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A földmivelőnép otthonszerzése.
Még száradnak a falak. Még rakosgat

ják, vakoltatják, itt-ott. Például Zentán, Ver- 
peléden, Miskolcon, Békésen ; de egy bizo
nyos, hogy össze kellve számításunk szerint 
25 ezer lélek, több ezer család a mag* kis 
házacskájába vonul, olyan mezőgazdasági 
munkás család, akinek egyenkint aligha volt 
a házvételre 5 0 —60 koronánál több, sok
szor annyi se. Hogyan tudtak егек házat 
venni ?

Megmondjuk.
A gazdasági munkásházakról való or

szágos törvény szerint munkásházak azokon 
a helyeken épülnek, ahol legalább tiz mun
káscsalád jelentkezik avégből, hogy szeretne 
saját otthonába jutni. De meg ez az első 
lépés. Mert a jelentkező munkásoknak ezt 
az ügyét a képviselőtestületnek is magáévá 
kell tenni Következik tehát az, hogy azokon 
a helyeken, amelyeket felsoroltunk, vagy 
ahol egyáltalában munkásházak épülnek, 
ott a munkásság s birtokos osztály között 
egyetértés és kölcsönös méltányosság van. 
Mert a dolog úgy áll, hogy a munkáshá
zakat kölcsönből építik és a munkás, aki
nek nincs hitele, hogyan kap kölcsönt? Csak 
úgy kap kölcsönt, hogyha a községi képvi
selőtestület, avagy a vármegye értük kezes
séget vállal!

Ezért mondtuk mi azt az előbb, hogy 
ahol gazdasági munkásház épül, ottan a 
béke, szeretet, egyetértés és méltányosság 
lakozik. Mert nem lehet feltenni, hogy azok,

akik a munkásokért kezességet .vállalnak, 
erre hajlandósággal lennének, ha a munkás
osztály velük szemben szintén nem lenne 
méltányos és egyetértő. Csak olyan helyeken 
épülhet munkásház, ahol a kölcsönökért jót 
állanak a képviselőtestület tagjai. Viszont 
ezeknek a hajlandóságát csupán az bizto
sítja, ha a munkás nem keres érdekellen
tétet a birtokos osztállyal szemben. A mint
hogy ilyen érdekellentét nincs is, mert a 
gazda és munkás nagyon is egymásra van
nak utalva. A gazda munkás nélkül, a 
munkás gazda nélkül, akinél kenyerét keresi, 
el nem lehet. Ha a gazdának jó termése van, 
akkor a munkás részkeresete is ehhez 
arányul. Ha rendesen, zavartalanul megy a 
gazdaságban a dolog, ezt nemcsak a gazda 
fordítja hasznára, hanem a munkás is. El 
lehet mondani, hogy sehol egyetértőbb, bé
késebb, méltányosabb eljárásra nincs szük
ség, mint a mezőgazdálkodás során, ahol 
gazda és munkás egymást megértésére, köl
csönös méltányosságára állandóan szükség] 
van. De az egymás megértésének meg is ; 
van a haszna, a munkásra nézve is. Csak\ 
a munkásházakról szóló mostani hírünket! 
vegyük figyelembe.

Ha semmi másból, már ezért is bizonyos | 
dolog, hogy a munkásosztálynak igenis szűk- j 
sége van azoknak jóindulatára, akik saját i 
otthon megszerzésében őket gyámolítani 
hivatottak Nem lehet el sem képzelni, hogy, 
ahol a munkásosztály valami lázongó, ön
magával meghasonlott, keserű lelkű ember, 
után indul és a társadalmi meghasonlásnak
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annyi kellemetlen magját elhinti, hogy ott, 
mikor a munkásosztálynak annyi égető 
ügyéről, a saját otthona megszerzéséről le
gyen szó —  valami nagy szeretettel dobó
kat, kenyérrel hajítanák vissza. Az emberi 
természet nem ilyen szeretet hasonló nyüst- 
ből van. Jó bánás, békeség, szeretet hasonló 
virtusokat fakaszt. Békétlenség, méltatlanság, 
gyűlölség pedig elhidegíti a szíveket. Azért 
legyünk bár akármi foglalkozási sorban, 
becsüljük meg egymást, legyünk egymás 
iránt méltányosak és igazságosak.

Békeség és szeretet vitték elő az em
beriségei, meg a tisztes munkásnak meg
becsülése. Mikor Magyarországon nem is egy 
esztendő alatt annyi meg annyi ember a 
maga tűzhelyénél melegszik : igazság szerint 
senki el nem mondhatja, hogy a munkás- 
osztály sorsával nem törődnek. Ápoljuk 
tovább az egyetértés szellemét, hazánkra új 
virágzás, mindannyiunkra pedig a boldogulás 
derűs napjai következnek.

Téli olvasmányok.
Van egy vármegye az országban, Sza

bolcs, ahol nincs község, melyben magyar 
iskolában, vagy a népkörben egy kis alkal
matos könytár ne volna. Valami harmad 
félezer az országban azoknak a községek
nek száma, ahol liz év alatt népkönyvtá
rakat állítottak. A legutolsó összeírás szerint 
félmillió azoknak a száma, akik szellemi 
kincseket ezekből a népkönyvtárakból gyűj
töttek.

(Folytatás és vége.)
Lassale Ferdinand, az európai szociálizmus 

egy másik irányítója, habár élénk összeköttetésben 
állott a külföld szociáldemokratáival, mégis egész 
életéből, minden törekvéséből erős nemzeti, haza
fias érzés sugárzik ki. 1825-ben született Borosz
lóban. Bölcseleti és jogi tanulmányainak befejezé
sével érdeklődését teljesen Németország gazdasági 
viszonyai kötötték le, politikai irányban a legradi
kálisabb demokratákhoz csatlakozott, akiket akkor 
forradalmároknak neveztek. Azt az elvet vallotta 
s ez minden munkájának alapgondolata is : hogy 
egy országnak nemcsak politikai, hanem gazda
sági átalakulása is csak tűzzel és vassal, tehát 
erőszakkal érhető el. Az erőszak elvével s pél
dátlan agitációjával a munkások százezreit ra
gadta magával, ő  használta itt az újkorban elő
ször a proletárság és szociálizmus kifejezéseket a 
munkás elemre és életére vonatkoztatva.

Egy másik sokat hangoztatott elve, hogy a 
munkaáru értéke, mint minden árunak, a kereslet 
arányától függ; a munka árának, a bérnek mini
mumát, a munkás, mint szabadon egyezkedő fél 
állapíthatja meg s anyagi helyzetének javítására 
jogosan használhatja a sztrájkot is.

A szociálizmus terjedéséért tagadhatatlanúl 
e két ember tett legtöbbet s a mai szociálizmus, 
habár sokban már eltérőleg, de mégis az 6 nyom
dokaikon haladva terjeszti eszméit.

A társadalom általános anyagi jóléte azon
ban nagy probléma, melyet megfejteni még sen
kinek sem sikerült.

Nézzük mindazonáltal, mi volna mégis ne
künk, a nép közvetlen nevelőinek, az iskolán kívül 
speciális hivatásunk e feladat megoldásában ? Nem 
tartozik ugyan felolvasásom keretébe, hogy a mai 
kor tanítójának szociális feladatait részletesen fej
tegessem, ezt felolvasó társam, Horváth kollega úr 
volt szíves magára vállalni. (3 fogja a kérdés 
ezen részét a mélyen tisztelt hallgatóság előtt 
megvilágítani. Azért én csak röviden és a legna
gyobb általánosságban szólok róla.

Az emberi társadalomnak, bármily kicsiny 
is, alapja a rend. Ez a rend formáiban sokat vál- 
tozhatik, de mindig a fejlődés törvényei szerint. 
Aki nyers erőszakkal vét a rend ellen, azt nyers 
erőszak szorítja a rend tiszteletére. Mert a rend 
a közjó s aki ellene vét, az a közjó ellen támad. 
Ennek az igazságnak a hirdetése hivatásszerű fela
datunk.

A társadalmi élet külső jelen?égéiben sok az 
egyenlőtlenség és ellentét. Rossz oldalait ismerjük 
a mai szociális bajoknak, amelyek megszüntetésére 
megvan a törekvés. Minden magasabb bölcselkedés 
nélkül Is beláthatjuk azonban, hogy az egyenlőt
lenségnek, ellentétnek, sőt az érdekek összeütközé
sének mennyi üdvös eredményét köszönheti a köz
nek java : a tudománynak, iparnak, kereskedelem
nek, földmivelésnek, a politikai életnek, egészben 
véve a társadalmi életnek a fejlődése.

Az egyenlőtlenség és ellentét káros hatásai
nak enyhítésére igyekezzék a nép mindenkori 
nevelője és nem az egyenlőtlenség és ellentét tel
jes kiirtására, mert ez úgyis hiú fáradozás. A 
káros hatásokat pedig az emberszeretet munkája 
enyhíti, melyet az a belátás vezérel, hogy a mun
kaadó és munkás, ember és ember nagyon is

egymásra vannak utalva ; az a belátás, hogy 
egyéni jólétét és megelégedettségét mindenkinek a 
köznek jólétében kell keresnie és megtalálnia.

A tanító a társadalom életében tényező, oda 
van állítva a végletek közé, hogy erkölcsi és szel
lemi erejével enyhítse az ellentétek káros hatásait. 
Ne becsüljük tehát kevésre hatásunkat, hanem 
cselekedjünk igaz emberszeretettel és józan be
látással.

Tanítványainkban gondolatokat kelthetünk s 
gondolatokat és erkölcsi jó tulajdonságokat szilár
díthatunk meg. Az ifjúságot olvasás és dal segít
ségével nemesebb érzésekre szoktathatjuk. A fel
nőtteket jó példánkkal, becsületes munkásságaink
kal, jó tanácsainkkal, anyagi javukra irányuló 
egyesületek, szövetkezetek terjesztésében, felállítá
sában és fönntartásában való közreműködésünkkel 
nevelhetjük és a természetes fejlődés útján tartjuk.

