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XXVIII. évfolyam. Csáktornya, 1911. augusztus 20-án. 84. szám.
A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések, magyar és 

Telefon szám 34.

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

M egjelenik  h e te n k in t egyszer: vasárnap.

E im etée l Arak:
Egész évre Я kot-

Fél é v r e ............................ 4 kor.

Negyed évre . . . .  2 kor.
Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

NyIIttér petitoora 50 fillér.

Felelő» seerkeextO:

Z R ÍN Y I KÁROLY.
F6eserkenztű:

M A R G 1T A I JÓZSEF.
Kiad* ée leptnlajdonoe:

STR A U S Z SÁNDOR.

Szent-István napján.
Nem kell nagy históriai belátás ahhoz, 

hogy higyjük, miként Istvánt korában a külön 
magyar Gondviselés adla számunkra.

Mikor István trónra lépett, akkor már 
egész Európában szétfoszlóban volt a magya
rok legyőzhetetlenségének félelmetes mithosza. 
Akkor már megvolt Augsburg és két párdu- 
cos elöljáró vitézünket: Bulcsút és Lehelt 
Regensburgban fölakasztották. Közel voltunk 
egy nyugoti koalícióhoz, mely egyenesen a 
magyaroknak a világ szintjéről való kiirtását 
határozta el. A hitváltoztatás, a belépés az 
európai kultúrába kényszerű szükség volt. 
Hiába lett volna István király nagy állam- 
férfiúi bölcsesége tia őseink, ez az ükunokáiban 
is nyakas magyar nem pártolt volna 
el Hadúrtól, ha az augsburgi véres le- 
győzetés és a futás szégyene nem pirította 
volna arcukat. A keresztény hit fölvétele 
nem valami finom diplomáciái munka volt. 
Sok vastagnyaku magyarnak feje gördült 
le, akik inkább Hadúrnak akartak hódolni 
és a berkekben fehér lovat áldozni.

Nem annyira a huzódozás a keresztény 
kultúrától, melynek szépsége megihletle őse
inket, mint a nemzeti hagyományokhoz való 
állhatatos ragaszkodás állott gátul. Hadúr 
tisztára nemzeti Isten volt. Ilyen Istene egy 
népnek sem volt. Azt a magyar képzelet 
alkotta meg, és magyar virtusokkal díszítette 
föl. Ez a különös magyar Isten nemcsak 
megengedte, de megkövetelte az ellenségre 
törést, sarcszedést, egy kis un kegyetlenke
dést s a folytonos kalandozást. Azt érezte a 
magyar, az első keresztény szerzetest meg
látva, hogy amit ez prédikál, az merő ellen
téte a magyar kalandos szokásoknak és 
virtusoknak Koppány vezér tehát az igaz 
nemzeti álláspontot képviselte és pedig úgy,

hogy minden kelevézzel bánni ludó magyar 
érzésvilágában vele egyezett. Mi volt mégis 
okozója, hogy a nemzet zöme elég rövid idő 
alatt kereszténnyé lelt? Kétségkívül a ke
resztény hitelvek fenséges volta ihlette meg 
a mi őseinket legjobban. István király anyja, 
Gizella, nagy diplomata volt. Ö a magyar 
vezérek és alvezérek nejeit nyerte meg az 
uj hitnek és míg a férjek odakint kalan
doztak, a házi tűzhelynél odahaza már esz
mények áldozati tüze égett, mikor a ke
resztény vallás által szintén ihleteit harcos 
magyar hazatért.

És a mi e mellett a legnagyobb tényező 
volt: István király államalkotó nagy tehet
sége. Hisszük, hogy jámbor lelke meghódolt 
a Szeretet istenének, ámde s z ív ó s  küzdelme 
a hitért egy ezredévnek perspektívája szerint 

! — az államférfi magasabb belátása. István 
nemzetségét akarja megmenteni s egy erős 
nemzeti országot akart a Duna-Tisza me- 

I dencéjében egesz a Kárpátok belső nagy 
hegykoszoruja között. És olt mutatkozik 

I államférfiul kva ítása, hogy nem Bizánc ke
resztény Intet választolla. Tudta, hogy Gyula 

I vezer diplomáciai megbízásból Konstantiná
polyban járván, a keresztény hitet keleti 
módra vette föl: István Nyugotra tekintett 
Innét várhatta nemzete elnyomóit. Innét 
akarta megszerezni a hitbeli egyezésnek 
szövetségtársait. Minden jel szerint az állami 
alapozási rokoni szalukkal is munkálta s 

i ahogyan korában, a nemzeti hagyományok
kal, vágyakkal számotvetve országál organi
zálta, ez államférfiul tapintatának lénye, di
csősége. Ha nem így járt volna el, igaza 
lett volna a költőnek, mert elkövetkezett 
volna »a nagyszerű halál, hol a temetkezés 
felelt egy ország vérben áll«. És bekövetke
zett volna előbb, hogysem a költő igy éne
kelhetett volna.

István király mmden magyaroké Nem 
lenne nemzeti kegyeletünk, ha ennek a nagy 
királynak, ennek a iiemzetalapozónak ne- 
venapja nem volna egyetemes nemzeti ünnep. 
Bölcs volt nagy elme, egy viszontagságos 
népnek nemzeti szerzője. Az Ég adta őt ne
künk. Nélküle a magyarnak még a hírét is 
elhordta volna azóta a szél.

1823— 1911

A magyar Géniusz zászlót hajt. A ma
gyar Géniusz a magyarság halottját siratja, 
amikor Molnár Elek kihűlt teteme elölt, fáj
dalomtól megtörtön, a magyarság vesztesége 
fölött gyászba borúi.

Ebben a fájdalomban mi is osztozko
dunk. Mert Molnár Eleknél nagyobb magyar 
ebben a városban nem volt. Mert a magyar
ságért ebben a városban Molnár Eleknél 

I többet senki sem tett. Mert Molnár Elek 
! szinte providenciális férfiú volt, akit a Sors 
kegyelme vezérelt hozzánk Csáktornyára, 
hogy a magyarságnak apostola legyen. Hogy 

(zászlóhordozója legyen annak a lelkes csa
patnak, mely a magyar nyelv magjál volt 

I hivatva elhinteni ez áldott földön, ahol az 
idegen nyelv dacára mindenkor magyar ér
zés honolt.

Molnár Elek hazafias missziójának fér
fiasán tett eleget Fáradhatatlan volt minden 
ténykedésében: a közügyek terén, társadalmi 
keretben. De legkiválóbb érdemeket az iskola 
körül szerzett Itt tellett ki legnagyobb tevé
kenységet. Itt kereste ambíciója kielégítését. 
Ide vitte be izzó hazafias lelkületének gyújtó 
szenvedelmeit, rajongását.

A városházái!, az iskolaszékben, a vár-

I
Csel csal.

Irta: C site  K á r o ly .
Grünfeld úr csak egy negyed órára távozott | 

el üzletétől, mégis mire visszatért, egy hamis fo- ( 
rintost ta lá lt a kasszában. Nagy patáliát csapott e 
végett s volt m it hallania az addig őt helyettesítő, 
feleségének. j

—  Még a vak is megláthatná, hogy hamis 
ez a forint, csak te nem láttad meg. M ár most! 
m it csináljak vele? Hisz mai világban még a p a - ; 
rasztnak sem lehet kiadni rossz pénzt. De ha aj 
nyakamon marad, leveszem az arany láncúdról az 
aranypénzt s ezt akasztom helyére.

Kádi asszony tiltakozott a vád ellen. Tanú 
reá a Samu inas, hogy ő még jó forintot sem vett 
be, nem hogy rosszat; mert ahány vevő volt az j 
alatt, mind koronával és különböző értékű filléres 
pénzekkel fizetett.

—  Tán még reám fognád, hogy én vettem j 
el?  —  kiáltott indulatosan Grüníeld úr.

—  Nem is én. IJgy-e Samu?
—  I-giiz, forinttal addig senki sem tizeiéit, 

míg főnők ur távol volt; —  bizonyította kissé he
begve s erősen pislogatva a Samu inas.

lay hát az angyalok hozták ide az égből. 
Hanem azt is megnézem délben, hány pogácsát 
kapsz te nagyfáid az asezonyodtul.

Tehát ezen tévedés is úgy járt. mint a sze- 1  

gény kis, törvénytelen Gyurié«, Bábica, a Gvurica 
Borbélya néni leánya. Ugyanis nem akadt neki 
papája.

Grünfeld úr ezek után minden igyekezetét 
oda irányítá, hogy a hamis forinton túl tudjon 
adni. Szerencsés napja volt. Pityer Ferkó, hegyháti 
atyafi tért be hozzá egy kiló sóért s tiz koronás 
bankjeggyel fizetett. A pénz ismerete pedig oly hi
ányos. akár csak az oláh cigány gyermekek ruhá
zata. így szó nélkül elfogadta a rossz pénzt, a 
többi visszajáró pénzzel. Ámde fertály óra múlva 
nagy sebbel-lobba! állított vissza.

— Görény föd úr! itt a pénze. Adjon helyette 
másikat. A takarékban nem fogadják el. Azt mond
ják, hamis.

— Mi közöm hozzá ? ! én tőlem nem kripta. 
£n nem csinálok rossz pénzt —  szabadkozott 
Grünfeld lír, mialatt annyira rázta, hadonázta a 
kezét, mintha csak jó forintokat akart volna belőle 
kirázni.

— De Istenemre, mondom, hogy itt kaptam. 
Hisz máshol nem is voltam; —  bizonyította Pityer 
Ferkó. D i hasztalan vólt minden erőlködése, nem 
cserélte ki a rossz pénzt a boltos, sőt még ki is 
tolta az atyafit a boltból, amint hangosan köve
telte igazságát.

Pityer Ferkó, ha nem is éppen a Vörösten
gerbe, de a Rába fenekére kívánta a Grünfeld bol
tost. Próbálta máshol ki idni a hamis forintot, de 
nem sikerült neki. Végre, amint egyik utcasarkon 
nagy elkeseredéssel csóválta a fejét, találkozott 
Cziza Gergővel.

—  Mi baj, Ferkó ? tán a fogad fáj ?
—  Hej Gergő testvér, tönkre vagyok téve. 

Hamis forintot adott vissza pénzemből a Görényföd 
zsidó s nem veszi vissza és máshol sem fogadják 
el. Hogy az ördög vinné el az ilyen pénznek a 
megcsinálóját.

—  Csak az a bajod. Sose emészd a m ia tt  
magadat. Add ide visszaadom én annak a zsidónak.

Ezzel Csiza Gergő a bal m arkába fogva a 
hamis pénzt, beköszöntött a Grünfeld boltjába;

—  Adj' Isten jó napot. No, van-e sok egész
ség, tejes ú r?  —  bizalmaskodott az atyafi.

