd9s és béke hamvaira.

— Fetúlfizetések a f. hó 2-án Horváth 
Géza vendéglőjében tartott mészáros mulat
ság alkalmával: Laux János 3 K, N. T. 
mészáros Kotor, Antonovics József, Meider 
Bernát, Hámpamer István 2— 2 K, Horák 
Ödön, Mayer Lajos 1— 1 К, a varasdi mé
szárosok 15 K. Mindezeknek ezúton is hálás 
köszönetét nyilvánítja a rendezőség.

—  Elfogott rablócigányok. Varasdonés 
környékén dec. 3-ról 4-ikére virradó éjjel 
rablóbanda garázdálkodott, melynek tagjai 
sikerült betöréseket követtek el több helyen. 
A betörő banda kézrekerítésére három ország 
csendőrségét mozgósították s a helybeli 
csendőrségi őrsparancsnoknak, Harsányi Ger
gely őrmesternek, jutott ki a dicsőség, hogy 
a banda tagjait kézrekerítse. A kézrekerített 
tagokból megállapították, hogy a rablást 
cigányok követték el. A következő cigányo
kat fogták e l : Baranya Károlyt. Kokas Imrét, 
Horváth Jánost (Mikó), Horváth Jánost (Hánz) 
és Kokas Andrást; ezenkívül még vagy öten 
vannak, kiknek kézrekerítésén most fáradoz
nak. A cigányok egyikét, Horváth Hánzi 
Jánost legelsőben helyezték zár alá Belovárott, 
mert édesapját is leszúrta. Ez a varasdi 
rablást akkoriban még tagadta. A másik, aki 
az először elfogoltak közt szintén mint 
esernyőcsináló szerepelt, a Csáktornyái rend
őrség foglya lett, ahol viselkedésével nagyon 
táplálta Németh István rendőrbiztos abbeli

gyanúját, hogy ő is tagja lesz a körözött 
rablóbandának, ami az utóbb eszközölt el-
fogatások alapján be is igazolódott. A tu* 
lajdonképeni fonalat az el fogatások hoz Mar- 
tonossy Imre viziszentgyörgyi körjegyző adta, 
akinek feltűnt, hogy egy ottani paraszt a 
postán egy levelezőlapért 50 koronás bank
jeggyel fizetett. A kézrekerült cigányok val
lomása alapján a lopott jószág nagyrészben 
már kézrekerült, melyet a tolvajok részint 
Viziszentgyörgyön, részint a zrinyifalvai er
dőben áslak el. A lopott pénz azonban még 
nincsen meg, a nyomravezetőnek 10 •/• ju- 
talmat tűztek ki.

—  Esküvő. Kende Arnold f. hó 16 án 
tartja esküvőjét Budapesten Koos Aranka 
kisasszonnyal.

—  Szilveszter est. A Csáktornyái Ke
reskedelmi Kaszinó, mint minden évben, 
úgy most is megünnepelte az új év beléplét. 
Az estélyen a kaszinónak majdnem minden 
tagja megjelent családjával, hol Sárközy 
testvérek zenekara szolgáltatta a talpalá 
valót. A négyest 30 pár táncolta. Az évfor
duló felett Bachrach Zsigmond mondott igen 
lendületes beszédet. A társaság igen jó han
gulatban a késő reggeli órákban oszlott 
széjjel

—  A határrendőri statisztikából. A
határrendőrség Csáktornyái kirendeltségének 
az elm últ évről összeállítóit statisztikája m u
tatja, hogy az 1909. évben  2 5 4  hadköteles 
egyént akadályoztak meg a kiszökésben, akik 
útlevél nélkül akartak átjutni a határon. 
Ezek közül 88  a sorozás elől menekült, 166 
pedig tartalékos katona volt. Tényleges ka
tonaszökevény az elm ultesztendőben nem 
volt.

—  Hamis pénz. A csendőrség letartóz
tatta Sztojkó János és Hajós Rózába hpányi 
lakosokat, akik bort vettek Sajnovics István, 
tói s az árát hamis forintosokkal fizették ki.

—  Lopás. Vozlics Antalt feljelentette a 
csendőrség, mivel december hó végén Kum- 
parics Vincétől, Dvanajcsák Mihálytól es 
Brizsár Vincétől ellopott 4 drb. házinyulat, 
egy kézilámpást s több gazdasági és ipari 
eszközt. A tolvaj ellen megindították az el
járást.

—  Kossuth Lajos azt izente. Megkap
tuk a »Kossuth Lajos azt izente« c. képet, 
a Kossuth-muzeum ezen díszes kiadványá
nak egy példányát, mely szerkesztőségünk 
helyiségében megtekinthető. A rámástul 
130— 170 cm. nagyságú, meglepően sikerült 
kép Pataki László remek festménye és azt 
az emlékezetes jelenetet ábrázolja, mikor 
Kossuth Lajos gyújtó szavára 1848-ban Ceg
léd körül egy nap alatt nyolcezer ember 
gyűlt össze és fogott fegyvert a haza védel
mére. Azt hisszük, aki megnézi a képet, lát
tára megdobban a szíve és elhatározza, hogy 
Kossuth Lajosnak, a legnagyobb magyarnak 
emléke iránt siet hálás kegyelétét leróni az 
elpusztulás veszélyének szélén álló Kossuth- 
muzeum támogatásával eme kép megvásár
lása utján. Hatóságok-, egyesületek, társas
körök, magánosok s minden jó hazafias ér
zésű ember, mindannyian olykép róhatják 
le, különösen most a karácsonyi ünnepek al
kalmából hálájukat a legnagyobb hazafi em
léke iránt, ha ezen kép megvásárlásával a 
Kossuth-muzeumot támogatják. A képre vo
natkozó megrendelések szerkesztőségünkhez 
küldendők be. A kép ára: nagyon dieses 
aranykeretben 120 К és megrendelhető 5 K-s 
havi részletekben.
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. Ali né samo citanje je hasnovito za Vidite na kaj se bi mogli obrnuti has-
Z im sk e  veően« zimske duge veóere. Vu dugim veőeri Clovek novito zimske veCeri. Sa deloin i sa navu-

Nekoii misliiu da ie Borz zato dal dutze ‘ nekaJ hasnovitoga more s rukorn detati ili Kom bi Bogu sluáili, sreéni bi bili jer bi vas 
veóerivuz.m  da se C í  vise moreiu kar- koSare PIesli> m domaCl cel« P°Prav,ali m blagoslovil Bog, ali sa kartanjem . razvuz- 
tali. Med kartanjem se onda navfiiju kiéli, k»k*. .grace delat, za sejam i t. d. Najte danjem s|UÍ,te vragu pák zato sie s.romaä- 
psovati, navíiju se jala, tam se rodi mrZ- f* dr»*' smejali, ako vel.m igraíe da delate. keSi od dneva do dneva.
nja med predi dobrimi pnjatelji. Drugi opet «* Magjarske na milhjone j. тШцопе penez 7 “ .----------  „  . . .
misliiu, da je Bog zato dal duge veCeri, da lde vun svaK0 .'Jel0 za deiinie igraCe. Zakai R a z b o jm  6lH jed n O ga  MedjimurCa.
se potegneju vu zapecak i da spiju как *' millijoni nebi prinas oslali. Te mi lijone Kri.c. »u prij.n »u z«er«bu.
medved. Spiju dén i noC, samo da njim b| sí naä narod jako lehko zesluZil Ъ о straäno do íivinskim je vu Trslu skon- vreme nrHidP bi Stel. Cu|te samo kaj sam videl vu gorn- . blrasno po zivinsKim je vu ir» u szón
vréme prejde. Magja.skoj. Tót ima za 3 krejcare kus- Cal led» u 8ŰSPU )edetl zloCesti Clovek, samo