Részünk lehet abban, hogy lakóhelyünk ok
szerűen, az egészségügyi követelményeknek meg
felelően épüljön ; hogy a házi ipar egyes fajai —  
inkább közvetett hatásunk, mint közvetlen taní
tásunk révén —  terjedjenek ; hogy a kertészkedés 
fejlődjék; hogy népünk tanulja meg házi szükség
leteinek elsősorban házi munkával való kielégité- 
sét; hogy emberszeretet lakozzék köztünk és ez 
tettekben nyilvánuljon. Hogy senki se érezze ma
gát a társadalomban elhagyottnak és hogy senki 
se feledkezzék meg ama parancsról: »Szeresd fele
barátodat, mint önmagádat !<

Legyünk a mi édes hazánknak és a közjónak 
becsületes, hű munkásai egész életünkön á t * )

*) Értekezésem megírásában Ga&l Jenő dr, Földet 
Béla dr, Kenedi Géza, Sebőn József, Heinrich Webben dr, 
Kautz Gyula dr. műveire, mint forrásmunkákra, támaszkodtam.



A lelki táplálék apáink idejében a biblia 
meg a kalendárium volt: de amióta a nép
iskolákban millió gyermek tanulta meg az 
olvasást, a |ó Öreg kalendárium már nem 
tudja kielégíteni szeretetünket a betű iránt, 
sőt népünk jó ízlését felette dicséri az, hogy 
nem igen tudják kielégíteni azok a ponyva 
művek se, amelyeket az országos vásárokon 
hírhedt betyárokról és gonosztevőkről nó- 
tázva ponyván árultak. A magyar nép ép 
ösztönnel megérezte, hogy ezekben a ponyván 
árult gyatra füzetekben méreg van, amely 
a lélekre hal kártékonyán és rombolóan. 
Hogy a magyar irodalom jeleseinek olvasá
sában van a legnagyobb gyönyörűség, hogy 
nemcsak az kérdés, szeret-e valaki olvasni, 
hanem az is, hogy mit olvas.

Petőfi és Arany költeményei, Jókai 
gyönyörű regényei, Mikszáth lelket gyönyör
ködtető elbeszélései, egyaránt szívesen látott 
vendégek a mestergerendás házban. Hajdan 
azt mondták : nevezd meg a barátodat és 
megmondom, hogy ki vagy; ma meg nyu
godt lélekkel meg . . firtathatnék, melyik 
könyvet olvasod, hogy megtudjuk, milyen a 
lelked ?

Minden esztendőben néhány száz ilyen 
könyvtárt oszt ki a földmivelésügyi minisz
térium. Jó tudni, hogy a népkönyvtárakat a 
földmivelésügyi minisztérium ingyen adja, 
sőt még a könyvtárszekrényre is ad segít
séget. Népkönyvtárat kaphat a község, a 
szövetkezet, ha van ilyen a faluban, vagy 
népkönyvtári egylet, gazda- nép- vagy tár
saskör.

A község ügy kaphat ingyenes nép
könyvtárat, ha a község képviselőtestülete 
folyamodik a földmivelésügyi miniszterhez 
anyagi segélyért. A szövetkezet tagjai köré
ben népkönyvtári egyesületet alakít és azt 
megalakítván, folyamodhat szövetkezel is 
ingyen-könyvtárért. Ugyancsak közgyűlési 
határozatokkal kell felszerelni azokat a 
kérelmeket, melyeket olvasó és gazdakörök 
intéznek a népkönytárért a földmivelési 
miniszterhez. És ugyancsak el kell fogad- 
niok a könytár rendes kezelésére azokat a 
szabályokat, melyek elő vannak írva.

Ugyebár nem nagy dologból áll az, 
hogy a könyvtárba nehány száz könyv, 
telve gyönyörű olvasnivalóval eljusson? Nagy 
indolenciának kell minősítenünk, ha a köz
ség élén állók, vagy hivatalból kulturkér- 
dések iránt érdeklődő férfiak nem követnek el 
mindent, hogy a népnek télen át jó olvas
mányai legyenek. Mikor az nem kerül sem
mibe, csak egy kis jóakaratba.

+  Peczek György.
(1846-1910.)

Bizonyos megindultsággal regisztráljuk 
a hírt, hogy Peczek György tüskeszentgyörgyi 
plébános, c. kanonok í. hó 15-én szívszél- 
hüdésben meghalt. A megindultságot a 
haláleset trágikuma fokozza, mely Peczek 
Györgyöt az élők sorából oly váratlanúl el
szólította. Peczek György Csáktornyán halt, 
meg s nem odahaza, Tüskeszentgyörgyön. 
Nem ágyban szenvedett ki, szeretettéitől 
körülvéve, hanem a vasúti állomáson, a 
váróterem egyik pamlagán — idegen em
berek környezetében.

Ezek a körülmények azok az okok 
melyek az emberben a részvét húrjait foko
zottabb mértékben rezegtetik meg; még an
nak a szivében is, aki Peczekkel szemben 
életében szimpátiával talán nem is viseltetett.

Mert Peczek nem örvendett közszere
tetnek. Ama fajtájú emberek közé tartozott, 
kik akármit tesznek s akárhogy teszik,

sehogy se tetszik. A két bal kezű s ’♦min
den lében kanált emberek egyike voll, 
kiknek semmi se sikerült. Pedig 
határtalan ambíció szorult beléje, mely azon
ban hiú stréberségnél egyéb nem volt. Nem 
maradt meg munkakörében, melyet a sze
rencse részére kijelölt; de belekapaszkodott 
a kezére járó szerencse uszályába s olyan 
pozíciót csikart ki tőle s oly vágyai támad
tak, melyek tehetségével s képzettségével 
sehogy sem álltak arányban. S mert önnön- 
magát túlbecsülte, oly helyzetet erőszakolt 
ki a sorslól, mely számára csak harcot 
válthatott k i: küzdelmet híveivel s paptár
saival, súrlódást a tanítókkal s folytonos 
kellemetlenségeket a hatóságokkal szemben. 
S mert ennek következtében itt lenn, hol 
mindenki ismerte, tekintélyét megteremteni 
nem tudta, sőt azt a csekélyét is, amit állása 
neki hivatalból biztosított— elveszítette: el
ítélhető eszközökkel igyekezett azt megsze
rezni idegen levegőben, a mi ellenségeink 
körében —  Zágrábban!

Ezért jött önkénytelenül is ellentétbe 
az itteni magyar társadalommal, összeütkö
zésbe azzal a felfogással és szent érzéssel, 
mely a mi hazafias lelkületűnket betölti.

Így látszott ő a horvát propagandát elő
mozdítani, melyből kifolyólag nemcsak 
megyeszerte, de messzebb területen is úgy 
alakult ki az ő markáns egyénisége, mint 
a Muraköz rossz szelleme. A hazaballag 
pap inkarnációja. Az eklezia militansz 
prototípusa!

Pedig, mondjuk, ez mind csak látszat 
volt. Mert ő magyar volt, nemcsak születésére, 
de érzésére is —  csak szerencsétlen volt az 
eszközök megválogatásában —  féktelen, be
teges stréberségének kielégítésében.

Mindezekért végzete még életében érte 
utói. Az igaz, hogy a c. kanonoki cingulust 
kieszközölte magának Zágrábban, de itthon 
minden kísérlete balúl ütött ki. Fárájában 
senki se hallgatott rá, mert hívei is nagyra
vágyó, önző leikébe beleláttak. A várme
gyében gyűlöletessé tette nevét. Politikai 
téren —  mert itt is faktor akart lenni — 
egyik kudarc a másik után érte. Az iskolák 
államosítását megakadályozni nem tudta. 
Kedvenc ideájának, a felekezetitanító egyletnek 
életet adni nem tudott, mert az abba bele- 
kényszerített muraközi tanítók egymás után 
cserben hagyták. Országgyűlési képviselőt 
sem tudott választatni szája ize szerint, 
mert jelöltjeit, melyekért magát oly sokszor 
exponálta, egy választáson sem tudta dia
dalra juttatni. Saját jegyzőjével is örökös 
harcban állott. Megindultak a kölcsönös 
vádaskodások s támadások, melyek utolsó 
felvonása ép a múlt héten került volna 
színre a pécsi kir. törvényszék sorompói 
előtt, ahol Peczek György Kisfaludy Gyula 
tüskeszentgyörgyi jegyzőt felelősségre vonta 
a Zala hasábjain szenvedett sérelmekért.

És Peczek György tragikuma ebbe a 
tusába is belevágott. Leteperte Peczek Györ
gyöt, hogy diadalt ne arathasson támadója 
felett, ki viselt dolgaiért a hazafiatlanság 
bélyegét sütötte Peczek György homlokára.

Peczek György nagyon bízott igazaiban 
9 így győzelmében is. Meggyőződéséből bi
zalommal s bátran nézett az esküdtszéki 
tárgyalás kimenetele elé. Mégis'izgatott volt. 
S ez az izgatottság fokozta szívbaját, mely 
már régóta gyötörte.

S így szíve, mely beteges ambícióját a 
féktelenségig szította s beteg testére több 
terhel rakott, amennyit elbírt —  halálának 
okozója lett.

S ebben van a tragikum s részünkről

az igaz részvét alapja, amikor elhalálozásá
ról megemlékezünk.

Alapjában véve szerencsétlen s sajnálni 
való ember volt. Ha beteges szívét fékezi s 
csak lelki hivatásának él, hívei szeretetét 
vívta volna ki s a magyarság ügyének is 
hasznos szolgálatokat tehetett volna.

így azonban folytonos harcok és ádáz 
gyűlölség hosszú láncolata volt pályafutása, 
melynek szép csendes halála, kiengesztelő 
befejezése.

Nyugodjék békében!

Szlavóniai levél.
Tekintetes Szerkesztő Ú r!