—  Alászolgája, kedves szomszéd. —  Fogadta 
a boltos a köszöntést. —  Mi tetszik kérem ?

—  Először is eresszen ebbe az üvegbe két 
deci folyadékot —  a torkomnak.

—  Pálinkát, hehehe, ugy-e, kedves szomszéd ?

—  No, ippeg azt. Osztég egy pakli dohányt 
is adjon; —  szólt az atyafi s egy húsz koronás 
bankjeggyel fizetett.
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megyénél s összeköttetései folytán a minisz-j Ez a fa Molnár Elek emlékéi hirdeti. — Meghívó. A Zalavármegyei Alt. Ta- 
teriurnban érvényesítette befolyását, hogy a A magyarság megizmosodását. Végeredmé- nítótestület t. éri augU9zt. 28-án d. e. 9
városi iskolák az 1868-iki törvények értei- nyében diadalát! órakor Keszthelyen, a városháza díszter
mében szereztessenek, fej lesz lesse nek. A ta-| —иг------ mében tartja rendes közgyűlését a kö-
nltói gyűléseken és tanítókörökben, munka-1 C s á k to rn y á i  köZ Ü gyek. vetkező tárgysorozattal: 1. Előadásai a pat-
társai körében lelkesített. Az iskola falain | д »Zala« című laptárs gyakran külö- ronázs-egyesülelről Tartja: Jureczky Iván, 
belül, rendes órákon és vizsgálatokon bűz- nösen feltűnően foglalkozik az utóbbi időben nagykanizsai királyi ügyész. 2. A kisded- 
dította az idegenajkú gyermekeket a ma- a Csáktornyái közigazgatási ügyekkel. Az óvásról felolvas: Hüli Cecilia, Csáktornyái 
gyár nyelv megtanulására s láthatólag örült, említett tisztelt laptársunk figyelmünket ezzel áll. óvónő. 3. A tanítók szolgálati pragmali- 
ha dicséreteivel, ju ta lm azásai! az iskola sí- igazán magára terelte, mert közleményei j kájáról felolvas: Brauner Lajos, Csáktornyái 
keresebb munkálkodásához ő is hozzájárul- alaptalansága oly kirívó, hogy az igazság ér-j áll. tanító, a Muraközi Tanítókor elnöke,
hatott. dekében — mert hiszen mi is a közügyét'4 Az ismétlő-iskola reformjáról felolvas:

Fáradhatatlan munkálkodásának sikere s nyilvánosságot szolgáljuk __ bele kell Horváth János, zalaegerszegi áll. e. igazgató
is volt A várost a kezdet nehézségein át- áZólanunk._______________________________tanító. 5. Alapszabályok módosítása. 6. Tisz-
segítette. S a magyar ügy szerencséjére aj Mi sem élünk itt behunyt szemmel újítás. E közgyűlésre a tanítótestület tagjait 
város polgárságában, elsősorban vezetőiben i mormota álmot. Mi is látjuk, hogy miként és a szíves érdeklődőket meghívja S/.alay 
támogatásra talált. Hogy Csáktornya intelli- látják el nálunk a közügyeket. De mi lap- Sándor megyei tant. elnök. Gyűlés előtt fél 
genciájában és magyarságában rövid négy társunkkal ellenkezőleg — habár ez senki 8 órakor Veni Sankcte lesz a plébánia-temp- 
évtizeden belül oly nagyot emelkedett, itt által legkevésbé sem provokáltatott — itteni lomban. Déli 1 órakor társasebéd a baiaton- 
keressük gyökerét. Abban t. i., hogy a pol- közigazgatásunk minden faktorának, tehát a parti Hullám-szállóban. Egy teríték ára (4 
gárság körében mindenkor nagy mértékben Csáktornyái jegyzőnek is csak meleg elisme- fogás étel. kenyér és 3 5 deciliter bor) 3 ko- 
találkozunk a haladás iránt való érzékkel, réssel adózunk. Tisztességük, igazságszerete- róna. A társasebéden rész.tvenni, valamint i 
a kivitel iránt való ízléssel és a kellő áldó- ügybuzgóságuk és szorgalmuk mindenki éjjelre szállást óhajtók szíveskedjenek mi- 
zatkészséggel. előtt nagyon ismeretes s csak csodáljuk, előbb jelentkezni Muray Lajos népiskolai

Ezekre támaszkodva Molnár Elek is hogy Nagykanizsa már oly messze volna, igazgató urnái; mert a nem jelentkezők sem 
könnyebben érvényesülhetett. így lett Molnár hogy amíg a tudósítások oda érnek, a tények a társasebéden való részvéteire, sem elszál- 
Elek párját ritkító lelkesedéssel éveken ke- és állapotok ellenkezőjét mutatják. lásolásra igényt nem tarthatnak. Mivel e
resztül zászlótartója a város tanügyének, a A magunk részéről arra kérjük lap- közgyűlésen alakul meg az óvónők szakosz- 
Gondviselés inlézKedéséből ép akkor, amikor társunkat legyen nyugodt s amig az ellen- tálya, óhajtandó, hogy az óvónőtagok teljes 
a város tanügyét hazafias alapra kellett kezőre ok nem lesz, senkivel szemben se lazámban megjelenjenek, 
fektetni bizalmatlankodjék. Hiszen a híreknek is csak — Kinevezés. A vallás- és közoktatás

S Molnár Elek ezt a feladatot éleslá- úgy van értéke, ha igazságot hirdetnek. ügyi m. kir. miniszter Láng Máriát a dráva-
tással párosult acélerővel és mérhetetlen ha- —...............  ̂ — - - r r .^ =  | vásárhelyi. Krauipalics Magdolnát a ráckam-
zaszeretetlel oldotta meg, amivel a magyar- — Hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy zsai és Nuzsy Stefániát a Csáktornyái áll elemi 
Ságnak is kiváló szolgálatokat tett. a f évi szept. l-én készletben levő az ital- népiskolához rendes tanítónővé nevezte ki.

A magyar iskolának Molnár Elek a j mérési engedéllyel biró felek birtokában 10 — Halálozás. Csáktornya társadalmát
megalapozója Csáktornyán. Hogy ez iskola- hkliter fokot meghaladó szeszes folyadékok a lefolyt heten súlyos veszteség érte egyik ki- 
kat utóbb nemzeti alapon arra a színvonalra az illetékes m. kir pénzügyőri szakasznál f. válósága, az igaz magyar polgár mintaképe, 
emelhették, amelyen a magyarság dicsőségére évi szeptember 3-ig bejelentendők. Az erre péterfalvi Molnár Elek, nyug. urodalmi ügyvéd, 
most állanak, szintén Molnár Elek érdeme, vonatkozó bejelentési űrlapot és a szükséges f hó 14-én a hajnali órákban rövid betegség 

Molnár Elek neve Csáktornya kultur- felvilágosításokat a feleknek a pénzügyőri sza-1 után elhunyt. Molnár Elek 1823. március 31-én 
történetének egyik ténypontja. kasz nyujl|a. Megjegyeztetik, hogy 1 hlfok született Oltárban, ahol édesalyja Molnár

Molnár Eleket gyászoljuk, de egyúttal szeszes folyadék körülbelül 2 liter közönsé János urod. ügyvéd s utóbb Zalavármegye 
áldjuk a Mindenhatót, hogy őt nekünk adta gesebb fajta pálinkának felel meg, bejelentés főügyésze volt. Gimnáziumi tanulmányait 
s hogy szinte patriarkális életében munkás- elmulasztása 4—8-szoros rendbírságot von Kőszegen, Szombathelyen, Varasdon, jogi ta 
ságának gyümölcseit még élvezhette. maga után. nulmányait pedig Zágrábban és Budapesten

Saját szemeivel láthatta, hogy Csáktornya A községi e lö ljáróság . végezte, ahol már 20 éves korában kettőd
magyarrá lett s ez életének legszebb jutalma ~~ , f A , T~  "  ^  diplomát szerzett. Tanulmányai befejezése
lehetelt. К  С Ь  О д  F E L E K .  után Alsólendván ügyvéd lett. Az 50-es évek

Molnár Elek eltávozott körünkből. De A l . — Г  . ~ .. végén Molnár Eleket a győri törvényszéknél
nyugodjék békében Az ő buzgó tevékeny- * *,га,У születésnapja. Őfelsége szü- rnint törvényszéki bírót, majd a 60-as évek
sége példát statuált. Csáktornyán már nincs ülésnapját a szokásos kegyelettel ülték meg e|e|én Budapesten ismét mint ügyvédet la- 
visszaíejlödés. Az általa szélesre taposott nyo- Csáktornyán e hó 18-án. A hivatalos épü- látjuk. 1864-ben már Csáktornyán van, ahol 
mokon tovább haladunk. Az általa elvetett leteken lobogók lengtek, 9 órakor hivatalos Festetics György gróf meghívására mint egyik 
magból terebélyesedő fa lett. istentisztelet volt. melyen a hatóságok, hiva- urodalmi ügyvéd telepedett le, mely állásá-
_____________  _ _ ____________  talok, iskolák képviselői is jelen voltak. Az bail különösen az úrbéri elkülönítési perek

p .. r ы , . . .. , . . ünnep fényét ez évben a katonaság emelte, lebonyolításában serénykedett Hegedűs József
G?4 e'd. ur llzenk^enc korona negyvenhat д 2 istentiszteleten az átvonuló katonaság is urocj Qawéd halála után ő lelt a aróf u'v fillért adott vissza, amely között volt négy darab , . , . . ® urou. ugyvea naidia után о leu a groi úgy

egy forintos is. Csiza Gergő markába szedte a resztveit: a tisztikar a templomban, a legénység védje. Állásától 1894-ben vált meg, utána
visszajáró pénzt, mialatt a balkezében lévő hamis az Arpádtéren mely utóbbi a mise alatt egy darabig magánprakszist folytatott, de
forintossal kicserélte az egyik jót, elkezdé egyen- háromszor sói űzet adott. Az istentiszteletnek rendes irodát nem vezetett Molnár Elek
kint Vizsgálni a pénzeket s a hamis forintost pedig lélekemelő mozzanata a mise végén a Hím- hivatalos ténykedésén kívül is nagy tevé-
3 e n 0Ä , 6 | Va ",aga9ri‘ ’ “gV V,ZSg nU9Z. VoU.: melVel ? templomba vezényelt kenységet le/ ett kj. Csáktornya közéletének

— Nű, talán nem jó az a forint? — kér- buezárkülönilmény is lelkesedéssel énekelt, mozgatója volt. Minden társadalmi akcióban
dezle Grünfeld úr. Kinevezések. A földmivelésügyi m. élénken résztvett, a magyarság fanatikus har-

