
Az anyákhoz és apákhoz.
Irta: Rákosi Jenő.

Az újabb kor legnagyobb és legdicsőbb 
vívmánya az, hogy az értékek benne helyet 
cseréltek. Régen az arany és ezüst, a drága
kő. a selyem és bársony és a pénz mindeu 
neme és az anyagi érték ezer formája volt 
emberi feltogás szerint a gazdagság fogalma. 
Az egyesek ma is ezek után az értékek 
után futnak káros versenyben. Az összesség 
sem hanyagolhatja el az anyagi javak e 
tömegéi. De immár ott trónol a legvilágosabb 
elmékben a megismerés, hogy a nemzetek 
legdrágább kincse, legértékesebb vagyona, 
legfőbb ereje az ember anyaga.

Minden mozgalomnak tehát, amelyet ed
dig humanitáriusnak tartottunk, óriási gaz
dasági jelentősége van. A közoktatásügye, 
a közegészségé és mind az, a mi az ember- 
töke gyarapítását és megjavítását szolgálja, 
elsősorban közgazdasági szolgálat. Hiszen a 
vésőnek, a kalapácsnak, a tolinak és az 
ekeszarvának is az ad nagyobb értéket, hogy 
hányán forgatják és kik veszik kezükbe. Az 
ember teszi becsessé az anyagot, nem meg- 
iordítva. Az ököritói rémes katasztrófának 
iszonyusága épen abban rejlik, hogy nem a 
gazda veszítette el birtokát, hanem a föld 
veszítette el gazdáját.

Iparkodás, munka, takarékosság, okos
ság minden elveszett értéket vissza tud sze
rezni. De a legáldottabb föld sem képes az 
elveszlett gazdái, az elpusztult embert életre 
kelteni. Á kezdetlegesen összerótt vityilló 
kastéllyá nő a szorgalmas ember kezében ; 
a legfényesebb vár összeomlik, ha az ember 
kipusztul belőle.

Az utolsó tiz év magyar államférfiai e 
megismerések alapján oly munkát indítottak 
meg, a mellyel Magyarországot a civilizáció 
élére állították. Az ember s főleg a gyermek- 
védelem oly szervezetei nyert hazánkban, 
melynek szinte mondhatnám csodájára jár
nak a nyugati társadalmak vezéralakjai. Ki 
merné tagadni, hogy Magyarország jövendő
jenek a kérdése a magyarság hatalmas és 
ellenállhatatlan kifejlődése. Nincs ennél nem
zetibb, nincsen függetlenségibb politika. De 
sőt nemcsak Magyarország históriai nagysá
gának helyreállítása fordul meg ezen a Kér
désen, hanem Európa keleti részének békéje, 
művelődése, biztossága és virágzása is. Mert 
a Duna-Tisza hatalmas völgyében, и Kárpátok 
Kyönyörü koszornjában nincsen egyetlen faj 
sem, amelyre egy birodalmi szervezet biztosan 
támaszkodhatnék, kizárólag csak a magyar. 
Abban a pillanatban, amidőn e fainak szám

beli, műveltségi és vagyoni ereje megtöret-! 
nék a sors csapásai alatt oly mértékig, hogy 
le kellene mondani vezénylő és egységbe 
kapcsoló hivatásáról: abban a pillanatban a 
fajok ádáz versenygése és visszavonása ülné 
fel hydrafejét. A bomlást külső hatalom ideig 
óráig fenntarthatná, de csak a szabadság árán, 
csak az autókrácia vaskezével. Minthogy 
pedig az ily hatalomnak semmi etikai célja 
nem volna hatalmi érdekén kívül, hova- 
hamarább meg kellene őrlődnie s ez a 
gyönyörű, az Isten által is egységesnek te
remlett ország, prédája lenne prédakeresők
nek és széttagoltatnék s latrok osztozkod
nának Krisztus urunk e ragyogó számunkra 
kiterített köntösén, melynek amig mi itt va.- 
gyunk, Magyarország a neve.

Ez a jelentősége annak a mozgalomnak, 
mely minden alakjában az emberanyagot 
védi ebben a sok külső és belső ellenségtől 
tépett országban, amelynek legújabb alkotasa 
a Gyermekszanatórium.

A Gyermekliga szárnyai alá szedi az 
elhagyott, a züllött, a védtelen gyermekvi
lágot, hogy megmentse az országnak. A 
Gyermekszanalórium Egyesület a beteg gyer
mekeknek vet ágyat, nyújt segítséget és rendel 
ápolót, hogy megmentse az ételnek.

Társadalmunk jeles és önzetlen vezér- 
férfiai állanak ez alkotás élén és küzdik ki 
hivó, kérő, buzdító szavukat a nemzet tár
sadalmához. Szegény és gazdag, aki meghal
lod, nyisd ki elejbe a szivedet. Nincs a 
világon irgalmasság szebb és meghatóbb, 
mint amely beteg gyermek ágya fölé hajlik. 
Te, akit az Isten gyermekkel áldott meg, jer 
és segíts és ezzel háláld meg a gondvise
lésnek azl, hogy képes vagy a magad gyer
mekéről gondoskodni anyai, apai szived bol
dogságára. Te, akitől a sors megtagadta a 
gyermek örömét, jer és segíts épen ezért. 
Mert meg vagy kiméivé attól a pokoltól, 
mely az elhagyott, szegény szülő szivét oly 
iszonyúan sanyargatja : attól, hogy nem képes 
beteg gyermekéről gondoskodni.

Gyertek mind akik ezt olvassátok meg
gondolván, hogy az Isten munkáját végzilek ; 
meggondolván, hogy a nemzet beteg gyer
mekeiről veszitek le a szenvedést.

Mily fenséges látvány: a társadalom 
páros viadalban a köztünk orvszándékkal 
bujkáló halállal. Nem fogjuk legyőzni, mert 
a földön nincsen hallhatatlan semmi és 
senki, csak épen egymaga a halál. De szembe 
szádunk e rémmel és nem engedjük, hogy 
szövetségben a szegénységgel, a nyomorral, 
a könnyelműséggel, könnyű prédához jusson.

Akit lehet, ahol lehet, ahányat lehet 
sápadt kicsinyeink közül kiragadjuk kegyet
lenül fojtogató csontos kezéből: ez a szegény 
gyermekek szanatóriumának isteni hatása.

Levél az új kotori plébánoshoz.
Tisztelt Barátom!
Őszinte örömmel vettem tudomásul 

plébánossá történt kinevezésedet. Új korszakot 
jeleni ez a Te egyéni életedben, de nem 
újat a Te hivatalos és társádalmi működé
sedben. A Te plébános! tiszted csak egy 
hathatósabb eszköz nemes céljaid elérésére.

Mert céljaid nemesek. Ha valaki tudja, 
én tudom; hiszen mi értettük egymást. 
Stridóvári együltlélünk alatt hányszor beszél
gettünk a fiatal lélek ideálizmusával egy 
szebb, jobb jövőről, amikor a mi szükebb 
hazánkban, Muraközben, minden értékes 
elem összefog egy szent cél szolgálatára, 
mikor azok az emberek, kik ma eltérő 
utakon szolgálják ugyanazt a szent célt, 
közös erővel fognak munkálkodni a nép 
érdekében, a Haza javára.

Igen! Mert azokat az elemeket, melyek 
a derék becsületes lelkületű muraközi nép 
vezetésére voltak hivatva, sajnálatos félre
értések és ebből származó félremagyarázások 
szétválasztották. A szétforgácsolt erők azután 
nem voltak képesek méltóképen megfelelni 
annak a magasztos hivatásnak, melyre a 
sors kijelölte őket. Sajnálattal láttuk, — nem 
azt, hogy elviselhetetlenül rosszul megy e 
nép dolga, — de azt, hogy nem megy job
ban, amikor pedig mehetne. Féltettük ezt a 
derék józan gondolKodásu népet, hogy az 
intelligencia között ilt-ott lappangó sajnálatos 
viszony káros hatással lesz rá és ez akadálya 
lesz annak a békés fejlődésnek, melynek 
útján oly szépen megindult. Mi a pályánk
ból sarjadzó ideálizmussal, ügybuzgósággal 
igyekeztünk szolgálni azt a magasztos célt, 
melyre kijelölve voltunk. Derék ősök derék 
utódai voltak ránk bízva. Muraköz lakói 
régente a Zrínyiekkel élükön küzdöttek a 
magyar hazáért, becsülettel megfelellek kö
telességüknek. Zrínyi dicsőségének fénye az 
övéké is. Ma, midőn nem a kard a fegyve
rünk, hanem a , kultúra és a szorgalmas 
munka a boldogulás eszköze, szinte megáll
ják helyükéi az utódok. Erre büszke lehet 
mindeu muraközi!

A papság, a tanítóság, a jegyzői kar 
hivatása, hogy a nép lelkében Mébressze 
és ápolja azt az öntudatot, mely kell, hogy 
éljen minden nagy ős becsületes utódjának 
lelkében. És T«* ezl meglelted addig, meg

Ne tétovázzék, ha fáj a feje,
•• hanem használjon azonnal :: BereWás-pastillát amely 10  porc alatt a legmakacs.ibb migraint 
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fogod fenni ezulán is. A Te személyed biz- 
tosíiék arra, hogy Kotorban egy úton fog 
haladni az intelligencia, hogy közös erővel 
fogtok működni becsületes, hazafias, erköl
csös irányban.

