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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.
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Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
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S T R A U S Z  S Á N D O R .

Pályaválasztás előtt.
Az iskolai év befejeződött, a záróvizs

gálatok is elmúltak, mind az ő izgalmaik
kal. A tannlóiíjúság elnyerte bizonyítványait 
s kiki megy a jól, avagy kevésbé jól meg
érdemelt nyugalomba, hogy új erőt, új ener
giát gyűjtsön a további küzdelmekre és 
munkára, mely a vakáció elteltével vára
kozik reá. Az ifjak, kik tanulmányaikat a 
középiskolákban folytatják, nyugodtan tekin
tenek a jövőbe, hiszen őnekik még nincs 
min törniök fejüket. Előttük a kiszabott kö
telességek útja, a középiskolák elvégzése. 
De azok, kik elvégezlék a középiskolákat, 
kik nyolc esztendei szakadatlan és ernye- 
delien szorgalmas munka gyümölcseképen 
az érettségi bizonyítványt nyerték el a 
klasszifikáló tanári kartól, azoknak lő a 
fejük, de még jobban a szülőknek, kik ilyen
kor vannak leginkább megakadva azzal, 
hogy tulajdonképen mit is kezdjenek most 
el immár érettnek nyilvánítóit gyermekükkel.

Oh, ma már nem olyan könnyű a vá
lasztás. Az élet súlyos küzdelmei nehéz 
megpróbáltatásoknak teszik ki az embereket, 
még a diplomásokat sem kímélik meg s 
bizony nem egy diplomás embert ismerünk, 
aki öreg fejjel, munkában megroppant ta
gokkal, néz más foglalkozás után, hogy 
magái, esetleg családiát fenn tudja tartani.

S a szülök tudják ezt, tudják különös- 
képen. hogy a diplomás pályák annyira túl* 
zsulolvák, oly annyira elfoglaltak, hogy im
már felvevő képességük teljesen megszűnt 
s minden egyes odalolongóval csak a létért 
való küzdelmet nehezítik meg s hogy egy
más szájából kénytelenek a kenyerei ki
venni.

Mi a teendő? Ez az a nehéz kérdés, 
mely minden egyes lelkiismeretes szülő előtt 
felvetődik. Hiszen mindegyik szivén viseli 
gyermeke sorsát s ha már tizenkét eszten
dőn keresztül a szülői szerelet túlontúl való 
rápazarlása mellett, a sok költséget és ve- 
sződséget nem sajnálta, akkor most, hogy 
az élet útjára kívánja bocsájtani, kettőzött 
félelemmel s körültekintéssel kell eljárnia, 
nehogy épen akkor találjon ártani annak, 
kit talán a föld kerekségén a legjobban 
82erel, amikor döntő lépéssel indul neki az 
élet rögös útjának.

Hová küldtük gyermekeinket? Mit ne- 
veljünk belőlük, hogy legalább őket tudjuk 
megkímélni azoktól a véres-verejlékes küz
delmektől, amelyekben mi harcoltuk végig 
az életet s hogy legalább nekik találjunk 
olyan pályát, amely könnyebben juttatja a 
korgó gyomrot a száraz kenyérhez, mint a

minőt mi választottunk a magunk, avagy 
szülőink szerencsétlen eszméinek következ
tében

Mindenki a saját foglalkozását szidja. 
Az ügyvéd azt tanácsolja, hogy minden pá
lyára küldjük fiainkat, csak épen az ügy
védire nem. Az orvos épen igy prelegál, a 
tanár hasonlóképen, a mérnök nem kőlön- 
ben. A kereskedő még a szenteltvizet is le
szedné arról, aki legelőször szánta szeren
csétlen fejét a kereskedésre, az iparos meg 
egyenesen a kivándorlást ajánlja annak, aki 
az ő pályájára merészkedik.

S mindezek dacára mit tapasztalunk ? 
Azok, akik úgy Islenigazában szidják pályá
jukat mások előtt, akik nem tudnak egyebet, 
ha erről a thémáról esik szó, csak sírni és 
siránkozni, ezek a jó urak, ha a saját fiaik
ról esik aztán későbben szó, mind-mind a 
saját foglalkozásukat oktrojálják reájuk s az 
ügyvéd fiából ügyvéd, az orvoséból orvos, a 
tanáréból tanár, a mérnökéből mérnök lesz 
Egészen természetes, hogy a kereskedő 
boltját fiára hagyja, az iparos pedig műhe
lyébe veszi csemetéjét.

így, mint látjuk, ezek a jó urak a leg- 
eklatánsabban rácáfolnak a maguk siránko-j 
zására s épen az ellenkezőjét mutatják an
nak az érzelmeiknek, melyeket a külvilág 
előtt olyinnvira és oly sokszor feleslegesen 
fitogtatnak.

Bizonyos, hogy a mai világban a meg
élhetés minden pályán nehéz és a gondter
hes apa a saját foglalkozásának minden 
csinját-binját az idők folyamán kiismerve, 
inkább tudja eligazítani fiát azon az úton, 
melyet egynéhány ösvénnyel ő maga is 
segített kitaposni s így ha lényleg nem is 
tetszik néki az a hivatás, melyet jól vagy 
rosszul belölt, végeredményben a saját mag
zatának mégis olt tud leghathatósabban 
kezére járni s ott talál megnyugvást abban 
az irányban, hogy a jövendő pályafutásának 
terhein könnyíthet.

A mi speciális viszonyúiknál lógva a 
gazdálkodás az, mely a legnagyobb kontin
gensét ifjúságunknak abszorbeálja. A legtöbb 
gazdálkodó lévén Magyarországon, a legtöbb 
apa a legtöbb fiút a íöldmívelésre szorítja s 
így hazánk gazdasági fejlődése épen ez ok
ból egyoldalúan fejlődik. Akinek egy csomó 
száz hold földet adományozott az isteni 
gondviselés, meg esetleg az önszorgalom, 
azoknál, ha a fiút erre a pályára viszik, 
senki kifogást nem emelhet De ahol a kis 
birtokon sok gyermek és nagy család van, 
ott bizony az első fiún kívül a többinek 
nem nyújthat kenyeret a föld, lett légyen

az még oly termő humus, még olyan fekete 
zsíros föld is.

S ezeknél szükséges az ipar és keres
kedelmi, főleg a technikai ipari pályák ál
dásos mezejét feltárni. Lássák •• eg, hogy 
a művelt és tanult kereskedő és iparos sok
kal könnyebben, sokkal bővebben keresi 
meg kenyerét, mint a lateiner osztály, mely
nek a sovány kereset mellett, még költsé
gesen reprezentálnia is kell.

Végeredményben tehát oda jutunk, hogy 
érettségizett fiainkat ne küldjük mind az 
egyetem oltalmazó szárnyai alá, hanem küld
jük ki a külföldre, ha módunkban áll, ta
nulmányozzák ott a nagykereskedő és ipar
telepeket s a tanulmányokat azután itthon 
a maguk és az ország érdekében érvénye
sítsék.

Ha majd nálunk is kialakul egy mű
velt és képzett kereskedő és iparos osztály 
— mint a hogy kialakulóban van — akkor 
a mi gazdasági viszonyaink is előnyükre 
változnak meg s nem lesz olyan sok verej
lékes gondterhelt szülő, ki, mint mostanság, 
egész nap azon tepelődik, hogy tulajdonképen 
mit kezdjen el éréit és tanult fiával.

A Csány-szobor pályamunkái.
Borbély Györgynek, a rajongó telkü 

zalamegyei újságírónak agyában született meg 
az a kedves gondolat, hogy megyénk nagy 
fiának, a magyar hazáért vértanúhalált halt 
Csány Lászlónak szobrot emeljünk.

A vármegye közönsége a kegyeleles 
gondolatot szeretettel fogadta, aminek jele 
az, hogy társadalmi adókkal megterhelt 
polgáltársaink immár huszonöt ezer koronát 
adakoztak.

A kiirt pályázatnak nem remélt sikere 
volt. Tizenhét pályázó verseng azért, hogy 
őket bízzák meg a szobor kivitelével.

A kiállítás nagyon érdekes és tanul
ságos látnivaló. A sok gondolat, amellyel 
zaiamegye hősét glorifikáljak, hazafias érzé
seinkre igen nagy hatással van.

A legfigyelemreméltóbb munkákat Lu- 
kácsy Lajos, Szeszák Ferenc, Horváth Géza, 
Istók János, Vass Viktor és Nemesányi mu
tatta be. Vass terve piramis szerű talpazat, 
melynek teteje Turul madárral végződik. E 
mellett áll Csány alakja. Kezével a kardra 
támaszkodik.

A legnagyobb érdeklődést Lukácsy La
jos szobra kelteit, aki a keszthelyi Festetics- 
szobrot is készítette. A keszthelyi Goldmark- 
emléktábla is szárnyra vette Lukácsy nevét.