— Én biz’ úgy vélekedeK, hogy hamis ez a kir. miniszter Szenteh Dezső soproni és cosa У0ц e téren maradandó érdemeket
jószág, akárcsak a bug^ri to  mrnyecsk^ Beszterczey Gábor Csáktornyái gazd. szak- szerzett. Mini a törvényhatósági bizottság
féld úr s átvétlé Csiza cfrgőWI és f i á i v á  ‘" " f" * * 1, .•" !« ; .beoszlf.8“k «• tagja, mint városi képviselő, iskolaszéki elnök
vizsgálta. — No azért jó pénz, csak tessék eltenni, Hletméttyeík érintetlenül hagyása mellett gaz- örök emléket állított magának. Míg egészségi 
— akarta az atyafira tukmálni. dasági tanárokká nevezte ki. állapota engedte a képviselőválasztásokon

— Ha jó, csak tartsa meg Görényföd úr — Házasság. Kraschovetz Károly da- állandóan elnökösködölt. Utóbbi időben azon- 
magának. Nekem adjon helyette másikát, — tolta ruvári kereskedő házasságot kötött e hó han mindinkább vk^v^m iii Q orra Ipoíh-
S Ä  Я И Г  " .......* '»■*" . Ä Ä Ä S ' . ' S

S amint az agyafúrt Csiza Gergő eltávozott, Áthelyezés. A kultuszminiszter Né- mevilágát a legnagyobb mértékben veszé-
Grünfe*d úr fogait összecsikorítva vizsgálta át is- meth Jolán drávavásárhelyi áll. tanítónőt lyeztette Halálát hashártyalob s érelmeszedés 
mét a pénztárát, hogy nincs-e még több hamis hasonló minőségben a cibakházai áll. elemi idézte elő Temetése a közönség óriás rész- 
ÍééhZle? S aZ,á" beSZ ''aragga' 4'kí4llOU íele" néPiskolí,h?z belypzte ál. véle melleit feleségétől, felnőtt gyermekeitől
S R *1 D.- hova is letted te asszony az eszedet! Eljegyzés. Zábó János déli vasúti s unokáitól kísérve nagyboldogasszony napján
Nem is egy, hanem két hamis forintot vettél el... forgalmi hivatalnok jegyet váltott vidaíalvi délután 4 órakor saját óhajához képest, a

iOsskó Veronka úrhölggyel Nagykanizsán. legnagyobb csendben ment végbe. Lelki üd*

: щ
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veéTt az engesztelő szentmise áldozatot 16-án 
d e d  órakor mutatták be, melynek kegye
letet rontó kirívó ténye a mise végén meg
rendelt ima volt, melyet a nagyszámu'magyar 
közönség tájdalmas megbotránkoztalására, a 
misemondó lelkész horvátul mondott el. En
nél nagyobb arcúlcsapás nem érhette szegény 
Elek bácsit. Őt magát ugyan megkímélte a 
jóságos Mindenható a kellemetlen érzéstől, 
de a templomban jelenlévők ebből a tényből 
is okullak. Megerősödött bennök a meggyő
ződés hogy hiábavaló itt minden fáradozás; ma
gyarosításról addig nem beszélhetünk, míg 
a zágrábi egyházmegyétől el nem szakadunk. 
Ebben a törekvésünkben és munkánkban 
ezentúl Molnár Elek szelleme lesz segítsé
günkre. Nyugodjék békében !

— Adomány. Molnár Elek elhunyta al
kalmából, a gyászoló család 100 К-t ado
mányozott a kórhazalapra. Amiért a város 
elöljárósága az adakozóknak hálás köszö
netét mond.

— Orvosi Vizsgálat. A kolera behurco- 
lása elleni védekezés ellenőrzése céljából 
Árvay Lajos vm. alispán, dr. Thassy Gábor 
vm. tiszti íőorvos és dr. Holländer Hugó 
belügymiu. közegészségügyi felügyelő e hó
14-én Csáktornyán járlak. A bizottság a 
megejtett vizsgálat során az összes fogana
tosított intézkedéseket helyeseknek/«találta s 
a tapasztalt rend s eljárás fölött az illető 
hatóság előtt teljes megelégedését és elisme
rését fejtette ki. A bizottság aznap este Csák
tornyáról elutazott.

—  TŰZ. A helybeli Központi kávéház 
épületében múlt hétfőn hajnalban tűz keletke
zeit. A tűz az egyik melléképület tetőzetében 
támadt s egy óra alatt elfojtatotl. A tűz oka 
rövid zárlat. A kár 200 koronára rúg.

— Boncolás. Schneberger József helybeli 
50 éves cipészmesler kedden reggei éjjeli 
mulatság után hirtelen rosszul lelt, mire az 
orvosi segély megérkezett, meghalt A meg
ejtett boncolás a halál okául szivszélhüdési. 
állapított meg.

—  TŰZ. F. hó 9-én ismét tűz volt Drá- 
vavásárhelyen. Délután fél hétkor kigyuladt 
Lopárics Györgynél a pajta mögötti szalma
kazal és pár másodperc alall lángban állott 
a kazal melletti istálló; majd átcsapott a 
láng a szalrnaíödeles lakóházra és a szom
szédos islállóra, mely özv. Novák Petemé 
tulajdonát képezi — Amint félreverlék a 
harangokat, a nép százanként tódult a vész 
színhelyére s íejevesztetlen kiáltozott segít
ségért, egy része p dig rohant a fecskendő
kért. Pár. másodperc múlva kivonult a hely
beli tűzoltóság három fecskendővel. Növelte 
a bajt, hogy a lűz közelében levő kutakban 
nem volt elegendő viz, úgy hogy a szom
szédos utcákból kellett odahordani a vizet. 
A tűzoltóság ezúttal is dicsérelreméltó buz- 
góságot fejlell ki és csakis ennek köszön
hető, hogy a lűz nem harapózhatolt el to
vább. Halás köszönetre méltók a szomszédos 
községek, a melyek a legnagyobb veszély 
idején jöttek a nép segílségére. — Itt kü
lönösen ki kell emelnünk a Csáktornyái 
uradalmat és a Csáktornyái tűzoltói egyesü
leti. Az előbbinek nemesszivü tiszttartója, 
Mesterich Aladár személyesen jött ki saját 
embereivel, az utóbbi pedig Polesinsaky 
Emil tűzollómester vezetése alall. Mindket
tőnek hosszú tömlővel hi ró, kitűnő fecsken
dője van, emberei pedig megfeszített erővel 
dolgoztak elejétől végig. — Rajtuk к ívül ki
vonod még: Drávanagyfaln 2, Szászkő 1, 
Cseresnyés í, Felsőpuszlafa I, Szí. Ilonái 
major 1. Drávacsány 2, Pn^ztafa l. Dráva-j 
óból I. Sándorovec 1. Zrínyifalva 1. Mik-

savár 1 és Drávamagyoród 1 fecskendővel., 
ügy a fenti községek, valamint a többi se
gédkező emberbarátok togadják a tűzkáro- 
sultak és Právavásárhely község leghálásabb 
köszönetét! A kár hozzávetőleges számítással 
négy ezer koronát tesz ki. — Lopárics 
Györgynél elégett minden: lakóház, pajta, 
istálló, sertéeól, kukoricakas, gazdasági esz
közök és az összes takarmány — és szalma 
készlet. — Özv. Novál^ Péternének a pajtája, 
istállója, sertésól és az Összes takarmány^ 
Emberben és állatban nem esett kár. — A 
A kár egyrésze meg fog térülni, mert mind 
a kettőé biztosítva volt.

—  A Csáktornya ukki vasút. Már is 
mételve megírtuk, hogy az ukki vasútat 
megerősítik s ezzel a menetsebességet rajta 
lehetővé teszik. Az »lapépítmény megerősí
tését célzó munkálatok máris folyamatban 
vannak Ezek a munkálatok a talpták sza- 
norításából s a síneknek — melyek eddig 
szilárd ütközés formájában voltak összekötve 
— lengő ütközésü összeerősítéséből áll. Az 
alapépítmények ilyformán való megerősítése 
következtében a pályatesten nagyobb teher
bírású mozdonyok járhatnák s így a társaság 
naponta egy-egy tehervonatot takarít meg. A 
személyvonatok is gyorsabban közlekedhetnek 
ebből kifolyólag, miért is ezek a vonalok az 
eddigi 35 kilornéler sebesség helyett 40 ki
lométeres sebességgel fognak haladni. Ezt a 
sebességet a jelenleg alkalmazott erősítés 
megszilárdulása után 45 kilométerig fokoz
zák. (Az elsőrendű vonalok gyorsasága 60 
km.) A tehervonalok nagyobb mozdonyokat 
kapnak s erre szükség lesz, mert a megerő
sítés első kézzelfogható eredménye az lesz, 
hogy a Fiúméba irányuló cukorforgalmat, 
melyet eddig a Déli vasútnak engedtek át, 

i ezentúl a Csáktornya-ukki vasúion fogják 
lebonyolítani, minek előreláthat következ
ménye az éjjeli szolgálat bevezetése lesz.

—  A  gö zgépke ze lök  és k a z á n fű tő k  leg
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban szept. 
hó 3-án délelőtt 9 órakor a Sopron városi 
villanytelepen fognak megtartatni. A kellően 
felszerelt vizsgálati kérvények a rn. kir. kér. 
iparfelügyelőséghez küldendők. Deák-tér 8.

— K ö zg yű lé s  a közsé gházá n . Csáktor
nya képviselőtestülete f. hó 12-én közgyűlést 
tartott a következő tárgysorozattal: 1. Az 
úrbéreseket illető és Csáktornya község nevén 
álló 5006 kataszteri hold erdőbirtoKot nékik 
átengedte és a telekkönyvi átíráshoz az en
gedélyt megadta. 2. Bagói» István és a pezs
gőgyár ingatlan vétele tárgyában beadóit 
kérvényeknek újabb tárgyalására a jövő 
közgyűlést tűzte ki. 3 Elfogadta megfelelő 
felülvizsgálat után az elöljáróság által 115187 
korona 77 fül bevétel és 153396 kor. 14 
filllér kiadással egybeállított 1912. évi költ -I 
ségvelési előirányzatot. 4 A nagyközségben j 
összegyűlendő szeméi Kihordása és a pece- j 
gödrök tisztogatása tárgyában egy bizottságot! 
küldölt ki, melynek fejadata leend egy sza
bályrendelet tervezetet kidolgozni arra nézve,! 
hogy a kérdéses munkálatok miként lennének 
községi erővel végezlethelők.

