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A lap szellemi részére vonat
k o zó  minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő. M U R A K Ö Z
EMIhttMi árak:

Egész évre . 8 km
Fél évre 4- kor
Neeved évre . . 2 kor

Egyes szám яга 20 fillér.
K ia d ó h i v a t a l :

Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési
dijak, nyiltterek és hirdetések, magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. H,r-eté#ek Másittatsak.

TeiefM uáa 34. M egje lenik  hetenk int egyszer: vasárn ap . Nyltttir petitsora 50 Sllér.

ZRÍNYI KÁROLY.

Memento.
Még egyre az ököritói borzasztó sze

rencsétlenségnek a hatása alatt állunk. An
nak a véres haláltáncnak, mely március 
27-ikét gyászbetükkel irta be a magyar nem
zet történetébe. Hiszen nemzeti katasztrófá
nak kell a tűzhalált minősítenünk, mely az 
eddigi adatok szerint 410 derék szinmagyar- 
nak az életét kioltotta

A rémület és megdöbbenés, mely az 
első pillanatban a lelkeket megkapta, itt és 
az ország határain kívül, lassan-lassan elül. 
De amikor az emberek részvéte a halottak 
után lassankint az életben maradtak felé 
fordul s a beálló nyomor enyhítésére törek
szik : a józan ész is íölülkerekedik, mely 
nemcsak a katasztrófa okai után kutat, de 
preventív intézkedéseket is sürget, hogy 
hasonló szerencsétlenséget még csirájában 
meg lehessen akadályozni.

Az igaz, hogy az ököritói tűzesetet s 
az ennek nyomában fakadt szerencsétlen
séget meg nem történtté tenni már nem 
lehet. Megállapíthatjuk azonban, hogy a sze
rencsétlenségnek a hatóságok közömbössége 
volt az oka. Az a íölüleles nemtörődömség, 
mely ily tűzfészekben a mulatság megtar
tásál engedélyezte; s mely nemcsak, hogy 
a hallatlan tolongásnak nem vetett gátat, 
hanem azt is elnézte, hogy a pajta falait 
lampionokkal, száraz gályákká! feldíszítsék, 
sőt a kijáratokat el is torlaszolják.

Persze, hogy ezentúl minden másként 
lesz. Nemcsak Ököritóban, de másutt sem 
engedik meg többé, hogy egy ily szűk helyre, 
ily tűzveszélyes rozoga alkotmányba annyi 
ember bebocsáttassék. Ezekkel az óvóintéz
kedésekkel azonban, sajnos, az elpusztultak 
életét vissza már nem sirhatjuk. De legalább 
annyit elérünk, hogy ehhez fogható szeren
csétlenség többé ne ismétlődjék. %

Az ököritói eset minket is kell, hogy 
gondolkozóba ejtsen s intézkedésre késztes
sen Borzasztó csak rá gondolni is, hogy mi 
nem történhetnék Csáktornyán is, ha hasonló 
tűzesettel dolgunk lenne. Ha nem is pajtá
ban szorongunk, ha nem is tűzfészekben 
niulatunk, de mégis oly helyiségben rendez
zük mulatságainkat, mely Csáktornya lakos
ságának számával sehogy sincs arányban. Azt 
niindenki be fogja látni, hogy a Zrínyi
szálló nagyterme husz-harminc esztendővel 
ezelőtt elég tágas lehetett az akkori közön
ség befogadására, de a mostani igényeket, 
bármi díszes is, semmikép sem elégíti ki. 
Mert legyen a táncmulatság a szokottnál 
valamivel népesebb, vagy valamely előadás
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a rendesnél látogatottabb, alig férnek meg 
benne, akik a terembe való belépésre jegyö- 
ket megváltották.

Különösen legutóbb tapasztalhattuk ezt, 
amikor egy-egy látogatottabb színi előadás
kor a közönség súlya alatt a terem csakúgy 
roskadozott Máskor is láthattuk ezt, kiválóan 
műkedvelői előadások alkalmával, amikor a 
nagyterem a nagyobb tömeg befogadására 
teljesen szűknek bizonyult.

Képzeljünk el csak ehhez a szűk ke
rethez s nagy tömeghez egy parányi kis 
tűzesetet, vájjon nem ismétlődnék-e az 
ököritóihoz hasonló haláltánc nálunk is? 
Igaz ugyan, hogy az épület maga talán nem 
égne úgy le, mint az Ököritói pajta ; de a 
kifelé törtető közönségnek a fele bizonyára 
benn szorulna a teremben. Az egymás hátán 
tolongó sokaság agyon nyomná őket. A me
nekülés a teremből, de még magából az 
épületből is szinte lehetetlen lenne; mert a 
teremből csak egyetlen egy kijárat vezet 
kifelé, az is csak egy rövid szűk folyosóra 
s innen is csak egy keskeny csigalépcsőn 
lehet lassan botorkálva az udvarra -lejutni. 
Ha nyugodtan távozik a közönség, akkor is 
10— 15 percre van szükség a terem kiürí
téséhez, tolongás esetében pedig csakis az 
élet árán, vagy az ablakokon át leugrálva 
lehetne innen menekülni.

Megengedjük, hogy ez másutt is így van, 
s hogy kisebb vidéki városokban helyiségek
ben nem igen válogathatunk, hogy a mienknél 
kényelmesebb és célszerűbb helyiséget is 
ritka helyen találunk. Igaz az is, hogy a 
mostani vendéglős már nagyon sokat alakí
tott a régi épületen, hogy azt a modern 
igényeknek megfelelőbbé tegye. A termen 
azonban nem tágított, megfelelő mellékhe
lyiségekről sem gondoskodott s újabb kijá
ratokat sem nyitott — mert a mostani be
rendezés mellett, a célszerűtlen építkezés 
folytán, ilyenekről nem is gondoskodhatott s 
ilyeneket nern is létesíthetett.

Mindezek dacára mégis gondolkozóba 
esünk az ököritói szerencsétlenség hatása 
alatt. Önkéntelenül is kérdezzük, nem le
hetne-e ez másképen ! Nem kellene-e kényel
mesebb és kevésbé veszedelmes helyiségről 
gondoskodnunk, ahol nemcsak hogy meg
felelőbben elhelyezkedhetnénk, de életünket 
se tennők oly könnyelműen kockára!

Elvégre ezen a kényes kérdésen elöbb- 
utóbb át kell esnünk. Ha ma nem, hát 
holnap. Valami megvalósítási módot talál
nunk kell. Akár új építkezéssel a város 
által, akár a mostani nagyteremnek az udvar 
felé történendő megnagyohbításával, a ven-
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déglő tulajdonosa állal — de minél előbb. 
Nemcsak a város fokozottabb igényei köve
telik ezt, hanem sürgetik az ököritói nem
zeti szerencsétlenség borzalmas tanulságai is!

Állami mértékhitelesítés.
A nagykanizsai áll. mértékhitelesítő hi

vatal az 1909. évi 27641. sz kér. ü. min. 
rendelet értelmében a f. évben vidékünk 
következő központjain fog időszakos hitele
sítést végezni. És pedig Kotorban ápril 1, 
2 és 5, Alsódomboriiban 5— 7, Muraszenl- 
márián 8— 9, Perlakon 11 — 14, Murakirály
ban 15— 16, Kisszabadkán 18— 20, Csák
tornyán 20— 23, 25— 28, Drávavásárhelyen 
április 28— 30 és május 2, Stridóváron 
május 3, 4 és 6, Muraszentmártonban május 
7 és 9, Muraszerdahelyen 10— 12, Bottor
nyán 13, 14 és 17, Dékánfalván 1 7 -1 9 , 
Belicán 20— 21 és Muracsányban május 
23— 25. napjain. Felhivatnak a központok
ban, valamint az ilyenekül ki nem jelölt 
községekben lakó felek, hogy közforgalmú 
mértékeiket és mérőeszközeiket a megneve
zett központokban a kitűzött időben mutas
sák be. Az időszakos hitelesítésben mindazon 
felek tartoznak részt venni, akik ily mérté
keket és eszközöket használnak, tekintet 
nélkül arra, hogy előzetesen jelentkeztek-e, 
vagy sem. Az előzetesen jelentkezettek mér
tékeik hitelesítését min. rendeletek értelmé
ben az általuk választott központokban esz
közöltethetik. Javításban volt mértékek 
részére a következő napok tartattak fenn : 
április 7— 9, 14— 16, 21— 23 és 28— 30 ; 
május 4— 7, 12— 14, 19— 21 és 27— 30 ; 
junius 9— 11, 16— 18, 23— 25, 28— 30 ; jú
lius 7— 9, 14— 16, 21— 23, 2 8 -3 0  ; aug.
4 — 6,11— 13, 17— 19, 27— 29 és szeptember
7— 10, 15— 17, 22— 24 és 28—30, továbbá 
a javított mértékek újból való bemutatására 
a díjnyugtákon határidőül kitűzött napok.

Az Önkéntes Tűzoltó-Egyesület kóréból.
Az ujra-szervezés stádiumában levő tűzoltó- 

egyesület parancsnoksága s működő-csapata múlt 
vasárnap délután igen látogatott értekezletet tar
tott Fejér Jenő parancsnok elnöklete mellett Az 
értekezlet kimondta, hogy tekintettel a mai nehéz 
megélhetési viszonyokra, mely úgyszólván lehe
tetlenné teszi, hogy a tűzoltók a munkaidejüket 
megrövidítve, hétköznap végezzék a tűzoltógyakor
latokat ; ezentúl a gyakorlatok vasárnap délutá
nonként tartatnak meg. — A gőzfecskendőre gyűj
tött alap, — tekintettel azon körülményre, hogy 
úgy a helyi szakértő, valamint a Magyar Országos 
Tűzoltó-Szövetség szakvéleménye alapján Csáktor
nyán csak fölösleges luxusdarab lenne s csupán a 
csapat hiúságának hízeleghetne, — beleolvasztatik

Ne tétovázzék, ha fáj a feje,
•• hanem használjon azonnal :: BerehlíM astillit amely 10 perc alatt a legmakacsabb migraiot 