Űi állásodban gyönyörű munkaköröd 
lesz. Hivatásodból, szived mélyében lakozó 
vallásosságodból eredőleg ápolni fogod a 
népben azt a hitet, azt a vallásosságot, 
melyből csak jó, szép, nemes fakad. Emberek 
közt különbséget nem ismerő felebaráti sze
retettel magadhoz emeled azt a népet, mely 
oly derék, becsületes és szeretetreméltó, 
amely méltányolni és viszonozni tudja a 
tapasztalt jóindulatot. Társadalmi működé
sedben elő fogod mozdítani néped erkölcsi 
és anyagi boldogulását, épugy, mint eddig 
is szivedben viselted azt. Egyéniséged vará
zsával egy táborba fogod egyesíteni mind
azokat, akik a napért önzetlenül dolgoznak.

Tevékenykedj néped, a társadalom, a 
H>»za javára !

A sors távol messze elsodort Tőled, de 
ismerve szivedet, tudom, hogy nagy remé
nyekkel, szép tervekkel indulsz neki az 
útnak.

Baráti szívvel kívánom, adja a jó Ég, 
hogy Muraköz minden lelkészében úgy egye
süljön a kötelességérzet a felsőbbség iránti 
tisztelettel, a nép szerelete a hazaszeretettel, 
mint Tenálad.

Kívánom, hogy új állásodban lelkiisme
reted szerint, néped |avára és — mert hiszen 
minden nyilvánosan szereplő ember bírálat
nak van kitéve — a társadalom elismeré
sére méltóan folytasd eddigi működésedet.

Üdvözöl barátod: K ozm a Imre.

K Ü L Ö N F É L É K .
A z  M a y á m .

Elsárgult levelek kerültek kesembe,
Elidőzöm velük Ьйзлп elmerengve.
Gondolatim mostan m essze viszik lelkem 
E l a kék Balaton hullámos partjára,
Szüleim házába.

A levelek között képet is találok,
Leánykori képe az édes anyámnak.
Forgatom kezemben el-elnézem hosszan; 
Édes-bús érzelmek öntik el a lelkem 
S kicsordul a könnyem.

E  kép a biztatóm, hű őrzőangyalom  
Imádkozik értem vészterhes napokon.

ki országos Széchényi ünnepek alkalmábúl.
Irta: Jászai Mari.

Érzem, hogy méltó vagyok nevét ajkamra 
venni, mert hiszen képes vagyok öt megérteni. 
Tudom ki Ó, ü nekünk a bibliai szent kovász, 
mellyel mi lelki kenyerünket esszük.

Mert valósággal az ö  leikével táplálkozunk 
mi és az ö  lelke világít nekünk, nemcsak máig, 
de még messze bele a jövendőbe, mig őt utol nem 
éri nemzete.

Ha a magyar nem tenne egyebet, csak azt, 
arait ó  tanított, megélne, haladna, naggyá lenne.

ö  mindenről gondoskodott számunkra, attól 
kezdve, hogy tövényeink nyelve magyar legyen, 
egész addig, hogy a magyar asszony magyar se
lyembe járjon.

Egy ember fejében, hogy tud annyi gondolat 
születni! egy emberi lest hogy bir meg annyi 
munkát, amennyi egy egész nemzedéktől sok volna ! 
— Vagy hazafias vállalataimat, vagy egészségemet 
kell feláldoznom; de legyen, inkább ez utóbbit, 
sőt életemet is ha kell, — Írja sokszor naplójába 
a dicső. Ha egyebet nem tanulnánk el tőle, csak 
hazHszeieleiét, hazánk — máról holnapra — a 
világ első embere lenne.

— Csak hazáját mindenek fölölt szerelő nép 
lehet naggyá.

— Csak tiszta erkölcsű nép lehet naggyá.
— Csak munkás nép lehet naggyá.

Érzem  — mindig szere t; érzem, hogy velem van, 
ffog y  egyedül csak в  önzetlen énhozzám  
A z én édes anyám.

Édes hangulatok szálfják meg a lelkem,
Valami békés szent ákitat van bennem.

K isát ok saivemből mindent, ami nem szent,
Félre most hazug nőkl hazug ideálok!
Anyámra gondolok.

Кот т л Im r e .

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

—  Esküvő. Jövő szombaton Kayser Ella 
és Dúzs János d. u. 6 órakor tartják eskü
vőjüket a Csáktornyái róm. kath. templomban.

—  Áthelyezés. Helehrant Pál rendőr- 
irnokot a Csáktornyái határrendőrségi kiren
deltségtől a pozsonyi kapitánysághoz helyez
ték át.

—  Hivatalvizsgálat. Nagyilosvai Ilosvay 
Gusztáv soproni határrendőr-kapitány f. hó 
9- és 10-én hivatalvizsgálatot tartott a hely
beli határrendőrségi kirendeltségnél.

—  Halálozás. Zwicker Ferenc honvéd
huszár alezredes felesége, szül Wrana Alisz, 
f. hó 10-én elhunyt. 12-én temették el nagy 
gyászpompával Varasdon. Az elhunytban 
Wrana Frigyes muraszentkereszti földbirtokos 
testvérhugát siratja. Nyugodjék békében!

—  Gazdasági ünnepély. Szép gazdasági 
ünnepély folyt le Muraszerdahelyen mull 
szerdán délután. A kir. tanfelügyelőség útján 
kapta meg ugyanis ez alkalommal Kaczun 
Ignác ottani áll. iskolai igazgató-tanító azt a 
200 К gazdasági jutalmat, melyet mint a 
Fö dhilelintézet állal feiajániottdíjat alöldmíve- 
lésügyi minisztérium Kaczun Ignácnak oda
ítélt. Kaczun Ignác a 200 К-s dijat minta
szerűen kezelt faiskolájáért kapta, melynek 
gondos és szakszerű kezeléséért már 
ismételten részesült elismerésben. Jeleo 
voltak az ünnepélyen a községi clőljárósági 
és gondnoksági tagokon kívül Zrínyi Károly 
tatiítóképző-iulézeli igazgató, Bencsák Rikárd 
polg. isk. tanár, Grau Géza gyak. isk. tanító 
Csáktornyáról, Farkas Lajos ujudvari intéző, 
Kollárics Imre murasiklósi jegyző, Vargha 
Sándor gazdaság* igazgató és Wrana Frigyes

— Csak gazdag nép lehet naggyá.
Ezek az Ó tanításai, miket imádság gyanánt 

kellene a magyarnak a szentegyházakban ismételnie. 
Mindnyájunknak, ahányan vagyunk.

Van-e valamink, amit nem ő  adott, vagy 
tervezett? A világ legremekebb hidján az ő  lelke 
hordoz át bennünket, ő  adta nekünk a gőzhajói 
és 0  nyitott neki útat a Fekete-tengerig, a Vas
kapu első szörnyeivel Ó küzdött meg, Ö rontotta 
ott a sziklákat először.

Az Akadémiában Ő a házigazda.
A Nemzeti színházat ő  sürgette írásban és 

szóval, csakhogy pompásabbra : a Dunaparton.
A Nemzeti Kaszinóban, valahányszor önma

gához méltót művel, őtet tiszteljük.
A Tisza-szabályozásért anyit dolgozott, hogy 

egy külön emberéletre elég lett volna. Ötször tett 
oda körutat, mindig gyötörve a zsíros lakomák 
következményeitől, mint a Vaskapuhoz tett kilenc 
útja alatt, ott, a láztól.

Mennyit dolgozott vasútak létesítéséért; 
mintha más feladata nem is lett volna. Nevelés
ügyeinkért, mintha egyedül ez lett volna élete 
célja. Az első hazai takarékpénztár tekintélyéért. 
Bankok teremtéséért. Szénbányák műveléséért. 
Gőzmalmok felállításáért. Az ország csatornázá
sáért. Országutak építéséért. Legalább öt öt mért- 
földnyi hosszúságút, öt sugarat a fővárosból. Ez 
volt egyelőie vágya! Mikor a külföld lovaink 
dicsőségéi hirdeti és mi megbocsátható hiúsággal

I földbirtokos és neje Murakeresztről e mások a 
'község lakosai közül. A minisztérium elismerő 
oklevelét s a 200 К jutalmat Rulsek Imre 
kir. s. tanfelügyelő nyújtotta át elismerő 
szavak kíséretében, mit Kaczun Ignácz meg
haló szavakkal köszönt meg. Az ünnepélyt 
a gyermekek Himnusz éneke fejezte be.

—  Képviselöjelölés. Az alsólendvai ke
rületben ma ifj. Festetils Pál grófot jelölik 
Alsólendván polgári függetlenségi 48-as párti 
programmal.

—  Az ügyvédek száma Zalavármegyé-
ben. A zalaegerszegi ügyvédi kamara kimu
tatása szerint Zalavármegyében összesen 104 
ügyvéd van. És pedig Nagykanizsán 34, 
Zalaegerszegen 20, Keszthelyen 10, Tapolcán 
9, Csáktornyán és Alsólendván 7— 7, Sü
megen 6, Perlakon 6, Lelenyén 4 s Zala- 
szentgróton 1. Ügyvédjelölt 58 működik a 
vármegye területén. És pedig Nagykanizsán 
27, Zalaegerszegen 9, Sümegen 6. Keszthe
lyen, Csáktornyán, Alsólendván és Perlakon 
4— 4 s Tapolcán 3.