—  M u ra i a ra n y m o s á s , ismeretes a Mura 
iszapjának arinytartalma. Eddig azonban 
nem történtek komolyabb kísérletek az arany 
tömegesebb kimosására. Volt itt ugyan egy 
vállalat, mely MuraszerdahHyen próbamosá-l 
sokat rendezett, de úgyszólván semmi ered-; 
ménnyel. A vállalat abba is hagyta a mosást, j 
Hogy azonban a Murában arany van, bizo
nyítják a muramenti lakosok időközönként 
való iszapolúsai. melyek mindig egy-egy cse
kély eredménnyel járnak. Ez a körülmény 
nem hagyja nyugodni a meggazdagodni vágyó

üzletembereket s ezért egy újabb pénzcso
port alakult meg, mely teljes felszereléssel 
fog hozzá a Mura iszapjának mosásához. A 
mosáshoz szükséges gépek már fel vannak 
állítva a Mura medrében Muraszerdahelynél, 
hogy a munkálatok a legkomolyabban meg
induljanak. Adja Isten, hogy kísérleteiket 
siker koronázza.

—  F e lü lv iz s g á la t. A Mura magyar-stájer
határszakaszánál teljesített szabályozási mun
kálatokat az előirt módon a hó végén fogja 
felülvizsgálni a kiküldött állandó vegyes bi
zottság. A felülvizgálat e hó 24 én veszi 
kezdetét Radkersburgban. A bizottságban vár
megyénket Goszleth Lajos mőszaki tanácsos 
fogia képviselni. Ezt a felülvizsgálatot a jövő 
évi munkaprogramul előkészítése céljából 
teljesítik.

—  E lfü s tö l t  m illió k . A magyar kir do
hányjövedéki központi igazgatóság mosst ál
lította össze, hogy a külömböző dohányáruk
ból ez év január elsejétől május végéig 
mennyi fogyott el. A statisztika számadata 
szerint ez idő alatt elfüstöltek 11.006 kilo
gram burnót és 232,545.669 csomag pipa
dohányt, — 141,190280 darab szivart, —  
993,582.200 drb. ciggarettát. Pénzértékben 
a forgalom értéke 59,153.802 korona.

—  A  je g y z ő k  kö zg yű lé se . Zala vármegye 
jegyzői tudvalevőleg I. hó 7-én Keszthelyen 
rendes közgyűlést tartottak. A napireud le- 
tárgyalása után elnöknek Starzsinszky György 
galamboki jegyzőt választották meg. Fö|egyzö 
lett Harmat Nándor ligetvári jegyző. A vá
lasztmány tagjai leltek Muraközből: Plichta 
Béla csáktoruya-vidéki, Dobsa Kálmán inu- 
raszentmárloni, Puhr Mihály kisszabadkai, 
Hajdú Lajos kotori jegyzők. Számvizsgálók
nak többek közt Neusiedler Jenő murakirályi 
és Czira Sándor drávadiósi jegyzőket válasz
tották meg.

A »Vasárnapi Újság« szép képeket közöl 
a készülő Kossuth-szoborról és készítőjének, Horvay 
Jánosnak műterméről.. Egy másik feltűnést keltő 
kép csoport Kecskemét város mostani állapotát 
mutatja be, a löldrengés utáni újjáépítés kezdetén. 
Szép képek vannak még a legújabb aviatikái di
vatról, Baranyamegye egyik bájos vidékéről, a Zengő 
vidékről, az államvasúti gépgyár munkástelepéről. 
Báthory László régi magyar bibliafordító emlék
táblájáról, a brandeisi kastélyról, melyet a király 
Zita hercegnőnek, a jövendő trónörökös nejének 
nászajándékai adott stb. Szépirodalmi olvasmá
nyok: Kaffka Margit regénye, Adi Endre és Pe- 
terdi Andor verse, Szemere György novellája, 
Atherton angolból fordított regénye. Egyéb közle
mények: báró Láng Lajos arcképe, egy most sokat 
emlegetett Hembrandtkép története, cikk a nők 
szerepéről Kazinczy korában, Tárcacikk a hétről 
s a rendes heti rovatok. Előfizetési ára negyed
évre öt k o r o n a ,  a »Világkróniká«-val együtt 
h a t k o r o n a  (Budapest, IV. kér, Egyetem-utca 4.)

—  T a lá lt  pénz. Csáktornyán a Mezö- 
ulcában egy erszényben 92 fillér találtatott. 
Igazolt tulajdonosa a helyi főszolgabírót hi
vatalban azt átveheti.

Köszönetnyilvánítás.
Gyászunkban tanúsított osztatlan őszinte 

részvétért Csáktornya város közönségének 
hálás köszönetünket fejezzük ki.

A  g y á s z o ló  M o ln á r c s a lá d .

Nyilatkozat.
Mindazon sértő kifejezésekért melyek

kel Bariba József Julián Egyesületi tanító 
urat egy korcsmái mulatozás alkalmával fel- 
hevült állapotban illettem, bocsánatot kérek 
es a történlek felelt őszinte sajnálkozásomat 
fejezem ki.

Csáktornya, 1911. augusztus 18.
ш Bóna Ernő tanító.



Druztvene kasé.
Najviáe je vrédoo gospodarom, ako vu 

potreboCi i vu veliki silt na fal interes pe- 
neze zmoreju.

Danaánji dán pák — dobro znamo — 
как je teSko na dragi interes do penez dojti. 
Male obcine neimaju kasé, vu varaS mora 
iti, ко) peneze iSCe. Kuliko vremena i kuliko 
penez polroái táj ? Pak nek je joá veliki in
teres? Z jedne zdele jé znan.i tak, da mi 
gladni ostanemo.

Vu ovim polofcaju samo nam dru2lvene 
kasé su nem napomoC. Dvé, In male obcine 
se skup sdru2iju i dru2tvo naCiniju. Táj 
dru2lvi svaki spameten i poáten élovek more 
Clan biti. Nekuliku spametneSih íz bereju za 
vodje, koji bez svaké falinge vodiju dru2lvo 
Razmi se, da za vodje samo takove zebe- 
reju vu kője se svaki zaufa. Vu najviáe 
mestah sveCenik, nótárius ili navuCitelj vodi 
•druítvene kuige i to naiviáo mestab zabadav. 
samo naj njim vréme dopuáéa.

Svaki koj vu dru2tvo plaCa je Clan 
drufctva Nije potrébno vuogo plaCati na leto, 
dosta je par kurun. Koji su ve t to prohaii 
veliju, da naj bolje je na tjeden 20 fillérov 
vu dru2tvenu kasu plaCati. To se nikomu 
veliko ne pózna pri gospodarslvom. Так se 
na leto dan deset kurun nabere. Ako na 
pet lét izreéemo jedno akciju splatiti, pet- 
deset kurun si spravimo íz fillérov. Так 
dobi jedno akciju, koja mu hasna nosi i 
poleg kője réC una vu druítvi.

Svaki tjeden odvediju jeden dan, koj 
dan se penezi pobereju nutri takodjer i 
druge druítvene posle i stvari obavrju.

Koj Clan bi nucal peneze, ide vu dru2- 
tvo i tam prijavi kuliku bi trebal i na ka- 
kov naCin. Ako je svota ni tak pre velika 
i Clovek je poSlen more bez svakoga pro- 
roka dobiti. Svaki Clan dobi peneze, ako mu 
je zaistinu potrébno. Naprimer oCe zemlju, 
konje ili marhu kupiti, morebiti da oCe 
hi2u zidati ili pák ga morebiti lakova kaá- 
tiga posligla, da si drugaC nikak nernore 
pomoCi. Razmi se, da na kartanje ili za 
lumpariju tam nedaju peneze. Nadtem pák 
se uesinemo Cudili, jerbo dru2lvo samo na 
posud íz drugih kasih ili bankov ima pe
neze. Dobro zna svaki, da Clani povremeno 
nazat dobiju nulri plaCene peneze. К tornu 
pák dru2tvo i intereSa mora plaCati. Kam 
bi to doálo, da bi dru2tvo na kartanje da- 
való peneze ?

Dru2tvo iz banka dobi peneze. Svaki 
Clan je jednako odgovoren za táj dug. Ako 
naprimer dru2tvo sto Clanov brgi pák iz 
banke 5000 kurun zeme. onda na svakoga 
Clana 50 kurun odgovornosti. dojde, tojest 
za tuliku je prorok dru2tvi

Nije se smeti zato toga prebojati, jerbo 
ravno vu ovim poslu ima dru2tvo veliku 
jakosl, pokehdob dru2tvo na punu faleSi 
interes dobi peneze iz banke, как jedini 
Clovek, pák poleg toga onda i dru2tvo na 
fal interes more pomoCi svojim Ciánom.

koga je odgovoren, Clani su samo naedso- 
botn za dru2tvo odgovorui.

Ima takovu obCino, de su Jjudi jako 
zaduZeni bili. Vnogiput je dobra letina bila, 
pák su itak komaj 2iveli, jerbo su ni mogli 
doslaj na interese zmagati. Nad ovimi se 
jeden Cinovnik smiluval pák jih je nago- 
voril nek slo2iju dru2tveno kasu. Táj dober 
navuk su posluhnult. Za kratko vréme su 
duge poplatili i danas dru2tvo veC lépoga 
imélka ima.

Svako leto druitvo mora raCune nap- 
raviti, da svaki se more posvedoCiti, как su 
Cinovniki gospodariii. Sbog toga skup pozo 
veju dru2tveno veliko sesiju, tam raCuoe 
poka2eju i tam svaki Clan ima juéa svoje 
mlenje povedati i raCune privizitirati. Ta- 
kodjer tam odrediju, kaj budu s dobiCkom 
naCinili, lojest kam budu hasna vlo2i)i.

Istina, da dru2tvo ne iSCe veliki hasén, 
im svaki koj tam peneze vlo2i vu sranjbo 
on intereSa vleCe od dru2tva; itak se zalo 
povremeno nekakov hasén uabere. Táj ha
sén zvekSmoma sraniju, da ako bi se kaj 
takovoga dogodiio, da bi dru2tvo kvarno 
moralo biti iz toga morejo táj kvar names- 
liti. Ako pák se na léta i na léla (aj hasén 
vekSo svotu zbije, dru2tvo joá na falesi in
teres more pomagati svoje Clane.

Svaka druílvena kasa je sa jednim 
bankom zavezana, on podpira dru2tvo i on 
ima juáa raCune pregledati. Si morete mis- 
liti, da bank nije tak bedast dabi dru2tvi 
dopuSCaval kakove ciganije delati.

Nieki englezki dr2avnik (Beaconsfield) 
je znal u govoru reCi, da je on mnoge ljude 
póznál, koji su si put kroz 2ivot i napre- 
dovanje u slu2bi mnogo hitrije i bolje pro- 
krCili liepim ponaSan em i uljudnostju, nego 
mnogi drugi svojem znanjem i intelligenci- 
jum. 1 zalun navadja primere izmedju ul- 
judnog i neuljudnog ponaSanja. Izmedju 
vide pripovieelih о uljudnom i neuljudnom 
ponaáanju, kője se kaj kud Citaju, a i vn- 
edno je, da se Citaju, hoCu ovde tri liepe i 
pouCne navesti, a moji vriedni Citalelji si je 
пека dobro zapamte.