Ako bi ovi malo premiSIjavali, bi na turu , slem jz falat dréva jzreZe konja lz. da si peneze za kője je znai da su pri njoj
nekaj hasnoviliSega mogli obrnuti zimske reZe husara) izreíe drugu kakvu Sivinu pák ksebl Pr,8krbl- SlraSnoga krvoloCnika su vu 
duge veCeri. Nebi se klatar.li po krímah po l0 na sl0 j st0 komadov „apravi. polarba i Zagreb» pr.jeli i pr. tóm zgodom se je íme-
hud.h hiíah, nego bi ostali lépő doma pák proda tergovcom J.den takov mali konj nuval- da ic Anlun Mosmondor rodjen. vu
bi si napre zeli hasnovite knjige za Citati i koSta vu stacunu po 30 krejcerov i viSe. Csáktornyi i da je bil teí.ak pod zadnje 
óitali bi vuíili bi se. Napre bi zeli novine X(j[ je sigurn0 za niPga dobd 15 krejcerov. vréme vu NemSkoj. Od razbojstva obs.rno 
i Citali bi iz novinah hasnovite Stive. Dén- Ako vu zjmi 4 takve lgraCe nHpravi na dén, g|asiíu pisma naSega prijatelja iz Zagreba. 
denes je jako dobro, ako-Clovek malo dalje on(ja vre mu je (jgn sphitil. Ali napravi i Z l o c i n e c  v u  T r s tu .
vidi как do svojega nosa. Ali как bu videl VMáe — Kad ^  to tak j prj nas ь,|0< j pr| Vu Trstu vu Via Riguta pod 742 brojom 
dalje, как búdé kaj znal, kad mgdar nikaj nas S[ m0gej tuliko zasluSili svaki med- je stan TKaléec Jozefa. Decembra 27-ga na 
ne cda- jimurec na dén. I knarn bi doéli trgovci is- veéer je TkalCecova iena sama bila doma.

NaSe novine su zato, da se narod vuCi kati i pokupiti igraéke i tak bi se naCinila To je zloCinec sigurno znal pák je zato pod 
iz njih Nije dakle vrédno Sparati onih par céla Irgovina stém, opet bi malo menj о mil- veCer idei vu stan Tkaléeca. Odmah se je 
kraicarov kaj jc za novine treba platiti Ako lijonov vun dali vu slranjski orsag. NaS hitiI na 2enu, как divja zvér. Zadal njoj je
jeden Clovek nije moguCen naj se jih viSe medjimurec zna mala kolca male sane ma- s no2om nekoliko smrtnih vudarcov po
skup stane pák naj jih viSe priStela skup. loga konja, maloga osla, stolCeka, stolca i. t d glavi, tak dugó ju je mucii dók je vumrla.
I iz naSih novin se mnogo more navóiti Mi napravili nikaj mu nije treba drugo как dréve Onda ju je metnul na pod vu krv i poöel 
se trsimo obrnuti paSnju na sve kaj je i za 3 krejcare kosiura i farba i more si je preiskavati po onnan. Sigurno mu je 
medjimurcom hasnovito za znati pák to sve na dén zasluÄih po 2— 3 копте. moralo poznato biti, da Tkaléec ima ápar-
izpiSemo vu novine. VuCimo vas vu gospo- Ako bi se jih viSe stalo skup i malo kasnu knjigu i viSe penez. Sve je sém tam 
darstvu, peljamo vas na dobri 2ivot, mi druitvo bi napravili, onda tak leíi prodaju: premetal, dók nije naáel Sparkasnu knjigu 
smo Vám prijatelji, koji vám hoéemo dobro ako je vu kojem selu veC igraCe rajSi ide od zagrebaCke trgovaéke banke vu kojoj je 
a ne zlo. íz ovih novin bi si takaj nekoji ta tergovec. Mi bi jun iz drage volje navuka bilo od augusta nutri plaCeno 380 korun. 
hasnoviti veCer mogli priskrbeti. dali i trsili bi se, da bi za nje trgovci zeznali. Knjigu je metnul vu 2ep, a za lem je seg-

Odreknutje. je austrijanku imái za Яепи, po kojoj je i karike. Dieca pako medjusobno su se na lo-
(Konac liepe sanjarije) dobit velika imanja и austriji, nadéumar Ja- liko priuéila, da je kod odputovanja grofovske

U niekom auslrijskom varasincu se puno ros,av W u s,UÄbi 0n íe bil izvrstan áumar obitelji medju njihovom diecom i nadSuma- 
govori и sudbini niekog milijunaSa. Zivotopis 11 svakom pogledu, как и uredjenju áume i rovim sinCiCem bilo i suzah. 
toga Covieka sadríava izbilja toliko roman- drv’ lako \ u drianju 1 plodjenju divIjaCine. Grofova obitelj je nekoliko godinah iz- 
tiCnosti, da kad bi danas bil blage uspo- GospoStija je tim pametnim i valjanim sluíbe oslala tako, da nisu doáli na svoja imanja 
mene Jókai Mór 2iv, pák bi za íivot toga nikom bila vrlo zadovoljna i kada je grofova u Austriju. Kada pák su onda opet jednoó 
milijunaöa saznal, magjarska kniíevnost bi obitelj na pramalietje ili na love и jesen и dodli i njihova dieca su se opet sa nadSu- 
iz njegovog zlatnog pera bila osobito liepim grad doSla, moral je nadSumar W. uviek и marovim sinorn sastala, zaőudjeni su ti neg- 
romanom poveóana. gradu и njihovoj blizini biti, jer su ga vrlo daSnji и dieóinskoj igri kameradi se gledali.