és fejfájást elmulasztja. Orvosok által ajánlva, 
ára 1*>A Kapható minden gyógyszertárban, 
m i I £V. _  Készíti Beretvés Tam á s 
g yógysze ré sz Kispesten. S doboztál 
ingyen postai szállítás. 637 20—86



a rendes tűzoltói pénztárba. — .Nemkülönben a vekedését az állam és a tár3;»daloín tulságba Idla, M y  jia v i,.. U ttó ^ k o d ás  
közelmúltba«* külföldről beszerzett utca öntöző menő jótékonysága is, mellyel alkalmát ^yojtáilak 5 . ^ ,  p a ák tp flfty # *! е* Ц , У ö l e s e n , 33  
gép, mintán a tűzoltóság, — céljánál fogva, — a tétlenségre a lustákriak és do,ó^erüiőkneIt. előadást tartottak. Á p r ilis  2 rán nagy kabaré* 
utca-öntözéssel a jövőben sem foglalkozik, a vá- Mi azonban sajnos, nena móndhatjük, hogy rendeztek, m ely egyúttal л  szintárán
rosnak ajánl tátik fel átvételre s átvétel esetén népünk elszegényedése azért ölt olyan ^U epetes У . , 9 t -h e lL a e s  taff iának K*u
annak ellenértéke az egylet váltóadóságának tör- arányokat, mert mesterségesen, t4|tságo$ tárnoga- lat kéj kedvelt 3 le h e l^ g e s  tagjának Kertész 
leeztésére lesz fordítandó. — Az egyéni s egyéb lássál tenyésztjük a lustákat és a munkakerülőket. L a jo sn a k  és B a kó  L a jo s  ju talo m játéka volt. 
hiányzó aprólékos tűzoltószerek beszerzésére vo- A mi népünk elszegényedésének legfőbb oka a Magától értetődik, hogy a  két szín ész ez es- 
natkozó javaslat Polesinszky Emil gyakorlómester pályatévesztettség. A tanár, aki az iparosmesterség különösen kitett m agáért. A konferen-
által tett indokolás alapján elfogadtatott. — A mellett találta volna fél boldogulását, egész életén tisztét m aca K ertész töltötte he ki „
tűzjelzésére vonatkozólag 10 drb. ködkürt besser- át nyomorogni fog; vagy az iparos, akit erőnek USZtei m aga tvenesz lOUOlle be ki az
zése határoztatott el. E vészkürtők a város külön- erejével kényszerítőitek a mesterségre, sohasem egyes pontokat szellem es ostobaságokkal 3 
böző helyein — lehetőleg ahol éjjel is vannak fog tudni vagyont szerezni, hanem adóságokban ostoba szellem ességekkel, sok tetszést aratva, 
ébren levők — lesznek elosztva. A város tűzjel- fogja végigtengetni életét. De a hazáját, földjét igen ügyesen vezette be. A kabarét énekek- 
zés szempontjából 4 részre oszlatik s esetleges egykor szerető földmives is nlpáriolt már az anya- bői, szavalatokbó l, kuplékbó l és táncszámokból 
tűzveszélykor az egyhangú vészkürtön a kerület földtől я nem köti többé semmi a honi rögökhöz, . . .  .. p  1 ér V ilm o s iizazizató és Réfhpbi 
száma fuvatik az összes ködkürtökkel s így az mivel megutáltatták vele a lelketlen izgatók. a " 0U * * , ö l, p . * “f 8 ° , Ke he,V‘
otthon levő tűzoltó is rögtön tájékozva lesz az Ez a rettenetes állapot idézte fel nálunk a szépen enekeltek, B a kó  erzessel szavalt és 
iránt, hogy a távolság figyelembevételével a tűz- nagy szegénységet, amely egyre jobban terjed az énekelt, K ertész m ókázott. Sá ro ssy  Irén és 
oltószertárhoz, vagy pedig a tűzhöz kell-e sietnie, egész országban. A segítséget azonban hiába vár- R é th elyin é  ügyesen táncoltak, Lo ráod y meg 
Mindenki tudja, mily gyorsan terjed a tűz, épen juk. Egyedül népünkre hárul a feladat, hogy saját saját szerzetté dalt énekelt nagy hatással
ezen gyors terjedhelés meggátlása céljából igen érdekeit előmozdítsa komoly gazdasági törekvések , V ásárnál) este G öre G áb o r Budanesfpn
fontos az, hogy mely pillanatban kezdi meg révén, mely hivatva van jólétet és gazdagságot k * . . . .  _  . ?  ®n
működését a tűzoltóság, miért is a tűzoltóság teremteni. nevetséges kom édia, (délután Tatárjárás,
egyik főfeladata a kivonulás gyorsaságát lehetőleg ---------------------  operett) s hétfőn, m int utolsó elő adás: Tilos
fokozni s ez idő szerint Csáktornyán ily vészkür- 1/А„А|лт i гл.1Гл ил i a.,pi я a csók cimü operett voltak soron. Ez esté-
tökkel való riasztás felel meg legolcsóbban e cél- Köreiéül. Lapun* loiyo no i-evei a ^  .g gzép gzámu közön9ég jelenlétében
nak. -  Majd a gyakorlómesler a tűznek tűzoltói XXVII-ik évfolyam Il ik negyedébe lépett; M,n, uj aKviziciói peérv llua primadonna
mindennemű t u la jd o n ^ á r t l'lá r to ü ”  lőadást. -  ez » 'ká ló m m a l tisztelettel ké rjü k  az előflze- |épeU ,e|. É lé n k  játé kával, kedves tempera- 
Az éjjeli őrszolgálat, mely a napi munkában tőinket, k ikn ek előfizetésük lejárt, m egú jítan i, m eritum ával kiérdem elte ugyan a közönség 
agyonfáradt iparosi, mint tűzoltót még az éjjeli a k jk pecjjg előfizetési d ijja l hátralé kb an  tetszését, de h an gja nem elég erős és isko-
nyugalmától is gyakran megfosztja a községi mielőbb beküldeni szivesked- ,ázoU Egyáltalában az utolsó előadásokbólrendőrséggel és éjjel, őrséggel lesz helyet esl endó, vannak, azt mtelőbb beküldeni sm esked kj K4„  Kürné,ja h,a |,
kik is a fecskendő szerelésére szintén kioktatan- jenek, nenogv a lap szétküldésében fen- .■ ... . ,  : . 1 ’
dók lesznek. -  A mai nap már a fecskendők s ' ’ . . . .  “ é t  Tisztelettel a k ia d ó h iva ta l m  . társulat >8 nagyon meg fog
azok tartozékaival ismertetnek meg ügy elméletileg, a lia d a 9  történték. tisztelettel a k n td ú lm a la l. éreznl Mert K a lla y t sem  E rd e i F ló ra  helyet-
mint szerelési gyakorlatok által tűzoltóink. —  ||j plébános. A L is z iá k  L a jo s  e lh u n y - lesiteni, sem Peéry llu s  pótolni nem tudja!

-------------- Iával megüresedett kotori plébániát múlt A színtársulat 6-án már játsolt Alsólendván.
K Ü L Ö N F É L É K  héten betöltötték. A vallás- és közoktatásügyi Úgy halljuk, hogy ott is a legszebb kilátá-

u ____  — * miniszter, mint kegyúr, Kotorba Purics Lu- sokkal kezdte meg működését. Mi a magunk
Т л уявя , kácsl nevezte ki. Purics Lukács ez ideig részéről sok szerencsét kívánunk hozzá!

Erősen tűz л nap a főid ölére Stridóváron káplánoskodott, hol mint haza- — Uj tanító. A muralövői r. ka 111. el.
Millió sugárit hintve szerteszét, fias érzelmű lelkészt általánosan tisztelték iskolához tanítónak Wrana Ilona oki. laní-
A természet pedig, miként az alvó, és nagyrabecsülték. tónőt választotta meg e hó 3-án a mura-
Lassan emeli Almatag fejét. —  Széchenyi Uüüepély. »A legnagyobb lövői iskolaszék.
a  szép tavas* tündér »lakja  magyar« tragikus halálának 50-ik évfordu- —  Országgyűlési képviselői jelölések.
Hajnalcsillagként megjelen lójáról emlékezett meg az egész ország ta- Az országgyűlés feloszlatásával vármegyénk
s  miként az éji szellem. nuló-ifjúsága, amikor f. hó 8-án ünneplésre területén is megindultak a képviselőválasz-
H osszu fehér lepelben. gyűlt össze s azt megelőzőleg, Széchenyi tási mozgalmak. A mozgalmak egyelőre csak
^ örű iiebegT a^kna k terméSSet * hallhatatlan szellemének felidézésével, a a jelölésekre szorítkoznak. Eddig csak a
Még szunnyadozó lombjait magyar nemzet boldogulására s a Haza tel- függetlenségi párt ad magáról életjell. mely-
s azokra bűvös csókot szór  virágoztatására, a templomokban Isten áldását nek végrehajtó-bizottsága mull szombaton
Mámorban úszó ajkirói kérte. Csáktornyán is ünnep volt múlt pén- gyűlési tartván, az egyes kerületekre vonat
j a  reMrscsófo» а я*аллу*л/отпь e*er teken. A tanuló-ifjuság zászló alatt testüle- kozólag a jelöléseket megejtette. Eszerint a*
Á trep ed ő 6ta v a i  * ózonban ^ tileg voouh a rom.* katti. templomba, ahol alsólendvai kerület jelöltje Szinéry Gusztáv
Nem nyugszik egy helyen, Varga Wolfgang hittanár celebrálása mellett szinöi plébános, a letenyei kerületé Dobrovics
Szellőnek lenge szárnyain ünnepi istentisztelet volt Széchenyi István Milán s a Csáktornyái kerületé Filipich Lajos
Lebegve el tovább megyen gróf lelkiüdvéért. Utána az öászes iskolákban volt képviselő lenne. Nagykanizsán Vizlendvay
s  a merre szán, a hová csókot hint, ünnepeltek. Az elemi iskolában az osztály- Sándor földbirtokos a képviselőjelölt Báty-
/ Г я о А  m a d á r t a n b ó l  megint tanítók emlékeztek meg az egyes osztályok- thyány Pál grófot, a volt főispánt a zala-
Csevegve toly a kis patak  ban Széchenyi István gróf nagyságáról. A egerszegi járásban léptették fel, ki a jelölést
s  ismét vidáman Ejtenek  polgári iskolában a lapunk mull számában el is fogadta. Alsólendván Pataky Kálmán
Benne a fürge kis halak. közölt programm szerint folyt le az ünnepély, helybeli polg. isk. igazgatót is hozták kom-
Mámorba <jtő édes csókivai Az ünnepélyt méltató beszédet Bencsák binációba, de ez minden alapot nélkülözött,
Felébreszti a szunnyadó természetet Rikárd tanár tartotta s lelkes szavakkal mert Pataky Kálmánnak eszeágábau sincs a
Tavas* bűbájos méltatta Széchenyi nagyszabású történeti képviselőségre pályázni.
Hajnaicaiiiagoa tündére. egyéniségét és nagyratörő terveit. A tanító- — A Halley üstökös hőt fejleszt. A

Медйл István, képző-intézetben is ünnepély volt. A nővén- Halley üstökös csillagászati műszerekkel már
-------------- dékek ének- és zenekarának előadásán kívül látható, szabad szemmel csak április közepe