Glasoviti englezki spisatelj Fred Leglie 
se je jednoC nahadjal na kolodvoru jednog 
veCeg varaáa, kad na jeden krat dotrCi 
nieki pulnik ves zasopljen te ga na kratkom 
zapila : »Cujete vi, gde sloji vlak, koj Ce iti 
u Waterloo?« Slab su najme jeduo tri ili 
Celiri vlaka pripravni za odili Lesliea je taj 
neuljudan tonuá baS i zbantuval, pak je 
rukorn samo pokazal na vlak, koj jn prvi 
do njega stal na prvih IraCnicah kraj pe- 
rona i rekel : »Ov vlak ovde . . . . »  On je 
vrlo polagano govoril, te je hotel dalje go- 
voriti, ali pitajuCi je veC u tom hipu skoCil

Poslie je Leslie taj sluCaj u dru2tvu 
pripoviedal i rekel : »Da si je taj putnik 
uzel toliko vriemena barem, da bi se bil 
uljudno zahvalil, samo jednom rieCju : hvala! 
— Ja bi zapoCeti govor bil mogel dokon- 
Cati i onda bi putnik Cul bil ovu obaviest : 
*Ov vlak ovde neide u Waterloo, veC on na 
drugih traCnicah«. Medjutim se nadjam, da 
ga on vlak, u kojern se je odpelal, doveze 
u zemlju, u kojoj Ce se uljudnosti nauCiti«.

Pri zadnjih izborih ablegatah u Hrvats- 
koj, dojde nieki F . . u kuCu jednog izbor- 
nika te ga zaprosi, da bi na biraliälu za 
njega glasoval, on ga uvierava о visokom 
poCitanju i svojem veledtovanju prama nje- 
mu, I joá kaj kakvih liepih stvarih i komp- 
limentov mu tu oaklatra. Medjutim mu iz- 
bornih odprto I jasno odgovori : »Ja bi re
kel, da vag protukandidat vise poCitanja u 
veleStovanje prama meni goji nego vi, jer 
si je pri je, nego je simo u sobu stupil, vam 
pred vrati na slamnjaCi Cizme oCistiS.«

Herceg Wellington je mekornu svojemu 
prijatelju, koj ga je pital, zakaj se pred 
svakim odkréva koj ga na ulici pozdravlja, 
odgovoril : »Je, рак kaj vi mislite, da ja

Tu mi dohadja na pamet pokoioi uau 
vojvoda Fran Karol, otac naáega daíiaSujega 
kralja. On je sa svojom gospodjum Nadvoj- 
vodkinjom Zofijom, materom kraljevom, kroz 
lietno vrieme stanoval u rezidenciji u So!- 
nogradu, a samo kroz zimu su se préseli!i 
u BeC. Nadvojvoda je bil general, ali 
je uviek civilno bii obleCensa dugim 
kaputom i visokim cilinder ákriljakom. 
Ja sain ga skoro svakog dana videl 
po varaSu se Setati, viáe krat sa gospodjum 
a negda i sam. Рак как je svaki staroga 
gospodina visoko Stoval, lo ga je svaki i na 
ulici pozdravil. То sam i sam videl. da kad 
je iz rezidencije na ulicu izaáel pak su ga 
priCeli pozdravljati, odzdravljal je svakomu 
suimajuC iz glave svoj cilinder, ali kako se 
u varaSu Coviek sa mnogo ljudih sastaje, to 
mu je veC znalo biti i dosadno podjeduo 
se odkrivati, pak je samo uzel svoj cilinder 
u ruke le je gologlav po varaSu se Sétál, i 
ovak svakomu odzdravil.

E m . K o l la y .



Za vezda su vu Medjimurju dvé druZt- putu. Kobna nesreóa se je pripelila aug. znanenje viel. Sveóentk |e poleg njega pla- 
vene kasé vu : Drávadiós (Orehövica) i Vi- 12 -ga dana med Ukk i Sümeg na orsaókim kai. Salma je pa njega glecŷ l, aJi .odmabréi 
ziszeritgyörgy obóinah. Koj oCe to me to putu Varga Jötef, Tiéler /Karolj rabaked- je jglpvp 7vkWjib^nu) i pikaj ^  P* Ы1 i\\- 
pregiedati i pnfltudérati more se vu obedvé kédskoga króm a ra kuóijaá je na Sümeg. |j- losten. Od sudhenoga ^tgj^ .vapppsjjeník je 
mestah opitali, evigde mu z drage volje po- ral. н** Med pulem je peáice Idei krej kola, na to iák. goyoriL: S t$m pr&k dajem jyi 
ka2eju i raztolnaóiju sve, jerbo su svi jako veó najenkrat je hotel gori skoóiti na pap* emel .obsudjanpga 7ki;aljskomu odvjetujjku, 
zatfbVolnl svojom druátvenom kasom. rediijutu ktria. Мей ekoéenjem je tak nes- Vezda su najfcajpstne minute doéji Zuuj-

------------ retno dalibuónul na zemlju, da si je glavu bory Jeuő kr. odvjeli-цк je Uk govoril Ba.li
K A J  J K  N O V O G A V  feükolil Newetnoga Cloveka su s knravom V~ WP j#  :q j^ i^ r V .? o Ä

------ glavom, omedleno naftli na putu. NuUr ей nek svf$iju eypity dü^nqst,, ((а Д9 %•*
— Umiranje. Féterfalvi Molnár Elek tga spravili u celldömölk&ki ápital, gde je za ma p)iroo pb|imüí,i,,pgd ga^e je idei. $v.e-

fiákaliuá, od tolnai gróf Feáletió viástelinstva DeStere minute potlam umrl. Varga koóijaá óenik je pred njega djjZaJ ráz pel o* Iwj je.pji 
umirovtjem fi<kaliuá je tekuóeg телеса 14- je дат bil kriv stfoji smrti. kudpuli tVu ,лу»Р9 miuitfe ije, Raji MiMj
ga dana v zorju vu Caklornja umrr u svoji -h* H at med ruse i k inezere . Opel vjeáaó na galgaj ^eó цл Ic^ri, bií, ^jda je 
89. godiánji dobi. Sprevod mu je augustud ratni glasi se óujejo. Obóenila je ona vjerg, qjega Salraa spazij, rpp ^e rék^l(: NRrps!ín 
t5-ga dana postie podne ob óetrti urí bll. da и jesen, ali najkesne^e и buduönim pro* samo hitbő l ,.Na ,к«ц je Ify Qdgov.oril:
Sveta misa za pokojnoga se je aug. 16-ga tuletju bude med ruse i kiuezere rat nastal. Samo nek se mirno Qpor\aásjú. Na to »tu 
dana pred poldne ob 9-i úri obdrZavala и Rusi ne imája mira, de mo nek paziju, da priböki hitroma к debkvenáu se durili, ujpgn 
óaktornjaiski farni elrkvi Zn njega tuguje nebudu opet tak abiti od kinezere, как su prijpli, noge i ruke svezali, i gori pa
udovica, rodjena Hegedűd Etelka, diéca : bili pred destmi létmi od japaoce. klupóicu. Samo vezda je Salma odgovpril
I)eZő, honvédpukovmk; Jolán, udata s Tomka Vjesanje и Segedu. Tekuóeg me- vjaáaóu : Budem kúrádén. To au. mu bili
Gjörgj grofovskiiP ruóunarom; Elek, honvéd- seca 11-ga dana v »utro ob 7 úri и Segedu, zadnji riéói. Vu ovim hipu je vjeáaó Sal- 
major; nevjeste, vnuki i veliko rodbinstvo na Cillag-tamnicu prvim dvoru su obesili maovu glavu к galgam.prgtispul, na dinjak 
Pokojni je né samo и Medjimurju, nego i Salma látván deöka, glasovitoga krvnika, del ivoZe i skupatisnul Salmaov obraz de 
и ciéli varmegjiji póznál bil, kakti dobro- koj je и minuóem godinu december mesecu je pa to oteóoul i как papriá, j,e Crleoi bjl. 
duáevni Ólovek i pravi magjarski domoljub- Juhas Gjörgj taujafskaga biruáa vmoril, i VjedaC je jednoga rubca na obraz del i glavu 
nik. Nek poóiva и miru bőgjem, i nek mu od njega peneze vkrai. Segedski sudbeni mu je dvékrat vkrejtvijal. Pribdtki au pa bít* 
s\ieti vekiveóno svietlost. stol, как takajde i Кипа je ovoga deóka^roma klupéicu vanvlekli , i s  célom jakost-

— Premjestenje. Kr ug. ministar od na smrt, na vjedanje odsudil; zabadavo je jum télo s vodum doiivlekli. Od delikvenáa
financijalne Y>oslov je Erénji Jodef perlaks- bilo apellacija к kralju, i on je potvrdil о- гике su de omudrile i vjeáaó mu je s гцЬ-
koga poreeóinovnika пн Keókemét к kr. ug. voga zemeljekaga suda. Kada su pred Salma com lista sbrisal. Smrt je za neátere minute
porezrti uredn premjeátil. idtvana gori óitali smrtnoga suda, ov Clovek nutristalo. Vjedaő je iz lőjtre dőli idei, i !k

— U vodü Se v topit. Beli Bálint 10 j se je niti né genul, rano takov je bil, как jodvjetoiku je stal, gpvoreCi : gospodinu od-
godidnji légradski stanovmk se je и minu- marde, bez óutenje. Joá on dan, augustud vjetniku javim, da в ет  suda dovráil. Na to
óem meeec 28*ga dana med kupanje — 10*ga odveóer su ga и tugovanje bigu sp- su liéóniki к vjedali stupilj, i vizitéralj su 
и Dravu vtopil. Njegvo mrtvo télo su joá ravili, i k̂ njemu Bezdan Janód sveóenika od mrtvoga erce, i ustanovili su da je Sal- 
niti do snda né mogli pajti. dali, koj je njega batrivil i к zadnjemu putu ma mrtev. Poleg zakona erez pol иге тога