Vrlo su riedki sluCaji и iivotu, uztraj- Stovali. U takovo vrieme su i grotofska dieca, ßoja promiena? Karol W. sin nadöumarov 
nosti do konca, a na koncu odreknuCa od jeden sin i jedna kCerka si naéli baá povolj- je ve(< osmu §koju j maturu ZVrSil te je bil 
evega. Ktomu je polreban Cvrsti karakter noga pajdaSa za svoju dieéinsku igru, и liepi develnajst godiánji mladiő iz njega pos- 
iliti znaéaj, kakov danaSnjemu svietu nije nadSumarevom istih godinah starosti jedinom tál, a biváa mala comtessa Eugenia je do 
póznát, izuzev riedkih visoko naobraienih sinu, koj je sve tajnosli Sume pozuate ill liepe Sestnajst godiänje dievojke narasla. 
Ijudih. im je kazal vodeói je éumom kri2 кгай i S»da je dakako dietinskoj igri bil konec, ali

Takav Cvrst znaóaj ka*u osobe iz öve po tri — Cetiri uredaleko, da su onda doj- miesto dietinskoga prijateljstva je nastala
pripoviesti, ili da bolje reCem iz ovog isiin- duói domov, na veselje grofa i grofice znali druga őud: ljubav. Kada su se jednom Ka-
skog dogodjaja. imati apetit как mladi vuki. To je grofovs- rol i Eugenija po parku detail, rekli su si,

Koncem áestdesetih godinah bil je kod kim roditeljem osobito bilo po volji, jer su | da jedan bez drugoga íiveti neinoíe Karol
niekog írancezkog aristokrata, grofa R. koj im kroz to dieca bila zdrava i ővrsta как | je odluöil marljivo se uőiti, za da óim prije

Kérjen mindenüH valódi egyiptomi . . NIL“ szivartahíivelyl és szlvarkapapirost,
m ely a dohányzás alatt nem lesz sem ZSÍROS sem FEKETE. CS8k akkor valbdi, ha 3 „N IL“  ÍIGV áS I 
Cs. és kir. szabadalom 57. szám 1896. március 15. = =  krokodil Védjegygyei vall ellátva. -  ВПДГ



nul za Skatuljom vu k o jo j je prek sto korun 
vise bilo papirnatih i drobnih  penez. Sve to 
je takaj metnul vu 2ep i stem otiSel vu noCi, 
da ga nitko nije spazil.

Kad je TkalCec Jo2ef dimo doSel, opal 
je doli i omedlel je. Na Stropot su iz dol- 
njih hi2ah dobeiali gori ljudi na pomoC i 
komaj je TkalCec к sebi doSel. Odrnah su 
doSli i policaji koji su prolokol gor zeli od 
vidjenih.

TkalCec je odrnah telegrafiral vu Zagreb 
na policiju, jer si je raislil da bude zlocinec 
po novce iSel vu Zagreb vu banku. Decembra 
28-ga su dobili policaji telegrama od Tkal- 
Ceca iz Trsta TkalCec je javil, da su mu 
zloCinci zaklali 2enu vkrali Sparkasnu knjigu 
i zvun toga vkrali dvésto korun vu goto- 
vimi penezi.

ZiitCm je doSel i slu2beni telegram od 
policajov vu Trstu. Policaji su odrnah naCi- 
nili sve priprave, da zloCinca primiju. Vu 
Banku su dali glas, da se penezi nesmeju 
vun dali, nego da se mora krivec prijeti.

Zlocinec vu Zagrebu.
Policaji su se zastavili na pa2nju pred 

trgovaCku banku. Njim je bilo veC povedano 
znamenje, da kada moraju kovati krivca vu 
2Hezje. Так okolo pol 10 vur decembra 
29 vu jutro doSel je vu banku jeden visoki 
elegantno opravljeni dugoljastog lica mladiC 
sa malimi mustaCi i Crnimi runjavimi last

Cisto mirno je zel vun iz zepa vkrad- 
jenu knjizicu i predal ju je kaséru banke. 
Как je kasér preCital irne na knjisici rekel 
je lépiini reCmi mladomu Cloveku, naj se 
sedne, dók on izraCuna koliko ima dobiti. 
Na lo se je mladiC sei i tak se mirne duSe 
ponaSal kak da niti on nebi bil krivec. Od- 
mah su dva policaji skoCili vu banku i brez 
toga da bi krivec se mogel braniti okovali 
su ga vu 2eljezo i otiSli su Snjim na poli
ciju. Na to je poblédil krivec kak snég. Na 
policiji su ga previzitérali i naSli su pri njernu 
97 korun 12 fillerov gotovih penez, jednoga 
revolvera nabitoga, dvé srebrne vure, oStro 
nabruseni veliki no2 s kojim je zaklal 2enu 
Zatem je bila pri njem jedn i te2aCka knjigi 
na ime Hrusóczi Ferenca izdana po varme-

gjinskim sudcu vu Csáktornyi 1888. Ijeta, 
do vezda je bil te2ak vu NemSkoj. Zatem 
su ga zaprli vu rest, gde Ceka svoje pres- 
luSanje.

KAJ JE NOVOGA ?
Poziv na predplatu.

Ovoga Ijeta su vu 27. teCaj stupile 
naSe novine. 27. Ijet se borimo veC za med- 
jimurce i za njihovo dobro, i moremo reCi 
da ako i né sve, nekaj zmed onih 2eljah, 
kője smo mi na svetlo donesli i zavzeli se 
za nje se je ipak spunilo. Zvun toga smo 
poduöavali narod, davali mu navuke na 
dobro, Cuvali smo naSe medjimurce od smeti 
Cuvali smo je od klatarov, koji su hoteli 
norce napraviti iz njih. Moremo reCi da su 
ove novine bile on zid, kojega ilirski jezik 
nije mogel zavzeti i ovim novinam se more 
zahvaliti, da naS narod joS medjimurski 
govori.

Kak su vu proSlosti, tak budu i vu 
dojdoCnosti samo megjunurski svet slu2ile 
naSe novine. Mi medjimurci budemo samo 
tak dugo medjimurci ostali, dok pod Mag- 
jarsku domovinu spadamo i dok smo verni 
njoj Treba je da se navCimo lepi jezik mag- 
jarski. Toliko more zahtevati naSa domovina 
od nas. Pak zato na§ list takajSe i vu 
magjarskim jeziku izlazi.

NaSe novine dakle irnaju lepi cilj pak 
je zato vredno, da svaki si naj predplali na 
nje. Vnogo piSeju, ali zato su ipák fal. Malo 
je novin, kője bi tuliko pisale pak zato ipak 
tak fal bile kak naSe.

Predplata naSih novin je :
Na celo Ijeto . . . .  8 korune
Na pol Ijeta . . . .  4 »
Na ferlalj Ijeta . . .  2 »
I najsiromaSkeSi Clovek bi si mogel za 

fertalj Ijeta priStelati naSe novine tak su fal. 
Dobro bi bilo dakle, ako bi sada na zimske 
veöere vise se njih skup stalo i priStelali bi 
novine.

Prosimo naSe Citatelje i prijatelje naj 
Siriju ovoga lista med narodom i naj se i 
oni trsiju, da Cim veC predplatnikov pris- 
krbiju.

R e d a k c i ja  M u r a k ö z —M e d jim u r ja

existenciju poluCi, koja Ce mu dati pravo 
pred roditelje svoje drage stupiti i za njezinu 
ruku je zaprositi. To su od obijuh bile die- 
tinske nezrele sanjarije, a nijedan od njih 
nije pomislil, da se grofovski roditelji tomu 
na svaki naCin protivili budu.