Ne tétovázzék, ha fáj a feje,
:: hanem használjon azonnal :: íereNáj-uajtfflát

amely 10 perc alatt a legmakacsabb migraint 
és fejfájást elmulasztja. Orvosok által ajánlva, 
á ra  1*?A Kapható minden gyógyszertárban, 
ma «aw* _  Készíti Borotvás Tamás 
gyógyszerész Kispesten. 3 dobozzal 
ingyen postai szállítás. 637 42—62



Szakértők állítása szerint a fehér emléktábla ták, ha azt állítjuk, hogy nemcsak a közön* Csáktornyái állami tanítóképző intézetben a 
szépségével és gazdag gondolataival párját ség, hanem a bírálóbizottság hangulata is tanképesílő vizsgálatot. Királyi segédtanfelü- 
rilkítja. Lukácsy műve felé fordul. gyelők meglátogatták a drávavásárhelyi,

A szobor is szépen megörökíti Csány _______ _ zrínyifalvi állami iskolákat, a zalatárnoki
tetteit és kifejezi azt a hangulatot, amely a T„ - д  v  n  th  т  n  t t  községi, a muraszilvágyi és bottornyai rórn.
vértanú nevének említésével elfogja a lel- JÁ U -b U jN г  К  Ь  u  Л.. kath. iskolákat s jelen voltak a nagykani-
keket. A művész a főalakkal Csányt, puritán Z8a* továbbszolgáló altisztek polgári iskolai
jelleméhez híven, egyszerűen, magyar ruhá* ляс ядом, sirotr . . « tanfolyamának záróvizsgáján. Van szerencsém
ban állítja elénk. Válláról köpeny omlik Ar»ny fényben tündökölve jelenteni, hogy miniszter úr megengedte,
alá. A köpeny szimbóluma annak, hogy a vtaiö s £  iS k ö z t  miszerint a Csáktornyái áll. polg. leány,sko-
vértanu utazása közben is mennyit íáradott Vig mosolygó képpel jár. Iával kapcsolatos internalus 60— 70 növeli-
a hazáért. A szemnek egyébként is jól Oly üde a kis ligetke, dék befogadására lejlesztessék —  s már az
esik, ha a lábakat valami tömörebbé teszi. Rózsa nyílik rügy tövén: internátusbán felvehető növendékek számát
A művész a vértanú kardját kissé a köpeny Úgy tűnik, egy-egy levélke harmincban állapította meg.
alá rejti. így kívánja jelezni, hogy Csány s'inlolw kT iitiuU n  . ~  ” “ ****?;. .S i™ on J„6z*ef. helVbeli 
nem a véres csalamezön vált ki nemzeti Harmatos fa közepeit, kereskedő f. hó 24-én d. u. b órakor tartja
mártírjaink közül. s szivem akkor szép jövet, bus, egybekelését Czukor Mariska kisasszonnyal

. „ . , Eltűnt múltai összevet. a szent ferencrendiek templomában Csák-
A művész korrekt elírásának szép 5 Utóm, hogy mily élet, t o r n y á n

bizonyítéka, hogy a szobor talpazatát nem Élnif ilni лклгоК _  Hirdetmény Csáktomva közsée elől
az eddig megszokott magasságban alkotta. És a dicső szép természet iárósám közhírré teszi hovv 19KJ
Ezért az eddigi szobrokhoz szokoll szem a Ólén oh,hogy koco ,Гн л  ,/• Г1 i. , , . , . , , , .. .. , törvényhatósági útadó kivetési lajstrom
tapazatot talán arányta annak, nyomoltodk х*ам.ьь*г boldviikgn*к Csáktornya községházánál 1910. évi |ulius 
találja. Ámde meg kell énem a művész Fénye bágyadt, sápadoz, л • • .1 . . 1  i 1 ,,
lelkét, aki nem a hideg kővel akar impo- Csendes méla lombok közül " *  ̂ 1 . * 1
nálni, hanem azt akarja, hogy a főalak Bús, túrt sóhajt utoihot. ?2 in  л» ?!i ' а*- ьд^ Г 0™ « *’ 
kösse le a figyelmet, a művészi munka, ne Z Z í /" Ö‘‘ 
ped,g a kőfaragó-mesterség domináljon IUjhlt bokn úíf __ E|jeflyzés. Tólh Elluskál, neszmélyi

A nyugodtan szemlélődő főalakról a í̂nngrs'jirok'halkotanltö,löt f. év julius havában jegyezte el 
tekintet a talapzatra siklik le. A piedesztá- úgy kísért a holdvilág. , . Balatonalmádiban Bubik Lajos veszprémi
Ion jobbról és balról két csoport van elhe- összerezzen testem, lelkem, állampénztári adóellenőr,
lyezve. Az egyikben a harcias Turul, Csány Hogyha mozdul egy kis ág. —  Változások a szt. ferencrendiek kö-
bálor tetteit jelzi. Pajzson a magyar szent s  hirtelen a rózsaágyból rében. A f. év julius hó elején, Terzaltóban
korona a hazát ábrázolia. Nagyszerű gon- ŝ k̂özöttak *'Huntan ЯГ°* megtartott szt.-ferencrendiek évi közgyűlése
golat az, hogy a Turul kiterjesztett szár- valakiért úgy sírok a helybeli zárdában a következő változáso
to kka l védi a lába alatt lévő könyvet, д . . .  i. kát eredményezte: a rendnek Csáktornyán
amely szentesített törvényeinket jelképezi. levő tagjai közül továbbra is itt maradnak
Csány lörvénybszleletét gyönyörűen szim- — ; Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a eddigi minőségükben P. Fiozinai! Róbert
bolizálja ez a kedves csoport. A sebesen XXVU-ik évfolyam Ill-ik negyedébe lépett; zárdafőnök, P. Tislér T:mót hitoktató és P. 
szárnyaló Turul jelképezi még Csány fárad- ez alkalommal tisztelettel kérjük az előfize- Varga Wolfang l.ittaná.r. Új tagokul jönnek: 
hatatlan utazásait is. Nagy utakat járt be. tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, p. Lach Landulf NaSicről és Horvatek 
Erdélybe sietett a nemzetellenes féktelen a pedig előfizetési dijjal hátralékban Mansved IvarnCről kápláni minőségben. Hor- 
ségek legyőzésére. Sokfelé sietett a nemzet vannak, azt mielőbb beküldeni szivesked- váth Lajos krapinai zárdafőnök, ki közel 
védelmében, míg eljutott Világoshoz és a jenek, nehogy a lap szétküldésében fen- négy évtizeden keresztül volt a helybeli 
—  bitófa alá. Csány kisebb intézkedéseinek akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal, zárdának főnöke, mint nyugalmazott páter 
jelzésére Lukácsy Lajos a törvénykönyv mellé —  Személyi hír. Festetics Jenő gróf visszakerül Csáktornyára. A közel múltban 
telte azt a szózatot is, melyet a vértanú Öméltósága f hó In  én délután 1 órakor a Grázban elhunyt P. Dolenác Gábor pedig 
»Magyarhon lelkes leányaihoz« intézett. Budapest felől jövő gyorsvonattal Csáktor- Krapinára került volna z.irdafőuöknek.

E talpazat más,к oldalán egy erős alak- "*f.ra í *™"* 'ППе"  2a' aU|VárÍ -  Meiiyei jeflyzőfiyűle* F. hó 11-én 
kai a nemzet gyászát jelzi. Az alak a honfi- ha)ta' ° % ! . „. „ . . . .  . . táftolták Keaztbelyen megyénk jegyző, év.
bánattól álhatva borul a mechaib tt zászlóra “  Zalavarmegye tanugye. A vármegye rendes közgyűlésüket. A tagok szép szambán 
A zászló rudia e«v naizsra nyúlik mely az köz,8az8alá8» bizottsága f. hó 12-én tartotta sereglettek egybe, annál is inkább, mivel ep 
ÍJUK л , visph J  ̂ meg rendes havi ülését, melyen dr. Ruzsicska e napon volt a D. D. sz. dalversenye. Ponl-

e a Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő a követ- ban tiz órakor nyitotta meg az ülést Molnár
A szobor nemes mélabuval jelzi a kező jelentést terjesztette elő : Az 1907. évi István elnök, szepelki jegyző s szíves sza- 

nemzetnek a szabadságharc letörése fölött XXVII. t. c. 1910. évi okt. hó 1-ével egész vakban üdvözölte az egybegyült kartársakat, 
érzett bánatát. terjedelemben hatályba lépvén, ezen időn valamint a megjelent vendégeket. Az elnöki

Amíg a művész vigyázott arra, hogy iől, miniszter úr 61956. számú rendeletéhez jelentés, mely magvas, tartalmas volt, meg- 
azivünket ne hagyja érintetlenül az emlé- képest, elemi népiskolai tanítói állásokon emlékezett a távozó illetőleg elhunyt karlár- 
kezés, amelyet Csánynak bitófára való jut- C8ak BZ 1608 évi 38. *-c. 133. szakasza sakról is. Jóleső barátságos hangon búcsúzik 
tatása fölött —  nem teledve —  érzünk, addig szerint képesített rendes tanítók működhet- a nyugdíjba vonuló Ferency János kisko- 
ügyelt arra is, hogy a leverő szomorúság nek- Ázon képesítés nélküli, avagy nem sza- máromi és Pap Mihály lesencetomaji kar- 
se vegyen rajtunk erőt, mert hisz a túlsó bályszerüen képesítettek pedig, kik az országos társaktól. Kegyeleles szavakban emlékszik 
oldalon figyelmeztet bennünket, hogy ha a tanítói nyugdíjintézetbe időközben mégis fel- meg Medved L. boltornyai és Ley János sümeg- 
nernzet jövőjéről van szó, ne essünk két- vétettek, nyugdíjbizottság elé fognak állíttatni, káptalanfai elhunyt kollégákról. A pénztári 
ségbe, mert e népet mindig megvédte a Ezen időszakban felterjesztettek miniszter számadásokat és költségvetést helybenhagy- 
törvénytisztelele és az a bátor követelése, őrhoz az 1910. évi szeptember hó elején ták. »Uj politika« c. jegyzők érdekeit szol- 
amellyel a törvények megtartását a felsőbb me8nyÜ®nőó állami elemi iskolák kimuta- gáló napilapra 23 névjegyzés történt. Néhai 
hatalomtól is mindig megkívánta, még ha lésai s a már meglevő állami elemi isko- Juhos Ferencnek az Országos jegyző Egye- 
jó előre tudta is, hogy ez mártírokat köve- laknál túllömöttség folytán szükséges új ál- sülét első elnökének síremlékére 35 kö
tél tőlünk ,ások indokolásai. Ezen időszakban meglátó* rónát utaltak ki. A zalaegerszegi-novai

Lukirsv a művének eredetidét bete- ga“am * légr4di róm- kalh- flu'  és Járá3köri EftVlet indítványát, a cselédkönyvbe
■ л. Luk4c3Y »művének eredetiségét bele lsko|4, a2 4g ev iskolát és róm. kath. essközlendö bejegyzésekre vonatkozólag el
lőtte még azzal a kegyelete* gondolattal, kiadedovodál. A ligetvári községi iskolát, fogadták. Az indítványok során elnök 
hogy a tal»P*»t h* ,s<) részén áldozati mé- 4ца1ш kisdedóvodái s a muraszentmáriai iuditványára a közgyűlés elhatározta, hogy 
f*^st form4 !’ me J.et meR*yuj ha unk 82 em‘ róm. kath. iskolát Meglátogattam a perlaki Huszkay Béla országos egyesületi elnököt 
lékezés n»PI»ln- Ez '• olfan poel'k“® '* rv’ állami elemi fiú- éa leányiskolákat, a három nyugdíjba vonulása által az elnöki állásból 
amely Lukácsy nevéhez és zseniálisához á||„mj kisdedóvodát és iparos tanonciskolát való távozása alkalmával egy búcsúzó le*