— Ogiftani su p ru z i. Poleg Nagjka-: pnpravil. Sredine hite je jeden stol Ы1, po-,biti,mrtvo tiélo na gal^aj. Kada je veó to
niga varaán. и Li>ó obCmi se je velikaileg njega dva stolci. Na stolu Crno razpelo, minulo, onda su Turtvo tiélo dőli vzeli i 
obileljska drama pripelila. Sinolz Jogef 671 и jednim kutu drvena postelja s strogokom. opet vizitérali. Na to je sveóenik glasno mplil. 
godidnji dobrostojeöi gazda, veó je od zdav-1 Odveóer ob 10. úri prosil je Salma sveCe- Mrtvo tiélo su и jednu prostu raku spravili, 
nja vremenah s Ijnbavom juridal od svojega nika, da пек ga samoga ostavi и cetli, jer i na cintor odoesli. A Bab, Mihalj je za 
Jogef sina 28 godránju suprugu. Za radii on hoöe spati, na kaj je sveéenik poleg svoje délo né samo dobro plaóu dobil, nego 
ioga je uvjek svadja bila med mlade pare celle и jednu drugu sobu otiáel. Salma je poleg toga prodal jé^a i  кигш) ouoga rubca, 
i staroga. Stari je s njegvim sinom augus- na hitroma zaspal 1 do zorja, do 3-ure je s kojim je Salmaovoga obrnza brisal, a od 
tuá 9-ga dana nutri iáéi и Nagjkaniáu, ali mirno spaval. Za 3 ure se je gori stal, sa- voie lalate je za 2—̂3 kurune prodal. Так 
odonut jc predi dimodojáel, как sin. Mlada lami je jel i pol liter vina spil. Onda je na veliju, da od vjeáenoga óloveka voZe sre^u 
supruga je и kuhinji del;*la, 1 kada je i sup- 1 cigaretlinn vuZgal i do jutra 7 ure je jedno donese.
rúg dimó dolazil, odmah |e na stol dela 0- za drugom 35 cigaretline spuáil. V julro oh -*■ Goreőe iu m e . U Svarzvaldu (Ném-
beda, kojemu su i starca pozvali, ali on je 5 úri je raóunstve delal, veó se jespominal ákiorsag) od jednoga lokomoliv rora je iskra 
to rekel, da je veó obeduval и NagjkuniZi. s Bezdan sveóenikom, koj ga je pohodil. odskoóila i Sumu vuggala. Ogeuj je na oeá- 
Mladi pari su dakle samo obedovali, i kaj V jutro ob 7. úri se je sveóeuik stal i to tere kilometer dugáine pustoáil. Soldate su 
le od о be da «»stain, to je Zeiia и óavnjek je rekel Salma látvanu : — No, vezda mo- van redili, koji ognja gasiju. — Okoli En- 
hitila i Hvinjam oduesla 11 kotec. Za obedom remo iti, moj sínek. Salma, koj je cigaret- geráahta od benediktinuáe áuma и plampu 
na jednu uru je ovim mlHdiin supruzim n a ; lina imel и vustah, tak je govoril : Joá jed-1 stoji. Qgenj i kloátra prieti. 
hitroma liudo postalo 1 liapili su javkati. í noga euga velióastni moj gospodin. Jod jed- -«r Ogenj. 9-ga o. m. je opet Qgenj 
jer su króe imeli. Na sreöu je ta doáel od noga je cmrknul, onda pák odhitil cigaret- bil vu Drávavásárhelyu. Ve veó po drqgoó. 
mu«a brat, koj, kada |e videl öve bolestne lina. Za sveóenikom je kratko molitvo molil, Odveóer okolo pol sedme vure se vuZgala 
pare, odmah je najavil pri poglavarstvi cieio i onda je sam rekel : Vezda idemo velióaslni slama pri Loparics Györgyu, 1 ^  óas je v 
delo Ooktoreka vizitH je ustanovila, da su gospodin. Pod lém je Bali Mihalj dríavni plamnu bilo sve, kaj je na grüntu : ákedenj, 
mlade pare ogiflale, i da je őemera stareái vjeáaó svojemi pribék* veó »ve и redu nap átala i hiZa. Poleg ákednja stoji jedne dovice, 
Smólc ímeáal и hranu. Iztragu su odmah ravil. Galga je sredine dvora stala. Poleg pok. Novák Petra Zene fitala, 1 ovo je v 
podigli, ali Smolc JoZef, bojeói se od kaátige. galge je stal и órni opravi Bali vjeáaó i piámén buk-nulo s Skedojom skup — Как 
nular je skoóil и zdenec i umrl. Mladi pari dva pnbéki, a (pred galge je jeden stol bil, su spazili ljudi dima i ppóuli glasa zvonóv, 
su potlam veó boljái ostali. s zelenim suknom pokrit; ovdje su bili sud da na stran zvooiju, odmah su bejZali iz

_ Koj je tri miesece spal. U Nagj- beni óinovniki, koj 1 su lakodjer и órni op- svih vulicah na pomoó. Za óas su doáli do-
kanizi pred tri mesece su jednoga mledoga ravi bili opravljeni Rano ob 7 urijeHubay maói ognjogasci s trema ápricalkami i ob- 
leZak muZa naáli pri jedni hiZi na najzi Laslo pododvjetnik odredil, da пек pelaju kodili ognja, de je bila najvekáa pogibelj. — 
Zbudili, kriepili su ga all on je samo dalje nular Salma lálvana. Na to je iz lamnice Za par minut se dopelaju i susedne obóine 
spal. Nutar su ga nesli и ápil«l, gde je órez med áest straZare nular stupil udvorSalma. svojimi Zpricalkami na pomoó. — Najprvi 
tri mesece, lijam do minucega tjedna spal Poleg njega je iáéi Bezdan sveóenik и po- su doáli iz Drávanagyfalu obóine i Szászkő. 
prez tóga, ' da bi barem na jeden minut к pimskim ornatuéu. Salma, barem je jako — Zalim ognjogasci iz Csáktornja i gro- 
sebi mogel dojti. Pod toga vriemena su ga blédi bil, ali zato se je mirno ponadal. Jed- foska ápricalka. Plemeniloga srdea tiszttartó 
majslorski hranili. U mintóem tjednu je na novoljum je gledal ljude, koji su na dvoru Mesterics Aladár se sam dopeljal svojimi 
luliko к eebi doáel, da je mogel povedati bili, i Zuhko se je smejal. Od sudbenoga ljudmi a óakovske ognjogasci pod voditeljot- 
svojega imena. Za Wajdió Janoáa ga zoveju, slola sudac, Gerhauser JoZef je vezda pred vom PoleSinszky Emila, uóitelja. — Njjm 
i je poleg VaraZdina od Novaves sela. Dok- Saimaa gori Citál smrlnoga suda, i pov<*dal su doále na pomoó i susedne obóine, как : 
ton sada iáóeju kaj je bilo lomu zrok, je njemu, da jé njegov fiäkaliud telegrafióno Cseresnyés z jednom, Felsőpusztnía 1, Sít. 
da je ov ólovek tak dugó spaval? prosil od kralja rnilost, ali na to je né do- Ilonái major 1, Dróvacsány 2, Puszlaía 1,

_ Smrtna nevoíja na orsaőkim  áel odgovor. Smrlnoga suda je Salma na Drávaóhid 1, Sandorovec 1, Zrinyiíalva 1,
w o l )  v o  r .;h ;;íj *hs .f t iu
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Mikáavár 1 i Drávamagyaród z jednom ápri- spoznjti, valuvali, da je umorstvo on nap- predloga razpravljati, jer né hoCe vekáega
calkom. — Saino s pomoCjom oVih Ijudih hifii; eve lajb Vezda né zdavnja su i njeg- porcije na narod detj, 1 zato je med opo- 
je bilo moéi ognja zastaviti, da se ne raz voga otca, i brata ubitili Zandari. ali za zicije i kormana veliko harcuvanje. Bráéa* 
Siril po céloj obCini, kajti jen hip se zdigel kralkoma su nje spusliii. Sad >iztragu joá ee bude predi korinán premislil, dok Ce
jaki velor i nesé! goreCe áopicena eve alrani. dalje vodi. dojli red na novo zbiranje.
Céla Drávavásárhelyska obCina i ovi koji su Zbiranje obéinskoga birova. — Exploderanje. U St. Jogé (Arne-
pogoreli, iz $lCa zahvalujn gori imenovadim Ov vaZen dön je ovoga meseca 14-ga vu rika) varaäu augustuá 12-ga se je jedno 
obciriam i Ostfront drugim, da síi se pótrú- Kotord bit. VeC viáé danov prife, je obCe puSkinprab ejdádiáte explodéralo i 21 ppr-
dili njim na pomoC. — KVara je do 4 je- áemranje bilo u buduCem birovo i jeden áoni su umrli, a 40 ná tezkoma'oranili Za
zer kórun. — Prr Lópiarics Gjuri jé égorelo drugoga sjiitava : Na koga bude kuruna sela? radi explodéraoja su se vise hiie sruSile 
sve : Skedenj, Atala, hiza, kuruZnjak, kotci a A to staranje je sas nem razumljivo, ar ob- — Ognji. U naái varmegjiji vu teku-
pri Novák Ltijzi dovici skedenj, Stale, kdfci Cinski birov je glava; ako pako je glava Cem mesecu na vise inestah su opet ognji
gospodarska sredstva. Zvun toga obedvem bolestna, terpi célo télo. Dar jé ábiranje, po bili, komu se nemremo niti Cuditi, jer je ve- 
sva krma. — Jedna Strán kvara se povrne, naprvo sastavljenim programo proSlo, videlo lika vruCina bila. Augustus 11-ga dana je 
kajti obédva Sn ifiieli stanja sektrrirano. sé je otom, da su izvan zastupniCtva kor;,aj u Habot obCini bit ogenj, 800 kriz Zito,
Na veliko pomoé je bilo pri oroj nesreCi 40 ljudi biti pred obeinskom hízom iz medju zidanice, pokrajine su se u ognju unistile. 
drevje, koje je ne pustilo' pt&tnna daíjé, koji su fcomaj 20 zbiraCi bili; da se narod Ogenj je tak nastal, kaj se je benzin ex- 
a na véliku Skoda plitvi zdenci, tak da^Su né tu; ne tam zaméri, raziSli su se rajSi po plodéral. — U PölöSkefő obCini pako aug. 
od 8-ga 10-gi suseda morali ljudi vodti no- poslu. PuCka stranka je vehemontno deio- 8-ga poslie podne ob jedni uri je veliki 
siti i voziti. — Так iz öve nesreCe vuCimo vala, i trud nije bil zabadava, a r  su zbira- ogenj pustoáil. Zgoreli su 10 hiZe, 20 pok- 
se dvoje : povajmo drevje okolo stanja, de telj* saveznoga vrta najlepáe 13 ruZice vu rajine, Zito, gospodarstveAe sredslve. Kvar 
je зато moCi, a zdence dajmo s Cistiti i kiticu svezali. Prém da su nekoji Zeljno Ce- je 80 jezer kurun bilo. Od dece Sibica je 
ako su preplitvi, globtje skopali. — Tátin», kali utisak toga zbiranja, nikaj se je né 0- zrokuvala ognja. — U Gsaktornja varaSu 
da vu ovoj velikoj t dugo trajajnoj suSi se pazilo. Narod je to mirno naznanje primal aug. 14-ga v jutro ob 5 uri je skorom 0- 
né moCi Cuditi, ako zdence presuSíju, áli i to je tak lépő i dobro Budemo veC videli, genj nastal. Naime od GerSmann kavane 
rkn ovo vréme je priliCnó za to, da si nad kaj novi birov sa poglavari napraviti moreju. krov se je hapil dimnjali, nego vatrogasci 
övöm falingom pomoremo. — Kajti zabadav Mi mislimo, da je bude vu svakem delu- su na fletnoma na lice mesto doSli, i prek- 
naifineSe Spricalke i verni ljudi, ako ga ne vanju prisega vodila i oCemo se zaufati, da ratili vekse nesreCe.
zadosti vode, onda je Ves trud zahman, u - na mesto one surnje s kojem je mnoZina — Dve dievojke u smrt. Magjar 
prez vode se ogenj nemre gasiti. ^  К tomu uspjeh zbiranja naxnanje vzela, za tri léta i Julianna 17. i Kadar Margit 18 godiönje 
slamu skladajmo s Cirn dalje od stanja. Koj oni budeju ojihove delovanje sa pripoznost- dievojke su se u Ldlaliiredu iz sitzivota u 
ima veliki vrt, on naj spravi slamu v ta- jum daruvali. Daklein poáluvani novi pog- jezero vtopili. Njezine mrtve tide su samo 
kóvo mesto, de jé né na pogibelj stanju. — lavari, imate vrernena i teritorium, vu ко- drugi dán v jutro naéli.
Samo on si nemre pomoCi, ко) néma mesta jem pokazali morete, da vas do vrernena — Hrvatskoga bana su uvríedili.
2a to. — A stanja dajmo sekurirati. Za o- obce poStivanjé i pripoznast dostiCi more U minuCu nedelju pred poldan okoli 10.
nih par kurun, kaj platimo zato, пае nesme Vetika toca. ü  Silagjballa (Silagj- ure na budapeátskim dunabreZuljskim áeta-
glava boleti. — Zakaj bi Cövek za pkr ku- varmegjija) obCini i u hataru je augustuö bStu se je burna smutnia pripetila. Jeden 
run пепигпо spaI Céz célé lelő. — De je 10-ga dana slrahovila velika toCa pustoöila. zagrebaCki apotekar je dr. TomaäiC Mikloä 
ogenj, tam je ak i ónak veliki kvar,' zgb- Gorice su Ctslo bélé bile od leda, i pod neä- hrvatskoga bana uvredil. TomaäiC Mikloä 
riju lakáé stvari, kője nedamö sekurirati, tere minute je céla obcina u vodi stala, tak, hrvatski ban je pred Hangli sedel s jednim 
pohiztvo, zmjé, krrr/a, slama ltd', lak hárem'da su né rnogli na ulicah hoditi Pivnice drugim hrvatskim velikaSom. Na jedeokrat 
ono sbranímb, kaj ié móCi. ! Isu se napunile s vodom i veliki lagvi su je la skoCil jeden muZ i s äakom je na