Sladkom lajnoni svoje prve ljubavi oti
Sel je Karol W. na sveuCiliSte i tarn se je 
povdal nauku luCbe (ehetnie) tolikom mar- 
Ijivostju, da je svojimi nauki u propisauo 
vriemo gotov bil, te je i u jednoj tvornici 
eukora u C*skoj odrnah b l nameSCen.

On je svojoj dragoj Eugeniji, koja mu 
je sveudilj viema ostala, pisai i u pisrnu za- 
pital, jeli bi sada kakti snubok smel pred 
njezine roditelje stupiti. Ona.je tim bila spo- 
razumna, samo mu je nauk dala, da do je- 
seni poCeka, dok njezin otac dojde na svo- 
ja imanja u Austriju na love. Karol je sada 
bil najsrelniji Coviek ovoga svieta.

Kada pak je u jesen groíovska obitelj 
izbilja duäla na svoje imanje u Austriju, 
izprosil si je Karol, mali, kratki dopust i 
doSel je iz Ceske, gde je bil u slu2bi, domov. 
Sastanak je bil vrlo srdaCan. Grof i grofica 
su se veselili, da su sina, svojega viernoga 
nadSumara videli obskrbljenim. Karol W. je 
taj srdaCni primitak dr2al dobrim znakom

u svojoj ljubavnoj stvari, te je i odrnah 
svojim snuboCenjem na svietlo izaSel. Cim 
je Karol za ruku Eugenijinu otvoreno zapro- 
sil, preobrnula se je grofova srdaCnost u 
zdeno sustegnutje. Grof mu je odprto izjavil, 
da 2enitva rned njim i E'igeniom nije mo- 
guCa, posto on za ftenitvu »Mesalliance« ni- 
kada svoju dozvolu dati neCe.

Pun 2alosti ostavil je Karol grofovski 
grad. Dole u parku se je sastal sa Eugeniom, 
koja ga je onde Cekala, a kad joj je pove- 
da>, da je po grofu odbijen, zaklela mu se 
je, da neCe nikada nieija druga biti i njernu 
uviek viema ostati. Karol je plaCuCu dievojku 
batrivel i rekel, da ce u sviet oditi, onde si 
ime uCiniti i imetka pribaviti; onda Ce opet 
dojti i opet svoju dragu dievojku pri grotu 
snuboCili.

I kako je rekel, tako je i uCinil.
On je ostavil Europu te je otiSel u Ame- 

riku, gde su za onda vrstne kemiCare tra2ili. 
Dobrimi preporukami providjen, dobil je na 
hitrom vrlo dobru slu2bu u fabriki za far
ban je. SreCa je pratil t toga marljivoga, vrst- 
noga i mladoga Covieka tako, da je za dvie 
godine veC postal direktorom nieke velike 
kemiCke iabrike sa plaCom od 12.000 dolara 
iliti u naSem noveu 60 000 krunah. U nepre-

^  Ki
—  Yum rla  je, kak nam piSeju vu 

Perlaku gospa László Józsefa rodjena Matters- 
dorfer Ada vu 23 Ijeli svoga 2ivota. Samo 
5 Ijet je bila zamu2. ProSloga meseca 27-ga 
je vumrla. Naj pocivá vu mini.

—  K radja. Vu Kisszabadki jako rad; 
irnaju domaöu meStriju. Tak ju radi irnaju 
da ako némaju peneze da si ju kupiju. 
Bogme vu noCi potereju kljuCen ce i lokote 
pak ónak idejű po nju. ProSloga tjedna su 
vu iednoj noCi naCinili to i odnesli su 34 
komadov velikih koSarah, zvun toga ves ceig, 
koj je bil tarn skupa spravljen. Kvar je 
veliki, ali bude se namestil, jer 2andari ne- 
budu mirovali, dok krivee neprimeju.

—  Z b iran je  nó tá riu sa . Vu Belici 
bude ovoga meseca 12-ga zbiranje novoga 
notariuSa.

—  T rn je  vu  b lazen im  z ivo tu . Za
bla2eni 2ivot veliju Zenitbu, ali zato ipak 
ima trnje, kak svako bla2enstvo. To nam 
more posvedoCiti Novak Györgyova 2ena iz 
Lohovechegya, koju je mu2 sa jednom Spi- 
Caslom batinom ves spikal. Zena bete2na 
b*2i а mu2a su prijavili.

—  Repaca se sve bolje i bolje prib- 
li2ava. Zvezdoznanci su zraCunali, da se bude 
sa slobodnim okom veC vu aprilu mogla 
videti. Veliju da sa repom bude pomela i 
zemlju, ali se nemamo kaj bojati od nje 
jer joj je rep redkeSi, kak luft na naSoj 
zemlji.

—  Daruvanje . Za kreStelovaCku rim. 
kát. kapelu su vu najnoveSe vréme sledeCi 
dari dospeli : Gerd Tibor dr. Budapest 2 K.
— Szinegh Zoltánova gospa 5 korun 40 
fill. — Szűcs Géza Szolnok 5 kor. 50 fill.
— Varmngjinski sudec Verespatak 2 kor.
— Németh Irén Tisza-Keszi 2 kor. 50 fill.
— Pestvarmegjija 382 kor. 20 üli. —  Ob- 
ramba Srce JezuSa Budapest 46 К — Tren- 
csénvarrnegjija 5 korun 88 fill. — Pulszky 
Ágost Nevellenfalu 1 kor. 46 fill. — Sve- 
skupa 452 kor. 94 fill Sa lém je do vezda 
nabrano 4547 korun 14 fillérov. Svim omm 
koji su nabirali i daruvali najlepSa hvala. 
Nőve dare prosi Molnár Pál KreStelov.ic z. 
p. D*2anovac (Slavonia). Za svakoga daro- 
vatelja bude se na proSCenje sveta ineSa 
slu2ila, dok bude kapelica stala

kidnom dielu trsil se je uviek sve dalje i 
dalje napred. Na skoro si je svojimi mno- 
gimi iznaSastji pribavil ime, i u svoioj slruci 
izvanredne namieätaje. Jedno dru2tvo bude 
utemeljeno, kője je Karolove patente na nje- 
gova iznaSastja za skupe novce kupilo, za 
iste hasnovito izrabiti moC>, velike »Etablis- 
semente« podignulo i Karola u njili vrhov- 
uim ravnateljem, sa ogromuom plaCotn i 
dielnikom na Cistern dobilku postavilo.

Poduzetje je cvalo i Karol W. postaue 
u stanovitom vriemenu milijunaSem Sn Ca 
ga je sliedila tak, da kaj je u ruke prijel, 
sve je dobro izpalo, novae mu je samo ónak 
od svih stranah u potoeih pritekal. On je 
2elel, da mu i roditelji u Ameriku do|du, 
ali ovi se nisu mogli od svoje domovine 
odtrCi. О svojoj dragoj Eugeniji je Cul, da 
je sva snuboCenja raznih grofovah i barunah 
odreSilo odbila i to ga je Cinilo presretnim, 
jer je u lom videl njezinu nepokolebivu 
ljubav naprama sebi. On je njoj vide krat 
pisai, ali odgovora nije nikada dobil. Njegovi 
roditelji su mu priobCili, da im je Eugenija 
pripoviedala, da njezin otne sve bstove na 
nju i od nje strastveno kontrolira i svi mo
raju kroz njegove ruke projti, samo da si 
nebi sa Karolom W. dopisivala.