Már két közlemény jelent meg a fenti 
cim alatt a »Muraköz« hasábjain. Az egyik, 
amelynek szerzője »Egy szlavóniai tanító«
f. é. nov. hó 6-án, a másik, amelyet »Egy 
másik szlavóniai tanító« irt, f. é. november
13-án jelent meg. Engedje meg Tekin
tetes Szerkesztő Űr, hogy anélkül, hogy 
vitába keveredjek a tisztelt cikkíró urakkal, 
egy kérést intézzek hozzájuk b. lapjában. 
Teszem ezt ama jobb jövő érdekében, amely
nek alapjai most kezdenek lerakódni Horvát- 
Szlavonországban, amidőn a horvátok ré
széről is testvériesebb, békülékenyebb hang
gal találkozunk mi Szlavóniában élő ma
gyarok. Arra kérem ugyanis a tisztelt cikk
író urakat, hogy az ilyen kényes dolgokhoz 
vagy teljes álarccal, vagy teljes nyíltsággal 
nyúljanak. Az ilyen általános aláírás, mint 
»Egy szlavóniai tanító«, nagyon sok gyanú
sításra ád alkalmat és minthogy a »Mura
közt« meglehetős számban olvassák a hor
vátországi lelkészek, mindegyik a legköze
lebbi magyar tanítóban sejti az »Egy szlavó
niai tanítót.« Aki tehát nem akarja neve 
alatt megjelentetni az ilyen kényes támadást, 
mint amilyen volt a nov. 6-iki első levél, 
az vagy hallgassa el azt, vagy bújjék telje
sen olyan név mögé, amely nem szolgáltat 
alkalmat gyanusílásokra.

Az ördög soha sem olyan fekete, mint 
amilyennek festik. S én mondhatom, hogy 
a horvátok sem olyanok, mint amilyennek 
írják őket. Minden kicsiny nemzetnél erős 
sovén érzelmet tapasztalunk, a horvátoknak 
is dicséretükre váljék, ha sovénok. Az igaz, 
hogy vannak túlzók, akik igen-igen sokat 
követelnek ; de az ilyen politikai fogásokat 
nem szabad komolyan venni: mert az irány
adó egyének mindig számolnak a lehető
ségekkel Horvátországban is ép úgy, mint 
Magyarországon. Ami pedig a horvátok 
műveltségét illeti, mint meglehetős ismerője 
a horvát irodalomnak és a horvát kullur- 
viszonyoknak, mondhatom, hogy bámulatra- 
méltó az, amit a horvátok, mint 2 és fél 
milliónyi nemzet, produkáltak. Művészetük
ben vannak eredeti motívumok, van magyar 
és germán befolyás, de az utóbbi nagyobb. 
Ha az egyetértés szilárd volna mindig, bi
zonyára erősebb volna a magyar, mint a 
német befolyás. Nagyobb iskolahiányról csak 
a Karsztvidéken lehet beszélni, ám itt a 
geográfiai helyzet maga hozza magával ezt.

Ennyit akartam megírni az igazság ér
dekében. Kérem Tekintetes Szerkesztő 
Úrat, hogy közölje soraimat, amiért előre is 
hálás köszönetét mondok.

KreStelovac, 1910. november 14.
A legteljesebb tisztelettel : 

L op arits  R. Józse f.
Julián igazgató-tanító.

—  Felhívás. Csáktornya város elöljá
rósága az 1889. évi VI. t.-c. 35. §. értelmé
ben felhívja mindazon Csáktornyán lakó



(1890, 1889, 1888. évbeli születésű) hadkö
teleseket, akik az 1911. évi ujoncállításra 
felhiva vannak, hogy beírásuk végett ezen 
elöljáróságnál (1. sz. hivatalos helyiségben) a 
hivatalos órák alatt, e hó folyamán, akár 
személyesen, akár pedig írásban (a vidéki 
illetőségűek igazolási okmányaik bemutatá
sával) annál is inkább jelentkezzenek, miután 
az említett törvényszakasz rendelkezése foly
tán a mulasztók 10 — 200 koronáig terjedő 
pénzbüntetéssel sujtatnak.

K Ü L Ö N F É L É K .
Az én álmom .

É d e s  a n y á m  c s a k  a z t  k é rd i,
M i va n  m o s ta n  én  ve lem  ?
Л е т  tu d ja , h o g y  r á d  g o n d o lo k ,
É j j e l  n a p p a l s zü n te le n .

S z e re te m  a  s z c p  sze m e d n e k  
F é n y e s  r a g y o g á s á t ;
S z e re te m  k is  e p e r a jk a d  
É d e s  d a lo lá s á t.

S z e re te m  a  jó  s z iv e d n e k  
M in d e n  d o b b a n á s á t ;
N e k e d  n y ú jto m  i f jú s á g o m  
L e g ra g y o g ó b b  á\m át.

S z e re te k  e g y  b a rn a  k is lá n y t  ,
É d e s  a n y á m  le lk e m  !
K é r je  m eg, h o g y  jö j jö n  h o z z á m ,
L e g y e n  feleségem .

K o z m a  I m r e .

—  Véglegesítés. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Pataky Kálmán Csáktornyái 
állami polg. isk. igazgalót állásában végleg
megerősítene.

—  Az uradalom köréből. Pék János 
helybeli gazdasági segédtisztet a szatmári 
püspök hevesmegyei liszanánai birtokára 
gazdasági segédtisztnek nevezte ki. Utódja 
Hruska Nándor, kit Festetics Jenő gróf ne
vezett ki ideiglenes minőségben.

—  Erzsébetíinnepély. Boldogult Erzsébet 
királyné emlékünnepét kegyelettel ünnepelte 
meg a Csáktornyái iskolák tanulóifjúsága f 
hó 19-én. Délelőtt 9 órakor istenitisztelet 
volt, a misét Varga Wolfgang hiltanár mon
dotta. A mise alatt a tanítóképző-intézet 
énekkara énekelt. Mise után az egyes inté
zetekben kegyelettel emlékeztek meg a napról. 
A tanítóképző-intézetben énekekből s szava
latokból álló ünnepély volt, mely alkalommal 
a nap jelentőségét Palkó József IV. éves 
növendék méltatta.

—  Eljegyzés. Rosenberger Bernát felső 
halióti gőzmalomtulajdonos Zsófika leányát 
eljegyezte Lusztgarlen Samu, a taranyi ura
dalom számtartója.

—  Gyászhir. Rozrnan Róbert helybeli 
zárdafőnököt súlyos csapás érte. Elveszítette 
édesatyjál. aki e hó 15-én végelgyengülés
ben Cserlöldön elhunyt. A boldogult Roz- 
mann Ferenc 82 éves korában halt meg,
16-án temették el a község és környékének 
nagy részvéte mellett. Rozmann Ferenc nyug. 
kántortanító volt, aki 17 évvel ezelőtt 40 
tanítóskodás után vonult nyugalomba. Áldás 
és béke poraira !

—  Adományok. A Dunántúli Közmű
velődési Egyesület részére a város elöljáró
ságának gy íí j tői vén adakoztak: Strausz Miksa, 
Mózes Bernát, Bakos Géza dr., Graner Miksa
2 — 2 K, Pruszácz Alajos gyűjtése 450  K, 
Pataky Kálmán polg. isk. igazgató gyűjtése 
10 K, Zrínyi Károly tanítóképző-intézeti 
igazgató gyűjtése 8 20 K, Hajas József gyűj
tése 3 70 K, Pólyák Mátyás el. isk. igazgató 
gyűjtése 90 f, Dobosy Elek gyűjtése 40 f, 
Pethő Jenő 1 К =  36 70 К, mely összeg 
postatakarékpénztár útján az Egyesületnek 
beküldetett.

—  Nem mindennapi városi polgár. Ritka 
hálának adott kiiejezést Zeemann Vince

helybeli főgépész, aki a város által legújab
ban beszerzett vizemelö gépet felállította, fel
szerelte s használható állapotba helyezte 
— teljesen díjtalanul. A munkát hálából vé
gezte Zeemann Vince, mert ezzel ragaszko
dását akarta bebizonyítani a várossal szem
ben, mely őt mint osztrák honpolgárt, a 
város kötelékébe felvette s ezzel módot 
nyújtott neki arra, hogy a magyar állam- 
polgárságot megszerezhesse. Ritkán akad oly 
polgár, aki így gondolkozik.

—  Halálozás. Részvéttel vettük a gyász- 
hirt, hogy Peczek György tüskeszentgyörgyi 
esperes-plebános, alsómuraközi egyházkerü
leti tanfelügyelő, címzetes kanonok f. hó
15-én reggel fél 2 órakor Csáktornyán meg
halt. Peczek György, Tamás János dr. perlaki 
ügyvéd társaságában, érkezett az éjjeli gyors
vonattal Csáktornyára, hogy a 3 órai gyorsí
tott személyvonattal Murakirályra visszautaz
zék s onnan haza Tüskeszentgyörgyre. Már 
útközben annyira rosszul voll, hogy amikor 
Csáktornyára érkeztek, azonnal orvosi'segít
ség ulán láttak, de mire az orvosok kijöltek, 
Peczek már kiszenvedett. Szivszélhüdés 
érte, mely röglön megölte. Peczek György 
már régóta szenvedett szívbajban s hogy 
szervi betegsége most oly végzetesen fellé
pett, okát a sajtóperben keresik, mely a 
tüskeszentgyörgyi jegyzővel, Kisfaludy Gyu
lával, támadt komolyabb konfliktusából ki
folyólag folyamatban volt s mely a múlt 
héten már tárgyalásra került volna. Pécsi 
útja is ezzel a pörrel volt összefüggésben. 
Peczek Györgyöt 15-én a helybeli Ferenc- 
rendiek zárdájában ravatalozták fel ideigle
nesen, ahonnan délután Tüskeszentgyörgyre 
szállították halottas kocsin. Temetése 17-én 
délelőtt történt a muraközi papság teljes 
asszisztenciájával. A temetés vezetője Hangi 
János zágrábi kanonok, a muraközi főesperes 
volt, mint hivatalos személy. Az elhunyt 
paptársai részéről Ehrenreich Nándor dékán
falvi plébános a következő magyar beszédet 
mondotta : »Kora ősszel meglep bennünket a 
korai fagy —  amire ugyan el kell készülve 
lennünk, de mégis ha váiatlanul jön s lát
juk a természet haldoklását, megdöbbeni és 
szomorú érzéssel tölt el bennünket. Ép így 
a halál, mely váratlan hirtelen jön meg
rendít — mert bár a halál mindnyájunk 
közös sorsa —  mégis ha hirtelen történik, 
mélyen megrendíti lelkünket. Ilyen megren
dítő esettel állunk szemben most, amidőn 
Peczek György paptársunk földi maradvá
nyait kisérjük ki örök nyughelyére S ez 
alkalommal nem azért állok ki a sikra, hogy 
az elhunyt cselekedeteit bíráljam vagy érde
meit méltassam, csupán egy rövid elmefut
tatás akar ez lenni a megboldogult nyitott 
sírja előtt. Ismerte Peczek Györgyöt mindenki 
az itt egybegyült t. gyászoló közönség közül 
Ismerte őt Muraköz, a vármegye, a Dunán
túl, sőt az egész országban igen sokan; 
mert rendkívül tevékeny munkás, buzgó 
ember volt, lolyton dolgozott éjjel nappal, 
mindenben részt vett, mindenbe beleavatko
zott s hogy ezen emberölő munkássága köz
ben sokaknak kellemetlen volt, sok dolgát 
nem egészen és mindenkinek megelégedé
sére végezte —  annak lehet, hogy nem az 
ő akarata, hanem a szive volt az oka. Mert 
amint látjuk a nagy fáradságban e szív 
törött meg, e szív okozta halálát s e s z ív  
egész életén át minden cselekedetében beteg 
volt. 0  már az Örök Bíró előtt számot adott 
tetteiről, azok rugóiról. Ott nem titkolhatott 
el semmit ama bíró előtt, aki a szivekben és 
vesékben is olvas. S ép azért nem szabad 
nekünk azok megítélésébe bele fogni s nem