A  sz e g é n y sé g rő l. Ruszwurm Kálmán III. éves lanítónövendék táján fogjuk észrevenni. A csillagászok most
® .lz , szavalt, ki Arany János Széchenyi emlé- sorra nyilatkoznak az üstökös veszélytelen- 

A szegénység hazája széles e világ, mely kezele c költeményét adta elő. Az ünnepi sége mellett s André tanár lioni csillagász 
tTyoglLÚró“  ̂ szónok Tömör Boldizsár volt, ak,, mint a egészen új elmeletekel hirdet HalleyrA
dani, hogy a művelt népek között még nagyobb történelem és irodalom tanára, mélyen szántó, Szerinte május 18-án, mikor a föld keresztül 
mértékben pusztít a nyomor. így a nagy Német- tartalmas, magvas beszédben, nagy hatással megy az üstökös csóváján, igen tetemes hó- 
országban, ahol a műveltség mellett az ipar és fejtegette azt a nagy pozíciót, melyet Széchenyi emelkedésben lesz része a’ töld légkörének, 
MMén^e«erLn\ b̂ármely1 más. " “ fabM^rt.zó ?ró f» magyar politikában s az irodalomban olyan, mely föltétlenül észrevehető lesz, 
országban.’ Pedig Németországban se szeri, se száma betöltött Az iparos-tanonciskola, a viszonyok- kellemetlenné válhat, noha veszedelemül 
a jótékony és emberbaráti intézményeknek. hói kifolyólag, már előtte való nap ünnepelt, semmi esetre sem lehet szó. Andre a lég*

Annál csodálatosabb, hogy mégis olyan nagy ahol Zrínyi Károly igazgató, mint a munkát kör és a csóva anyagának súrlódásából ®á- 
a szegénység Németországban. E nagy szegénység hirdető magyar embert, jelmezte Széchenyit gyarázza a höfejlődést A gázok mérges vol; 
jujajdonképení oka, amint ezt a közvélemény ál- íz  iparQs.Unoncok elÖU. Április 8-án mi- Iában André nem hisz
Й Ь З Г Г Ä  - Й " »  ,sk0,ei “ üne‘ 7 *  Ünnep Keszthelyen. W j
beteggé teszi a szegényeket alkotó munkásosztályt, összes iskolákban. * ’ m ark. K ároly, a v ilá g h írű  kpufiflzpr^Öuek DV
Viszont nagy mértékben okozza a szegénység nö-l —  S zín é sze t. F e h é r  V ilm p s 9Zjnf8rbu-t ^vjfprduíója alkalm áD ó l BéCá^Br
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Budapesten 8 születése helyén, Keszthelyen, Lajos gazdatiszt között A második össze- K Ö Z G A Z D A S Á G ,  
ez év május 2 Í-én  nagy zeneünnepélyt rfen- csapásnál a löhadnagy fején súlyos sebesü- .
deznek. Keszthelyen is nagy előkészületeket lést szenvedett. A párbaj oka egy névtelen (Ae^ a* 0J r^ ”
tesznek 8 itt az eszes ényezök azon van- levél volt. , tartott 78-ik közgyűlésén terjesztettek be ez 190».
nak, hogy a zeneünnepélynek minél fénye- — KtvándoHÓ emberek — bevándorló évi mérlegek. Az elöltünk fekvő jelentésből látlak, 
sebb sikert biztosítsanak Evégből rendező- pénz. Az amerikai Egyesült-Államok kon- hogy az 1909. december 31-én érvényben volt
bizottság alakult Keszthelyen, melynek magvát gresszusa két év előtt bizottságot küldött ki életbiztosítási tőkeösszegek 1.034103,236 kor. és
a városi tanács képezi, melyet a zenei élet a bevándorlással kapcsolatos kérdések ta- ? ? Í vaÍaÍ®!10* a' Si «nft n êveií ^ ak
iránt kiválóan érdeklő előkelőségekkel nagy nulmányozására. Ez a bizottság legutóbbi l(̂ U4sj díjtartalék! 20902,175 kor. U
rendező-bizottsággá egészítenek ki. A ren- jelenlésében a bevándorlók által régi hazá- fillérrel 304.144,877 kor. 43 fillérre emelkedett A 
dező-bizottság élén Nagy István városbíró jukba küldött pénzekről szól. A jelentés sze- tűzbiztosítást ágban, beleértve a betörés- és tükör- 
*11 mint elnök. A rendező-bizottságba a rint a bevándorlónak évenkint 1.376.000,000 üveg biztosítást a díjbevétel 18.260.118,363 kor. 
keszthelyi tagokon kívül Budapestről 98, dollárt küldenek haza. Ebből az összegből uUn ^ 93W 1 kor. 67 fill, volt,
Bécsből egy tagot kértek fel; Zalavármegye te- Olaszország alán a legtöbb es,к Ausztria- hog/a ü s z t á V ^ e S l ^
rületéröl 10-et. Lapunk szerkesztőjét is fel- Magyarországra és pedig 7b millió dollár. kür ßi fillérre rúgott és ez összegből 13.668,715 
kérték, hogy a nagy bizottságba való bevá- Magyarország a kimutatásban nincs külön kor. 83 fill, mint díjtartalék, minden tehertől men- 
lasztását fogadja el. feltüntetve. len iöv6 évre vitetett át. A jövő években esedé-

—  Alispán a gyermekvédelemért. Az —  Az első magyar öntöltö-toll A ma- ***** _ / к 7'799’®?.7
Országos Gyermekvédő Liga azzal a kére- gyár elme életrevalóságáról tesz tanúságot, bevélö) kiletl a8M>471 ykor 
lemmel fordult Zalavármegye alispánjához, hogy egy derék iparos, Darvas Vilmos, viszontbiztosítás >k levonása után 1.772,890 kor. 
hogy a gyermeknap megtartására a múlt devecseri lakos vállalkozott elmés (aláírná- 57 fillérre rúgott. Károkért a társaság 1909-ben 
évben megalakult bizottság ez évben is vál- nyával az idegenből behozott öntöltőtollak 38.650,375 kor. 41 fill.-t és alapítása óta 977 344,967 
(alja a gyermeknap szervezését. E kérést kiszorítására. A Darvas-féle öntöltőtoll mű- bk'l L  ín rtér?íésiá összeg^?1
újabban Khuen Hédervári gr. miniszterelnök ködése a h^jcsovesség törvényének alkalma- tartalékok közül, melyek ö le s e n  ^ Л 7 7 ,^ Т т г 8 
is figyelmébe ajánlotta a vármegyének. Árvay zásán alapszik. A tinta nem folyik ki belőle 19 guérre rúgnak, különösen kiemelendők: az 
Lajos alispán a Ligának hozzáintézett át- semmiféle helyzelben sem, minden időben alapszabályszerinti nyereségtartalék, mely 6 300,000. 
iratát valamennyi főszolgabírónak és polgár- jól működik, szóval mindenkép megérdemli koronát tesz ki, az értékpapírok árfolyamingaüo- 
mesternek azzal a d j. tudomásár, bogy a t. ez a hasznos k s jószág hogy kedveltté vál- fi7 é '™  U % t ? b Ä !
é. május első napjaira tűzze ki. Felhívja az jón  a magyar közönség körében. Az arany- emHtellde a ieoooo  koroD4ra rug(y kéte,  kölete. 
alispán a figyelmet arra, hogy a Liga által tollal felszerelt Darvas-féle Öntöltőtoll az iések tartaléka és az ingatlan taitalék, 
gondozott gyermekek 7 éves korukon túl ország minden papirkereskedésében kapható, mely az idei átutalással 1.621,418 kor. 48 fillért 
nem terhelik az illetőségi községet, mert (Ismertetést ingyen küld a feltaláló: Darvas tesz ki. Részvényenként 600 arany frank osztalék 
ezek a dijak a gyermek nap, jövedelméből Vitmos Devecser.) ‘ ^ “ eltó £
nyernek fedezetei, minélfogva a községek “  helyezve, az idei átutalások folytán 346.151,371
egyenes érdeke, hogy a Liga a gyermeknap I R O D A L O M .  kor. 42 fillérről 366.829,741 kor. 68 fillérre emel-
jövedelméből annyira megerősödjék, hogy ._x______ : . . .  kedtek, melyek következőképen vannak elhelyezve:
Iphplőlpff sok ilven cverm eket veaven gon- — Az ee*: a *l*r *eP*rae l!1 ? ? 1 *2 í v ’j  A  , 8 L  Ingatlanok és jelzálog követelések 77.884,424 lehetőleg sok ilyen gyerm eKei V£ f ye" 16 . én Miklós Andor szerkesztésében Budapesten kor u  fi„ér 2 . Életbiztosítási kötvényekre adott
dozasba, miáltal a községek terhén enyhít. ^  napilap indul meg Az Est címmel. Délután két kölCsönök 31.094,716 kor. 81 fillér. 3.' Utétemé- 
A gyermeknap megtartására vonatkozó hír- órakor jelenik meg s az első teljes újság lesz, nyezett értékpapírokra adott kölcsönök 3609,139 
detéseket és nyomtatványokat közvetlenül az mely még az nap este a magyar városokba viszi kor 57 fi|)(ir 4 Értékpapírok 237.647,914 kor. 18 
országos gyermekvédő Ligától fogják meg- a főváros, az ország és a világ az napi híreit.^Az, fillér 5 Követelések államoknál és tartományok- 
lrяnni Esl a mindennap délutáni legelső gyorsvonattal | nái 9.372,603 kor. 83 fillér, összesen 366.829,741

P и — ** boIAm a r e4 Hnpnv«i indul és minden mÁ* megelőzve' érkezik a | kor 68 fi„él, Ezen érlékekből 715 millió korona
Nagy tarM Z Baján. У magyar városokba. Az Est független politikai napi | m8gyar értékekre esik. Az Assicurazioni Generali

Tárházak R.-T. Baján tárházat épít, melyet, |ар̂  szabad és meg nem alkuvó a politika, a tár- 1 a шиц évben a »Minerva« általános biztosító 
mint hírlik, a kereskedelemügyi kormány saság, a színház, sport és közgazdaság legújabb! részvénytársaságot alapitotta meg Budapesten, mely 
reexpedició-kedvezménnyel ruház majd fel. híreivel; szók imondásean és radikális független-, ;ársaság a keze88égi és óvadék-, valamint az el- 
A tárház 700 kocsirakománv áru belogadá- ^ 8 Ьеп vele senki sem konkurálhat. Mottóia ez . i tulajdonilás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás 

. ... .. . ,, f movíIíp *Senki se l®bel °1уап па8У» уа8У 0,Уап gazdag, elleni biztosítást, nemkülönken a versenylovak,
Sára készül és ily aránynál fogva, egyike hQgy Az Eal ne mondja meg róla az igazságot és telivérek és más értékesebb tenyészállatok bizto- 
lesz a legnagyobb vidéki tárházainknak. senki se lehet olyan kicsiny és szegény, hogy Az silását vezette be mint uj ágazatokat hazánkban. 
Óriási fontosságot tulajdonítanak ennek, kü- Est meg ne hallja a szavát« Szerkesztősége a ....... n.. _ -  ■■ ■ ■ -
lönösen a gabonakereskedelemben, mivel az legelsőrangu. Munkatársai. Ignotus,Bródy Sándor, S z e r k e s z t ő i  Ü z e n e t e k .