—  Vrém e. Nikak neCe zima biti. Vezda 
je malo poCel sever puhati, ali snega jód 
nije donesei. Bog zna kaj bude iz toga Oa 
bi trda zima biia i nesnaga bi bolje pogi- 
nula. Ali ako bude tak onda bude oa pro- 
tuletje Cuda Crvov i gusenicah.

—  Velika nesreéa vu  N ovigradu. 
Vu Novigradu (Hrvatska) ran na poll oCku 
8U se spravljali ljudi. Put, na kojem к cirkvi 
treba iti, kroz jedne vode ide. Novi most je 
iáCe ne bil gotovi, zato su se ljudi s Conum 
morali prek voziti. Vu jednim conu 30 Clo- 
vekov su bili. Da je te Cun posret vode 
doáel, nekvi pijanec priCnel je Cuna gibati 
Con se najenput zatopil, a od Clovekih 21 
su vu vodi poginuli.

Od öve nesreCe lakó piäeju druge no- 
vine: Vu Novigradu ljudi s célom seregom 
эй iäli na polnoCku. S Conom su morali iti 
prek kroz jedne vode. Puce s velikom sme- 
hom„ deóki s muíikom i steklom su se 2u- 
rili vu Con. Dók su se stari, koji veC pamet 
imaju, vozili sve je po redu iálo. Ali da su 
veC pijani mladiCi doáli, vidlo se veC, da 
bude se nesreCa pripetila. Vu jednim Conu 
30 mladiC se sedel. Svi mladi deCki, puce, 
enehe. Veselo su popevali, vikali, deCki su 
streljali i pili. Svaki je naáel sebi jednoga 
para s kojim se zabavlja), petal i kuäuval.

Ali te ljudi su pozabili, da vu Bogovu 
hi2u, vu cirkvu idejű? Jer smije Clovek iz 
Boga norca delat? Nesmijeü §to njega ban- 
tuje, kaátiguvan bude! Dobili su kaátigu i 
te nesreCni mladici. Da je Con doáel posret 
vode, jeden pijanec ga priCnel gibati. Con 
se pobrnul, a ljudi su vu vodu pali. Őto 
je ne pamet zgubil i äto je znal plavati 
oslobodil so, a drugi pak vu vodi su pogi- 
nuli, Do polnoCi 21 mrtvoga su iz vode 
vun sueli.

—  Boj s  lu g arim a . Straäni cloveki 
su raubäiceri. Navek bi radi vad .siti, kaj 
samo vidiju s\e bi radi postreljati. Ako nje 
lugar negdi zgledne, raj siromaäkoga lugara 
zakoleju, nego prijati se nedaju. Proti raub- 
äicerim sigurni zakoni su odredjeni, ali oni 
nili od toga se ne bojiju.

Sada рак od dvoje meste nam piäeju 
da med raubäicerimi i lugarim veliki boj je 
bil. Vu Udvarhelyu Vass István i Dravec 
János raubäiceri odiäli su na vadasiju. Stre-

Po vriemenu su i Karolovi roditelji je- 
dan za drugim poumrli bez da su sina joä 
jedan kral videli. I sada ga je nekaj samo 
vleklo u domovinu. 2elel je grob rodileljah 
si posietiti, a ktomu — mozbit ga sreCa 
Ceka —  mozbit se je u tih pelnajst godinah, 
äto nije bil u domovini, ipak grofova tvrdo- 
glavost glede Eugenije, njemu u prilcg skrhala

Karol je sei na ladju te se je odputil 
u Europu. Kakti siromaäki kemiCar je domo
vinu ostavil, kakti viäestruki milijunaä se 
vraöa. Poäto je na grobu rodileljah svoje 
molitve obavil, odpeljal se je u Pariz, gde 
je grofovska obitelj iivila. Doäav onamo, 
otiäel je u grofovsku palaCu, gde su ga vrlo 
prijazno primili te se je grof ob ovom i 
onom njegovom iznaäaätju, kojemu je veC 
glas naprvo u Europu doäel, zanimanjem 
razgovaral. Kada pak je Karol zapital za 
Eugeniju, bil mu je odgovor, da je ona joä 
prije pet godinah u kloäter med opatice 
etupila.

Poraién tum poätom, koja mu je nje* 
gova sva ufanja za posiedovati svoje drage 
uniätila, tetural je je bez cilja po pariikih 
ulicah, kakti na to rekuC bez pameti. Kaj 
<Se mu sad njegovo bogatstvo? Kaj povoljno

lanje su spazili Jádi István i Bencsik József 
lugari. Odiäli su vu äumu glet, da äto strel- 
ja. Da su zglednuli raijbäicere, prosili su 
nje, da puäke neka daju njim. Ali raubäi
ceri na torn s streljanjem su odgovarali. Da 
su veC lugari vidli, kaj ako se ne braniju, 
morik i iivot zgubiju, priCneli su i oni strel- 
jat. Boj se samo unda svräil, da su veC obed- 
voji raubäiceri na zemlji leiali. Vass István 
je najenput vumrel, a Dravec János pak vezda 
vumira. Druga se polek Debrecena pripetilo. 
Prvi dán Boiica Kovács József lugar je odiäel 
vu hatar, jer je sve vu redu. Kak hodi na 
hataru zgledne Bodó András raubäicera. Ran 
na jednoga zajca je ciljal s puäkom. Da je 
Bodo zgledil lugara strelil je puäku na njega, 
i priCne beiali, Sreti su lugara na lici trefili. 
KovaC lugar je vezda skriCal: »Poznan», te 
galienjak, ti si Bodo.« Dt je to Bodo Cul 
puäku je na kuglu zabil, i strelil je na lu
gara. Kovács lugar je opal i najenput je 
opal i najenput je vumrel. Bodo András 
raubäicer vezda je veC vu reätu.

G0SP0DARSTV0.
P epel vu gospodarstvu. Vu gospo- 

darstvu je pepel jako hasnovit. Ja sam ga 
próbál pohasnuvati i morém reCi da je pepel 
hasnovit. Na protuletje, kada je veC moCi 
videti, koja s£tva je zahirjena, ovu sétvu 
sa pepelom moremo opet podpomoCi, da 
bude jaka i da buden.o dobru 2etvu imali. 
Vu tihim, vedrenim vrémenu posejajmo po 
sétvi pepela. Ali na to moremo paziti, da 
kad sejamo pepela, onda veC rosa nesme 
biti na sétvi, jer ako po rosi sejamo onda 
joä äkodimo i né hasnimo. Za kratki par 
tjednov bude se sétva po posejanim pepelu 
poCela bolje zeleniti i ojaCiti. Dobro bi bilo 
ako riaäi gazdi pepela nebi hitili vkraj, nego 
bi se trsili pepela skup spravljati i tak na 
protuletje ga pohasnuvati. NajpriliCneäe je, 
jednu Irugu kam pod krov deli, i svaku 
jutro pepela iz kuhnje i hi2e vu nju metniti.