—  Tanonckiállitás. Múltkor jeleztük, 
hogy a tanonciskolák negyedszázados lenn- 
állása alkalmából az ország fővárosában 
ta nőnek iái lítást rendeznek s hogy ennek úgy 
erkölcsi, mint anyagi támogatására a hely
beli ipartestületet is felkérték. Az ipartestület, 
elöljáróságának javaslatára, múlt vasárnap 
foglalkozott a kiállítás ügyével Premecz 
Miklós elnöklete alatt. A gyűlésen nagy szám
ban jelentek meg az iparosok, akik az ügy 
iránt nagy érdeklődést tanúsítottak és az 
előterjesztési a legnagyobb készséggel ma
gukévá telték. E szerint Zrínyi Károly igaz
gató és Plichta Béla iparhalósági biztos s 
több iparos hozzászólása után kimondták, 
hogy minden további kötelezettség nélkül 
100 K-ig íámogatják a rendezendő országos 
kiállítást s a gazdákat lelkesíteni fogják, 
hogy tanoncaikat a kiállításban való rész
vételre minél nagyobb számban szorítsák. 
Egyben pedig kimondták, hogy a tárgyakból, 
mielőtt azokat eiküldenék, a lanoncvizsgála- 
tokkal egyidejűleg helyi kiállítási rendeznek, 
melyen iskolai munkálatok is állíttatnak ki. 
A mérsékelt beléptidijakból az inasok közölt 
jutalomdijakal oszlanak ki. Ezzel a kiállí
tással kezdetüket veszik a rendszeres évi 
lanonckiállítások, melyeket egy pár évig 
nálunk is rendeztek s melyek más váro-

vesszök tudomásál, akármelyik magyaré ez a ló, 
nem neki köszönjük-e ezt is? Annyit utazott és 
írt ezért az ügyért is, hogy ez is elég lett volna, 
hogy egy emberéletet betöltsön munkával és még 
dicsőséget is szerezzen neki. De ó  mindenre ráért, 
mert mindent tudott. Tanított földmívelésre, taní
tott kényelmes é9 szép építkezésre.

Nem férne el ezen a lapon annak a tömérdek 
nagy^eszmének és tervnek még a neve sem, ami
ket Ő hazája boldogítására kigondolt. Még egyesült 
fővárosunk neve is az Ő eszméje. Már ő  szeiette 
Budapestnek nevezgetni.

És ahányat megbirt valósítani nagy tervei
ből, annál sokkal több maradt még minden téren, 
mely megteremtésére vár. Ezek legszebbike a 
Pantheon a Gellérthegyen: — Hogy egy közös 
temetőben legyen egyesülve vérünk java. még 
pedig jutalmul, ha diadallal menekülünk, vigasz
talásul. ha elbukunk. (1847.) — Mennyire hiányzik 
az onnan !

Egy oszlopcsarnokos Pantheon a Gellérthe
gyen, mily felségesen koronázná ac he fővárosunkat 
A citadella mily remek alap volna hozzá ! föl* 
elevenítette gróf Benycvszky Móricnak azt a gyö
nyörű tervét, hogy Pestet a Rákostól egy csatorna 
vágja el, mely a Margitszigettől a Csepelszigelig 
futna rajta végig.

Annyit épített hazáján, hogy még a nagy 
orkán, mely keresztül száguldott rajtunk, .még ** 
sem volt képes mind elsöpörni.



8okban állandóan napirenden vannak. Hisz- 
szük, hogy a szép eszme testei ölt s két 
hónap múlva alkalmunk lesz meggyőződ
nünk, hogy ipardstanoncainkból ügyes ipa
rosok lesznek.

—  Berlitz tanfolyam Csáktornyán. A
debreceni Berlitz iskola igazgatója angol-, 
francia-, magyar- és német-nyelvű tanfolyamot 
nyit. A tanfolyam 3 hóra terjed.

—  A  Halley üstökös még nem látható.
Mintegy két hét óta a napilapokban olvas
hatni oly hireket, minek alapján mi is irtuk, 
hogy Halley üstököst hol itt, hol amott 
többen szabad szemmel megfigyelték. Az 
ógyallai állami csillagvizsgáló eme hireket 
teljesen megcáfolja. Megcáfolja pedig amiatt, 
mert a legszorgosabb vizsgálat dacára sem 
voltak még eddig képesek a Halley üstököst 
az ég boltozatán felfedezni. Ez természetes 
is, mert az üstökös a Naptól még oly távol
ságban van, hogy lénye még nem közelít
heti meg egy negyedrendű csillag fényéi sem. 
Ha tehát ógyallán a célnak teljesen meg
felelő pontossággal ideiglenesen felállított 
üstökös-kereső távcsővel sem találhatták 
meg az üstököst, kizártnak kell tekintenünk 
azt, hogy bárhol is szabad szemmel észlel
hették. Igen valószinü, hogy többen a Vénuszt 
tévesztették össze az üstökössel, amennyiben 
ez a bolygó mintegy negyedórával korábban 
bél a Halley üstökösnél s ez utóbbi kelté
nek helyétől néhány tokkal keletre. Halley 
üstökös csak még harmad, negyedrendű 
csillag. Egészen jól látható lesz május 20-tól 
kezdve, mint estéli csillag s nagyságában 
valószínűen csalódni fogunk, mert nem fogja 
felcsigázott várakozásunkat kielégíteni.

—  Halálozás. Tkalecz Alojzia, Tkalecz 
Ferenc stridóvári kovács leánya éle
tének 15-ik évében hosszas szenvedés után 
f. hó 11-én meghalt. Béke hamvaira.

—  A  vlziszentgyörgyi hitelszövetkezet. 
Viziszentgyörgyröl vettük az értesítést, hogy 
a viziszentgyörgyi hitelszövetkezet működését 
megkezdte. A pénzintézet üzletoapjai vasár
naponként délelőtt 8— 12 óráig vannak. A 
hitelszövetkezet az 1898. évi 23. t. c. alap
ján alakult s az országos központi hitelszö
vetkezet kötelékékébe tartozik, mint annak 
törvényes tagja. A szövetkezetei Viziszent- 
györgyön nagyon felkarolták s bizonyára 
életképes jövője lesz.

■ ■ Csak Őt magát, a drága mariirt, aki
szembe akart vele szállni, hogy elhárítsa zsendüló 
hazájáról a pusztulást, Öt magát letiporla. Forrón 
szere tó lelkét a hazája veszte fölött való kétségbe
esés összetörte; mert fájdalma akkora volt, mint 
szerelme.

hánglelke elszállt fáradt porhüvelyéből, mely 
nem bírta tovább magában hordani. Kiszállt, ki
szabadult, közöttünk suhog, tanít, buzdít, vezet 
bennünket, a levegővel szívjuk lelkűnkbe és job
bak leszünk jőle. Itt csak az elfáradt lest pihen. 
Itt csak az Ő jelképe nyugszik, melyhez a magyar 
nép úgy jár el hódolni, mint a keresztény a szent 
sirhoz.

De Ő maga, ma inkább él, mint valaha, 
“ inéi inkább megismerjük ót, annál inkább meg
elevenedik. Minél inkább megismerjük Ót, annál 
nagyobbnak látjuk.

tt nem halt meg. Ma inkább él, mint földi 
életében. Ma él csak valóban, mert ma már min
denki hisz neki.

Valahányszor egyet lépünk a kultúra útján, 
rezzük, hogy kezünket kezében tartja, hogy Ó 

*e*et bennünket
En érzem, hogy különb vagyok, mióta ismerem. 

*ért merem itt ajkamra venni nagy nevél, azért 
értem elzarándokolni ide sírjához, én egy рог- 1 
etn. de magyar por, nbból a földből, melyet Ő j 
tndenek fölött szeret, abból a porból, melybe az 

ö*é vegyült.

—  A ló tanács most drága, sóhajtozik gyakran 
a családapa és a családanya, ha szerettei, vagy 
maguk hirtelen megbetegednek s nincs a közelben 
orvos, vagy ha az orvost másfelé hívták. Görcs, 
ájulás, makacs köhögés, torokfájás, külső sérülés 
esetén, addig is, amíg orvos érkezik, abban áll s 
biztos segítség, hogy egy kis készletet tartunk a 
sohasem romló, kipróbált ée a legjobbnak elismert 
háziszerböl: Thierry gyógyszerész balzsamából és 
centifólia-kenőcséből és ezt alkalmazzuk. Mindenki, 
aki egyszer használta, ebhez a kipróbált szerhez 
fordul és nem dobja ki pénzét haszontalanul a 
sok egyéb szédelgő reklámmal földicsért prepará
tumokért Ez a legjobb tanács és olcsó is. Tessék 
elolvasni Thierry A. gyógyszerész hirdetését

—  A  Stridói tolvaj fináno. Szilágyi 
Károly finánc a stridói (zalamegyei) pénzügy
őri szakasztól hivatalos pénzeket sikkasztott 
el és megszökött. A tolvaj finánc után nyo
mozni kezdtek és rá is akadtak a kapos
vári kózkórház egyik termében. A beteg 
fiatalembert rögtön vallatóra togták és az 
töredelmesen el is beszélte szökésének kö
rülményeit. Március 15-én az egyik fölebb- 
valójával Ráckanizsán volt őrjáraton. Mialatt 
a fölebbvalója megebédelt, polgári ruhába 
öltözködött és 25 korona hivatalos pénzt, 
meg a szolgálati fegyverét magához véve, 
gyalogszerrel nekivágott az osztrák határnak. 
Gyalogosan el is jutott Lultenbergig, itt el
adta a kicsiári fegyvert és a lopott pénzen 
Fiaméba utazott. Amint itt a pénzét elköl
tötte nyomban a rendőrségen jelentkezett 
és kényszerutlevéllel Kaposvárra érkezett. 
Fölkereste rokonait, majd a régi betegsége 
gyógykezeltetése miatt a kórházba felvétette 
magát. Szilágyi Károly, aki csak két hónapja 
volt a pénzügyőrségnél, azzal védekezik, 
hogy borzasztó komisz módon bántak vele, 
tovább már nem bírta ki a rettenetes álla
potát, ezért szökött meg. A fináncszökevény 
a kórházból a rendőrségre került, ahol foly
tatják ellene az eljárást