Annál szomorúbban olvasom némely 
ban, amelyek a boldogult halála alkat 
emlékét a legrettenetesebb bűnnel vái 
a hazaárulás bűnével, amit az Istei 
bocsát meg —  s e  bűnnel gyalázzál 
holt tetemét. Én mint igaz hazafi a 
tározottabban visszautasítom e vádat 
Ítélem ez eljárást; mert ha rettenetes 
még rettenetesebb azt igaztalanul vág} 
gondolatlanul ráfogni felebarátunkra, 
rém tehát a t. gyászoló közönséget, j 
sait, jó barátait és ellenségeit, hogy 
együtt hajtson mindenki térdet s f 
Gondviselő előtt s menessze e fohá 
Éghez: Adj Uram neki örök nyugoi 
s az örök világosság fényeskedjéK 
Amen !

—  Jegyzőválasztás. A telsőmihál 
körjegyzői állást f. hó 17-én töltötték 
állásért pályázó négy jelölt közül 1 
Jánosi, ottani helyetles jegyzőt, válás 
meg 75 szólöbbséggel.

—  A közigazgatási bizottság к 
Zalavármegye közigazgatási bízott?; 
keddi gyűlésén a főorvos jelentése 
a felnőttek közegészségi állapota к 
volt, a gyermekek közegészségi á 
azonban a múlt havihoz viszonyítva 
zőtlenebbé vált, mert a fellépett jár 
következtében egyes községekben az is 
be kellett zárni. Rendőri boncolás az 
hó folyamán nem fordult elő ; külső 
szemle 16 esetben tartatott. Súlyo 
sértés bejelentetett 9 esetben, öngyilk 
8 egyén követett el, véletlen szerencsi 
általi halálnak három egyén esett ál< 
Szerencsétlen szülés két esetében vol 
beavatkozásra szükség. Elmekórnak 
képezte hivatalos beavatkozás tárgyi 
évnél fiatalabb gyermekek gyógyíttal 
esetben mulasztalott el, emiatt 11 i 
taló Ítéletet hoztak. A k;r. tanfelüg’ 
lenlése szerint a miniszter egy lei 
megkereste az egyházi főhatóságokat 
ott, ahol a tanítók egyházi funke 
teljesítenek, lehetőleg oly beosztás 
tessék, amelyben az iskolai teendők 
házi működés melleit el ne mulaszt« 
—  x\ m. kir. főállatorvos jelentésébe 
jedő ragadós száj- és körömfájás mi 
tározott rosszabodásról emlékezik n 
állategészségügy tekintetében. A n 
járvány miatt csaknem az összes 
sárok le vannak zárva, a megtart 
javarészt gyöngék vollak. —  A kö 
Ságról adott jelentés szerint hullaszei 
4 esetben, boncolás egy esetben telje 
Testi épség ellen 16, vagyon ellen 
ben követtetett el bűncselekmény. Ti 
száma 10, az okozott kár 13946 К 
bői biztosítás folytán 8255 К téri 
Amerikába szóló útlevél 95 drb. ad 
múlt havi kivándorlás az előbbihez 
emelkedést mutat.

—  Mezőgazdasági háziipari tanft 
A gazdasági ismereteknek terjesztése 
pünk kereseti viszonyainak javítása 
az eddigiekhez hasonlóan mezőg; 
háziipari tanfolyamok tartása rendel 
A tanfolyamokon a helyi gazdaság 
nyokra való különös tekintettel a 
velés, növénytermelés, állatlenyés; 
más, a gazdasággal kapcsolatos ti 
tanítják meghatározott napokon s e 
tanfolyamok keretében a vidéken db 
ott meghonosítható gazdasági háziip 
gyak előállításának gyakorlati oktaU 
célul tűzetett ki. Ezen teljesen ingyc 
folyamok szervezésével és vezetéi

Folyta t i»  a  m
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Sve poSiljke, kaj se tiöe zadr- 
Zaja novinah, se imaju pos- 
lati na ime urednika vu 

Csáktornya.

Izdateljetvo:
knjiéara S t r a usz S a n d o ra  
kam se predplate i obznane 

poSiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druztveni, znanstveni i povuöljivi Hat za púk 

Izlazi svaki t jed en  je d e n k ra t  i t o :  sva k u  nedelju .

Predplatna ofina Je:

Na celo l e t o .............8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na éetvert leti . . .  2 kor.

Pojedini brcji ko§taju20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 

racunaju.

Iadatelj i vlastnik

S T R A U S Z  SÁNDOR.

Domaői pekel.
Proáli tjeden su od jednoga straánoga 

Cina, grde krvoloCnosti donesle glas novine. 
Coveka zazebe nekaj pri srdcu, da za takáu 
krvoloCnost Cita, как se öve dneve pripetilo 
v Peáti.

Od jednoga átampara je réC, koj je svoju 
decu zaklal a zatim se obesil. —  Szabó 
Sándor je ime ovomn krvoloku, koj je Cez 
'leta bil strahom za svoju Zenu, da ga vkan- 
juje v hiZnim staliáu. —  Imel je petero dece; 
Certiri рисе i jednoga sest lét staroga deCeca, 
kojje bil nájmlajái vu familiji. —  Zena rau 
je hodila po hiZaj delat, véáa prat, peglat a 
on je v jednoj tiskari imel sluZbu. Protiv 
tomu, da su dosla lépő, —  как susedi nje- 
govi veliju v miru Äivéli, pák itak je dosta 
bilo к tomu jen liter vina, da se muZ pre- 
vrgne na zvér, i kakti najhujái tiger, skonéa 
dvoju decu, a na zadnje i sebe, —  a ostalu 
decu i Zenu porine v nevolju.—

Jen den se pripetilo, da je Zeua odiála 
zárán na svoj posel, a ou se odpravi v tis- 
karu. — Doma je ostalo Cetvere dece. — 
Za Cas se tuZi muZ svojemu gospodaru, da 
se neCuti dobro, ima trganje vruki zato ga 
prosi, da ga pusti dimo, kaj mu je i gazda 
spunil. —  A ov nesreónik odide v krCmu 
spije jen liter vina, a zatim odide dimo, de 
je naáel decu igrati se. —  Najvekáa Cer je 
veC zamuZna, i Cetvero dece je bilo doma.— 
Najpredi je odposlal dve stareáe Ceri zdoma 
a zatim zaklenul vrata i preobrnul se na 
hahara. — Zéme napre britvu i najpredi 
zgrabi osem lét staru Cerkicu, Margeticu, hiti

ju dőli na pod i zareZe njoj áinjaka. —  
Kak je iztroga dokazala, sirota puckica se 
morala jako braniti kajti je oprava na njoj 
sva zdrapana, söésana bila, osobito rukavi i 
na prsaj. Ali na zadnje je krvolok itak ob
iadat i i-eduZna őerkica ostala je mrtva na 
podu.—  Zatem je na áest lét staroga Imreka 
doáel* red. — Njega je na divanu zgrabil i 
zarezal i njemu áinjaka. —  Da je ovo krvo- 
loénost dovráil, onda se kre vrat na jeden 
Cavel obesil. —  Da je Zena doäla poldne 
dimo, véé su svi tri pokojni bili.

Za sobom je ostavil 6 listov med kojimi 
je jednoga adresiral na Zenu, de ju potvar- 
ja s grdnni réCrni, da ga je vkanjuvala, i 
da su najmlajáa deca ne od njegove krvi, 
zato je nje skonéal. —

Kak svedoki valuju, Zena je Cistoga Zi- 
vota bila, delavna, marljiva i nigdar ne dala 
zrok, da nju síim gréhom potvarjaju. — 
Morala je hódi ti okoli za kruhom, da njoj 
deca nestraduju, ali мiti jednoga svedoka ga 
né, koj bi mogel dokazati, da je i vu Cern 
kriva. То groznu misei se je muZ sam zacé- 
pil vu svoju nesreCnu glavu, i ne se mogel 
je róáiti, dók je ne ov grozen Cin dovráil, s 
Cim se pred Zenum veéput grozil. —

On je sam na se hiti! kaáligu, obesil 
se i nije poéakal, da ga drugi potegne na 
galge, kaj si je i dobro zasluZil. —

A neduZna deéica su prelejali krv svoju 
po najstraáneáim putu. —  Svi tri su veC 
pred prestoljem boZ|im, koj hiti na krvoloka 
veCnu osudu, a malu deCicu sigurno naplati 
za teZku smrt s veénum plaCom. —

íz ovoga Zalostnoga Cina zemimo mi 
koji to Cujemo, samo jedno. Neverujem, da

bi se naáel tak trdoga srca Covek, koj bi 
rekel, da je krvolok dobro Cinil,— pa makar 
bi imel zroka za to, kaj je ne dokazano.— 
Niti ZivinCe nenapravi to svojim mladim, a 
kam da Covek.