Svadljivi sokoliSti. U Zara (Dal-'se kuturali na vodi. Gorice su se lak uniá* bana vudril. Ban je na to gori skoCil, na
macija) varaSu so sokofriti pod za3tavemi j tile, da do dvé godine né moCi Cekali re- kaj je ov navalitelj s sunCenobranom dva-
puluVafi na zagrebaCki kongressuS. Kada su 1 dovito porast. Ovii obCinu je joá nigdar ni- kral na TomaáiCa vudrii, i zaléin odbejzal.
s bandom preko varasa iáli, taljaíii su proli! kakva nesreCa né dostigla. Ban je u svratiátu iáéi, i célo sivár redarst-
njim demonátralérali. Promete su na friá- 1 — Razbojnika ostavstina. U Ban- vom najavil. Joá je né bilo poldne, veC su
koma zaprli, jer je áVadjŴ  náötala, onda|j»luki je augustuá 1 1 -ga dana umrl u svoji toga navalilelja detektivi vlovili. Ov navuli- 
poleg Zandarskom obranum sb se odputo-1 stoáest godiánji dobi Slefko Morvica razboj- telj je Mattauáek Emanuel, bivái zagrebaCki 
vali hrvatski sokoliáti. Kada su se na vlaku nik. koj je Cudaj krvave eine delal u Bős- apolekar. Mattauáek je pred redarstvom tak 
odpelali, opet*jé halabuka nastala, tak, da 1 niji, i od kője Cine su i pésme govorrle. govoril, da je zato bana zbar.tuval, ar je ov 
su Zandári viSe gospe i gospodjice morali Morvica je áesldtsetpet godine bil u tamnici. njemu paléku dopustil 14 Cirkvenici i 
vloviti. Zadnjo umorstvo je pred dvé létrni napravil, na drugáe i hujáe mesto m űje dopust dal;

— Krvna muha. U TurkeVéju je kada je jednoga marvatrgovca vmoril. üva Io ga je jako Zaioslilo, 1 viáe molbe je veC 1
jedna muha Keleti 1тте gazdid vpiCilu. Oti sine je imel, koji su vezda lépoga imanja, nutar dal к banu, da пек ga u prveáe ju-'íe
áel je к liéCnikd, all veC je kesrio bilo, tam, peneze i dvé hiZe heibali od otca. nazaj deneju. To je né mogel dobit», i u
med ruko liéCuika |e umrl u krviogiítanju. — Samoubojna dievojka. Buda- svoji Zalosti je bana uvredil. Mattauáeka

— Zgoreti paromelin. Augustuá 11- peátanski brzovlak je opet krvavoga dogod- je redarstvo prijelo.
ga dana ú m>éi se je u Gjoma varaáu iz ja ja ’imel augustuá 11-ga dana vu zorju. —  Hudi suprug, budi otcc. KulaC j
n^pozuatoga Zroka After Andraá i Sinov pa- On dan v jutro ob 4 uri odlazil je iz Fri- JoZef matésalkaiakoga mesarpomoCnika su 
ríjHieffri vuZgal i aá Cislöma zgorel. Kvar dau átaciona brzovlak, kada se je jedna tamoánji liudi tak póznali, как najhujáega 
je po prtlfói Ceterdesetjezer kurun. 17—18 godiánia dievojka, koja je u gos- supruga, koj je tak dugo buhal svoju Zenu,

— Veliki Ogen]. Pri Déneá Ferenca' podski opravi bila opravljena, od átaciona doklam je nő umrla. Veliki alkoholiéta je
sü^rugí, kunheídéáski stahóvnici je augustus1 po prilici na 3 sto meter daleéino, pred bil 1 svojemi male diécemi je jako grubi-m
12 gá dana ogen] vanVtidril i petnajstjezero1 vlak hitila. Vlak je nju na falaié raztrgel. bil uvjek. Svojega pet godiánjoga maloga
kriZ páehice 1 viáe gospodarst-vene maáine Vlak je neálere minute postal, a onda dalje deéka je lak dugo bubái,'dok je on u epi-
uuiátil. Kvar jé 14 jézero kurun, kaj je liöUsel prama Csaktornja. ZeljezniCki neznaju, lepsiu opal i u minuCem dneve umrl. Bru-
bilo séklíléfanó. 1 tko je bila óva nesretna samoubojnica. talnoga olca su u reál odegnali

— Togo admiral je jako betefen.l — Pronevjereni bankkassér. F ekete------------------------------------— _________
Togo, gl ásd vi tí japanski admiral, koj jt- pri J Lajoá samoáujvarski bankk issér je 35 jezer Г  J c r \ !  ГУ I и и  I
Cuzima fnorju rus*1 poSteno sbuhal, i sada kurun pronevjeril i skoCil Pronevjeremka ■ I C j  v  I ГП  6  Z  l  0  l  0  S  •
u Ameriki se zdrZava, je u Filadelfiji na j su na célim svétu pretraZivali, i и minuCem °
teZkorna zbeteZ;»!. Amerikanski doktori tak'dneve su ga u Bukareálu vlovili. Az utóbbi időben a mi kutinő 4s igen kedveit szi-
feliju, da je Togo'svojega b3tega odlarnofl-l —- Bude z b ir a n je ?  Neálere beéke '"helyünket a
nje velike vruCine dob i, i njegov poioZaj je í novine lak piáeju. da magja rskoga pnrta-11 R I Z  A B A D I E - t  I |

> k o  (eZVi j menla budu za kralkoma do jesem razvla- 1 so k fó lek ép en  u tán o z zá k  és hozzák forgalomba,
— Edelénjsko umorstvo. Regula j Cili, a onda pako razpustiH Jel, bude iz toga a j ^ n k '  min-

, Ede krvrnk. koj je u Edefénju Ceizler fa-'neknj, jeli bude pako na novoma zbiranje, den silány áruval szemben, mivel ezeket a
inílijn v m'óril, j e 'ákda u Miákolcu vu tam-'to je je «5 né sigurno Islina je samo to, da tői-w-ny hjos ezigorAvni Topjuk üldözni,
liici, uvjek se j»laka ov élovek. ali neée u orsaCki h>2i opozicija ne pu8tiíoldatkog»!l____S ociété  des Papié, s Abadie. I
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* г л к .  — C i e n a  t i t k n .  | ingatlant innen és a vázrajzi |гез kérelmi és a mé* felmerülendő költsé-

mmázsa t m.-cent, i: kor. fill; I ° s*!f8 »0 ,У̂ 0  keletkezet V U / 4 7 W  b. I $*№»4110 követeiét kielégít** véfteU м щ у
Ä * V 1 г  *.... ^ , *тя l.blü ól, — 1135/476/1. b. 1200 ol, —fj Kanizsai kir. törvényszék és a Csáktornya

BiíTm elsirudl j Páenica 2 1 5 0 — 1  bv 1200 öl, Г  ? И 3 7 /Щ  J*, tör. járásbíróság t^fittetehez-tartozó s a csák
Rozs Нгй 1 5  i o __   ̂ *200 — 1138/476. 1 b. 1200-ÖI,—> tornyai 82 sztjkvbeÓ°7fi7lb. hrsz. Tóth Er
Árpa Jeómen 1 4 4 0 — П  39/476. 1. b 1200 pj, — 1140/476. 1. b. ágiké ОД Gzövek letváumé és SzakoatyEdi
Zab Zob iß 2 0 _ 1200’ -  *•. b 1200 öl, -  1142/ férj. Ä t e o  Sylirust* nevén áll* % * *
Kukorica Kuruza suha 16 00 — • 4 7 6  ** b* 1 2 0 0  o1’ ~~ 1200 limáak vizraizi mego^tásafolyíáa ketiftkegeU
Fehér bab uj l Grah beli 2 2 2 0 -  öl’ “  “ * W 6 / t /b .  1200 öl, -  1145/476. 1134/476/1/5 Ш  kor. ^ l f e ß / 4 7 6 f l / i
Sárga bab > suti 17 4 0 -  / 1 /b- 600 nöl, — 1 146/476/l./b. 600 nöl, — tjSQ kor. — 1136/470/1/5 160 kor - 1
Vegyes bab , zméSan 16 2 0 -  1147/476/1.Д>. 600 nöl, -  1148/476/1 /5  Ш 7/47*1/Щ  160 k o f  a .  Ц ? щ т / Щ
Kendermag 2 ^ 0 0 -  ™ 0 ° L ~ \ 600 nö,> * 0  kor. -  11 3 9 /4 7 6 /1 /5 -160 Tor. ^