—  Gyilkosság. Sliga Balázs tótfalusi 
kocsmáros f. hó 11-én feleségével össze
szólalkozván, annyira megverte, hogy a kö
vetkező napon délelőtt nagy kínok között 
kiszenvedett. A helyszíni szemle és boncolás 
soráu kitűnt, hogy a gyilkosságot Sljga 
Balázs részeg állapotban követte el s tisz
tára véletlen szerencsétlenségnek minősítendő. 
Sliga Balázs azelőtt, mint kocsis szolgált az 
elhunyt asszonynál, de urának elhalálozása 
után férje lett az özvegynek. Sligáék nem a 
legbékésebb életet folytatták, mert Sliga a 
garatra szeretett önteni, felesége meg ezt 
nem jó szemmel nézte. Múlt hétfőn is ré
szegen állított be Sliga Mojzes Ferenc tár
saságában a korcsmába Felesége azonban 
nem adott bort, még Mojzesnak sem, hogy 
Sliga az ő borából se ihassék. Sliga azon
ban mégis túl járt az asszony eszén, mert 
a maga pénzén Horváth Józseffel hozatott 
bort, melyből azután ő is ivott. Az asszony, 
amikor ezt észrevette, el kezdett kiabálni s 
Síigát a kocsmából kilökdösni. De Sliga nem 
engedte magát s azért is huzafott magának 
a kocsmában tartózkodó muzsikus-cigányok
kal Az asszony ebben is meg akarta aka
dályozni, mit azonban Sliga megunván, az 
asszonyt annyira pofon ütötte, hogy az a 
földön elterült. Sligáné azután se maradt bé
kében, mert amikor kábullságábó! feleszmélt, a 
I tovább is mulató Siigát egyre káro- 
molla. Mire ura a folyton kiabáló asszonyt 
kezénél fogva megragadta s végighurcolván 
a szomszéd szobán és folyosón, az épület 
hálulsó szobájába bclökle s az ajtót utána 
becsapta. Az asszny. aki maga is ittas volt,
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oly szerencsétlenül neki esett a szekrénynek, 
hogy valószinüleg koponyarepedést szenve
dett, amitől következő napon meg is halt. 
A vizsgálatot a gyilkossági ügyben Bakos 
Géza dr. járásbíró vezeti.

—  A  varasdi tüntetők a bíróság előtt. 
Lapunk olvasói előtt ismeretes az a tünte
tés, melyet vrrágvasárnap egy pár ittas 
horvát úri ember a Zrínyi-szálló előtt ren
dezett. A tettesek, nevezetesen Mazuranics 
Zelimér dr., Gremer Ferenc és Thaler Miklós 
dr. a tüntetés következtében az ügyészség 
elé kerültek, mert Nyulász György és Buch- 
wald Antal Csáktornyái csendőrök őket 
becsületsértés miatt feljelentették. A nagy
kanizsai kir. ügyészség a vád képviseletét 
ezen a címen elvállalta s az összes iratokat 
a tárgyalás levezetése céljából a helybeli 
járásbírósághoz tette át, ahol az ügy tárgya
lására f. hó 26-án d. e. 9 óráját tűzle ki 
Bakos Géza dr. kir. járásbíró.

—  Az elhagyott szerető boszúja. Mag- 
dalenics Ferenc drávavásárhelyi lakos viszonyt 
folytatott Petrán Marival Örök szerelmére 
tett ígéretét azonban nem tartotta meg, mert 
időközben Novák Ilonával ismerkedett meg, 
kit múlt vasárnap oltárhoz is vezetett. Petrán 
Mari azonban boszút forralt emiatt s ba 
egyebet nem is tehetett, de megleste a nász
menetet és hűtlen kedvesét leöntötte egy 
fazék trágyalével. Petrán Marit feljelentenék.

—  Fiatalkorú tolvaj. Belec Mária 15 
éves bánfihegyi lakos gazdájától, a stridó
vári postamestertől állítólag 107 К készpénzt 
és 13 drb. tojást lopott. Belec Máriát a 
stridóvári csendőrség letartóztatta s a Csák
tornyái kir járásbírósághoz bekísérte. A kir. 
járásbíróság tekintettel a tettes fiatal korára, 
Belec Máriát nem tartóztatta le, hanem 
szabadon bocsájtotta, mert dr. Balta Emilné 
a leányt pártfogásába vette, illetőleg a tör
vény értelmében vele szemben a pártfogási 
tisztet elvállalta.

Szerkesztői üzenetek.
—  Z. J . Perlak. Nagyon sajnáljuk, hogy a horvát 

közlemény beküldőjének a nevét nem árulhatjuk el. Külön
ben is abban a hírben semmi olyan nincs, ami miatt erre 
szükség lenne. A hir ugyanis többek között azt mondja, 
hogy Jegyző Úr szerint az egyik, kombinációban lévő káplán 
azért nem kaphatná meg a perlaki fárát, mert a zágrábi 
püspök csak a maga lelkészeit lép'eti elő plébánosokká. 
Ebben semmi sincs. Mert ba igaz volna is — pedig Jegyző 
Úr tagadja, hogv mondta — akkor sem állított volna valót
lant, mert minden püspök elsősorban a maga lelkészeiről 
gondoskodik. S ez természetes is, sőt kötelessége is a püs
pöknek, mert különben, hogy is helyezhetné el a saját lel
készeit, ha azokat az import ellen sem védelmezné meg. 
Lehetetlent tehát nem állíthatott Jegyző Úr, noha a püspök 
felfogását ebben a tekintetben nem ismerjük. De megnyug
tathatunk mindenkit — akit illet — hogy a pátronusnak, 
gróf Festetits Jenőnek, határozottan ez a nézete, ö  ritka 
kivétellel csakis oly segédlelkészt nevez ki plébánosnak, aki 
Muraköz területén k&plánoskodik. Kinevezi pedig a káplánt 
szigorúan az ansziennitás szem előtt tartásával.

Hölgyek figyelmébe.
Tisztelettel értesítem a n, é. 

közönséget, hogy úri, női divat 
kalap, cipő és rövidáru raktára
mat, díszített női kalapokkal, for
mákkal, valamint virág- és szal- 
lagdiszekkel kibővítettem, miből 
állandóan nagy raktárt tartok.

Szives pártfogását kérve.
Kiváló tisztelettel:

Kelem en Béla.



Naredba ministra gospodarstvenlb posloi 
za odgojivanje mladinah.

Izvor gtavnoga dohodka vu Magjarskom 
orsagu je poljodelsfcvo-gospodarslvo. Za 2itek 
meló, 2ivine vnogo millionov dohodka ima 
naá *'rsag Crez lelő. Ali lo malo znaju, da 
za mladinu vu naá orsag vide penez dojde 
как za 2itck. Ako klomu jós i onu Sumu 
vzememo, koju odgojuiki sami potroáiju, 
moramo pripoznati va2nost odgojivanja mla
dinah.

Ovu vaftnost su voditelji orsaékih gos- 
podarstvenih poslov véé zdavnja opazili, 
zalo se za silóm trsiju na lem, da odgojivanje 
mladinah po moguénosti popraviju i pom- 
no2iju.

NaSe selske kokoái rade neseju, imaju 
teéno meso ; ali imaju i falingu, koja se pop- 
raviti mora. Falinga je ta, da je maloga léla 
i da male jajce nese. Za popravek öve fa
linge, véé vnogo léla davljeju naS minister 
poljodelskih poslov lakvo pleme pokojih, ne 
samo da budu velikoga léla i teéno meso 
imale naáe kokoSi, nego i puno veköe i dra- 
2eée jajce budeju nesle. Óva plemena jesu : 
Plimuth, Langhan i Orpington.

Plimuth ima lépu forma i konopljasto 
perje. Langshan je zvekSinom érni, je su i 
bélé farbe, ali ovi su za gospodarslvo pre- 
éulljivi-gingavi. Med séma je najlepái i naj- 
bolSi Orpington. Ov je spodoben, vu prveáem 
vremenu hasnuvanom Kokinu, ali glibdega 
léla je, ima fineáe kosti i leéneáe meso. Jeje 
2uli i beli Orpington, medju kojemi je 2uti 
bóléi.

Ovoga fajta i éisto moéi povati, tojest 
koj si hoée Orpington kokoá i pévca pres-

krbiti, nego, ako né samo za zabavu, osebuj- 
no za dohotek odgojivamo, je preporuéano, 
ako si samo kokota pribavinrio, i pustimo ga 
med naáe kokoéi, da se spariju.

Minister poljodelstvih stvarih véé vnogo 
lét zuamenuju takve fájté pévce, za kokot 
odgojnika. Akoprem je takvi plemeniti pévec 
vredneéi i puno dra2eái, как naé prosti, za 
premenjbu odgojnik nikaj ne mora naplatiti, 
dapaCe i storn premenjbom s kapéene stroéke 
takaj orsag plati.