Bavna porcíja. Kak jedne novine 
piäeju 1909. Ijeta je 258 milijonov 677 je- 
zer 128 korun ravne porcije plaCeno nutri 
vu orsaCku kasu Joä 1908 Ijeta se je ra- 
Cunalo, da bude 1909 Ijeta 241 millijou 
plaCeno, как vezda vidimo skoro 18 mili- 
joni je viäe plaCeno как se je mislilo.

otmieni druitveni poloiaj? — NoC mu je 
proäla bez sna; a kad se je drugo jutro us- 
tal, bil je njegov plan posve gotov. On joä 
istoga dana ostavi Pariz te se odpelja u 
domovinu.

Tri dana kaänje stal je pred provinci
alom kloätra, koj se je ne daleko od nje- 
govog doma nahadjal. ZaCudjeno je sluäal 
pater odluku Karolovu, kojega je joä od 
dietinstva poznaval, da sada hoCe u kloäter 
stupiti. I kad ga je zapital za razlog toj od* 
luki, izpripoviedal mu je W. cielu poviest 
svoje nesudjtne ljubavi, na äto mu je pater 
provincial odgovoril: »Dragi moj Karlek, ja 
si mogu lahko tvoju zdvojnu 2alost i potiä- 
tenost duäe predslaviti, ali kloäterska vrata 
li nemogu za sada odpreti. — Medjutim, — 
ako bi do danas godinu danah tvoja 2elja 
za mirom i samotom joä uviek tako Cvrsla 
bila kako je danas, onda mi dojdi opet i 
onda Ceä naä postati.«

Prije osam dni se je ta godina probe 
izpunila i Karol W. je как novicijus u kloä
ter stupil.

Em Kollay.

Kaliko je  zraslo titka  i  krumpéra 
vu proälim Ijetu?  Vu Magjarskoj je 1909 
zraslo päenica 30,849,333. — hr2i 11,957,137*
— jeCmena 15,647,453, —  zobi 13,3921947*
— kuruze 41,114,378,—  i krumpéra 49 6̂46* 
674 metercentov. Так je najrne to slo2il> 
skup ätatisliCki ured, koj iz svakc obcine 
posebno dobi svoje podatke.

Novo goapodarako druitvo. Kak nam 
javljaju vu Balatonalmádi se je utemeljilo 
novo gospodarsko druätvo. Predsednik mu 
je Bauer György vlastelin, podpredsednik 
Nagy Péter, kasér Duda Péter, protokoliáta 
Rónay Károly.

Stranjako iito . Vu Magjarsku je od 
decembra 12 —  do 16 dovo2eno 188,317 
metercentov päenice i to iz Nemäke 1405 
iz Ruskc 67,314, iz Romanie 124,524, jg 
Serbije 5073 metercentov. Stranjske kuruze 
je doneäeno 2,577 metercentov i to iz Argen
tine 902, iz Romauije 1594 i iz Serbije 81 
metercent.

D razesi bude аорип. Как jedne novi- 
pe piäeju austrijski fabrikanti su odluCili. da 
povekáaju cénu sopuna. Dobro bi bilo, da 
naái tabrikanti na to joá inenjáe céne napra- 
viju, tak budu vun porinuli iz naáega orsaga 
nikaj vrédni slranjski sopun.

M agjarska aol vu Serbyi. Serbijska 
vlada je pogodbu sklopila sa Magjarskim 
trgovaCkim dioniCkim druätvom na 10 Ijet, 
da ovo druálvo mora svako Ijeto za 7 mili
jonov soli voziti Serbiji.

Peátanska magjarska trgo vacka 
banka, to je najvekäa banka denes vu 
Magjarskoj i najbogateáa. Ima 42 milijone 
korun vrédnosti vu dionicah a 52 milijone 
200 jezer korun pak vu priöuvnoj svoti. 
Dakle sve skupa 94 milijonov 200 jezer 
korun. Óva banka je sada i vu Bosniji 
postavila íilijalku sa 8 milijoni poCelnimi 
penezi. Ta banka vu Bosniji je utemljena 
ovoga Ijeta i vnogo ie bilo svadje zbog nje, 
jer austrijanci neglediju sa lépimi oCi, da se 
jedna magjarska banka äiri. Peätanska mag
jarska trgovaCka banka bude 1911 Ijeta 70 
Ijél stara.

Proänja Prosimo naäe Citatelje, naj 
nam na jednoj karti napiáeju как stoji vu 
njihovoj okolici áétva. Mi budemo to átam- 
pali vu novine tak bude barem svaki znal, 
как gdé stoji sétva. Zvun toga, gde je vu 
kojem selu kakvo druätvo molimo, da nam 
ovo druätvo nekaj piäe od svojega polo2aja. 
Mi budemo jim zahvalni za to.

Urednikovi odgovori.
Naáim poátuvanirn óitatefjom dajemo na xnanje, 

da budemo svaku nedefju na ovim mestu odgovor dali 
svakomu, koj ae к nam obrne sa kakvim gud pita- 
njem. Zato si svaki naj svqje ime lépő podpiáe da 
budemo mogli znati tko j e  to, kqj pita kaj od n as. 
N ekcji budu morebiti óekati morali na odgo vor, ali to 
jim  naj ne seme voju , j e r  morebiti pita nje, kője то- 
ramo razsvetliti Je teékeáe, pak zato nam viáe posla 
da, dók ili po zakonskih knjigah ili od vuóenih za to 
ijudih dobimo odgovor. Za atres j e  dosta ako se piäe 
„6o»p. Urednik „Msdimurja“ Csáktornya.“

Nali odgovori budu takvi da bude se svaki mogel 
nekaj navCiti iz njih. Zato je naj svaki navék dobro pre Cila 

S t r e k a r :  Valu pesmu bi mi radi deli vu novine 
i to zato jer vi ste veC vileput pisáli vu паве novine. Ali 
как gud je veC poznalo vaäo pero pred nami, va8oj proSnji 
ipak nemoremo dosta vCiniti jer mi se ne sl&Zemo в várni 
vu tém, da etrekariju do neba svisimi. Pod zadnje vréme 
su vnogi i vnogi huda glase pisali nam od Itrekarije, a mi 
se od dneva do dneva osvedoCimo, da Itrekarija nije dobra 
za megjimurski narod. Vnogi i vnogi se tam razvuzdaju, 
pokvariju, to znamo, ali to nésmo jó l  Culi, da bi si koji 
barem jednoga krajcara priskrbel zmed Strekarov. Svaki se 
je  navCil fest lumpati, kartati po neCistih hilah hoditi, duga 
napravili, ali pollenja se jih je malo navCilo. Ne mislimo 
to na vas, jer ima i med llrekari poltenih ljudib, ali malo 
jih je. Pokvarjene su dule. Na dén i na dén Citamo od 
takvib gdé kaj zloCestoga napraviju, a i o»aj zloCinec koj 
je vu Trstu zaklal onu nekrivu ienu Mosmondor, как Cujemo 
je takaj Strekar bil 1