érdekeltek már régóta nagy szükségét érzik A°d" rr Gergely’ Is iv á ^V em én y  Simon, Szép Ernó K. J. Köszönjük a küldeményt. Mind kettőnek sorát
a budapest újvidéki vasútvonalon felépítendő ég Sa|U8in8zky imre helyettes szerkesztő; olyan ejtjük. Máskor is szóidon meg.
tárháznak. A reexpedició-kedvezmény joga gárda. meiyet magyar lap alig mutathat fel Sport kori any ^ t* ^UhLnáVk^^emt^onban'Xuok^ 
előnyös helyzetet teremt Úgy a termelőkre, rovatát az országos hirü athléta : Ülllemot rerenc más alkalomra. Sokáig azonban nem várakozunk a közlésével, 
mint Я ГооияяИЛ kprpslfpdelemre is mivel vezeti a minden rovat élén a legkitűnőbb emberek -  P. L . A küldött horvát verset, miután késön ér-
mint a  logyaszló keresKeaeiem re , illának Technikai kiállításában Az Est páratlan, krartt, csak a jo.fi heten keiolhetjak Egyébiránt gratulálunk
»z áru továbbszállításánál megtérül az а 16 korona, félévre 8

fuvarkülönbözet, amely az eredeli szállílóá - когопа  ̂ negyedévre 4  korona és egy hóra 1 ко- Van szerencsém a n. é. hölgyközönség 
lomás és az áru rendeltetést helye közölt rona 40  fillér Egyes szám ára 4 fillér (kétkrajcár) b tlldomá9ára adni, hogy helyben az Árpád- 
mindenkor fennáll. s minden nap legalább tizenkét négy hasábos ol- pethő-léle házban

_  Altaláanft hiztositó társulat (As- dalon jelenik meg. Az Est szerkesztősége és kiadó- ulcai retnö-ieie ház
■icuraziGiü^GeneAh^Budapest̂ *\f.,^Dorcttya-utca hivatala Budapest, VIL Miksa-utca 8. (Athenaeum d l V a t  S Z a l O n t

10. és 12. A »Közgazdaság« rovatában közöljük a pa o U J ênélö Mauvarorszáo« a m agyarosa- nyitottam, melynek termékei a legfinomabb 
nesti áltabnos blzl°sító tórauUt ( L®s,^ rafl ld |ádok közkedTeit zenemüfolyóiratának 404-ik füzete és legmodernebb Ízlést is ki fogják elégíteni.

S V Ä Ä Ä Ä W C  " ' " Г - ' Г .  1  . S í r  .л *  Ä  é. Ч Ш Л
mérleggel a társulat mindenkinek, aki e célból zeneujdonságokat. I. A,abie^  ^  . , л^!аай1 II Ogives pártfogásukat kérve, m aradok
hozrifordul, a legnagyobb készséggel szolgál. Az le lje . t i .z W e t .e l:

betöri* * е М  M H o iÚ M a t .  Knzveüt továbbá: j * ?  Д Ц ?  Ö z v .  O b e r t h y  A g o s t n é .

^ 81Ыгь ^ ^ 1° 0! \ г а ^ ^ 84в ^ Ь и ^ в и £ гок1\Ьа\10Е 1з0 »mit egyébként tízszeres pénzért sem tudnak • H ö l g y e k  f i g y e l m é b e .

т,п!'к14П-.а^Ьа1Г ел eld7khbimslut>Ifa7atlt0lIjdo- hátonlő gazdag tartalmú ÍOz't Telenik me’ g Vfüset Tisztelettel értesítem а n. é. közönséget,
nítás 1<,5̂ 81м!| óvadékbiztosít ’ . A . (ßo zeneoldallal) egy negyedévben 3 korona elő- hogy Úri, női divat kalap, cipő és rövidáru
ü l t  S. ^ m ^ a k  tel“  é “ t  egyéb Lté^rt, melyen a hazai és legnevesebb külföldi „„Váramat, díszített női kalapokkal,
értékesebb tenyészállatok biztosítását a »Minerva, zeneszerzők minden válíaju szemenszedett legjo b form AkkB| v ala m in t virág- és szá lla g d isze k-

S m 'r03 bnl08« L r^ nTdUÄ 6 f C m a n n  k V e M Ä z e u i l , " "  kapható , ezen fözetók kel kibővítettem, miből Állandóan nagy t.k- gktorn.»'Ogynökrtg. Benedikt t. és 6a, Baamann |аг(а|о|п mnUt  ̂ ^ tékH _  így bármily zene- lárt tartok.
8 0  ̂ . e művek bevásárlását célzó zent mű jegyzékeket min- Szives pártfogását kérve.

Vér6t kardpárbaj Varaidon. Április den ^rdeiiißßönek bérmentve küld meg a »Zenélő KiVáló tisztelettel *
2-án véres kardpárbaj folyt le Varasdon Magyarország. (Klökner Ede) zeneműkiadó biva-
Kümmert Emil ulánus löhadnagy és Mihályi ta'a, Budapest, t i l l  József-kőrát l t .  K e le m e n  B é la .



XXVI I. Csáktornya. 1910. apriliá 10-ga. Broj 15.

Sve podiiike, kaj ba tiée zadr- 
kaja noviuah, se imája pos- 
lati na íme arednika vu 

Dráva vásárhely.

Izdateljstvo:
knjiiara S tra n sr Sandora 
kam sepredplale i oh/nune 

pofii Ijaju

MEDIIMURJE
na honrattkom i magjarskom jezlku Illatai) druitveni, znanatvanl i povailjivi Hat za púk 

Izlazi svaki tjed en  jed en k ra t i t o :  sva k u  nedelju .

Prrtplitm ólat jt:
Na celo le t o ........... 8 kor.
Na pol Ieta . . .  4 kor
Na őetvert Jeti . . .  2 kor. 
Pojedini broji koStaju20fil.

Obznane •• poleg pogodbe l f«| 
rtöunaju.

OdKOTorai uradnik:
Z R ÍN Y I K A R O L Y .

8Br»dnik:
P A T A K I  V IK T O R .

IsdatolJ 1 vlautnik
S T R A U S Z  S Á N D O R .

Sloga.
C i i- чат vu jeduoj knjigi, da je jeden 

o b c  im<íl. sédéin sinov, koji su se navek 
svadili. Kada se je véé otec ostaril, pozval 
je к sebi sine i zavezal je skup sedern ja- 
k'h prutov vu pilléi pák je dal najstareäernu 
sinu naj je pretrgne. Ali как gud se |e mu
cii sin nije mogel prute pretrgnuti Svi dru- 
gi sini su se jeden za drugim muéili, ali 
niti jeden nije nikaj mogel naéiniti. Onda 
je ptec razvezal pudel, pák je svakomu sinu 
jeden prut dal da ga naj raztrgneju Sigurno 
da su 10 sini lehko vCinili Zato je otec pre- 
govoril:

—  »Vidite, draga deca moja, dók su 
ovi pruti bili vu pudlu jeden 9 drugim, 
niste jim nikaj mogli. Так ste i vi, vezda 
ste svaki za sebe, jeden ste drugomu jalen 
lebko vas zrudi mala nesreéa, ali ako bi 
sloZno dríali jeden sa drugim i velika nes- 
reéu bi lehko podnesli, zvun toga nebi vám 
nitko nikaj mogel. <

Так bi i ja Vám mogel reéi dragi Med- 
jimurci. Ako bi sloZni bili, nebi Vám nitko 
nikaj mogel

Sa slogom se mnogo i mnogo more 
postiéi. Preputoval sam veliki dél Magjarske 
zuam как stoje stvan vu Horvatskoj 1 Bős- 
niji, póznám prilike vu Stajerskoj, dakle 
mogel sam videfi narode, koji vu slogi 2i- 
viju jedni med sobom i mogel sam videti 
4 iakVv, koji ucZiVijU vu slogi. Как lépő iz- 
gleda tarn sve gde je sloga! Znam jednu 
obéinu gde su si kupili gazdi benzinmadinu 
za mlatiti i svega celga, kaj je potrebno к

Prvi april.
Opetovno prebudjivanje naravi se véli 

latinski »aperire« i segurno je ova reC iz- 
vor imena 4-loga meseca, aprila, jer vu o- 
vom mesecu se sve za silóm zeleni, tira, 
naduva, cvete.

Poznato je, da se prvoga aprila svaki 
trsi nato, как bi mogel svojega prijatelja 
namazati s nekakvom dalom, как bi ga mo
gel bez kvara na krivi put, za norca, vu 
april poslati, ar i selska deca kriCiju na ov 
den: —  Stric Hamril, prvi april. A zvekdi- 
nom on, koj se nati lepek prime i kada ga 
prebudiju sa sméhom i vikanjem »prvi ap
ril«, se sbantuvau tuti, razserdi od srama i 
moguéi bi bil tűéi i svadit se, na vekde— 
prekdeno— veselje drugih. Té isti néma prav, 
ar bi moral znati, da takva dala nebantuje 
osobno podtenje i pidéi ga neCe uvrediti vu 
znanoeti; nego stem nek dokaie da nije »ap
ril«, ako se hilro domisli i namesto srditosti, 
drugoga namaZe, ili pako sve one, koji mu 
se na prvi mah sméjeju.

To dalno podilanje vu april su narodi 
od negdadnjih pogaminov prevzeli i ta ne- 
duZna dala se predaje od otca na sina.

dobromu gospodarslvu. Opel znam drugu 
opéinu vu Slavoniji, gde dvabi nedaju, da 
slranjski élovek kupi pri njih zeralju ili grunta 
nego vu lépoj slogi ga oni kupiju. I nikad 
nije bila jod svadja vu ovim selu, da »ja 
tuliko imam juda tu a ti tuliko.« Nego jod 
su sloZno postali svoje sine vu Ameriku, 
koji jim svako Ijeto na jezere podieju dimo.

Opel vu drugim selu snam za selsku 
dparkassu, koju su sa slogom napravili sarni 
seléaiii i ova selska Sparkassa dénes, za de- 
set Ijet ima tuliko vrednosti, da more zemlje 
kupovati i med élani kasse razdeliti. Ako je 
koj marót za prodali, véé ga kupi selska 
dparkassa.

Mnogo i mnogo je vrédna sloga na 
eelu. Ali né samo na selu, nego i svigder 
na 9vétu. Bez sloge daleko netnoremo iti.