Ako vu nekojoj obéini tra2iju ovu has- 
novitu oredbu ministra, nek se prijaviju pri 
svojemu gosp. navuéitelju, koj jih bude po- 
pisal Ako jih se barem tridesli javi, koji 
se pévce premeniti hoéeju, onda oprosiju 
gospona notarjuéa, da slu2beno se oprosiju 
za dar plemenilih pévcov na premenjbu. 
Molbenica mora na ministra poljodelskih 
stvarih glasuvati, ali poslati se mora na ko- 
tarsko magj. kr. gospodarstvenu nazorniétvo 
(kerületi m. kir. gazdasági felügyelőség.) Na 
ovu molbu nadzornik sam dojde na lice 
mesta, pregledne i osvedoCi se je-li je vrédno 
i potrebno ta takve plemenile kokote poslati 
i onu predlo2i preporuku svoju pred mi
nistra. Dobro bi bilo se otom razgovarjati i 
skim viée javiti, jer pri пае za mladinu i 
jajce bi na leto puno viée penez doélo, как 
do ve

Priliku dobro vuda zgrabi, kada ti se 
ona pru2i!

Halley-repaéa.
Ljudi su se straéno prebojali, da bude 

doéla repaéa i bude vniétila naéu zemlju. 
Znanci su izraéunali, da majuáa 18-ga bi 
bil táj dén kada bi se morala repaéa tres-

nuti sa zemljom. Tojest samo rep repaée bi 
iSel prek naáe zemlje. I poCeli su svakovrstno 
premudrati, как bude répáéin rep ogiftal 
lufta naáe zemlje. Drugi su геЦП, da to mje 
istina, jer répáéin rep niti nestoji iz gifta. I 
tak su se mudroznanci pravdali, dók ovoga 
meseca 3-ga nismo éitali vu novinah, da 
su repaéu véé vu Sarajevi i vu viáe strani 
Magjarske videli vu jutro pred izhodu Sunca. 
Odmah su izraéunali как je daleko od naáe 
zemlje i nalo su doáli da majuáa 10-ga 
bude samo »60 millijunov« kilomelrov daleko 
od nas.

Moremo si misliti da zvezdoznanci vezda 
drugo nepaziju, как Halley-repaéu.

То jirn je glavna zadaéa. Pák zato 
smo opet mogli éitali telegram, da Bogrne 
nemoremo se bojati od repaée, jer se je véé 
na dvé strani otrgla, dakle nebude bantuvala 
naéu zemlju. Véé na svojim putu se je 
negdi tresnula sa kojom drugom zvézdom i 
pretergla se je na dvoje. Vezda tak izgleda, 
как da bi dve repaée bile jedne kre druge.

Vezda ju je moéi videti svako jutro 
kada je lépő vréme prije izhoda sunca — 
Na koncu ovoga meseca pák ju budemo 
mogli na veöer videti. To je glavno da se 
nemoramo bojati od nje.

Halleyova repaéa svakih 7 b  Ijet se 
rno2e videti. Zato se zove Halley repaéa, jer 
ju je najpredi Halley zvani zvezdoznanec 
znaéel i on ja je opisal, как stoji i kuliko 
Ijet preide érez svoj put

Mnogi ljudi veliju, da je onda tabor 
kad se repaéa pojavi. To je praznovera Jer 
tabor je skoro svaki dén po svétu. Navék 
se krv proléva i zato to netrebamo veruvati 
da je lomu repaéa kriva.

2ivot i smrt.
(Parabula)

Nieki éloviek je puluval po Egiptu, pák 
poéto svoju prtljagu nije mogel sam nosili, 
kupil si je devu (gamüu) na koju je sve 
svoje nalovaril, prijel ju za oglavnik i anda 
sada putoval. Ali na jedan kral se gamila 
uzloyolji i poéme nogami se vupirati, na nos 
fucati, óéi su joj se priéele nevarno svietiti, 
-  jednom rieéju, postala je svomu gospo* 

daru pogibeljna. Uslied toga on spusli iz 
ruk oglavnika i priéme bieiati, ali zloéudna 
deva se spusti za njirn. On bie2eé spazi na 
strani kraj puta otvorenoga zdenca, a za 
svojemi ledji éuje straéno 2ivinée freati i 
fucati. Neznajuéi si pomoéi u onoj stiski, 
on se zavleée u táj zdenec od ozgor, te 
plazi u nutra do sredine, tamo sretno najde 
kupinovog grma, koj je iz jedne pukotine 
van izrasel, za о vaj grm se prime i tu 
zaustavi.

Óva situacija, u kojoj se je sada nahad- 
jal, nije bila baé najpovoljnija, jer oglednuv 
se göre, videl je na otvoru zdenca devinu 
frcajuéu glavu, koja se je podjedno dole 
prama njemu rivala, holeéi ga véapiti; og

lednuv se za tim dole, na dno zdenca, videl 
je na dnu pozoja, kője svoje slraéne lampe 
odpiral le ga 2elel progulali, ako bi dole 
opal sa grma, na kojem se je dr2al u sre- 
dini zdenca.

A onda je siromak jóé i tretju nevolju 
videl: Onde, gde je táj grm iz pukotine 
zdencenog zida izrasel, te u toj pukotini 
svoje korenje puslil, onde je zapazil dva 
mala miáa, jednog bielog, a drugog crnog, 
on je viedel, как ova dva miáa izmience, 
neprestano korenie grma, na kojem se je on 
zaustavil i visel, podjedaju i éim se opet 
malo zida ili zemlje skrhne i dole u vodu 
padne, svaki krat pogleda lakovno pozoj iz 
dubljine, jeli ée se véé jedan krat táj grm 
iz pukotine izpuknuti i sa svojim trhom 
njemu u 2drelo opasti.

Nevoljni éoviek, sa svih stranah samemi 
pogibelji obkolen, iskal je okolo gledeé po
rnóé, ali óva nije hótela od nikuda dojli. 
On je medjutim okolo gledeé za pomoéju 
opazil na svojem grmu svr2, koja je nosila 
posve zrelo, liepo kupinovo jagodje. Ovoj 
napasti, —  tim sladkim jagodam on nije 
mogel suprot stati, véé je podlegel.

On je priéel sladke jagode brali i jesli, 
a pri tom niti ie on viáe gledal bieenu devu 
vrh glave, niti po2drljivoga pozoja u dub- 
Ijini, niti potmajni éin miéov. Sad je na sve 
pogibelji i strahote zaboravil, samo da je 
mogel sladke jagode brali i jesti.

Ti me dragi éitalac pitaá, tko* je táj 
bedasti éoviek? I —  как je mogel pri ne* 
kolikah sladkih jagodah, na takove strahote 
zaboraviti, kője su ga okru2avale.?

Pák jer me baá pitaá, to ti izkreno od- 
govaram, da táj éuviek si ti; pák anda sada 
i sluáaj znamenovanje pojedinih stvarih u 
toj parabuli.

Devina straána frcajuéa glava gore, na 
otvoru zdenca, je strah, potistenost i nevolja 
u 2ivotu. Pozoj dole u dubini je smrt, koja 
ée nas sve sa svojem otvorenim 2drelom 
progutati. Ti moraá med 2ivotom i smrtju 
na zelenoj svr2i viseli. Ona dva miáa, koji 
grma podkapaju, dók se neizpukne i stobom 
zajedno u dubinu, pozoju u 2drelo о pad ne, 
su dán i nőé, bieli je dan, a crni nőé, koji 
izmienca podjedno pregrizavaju korén grma, 
na kojem si se u padu zausfavil. Bieli po 
danu a crni po noci. Pák med ovemi sra-



Zgorel je  obéinski hombár.
Blizu Budapesté je Mouor zvana obCina. 

övoga meseca 7 «a su straSne ognjene jezike 
vidli vu ovaj obCini как to a Nap zvane 
novine piSeju. ljudi su prestradeno be2ali 
na vulice, gde su zaznali da gori obCinski 
hambar centralne vjeresijske udruge. Za ne- 
koliko minutah, kada su ognjogasci na lice 
mesta dodli, veó je ogenj na célim hambaru 
bil i za rnalo vrérne je 2itka zapoCel. Za- 
badav su se muCili ognjogasci, premalo jih 
je bilo, a zvun toga se |im je jedna Spricalka 
pokvarila, nisu mogii zastaviti ognja.

Vu jutro ob Cetvrti vuri je veC svaki 
anal da vu hambaru spravljeni petdeset va- 
gonov 2itka ni je moCi oslobodili. Dodii su 
iz susedslva iz Üllő i Irsa mestah vu jutro 
takaj ognjogasci, kojim je delo samo to bilo, 
da prepreCijn, kaj se ogenj dalje diri. Z'tek 
je popoldne ob dvéma vurami jód gorel. Kvar 
je popriliki stojezer korun. Veliju, da je nelko 
iz jala naCiul ognja.

KAJ JE NOVOGA?

— Prosimo nase postuvane predplatnike, 
naj mim vu novim fertaJju predplatne zaos- 
tatke cim predi poáleju i predplate ponoviju.