Osobito nam ítfdno opadne pred oöi, da яе vi nemiki 
podpi8**te. Joli я te yi fnoj dragi sióm malo vékái gospon, 
da ее nemiki potlpilete. Vidite to пая boli, da medjimurec 
ide V» Nemiku za tri ili Cetiri korune delat na dén nepril- 
para si nikaj jedino tuliko rau je  hatna da яе navCi malo 
»baeoktati« nemSki. Jeli Vám nebi bilo vile hasna, da bi si 
vu Magyarekoj gledali delo, dé bofje platiju filoveka a zvun 
toga ete vu svojoj domovini nepozabite magjareki govoriti 
i nenavCite sa svakoiaöke razvuzdanosti.

M a r c s e c z  C y . Cudnovito je  kuliao nas ljudi pita 
za Ameriku. Так i vi. Dakle mi budemo vam sve praviCno 
povedali. Koi hoöe vu Ameriku iti 300 korun mu je polrebno 
za strolek, dok dojde na mesto Tarn ee nekojemo odmah 
troli delo, a nekoji more Cekati, dok delo dobi. I to amo 
iuli od takvih, da koj morekaj dali »Bäsu* to.jest delovodji, 
on predi dobi delo. Так onda na dén zasluii po 1 ili 2 
dolláré, kaj je  po nalim penezu 1 dollar ekorom 5 korun. 
Koj ima delo i firez Ijeto je vu Ameriki po 800 ili 1000 
korun poSlje dimo na Ijeto. Ali za te peneze mora dobro 
delati, как je to i naraveki, jer brez dela je mkaj né. Naj- 
bolje je  ako se ide érez Fiumu, ali ei evaki о »jpredi mora 
putovni list (paesul) vun zeti od varmegjije. To vam mo- 
remo reöi da mi za menjlu pogibelj driimo Ameriku как 
»gtrekariju.« JoS to : Vu Ameriki nemora Clovek nikakvu 
meStriju znati. Tarn evaki vu ono delo stane delat vu koju 
hoőe. Tjeden dni more biti kováé a drugi tjeden meear, 
tarn je slobodna meltrija. — D e v o jk a .  Ako je istina, da 
je on otec detetu i ako on nekaj ima, tak bude eud sigurno 
odsudil, da mora detetu za zdriavanje nekaj platiti. — 
B iro v . Vi nam piäete da ete Vi dober magjar. Так je i 
treba. Так mora biti svaki medjimurec. Na vaäoj gratulaciji 
Vam lépő zabvalimo i Vam takaj sve dobro Zelimo. — 
S a r ic s  M . Za siromaSku decu se skrbi »Gyermekvédelmi 
Liga* Budapest. Pilite tarn ali prije zemite iz oböine sve- 
doöbu i prosite g. notariula, da vam pomore. Ako decu 
primiju, onda je  daju zvuöiti za poStene ljudi. Takov zavod 
je  vu Szombathelyu vu Pécs-u i vu viSe mestah.

Na ostale liste budemo vu sledeCim broju dali odgovor.

alapján elrendelte, minek folytán végrehaj
tatnak 270 К tőke, ennek 1907. évi január 
hó 7-től járó 7*/o kamatai 81 К 99 fill, per 
26 К 40 fill, végrehajtás kérelmi 22 К ár
verés kérelmi és a még felmerülendő költ
ségekből ál'ó követelése végett a nagykanizsai 
kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. járás
bíróság területéhez tartozó és a robádhegyi 
373 szlkvben 264/b hrsz. egész ingatlanra 
173 К becsáron a robádhegyi 197 sztkvben 
265 hrsz. egész ingatlanra 520 К becsáron, 
a robádihegyi 193 sztkvben 292 hrsz. egész 
ingatlanra 1500 К becsáron

1910. évi jan, hó 21-lk lapjának délelőtt 10 órakor
Robádihegy községházánál dr. Ritcher Samu 
muraszombati felperesi ügyv. vagy helyet
tese közbejöttével megtartandó nyilvános 
bírói árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melynek telénél alacsonyabb áron a 292 hrsz. 
ingatlan Ve-nál alacsonyabb áron pedig a 
lobbi ingatlan el nem adható.

Árverezni kívánók, tartoznak a becsár 
10%-át készpénzben vagy ovadékkepes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és. pedig 
17 К 30 fill. 52 К és 150 К.

Vevő köteles a vélelárt három egyenlő 
részletben, még pedig az első az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 30 nap alatt 
a másodikat ugyanattól számítandó 60 nap 
alatt, a harmadikat ugyanattól 90 nap alatt 
minden egyes vételári részlet után az árve
rési naptól számított 5%  kamatokkal együtt 
az árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizelni. 714

A Nagy Gábor-féle

DELAWARE szőlő faj '
az egyedüli, melynek termeléséhez 
semmiféle tudomány vagy gya
korlat nem kell, még az is elbánik 
vele, aki soha szölötövet nem ke
zelt. Minden szállítmányhoz uta
sítás mellékeltetik ingyen és ebből 
kinézheti mindenki, hogy miként 
ültesse el, kezelése púdig metszés 
kapálás és (elkötésből áll, más 
dolog nincs vele, mert ezt oltani 

permetezni, kénporozni nem kell, nem árt ennek a 
lilokszera és bimbója, vesszője télben soha el nem 
fagy. Holdanként átlag 35 hektolitert terem s egy bim
bódból 3 —4 fürt fejlődik. Valódi bőtermő legneme
sebb faj ez, melyet azonban nem szabad összetévesz
teni más ngyanily név alatt forgalomba hozott hit
vány fajjal, ügyelni kell arra, hogy Nagy Gábor-féle 
fajt kapjunk, mert csak ez a valódi. A valódi Nagy 
uáber-féle DELAWARE-szőlő olyan bort ad mint az 
aszú, édes és erős, igen kellemes zamatu és kétszer 
annyiért kél el, mint más borok. Kóstolónak egy 

üveggel bárkinek küldök 1 koronáért.
A Delaware-szőlő bővebb leírását, termésének királyi 
közjegyzővel hitelesített eredeti fénykép felvételeit ezi
nes kivitelben, továbbá a szöveg közé nyomott 40 

szép képet tartalmazó
k é p e s  á r j e g y z é k e t  in g y e n  é s  b ó r m e n t v e
küldöm mindenkinek, aki velem címét tudatja. Ok
vetlenül kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú ár
jegyzéket, mely a szülőoltványokról, lugasültetésről is 

ad részletes, helyes útbaigazításokat.
N A G Y  G Á B O R  s z ő l ő n a g y b i r t o k o s ,  K Ó L Y  

p o s t a ,  t á v ír d a  é s  t á v b e s z é l ő  á l l o m á s .
Levelezeés magyar, román, horvát, szerb és nérnet 

675 4—5 nyelven.