W s a nagykanizsai iparostanoncok munkakiál- vélben fog|a felkeresni. Ferency János nyug.
Azt hisszük, nem leszünk rossz prófé- lításáL Elnökletem alatt tartották meg a kiskomáromi jegyzői az egyesület volt el*



nőkét tiszteletbeli tagnak választotok meg. rási főszolgabírák, a községi elöljárók s a elmemegfigyelő intézet a szerencsétlen Pre- 
A Zalaegerszegen lelállitandó Csány-szobor számláló biztosok közreműködése mellett pelics Mátyás elmeállapoláról kiadott. A 
aiapra 20 uta,lak ki. Az orsz. köz- számlálólapokon tog történni. A számlálást nagykanizsai törvényszéki orvosoknak, kik
ponti közgyűlésre Plichta Béla és Starzsinszkу jau. 1-től Ю -éig kell megejteni, mely idő a főtárgyaláson Prepelicset épelméjünek 
György kartársakat küldték ki. A Ley Mi- alatt a biztosoknak körzetük összes lakóit, mondták, a megfigyelő intézet véleményét 
hály elhalálozásával megüresedett válaözt- sőt a körzet területén tartózkodó idegeneket kiadták, amire ezek megállapították, hogy a
mányi tagságot Zabó Gézával (Zalagógánfa) is összeírni tartoznak. A számláló biztosok megfigyelőben olyan lelki jelenségek mutat-
töltötték be. végül az elnök a tagokat az munkáját az illető községek jegyzői vizsgál- koztak a drávavásárhelyi gyilkoson, melye- 
egyelértésre buzdítván a gyűlés bezárta. Köz ják fölül, akik e munkát elvégezni és a két azelőtt rajta nem lehetett észlelni. Újabb 
gyűlés után a Hullám-szállóban bankett volt. népszámlálás anyagát legkésőbb jan. 31-ig megfigyelések alapján tehát ők is helyesnek

—  Házasság. Szenes Dezső perlaki já- kötelesek a járási főszolgabíróhoz beküldeni, találták a megfigyelő intézet észleleteit, melyek
rásbíró, f. hó 6-án házasságra lépett özv. A főszolgabírák a járásuk anyagát 15 nap szerint Prepelics, ki nehézkóros elmegyenge-
Wámoscher Józsefnével Sümegen. a,alt egyenesen a központi statisztikai hiva- ségben szenved, ön- és közveszélyes elme-

—  A Csáktornyai KprocUoHK м .ь  A« ta,hoz f°gják juttatni s melyet a statisztikai beteg. Már a kír. ügyészség is intézkedett
kánrft Fnvletének f hó 4 An Hnri I t h r 0 ” h,valal földo,goz- A törvény szigorúan kö- az elmebeteg gyilkos ügyében. Az ügyész
kprlhelviséaében megtartott i»~? , *  í , 6/ 2* te|ez mindenkit, hogy számlálólapján igaz ma kiadott végzésével az ellene emelt vádat

nkt d S C  h Ä  e L Z t  Г  Й  adal0kat Valljon be Az anyag kidolgozása elejtette és a tovább, el,árás. megszüntette.
, k e r i f i r r U s z ! f  "vedelem í L 9 i  K vnlf *0ЬЬ mint egy évi nehéz Ór,ási -»unkát A végzést legközelebb közük a rendőrséggel, 

Felülfizettek ■ Ehrendiener N l ,gényel’ *8У csak 1912-ik év tavasza körül amelyet megbíznak, hogy Prepelics Mátyást
Béla 2 K, dr. Huszár Pál 2 К Bmder Ká ‘Udha‘Ó " “eg a " éPszá,nlálás eredmétlV«- a “ У«ек megfelelően elmegyógyintézetbe

I roly 1 K, Hirschsohn Nándor 1 K, Krieser ~  A Kereskedelmi Bank raktárválla- szal,llsák-
Józsel 1 K, N. N. 1 K, N. N. 2 K, Rohmeiser ,ata* A Csáktornyái Tárházak Részvénytár- —  Lányok paradicsoma. Nemrégiben
N 1 K. Acs János 1 K, Hirsc’hler Emil 1 sasá8 eddlS fiókként kezelte bajai tárházát, egy kis város alakult Amerikában. A tele
li, Gut Béla 2 K, Slőger Béla 1 K, Heinrich Ez a fiökvállalat most önálló lészvényiár- pesek csupa derék legények, szorgalmasak 
Sándor. 1 K, Földes Mór 2 K, Lőbl Rezső 8asá8ga log átalakulni »Bajai Tárházak Rt.« a ma már jómódúak is, de egy borzasztó 
S K, Kelemen Sándor 2 K, Neumann Vilmos cég a,alt a Kereskedelmi Bank közreműkö- nagy bajuk van, a kis városban alig van 
1 K, Meider Márkus l K, Heinrich Miksa 2 désével- A bank részéről Kürti Károly igaz- nő s a házasulandó férfiak száma igen-igen 
K, Stráhia Károly 5 K, Starzsmsky N. 1 К gató vezetl a 1аг8Уа1аа°ка1, amelyek hir nagy. De nemcsak a városban, hanem mesz- 
Horváth N. 1 K, Mráz Kálmán, Nagykanizsa 8Zer,ílt eredménnyel járlak A bank egy-két sze földön sincs nő, mert sehol a közelben 

I 4 K, Simon József 2 K, Apfel Géza 1 K, lagot fog de,e8a,m az igazgalóságba és a semmi emberlakta hely. El lehet képzelni
I Mráz Jenő 2 K, Székely Vilmos 3 K, Hirsch- felügyelő-bizottságba. tehát, milyen öröm lógta el Oukny, az új
I sohn Ernő 1 K, Antauer N. 1 K, L u x  Já -  Új száezkoronás bankjegyek. Mint vár08 lakosságát, mikor egyszer csak meg- 
I поз 1 K, Marsano hadnagy 1 K, Kertész ismeretes, az Osztrák-Magyar Bank augusztus je,en'k közöttük egy új telepes, akinek nem 
I  Lajos 2 K, Hampammer István 2 K, Zrínyi 22-én új szazkoronás bankjegyeket bocsát kevesebb, mint hal felnőtt lánya volt. A 
I  Viktor 2 K, Mezei Simon 2 K. Fogadják az ki. A bankók már készen vannak, de egye- város majd minden férfia olt tolongott a 
I  egylet hálás köszönetét. lőre forgalmi érlékük még nincs, csak aug. jövevények körül és volt annyi eszük, hogy
I  —  Gyászhir. A helybeli rendháznak 22-ike után bocsátják őket forgalomba. Az nem '8 a lányokkal beszéllek, hanem negy- 
I halottja van. Igaz és mély részvéttel tudat- ÚJ bankjegy vizkék, helyenkint rózsaszínbe 8Z0™  közt az apával Elvégre is, itt már 
I juk bolmác Gábor szt.-íerencrendi vikárius lal8ZÓ Jobbmezőjén egy női mellkép látható. 8Z,,,le me,,ékes volt a 14пУ orcaJa A fö» I és hitoktató elhalálozását, aki f. hó 10-én|A feí fölfelé néz, a kéz pedig egy bogJ  asszonyszemély. Egymásra licitáltak
I é|íél ulán 1 órakor a gráci kórházban el- v,rágfüzérl larl- Az arc ősi görög allegorikus e ,al az aP*nal és hamarosan meg is egyez* I hunyt. Pater Gábriel rokonszenves tagja voll a,ak> amelY már szinte hagyományossá váll. tek- Egy óra múlva mind a hat lánynak 
I  a rendháznak, mert horvát származása mel- A nYakal lödellenül hagyó, testhez simuló meg vo11 a vőlegénye és a másik órában 
I  lett is magyarul jól beszélt s a magyar ér- 8 * ,nodern reformruhák szabására emlé- mar meg 18 vo,t az P8kuvö 
I  dekekkel és érzéssel soha ellenkezésbe nem keztető toalett sajátszerü alakot mutat. A —  Tókaba fűlt. Kovácsics Ferenc kris- 
I  került. Ezért is az idegenben történt gyászos bankjegy magyar oldala, a címertől és a tóíTalvai lakosnak 2 éves Iván nevű fia t. 
I kimúlása miatl általános és osztatlan a szövegtöl eltekintve, teljesen egyezik az hő 12 én délelőtt az udvaron levő viztókába 
I  részvél. mellyel halála hírét a Csáktornyái osztrákkal, ami Magyarországon kétségkívül lulladt. A rendőri vizsgálat és boncolás meg- 
I társadalom fogadta. Az elhunyt 53 éves ig e n ü l fog hatni. ejlelett.
I  volt s a szerzetnek már 36 év óta tagja. —  Miért volt hűvös, esős idő? Min- —  Népesedési statisztika: Csáktornya
■  Csáktornyán 3 év óla volt s ez idő alatt denki panaszkodott az abnormis időjárás nagyközség anyakönyvi kerületében a f. év
■  sokat betegeskedett. Baja ellen sokfelé ke- miatt. És a panaszok nyomán megindult a első leleben 83 születés, 42 halálozás és 17
■  resell gyógyulási, de utoljára is kórházba találgatás, hogy mi volt az oka a nyár de- házasságkötés lörtént. A Csáktornya-Vtidéki
■  kelleti menekülnie, hogy magát megoperál- rekán a hűvös, nedves időnek. Persze a anyakönyvi kerületben 114 szülelés, 40 ha-
■  tassa Az orvosi műiét sikerült ugyan, de legtöbben mindjárt a Halley-üstököst gyanú-] lálozás és 40 házasságkötés jegyeztetett be.
■  végzetes volt ránézve, mert úgy látszik, szív- sílották meg. Bizonyosan az ő intrikája volt __ p .. i l l a f h o vi . *
I  ■ flhttdéwel kornpl.kálódott, ami nemes életet az egész. De voltak olyanok is, ak.k a nap- a h n!? y* ,I WloíU. Páter Gábrielt 12-én délután te- tóitokat okozták „  eső* .döjárá, és a bűvös ' гЛ*к
■  -"éllek el, a temetésen a rendet Páter tdö miatt. De Flammanon, a bires cs.ll.gász r.GI
I  Tttnolheus képviselte. Lelki üdvéért a gyász- szerint a hideg időjárásnak és esőnek az J°. У „ ; . . ‘ ' ? n ' 1 áS Dráva"
I  islentiszteletel ugyancsak ezen a napon d. V°H az* °^а» Ь°8У Amerikában óriási h- ŝég ’
■  e 9 órakor tartottak meg a helybeli tem- V°H ö még árnyékban is 122 Fahrenheit- =■ —   ̂ ^ —  - ■■ ■ ■ t
I  РкнпЬап. Nyugodjék békében. —  Vaszary fok meleget mutatott a hőmérő heteken át.
■  Ferenc. Festetics Jenő gról helybeli urodal- Ha most még hozzávesszük ezt, hogy nyu- Е Л  L t J b l L e S .
■  n,á,‘»k 60 éven át volt gazdatisztje f. hó gátról az utóbbi kél hónapban állandóan Női kalap raktáramba sikerült e g y
■  ll él‘ eleiének 82-tk évében elhunyt. Térné- erős szél tujt, amelyik idehordla az ame- elsőrendű m unkaerőt megszereznem
■  [ese nagy részvét mellett julius hó 12-én rikai partokon elpárolgott vízgőzökből ősz- (niért is azon kellemes helyzetben vagyok’
■  ™után í órakor volt. Halálát gyermekei és szegyülemletl fellegeket, meg van a magya- hogy a legelegánsabb kalapokat a legiutá-
■  "»«yszániu rokonság gyászolja. Legyen ál- rázata annak, hogy miért eselt mostanában nyosabban szállíthatom.
■  dőlt emléke! ilyen gyakran az eső és meg vau magya-
I  -  Az idei népszámlálás. Ti* éve an- rázva az is hogy miért volt ilyen hűvös AUllklUSOL 1 Ш  & á l ln i  Ы ш [
l Dâ  bogy népszámlálás volt. A szokásos időjárás. Nem kell tehát mindent szegény öJ 1,11,1 .
■  ‘n,*rnacionális megállapodás szerint a folyó Medárdnsk bűnül felróni, Hummarion szerint jz|̂ 9es kiviteléért szavatosságot vállalok.
■  év végén ismét lesz népszámlálás. Az erre az egyszer nem ő volt a ludas. Szíves pártfogást kér:
■  Unatkozó törvényjavaslat már a Ház asz- —  Prepelics Mátyást viszik az elme-
■  talán fekszik. A népszámlálásra vonatkozó gyógyintézetbe. Prepelics Mátyásnak, a dráva- K e le m e n  B é la
■  döleges intézkedéseket azonban már meg- vásárhelyi gyilkosnak neve alighanem utol- férfi- és női diratáruháu Csáktornyán.
И ? 1,*к. Znlavármegyében a népszámlálás szór szerpel a nyilvánosság eelőtt. Nemrég _________
■  ArvaY Lajos alispán felügyelete alatt a já- ismertettük azt a jelentést, melyet Országos