Kada bude dodlo vréme, da budete i 
vi Medjimurci slo2ni? Vi némate jod nili 
selske dparkasse, niti gospodarstveni finidi 
celg, na mnogih mestah se jod sa drvenimi 
plugi muéite, nemate obéinske Stale, nernate 
obéinske hambare, vu gorice obéinske piv- 
nice nemate na vnogih mestah obéinske 
dpricalke, nemate madine za sejati i za mla
titi i Bog zna kaj sve nemate i to zbog 
nesloge. Ali imate siromadtvo, dug, nevolju 
i pekel na ovoj zemlji. Jeli bude to moguée 
tak dugó?

Dugó i dugó premidlavam, kaj je tomu 
zrok, da nad narod nema sloge med sobom. 
Ali teZko je najti zroka. Jedno je to da nije 
dosta hodil vu dkolu, nise je dosta navuéil, 
a potlam nije éilal knjige, drugo je to, da 
ima vnogo gladnih 2ednih i pohlepni, koj 
bi za kupicu vinca ili Zgauice pripraven

Jesu ljudi, koji se takaj sméjeju sdru- 
gemi, aki jih tko namaZe; jeso, kije je sram; 
jesu koji se srdiju; ali jesu i bili su takvi, 
kojim je za norca podilanje sreéo doneslo.

XV. Lajos lolharingski herceg i njegova 
Zena su vu Luneville-Francuskum varadu 
zaperti bili. S pomoéjom njegovih priateljah, 
mu je uspelo, da je vu podrapani, teZaéki 
opravi iz grada vudel i sreéno je predel kroz 
leso poleg straZe na dan 1-ga aprila.

Ali komaj au iz varoda vun dodli, sas- 
taneju se s jednom selskom devojkom, koja 
jib je odmah prepoznala i koja je to opazko, 
za par minuta, na straZarnici vojniko — 
svojemo dragomu —  pripovédala. Soldat je 
to stvar za najlepdo aprilsko dato drZal i 
skim bolje je njegova draga potvedjivalu, 
da je dobro vidla, stem se je njeni ljubezni 
bolje emejal. —  Ali za nekoj éas si je ju- 
nak to stvar malo ozbiljnede premislil, pak 
javi svojemo zapovedniko.

»Za priliénoga, aprilskoga norca te dr- 
Zala!« vikne s gromnim s méhom zapoved- 
nik, pak si dákom kolena luée.

Za kratko vréme si i on premisli, neée 
odgovornost na se vzeti, pak javi varadkomo 
zapovedniko.

bil svoju dudu prodati. Negledi nato, da san, 
sebi jamu кора, kada tak druge pro da. 
Glavno je da se on naZIoka. —  Jeden takov 
élovek onda pokvari sve. Jer takvi najvide- 
put najvekdu lampu ima, pak se drugi bo- 
jiju od njegove lampe ili mu verujeju.

Neéiniju dobro oni, koji se bojiju od 
jezika ljudskoga. Так onda nigdar dalko 
uebudemo dodli i navék siromaki ostanemo. 
Trebali bi takvoga éloveka iziirati iz sela 
ili barem mu zabraniti, da dojde vu skupd- 
tinu. Так bi morebiti na9tala sloga i med
jimurci bi 9reénedi bili.

Cim vide napravimo takvih stvarih, koje 
skup doneseju narod, stim vekda |e sloga. 
Zato preporuéujemo da se ustrojiju selske 
dparkasse, éitaonice, gospodarska druZtva i 
t. d. Najprije bi bilo potrebno da se najdeju 
trézui vodje med narodom, da se jedenput 
i medjimurci oslobodiju siromadtva.

Straána nesreőa yu Ököritó.
Véé vu zadnjem broju smo pisali od 

one stradne nesreée, koja se je na Vuzern 
dogoddá vu Ökörito zvanoj obéini. Onda 
smo pisali da tristo mrtvih ima. Kak sada 
potlam pideju novine, mrtvih je blizu tetiri- 
stofeterdeset sa onimi skup, koji su sada 
potlam vumrli. Mnoge mrtve su na polja 
nadli, koji su vu tom midlenju beZali, da se 
morti oslobodiju, ali éim su bolje beZali tim 
su bolje goreli. Véé su je ptice poóele jesti.

Jod petdeset je po priliki onih, koji so 
teZko oranjeni. Nekoje su vu dpital otpeljali.

Zandari imaju den i nőé posla. 1z su- 
sednih obéinah se najme groziju, da budu

—  Vi ste aprilski norc! vikne srdito 
glavni zapovednik. »Tiho budile, ar drugaé 
se bude céli garnizon s vas zasmehaval!«. —

Za nekoje vure i glavnoga zapovednika 
dumlja obhaja, odmah podle к officéro herce- 
gove straZe, jeli su visoka gospoda domaj?

— Spiju! —  odgovori zapitani inoi i 
mahne s rukom, da nek tiho budeju.

Doklam je prijava isvan varadkih zidov 
do viih glavara dodla, je 8 vur predlo, vu 
kojem vremcnu je herceg s tovarodicom Crei 
granico predel. Gdo bi znal opisati cmedlo- 
vico gradskoga zapovednika, Blasacca, — 
kada je saznal, da je sveskupa april poalal 
vu april. m

1805-toga leta aprilida 1-ga, su dv* vi- 
soko stojeéi, trancuzki Cinovniki sa podpieom 
vekde oblasti, pred Napoleons bili pozvani- 
Stopram onda, kad su se na videdo zapoved 
pred Napóleonom —  francuzkim kraljem*- * 
prijavili, —  su saznali, da od toga kralj o** 
kaj nezna. Nati apriliudki dali se je gf°r 
Renah tak rezsrdil, da je na veliki krosoi, 
redarstva, sve klaénike poéel gazili, ali 
man, né se je s nadlo ..

Ali drugi, Carion, je malo mirnedi b* 
i odmah se je znadel:



vuigali obCinu, zakaj nisu bolje pazili na 
svoje goste. Jer iz susedqih obCinah je takaj 
mnogo mrtvih. Zato ftandari paziju na Ököritó, 
da se nedogodi kakva nedomidljenost. Ljudi 
su «alostni stradno je boli velika nesreCa.

Kak 9U ustanovili, ognja je jeden soldat 
zroCil, koj je sa заЫот vudril po lampadu. 
Kad su veC svi vidli da Stala gori, onda su 
beftali к malim vratam ali tarn su jeden 
drugoga zadudili jer svi su né mogli iti vun 
<írez mala vrata najenkrat

Stradna nesreCa je i Njegovo VeliCanstvo 
kralja dirnula jako, koji je telegraféral vladi 
svoje suCutje. Vilmos nemSki cesar je takajSe 
telegraf poslal naSemu kralju, gde se íalosti 
nad velikum nesreéom lépog Magjarskog sela. 
Po cölim svétu se je nabiranje penez poCelo 
za one, koji su zbog neereCe vu nevolji os- 
tali. Osobito mnogo je male dece, koji su 
bez otca i matere oslali.

Njegvo VeliCanslvo kralj как iz jednih 
novinah Cilamo je tridesetjezer korun daru
val za nevoljne.

KAJ JE NOVOGA?
— P rosim o nase poátuvanepredplatn ike, 

naj nam vu novim  ferta lju  pred p la tne zaos- 
tatke óim  p red i p os le ju  i p red p la te ponoviju .

— Zeleznicka postája je zgoréla.
Ovoga meseca prvoga, je KornarvaroSka pos
tája do dna zgorela. Piámén je moral na 
najfti iz dimjaka érez mala plebnata vrata 
vun vudriti i tak su se opalile grede, zatem 
je vu straSnim vetru, za kratko vréme célo 
stanje vu ogniu bilo. Zgorelo je vu kance
lláréi sve pismo i knjige, voditeljo postaje, 
sve pohifttvo, tak da ni si je mogel jednoga 
rubca mentuvati. Vatrogasci iz Komarvárosa, 
Kiskomároma, Galamboka, su hitro ta dobej- 
ftali, ali vu velkem vihru ne su nikaj bra- 
niti i osloboditi mogli! Od pete vure popol- 
dan, do 9 vure je ogenj fondal. Kad su 
ognja potisili, su iz Nagykanizsa Ciuovniki 
pokvarjenoga telegrata popravil; i svezali, a 
putniki sa prelazanjem puta nastavljali. Dók 
novu postajalidCe zazidaju, koju bude puno 
lepSe i na jeden kai zazidano, su kancellá
rija za siló, vu magazin sloftili a voditelj 
postaje se je pri naj bliftnjedim vahtaru 
nastanuval, a familija je odiSla u Nagykanizsa

—  VeliCanslvo I —  né mi je ftal, da su 
me vu april poslali, ar stém mi se je prilika 
odprla, da i vu uepozvanem vremeno mo
rém mojo poniznostjo dokazati. »Napoleon 
se je nad lém dobro zabavljal.

*
♦  *

Veliki Peter ruski car si je okolo 1670. 
lela takaj jedno aprilidko Salo dopustil, kad 
je céloga Szént-Pétervara vu april poslal.

íz van varoda je vu táj nőm, jeden straho- 
vito veliki kúp drva nanositi dal, kojega su 
na zapoved vuftgali.

Na stradno svetlost su né samo iz va
rosa, nego i Iz okolnih selah ludi s dprical- 
kami, posudami i svodotn dobejftali, kad je 
na straío postavljeno vojniétvo na jedenkrat 
zakriknulo: —  Denes je prvi april.

** *
Malo lepda dala je izpala vu Londono 

1798 apriliuda 1-ga. Na sléne priljepljeni 
veliki plakali i novine su oglasivale:

* -  Za tjedendni, opoldan ob 153-ti vuri 
bude veliki prolaz kroz varod, vu kojem 
samo slari muftki i ftene, dovei i vdovice, 
raspitani mufti i ftene, budeju délniki i na 
kojo sveCanoet se bez iznimka svi ljudi,

к otcu staromu, ar je od Hunyady grofa 
ponudjenoga kaStelja za kvartér, ne mogel 
prék vzeti, ar je na drugi strani sela, da- 
leko od postaje.

—  Ledvene tv orn ice . Gledec na 
letodoju rnlaénu zimu, i na prazne ledvenice 
kője se nam bez leda, s ozbiljnom pogibel- 
jom nagraftaju vu leta,je minister potjodel- 
stva odluóil, da se budeju na orsaCki strodek 
—  za vréme —  ledvene tvornice delale.

— Öpet straéni ogenj. Na vebkoj 
suboti je vu Somogy varmegyiji Ádand zva- 
noj obCini, naproti obCinske kancellarije, iz 
jedne slamnate hifte, ogenj buknul, koj se 
je za pol vure po céloj vulici resprestrl. 30 
gazdom su hifte, gospodarstvena stanja, ftivine 
zgorele. Kv'ara dicaiu do 150.000 korun. 
Vnogo se bude povratilo, ar je najvekSa etran 
osegurjena bila.