I Lenmag Len 28 5 0 -  115M 7 6 /l./b . 600 nol területű részletei $14Э /47^ Ш  W  kor. -*■ 1141/476/2/1
í Tökmai' Kűrire 1 2ß 5 0 — ugyanezek javára ide yisszajegyeztetni ren- Ш  kor. — 1142/47fe/l/b 160 kor.
! Bükköny Graliorka 14 2 0 -  keltetik és azután közhírré teszi, hogy Wollák |l4 3 /4 7 0 /l/b . 16Q„ kor. П44&76/1/1
L -----------— —'_________ : Rezső Csáktornyái ügyvéd áltat képviselt fgO fepr, — 1145/476/1/b. 80 kor. -

" " Csáktornyái tkptár r. t végrehajtatónak Tóth 1146/47&/Í/b. 80 kor. f  № 7476/1/b 8 0 kor
A hölgyek tudják legjobban т  у fontos a Erzsébet férj. Czövek Istvánné muraszombbti 1 148/#76/l|b. 80 kor. 1 149/476/1/b. 80*or. -4
r  n  •• 'akós végrdhajtást szenvedett elleni 6000 |150/476/l* B. 80 kor,becsárU'
Л / f  r  I I Í J  p  Л Е г |  korona tőke és jár. iránti végrehajtási ügyé* щ  efj ka om. dé|tljtt 9 ónkor

* U U L  H r V L  ben Tóth Erzsébet férj. Czövek István ellen ШР *  * * * ? * *  3 lr“ W
mily hatalom és kincs az, mily végrehajtási árverést az 1881: LX t ez. ^ en te,ekl#nyvi hatóságnál WpHák Rez9f
előnyökben részesül egy szép nü. 144. 146. §§-ai alapján és SzakoQyi Edi. **gyvéc| va8í  helyettegáj közbejöttével meg-

Siépnek lenni azonban nagy feladat, nem elegendő, férí- Dr. Brandieu Sylirusné muraszombati 1|1г1аг! ^  b,r(íí“préseneladatni fof
hegy valaki csinos, fess és kedves legyen, hanem a lakós ellen a végrehajtási árverés joghatá- IVIKiailgSI ar a l^nleDD Klletl necsaf
Ä Ä i T i ' a . «  lyával bíró önkéutes árverési az 18-1 LX « ® ' ^ k V.*»« »iMsany.bb áron ».«»№ *-
az arcbőr ápolására, a szépség fenlartására és emelésére t. CZ. 204 205. §§ ai alapján elrendelte mi- r"n e ' nem aatiatO.

■ A  F Ö L D E S - f p lp  nek folylán végrehajtatón ik Tóth Erzse férj. Árverezni kívánók tartoznak a becsár
- —  ------- Czövek Istvánná ellen fennáló 6000 korona ‘? - M ‘ készpénzben vagy ovadékkepes p»-

M A R G I T -  tőke, ennek 1910 évi április hó 8-161 járó takttld«! kezéh.-z letenni *  pedig
»3 р р с м с  V '  kamalai 7  kor 7 6  fi" övásiés közlési ^  kor. ‘>0K ’ 1. LKk °.r . 1 * “r ' . '.з' K 

C R E M E  1/3% váltódij 43 kor. 65 fill, per 46 kor. „ ** lb  K lb K- 8 K
..... . . . 35 fill, végrehajlást kérelmi 61 kor. 22 fill.  ̂ К. 8 К. 8 К. 8 К. 8 К.

az egyedüli szer. mely 5—в-szori használat után biz- , , . e . ... ■ . , * „ .  - n r . ,  ,  «  т**  л cit% íson
tosan eltávolít kiütéseket, pattanásokat, miteszert, z a r la t  fo g a n a to s itá s i  e s  6 6  kor. 7 2  fill á rv e -  C s á k to rn y a , 1 9 1 1  m á ju s  2 2 . 6 8 0
szeplőkel, máj foltokat, ráncokat és az arcot fehéríti. ---------:-----—■——-------- ----------------- -------------------- ,T.   -------- r  - ■ ■—-—f-«-f—: — гг.г .—:—;— _
Üdíti és fiatalítja.

A Fíides féle Margit-Créme teljesen ár imatlan, 11 £
páratlan és csodás arc-szépitő.
Kapható az egész világon. Tégelye I kor. ás 2 kor. I v O l l V Ö *

) Ktezíti es postán hűid«: Van szerencsém л  n. é. közönség b. tudomására adni hogy m indennem ű

FÖLDES k e l e m e n  .у*,,« .™  ARADON. férfi- és női tebéfm hW t, f j 'u i jü
’ Kapható Csáktornyán: PETHO JEHO gyógyszertáriban. *
i a legszebben es különös fénnyel t i s z t í t o k .
лшшшшшшшяшшшяшшшшдяшшяшаяяшшшшдг K ívánatra  házhoz vasalni eljárok. n
a t íé j /n  o i l  Becses pártfógást kérve, maradok
<-2o4/tk. y j 1. ----------------- kivá ló  tisz te le tte l________

I. Árverési hirdetmény. sza bó  f e r e n c
A C s á k to rn y á i k ir. já rá 9 b iró a á g  a  c s á k - j  Ш  1—2 Csáktornya., grót Festetics-ntca 7.

to rn y a i 8 2  s z tk v b e n  M v o ll  4 7 6 /1  B. h rsz . j и м и м м т ш м м м м м т т т м м м м м м ш т м т м м и т м м ш я м т м м м м м а м м »

“ ' “ F * *  Iparos és kereskedő előfizetőink névjegyzéke
B á d o g o s :  E re d e t i  S in g e r  v a r r ó g é p e k  : K ö té lg y á r tó :  V á s z o n  k e r e s k e d ő :

üübsch Manó (faszénraktár) Csáktornya Singer Со. Árpád-utca Csáktornya Dornik Rezső Csáktornya Szivoncsik Antal Csáktornya

B o r k e r e s k e d ő :  F é rf i s z a b i . : K ő fa ra g ó  é s  s i r k ő k é s z i tő : V e n d é g lő k :

Merer Testvérek Ctók.ornya 1 ,4 « ,«  Ignác Csáklomy. Tenitenvák BóJo, Csáktornya Й 5 ^ Ы к 0 « 6  S Í S U Í I
Bedics Ferenc Csáktornya M é s z á r o s : Henceey Gábor Csáktornya

B o rb é ly  é s  f o d r á s z :  . ‘ Aotonovics József Csáktornya
F é rf i-  ó s  n ő id i v a t á r ú : Antonovics József Csáktornya guiai Józspf CaáJüernya

Nádasdi Nándor Csáktornya , . Л -л о  л« л ь в„ - л в - . Horváth Mihály (Fehér
Mik Szilárd Csáktorny. Zrin»‘ T,klor Csákiorny. ó r á s -  é s  é k s z e r é s z .  gsi.mb) Csáklorny.

F i i^ e r lc e r e s k e r ió s  • Pollák Bernát Varsidin Jenő CsáktornyaM é z e s k a l á c s o s  é s  v ia sz -  F u s z e r k e r e s k e d é s . Kelemen lm re Csáktornya
g y e r t y a ö n tő :  Mayercsák Béla (kőszén, P e z s g ő g y á r :  РппкЬ Alajos

fsszén, magvak és a Muraközi Pezsgőgyár Csáktornya м£°Й CsáktornyaTiha iyi Mihály Barnása .Műtrágyát Értékesítő- Schlesinger Mór Cafiktornya
Szövetkezet* raktára Csáktornya Pék: Bagola Isbrán vendéglő

B u t o r r a k t á r : Gráner Testvérek Csáktornya Petrcs Viktor Csáktomva c.*AT^ , ho*<Mráz Teatvérek Csáktornya Petr.cs Viktor Csáktornya Singer Salamom Kissiahadka
Horák Ödön (bútor- és Ifj. Premecz Miklós Csáktornya S zá llító  é s  d e s z k a k e r e s k e d ő : ГР1,*П*Г • enc’ Stndévár

ko.iorsóraktár) Csáktornya Deutsch Salamon Csáktornya . Deiífarh ^ l ’r fSlíIÜIfrk^«.. ,. Hirschsohn Henrik Csáktornya Löbl Мог és Fia Csáktornya Deutsch Adolf, nagy*. Drávaaáaárhely
Hirsch 1 er Ármin Varaid.n Mattersdorfer N. Perlak , , ,  A . . . .  * ia*ai# a Kovács MiWly korcsra. Drávavátórhely

Leitmann György Nyirvölgy U.r | - és n ö id lv a t, j á t é k -  és Lm mann Mihály » ^ f Y
Cipész: Sfráhia Testvérek Csáktornya d í s z m ű á r u : Uitnaann Bálint 8*е,?и,°па

^  , Feigelstock Andris Budapest, VII., Do-
M&aztnak József Csáktornya K áv ó h á z  : Kelemen Béla Csáktornya hány-űtea 81.
Meskó Bálint Csáktornya . . . . r ,. V a s k e r e s k e d ó s :  Szabadalmazott ..KristAly“Földes Már Zrínyi kávéháza Csáktornya ..nrismiy

Divitárúh^y • Deutsch Jenő Csáktornya Bernyák Károly utóda Dorszurogyar.
Gerstmann Lipót Otthon Binder Károly Csáktornya Herczog Sándor délivasáti

Liszt és Brodnyák Stridóvár kávéháza Csáktornya Prostenik Gusztáv Csáktornya vendéglős Csáktornya
_________________ _________________________________________________

Könyv-, papír- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: STRAUSZ SÁNDOR Csáktornya
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Elvállal nyomdai munkákat !
úgy egyszerű mind a ]
legdíszesebb kivitelig i

: !

Nyomaton Fisch» i Fiüöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

Fix fize té s
és magas jutalék mellett alkalma
zunk vidéki ügynököket, sorsje
gyek részletfizetésre való eladásá
hoz. Havonkint elérhető jövedelem 

SOO - 6 0 0  K .

Hecht Bankház Részvénytárs.
Budapest, Ferenciek-tere 6.

„ K u la t á r “ *
''Sfcóftfásr- Ш AfrfWknüvészek álltai tervezelt 

kész művészt síremlékek állsndó kiállítása I

Budapest, Vili., Köztemető út 4 szám. |
Telefon 91 76. Iroda.

BLUM LAJOS sírkőraktárában.
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