Szakértők állítása szerint a fehér emléktábla ták, ha azt állítjuk, hogy nemcsak a közön- Csáktornyái állami tanítóképző intézetben a 
szépségével és gazdag gondolataival párját ség, hanem a bírálóbizottság hangulata is tanképesítő vizsgálatot. Királyi segédtaníelu- 
rilkítja. Lukácsy műve felé fordul. gyelők meglátogatták a drávavásárhelyi,

A szobor is szépen megörökíti Csány _____  zrínyifalvi állami iskolákat, a zalatárnoki
tetteit és kifejezi azt a hangulatot, amely a rr л  r Л  v  ci tii т ill í r  a r]rmraszi,váKy' és bottornyai róm.
vértanú nevének említésével elfogja a lel- K O b O N F E L E  K *  kath. iskolákat s jelen voltak a nagykani- 
keket. A művész a főalakkal Csányt, puritán T  . Z8a‘ továbbszolgáló altisztek polgári iskolai
jelleméhez híven, egyszerűen, magyar ruhá- ляслдьк* sírok • . « tanfolyamának záróvizsgáján. Van szerencsém
ban állítja elénk. Válláról köpeny omlik Arán, féngton tandöUlv. jelenteni, hogy miniszter úr megengedte,
alá. A köpeny szimbóluma annak, hogy а vTulóX Z Z l L t  ““8“ r' nt “ “ ^tornyai áll. polg. leány,sko-
vértanú utazása közben is mennyit íáradott Vig mosolygó képpel jár. kapcsolatos internalus 60 70 nővén*
a hazáért. A szemnek egyébként is jól Oly üde a kis ligetke, dék befogadására fejlesztessék s már az
esik ha a lábakat valami tömörebbé teszi. R ózsa nyílik rügy tövén: internátusbán felvehető növendékek számát
A művész a vértanú kardját kissé a köpeny úgy tűnik, egy.egy levélke harmincban állapította meg.
alá re,ti. Így kívánja jelezni, hogy Csány f L ’ ^k T ju ta U ? T Jfióz*ef. helybeli
nem a véres csatamezőn vált ki nemzeti Harmatos fa közepeit, kereskedő f. hó 24-én d. u. 6 órakor tartja
mártírjaink közül. s szivem akkor szép jövőt, but,, egybekelését Czukor Mariska kisasszonnyal

4 „ , , . . . . . . . .  , Eltűnt múltai összevet. a szent ferencrendiek templomában Csák-
A művész korrekt eljárásának szép s látom, hogy mily szép az élet, tornyán

bizonyítéka, hogy a szobor talpazatát nem Éln/, iM at.nk, Hjrdetmé Csáktornya község elől-
az eöchg megszokott magasságban alkotta. É s ,  м r « *  j4rősága közhlrré feszl h az 191ü. evi
Ezért az eddig, szobrokhoz szokott szem а Ош ah, hogy kaca. . . törvényhatósági útadó kivetési lajstrom
la pazalot talán arányta annak, nyomottnak É,ast-feMr holdvilágnak Csáktornya községházánál 1910. évi |ulius 
találja. Ámde meg kell énen, a rmivész Fénye bágyadt, sápadó,, ® . „„ .. K
lelkét, aki nem a hideg kővel akar impo- Csendes méla lombok кбга/ . , . . „ £} **
nálni hanem azt akaria hoav a főalak bús, tört sóhajt áltathat. naP' közszemlére kitéve lelt. Csáktornya,nálm, hanem azt akarja, nogy a löalak 1910. éy| . ( hó 17.é(J д köz8égl e,ö|.
kösse le a figyelmet, a művészi munka, ne jiuokuk ob, „int, már,járóság.
pedig a kőfaragó-mesterség domináljon Hajlott bokra úgy letörve, __ Eljegyzés. Tólh Elluskál, neszmélyi

A nyugodtan szemlélődő főalakról a Zrengve'jlnk'halkan tanítónőt f. év julius havában jegyezte el 
tekintet a talapzatra siklik le. A piedesztá- úgy kísért a holdvilág.. . Balatonalmádiban Bubik Lajos veszprémi
Ion jobbról és balról két csoport van elhe- összerezzen  testem . lelkem, állampénztári adóellenőr,
lyezve. Az egyikben a harcias Turul, Csány Hogyha mozdul egy kis ág. —  Változások a 8Zt.-ferencrondiok kö-
bátor tetteit jelzi. Pajzson a magyar szent s  hirtelen a rózsaágyból rében. A f. év julius hó elején, Terzallóban
korona a hazát ábrázolia. Nagyszerű gon- s ^ n ^ ö z o u a k  életuntán megtartott szt.-ferencrendiek évi közgyűlése
golat az, hogy a Turul kiterjesztett szár- valakiért úgy sírok a helybeli zárdában a következő változáso-
nyakkal védi a lába alatt lévő könyvet, д  . . .  /. kát eredményezte: a rendnek Csáktornyán
amely szentesített törvényeinket jelképezi. levő tagjai közül továbbra is itt maradnak
Csány lörvényhszleletét gyönyörűen szim- r —“ Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a eddigi minőségükben P. Hozmán Róbert
bolizálja ez a kedves csoport. A sebesen XXVII-ik évfolyam Ill-ik negyedébe lépett; zárdafőnök, P. Tislér Timót hitoktató és P. 
szárnyaló Turul jelképezi még Csány fárad- ez alkalommal tisztelettel kérjük az előfize- Varga Wolfang hittanár. Új tagokul jönnek: 
hatatlan utazásait is. Nagy utakat járt be. tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, p. Lach Landulf NaSicről és Horvalek 
Erdélybe sietett a nemzetellenes féktelen- a pedig előfizetési díjjal hátralékban Mansved JvamCről kápláni minőségben. Hor- 
ségek legyőzésére. Sokfelé sietett a nemzet vannak, azt mielőbb beküldeni szivesked- váth Lajos krapinai zárdafőnök, ki közel 
védelmében, míg eljutott Világoshoz és a jenek, nehogy a lap szétküldésében fen- négy évtizeden keresztül volt a helybeli 
—  bitófa alá. Csány kisebb intézkedéseinek akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal, zárdának főnöke, mint nyugalmazott páter 
jelzésére Lukácsy Lajos a törvénykönyv mellé —  Személyi hír. Festetics Jenő gróf visszakerül Csáktornyára. A közel múltban 
tette azt a szózatot is, melyet a vértanú Öméltósága f hó ló én délután 1 órakor a Grázban elhunyt P. Dolenác Gábor pedig 
»Magyarhon lelkes leányaihoz« intézett. Budapest felől jövő gyorsvonattal Csáktor- Krapinára került volna zárdaföuöknek.