Nego iáCimo zrok v drugim. —  Jeli su 
moguCe ne bili i tu takovi ákauáitelji, grdi, 
jeziki, kojim je najvekáa radost, ako moreju 
zakonske ljudi svaditi. Nemoramo iti v Peálu, 
najdemo lakáé angele i okolo nas, koji kakti 
jíilen vrag zapiliju se med zakonske ljudi, i 
peha ju heca ju jednoga ili drugoga tak dugó, 
dók je posvadiju. Vnogiput neduZna Zena i 
nedűben muZ trpi pcklenske muke samo 
poleg hudih jezikov. Kajti de se táj beteg 
zaCepi vu zakonske ljudi, tarn je gotov ре
ке! — Od dneva do dneva svaju, Stricinga, 
kletva, moguCe i bitvina. Niti hrana niti po- 
Cinek netekne niti jednomu. —  Kuliko i 
kuliko zakonskih’ ljudih se razide poleg tak- 
áih grdih jezikov ? Negda je dosta jen pogled 
iti áalna réC, pák je gotova svaja skuSitelj, 
komaj ceka, da nese glasa Zeni ili muZu, 
nalaZejoá desetput viáe, как je istina, i bla- 
Zeno je njegovo srce, da je postigel, kaj je 
Zeljei: svaja je gotova i tu je njemu naj- 
dragáe. A nepremisli si, da tak klafurauje 
moreju povleCi za sobom vnogiput Zalustne 
posledice.

Naj niáCi nemisli,da stim odobrim krive 
korake zakonskih ljudih, ovo je ne dopuáCeno, 
ali svaki taKov, kojemuje cil zakonske ljudi 
posvaditi, dobro naj premisli, kaj déla, kaj 
govori, da nebude moral na svoju duáu je- 
mati odgovornost pred Bogom, i pred ljudmi, 
za sve one posledice, kője shajaju Z njego- 
voga ogovarjanja. Naj nedelja med zakón-

Jastreb ovőar.
Jastreb ovCar (Lämmergeier) iliti jastreb 

bradaC (Bartgeier) je najsavráenije sastav- 
Ijeni grabeZljivac. On nad svimi drugimi ima 
najsigurniji let te je najjaCi grabeZljivac. On 
poleti do neizmerne visine i lebdi takovom 
lahkoCum nad peCinami, da se je za Cuditi. 
On je i baá tak poZdrljiv как i hrabar, 
pák zato napada ne samo manju Zivinu, 
veC i veCu, как su to divokoze, dapaCe i 
krave, a za Cudo, i istoga Covieka napada. 
Da je veC i diecu odnesel, о tom imamo 
puno vierodostojnih spisah. Medjutim je prije 
dva tjedna и novinah stal dogodjaj da 
sedam godiánjim sinom zeljezniCkoga stra- 
Zara, ne daleko od Insbrucka и tirolu, koje- 
ga je takov straáni ptiC med planinami na
pái, te se ima samo sreCi zahvaliti, da je 
onuda doáel tirolec s puákom, koj je tolvaja 
dobro namieril i strelil.

Tako je joá godine 1814 Zivela и Svaj- 
carskoj nieka Zena, о kojoj cirkvena knjiga 
obcine Habchern kod Bern-a piáé sliedeCe: 
»Anna Zurbuchen iz Habcherna, rodjena 
1760, bila je sa svojimi roditelji, koji su 
otavu pospravljali, kakti Cetiri godiánja die-

vojCica na sienokoái, te se je legnula и 
siencu. Na skoro diete zadriemlje i otac joj 
pokrije obraZCeca svojim slamnatim ákrlja- 
kom te otide na posek Kad se je za kratko 
vrieme povratil, nestalo je dieteta. Roditelji 
i okoliánji stanovniki su ju okolo posvuda 
iskali, ali badava. U to vrieme je iáéi Hein
rich Mihel iz Uíjtersec-a po stazi tik potoka 
Waggis, gde je na jedan krat zaóul plaC 
dieteta. On odmah ide za glasom i poslie 
kojih petdeset korakab se digne и zrak pre- 
plaáeni jastreb ovCar sa malog breZuljka te 
odleti preko peCinah, na rubu pako tóga 
breZuljka, je Mihel naáel diete, kője nije 
bilo nigde ranjeno izvan na lievom ramenu 
i lievom sedalu, gde ju jevaljda táj grabeZ 
Ijivac ákrampli pograbil, dók ju je и zraku 
nosil. Cipele, átumfe i kapica su se izgubile 
То se je dogodilo 12 Juliuáa 1764. Onaj 
braZuljak pako, gde je diete nadjeno, bil je 
od miesta, gde je и sienci spavalo dva kiló
méira udaljen. Ovak Cudnovatim naCinom 
oslobodjeno diete su odmah nazvali Lämmer
geier Janica te je poslie proála zamuZ za 
krojaöa Petra Frutingera.

I Dr Zelhveger pripovieda, kako je jed- 
noC jastreb bradaC, diete, na oCigled roditel-

jeh pograbil, odnesel. I odrasli su veC po 
njem bili napadnuti, pák su se samo naglim 
vmekavanjem, njegovoga zaletavanja mogli 
obranili. Najzanimiviji i najgjegjerneái je táj 
straáni ptiC pri branenju svojeg, na slrmoj 
peCini zagradjenog gnjezda i svojih malih и 
njoj. Nieki seljak iz Glarna je jednoC tako- 
vo gnjezdu odkril, nekak se je do njega 
popéi i mlade van uzel; na kriku mladih, 
doleteli su stari te su ga Cetiri ure hoda 
daleko sprovadjali i tak Zestoko napadali, 
da se je samo sekirom, koju je sobom nosil, 
mogel proti njim obraniti.

Josip Scheerer iz Ammona na Waller- 
skom jezeru, glasoviti jagar na divokoze 
zepel se je bosonog sa puákom na pleCih 
na peCinu, na kojoj je bilo gnjezdo takovoga 
jastreba ovCara. MuZkarca je odmah dobit 
na niáan te ga je strelil, puáku je opet na- 
bil te se je dovlekel do gnjezda, и kojem 
su bili Cetiri mladi. Jedva da je doáel do 
gnjezde, kad se Zenka strahovitom silóm na 
njega obori, svojimi ákrampli ga za bokove 
pograbi, klunorn ga po ramenih, baS reőeno, 
mesari i krelutami tuCe te ga hoCe iz peCine 
и ponor strmoglaviti. On se je svum svojom 
jakostju vuprl и peCinu te se je proti toj



skimi ljudmi svaju, nemir, kajti to je gotov 
pekel, od kojega se vnogi bolje leca, как 
od veénoga pekla, koj ga poleg naáe vere 
na drugim svétu Ceka.

De |e samo moci, pomirimo zakonske 
Ijudi, ako su vu nemiru, i Cuvajmo se od 
svaké réCi, kojoj jematijadna kaCa. s kojum 
bi mogli moguCe naj boljáe Ijudi posvaditi; 
nenosimo glase od hiáe do hiáe, veC se bri** 
nimo svojimi teZkoCami, svojim kriáom a 
ljudskim poslom pustimo mir. — Ribu bez 
kosti, Coveka bez falinge je redko da najti. 
Zato svaki naj predi pomeCe pred svojimi 
vrati i ako je vu svem Cist, stopram onda 
naj vizitira prag svojega suseda ili susede, 
skuáitelje tirajmo s korbaCom od hiáe, как 
Kristuá gospon naá kufare iz jeruZalemske 
cirkve.

R h o só czy  Elek.

KAJ JE NOVOGA?

—  S a m o u b o js tv o  pred pogube. U
Beúthenu je sudbeni slol Manilas JoZel ru- 
kotvorca na vjeáala odsudil, jer je on u 
áumi svoju dragu umoril. Krvnik mladenac 
je nehajauo posluáal suda i je né apeléral. 
Nazaj su ga spravili u njegvu cellu. Za fér 
talj ure je od tamnice vahtar njemu obeda 
nutri nesel, ali véé ga je na mrtvoga naáel. 
Na smrtodsudjeni élovek se je na obloCno 
áeljezo obesil.

—  S a m o u b o jn i s lik a ru m je tn ik . Ша
гу JoÉel mladi slikarumjetnik se je u Sal- 
gotarjanu na smrt strelil. Njegov Cin je ne- 
poznat.

—  Zakla la  je svojega  m u za . U
Zagrebu se november 6-ga v nőéi krvna 
obiteljska drama pripetila. Madenheim Emii 
Ceterdesetpet léta stari trgovec u zadnjem 
vremenu je Cisto na kraj doáel, od dán — 
na dane je pijan doáel dimo, njegvo suprugu 
je buhal i veCkrat je nju grozil, da ju zakóié. 
I onu noC je tak pijan doáel dimo, как je
den ätoplin i zbuhal je svoju suprugu. Zena 
iz samobranenje je jednu baltu prijela, i 
stém tri udarce merila na njezinoga mu2a 
glavu, koj je mrtev na zemlju se sruáil. 
2ena se saina najavila na redarstvo, gde 
su ju uhitili.

—  A u to m o b il— пеагеба. Knaller Fe
renc braááóiski trgovcu automobil se je 
poleg Szaszmagjaroá obéine gorizamutil. Knal
ler je tak teíke rane trpel, da je za kratkoma 
umrl.