— Tvornica cementa vu Perlaku.
Vu Perlaku se je jeduo drufttvo slo?.ilo sa 
40.000 Korun temeljnom glavnicom, kojo 
drufttvo bude tvornicu za cement i beton 
utemeljilo. Na celo drufttvo je dr. Kemény 
Fülöp predsedni-ravnatelj, pod elnök Dénesi 
István. Tvornica bude za kratko vréme goto- 
va vu koju budu naruCene madine sloftili i 
veC majuda prvoga budu gotove stvari raz- 
poöiljali.

—  R epaőa Halley. Iz BeCa nam javt- 
ju, da se je ova repaCa veC na tuliko pokaza- 
la, da nju bez ikakvoga reápetéra, sa slobod- 
nom okom videti moCi v jutro pred sunCe- 
nim izhodom na izbodnim zraku. Zűri se 
sa stradnom brzinom prama nam, tak da je 
aprila 4-loga 245million kmetrov bila od 
nas, a 10 majuöa bude 66 millijon kilomet- 
rov daleko. Ve se vidi v jutro ob fertalj na 
péti a potlam popolnoCi ob fertalj na tretji. 
Koj nije léni, ou nek se staue, рак jo more 
vuni gledati, a kojemu je né volja, on nek 
mirno spi dva mesece, dok mimo sunca pre- 
leti i sve dalje, da se za 76 lét opet рока- 
fte ako jo gde koj planet ne vkradne.

—  K öpen iékoga  kapitana krem a.
Pred nekojemi leti je vu Berlinu jeden Voigt 
Vilmos zvani dodter vu kapitanskoj opravi 
céloga cuga zastavil na vubci. Od koman- 
déral je soldate na fteleznicu i odpelal jih 
vu Köpenik varod. Tam je 9 soldati obkolil 
varadke hifte, kaséru je zapovedal, da vu 
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ftenske i muftki, stari i mladi, veliki i deca 
pozivaju.«

Obsebi se razme, da su se na tak fal 
zabavo jezero i jezero ludi skutili po vulici, 
vu oblokih, na krovo. po telegraf dtanjgah, 
jeden drugoino na hrbto, dok nije jeden 
odter glas viknol: —  »Denes je prvi april«.

Svaki si more mislili, kakva je tu larina, 
sméh, kletva nastala, dok se je té nabrani 
narod rezzidel

** *
Jednomo anglian9komo, mladomo dok- 

toro je prvi april takaj sreCo donesel. Netko 
ga je za dale к jednomo Dobbs zvauomo, 
jako begatomo purgaro poslal, koj je teftko 
beteften. Od prevelikoga Cutstva duftnosti, 
zahriple se tijam do tam, -gde mu gospodar 
zahvalenjem dobrovoljno odgovori: —  Meni 
nikaj ne fali, moguCe je mojemo bralo zlo; 
odmah vam dam atresa.

Doktor se fturi na 4 kilometrov daleko 
oznaCeno mesto, gde je té isti odgovor do
bi!. —  Odvud su ga poslali к najmlajdemo 
brato, gde se je posle 4 vure dugoga beganja 
osvedoCil, da su ga vu april poslali. Sav 
truden i srdit odpravi se na svoj stan, kad 
ne daleko jeden spladeni konj hiti svojega

ime zakona njemu sve peneze nek prék daje 
drug C bude strelati dal Prepladeni Cinov- 
niki, su mu sve peneze prék dali i on ide 
sa vojniki vu krtmu, tarn upiu je juftino 
kupil, i dok su vu varadu к sebi dodli, je 
kapitan znikel. No vlovili su ga, i ve se je 
redta oslobodil, pák hoCe vu Rixdorfu, poleg 
Köpenika, jedno krCmu, koju je kupil, od- 
prti. Pitanje je je-li bude na nju, iparenge- 
délya dobil.

— Neprilika manőesterskoga rab* 
binusa. Cohen rabbinuda iz Mancheslera, 
koj ve po Taljanskom orsagu putuje su 
obrobili. Na jedni postaji su vu on predal 
vu kojim je rabbinud sedel, vide gosponi 
stupili, koji su se snjim spominati poCeli i 
s cigaretljinom ponudili. Od toga cigaretlji- 
na je rabbinus tak trdo zaspal, da su ga na 
dtacionu Modena, doktori koinaj zbudili. Kad 
si je ftepe i prtijago pregledal je ftalostno 
opazil i su mu sve peneze i dragocenost 
vkrali.

— 2iv vu raki. Vu Spanjolskom, Gijon 
zvanorn selu je jedi a 6 let stara pueika 
sbeteftala i vmrla. I doktor njoj smertovnicu 
napisal. Roditelji su dele vu raku deli, na 
grobje vu kapuru odnesli, da ju drugi dön 
zakopaju. Kad su v jutro pokopiCi dodli, da 
ju na vekoveCni poCinck pospraviju, prestra- 
deno vidiju da je гака odprla, a déte kre 
nje na zemli lefti i slabo dice. V noCi ju je 
srCeni-krC ostavil i kad je к sebi dodla, je 
veko doli hitila i od straha s rake opala. 
Za kratko vreme je vu materini krilah vumr- 
la. Doktor je moral iz obCine pobeCi, ar dru- 
gaC bi ga bili zatukli.

— Priloéka fara. Vu Priloku, как 
je plebanud Habud vumerl, drugo se ne Cuje 
spominati, samo to, dto bude novi priloCki 
plebanud. Kajpak, velika je to briga 1 Prilo- 
Canci se spravlaju, kaj budu sa nekoga mol- 
benicu podpisali i grofa poslali, samo se nem- 
reju sloftiti, za koga. Jedni bi ftteli gospodina 
plebanuda iz Gradine Baranasicsa, koji su 
bili ove dneve domaj, pak su se brd vsem 
jako dopali. Gospoda pak bi rajdi bila za 
mladoga gospona Percsicsa, koji su redovnik 
pri fteleznici vu Slavoniji. Za njega pak gos- 
pon notariud veliju, da nemre biti, ar nad 
bidkup neda faru nikomu, koji je ne iz zagre- 
baCke bidkupije Nekoji su pak prav pitali i
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konjenika doli koj je как mrtev na putu 
leftal. Mladi doktor priskoci к njemo, odnesega 
vu najbliftnjedu hiftu, opore i svefte mo rtne, 
dajemo takvo vraCtvo, da beteftnik za kratko 
vréme ozdravi. Té isti je bil boga ti trgovec 
iz iztoCoe Indie, bez familije i za zahvalu 
je doktora к sebi vzel i posle svoje smrti 
je céli imetek doktoro tedtéral.

** *
Vu BeCu je 1857. leta jeden detiC svoje 

pajdade dtel namazati. Znal je, da vu lutriju 
veC né moCi deti i zato njim je rekel, da 
su mu se vu snu 30. 44 i 90 slatni broji 
pokazali i seguren je, da ove broje budo 
vlekli. Njegovi pajdadi ui su milovali strodke, 
pak su telegrafíCno javili broje i peneze vu 
Linz. Naravska sivár, da su se is njih pos- 
méhavali. Ali kocka se obrnula. V nedelu 
su bili tri Crleni broji —• 30. 44 » 90 vun< 
i tak njim je dala i podpotavamje 4800 fr- 
tov donesla. Ja mislim, da za takov uspeh, 
néti drugi nebi marat ako bi ga vu april 
poslali.

P a tak ! V íktafc



Percsicsa i druge redovnike, pak su vsi rekli, 
da se gospon nótárius vu tu stvar nerazmeju, 
pokehdob priloCku faru nedaje biSkup, mgo 
gróf Festetics makar redovniku is Amerike, 
samo nej je drugaC vu redu sveCenik Samo 
tuliko je ietina, da zagrebaCki nädbiökup 
fratre neCe vu svoju biákupiju prijeti, ali 
evetovnim sveCenikom, makar od stranjske 
biSkupije, navek je dopustil taru dobiti, oso- 
bito tam, gde gróf ima juda faru podeliti. 
Za administrators su imenuvan sv. gjurski 
kapelan Kuhar, pak je posvod glas, da budu 
Peczek pri grofu za Kuhara svoju reCzalagali.

— Vlovljena varalica. Ove dneve 
su vlovili 2andari Sinka AndraSa pogibeljnu 
varalicu, koj je obhodil Földeák, Lele i sve 
one obcine, vu kojih Csernoch János csa- 
nadski biSkop imanje imaju Tu je ljudi na- 
varil, da preuzviSeni gospodin pripoznaju 
siromaStvo naroda i pokehdob svoje imanje 
parcellörati hoCeju, su njega stém poslom 
opunomoCili. Prednje je presterl biäkupskoga 
imanja mapu, pak je svakomo po2elji zazla- 
menuval zemlju, koju i koliku je koj Stet. 
Za posel si je naprö raCunal dijurnoma, ko- 
jega su mu sveseljem dali i onda jih je spis- 
mom vu Makó к upravljateljstvo biSkopskoga 
imanja, gde su od toga nikaj ne znali. Sinko 
su vlovili, koj je varanje pripoznal.

—  Navalanje pokraj Aume. Iz Arada 
nam piSeju: Vu hataru Barest obcine su 
28-ga MarciuSa v noCi, Berecz András Suma- 
rovu hiSu nepoznati zvérokradice navalili, 
koji su veCer ob 10 vuri Crez oblok Cetiri 
hiti nuter strelili, od kojih je jedna, 8 let 
staroga deCaka pogodila i koj krvavi doli 
opal Od velikoga straha su vrata i obloke 
zasunuli i zametali, ali vise nesu nikaj Culi. 
Ve je iSCeju 2andari, koji su segurno od oko- 
lice zvérokradice (vadorzó.)