E talpazat máaik oldalán egy erős alak- V * ? * * ' ” *  9 kastélyába -  M,gyei jegyzőflyűlé. F . h ó  11-én
kai a npmret „»ászát ielzi Az a ak a honfi- h" jllltoU tartották Keszthelyen megyénk jegyzői évi
bá'Mtól áthatva* borul a meghajtott zászlóra —  Zalavármegye tanUgye. A vármegye rendes közgyűlésüket. A tagok szép szambán
A zászló rudia egv pajzsra ^ívulik mely az közi8-*zea‘á81 bizottsága f hó 12 én tartotta sereglettek egybe, annál is Inkább, mivel ép
1 о/ о . ^   ̂  ̂ meg rendes havi üléséi, melyen dr. Ruzsicska e napon volt a D. D. sz. dalversenye. Ponl-

evszamo vise i. Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő a követ- ban tiz órakor nyitotta meg az ülést Molnár
A szobor nemes mélabuval jelzi a kező jelentést terjesztette elő : Az 1907. évi István elnök, szepelki jegyző s szíves sza- 

nemzetnek a szabadságharc letörése fölött XXVII. t. c. 1910. évi okt. hó 1-ével egész vakban üdvözölte az egybegyült karlársakat, 
érzett bánatát. terjedelemben hatályba lépvén, ezen időn valamint a megjelent vendégeket. Az elnöki

Amíg a művész vigyázott arra, hogy №1, miniszter űr 61956. számú rendeletéhez jelentés, mely magvas, tartalmas volt, meg- 
szivünket ne hagyja érintetlenül az emlé- képest, elemi népiskolai tanítói állásokon emlékezeti a távozó illetőleg elhunyt kartár* 
kezes, amelyet Csánynak bitófára való jut- Csak 8Z 1668. évi 38. t.-c. 133. szakasza sakról is. Jóleső barátságos hangon búcsúzik 
tatása fölött —  nem leledve —  érzünk, addig szerint képesített rendes tanítók működhet- a nyugdíjba vonuló Ferency János kisko- 
ügyelt arra is, hogy a leverő szomorúság nek- Azon képesítés nélküli, avagy nem sza- máromi és Pap Mihály lesencetomaji kar- 
se vegyen rajtunk erőt, mert hisz a túlsó bályszerüen képesítettek pedig, kik az országos társaktól. Kegyeletes szavakban emlékszik 
oldalon figyelmeztet bennünket, hogy ha а Iяnítói nyugdíjintézetbe időközben mégis fel- meg Medved L. bottornyai és Ley János sünieg- 
nemzet jövőjéről van szó, ne ' essünk két- vétettek, nyugdíjbizottság elé fognak állíttatni, káptalanfai elhunyt kollégákról A pénztári 
ségbe, mert e népet mindig megvédte a Ezen időszakban felterjesztettek miniszter számadásokat és költségvetést helybenhagy* 
törvénytisztelete és az a bátor követelése, úrhoz az 1910. évi szeptember hó elején ták. »Uj politika* c. jegyzők érdekeit szol- 
amellyel a törvények megtartását a felsőbb megnyitandó állami elemi iskolák kimuta- gáló napilapra 23 névjegyzés történt. Néhai 
hatalomtól is mindig megkívánta, még ha ,á8ai 8 a mar meglevő állami elemi isko- Juhos Ferencnek az Országos jegyző Egye- 
jó előre tudla is, hogy ez mártírokat köve- léknál túllömöltség folytán szükséges új ál- sülét első elnökének síremlékére -35 kö
tél tőlünk. lások indokolásai. Ezen időszakban meglátó- rónát utaltak ki. A zalaegerszegi-novai

r . . _ , , , 4. л . 4 gattam a légrádi róm. kath. fiú- és leány- Járásköri Egylet indítványát, a cselédkönyvbe
i/i . Lu,J*csy a művének eredetiségét bete- j8k0|át, az ág. ev. iskolát és róm. kath. eszközlendő bejegyzésekre vonatkozólag el- 
tőzte még azzal a kegyeletes gondolattal, kisdedovodát. A ligetvári községi iskolát, fogadták. Az indítványok során elnök 
hogy a talapzat hátsó részén áldozati mé- £j|amj kisdedóvodát s a muraszenlmáriai indítványára a közgyűlés elhatározta, hogy 
esést formált, melyet meggyujthatunk az em- róm ,skolát. Meglátogattam a perlaki Huszkay Béla országos egyesületi elnököt
lékezés napjain. Ez is olyan poetikus terv, ^ца т | e|emj fiu_ és leányiskolákat, a három nyugdíjba vonulása által az elnöki állásból 
“ f t  Lukácsy nevéhez és zsen iái Másához дця т | kisdedóvodát és iparos tanonciskolát való távozása alkalmával egy búcsúzó le- 
m 10 s a nagykanizsai ipa rosta noncok rminkakiál- vélben fogja felkeresni. Ferency János nyug.

Azt hisszük, nem leszünk rossz prófé- lításáL Elnökletem alatt tartották meg a kiskomáromi jegyzői az egyesület volt el-



nőkét tiszteletbeli tagnak választották meg. 
A Zalaegerszegen felállítandó Csány-szobor 
alapra 20 koronát utaltak ki. Az orsz. köz
ponti közgyűlésre Plichta Béla és Starzsinszky 
György kartársakat küldték ki. A Ley Mi* 
hály elhalálozásával megüresedett választ
mányi tagságot Zábó Gézával (Zalagógánfa) 
töltötték be. Végül az elnök a tagokat az 
egyetértésre buzdítván a gyűlés bezárta. Köz
gyűlés után a Hullám-szállóban bankett volt.

— Házasság. Szenes Dezső perlaki já
rásbíró, f. hó 6-án házasságra lépett özv. 
Wámoscher Józsefnével Sümegen.

—  A  Csáktornyái Kereskedő Ifjak ön- 
képző Egyletének f. hó 3-án, Horváth Géza 
kerthelyiségében megtartott nyári mulatsága, 
a kedvezőtlen időjárás ellenére is eléggé 
sikerült. A tiszta jövedelem 133 94 К volt. 
Felülfizettek : Ehrendiener N. 1 К, dr. László 
Béla 2 К, dr. Huszár Pál 2 К, Binder Ká
roly 1 К, Hirschsohn Nándor 1 К, Krieser 
Józset 1 К, N. N. 1 К, N. N. 2 К, Rohrneiser 
N I K .  Ács János 1 К, Hirschler Emil 1 
K, Gut Béla 2 K, Stöger Béla 1 K, Heinrich 
Sándor. 1 K, Földes Mór 2 K, Lőbl Rezső 
S K, Kelemen Sándor 2 K, Neumann Vilmos 
1 K, Meider Márkus í K, Heinrich Miksa 2 
K, Stráhia Károly 5 K, Slarzsmsky N. 1 K, 
Horváth N. 1 K, Mráz Kálmán, Nagykanizsa 
4 K, Simon József 2 K, Apfel Géza 1 K, 
Mráz Jenő 2 K, Székely Vilmos 3 K, Hirsch
sohn Ernő 1 K, Antauer N. 1 K, Laux Já 
nos 1 K, Marsano hadnagy 1 K, Kertész 
Lajos 2 K, Hampammer István 2 K, Zrínyi 
Viktor 2 K, Mezei Simon 2 K. Fogadják az 
egylet hálás köszönetét.

— Gyászhir. A helybeli rendháznak 
halottja van. Igaz és mély részvéttel tudat
juk Dolinác Gábor szt.-íerencrendi vikárius 
és hitoktató elhalálozását, aki f. hó 10-én 
éllel után 1 órakor a gráci kórházban el
hunyt. Páter Gábriel rokonszenves tag)a volt 
a rendháznak, mert horvát származása mel
lett is magyarul jól beszélt s a magyar ér
dekekkel és érzéssel soha ellenkezésbe nem 
került. Ezért is az idegenben történt gyászos 
kimúlása miatt általános és osztatlan a 
részvét, mellyel halála hírét a Csáktornyái 
társadalom fogadta. Az elhunyt 53 éves 
volt s a szerzetnek már 36 év óla tagja. 
Csáktornyán 3 év óta volt s ez idő alatt 
sokat betegeskedett. Baja ellen sokfelé ke
resett gyógyulást, de utoljára is kórházba 
kellett menekülnie, hogy magát megoperál
tassa. Az orvosi műtét sikerült ugyan, de 
végzetes volt ránézve, mert úgy látszik, szív- 
szélhüdéssel komplikálódott, ami nemes életéi 
kioltotta. Páter Gábrielt 12-én délután te
mették el, a temetésen a rendet Páter 
Timotheus képviselte. Lelki üdvéért a gyász
istentiszteletet ugyancsak ezen a napon d. 
e. 9 órakor tartották meg a helybeli tem
plomban. Nyugodjék békében. — Vaszary 
Ferenc, Festetics Jenő gról helybeli urodal- 
mának 60 éven át volt gazdatisztje f. hó 
11-én életének 82-ik évében elhunyt. Teme
tése nagy részvét mellett julius hó 12 -én 
délután 4 órakor volt. Halálát gyermekei és 
nagyszámú rokonság gyászolja. Legyen ál
dott emléke!

—  Az idei népszámlálás. Tíz éve an
nak, hogy népszámlálás volt. A szokásos 
internacionális megállapodás szerint a folyó 
év végén ismét lesz népszámlálás. Az erre 
vonatkozó törvényjavaslat már a Ház asz
talán fekszik. A népszámlálásra vonatkozó 
előleges intézkedéseket azonban már meg
lelték. Zalavármegyében a népszámlálás 
Árvay Lajos alispán felügyelete alatt a já

rási főszolgabirák, a községi elöljárók s a 
számláló biztosok közreműködése mellett 
számlálólapokon tog történni. A számlálási 
jau. 1 -től 10 -éig kell megejteni, mely idő 
alatt a biztosoknak körzetük összes lakóit, 
sőt a körzet területén tartózkodó idegeneket 
is összeírni tartoznak. A számláló biztosok 
munkáját az illető községek jegyzői vizsgál
ják fölül, akik e munkát elvégezni és a 
népszámlálás anyagát legkésőbb jan. 31-ig 
kötelesek a járási főszolgabíróhoz beküldeni. 
A főszolgabirák a járásuk anyagát 15 nap 
alatt egyenesen a központi statisztikai hiva
talhoz fogják juttatni s melyet a statisztikai 
hivatal földolgoz. A törvény szigorúan kö
telez mindenkit, hogy számlálólapján igaz 
adatokat valljon be. Az anyag földolgozása 
több mint egy évi nehéz óriási munkát 
igényel, így csak 1912-ik év tavasza körül 
tudható meg a népszámlálás eredménye.