—  O b ite ljk rcenje  na A n gja lfö ld u .
U pov. 7-ga dana kesno poslie podne na 
Angjalföldu u Mohaöi*ulica stojefii jedni hiái 
je Szabó Sándor tiskarni teíak s britvöm 
svoje dvé male diece umoril i za njegvo 
krvno dielo se jé sebe goriobesil. U hiíi 
stanujuói siromaáki teáaki su nikaj né znali 
od ovoga grozovitoga Cina, samo odveóer, 
za ősein ure, kadaje nesreéna mali iz svoje 
diele domov doála, onda su vidli onu krvnu 
dielo, kaj je na umorsto izmetani ólovek 
napravil. Krvnik u jednim listu to je pisai, 
da Äenina né prava ljubav je njega na ov 
Cin doneslo.

—  Katastrofa od jedne diete. Nov.
8-ga poslie podne Kiás Samu sedem IjetoSni 
uéenik u Budapeátu na Forgach-ulica 3-im 
brojnim hiái na tretjim katu se je na áténj- 
gaj sankal. Med térn je deéko ravnoteáje 
zgubil i iz tretjoga kata dőli buönul. Odmah 
je umrl.

—  Stre ljen i po ljode lavec. U Paulis 
(Aradvarmegjija) óbCini nov. 8-ga v noói su 
s lovnimoruZjem Sirian Lazar poljodelavca 
na smrt strelili. Так misliju, da se je umor- 
stvo iz zlovolja pripetila.

—  R a zb o jn ic tvo  pri jednim  fis k a - 
liusu. V nov. 7-ga poslie podne su razboj- 
niki hodili na Altmann Lőrinc dr. íiákaliuáu 
u Budapeátu JoZet ulica 25-im brojnim stanu, 
odkuda su dvéjezero Cetirislo korun vried- 
nosti dragulje vkrali. Razbojnike sada redar
stvo iáCe.

—  P ronevje ren i s luga . TurCanji Vil- 
moá budapeálinski Cinovnik je prék dal Birsch 
Alfréd slugi jednoga, od dvéjezerotristodv’aj- 
stiáest kurune izdate poátablagajnoga Cekka, 
da on sve peneze naj vzeme gori i njemu 
nek raCuna da. Birsch je Cekka po redu 
zamienil i s penezemi skoCil. Redarstvo ga 
potraZiva.

—  P ortugalsk i officéri proti re - 
publike. U Lisszabonu su pet generale i 
sedemnajst viáeáe reda officére, kao áto veC 
ménjáe reda olficére uhitili. Stém okriviju

straánoj ptici brand koliko se je samo mogel; 
pák ipák Ы bil zaglavil, da je imái na nogah 
CiZme ili da je prisutnost duha zgubil. Jed- 
nom rukom, koja mu je bila prosta, naperil 
je ciev puáke u prsa ptice, noZnim palcem 
je navinul lokota puáke a isiim palcem je 
jeziőeca pritisnul i puáku spruáil te je imái 
veselje, kad je toga pogibeljnoga neprijate'ja 
videl streljenoga pod nogami si leZati. Rane 
kője je kiunom na rameno zadobil, bile su 
tak dühöké, da se je moral nekoliko tjednih 
u ápitalu lieőiti, a zacielene narbe je nosil 
na sebi do smrli.

Na Parnassu, gde ovi jastrebi nisu nikaj 
nenavadnoga, как i na visokih peCinahRu- 
melije i Moréé, su pasliri jednoga loljagami 
zatukli, kad njim je hotel jedne zimske 
veóeri birku, koju su si na raZnju pekli 
silóm űzeti. On je opal mrtev u ogenj.

U Sardiniji как i u Korsiki, gde je lov 
na jaslrebe, jastrebe bradaóe, orle i na nji- 
hova gnjezda stanovita zasluZba siromaá- 
koga seljactva, spazila su tri brata u jednoj 
izdubini visoke klisure, nad straánim pono- 
rom takovo gnjezdo, kője im je obeóavalo 
obilan plen i liepo zasluZbu Ali klisura je

bila ne strma, veC как stiena jednaka, a 
gnjezdo u njoj je bilo tako daleko, da odoz- 
dol do nje nikakvom lojtrom nebi bilo mo
guCe dojti, pák je jedina moguCnost bila 
odzgora se na vuZu do nje spustiti.

Anda su braCa uzela dugó vuZe, kője 
su gore na vrhuncu okolo jednog mladog 
drveta о vili, le si na táj naCin nieku vrst 
koluta naCinili, po kojem Ce se vuZe smi- 
cati pri dole spuáCanju i gore vleCenju, a 
na kraju su priCvrslili iz jakog drveta preCku, 
na kojoj se je dalo sedeti, a rukami za 
vuZe drZati za onoga, koj Ce se dole spuá- 
Cati. Pri tóm poduzetju nije bila samo pogi- 
belj dole opasti slo i petdeset cipeliáov du- 
boko, veC i uapad starih jastrebah. Zato je 
on, koj se je dal dolispuáCali, vzel sobom. 
oátru sablju, a ostala dva su drZali vuZe, 
Najstariji je bil dvadeset i Sest godinah star 
a on koj se je dal dole spuáCati dvadeset i 
dvie godine, te je bil med njimi najkuraZniji, 
velikog i jakog tiela, crnih oCijuh i vlasih, 
ona prava liepa fela Covieka juZnih gorskih 
stanovnikah. Tretji pako brat je bil u dva- 
desetoj godini i dobro jak za svoje godine.

Anda se sad táj najgjegjerniji sedne na

nje, da su se na to spravili, kaj budu re- 
publiku sruáili.

—  D razese bude cigaria  i c ig aret-
lin . Magjarski financministar veó je odredil, 
da od 1911.godinu juniuS 1-ga budu cigarie 
i cigaretlini draZeái. Óva dragoCa pri neáteri 
cigarii samo za 1— 2 filléra bude vekáa. 
Duhan ostane. No, nejmo se bojati, zato 
gospoda i bogataái bráCas ne budu bagoáa 
puáili, ali pák Crnoga cukora cmulili!

—  Te zak i proti d ragoéa. U Seges- 
varu su po prilici dvésto teZaki november 
6-ga odveCer na varaáki ulici demonstrál 
noga hoda- delali s lampionami, demonátré- 
lali su Droti dragoCa i poleg izborne— prave.

—  S a m o u b o jn i starac . StareSi Cu- 
koy Gjula osemdesetdvé Ijetoáni umirovljeni 
sudacje u Aradvaraáa hataru u Maros rieku 
skoCil i umrl. Nesretni stari gospon veC je 
zdavnja bolestan bil i veC jenkrat je hotel 
sainoubojnik biti. Od odonut je jako na njega 
pazila njegova dievojka, Fritz Robert sudca 
supruga, pri kojim je starac stanuval U su- 
botu pred poldan ipák je nekak mogel vujti 
iz stana i jednako к MaroSu je iáé!. Njegva 
smrt je u céli varmegjiji veliku suCut izdala.

—  Iz  zaru6nice opatica . U Cestregu 
jejedna tamoánja dievojka s jednim mladen- 
com se zaruCila. VeC su bili i pri popu za 
radi vjenCanje, mladiCke su veC trikrat i 
ozvali u cirkvi, veC su se pripravili к gos - 
tuvanju kada je najenkrat zaruCnica iznik- 
nula. Neátere dane su u seli od nikaj drugoga 
né govorili, как od iznikjene zaruCnice, veC 
su parno izniknanje, drugi pák samoubojstvo 
sjeCali, dók se je né zvedrilo, da zaruCnica, 
koja je veC zdavnja hotela opatica biti, pred 
dvé dane od njezine vjenCanje se je dala 
gori zeti za opaticu.

—  Vkradjenje. Horváth Mari i Katalin 
tótfaluáiiski stanovnik su od LovrenCiC Jozefa 
suprugu, muragardonjisku stanovnicu na 
csaktornjaiskom sejmu 80 kurune vkrali.—  
Hajdinjak András i Novak látván su od 
Bagary Janoá dravaszentmihaljskoga krCmara 
pet kokoSi i jednu postelju vkrali.— Blaáko- 
vic Pal csaktornjaiski teZak je od Kirchfeld 

I Karolj Coaktornyaiskoga graditelja stopetdeset 
kurun vriédnosti drvo vkral.!

—  U vod u  vto p le n i m la d i decak. 
U Zalanjiradu Fabian látván gazdi dvé godi-

preCku te se joá dade privezati u sredini 
prsiuh za vuZe, za veCu sigurnost, da se 
nebi prevagnul a i zato, da bude u potrebi 
imái proste ruke te se dade dole spustiti. 
Sad lebdi nad izdubinom, u kojoj |e gnjezdo. 
On iz njega vzeme tri mlada jastreba ovCara, 
kojim su tekar pahulice priCele rasti. Sad 
krikne braői, da ga opet gori vleCu; njegov 
glas se Cuje daleko med peCinami, ali je i 
doprl do vuh njegovih neprijateljah. Na 
jedan krat se vidi od dveh starih jastrebah 
ovCarah napadnut, koji ga straáno napadaju 
te se u njega zaletavaju— i bili bi ga sigurno 
u pomor hitili, da nije bil za vuZe privezan. 
Svi drugi grabeZljivci, orli, jastrebi, koji su 
takodjer bili stanovniki tih peCinah, digli su 
straánu kriku i kreáCanje, te obletavajuCi ga, 
se je Cinilo, da hoCu jastrebom ovCarom 
pomagati. On se vidi od straánoga rója ob- 
kolen i sve vise napadan. On mora, da se 
pred njimi obrani, sablom podjedno vrhu 
svoje glave mahati i se na sve strani braniti. 
Na jedan krat poCutr, da se je vuZe, na 
kojem je sedel i privezan bil, Zestoko steplo 
on pogleda gore i na svoju strahotu vidi, 
da je 2estoko mahajuC sablom pogodil oätri- 
com vu2e i na tri Cetvrtine presekel lak,



ne stari Gjula deCak se je pod vrtom teku- 
Cem potoku igral, i u jednim nesretnim ter- 
nutku je u vodu opal. Dok su ga van vlekli 
deCec je veC mrtev bil.