— Aetna gored breg. —  lz mesta 
Catanie 5-ga apriliSa piSeju, da breg Aetna 
svoju straSlivu ognjivosl ponovil. Cetvertoga 
za rano poCel gluboko germeti, —  vu celoj 
okolici se gibala zemlja ljudim podnogama. 
Vu selah Cis’ erna Regina, Palmento bianca, 
Belpasso, Ricolosi Boreno Ijudstvo, koje mis- 
lilo, da se kroz vuzem breg malo utiSil, —  
znoviC hiie prazne stavi, — tko neje moguCi 
odputov&ti, u cirkve nosiju pohiÄstva i tarn 
vruCe moliju boga za pomoC. —  Ali breg 
ognja, kamene ognjive, pepela i lavu meta- 
juCi ukrotiti se neCe. — Makar na verhu 
glavnog brega se iz dalka snjig blesika, — 
okolo njega su Cetemajst ménjéé brege, koje 
se buniju i straSlivo ognja vun hiCeju, —  
naj straSlivejSi je monte Castelazzo, — koj 
5 kilometer dalko padne od glavnoga snji- 
gom pokriloga brega. — Tam iz olvorenog 
kraléra 16 melrov Siroko prense ognja hite 
u zrak, koj na veC milj straSno ognjivi. —  
Lava se cedi u viSini od 9 do 20 metrov, 
16 kilometre Sirokog puta dr2i, —  blizo do 
njoj nemoöi, ar je pre2ereCa Cérna massa 
ÄegeCa. kamo se dovali, tarn sve zgori. Sume 
is orandSov, palme fine datolje, svako drvo 
i lersovina gori, da dojde na stane, ove u- 
niSti, samo Serno svella massa ostane, kako 
kulimaz Ova massa kesnejöi se utverdi, —  
ale po vremeno sprhne i zemlja ujezina 
najfinejsomu voCu, itersu velikog ploda daje. 
Lava je vesda blizo Cisterne regine mesta 
200 metrov, a do puta orsaCkog Belpassa- 
Ricolosi 250 metrov, anda tako se blizo, —  
svaku vuru do 15 metrov, —  gori reCenim 
selam. —  Prefektus katalenski, kola poslal 
tamo, neka Ijudstvo, atari, bete2niki i mala 
decs prestraSnomu uvali lave se osloboditi 
moteju. Vlada talianska poslala ovim ne- 
sreCnim na pomoC 10.000 lira, rim papa

pako poslal Franceka zvanog Kardinale, neka 
Ijudstvo batrivi u toj yelikoj fteareCi, kde 
svaki more ostavfti zemlju, koja ga sder- 
iavala i stana u kojom se rodil, vinograde 
naj te2e stane ostaviti, ar tam, —  najmre 
na montu Fradiavolo i na montu Fasaró 
najfinejSa vina se rodiju, —  ovaja vinca i 
njihovu blaíenost najteíe ostaviju vencelina. 
Vezdh jim minulo veselje siromakom. Radi 
gledanja ognja metajuCega brega mnogi pu- 
tuju u Kataniu. —  Tako se pripetilo i 5-ga 
ovog meséé«, —  koj dán su na Zeleznici 
drotnoj se Cuda pelali na Vezúv. —  Kada 
su dőli dojduCe vagpni dospeli, —  najper- 
voga su neuvezali dobro kotaCe, —  se oslo- 
bodil i na od spod pram bivőoga elektriC- 
noga vagona opal. —  Obedva vagoni su se 
svelikom jakostjom tresnuli. Bolenad iz Pa- 
riza Continental velikomu hotelu vlastelin 
odmah umerl, 2ena obedve noge poterte 
ima, i mnogi drugi putniki su oranjeni.

— Djevojke, duvajte se bonbonov 
cukra. —  íz Insbruka iz tirolskoga piSeju, 
da na vuzemnih svetki u Sankt’ Michaele 
obCini Zambano zvani privatni Ciqovnik pri 
Damanech krCmarovoj kCeri tamoSnoj svoju 
ljubav dospeli nemoguCi, tér poSto mu je 
ista djevojka puta dala, —  iz toga jada se 
na straSni Cin odluCil. — Zambano Cinovnik 
doSel u krCmu Damanechovu. Tam se za- 
bavljal i med zabavom djevojki zagiftane 
bonboné cukra ponudil djevojki, —  koja 
nemisleCa la, da Zambano na njezin 2ivot 
navali, pojela te bonboné cukra i u naslje- 
dicah svelkima mukama po zagiftanju tretji 
dán umerla. —  Zambano Cinovnik pako si 
hotel 2ivota svojom rukom űzeti, —  ne se 
dobro tréfli, mozbit ozdravi, a nevoljna puca 
mogla slraSnu smert podnesli.

—  U Turskom orsagu. Albanezi i 
Hassis Arnauti se podigavaju proti turskoj 
vladi za to, ar vlada potrebuje novace, pos- 
Ijedica tomu, da tira oátro Stibre i daCe 
svakojake, anda vlada neredila, da na doj- 
duCo se moreju uCiti naáe pismene litere, a 
to se hadíivni nedopada. —  Vu Ipek glav- 
nom varaSu su zastrelili albanCi RuSdi pu- 
kovnikot (Oberstot) —  Hokki loayra is lőt
tek, ali oranjenje njegovo ni je smrlno. —  
Albanci i Arnauti su se med brege Pelave 
spravili, blizo varosa Pristine, veC su slturs- 
kom wjstrom i bitku imeli. —  Od turs
koj vlade proti njim poslati Sefki PaSa, koj 
tverdo delo —  to jest bombardiranje Ipek 
i Pristind varoSah —  anda u2ganje selah 
spuniti pripraden. —  Tam se velike nes- 
reCe i prolevanje krve vodiju i vu Turskom 
nega blagoslova narodom, —  i tam prem- 
nogo nőve Stuke, municia novog reda i na 
milione funtov cekinah potrebuju, —  Íjad• 
stve pako presirmaCko.

—  P re p la se n i kociA. Do vezda smo 
tak znali, da je velika nesreCa ako se konj 
preplaSi tojest divji postane i poCne glop- 
pérati. Ali nismo mislili na to da je joS 
vekSa nesreCa. ako koCiS od 2ganice poCne 
bzikati. Vu Budapesti je ovoga mesec 6-ga 
po poldan to pokazal Falusi Lajos konflis. 
Fest se je napil a zatim vudril konja da 
hajde. Za malo Vréme je zgazil Abraham 
Ignác zvanoga hordára a potlam mu je ren
dőr stal pred njega, ali on je joS bolje vudril 
na konja i rendőr (policaj) je doli opal. To 
se je veC dosta vidlo ljudem pak su be2ali 
za njim da ga primeju. Nazadnje su ga vu 
Sestoj vulici prijeli. Vnogo su imali posla 
Snjim, dok se je predal redarom. Vezda na 
nekoji dön poCiva vu reStu i premiSlava si, 
da nije dobra navék brzina, zbog koje Clovek 
more i vu rest dojti.

— Pod lavinom. Vu Bustonga je 
jednu célú familiju pod se zakopala lavina 
koja se je iz brega trgla doli. Zeljeznickoga 
strafara Sest deca je vumrlo, jer je lavina 
hifu podse zakopala. StraSar i 2ena su te2ko 
ranjeni

— Göri Auma! Iz Szatmárnémeti*
javiju, da gori varoSka hrastova Suma. Ogem 
se je aprila 6-ga poCel i pod jednom se siri. 
Suma je vise miriametrov velika i tak je 
eada vu velikoj pogibelji. Do sada veC veliki 
komád Sume stoji vu ognju, za kojega nez- 
naju как se je napravil. Ognjogasci sa mnogo 
tefaki su iSli vun, da ognja prepreCiju. Kvar 
je veC do sada jako veliki.

Kinezki pripoveeti.
Gospodin Pan su jednu visoke dobe 

2ensku za tovaroSicu vzeli. Posle gostuvanja 
su se gosti rezziSli, a mu« je svojom 2enom 
sam ostal. Vu vremenu namatanja ne je 
imel Cae, svoju zaruCnicu bolje pogledati, 
nego ve, kad su sami bili, opazi njoj na 
Celi vnoiino ranсe, koji su celi obraz za 
dosta staroga s orale.

—  Daj mi poveC draga, koliko si ti lét 
stara? zapita nju.

Zena sramefljivo odgovori:
—  Ne zdavnja sem preSla Ceterdesetpet 

Mu2 neverovano gledi na nju.
—  Na zaruCnoj cedpli koliku si napi

sala?
—  Napisala sem, da sein trideset i osem 

lét stara.
—  Dakle i onda si lagala, pak i ve.
Zenka je odgovorila, da je né lagala.
—  Nego ve presegne, da bude istinu 

povedala: tojest, da je . . . —  petdeset i Ce- 
liri lét stara.

Ali mu2 je i ve dvojil, i zabadava ju 
je izpilaval, ona je navék tvrdila zadnju ret 
Ve je mu2u jedna dobra misei doSla:

—  VeC je kesno —  veli — idemo na 
poCinek. Ti se samo Ie2i moja 2enka, ja joS 
malo posla imam, kojega sverSiti moram. 
Na pamet mi je doálo, da sem zabil solenku 
pogledati. SnoCka, kad sem ju zabeC odprto 
ostavil, su mi vu njoj Stakori vnogo kvara 
napravili.

2ena se né mogla sdr2ati, da se né 
nasmeje:

—  Habaha, ti oCeS mene za norca dr- 
2ati? Vu mojem célom 2ivljenju sem né 
Cula, da Stakor sol jede, ako prémbi bila kroz 
Sestdesetosem lét dosta vremena imala se 
vrhu toga osvedoCiti.

Urednikovi odgovori.
Maiim poituvanim  citateljom dajemo na znanje, 

da budemo svaku nedalju na ovim mestu odgovor dalt 
svako mu, koj ae к nam obm e sa kakvim gud pit* 
njem. Zato si svaki n\j svqje íme lépő podpiie da 
hudetpo mogli anati tko j e  to, kqj pita kaj od пая 
Nekoji budu morebiti óekati morali na odgovor, ali to 
jim  naj пеявте volju, j e r  morebiti pitanje, kője то- 
ramo razsvetliti j e  teikeáe, pak sato nam viie posla 
da, dől'z ili po aakonskih knjigah ili od vuóenih sa to 
Ijudih dobimo odgovor. Za at res j e  dosta ako se pifo '• 
„вмр. Urednik „Medjinvrja“ Csáktornya.“

Naii odgovori budu lakvi, da bude ee svaki mo^l 
nekaj navCiti iz njih. Zato je naj svaki navCk dobro preiiU- 

Martin V. Zbog va&ega pisma smo pisali dfnes nal 
61anak od sloge. Verujte nam, da i nas boh вгсе, ^».И! 
nas eve tak tetko ide naprf. Mnogo i mnogo ereiméi bi bu 
пай narod, ako bi sióién bil. Vi se tuiite, da ste zbog sel»k* 
Sparkasse zvali skup ljudi. Vidite to je  jako sreőna 
za narod.- Ali kaj si boöemo, kad tak tetko razmeju 1|U«J 
ono, kaj jim je dobro. Ali zato najte zgubiti volju, ako VM 
je 30—40 koji ate sióini napravite vi udrugu, vre budu ovi 
drugi potlam к vám atali. Pilite nam I Pozdrav.