—  A Kereskedelmi Bank raktárválla
lata. A Csáktornyái Tárházak Részvénytár
saság eddi«; fiókként kezelte bajai tárházát. 
Ez a fiókvállalat most önálló lészvénytár- 
sasággá log átalakulni »Bajai Tárházak Rt.« 
cég alatt a Kereskedelmi Bank közreműkö
désével. A bank részéről Kürti Károly igaz
gató vezeti a tárgyalásokat, amelyek hir 
szerint eredménnyel járlak. A bank egy-két 
tagot fog delegálni az igazgatóságba és a 
felügyelő-bizottságba.

—  Új szászkoronás bankjegyek. Mint 
ismeretes, az Osztrák-Magyar Bank augusztus
22-én új szazkorouás bankjegyeket bocsát 
ki. A bankók már készen vannak, de egye
lőre forgalmi értékük még nincs, csak aug. 
22-ike után bocsátják őket forgalomba. A*: 
új bankjegy vizkék, helyeukint rózsaszínbe 
játszó. Jobbmezőjén egy női mellkép látható. 
A fej kissé fölfelé néz, a kéz pedig egy 
virágfüzért tart. Az arc ősi görög allegorikus 
alak, amely már szinte hagyományossá v ált. 
A nyakat födetlenül hagyó, testhez simuló 

|s a modern reformruhák szabására emlé- 
keztető toalett sajátszerü alakot mulat. A I bankjegy magyar oldala, a címertől és a 

I szövegtől eltekintve, teljesen egyezik az 
osztrákkal, ami Magyarországon kétségkivül 
idegenül fog hatni.

—  Miért volt hűvös, esős idő? Min
denki panaszkodott az abnormis időjárás 

1 miatt. És a panaszok nyomán megindult a 
találgatás, hogy rin volt az oka a nyár de- 

Irekán a hűvös, nedves időnek. Persze a 
legtöbben mindjárt a H.dley-üstököst gyanú

sították meg. Bizonyosan az ö intrikája volt 
az egész. De voltak olyanok is, akik a nap
lóitokat okozták az esős időjárás és a hűvös 
idő miatt. De Flammarion, a híres csillagász 
szerint a hideg időjárásnak és esőnek az 
volt az* oka, hogy Amerikában óriási hőség 
volt s még árnyékban is 122 Fahrenheit
ek  meleget mulatott a hőmérő heteken át. 
Ha most még hozzávesszük azt, hogy nyu
gatról az utóbbi kél hónapban állandóan 
erős szél fújt, amelyik idehordta az ame
rikai partokon elpárolgott vízgőzökből ösz- 
szegyülemlett fellegeket, meg van a magya
rázata annak, hogy miért esett mostanában 
ilyen gyakran az eső és meg vau magya
rázva az is, hogy miért volt ilyen hűvös 
időjárás. Nem kell tehát mindent szegény 
Medárdnak bűnül telróni, Flammarion szerint 
az egyszer nem ő volt a ludas.

—  Prepelict Mátyást viszik az elme
gyógyintézetbe. Prepelics Mátyásnak, a dráva- 
vásárhelyi gyilkosnak neve aJighanem utol- 
szor szerpel a nyilvánosság eelőtt. Nemrég 
ismertettük azt я jelentést, melyet Országos

elmemegfigyelő intézet a szerencsétlen Pre
pelics Mátyá9 elmeállapotáról kiadott. A 
nagykanizsai törvényszéki orvosoknak, kik 
a fötárgyaláson Prepelicset épelméjünek 
mondták, a megfigyelő intézet véleményét 
kiadták, amire ezek megállapították, hogy a 
megfigyelőben olyan lelki jelenségek mutat
koztak a drávavásárhelyi gyilkoson, melye
ket azelőtt rajta nem lehetett észlelni. Ojabb 
megfigyelések alapján tehát ők is helyesnek 
találták a megfigyelő intézet észleleteit, melyek 
szerint Prepelics, ki nehézkóros elmegyenge
ségben szenved, ön- és közveszélyes elme
beteg. Már a kír. ügyészség is intézkedett 
az elmebeteg gyilkos ügyében. Az ügyész 
ma kiadott végzésével az ellene emelt vádat 
elejtette és a további eljárást megszüntette. 
A végzést legközelebb közlik a rendőrséggel, 
amelyet megbíznak, hogy Prepelics Mátyást 
a törvénynek megfelelően elmegyógyintézetbe 
szállítsák.

—  Lányok paradicsoma. Nemrégiben 
egy kis város alakult Amerikában. A tele
pesek csupa derék legények, szorgalmasak 
s ma már jómódúak is, de egy borzasztó 
nagy bajuk van, a kis városban alig van 
nő s a házasulandó férfiak száma igen-igen 
nagy. De nemcsak a városban, hanem mesz- 
sze földön sincs nő, mert sehol a közelben 
semmi emberlakta hely. El lehet képzelni 
tehát, milyen öröm lógta el Oukny, az új 
város lakosságát, mikor egyszer csak meg
jelenik közöttük egy új telepes, akinek nem 
kevesebb, mint hat felnőtt lánya volt. A 
város majd minden férfia ott tolongott a 
jövevények körül és volt annyi eszük, hogy 
nem is a lányokkal beszéltek, hanem negy- 
szem közt az apával. Elvégre is, itt már 
szinte mellékes volt a lány orcája. A fő, 
hogy asszouyszemély. Egymásra licitáltak 
(ellát az apánál és hamarosan meg is egyez
tek. Egy óra múlva mind a hat lánynak 
meg volt a vőlegénye és a másik órában 
már meg is volt az esküvő.

—  TÓkaba flllt. Kovácsics Ferenc kris- 
tóffalvai lakosnak 2 éves Iván nevű fia t. 
hó 12 -én délelőll az udvaron levő viztókába 
fulladt. A rendőri vizsgálat és boncolás meg- 
ejtetett.

—  Népesedési statisztika: C-áktornya 
nagyközség anyakönyvi kerületében a f. év 
első (elében 83 születés, 42 halálozás és 17 
házasságkötés történt. A Csáktornya-Wdéki 
anyakönyvi kerületben 114 születés, 40 ha
lálozás és 40 házasságkötés jegyeztetett be.

—  Ragadós állatbetegségek. Muraköz 
területén ragadós állalbelegségek a követ
kező helyeken fordultak elő: Rühkór: Csák
tornya ló ; sertésvész: perlaki járás Diáva- 
ollár 8 u ; Drávaszilas 10 u.

Értesítés.
Női kalap raktáramba sikerült e g y  

elsőrendű munkaerőt megszereznem, 
miért is azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy a legelegánsabb kalapokat a legjutá- 
nyosabban szállíthatom.

i l á k í l M ,  gyász- és alkalmi kalapok
Ízléses kiviteléért szavatosságot vállalok. 
Szíves pártfogást kér:

Kelemen Béla
férfi- és női divatárunál* Csáktornyán.



XXVII. Csáktornya, 1910. juliuáa 17-ga. Broj 29.

Sve podiljke, kaj se tiée zadr- 
i^ja novinah, se imaju pos- 
lati na íme orednika vu 

Drávavásárhely.

Izdateljstvo:
knjiíara Stransz Sandora 
kam eepredplate i obznane 

poáiljaju.

MEDJIMURJE
PretfptatM оём Je:

Na celo le lő ...........8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Cetvert leli . . .  2 kor. 
Pojedini broji koátaju20 fii.

i horvatskom i magjarskom Jezlku izlazeöi druitveni, znanstveni i povuóljivi Ilit za púk оьмамм peieg pegeibe i r«i 
Izlazi s v a k i tjeden je d e n k ra t  i to: s v a k u  nedelju.

OdRovorai urednik:

z r í n y i  k á r o l y .
Snradnik:

P A T A K I V IK T O R .
IxdaUlJ i vlaetnik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Naáe polje.
Navék i navék sí premidljavam, zakaj 

medjimurci drugi red dr2iju vu obdelavanju 
polja, как, reCimo prek Mure magjari, ili 
как gospoCije. Medjimurec i onda séja ku- 
ruzu vu zemlju, kad sigurno zna, da mu 
óva hasén nebude donesla. Jer kuruza samo 
vu gnojnatoj zemlji dobro raste ili vu kr- 
Cenju ili vu podoranim deteliSCu, ali vu iz- 
cecanoj zemlji gde je laui bila kuruza a 
Ijelos opet kuruza как se moremo nadjati 
da bude kaj zraslo?

Vu najvide rneslah vu Magjarskoj je 
tak zvano promenjlivo gospodarstvo. Tojest 
gazda si svoje zemlje vu Cetiri déle razdeli. 
Prvu Ijeto zemlju pognoji i vu nju dojde 
kuruza. Drugo Ijeto vu táj dél gde je lani 
kuruza bila, séja pdenicu ill hr2, a gnoj na 
drugi del vozi, gdé kuruzu séja. Trelje lelő 
dojde vu ono gde je prvo Ijeto kuruza bila 
jeCmen ili zob, na to poseja deleljicu i Cet- 
vrto Ijeto ima na lém délu deteljicu, vu 
takvu zemlju more opel kuruza dojti i ne- 
pognojeno, zatem za kuruzom ako je predi 
pdenica bila, hr2 i tak dalje.

More se i na tri Ijeta razdeliti zemlja, 
to je najmende vréme, da éovek zemlje pa- 
melno more izhasnuvati.

Poleg takvoga gospodarenja bi sigurno 
drugaé zgledali vun nádi gazdi, как vezda 
zglediju. Mogli bi dr2ati vide marhe, jer bi 
jim zraslo doeta slame za gnoj, dosta delel- 
jice, a zob bi sa grahorkom mogli sejati, 
tojest tak zvanoga bikeda. Так bi onda, ako 
i nemaju dosta pade i doma mogli dr2ati 
dosta marhe, kaj se jako i jako izplati.