—  U m iro v lje n i velik i sudec. Sólyomi 
Tivadar, od Sümeg kotara veliki sudec, koj 
je i u Medjimurju, u Perlak obCini du2e 
vremenah sluZil varmegjiju, za radi svojega 
betega, je molbenicu za umirovljenje к var- 
megjiji nutri dal.

—  V top il se  u g libu . U Cermő obCini 
se grazovita nesreCa pripetila u proSlim Cet- 
vrku pred poldan. Zimbran Gjörgj, koj je na 
obedvé nogah áepav, i к tomu na ruki ne- 
voljan preplazil je к susedu, na blatnim, 
ákliskini breZuljku se je ékiznul i u jarek 
je buCnul. Siromak Clovek se je u polmeler 
gliboCu glibu vtopil. Dók su na njega naáli, 
veC je mrtev bil.

—  Zgazil ga je  vlak. Baló András 
makóiski duhanvrtlar se öve dane s jednim 
vreCe duhanom Zuril u varas Baló je videl, 
kada se vlak pibliZaval, ipák je hotel na 
Sínje prék iti. Nego od deZdja Skliski Sinjah 
se Skliznul, i vlak ga je  na smrt pogazil.

—  Taljanski kralj m ed kolera 
bolestnik e. Taljanski kralj, koj je sada 
hodil u svojem orsagú, gde su poplave bde, 
kada se najjaj potuval, pogledal je u Napolju 
one bolestnike, koji u koleraSpitalu leZiju. 
Na red je hodil poslelje, i svakomu beteZ- 
niku je batrive rieCi upravjal.

—  Sm rt. Peczek Gjörgj plébános, espe
res i kanomk je 15-ga ovoga meseca u noCi 
ob 2 vuri na banhofu vu Csáktornya hitro 
umrl. Zrok njegove smrti je srCna kap bila, i 
koja ga je veC dugó moCila. Peczek Gjörgj 
je 28 let plébános bil vu Tüskeszentgjörgju,; 
i 1904-ga leta je postai kanonik. Peczek Gjörgj I 
je bil i inspektor íarniCke Skole dolnjega Medji- j 
murja. Peczek Gjörgj je iz Peöuha doma doSei 
s cugom, kada ga je nesreCa dostigla na ban
hofu. Cekao je cuga s kojim bi se bil vozil 
u Murakiralj. pák onud onda dirno u Tüske* 
szentgjörgj. Pecek Gjörgj plebanuSa su u 
kloSter nutri nesli u varos, od kuda su ga 
popoldne dimo spravili. Sprevod mu je 17. 
toga predpoldan bio, medjimurski sveCeniki 
su svi tam bili, da mu zadnju Cast podeliju 
Nek mu bude lahka zem lja!

da je sad з а т о  najednoj őetvrtini debljine, 
ili bolje rekuC tanCine vuZeta visel.

Kad je  to opazil, neizmerni strah ga 
je  obiSel, jer ako se sad ov tanki diel uZeta 
pod teZinom njegovog tiela vtrgne, onda ga 
viSe néma med Zivemi, jer Ce odleteti űo 
trideset klaftrih u dubljinu na sam kamen, 
gde Ce se na komádé raznesti.

MuCeC i u velikem strahu je sada oCe- 
kival svoju sudbinu, koju mu je Bog odredil. 
KonaCno su ga braCa ipák sretno dovlekla 
gore i on je stupil na tvrdo tlo te je svoje 
mlade bradaCe odloZil.

Velikim veseljem su ga braCa pozdravila 
i как je u onom kraju Cvrsta viera, klek- 
nula su sva trojica na zemlju te su skru- 
áeno moleC se zahvalili Bogu za tako srelni 
izlaz ovog toli pogibeljnog poduzetja. Na 
koncu su joä izpiovali >Tebe Boga hvalimo« 
i onda se sa svojim plienom vratili domov.

Táj gjegjerni mladiC pák se je— tak se 
poveda— u svojem smrtnom strahu tako 
preobrazil, da su ga susedi, kad je domov 
doáel, komaj prepoznali.

Em . Kollay.

—  Na sv je ts k o j iz lo zb i B rűse lj 
1910, bili su na svim podruCjima umjeCa, 
naroCito strojo tehniCkim, zastupani najveCi 
izumi, te je medjunarodna porota stajala 
pred teZkom zadaCom nego nikad prije. Tim 
je vekáa pobjedöo slavlje Singer Co. SivaCih 
strojeva dionickog druStva, da je njegovim 
tvorniCkim proizvodima, kao najsavrSenijim 
SivaCim strojevima svéta priznalo „ G r a n d  
P r i x “  odlikovanje.

—  K olera . U Gracu je jeden Sressler 
Lajos zvani pjeSaöki major u koleri zbeteZal. 
— U RomanéCku je Buzu Anna 60 godine 
stara Zena u koleri umrla. — U Hrvatski 
kraljevini je kolera na Cistoma prestala.

—  D are za  S za n a tó riu m . U Csak- 
tornyi na duSni dén 22 К 73 filiere, a u 
Perlaku od drZavne Skole u deckim razredi 
su 19 К 19 fillére skupa pobrali za Szana
tórium stran.

—  S e len je . Csaktornyaisko granica- 
redarstvo, koje je do vezda svojega stana 
poleg ZeljezniCke Stacione u Sampanjerfabriki 
imelo, bude se na kratkoma odselilo iz ovoga 
mesta. Od prvoga decembera poCemSi Ce 
redarstvo nutri u varaéu, na Széna-trgu sto- 
jeCu Becsay-zvauoj hizú se prékselili.

—  U m o rs tv o  u Calfadombu. Jos 
lani, október 3-ga dana se pripelilo, da u 
Calfadomsku krCmi KovaCiC létvan, Zadravec 
Mihalj i ovomu stari roditelji skupa su pili. 
Na fletnoma na svadjenje je doSei red, jer 
slari Zadravec je svoje deset korune zahlje- 
val od KovaCiCa, kojemi je on duZen bil. 
Od toga se rieősvadjeuje hapila, iz kojega 
je KovaCiC mladoga Zadravca za nevaljanca 
drZal. Zadravec se je na to jako rezsrdd, 
ali potlam utihil, to se je samo tak vidlo, 
jer v noCi je na KovaCiCa prezal i s jednom 
suhom kitjom ga je na sliepoCnicu vudril,
I kada je ov doli opal, joS neáterokrat ga 
je u glavu vudril, od Cesa je KovaCiC omedlel. 
Zadravec u svoji plaáenosti, kaj bude ovoga 
Cina pokril, KovaCiCa je u Muru poSiknul. 
Drugi dan je Mura KovaCiCa na breZuljek 
poSiknula, aü za vizitéranju su ga zakopali, 
jer su to mislili, da je KovaCiC, zaradi njegve 
supruge smrti, samoubojnik postal. Nitko 
ne bi znal od ovoga Ста, ako bi sam Zad
ravec né svojen.u mlajSomu bratu, Menj- 
hértu izdaval, koj je ovu célú umorstvo

“onda Zandarim priSaputnul. Zadravca su na 
to uhitili i njega к sudu . prék dali. Nagjka- 
niZaiski sudbeni stol je u proSlim tjednu 
donesel suda. Zadravca su na pet létno kaz- 
nionu odsudili Krivec se je u sudu zado- 
voljil.

—  P o vo d n ja  u B elg ium u. U Bel- 
giumu i Luxenburgu strahovita povodnja 
pustoSi. Cuda| varaSe i obCine je voda vun- 
zlejala i veC stani su se sruSile. ZeljezniCka 
promet stoji. Kvar je veC milliun.

—  S a m o u b o js tve . Maúks Ferenc 19 
léta stari muiijivooprematelj je u proSloj 
suboti odveCer u BudapeStu u Kazinczy-ulici 
35 brojnim hiZu s Browning revolverom 
na smrt strelil. Njegvomu Cinu zroka né poz- 
naju. — Komlóéi Mihalj budapeStanski auto- 
mobilvoditelj se je u Szegedu u jednim svra- 
tiStu u glavu strelil i odmah umrl.

—  N o v i m o s t. Как vu 1911. IjetoSnim 
orsaCkim proracunu Citamo, trgovaCki minis- 
tar je vekSu svótu gori vzel na pripravljeoje 
letenjeiskoga Mura mosta. Dakle ipák bude 
jedenkrat i ov most u redu stal.

—  P rie s to lo n a s lje d n ik  i n jegva 
suprug a  u B erzence . Grot FeStetich Tasiló, 
keslheljski vlastelin velike goste ima sada 
na njegvim imetku. Naime Ferenc Ferdinand

kronprinc i njegva supruga su veC od no
vember 9-ga dana u Berzenci, kakti grofovi 
gosti, na vadasii. Zvun öve tam su joS:W in- 
dishgrätz herceg i njegva supruga, barun 
Jnkey JoZef, grot Karolyi Gyula udovica i 
njena dievojka, groi Mailath JoZef, gróf Wenk- 
heim, markgroí Pallavicini, grot Festetich 
Vilmos i Gjörgj i drugi.— 1 jedna neugodna, 
krvna pripeCenja se pripetiío kronprinza po- 
hodu. VeC u október mesecu su pod opazku 
vzeli Zandari berzencisku Sumu. Pod prigo- 
domjedne hod obhodje su dva Zandari, Vide 
Lajos i FiSli Gjörgj zateCili u Sumi jednoga 
zvjerokradicu. Zvjerokratiica jeodbjeZal, skoro 
na neStere koreCe je na svoje progunitelje 
strélal. Kuglja je né trefila. Na to su Zandari 
slréljali na zvjerokradicu, koj se je na smrt 
skupasruSil. Selski ljudi su u streljenomu 
zvjerokradici LonCar Ferenca poznali. Od 
toga s nekáom pazljivostjum imaju brigu na 
to, da niéCi se né pribliZava к Sumi.

—  M ontenegroiski kralj u Becu.
Miklós montenegroiski kralj bude u buduCnu 
Ijetu, poCetak januar mjeseca u BeC doSei, 
gde, kakti magjarskoga kralja gost u Burgu 
Ce stanuvati.