4479/ik 909. j e Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy dr Rdscher Samu muraszom
bati ügyvéd által képviselt Neumann Adolf 
muraszombat lakos végrehajtónak Zsapá- 
neez Balázsné szül. Oeésinovics Katalin kér
éséi In kos végrehajtást szenvedett plleni $70
К tőke s jár. iránti végrehajtási ügyében az 
árverési az 1881. LX. t.-cikk 144. 146 §§ ai

Csáktornyán a Királyi Pál-utcá- 
ban üzleti sarokháznak igen al

kalmas telek eladó. 
Bővebbet a tulajdonosnál

Kovács István 
Széchenyi-utca 13.

3530/tk. 909 1 . Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré 

teszi, hogy Karabélyom Elek alsólendvai ügy
véd állni képviselt Magyar agrár és járadék 
bank részvénylársaság és csatlakozotlnak 
kimondott Zakal Henrik Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt muraközi takarékpénztár résá- 
vénylársfcság végrehajtatnak Vinkovics Adolf 
és neje Zálog Mária Márczius Jakab és neje 
Zálog Hona cs« resnyési lakosok végrehajtási

szenvedett elleni 4500 kor. tőke, s jár. iránti 
végrehajtási ügyében az árverést az 1881. 
LX. t ez. 144 és 146 §§ ai alapján elren
delte, minek folytán I-ső rendű végrehajtató- 
nak 4500 К tőke, ennek 1908. évi január 
hó 10-töl járó 8 %  kamatai 168 К 95 fill.» 
per, 53 К 75 fill., végrehajtás kérelmi 47 К 
95 fill, már megállapított árverés kérelmi 
árverés kérelmi és a még felmerülendő költ
ségekből és II. rendű végrehajtatónak 300 К 
tőke s jár.-ból álló követelése kielégítése vé
geit a nagykanizsai kir. törvényszék és a 
Csáktornyái kir. járásbíróság területéhez tar
tozó s a cseresnyési 269 sztkvben 123/3, 
123/5 hrsz. alatt Vinkovics Adolf s neje 
Zálog Mária nevén álló ingatlanok 118 К 
becsáron az u. o. 316 sztkvben 283/2/b 
hrsz. alatt felvett ugyanazok nevén álló in
gatlan 86 К becsáron, az u. o. 356 szlkvben 
262 /bés91 /b  hrsz a, felvett ugyanazok ne
vén álló ingatlanok 270 К becsáron, az u. 
o. 355 sztkvben 68/b hrsz. alatt felvett Már
czius Jakab és neje Zálog Ilona nevén álló 
ingatlan 114 К becsáron, az u. o. 357 sztkvben 
felvett Márczius Jakab s neje Zálog Ilona, 
Vinkovics Adolf s neje Zálog Mária nevén 
álló 231/5 hrsz. ingatlan 117 К becsáron, 
250 hsz. ingatlan 213 К becsáron 47/a hrsz. 
ingatlan 1327 К becsáron 221 hrsz. ingat
lan 264 К becsáron, az u. o. 156 sztkvben 
ugyanezek nevén álló 231/4 hrsz. ingatlan 
s ehez tartozó legelő és erdőilletmény, 217 
К becsáron

1910. évi jan. hó 24-én d. e. 10 órakor
Cseresnyés községházán Karabélyos Elek 
felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével 
megtartandó nyilvános árverésen eladni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melynek %-nál alacsonyabb áron az ingat
lanok el nem adhatók.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
'10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
ÍJ К 80 f. 8 К 60 I. 27 К 11 К 40 f. 
И К 70 t, 21 К 30 Г 132 К 70 Г 26 К 
40 f. illetve 21К 70 t.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részben mégpedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt 
a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a har
madikat ugyanattól 3 hónap alatt minden 
egyes vélelári részlet után az árverési nap
tól szmitanoó 5%  kamatokkal együtt az 
árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni. 715

Zongorák ás 
pianinok

újak valamint átjátszottak olcsón 
kaphatók

Schmidt Cd« Karmesternél 
Csáktornyán.

Liliput Mignon 130 cm. hosszú, 
Z gyönyörű hanggal.
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S z i t f - o t t V á e y  д в  d.k t r i h . h ir
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ZÉKEMET

yrjr- I N G Y E N  suth Lajos utcza 5. sz.)
és bérmentve küldőm meg, a ki elm ét tudatja. a a á á e  а щ а а а а а

4űf liz lc th c Iy W j lakással
Szőlő o ltvin yo kb ó l és m is  egyéb európai és.m.riiMi .im.«.>кгвк.гм, .....6kb£i.. viiig- vagy csak lakás, azonnal
h lrü  D e la w a r é - b o l  illa n d ó a n  több m illió  O J  ’
készlet eladó, olcsó ár mellett. Több exer e lis - ,
merő levél' kózte több hercegi és grófi urada- K l f l Q c i n C l O i

C ím : 6

Szöcs Sándor Fia, szűlötelepo
BIHARDIÓSZEC. 652 12-24 Щ  V P Í  W

é r t e s í t é s .

Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy 1 9 1 0 .  j a n u á r
5-én m e g n y i t j u k  h e t i b e t é t  ü z l e t á g u n k  X. c s o p o r t j á t , am elyn él:

hetenkint legalább 1  k o r o n a  (=  egy részlet) fizeten d ő ;
a befizetés 1 8 4  h é t r e  terjed ;
а 1 8 4  h é t  le fo ly téva l minden 184 koronával befizetett részlet után 

2 0 0  b o r o n a  fize ttetik  vissza;
a 16 koronát k itevő különbözet a befizető kam atja , a m ely 5°/o-os 

kam atozásnak fe le l m eg;
ezen kam atnak tőke-kam at adóját az in tézet viseli;
minden 1 koronás heti befizetéssel 200 koronáig terjedő kölcsön - 

előleg kérelm ezhető adóslevélre;
100 korona kölcsönelöleg után hetenkint 14 fillér kam at (= 7 ‘28°lo) 

fizetendő;
a kölcsönvevő előlegét bármikor is visszafizetheti, a m elylyel to

vábbi kam atfizetési kötelezettsége megszűnik;
elköltözés, elhalálozás s egyéb körülm ények következtében  is leszá

mol az intézet anélkül, hogy a befizető kam atveszteséget szenvedne;
beiratási dij s  költségek nem szám íttatnak s vidéki befizetők  ré

szére postatakarékpénztári befizetési lapokat az in tézet díjm entesen ad.
A résztvenni hajlandók szíveskedjenek ebbeli szándékukat az inté

zettel szóval vagy levéiileg közölni, ahol is egyébb felvilágosítások is 
készséggel nyittatnak.

Csáktornya Vidéki Takarékpénztár 
699 5—6 Részvénytársaság.

Nyomatott Fischet Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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