Kad smo véé pri padi, pogledajmo da, 
jeli ima Medjimurje dosta pade? Ima. Smje- 
rom ima véé pade, как druga mésla, gde 
ipák véé marhe dr2iju. Ali po medjimurskih 
padah jo3 strióek, éedmiga, glog raste i za 
Boga to nebi obcine skréile, jer misliju da 
je to na hasén padi. Kaj bi bilo na hasén. 
Rudiié sigurni, da bi pada triput, őetiriput 
vide marhe zdr2ala vu Medjimurju, как 
dénee ako bi ju vu red donesli. Najprije 
bi trebalo svakoga draéa, grmje, stricke iz- 
kréiti iz pade. Zatem dobro sa branom po- 
braniti i na jesen dobro travu posejati po 
padi To nebi ni trebalo kupili, jer gazdi 
imaju dosta lerja, kaj jim od séna ostane 
i to je dobro po padi posejati zmedajuéi 
malo deteljice med terje. Na protuletje tak 
dugó nebi smeli vun lirali marhu, dók se 
nebi pada ojaéila. Jer ako marha zagazi ouu 
malu travu, onda sigurno tam nebude zraslo 
nikaj. Ali skim bi hranili do toga. To je 
kunst kaj neznaju medjimurci. Na drugih 
mestah posejaju ljudi vu jesen gustu hr2 
toliko, kaj misliju da bude jim marhi dosta 
i na protuletje slém hraniju. Ta hr2 se vu 
lesen rano mora sejati. Zatem rano na pro
tuletje posejaju kuruznicu, tojest Calamadu, 
Cim jim hr2 sfali, imaju kuruznicu . . . .

I senokode je jako dobro na jesen po- 
braniti, povlaCiti. Так se mehin oCisti od 
zemlje i mokrina more vu zimi dosta do 
korenja trave dojti jod i dalje tak da zemlja 
za célo Ijeto dosta vla2na postane.

Ali ja sam od polja govoril. Istina da 
i pada i senokoda pod obdelavanje gazde 
spada, nu dénes ipák najvide polju po- 
sve tim.

Djkle prinas je najvekda nevolja, da 
ako jeden olec ima petero dece, ovi bi 
ravno tak hoteli Äiveti iz onoga grunta, как 
je otec 2ivel. Razdeliju, razdereju grünt pa 
ako svaki samo jeden slog dobi, nemili se 
jim razlrguti grunta. Vu drugih mestah je 
tak, da deCki zplatiju vun рисе, pak se 
onda samo oni deliju.

Morti nigdi nisu tak razcépane zemlje, 
как ravno vu Medjimurju. Zato je i dosta 
siromadtva tu. Ako bi skupno gospodarili, 
bi sigurno bilo vekdega hasna, ati tak svaki 
ima malo, akoprem je svakomu vnogo treba.

Zvun toga se ona mesta, koja su blizu 
varadov, netrsiju dosta vrtnih silja povati, 
da tak Cim vide moreju prodati vu varadé. 
Szabadka, Murakirály i t. d tu bi mogli 
tak rekuC svLvrtlari bili i svakovrstne biline 
nositi vu Csäktomyu, Nagykanizsu. Cug sva
komu jako dobro ide vu jutro как takajde 
i onim, koji bi od Alsólendve dodli. Znam 
vnoga mesta, gde 2etie imaju na mesec 
kupljene karte, jer jim tak falé dojde Si
gurno ove 2ene su marljive i dimo najveCput 
pedce idu ali ni za Boga neidu vu krCrnu, 
как to rado naCiniju nade nekoje medji- 
murske, pak se ne nalolaju do pijanih, как 
to opet nekoje medjimurke rado napraviju.

Polje moramo tak obdelavati, da nam 
Cim vide hasna nosi. To se i dénes sa BoZ- 
jom pomoCjom da, samo gazda mora raz- 
rweti obdelavanje i mora marljiv biti. Léni 
gazda dénes jako malo vrémena nosi ime 
gazda. Jer dénes je svét dela, lendéine dé
nes nemoreju 2iveti.

/ Mali lázár.
VeC su deset lét vu miru i ljubavi skup 

2ivéli. Svega su imeli, kaj si guder Clovek 
od Boga 2eleti more; jedno, samo jedno 
njim je jod falilo, bez Cesa je gluhonémi, 
zapudCeni stan, — déte.

Svaki déu su si ga predstavili, opisali, 
plane delali; zibicu jenput sim, drugiput tam 
namestili vu midlenju, da ga nebi sunéeni 
Iraki kroz obiok, ili prepuh segel.

Vu sagdadnji pobo2nosti su urdihavali, 
da njim Svemoguéi izkrenu prodnju posluhne 
i izpuni.

Jedno lépő, toplo protulélno veCer se 
je  Capla, ta Cudna ptica-selica domislila, da 
poCasti njihov stan, i na skorom se Cuje za 
njémim klepetanju glasnu vikanje, novorod- 
jenoga deteta.

DeCak je bil; — sa modremi, spamet- 
nemi, oémi, nadutim obrazekom, belim télom, 
как engelki. A to lepoto deteta si je né 
zaljubljenje matere duda napré postavila, 
jer je déte zaistino tak lépő bilo, tak da je 
glasoviti malar Rafael, vu dobroj volji naj- 
lepde angeleke malal okolo tronuda nebes- 
koga. A bez Cesa je 2ivot Cloveka nid, bez

Cesa je veselje veCna 2alost; je zdravlje, 
sCim je toga maloga bubeke Svemoguéi obiij- 
no blagoslovil.

Sveseljem su gledali njegov razvoj, vidli 
su, как se vu postelju graba, pak nogice 
sili da ga neseju. Posludavali su milo brbola- 
vanje.

Vesele suze su njim napunile óéi, kad 
műje iz malih, rubintnih vuslah izzidla prva 
Cisla réC: mamma, pappa.

Ali как dabi CloveCje veselje i bla2en- 
stvo nebi moglo podpuno biti, jer je hitro 
2alost doflla na neizmerno radost.

— Ohgledi, gledi! picék moj ljubljeni,... 
isiina? jeli je to moguCe?... Né, né; to nije 
nad deCak, to nije nad Gyjurek.

Gledi mali sa zdvojnemi, gla2natemi 
oCima, opravo i lasi si trga, zavridtanjem 
omedle i zrudi se pred noge svojega Ijubez- 
noga tovaroda, koj je zakamenito kre nje 
stal

Dojka je Gyjureka vu naruCajih razteg- 
jenoga donesla nuter. Spainetne, lépe modre 
oCi su mu olamnile. Na dvoru su se igrali, 
pak ga je nepazljiva dojka s rukah hitila, 
i vunom hipo su mu se kri2eci premeknuli.

Komaj je letodni bil star.

Rodilelji su se vu varod odselili, gde 
su ga glasoviti doktori Zivlenju obranili, ali 
samo Zivlenju, ar je dterCek nigdar né mogel 
hoditi, ne sedeti. Pukljav je postal; a govoriti 
se je stopram vu tretjoj godini vuóil, uvék 
je vu zibki Ie2al.

Nigdar ni sem videl tak lépő z'bicu. 
Materinska ljubav ju je sakojaCkom lepolom 
okinCila. Za njega je sve ona sama divala,
héklala, prala, peglala__  Ali kaj hasni, ako
vu njoj jedna suba okostnica, 2ivo mrtvec 
Ie2i.

Vu Cetiri léla je té mali lázár komaj 
nekaj zrasel. Nije bil vekdi, как drugo dvé 
leta staro déte, ali na blédi obraz rnu se je 
ozbiljno9t jcdnoga starca zasela. Sa lak 2alost- 
nemi oCima je svakoga pogledal, da je Clo
vek nebil moguCi suze pomilovanja vu sebi 
zadr2ati, kad ga je pogledal. Oko sebe je 
nigdar né videl veseloga obraza, isti roditelji 
su silili sméh na 9Voj obraz, da ga vu su2an- 
stvu barem po neCem rezveseliju. Kad ga 
je dto pohodil, je 2alostno gledal, как da bi 
vu mrtveCki hi2i bil.

Ta vekoveCna tu2na okolica, bezkrajna 
nevolja, kojo i detinsko srdce jako Cutih 
more, su mu na Celi ranсe s orale.



Как stoji áito?
Vu zadnjem broju smo zamolili naée 

éitatelje naj nam piáeju, как stoji Zito. Do 
sada smo dobili sledeCe pisma:

Gosp. Ambrus György nam piSe: »Vu 
naáoj Stridóvárskoj fari je pSenica jako lépa, 
nego hrZ vu veCih mestah leZi i jako je 
draCliva, pSenica takaj leZi vu veéjih mestah. 
Misiim kaj nebude kvar, jer vezda je legla, 
pokihdob je navék iSel. Ostajem pozdravom 
iíj. Ambrus György pékmester. Stridovár.

íz Alsó Domboru nam piSeju: Zito je 
tu jako lépő bilo, ali viher i deZdj je dosta 
kvara napravil. Kuruza se jsko lépő kaZe. 
Zetva se je veC zapoCela, pSenica je jako 
draCljiva. Vezda opet ide deZdj, kaj je Zetvi 
na kvar.

Prosimo naSe Citatelje naj nam i iz 
drugih mestah piSeju, как stoji silje.

Politiőki pregled.
Orsaóko spravidce razpravlja vezda od- 

govor, kojega hole dati kralju na prestolni 
govor. Odgovor sadrZaje produlenje zajed- 
rnCke banke ali da nad orsag more s goto- 
vimi penezi platiti. Так se barem reSimo 
duga. Vu soldaCkih poslih hole da se oZivi 
jedenput one zahteve naroda, kője je i sam 
kralj 1903-ga Ijeta sankcionéral Так Kossut- 
hova, как Justhova stranka posebni odgovor 
daju nutri, morebiti da i puCka stranka 
bude posebni odgovor dala.

JoS poéelkom tjedna se je zastupnióka 
hiZa konstruirala. Predsednik je Berzeviczy 
Albert uegdaSnji minister Skolah. Potpred- 
sedniki su Návay Lajos i Kabos Ferenc.

Ako bude orsaCko spravidCe sa odgo- 
vorom к kralju golovo, odmah bude raz- 
pravljalo ovIaScenje za proraCun, a zatem 
za Stelinge da stari baki nebudeju morali 
duZe sluZiti.