— Vtopleni ribifci. Bo2ji prst je pos
tigel one ribiCe. koji su na veliki petek ho- 
teli ribe krasti na Balatonu. Najme na veliki 
petek po poldne je osem Cunov ribiCov lovilo 
ribe na Balatonu, kojega ima jedno drudtvo 
na arendu. Zmed ladjah jedna vu kojoj je 
Csanaki Imre, Horváth József, Gombás János 
i Bujtor György bil je zaoslala i zabadav 
su je Cekali drugi ribiCi: Misliü su da je je 
veter otiral. Ali zrok je drugi bil, najme 
gréh. Nabrali su vu jeden 2ikel 60 kilogra- 
mov ribah öve su vu 2aklu pnvezauim za 
jednu desku vu Balatonu ostavili. Zitem su 
zakednjeno idli raCun dati gazdi, a onda 
pák su otídli dimo vu Gyenesdiós. Tarn su 
fest pili na veselje, da su mogii dosta ribah 
vkrati. Kad je veC meseCina bila Csanaki i 
Horváth su idli vu jednim razveriganim 
Cunu po ribe Ali na putu je je viher zasti* 
gél i pajdadi su je zabadav Cekali. Drugi 
dön su Cuna nadli na brég hitenoga a nes- 
reCne r'biCe je progutal Bilaton. — Ribe su 
drugi déo jód ua onun mestu nadli, kam su

hotami i pogibelji le je nekoliko sladkih ja- 
godjah nainamilo, da si posve zaboravil na 
volju 2ivota nad glavorn i strahotu smrti 
pod nogami, a ti posve bezbri2no bered sladke 
jagode I jeded sa grma, na kojem |Od samo 
kratko vrieme Сей viseti i moCi se dr2ali, 
jer ii ga bieli mid od jutra do veCera, a crni 
od veCera do jutra podjeda, dók se neizpuk- 
ne I stobom zajedno u 2drelo pozojevo 
neopadne.

Na sve si zaboravil, dók u2ivad raz- 
kodnost ovoga sviela, akoprem bi uviek 
moral raCunati sa vrh tebe srdito fucajuCom 
devinorn glavorn, t. j. sa puliim nevol|ah i 
trpljeniah 2ivotom, zalim sa midevi, koji ti 
°d dana do dana podgrizavaju tvoju obsto- 
jznost i konadio bi moral misliti, da kada 
Podgnznu, dlo Ce se posve sigurno prije ili 
Poslie dogoditi, da te onda Ceka na dnu 
*denca pozoj t. j. srr.rt, prigodom kője ti 
v*ija za vieCnost dobro projti.........

Jód sam jednu liepu parabulu za mog 
Skolovanja u dielih piesnika Gellerta Citál, 
Pak vani i nju skupa sa naukom hoCu ovde 
napisati:

Niekog selskog deCka je bogati gospodin

je deli. Dakle Csanak i Horvath su jód prije 
pogiouli, как bi ribe prijeli. Kadliguval nje 
je Bog jer su krasti hoteli.

— Vkanjlivec bulgar. Vu Budapedtu 
к bulgarskom konaulu je vide prijavali dodlo 
od ouih, koji vu Ameriku idu, da je jeden 
Clovek na budapeflanskim állornásu zastavi 
i pregleda jim pasude. A za pregiedanie & 
korun zahtéva. Vknnjiivca su ovoga mesecá 
petoga ravno onda prijeli rendőri, kad je 
jednomu bulgaru pasuda pregledal. Znadlo 
se je, da je i on sam bulgar i Ivanofl Kon
stantin se zove. Pred rendőrskiin Cinovnikom 
je próbál tajiti ali zabadava. Pri niem su 
nadli mnogo falismh bankah, s kojimi je la
káj vkan'l Ijade. Vezda bu.Ju g.i peráup oti- 
rali vu Bulgarsku.

— Strah na parobrodu. Englezki 
posta parobrod (Postdampfer) irnenom Cai- 
ruronan aprilida 7-ga na Lainanche kanalu 
se 2uril vu Ameriku. Na lom parobrodu 
bilo 900 — devet s'o —  putnikov, z vek- 
dinoin rusi, rumuni montenegrinski putuiki 
vu Ameriku. —  U blizim Beachy Head va- 
roda na parobrodu ogenj, kesnejdi razpuk- 
nenje se dogodilo, —  malo tabló da parob
rodu celu —  zadnju stranjavku v zrak ne- 
hililo — Ogenj se hapil vu skl&didCu l.ipo* 
rovom, koj je bil poleg 2euskog stalida. Prije 
vu lom vremenu je bila jedna putnica, i 
nuter sedela na klopi, — slab laporov tako 
jaki bil, da isloj pulnici na rukah bivdo dele 
slab s takovom jakostjom vudril u steDü, 
da je dele odmah umerlo. —  Da su to 
druge 2ene vidle sve su se poCele plakati, 
kriCali vikati anda su gori na parobrodu s 
velikom liskom naharabuCili Na to su i 
mu2ki pamet zgubili, —  kada su pako Crne 
dimlene megle vidli, kője su iz parobroda 
vudrile i da su Culi du razpuknenja s vek- 
dóm jakostjom se opeluju: svi su se na 
planjke na valili, svaki se hotel da se prle 
smrti slobodi, — mornari su je od planjkov 
odstraniti uebili rnoguCi, —  i da su vidli, 
da kada bog svemoguCi uapomoC ne dojde, 
anda svi budu u glublinu mórja prepali : 
mu2ki pulniki su 2ene zgazili i deca vu 
ogled ue uzeli s lom su mnogim 2enam i 
decam tela razdruzgali. —  1 tak se jim bog 
smiloval. Kanada parobrod ovu nesreCu spa- 
zil i na pomoC dodel vu skradnjoj vuri. —  
Med velikom knkom i velikom su Celiri

Pernar sobom na putovanje vzel, jer mu se 
je deCec videl prikladeu za obavljanje manjih 
poslu2niCkih poslov. Pák nili se nije vkanil 
jer je deCec izbilja bil vrlo prik'aden i gos
podin je na svojem pulovanju bil zadovol- 
jan. Propulovali pako su pol Europe i, da- 
kako, puno toga videli.

Kad su se povratili u domovinu, opet 
su se razidli, le je deCec otidel natrag k-svo- 
jim roditeljom, a gospodin Pernar je ostal 
na svojnn imanju. Рак как to veC ide, de
Cec se je po slranjskih orsagih putovavdi, 
nauCil slradno lagati. To ravniC vidimo i 
pri nadih deCkih, kad iz vojne domov dojdu, 
a po gotovo pák, ako dojdu iz rata.

JednoC je táj deCec idei svojim otcem, 
koj je imái nekakovog posla u varodu. Pu- 
lem su se razgovarali о svaCem i svemu, 
kad na jedan krat deCeca obide volja, bad 
опак bezobrazno lagati, pák priCme:

»Znate japa, kad sam sa gospodipom 
Pernarom putoval po Europi, onda smo tam 
na cesti, blizu Haaga, koja vodi u Francezku, 
sreli jednoga psa, — vierujte mi —  i ja 
neka nebudem podten deCko, ako nije bil 
veCi od vadega najveCega konja«.

pntpiki oduiah u morju prepali. — Sedem- 
deset ljudih te2ko oranjeno postalo s kojib 
su mnogi ver umerli. —  Őedem mprre falija
— sigurno i oni su hladnoga groba u mórja • 
dospeli, аг su druge od smerti obraniii.

— Nesrcca na kan aliiu  lám án- 
ehe. Vjutru na 13-ga ovog meseca opet 
vetika nesreCa se pripetila. —  Gusta megla 
na morju nastala tak, da jeden englezki 
parobrod u toj kmici vudril u jeden drugi. 
parobrod, kojemu íme se nepozna, — i ov 
nepoznati parodrod se vtonul, — Na njem 
bivdih putnikov devel hladni grob jih nadlo 
na dnu mórja.

—  Nagla sm art Dr. Kanlha Jo2ef 
domobranski regeinentsartzt 12-g« ovog me
seca u Veliki Kázmér pozvani bil do grofa 
Berchtholda —  koj vu vu2genja pluC bete- 
2en. —  Jos veC pót je bil pri grofu —  
Vezda kad je dodel, 2unl se к poslelji gro- 
fovoj. — Ali nemogel beleZuoga dostiCi, tam 
pred posleljom skup opal i nagiu smrt pod- 
nesel. —  lstoga doktora su cela okoliCa 
jako rada mielajer uljuden i dober IjeCnik bit.

—  Ümorenje iz jada. Vu Erdelju iz 
Sepsi szent Királja odputoval u Rumeniu 
Kiss Stefan, hi2u pako svoju stavil svojemu 
bratu Aronu za ladanje. To se dozvedil ta- 
modnji satoC Oberländer, otidel u Rumaniju 
i tam kupit istoga imetka od Kiss Stefana.
—  DojduCi odond, pák je Kiss Arona i nje- 
govu famiiiu vunstiral. — Kada je vu vrata 
hi2e se postavil, Kiss Áront pograbil pudku 
i tak nesreCno ga vu eil vzel. da ga u srdce 
tréfli — Redarstvo Kiss Arona vloVilo i 
zatvorilo.