—  Sit zivota jed n e m atrón e. Na-
nel Nandora udovicu, jednu kéSmarksku 
bogatu su u postelju mrtvu naSli. OdveCer 
je jako zakurda n peC, kojemu róra je za- 
prla. VanÜevajuCi ugljengaz je sedemdeset- 
tri godine staru matrónu saklal.

—  G osp odarstven i i kuceobrtni 
ucevni tecaj Mag|árski ministar je odred.l 
da vu orsagu za male gazde, kojim je jako 
potrebito da u gospoderstvenim poslu Cím 
veC znaju, i ovo znanstvo na svoj hasén 
obrneju, gospodarstveni i kuCeobrtm uCevui 
teCaj dr î. Na takvim gospodarstvenim uCev- 
mrn teCaju od zemljofadjenje, rastlinepovanjei 
Sivinjeodgojenje i od druge hasnovite stvare 
se uCiju. Poleg toga velika briga je i na to, 
da se púk nekakov kuCaobrtni stvar UCi;jer 
dobro znamo, da 11 zimskirn dnevim borrneS 
garda skorom nikakvu dielo neima, i как 
je dobro, ako né samo na njegov stran, nego 
i na prodaj more on пека sgotoviti. Napri- 
mer ovdje u Medjimurju как dob«*o je to, 
tko zna koSare pleti, ménjéé gospodarstvene 
stare napravití. S takvom dielom si né зато 
vriéme na hasén obrni, i neStere fillére si 
more skupaSparali, skupadonesti. Eto, u 
Muravidu как lépő diela, i как velikoga has- 
na ima ona dru^lva, koja koéare diela né 
samo za Medjimurje, nego z:t ciéli orsag. 
Takve gospodarstvene uCevni teCaji Ijetos u 
naSi varmegjiji na 7 mestah se budu drali, 
med öve u Medjimurju na tri mestah, i to:  
AlSódomboru, Üravavaáarhelj 1 MuraCanj. Ve- 
liko zahvalnost je vriéden Filipich LajoS 
dravavasarheljski plébános, naS njegdaSnji 
orsaCki ablegat, koj je uvjek na sreu imái 
meejimurskoga puka, 1 trsi se na to, da pu- 
ku Sivlenje olekSa, i njemu, takak obCinskim 
notariuSam, i uCiteljim je zahvalnost, koji su 
öve uCevne teCajne poskrbile, i na hasén 
donesli.

—  T o s lto j u k lostru . U ciélim sviétu 
je velikoga Cudnovata zrokuval on glas, da 
grot Tolstoj Leo, glasoviti ruski pisec je 
svojega doma Jasna-Poljanu ostavil, lak re
kuC izniknul i u kloSter idei. Veliki pisec i 
reformátor je u kalugaiski Samardinski-kioS- 
ter iSel, i tam hoCe od svojega divljenja 
zadnje dane doliiiveti. Jednoga lista je pi
sai svoji suprugi, i tam sve poveda, da za- 
kaj je toga Cina napravil.
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mmázsa I m.-cent, | kor. fill.. ( |,
Búza elsőrendű PSenica 20 00—
Rozs Hr t  13 50—
Árpa JeCmen 13 00—
Zab Zob 1450 —
Kukoricza Kuruza suha 1200—
Fehér bab uj Grah beli 20 00—
Sárga bab » Äuti 17 00—
Vegyes bab » zméáan 16 50 —
Kendermag K onopljenosem e 22.00 —  
Lenmag Len 28 00—
Tökmag KuSCice 3000 —
Bükköny Graborka Г4 00 —

ALKALM I V É TE L !
Helyszűke miatt a raktáramon levő leány-gallérokat, 
téli köpenyegeket és téli kabátokat beszerzési áron 
árusítom. - Állandó nagy raktár a következő cikkekben:
8 korona női strapa fűzős cipő 8 korona

9 korona női box fűzős lakkaplival 9 korona
IQ korona női box gombos lakkaplival IQ korona

11 korona úri box cugos vegy bergsteiger || korona.

Valódi amerikai cipók, vízhatlan gummicsizmák és sárcipűkben
nagy választék.

Egyedüli raktár Pichler-féle loden- és plüschkalapokban 
valamint valódi angol Christis kalapokban. - Az áruk 

minőségéért szavatolok.
P O L L Á K  G Y U L A  női-  éS f |r f .tD,v a t ä ru h Az a

Értesítés. —
Van szerencsénk a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy legújabb divat

szerinti

N Ő 1 - K A L A P  M O D E L J E I N K
megérkeztek, melyeket nagy választékban a legjutányosabb árak mellett bo
csa j  thatjuk a n. é. közönség rendelkezésére.

Ügyes és gyakorlott kalapdiszítönönk m i n d e n n e m ű  á t a l a k í t á s t  e l 

v á l l a l  é s  t e l j e s  m e g e l é g e d é s ü k e t  e l ő r e  I s  b i z t o s í t h a t j u k *

Női- és gyermeksapka és kalapokban nagy választék.
Hirschsohn Testvérek

аза s-ю divatáruháza Csáktornya.

И  K0VALD PÉTER és FIA j
cs. és klr. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztító és gőzmosó-gyár t

I BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZÁM. (

) m egbízói kényelmét szem  elölt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki vá- T
I rosban képviseletet létesít és ezáltal m ódot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy ti
I cégét —  a csomagolás és postaköltségek mellőzésével —  közvetlenül felkereshesse j

[ Hirschsohn Testvérek Csáktornyán J
[ vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az url-, női- és gyermek- .
' öltönyök, díszítő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke- 
)  ̂ ét végáruk, szőrmék stblek vegytlsztítását és festését. ti
I Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását is. ti
I A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor m éltányos (
I árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és szám os megbízatást ф
I a KOVALD PÉTER  ÉS F I A  CÉG. £

Strákia Testvérek
f ű s z e r -  és  c s e m e g e  üzlet .
Г с я С 7 Я г 1 п г Н л  Budapesten. Nyári és tél 
L o d o Z a r T U r U O  gyógyhely, a magyar Irga 1- 
masrend tulajdona. H b őra n g  u kénes hévvizü gyógy fürdő 
m odern berendezésű gőzfürdő, kényelm es iszapfürdő, iszap- 
borogatások, uszodák külön  hölgyek < s urak részére 
Törők-, kő- és márvány fürdők; hőlég, szénsavas- ét 
villamos-vízfürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg csuzos bántalmaknál és idegbajok el
len. Ivó-kura a légzőszervek hurutos eseteiben s altest 

, pangásoknál. 200 kényelm es lakószoba. Szolid keeelés, ju  
tányos árak. G yóg y- és zenedij nincs. Prospektust ingyei 
ó s  bérm entve küld

re* и - n  AZ IGAZGATÓSÁG.

F ix  fiz e té s  é s  m a g a s  j u 

t a l é k  m e l l e t t  a l k a l m a z u n k  v i d é k i  

ü g y n ö k ö k e t ,  s o r s j e g y e k  r é s z l e t -  

t i z e  t é s r e  v a l ó  e l a d á s á h o z . H a 

v o n k é n t  e l é r h e t ő  j ö v e d e l e m  

3 0 0 — ( Ю 0  k o r o n a .

H e c h t  B a n k h á z  R é s z v é n y -  

t á r s a s á g ,  B u d a p e s t  

964 ü—e F e r e n c i e k  t e r e  6 .
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^ Értesítés-
' Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy V a r a i- '
Л iUnban a F e r e n c  J ó z s e l - t é r e n  (a Central kávéház mellett) egy <
Jr modern <

*t férfi- b  női divatáru üzletet
^ nyitottam. Mindennemű női- és férfiöltönyöket u. m.: nőikabátot, szövetet- 1
£ és szabósági hozzávalót, cseh vásznat, női- és férfi fehérneműt a legdiva- <
к tosabb alakban és színekben tartok raktáron. *

 ̂ Ágyberendezések, szőnyegek, függönyök igen előnyös árban. '

jt M enyasszonyi kelengyék. :
 ̂ Számos látogatást kérve, maradok <

 ̂ kitűnő tisztelettel ,

964 3 - 1 0  Koloman Я. Sparing. ,

Schmidt Ede:: zongoraterme
CSÁKTORNYA.

Ajánlja a legkitűnőbb minőségű 
zongoráit.

O l c s ó  á r a k !  : :  B e c s e r é l é s !  

въ7 23-26 R é s z l e t f i z e t é s  !  : :  J ó t á l l á s  !  | 
^  ^  ^

A

MU R A K ÖZ I  TAKA R É K P É NZ TÁ R  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G
Csáktornyán

folyó évi julius hó 1-vel uj üzletágat honosított meg, amennyiben a már több intézetnél
közkedveltségnek örvendő

takarék b iztos ítást
nálunk is terjeszteni fogja.

Ezen intézmény lényege az, hogy a fél a takarékpénztárnál heti befizetem könyvecskére 
15 éven át hetenkint 1 koronát és a táblázatszerű fillér pótdíjat fizeti be, mikor is 15 év 

eltelte után a takarékpénztár a félnek —  kamatos-kamattal ЮОО koronát fizet vissza. 
Amennyiben azonban a fél a 15 évi időtartam előtt, bármikor is netán elhalna, úgy 

azonnal ugyancsak юоо korona fizettetik ki örököseinek.
Belépni azonban nemcsak egy koronával, hanem 50 koronáig bármely egységgel is lehet, és 
ilyenkor természetszerűleg, annyiszor egy korona és annyiszor a megfelelő pótdíj fizetendő, 

ahány ezer koronát a fél magának biztosítani kíván.
============================== Belépni bárm ikor lehet. ■■

Vidéki befizetőknek portómentes postatakarékpénztári befizetési lapokat ingyen bocsátunk 
rendelkezésükre. —  Felvilágosításokat szóban és Írásban bárkinek ád, ismertető fűzeteket küld,

jelentkezéseket mindenkor elfogad a

Mnrakőzi TaKarOtpVnztár fifczVfoytársaság Csáktornyán.
Nyomatott Fiáchel Fülöp (Strausz Sándor.) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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