Vlahck J. Как smo vei vu zadnjim broju P'**\*rl 
ista vám rnort mo reii, da je  pepel dober gnoj га 
»étre. Vesda je  ravno vréme, da se po sitvi poséjs, 1* 
vesda nije j ó l  yelika sétva. Vu mirnim, suhim tr^ nenUent 
mora sejati Pepel je dragi ako ga boiete prodati.
86-30 korun koita. s 0 *



О яЬ от » C J em m iU ta .
mm*z9» I 1 m.-cent, kor, ffli

............  I
Búza elsőrendű Páenica 2400 —
Rozs Hrí 14 00—
Árpa Jeömén 1200—
Zab Zob 12.40—
Kukoricza Kuruza nova 12 20—
Fehér bab uj Grah beli 19 00—
Sárga bab » íuti 15 20—
Vegyes bab » zméáan 14.20 —
Kendermag Konopljenoseme 20.00 — 
Lenmag Len 2100 —
Tökmag KoSCice 26 00 —
Bükköny Grahorka 14.20 —

273/tk. 910 . i # Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

1 teszi, hogy dr. Kovács Lipót ügyvéd által 
képviselt Csáktornyái Gőzmalom és Villam- 
telep r. t. végrehajtatnak Klucsárics Tamás 
drávavásárhelyi lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 1273 kor. 98 fill töke s jár. iránti 
végrehajtási ügyében arra való tekintettel, 
hogy Horváth József és* neje Haller Amália 
árverési vevők az árverési feltételeknek a 
kitűzött idő alatt eleget nem tettek, a visz- 
árverést az 1881. LX. t.*cikk 185 §-a alap
ján Horváth József és neje Haller Amália 
árverési vevők ellen elrendelte, minek foly
tán végrehajtatóoak 1273 kor. 98 fill tőke, 
ennek 1907. évi december hó 12-től járó 
5% kamata, 113 kor. 90 fill, per, 27 kor. 
75 fill, végrehajtás kérelmi 24 kor. 65 fill, 
árverés kérelmi 41 kor. 92 fill, árverés fo- 
ganatositási és 12 kor. 'visszárverés kérelmi 
és a még felmerülendő költségekből álló kö
vetelése kielégítése végett a nagykanizsai kir. 
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíró
ság területéhez tartozó és a drávavásárhelyi 
1674 sz. tjkvben felvett 160 hrsz. egész in
gatlan 1737 kor. bec9áron

1910. éli április hé 29-ik napjának délelőtt 10 érikor 
ürávavásárhely község házánál megtartandó 
nyilvános bírói árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melynek felénél alacsonyabb áron az ingat
lan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

594/1910.

-  Г Г Т Г - "  H IR D E T M É N Y .

Képzett Alulírott községi elöljárók ezennel közhirrré tesszük,

hogy FELSÖPÁLEA község határában gyakorolható

: föszert(mst(edő síjíd ) va d a sx a tl jo g
1910. Apr 1 Ha hó 16-An <#. n. 2 ó m k o r . 1 910. augusz- 

kl Я magyar, llémet ÓS liorvát tus l-tői számítandó б évi időtartamra —  Felsőpálfán а 
nyelvet bírja azonnali belépésre bOxaégbiró házánál, nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek

kerestetik. Ьény képpel, fizetési igé- Árverési feltételek a kisszabadkni körjegyzőnél a hi- 
nyek m egjelölésével ellátott aj áll- vatalos órák alatt megtekinthetők. 

latok alábbi címre intézendők. Feisőpáifa, 1910. március 3 9 .

ö iü  U n j H H t r  i Sín Jjctofár. p “ t r  • '**“ *
Щ * * * *  jegyző. 800 1— 1 -.bitó. сш?0 fii

________7» Й

Л hölgyei; tudjál; legjobban
mily fontos a

SZÉP, ÜDE AllCZ
mily hatalom és kincs az, mily 
előnyökben részesül egy szép no.

Szépnek  le n n i a zon ban  nagv fe ladn i, nem  
e legendő, hogy v a la k i c s in o s  fe ss  és kedves 
legyen, hanem  a leg fon tosabb , hogy az  a r c 
b ő re  t is z ta  legyen.

A  nők tud ják  ezt és e zé rt nagy gondot 
fo rd íta n a k  az a rc b ő r  áp o lá sá ra , a szépség 
fen  ta rtá sá ra  és em elésére .

A FÖL0ES féle

{Vlargí  t -C r e m e
az egyedüli s ze r 'm e ly  ö -6 -szo r i h a szn á la t után 
e ltá v o fit  k iü téseket, p a ttan áso ka t, szep lőke t, 
m á jfo lto k a t és az a rc o t fehé ríti, U d ili s  fia ta lit ja .

A Földes-fele Margit-Créme te lje-en  á r ’ a l-  
m a tlan . P á ra t la n  és csodás arc szépítő és a 
szépséget megőrző h a tá sá t ped ig  fém esen  b izo 
n y ítja , hogy a W ie n b e n  rendeze tt „A u s s te llu n g  
fü r  M od e rn e  G esundhe it«  u. S ch ö n  he i is  p flege“ 
nagy a ra ny é rm e t és d ís zo k le v e le t nye rt.

K a p h a t ó  a z  a g é s s  v i lá g o n . T é g e ly «  i k o r o n a .  

K é s z ít i  é s  p ó s t i n  k ü ld i  :

FÖLDES KELEMEN gyój|y»zeré*z ARADON.KaphatA Csáktornyán: PETŐ JENŐ gyAjcytárában.



63911910. H I R D E T M É N Y .
Alulírott községi elöljárók ezennel közhírré tesszük, hogy Kisszabadka 

község határában gyakorolható

vadászati  jog
1910. á p r ilis  h ó  14-én d. n. 2 ó r a k o r  —  1910. u n ga sx tu s 1-töl
szá m íta n d ó  6  év i időtartamra. — Kisszabadkán a körjegyzői irodában 
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek bérbe fog adatni.

Árverési feltételek a körjegyzői irodában, a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Kisszabadka, 1910. március 24.
Puhr Mihály N ovák Jakab

jegyző. 791 9—2 bíró.

Aki bútort
BUDAPESTEN A K A R  VÁSÁROLNI,

saját érdekében cselekszik, ha vásárlás előtt megtekinti а
„B U D AP ES TI ASZTALOS IPARTESTŰLET*-

védnöksége alatt álló
BÚTORCSARNOK és HITELSZÖVETKEZET

árucsarnokai, melyek a következő helyeken vannak :
VIII., Józse f-k öru  28 . SZ. (Bérkocsis-utca sarkán).
IV., F eren cziek -ere  1. sz. (a királyi bérpalotában).

Ezen szövetkezet az * Országos Központi Hitelszövetkezet« tagja s ennek 
ф  ©  felügyelete alatt áll. Q  ®

Vásárlási kényszer teljesen kizárva. @  8tílezerfl, modern lakberendezések.

9 ®  Jutányos árak! 9 ®  Szavatosság az áru minőségéért, 9 ®
Az árucsarnokba  kizárólag első  rangú buda

pesti aszta losok  és kárpitosok dolgoznak.
668 11—16 •  *
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19 0 /19 10  sz.

Versenytárgyalási hirdetményi
Drávaszilas község (Zala megye) képviselő testületének 19 l0 é v i január 28. 2/ü. 910 jkv 6 m 

a. hozott véghatározata alapján a Drávadiós körjegyzői székhelyen felállítandó jegyzői lak és iroda 
építésére a következő feltételek mellett nyilvános versenytárgyalást hirdetek.

1. ) Versenytárgyalás alá kerülnek a következő munkanemek : I. Föld-,kőműves és elhelyező 
munka, II. Ács munka, III. Cserépfedő munka, IV . Bádogos munka, V. Asztalos munka. VI. Lakato* 
munka, VII. Mázoló munka, V ili. Üreges munka.

2. ) A versenytárgyaláson minden hazai iparos részt vehet ki ipara gyakorlására hatósági en
gedéllyel bir. Azon pályázók, kik a szóban levő ipari munkálatok teljesítésére törvényes képesitée- 
sel nem bírnak, kötelesek már ajánlatukban ily képesítéssel bíró megbízottat megnevezni és annak 
képesítését igazolni. •

3. ) A község előtt ismeretlen pályázók arravalóságukat iparkamarai bizonyítvánnyal tartoznak
igazolni. * ’ ,

4. ) Ajánlat csakis az összes munkákra tehető.
5. ) Az ajánlatok pecséttel lezárt borítékban egy koronás bélyeggel ellátva és szabályszerűen 

kiállítva: »Ajánlat a Drávaszilas község által Drávadiós körjegyzői székhelyen építendő jegyzői lak 
és iroda építési munkálataira« felirattal ellátva legkésőbb foljé évi április bó 23-án dél
előtt 10 óráig  a drávadiósi körjegyzői hivatalhoz nyújtandók be. Az ajánlatok ugyanaz napon 
délelőtt l t  órákkor a fenti körjegyzői hivatalban fognak nyilvánosan felbontatni. Csakis azok az 
ajánlatok vétetnek figyelembe, a melyek a rendelkezésre bocsátott nyomtatványok felhasználásával, 
az egységárak és végösszegek pontos beírása és a végeredmények számokkal és szavakkal való pon
tos feltüntetésével adatnak be, később vagy távirati utón érkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

6 . ) Bánatpénzül az ajánlati összeg 5 százaléka az ajánlat benyújtása előtt a versenytárgyalási 
hirdetmény számává való hivatkozással a drávadiósi körjegyzői hivatalban letétbe helyezendő és 
az erről szóló eredeti nyugta vagy annak hitelesített másolata az ajánlathoz csatolandó. bánatpénz 
az ajánlathoz nem csatolható.

7. ) A munkálatokra vonatkozó általános és részletes feltételek a drávadiósi körjegyzői hiva
talnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Ugyanott a hivatalos órák alatt, valamint Mikié Károly 
tervező építésznél Budapest VIII. József körút 18 III. em. 1 1 . fognak a munkakivonatok hat korona 
az ajánlati lapok pedig egy korona előállítási áron a jelenkező vállalkozóknak kiadatni. Teljes terv
példányok 8 koronáért a tervező építésznél beszerezhetők.

8. ) A munka az átadástól számított egy héten belül megkezdendő és oly erővel folytatandó 
hogy az épület folyó évi november hó 1 -én teljesen készen használatra alkalmas állapotban átad
ható legyen.

9. ) Építtető község fenntartja magának azt a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül tekintet 
nélkül az ajánlott árakra szabadon választhasson.

10. ) A munkálatot elnyert vállalkozó kötetes a tervezési munkálatok diját, a munka elny«' 
rése után számított egy héten belül a tervező építésznek kifizetni.

Drávadiós, 1910. április 3-án.

797 ! - i  C IR A  S Á N D O R  körjegyző-

- - --------------------- ---------------  --------  —
Nyomatott Fiáchtl Fülöp (Strauss Sándor) könyvnyomdájában CaáktornyáD
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