— Koj se za svoje kosti pravda.
Byström Albert odliCan dtokholmski purgar 
se je vu nepriliCnu pravdu zamotal, sa kral- 
leskim anatomiCnnn zavodom. Pred dvajsti 
lét je gori spomenuti purgar veliki slerc bil, 
a denes je najbogateái purgar vu Daniji. —  
Vu velikoj nevolji se je na jedenkrat zmis- 
lil, da evője kosti proda anatomiCnom za- 
vodu. Misei je nasleduval Cin. Sa Conte dob- 
Ijenemi noveí je poCel gdeftériti, koji su mu 
na toliku sreCu donesli, da denes, kakti 
bogát clovek, oCe svoje prodane Conte nazaj 
kupiti, ali zavod neCe nato pristali i sve 
naknadjivanje je bilo zahman. Na koncu- 
konca je pravdu podigel proli zavodu, koju 
je zgubil; i pokehdob si je medju vremenu

»Tomu se doista moram Cuditi, jer tak 
velikoga psa, nisam misül, da ima na svieluc 
—  véli otac —  »medjutim lakovih stvarih 
za Cuditi se ima posvuda. I ovde u nadoj 
okolici je takova Cudnovala stvar, koja skoro 
nebi bila za vierovali, a ipák je istinita, kaj 
se je veC i izpostavilo. Mi Cemo najme sada 
komaj jód jednu uru iti, a anda dojdemo 
do mosta, preko kojega Cemo i mi iti morati. 
Taj most je veC mooge prevaril, te se po- 
veda, da na lom mostu neide pq pravom. 
Na tóm mostu je jedan nevidljivi kamen i 
na táj kamen se popikne i vtrgne si nogu 
svaki, koj je ovog dana lagal.«

DeCko se na te rieCi prestradi i véli 
otcu : »Neidite tak naglo japa, em jód zaj- 
demo . . . .  Kaj sem rekel, как je veliki on 
pes bil? Как vad najveCi konj? —  No, к 
tomu je puno treba dók Ы pes tak narasel. 
Sad mi na pamet dohadja, on pes je bil 
stoprv pol lieta star, a!i makar i nije tuliki 
bil, как konj, ipák nije bil mapji od vol,a.<

Oni idu dalje, otac negovori nikaj, a 
deCku je srdce tuklo, как da noei u prsih 
kovaCnicu; рак как bi < drugCije moglo biti, 
jer nitko si rado nevtrgne nogu.



dva boIeíi1 sul-e <1и1 spnknuti, bez znanja 
zavoda, jeibo su i zubi prodani bili, moral 
je  zgubljeou pravdu i dva zube drago pla- 
titi. Nesreini tiovek je za Zuhkim obrazom 
globu poloZil i pravda se dalje.

— Dvesto ceklni za jednu kupicu 
vode. Vu Ruskim glavnim varoSu vnogo 
stoletje svefiju doSeééc protuletja NaCelnik 
Szent Pétervára da straZiti réku Neva; i vu 
kojem hipu se na Nevi led epusti, vu istom 
Casu sproZiju vu Pavel-gradu Stufce, koji og- 
lasiju caru da ae bude naielnik sa svojom 
pratnjorn pred iijim javil. Ah po dnevu, ili 
po noti; car je zato uvek pripravcn i vu 
paradu sa svojemi veltkafii abkoljeni prima 
naéelnika, koj pred ujega stupi i pruZi mu 
jednu tislu kupicu vode, atemi reCmi: — 
Veliianatvo! Led ua Nevi ae je genul. Pres- 
tala je zima. Car spije vodu i kupicu sa 
cekini naputijenu naielniku nazaj da. Carov 
dar ide na dobrotinstvo.

—  D iiu -d á icu . Öve dve réti zname- 
nujeju japanezkU borbu. Izvrstno hvatanje 
proli navali i vu obrambi, koju europanci 
na toliku hasnovitu drZiju, da né samo, da 
redarstvo ae vutoin podpuno sveZba, nego i 
privalna gospoda se muátraju vu toj telesnoj 
sposobnoti. Vu Budapesti! ae je jeden mladi, 
pripoznani fiékaljuS na toliko podpuno zveZ- 
bal, da je svakoga obiadat, koj goder se je 
a njirr borii.

Fosle jedne takve borbe ide spomenuti 
fiSkaljuA sav zadovoljen i dobre volje vu 
nőéi dimo

Kada mu portáé vrata odpre, zapita ga 
fiSkaljuS s dobroin voljom:

—  Gospon portáé, znate kaj je to dZiu- 
dticu ?

—  Prosim, ja to neznam.
—  No to je uzviöno, Ako hoéele, ja 

vám odmah nekojo varko pokaZem. Napri- 
liku: plusuite menet

—  Ali velemoZni!
— Nikaj se najte ustruiavali . . .  Samo 

me plusnile Am me neiurete vudrili, ako 
ja neóem. No, pojem !

—  Al< velemoZni!
—  Velim vám, nebojte se No! jeden

. .  . dva . . . In.
Komaj ie tri zrekel, puknula je na fid- 

kaljuSkim obrazu jedna zmoZna pluska tak, 
da se je poletel, a nosa krv oblejal.

Vei je íz daleka bilo videti toga nes- 
retnoga mosta, a moj deCko je vei na pol 
éutil potrtu nogu.

»Je, izbiljac — zapodenul je govor,— 
»znate japa, on pes, о kojem sam vám pri- 
poviedal, je bil doduSe vélik, no— pák ako 
sam ga oripoviedajud i gde kaj povekéal, to 
se u spomenku lahko more dogoditi, no— 
ali ipák morém reit, da je bil veti od 
teleta.

Most se sve vide bliZava, a deCkovo 
srce pada sve niZe u turo . . . .  Sad su pri 
mosta . . . .  japa hoie naprvo na most, ali 
ga defko prune odstraga za reklec te ga 
zadrZi: »Ah, japa — em nebudile diete i 
nemojte sve vierovali. Mórám vám istinu 
povedali, prije nego na most dojdemo. Znate, 
on pes, za kojega sam vám pripoviedal, da 
sam videl pri Haagu, bil je loliki, как su 
psi ved navadno vetiki! «

íz te parabule izhadja nauk, da ako te 
laZaé nalaZe, ti mu to nesmeS zamieriti niti, 
se radi bezobraznosti na njega srditi, dto se 
je  podufal tako grozomorno lagati, jer ga 
time neCei popraviti, dapaée on postanejod 
Ivrdokorniji i svoju laZ de jód vide tvrditi.

—  Kaj je to bilo? Kaj je to bilo? — 
vikne zaiudjeno fidkaljud, pák si sa rubcom 
obraza bride. Am sem se toőno branil.

—  VelemoZni su se od desne strani 
branili —  a ja pák sem pajtak.

— Növi plebanoi. Na mesto Lisziak 
Lajosa, pokojnoga kotoribskoga plebanodaje 
minister verskih poslov —  kao kotorske fare 
zavjelnik —  Purics LukaCa, vezdadnjega 
stridóvárskoga kapelana imenuval za kotors- 
koga plebanuda. Как Cujemo, se kotorski 
purgari tomo jako veseliju.

— Április II. Vnogo ljudi su, koji nez- 
naju, kaj znamenuje április 11-ti. Vidiju na 
dkolskim i na drugih stanju, na ov den, mag- 
jarske zaslave. Vu dkoli miruje predavanje 
deca, utitelji i svi orsadki tinovniki svetkuju. 
—  Zalo, da su na ov den 48-ga leta már
ciusa lö-ga vtemeljene magjarske zakone 
sankcionerali tojest, za valjane vu Zivlenje 
stupili. Tomu je medter Bánffy, bivdi minis- 
terialski predsednik bil, koj je magjarskomu 
narodu odudevijenje 15-ga marciuda ponid* 
titi hotel, i zakoniti dal 11-ga aprila. Ali 
kaj je vu srdcu zasadjeno i zmoZno korenje 
pustilo, ono se bez oranjenja srdca i ponid- 
tenje téla neda vun vtrgnuli. Zato je april
11-ti tak tihi i Zaloátni svetek, nego stem 
lepdi, veseledi, odudevljeni, glasnedi je mar- 
ciud 15-ti, kojega gospodin Bog magjarskomu 
narodu jód vnogo jezero lét vu sloboSíini 
preZiveti nek popusti i blagoslovi.

—  Vun je opal iz vlaka. Weiss 
Nándor vuéenik alsó-lendaveke puOke dkole, 
je iz kotije vun opal, kad je vlak postaju 
vu Szentlászló ostavil. Gospa Weissovka-na 
koju je deéak predani bil —  i svi putniki 
su se jako prestradili, ali pornóéi ga né bilo, 
dók je vlak пн postaii vu Zalaszentivánu 
ne stal. Tam gospa Weissovka nesreéno pri- 
peéenje glavaru postaje odmah javila, koj 
je tri Zelezniéare sa vraőtvom na jednim 
bagerlinu vun poslal, da deöaka poidéeju. 
Angel Cuvar je déte opet vu obrambu vzel, 
ar su déte bez ikakve falinge, ?dravo i ve- 
selo poleg Zeleznoga puta nadli.

— Veliki ogenj. Prodlu nedelju v nőéi I 
vu. velkom vihro, su se od sevarne strani 
pogibeljno Crleni obioki podigli, koji su oz- 
natili, da vu nekoji obtini stradna nőé mora 
biti. —  Drugi dén smo sazuali, da je ogenj 
vu Becsehelyu dteróiju delal. Sreéa je bila

Ako lazac tebi laZe, laZi mu ti natrag jód 
bezobraznije nego je on lagal, tim led ga 
osramotiti i popraviti tak, da se vide nebude 
ufal lagati.

Drugi primer: Peter dojde iz Afriké i 
pripovieda svojemu prijatelju Pavlu, da je 
onde u Afriki videl tak veliku glavu zelja 
zrasti, da su se na njoj ciela kompanija 
soldatov mogli exercirati.

Favei ga pogleda diroko i véli, da je 
to za ceuditi se, ali on je bil u Ameriki i 
tarn je videl kotla, kojega su bad dugotav- 
Ijali, te su pod tijim stali do tri sto kollar- 
skih dietiéov, koji su svojemi kladivci po 
njem tukli i zgotovljali ga.

Sad pák ga Peter diroko pogleda: »A 
prosim te, zakaj laZed? Fák kaj bi stim kot- 
lom ? —  Kéemu bi toliki kötél bil potreben?«

Favei: » U njem budu onu tvoju afri- 
kansku glavu zelja kuhali.«

Peter je zatihnul i vide nije ufal lagati.

Em. Kollay.

vu nesreti, da su po vétru ne bile hiZe. Ц. 
stanje je zgoreJo vide jezer korun vu vrédnosti*

Spriéavanje.
N ad pokojnim  Pepijem  Golenko, dkolasom iz 

RackanIZe.

Dragi krScani, ovdi skup zbrani,
Milo sad prosim ja  Vaa !

JoS se spomente, v misei me zemte,
Kod sveti ov meini ő a s !

Bökje odredjenje: kratko kivijenje 
Mi je  tuknom doloéilo;

Svoj domaéiji, miloj drukőiji 
Britke soze pozroéilo.

Как rad bi kiveti duke na sveti,
Vkivat mlade sladnosti!

Smrt me nemila je  pqkosila
V mojoj neknoj m ladosti!

Oh japa i mama, rád bi ja z Vama 
Duke sveta vkivali,

S miloj Maricoj, m ojoj sestricoj,
Is dragoj braöoj bivati!!

VuCitelji mili, ste me vuéili 
Potrebite znanosti;

Sad se poslovim, véé no zah valim 
Za blage strpljivosti !

Drukino mlado, о Skoli skup zbrano,
Moral sem ostaviti.

Moji domovini, Skolski zidini 
Za vék se posloviti.

Zbogom SkolaSi, mili pajdaii,
Kaj zmenoj ste igraőili!

Naj Vám Bog plati i bokanska mati,
Da ste me v grob sprevodili.

Za rae ne jötte, Bogu me zroéte
Vendar ja njegov sem stv or:

Da me prisvoji, ter me pribroji
Vlep mladi nebeski zbor. *

Urednikovi odgovori.
N aiim  poituvanim  citateljom dajemo na z/mnje, 

da bndemo svaku nedelju na ovim mestu odgovor dah 
a vakom  u, koj ae к пат ob m e  sa  как vim gud pita- 
njem. Zato si svaki naj svqje ime lépő podpise da 
budemo mogli znati tko j e  to, koj pita kaj od nas 
Nekoji budu morebiti éekati morali na odgovor. ali to 
jim  naj nezeme voju , j e r  morebiti pitanje. kője mo- 
ramo razsvetiiti j e  teikeSe. pa к zato nam viSe posla 
da, dók ili po zakónskih knjigah ili od vuienih za to 
l/udih dobimo odgovor. Zu atres j e  dosta ako se p ise : 
„6osp. Urednik „Medjimurja Csáktornya.“

NaSi odgovori budu takvi, da bude se svaki mogle 
nekaj navCiti iz njih. Zato je naj svaki navék dobro preőita.

S z a la d i И .  VaS zanimivni list smo dobili. Zaistinu 
to nije lépő, da se farciki nebrigaju za svoju cirkvu. Kaj 
bude stakvih ljudib, koji bez Boga hoéeju kiveti To je jeden 
pojav, za kojega smo pred 20 ljetmi ne znali vu Medjimurju. 
Ali dénes, kad se i ono malo gospode, koji su vu selu, pos- 
vadiju, jeden drugoga na krik giediju, dénes je raoguCe. da 
narod néma brige za svoju cirkvu. Mi neznamo, как stoji 
stvar i zakaj se prativiju farniki, da daju kaj na popravek 
cirkve.

Vu tém imate prav dragi g. Szaladi, da sluzbonike 
vi plaéate, ali zato se nesrae tak spon.inali da su oni Vaäi 
sluge. 1 g. plebanuS i g. notariuS i g. Skolnik.su zeSkolani 
ljudi, koji su mnogo trpeli, dok su nekaj poatali. Ako to 
gledimo da tko koga plaéa, on ia bi na koncu konca inogli 
reti, da kralja mi svi plaéamo. on je naS sluga. Ali to ipák 
nemoremo reéi, jer je  kralj nafi glavar ravno tak vu orsagu 
как je glavar vu obéini notarijuS. Sveteniki pak su duhovni 
poglavari. Zato je  najbolje da vu miru kiviju i da se zbog 
politike neposvadiju notarijuSi sa popi i sa äkolniki. Piäite 
nam dragi g. Szaladi, как stoji stvar obéirno, рак budemo 
mi veö raetnuli vu novine na sramotu onih gazdov, koji se 
protiviju hasnovitomu delu. Pozdrav I

в. M. J. Vam zaistinu nemoremo odgovoriti, jer nas 
tuliko pitate, da nam äumi glava. To vidimo da bi fal pe- 
neze radi su posudili negdi, ali mi Vam nato nemoremo 
dati odgovor da gdé. Trsitc se, da se vu naäoj obfiini пар- 
ravi selska äparkassa, tarn dobi te fal peneze. — Horváth Су. 
Vi se éudite da ste vidli na mestah kuJ sie hodili repic“  
na male falaté po jedinih gazdov. Mi Vam povémo, da ovi 
gazdi repicu neséjeju zbog sémena, nego zbog krme ili zbog 
gnoja. Kakti krmm je repica jako dobra na protu lelje dok J* 
zelena, osobito jer néga druge krme. Na nekojih mestah 
pak gazdi tak popravljaju slabe zemlj'', da p°*éjaju repicu 
i kad véé vu evét ide ju podorjeju. To je  jako dobro za 
zemlju.

• Ovu lepu pesmu je spisal na spornen naiboliemu 
dijaku u Rackaniii, Pepiju, njegov rastuieni otec Joief «о* 
lenko, a vilu je к njoj sloiil i popéval pri mefi Strigovsai 
kantor butar István.
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B ú z a  elsőrendű P á é p ic a  22 25 —
R o z s  Hr* 14 00—
Д г ра  J e C m e n  12 00 —
Z a b  Z u b  12 00 —
K u k o r ic z a  K u r u z a  n o v a ,  12 30 —
F e h é r  ba l»  u j  G r a h  b e li  16 50 -
S á rg a  b a b  * inti 14 50 -

V e g y e s  b a b  » z in é á a u  13.50—
K e n d e im a g  K o n o p lje n n s e m e  19 00 —
L e n m a g  Len 2100 —
T ö k m a g  K o á é ie e  25 00 -
B ü k k ö n y  G r a l i o r k a  13.20 —

s% i . - i J . ' Í . J A  B u d a p e s t e n .  N yá ri é i  t é l i
C s a s z a n u r a o  g y ó g y h e ly ,  a magyar I r g a l-
«nasrend t u l a jd o n a .  Elsőrangú k é n e s  h é v v lc ü  g y ó g y 
fü rd ő  ; modern berendezésű g ő z f ü r d ő ,  kényelmes is z a p - i  
m e d e n c e -  és k á d f ü r d ő k ,  melyek kiváló gvógybatással hasz
náltatnak az összes r e u m a t ik u s -  • s id e g b á n t a lm a k n á l .  
U s z o d á k , h ő lé g - ,  s z é n s a v a s -  és v i l la m o s v i z - f ü r d ő k .  Ivó- 
és b e lé le g z é s !-  k ú r a .  Piospektust ingyen ée bérmentve 
kaid AZ IGAZGATÓSÁG.
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Közhírré tétetik hogy Százkő község.

vadászati joga,
Százkő községben 1 91 0  évi április bő 2 6  napián dél
előtt 10 órák k or bérbe fog adatni. Kikiáltási ár, és óva
dék 80 korona. A  bérlet időtartama 6  év ; vagyis 1910. au
gusztus hó 1 napjától 1916 évi julius hó 31 napjáig tart.

Részletesebb feltételek a Csáktornya vidéki körjegyzői 
irodában megtekinthetők.

Százkő, 1910. április 10.

801 l - l  KÖ ZSÉGI ELÖLJÁRÓSÁG.

Aki bútort
BUDAPESTEN A K A R  VÁ SÁR O LN I,

Щ р*  saját érdekében cselekszik, ha vásárlás előtt megtekinti а
„ b u d a p e s t i  a s z t a l o s  i p a r t e s t ű l e t -

védnöksége alatt álló

BÚTORCSARNOK és HITELSZÖVETKEZET
árucsarnokai, melyek a következő helyeken vannak :
Vili., József-köru  28. S Z .  ( B é r k o c s is - u t c a  s a r k á n ) .

IV., Ferencziek -ere 1. sz. (a királyi bérpalotában).
Ezen szövetkezet az 'Országos Központi Hitelszövetkezet* tagja s enn»‘k 
ф  ф  felügyelete alatt áll. @  ©

Vásárlási kényszer teljesen kizárva. @  8titszer0, modern lakberendezéseit.

© ©  Jutányos árak! © ©  Szavatosság az áru minőségéért.
Д Ф ** Az árucsarnokba kizárólag első  rangú buda

pesti asztalosok  és kárpitosok dolgoznak.
668 1 2 -1 6  w  ”

Á RV ERÉ SI  HI RDETMÉNY.
Alsómihályfalva község részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a községi

vadászati jog
1 9 1 0 . é v i  m ájus bő 2 9  napján d. n. 2 órak or Alsómihályfalva 
község házánál nyilvános árverés utján bérbe fog adatni. A  vadászati 
jog 6 évre adatik bérbe. Kezdete 1910 évi julius 1. Vége 1916. junius 
30. Kikiáltási ár 200 korona. Egyéb feltételek a községi bírónál 
be tekinthetők.

Alsómihályfalva, 1910. április 10.

F tX E S S r  GUSZTÁV
körjegyző. 806 1—1 bíró.
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