Njegvo VeliCanetvo je otputoval vu 
Ischl na lelovanje. Vu augusluSu bude 80. 
rodjendan kraljev, kada budu se vekSe 
sveCanosti drZale.

KAJ JE NOVOGA?
—  Prosimo nase postuvane predplatnike, \ 

naj nam vu novim fertalju predplatne zaos- \ 
tut ke óim predi posleju i predplate ponoviju..

Nezna se spominati od deCinskih igrah. 
Na Sibi je nigdar né jahal; labodovali se, s 
pajdaSi do cila bejZali, je njemu samo senja 
Céli Zivot inu se samo к zibki prikapCi, koja 
samo Zalostno porestvicu ima

Hodüa su druga deca к njemu, ali kaj 
hasni, ako jih samo leZeé vidi i njihova igra 
su njemu nepoznata.

— Mama, — zapita jedenput Gyjurek 
— draga mamica, poveC как je to, da suse- 
dov Pavlek veC more hodati, a ja p;»к jod 
ve nemrem iti?

— Sinek dragi, ti zalo jod nezoad hodili, 
ar némád cipele.

Mali deCek je s odgovorom né bil zado- 
voljen; preinidljava i dalje pita.

— Ali zaka) mi nekupile draga mama 
cipele. da i ja hodili morém.

— Ne snio mogli najti tak male, как 
su za tvoie noge polrébni.

— Rajdi bi ja engel bil, da bi leteti 
tnogel, ако vre hodili nemrem! Ali ja tak 
tnislim, da sem veő mogel hodili! Né, mama?

— Ti to samo tak mislid, dudica moja 
Tisi jod jako mlad

— Vidid mama, ja sem pital eusedovoga

— Umiranje. U Csáktornyi Svetoga 
Franja red Zalost ima. Pater Gabriel Dolenac 
vikariud i kateketa tekuCeg meseca 10ga 
dana je u Grazu, gde se je dal vraCit, umrl. 
Pokojni je f>3 lét star bil, i érez 36 lét je 
kakti sveCenik bil u BoZji sluZbi. Pater Do
lenac je iz VaraZdina rodjen, i u Csáktornya, 
gde su ga stanovniki radi imali i podtuvali, 
tri léta je kakti kateketa podvuCaval dkolske 
diece na vieru BoZju. Juliud 11-ga je bil u 
Grazu zakopan. Svcta meda za pokojnoga 
je on dan bila drZana u csáktornyaiskoj 
farni cirkvi. Nek pocivá u miru BoZju u 
tudji zemlji, r nek mu svetli vekiveCno 
svetlost!

— Promjena u Sv. Franja redu.
U Terzatto su Sv. Franja reda sveCeniki 
sabora drZali, na kojim su odluCili siedele: 
u csaklornyaiskoj klodtri nazat Ce dojti, 
kakti umirovljeni pater Horváth Lajos iz 
Krapine. Iz IvaniCa je premjedteni pater 
Horvatek Mansved kakti каре an i kateketa. 
Takodjer je sim premjedteni pater Lach 
Landult iz Nadice za kat keta. Pater Gabriel 
Dolenaca, koj je Crez vide letah u nadi klodtri 
bil, i ove dane u Grazu umrl, je sabor u 
Krapinu premjedtil. Nadi drugi duhovni pas- 
tiri budu i na dalje u Csáktornya oslali i 
njivo BoZju sluzbu svrdavali. Mi se radujemo 
tak za ostale, как iz novo dojduCem gospo- 
dim sveCenicim, i Zelimo njim dobro zdravje 
i jakost к onomu delu, na kaj njih je 
svemoguCi Bog odredil.

— Napuéivanje. U csaklornjaiskoj 
matiCnim kotaru tekuCeg l|eta prvim polo- 
vicu (januar—juniud) rodili su se 83, umrli 
42, prirast je dakle: 41. Zenitbu su 17 pari 
vezali

— Spomenik Csány László-a.
Csány László-u koji je za magjarsku slobodu 
muCenikom postai budu lépi spomenik po- 
digli vu Zalaegsrszegu. Najprije je Borbély 
György poCel sabirati peneze na Csányiev 
spomenik, potlam je céla varmegjija vu 
svoje ruke zela stvar i tak как sada iz 
jednih novinah Citamo, bude spomenik za 
kratko vréme gori stal.

— Zalavármegjinski ablegati vu 
odbori orsackoga spravisca. Zalavár- 
megjinske ablegate vu sledeCih odborih mo- 
remo najti: gróf Batthyány Pál vu domo-

Pavleka, pak mi je rekel, da je i on samo 
Cetiri lét star, pak more hoditi.

— Na экогот budéd i ti, ali ve si jod
slab

—  Jeli mama, svako déle néma takvo 
puklju na hrbtu, как ja?

— Imaju jih vnoga, зато da se svra- 
Ciju, pak onda znaju begati....

— Mama kaj je to, pések?
— Zakaj pitad, picék moj mali?
—  Susedov Pavlek mi je rekel, da oni 

begaju vu pésku.
— Pések je takvi prah, как japa na 

pismo sipleju
—  Так, pak je na ouim moCi begati?
— MoCi je.

-  Pak ne sgaziu pismo?
—  On pések na kojim begaju je vuni 

pod drévjem, pak od onoga doneseju japi 
za posipavati.

— I ja bi rajéi vuni bil pod drévjem, 
tam bi se predi navCil hodati. Tu v hiZi je 
tak grdo.

Malom lazaro se je Zelja na skorom 
spunila. Roditelji su se opet na selu odselili, 
gde je Cisti zrak malomo dobro Cinil.

branskim odboru, Bosnyák Géza vu poljo- 
delskim odbo'u, Eitner Zsigmond vu gospo- 
darstvenim i őrs. obrtnim odboru, Zalán 
Gyula vu vodnih poslov odboru, Fuss Nán
dor vu gospodarstvenim, Hajóe Kálmán vu 
vodnih poslov odboru, Hajó9 Ferenc vu pra- 
vicah poslovnim odboru, Rakovszky Béla vu 
vodnih poslov odboru i vu financialnom 
odboru.

—  Növi plebanui. Gróf Festetich 
Jenő, kakti zadtitnik, za perlakskoga pleba- 
noda je Kuhar Janód administrators imenuval.

— Zára ki. Manköbüki Fejér Dénes 
umirovljeni honvédski kapitan, vlastetin iz 
Stridovara je zaruCil Zechmeister Fanny 
gospodiCnu iz Napradfa. — Simon Jczsef 
csaktornyaiski dtacunar je zaruCil Cukor 
Maridka gospodiCnu iz Csáktornya. — Fried
rich Ilona gospodiCnu, kei Friedrich Nándor 
muraCanjskoga dtacunara, je zaruCil Steun- 
berger Samu damadaiski dtacunar. — Tóth 
Ella gospodiCnu, uCiteljica u Neszmélyu, je 
zaruCil Bubik Lajos nadzornik iz Veszpröma.

—  Vid im , da me némáé rada. U 
BáníTyhunyadu se je slradno dogodjaj pri- 
pelilo s jedmm mladom oZejenim párom. 
Pét tjedne, kaj je za Zenu zel lmreh Sándor 
sudbeni notariud Koleszar Emmu, jednoga 
ravnatelj-uCitelja lépő Cerku. Mlada Zena se 
je s jednim priateljicom detuvala u vrtu, 
onda pak nutri idla vu stan.

— Idemo juZinovatl — геСе к svo- 
jemu muZu.

On je veC onda revolvers imái u ruki.
— Так dugu vrierne si mene samoga 

oslavila? . . . .  Vidim, da т е  ne imád rada!. . .
1 revolvera je gori zdigel na svoju 

Zenu. Zena je prijela revolvera, ali jedna 
kuglja je njoj u ruku zidla. Odmah i jedna 
druga. Onda je Zena omedlela, muZ pak je 
na sliepoCnicu pretisnnl revolvera, i strelil 
se. Odmah je umrl. MuZ je né bil pri pa- 
rneli, kada je ovoga Cina delal.

— Smrt u Balatinu. U Siófoku pro- 
destnu nedelju se je slrahovita nesreCa pri- 
petila. Meet kuplenje na jedenkral s obra- 
zom je u vodu buCnul Zentner József buda- 
pedtinski Fabrikant, i dók su ga van vlekli 
iz vode, veC je mrtev bil. Njegva tamilia je 
pred nedtere Ijedne dőli putuvala u Siótok, 
Zentner je u subotu za nje dodel. U nedelju

Yidel je vnogo male i velike Zivine 
Pernate na dvé noge, sa diakom pokrite na 
Cetiri noge, как kriCiju, roZgjiju, begaju sim- 
tam. To sve ga je malo razveseiilo.

Za polleta, tak pod jesen, se je na tuliko 
objaCil, da se je sa podpurum vu koCijici 
sesti mogel, i ako su ga pod pazduhami 
prijeli se je i stati mogel.

Oh kakvo neizmerno veselje műje blédi 
obraz oblejalo, kad su ga otec i mati iz koCi- 
jice zdigli, pak za ruke pelajuC je vu pésku 
hodal, как susedov Pavlek vu varadu.

To mu je bilo prvo i zadnje veselje.
Jedno lépő jesensko popoldan, kad ga 

blizu njega nikoga né bilo, je premidljaval, 
как bi on, bez ikakve pornoCi iz koéijice 
izziti mogel. Nekak se je zahvlekel na rob 
koéijice, pak je doli gledal; viele se sve 
dalje, dók je vun opal. 1 как nesreéno I

Dovrdilo se je, kaj si je Zelel: »raját 
bi ja angel bil, da bi leteti mogel, ako vre 
hoditi nemrem!«

Mrtvo töto mu je tam leZalo pod dudom, 
koja je nanjega tuti, merlveCki pokriv po- 
sipavala.



pred poldne família se je kupala u Bala- dnevi med velikemi muke umrl. Fazimo ovim saboru su odredili, da Plichta Béla
tonu. Zenlner je iako dugó bil u vodi i aoda, kada éreánje jemol Csáktornya zvunske taraiskoga nótáriusa
njegva supruga, i diece su ga veékral zvali, —  Vjeverica vlovljenje. Horváth Fe- budu poslalk na orsaéko centralski sabor. 
nek idő véé domov. Mu2 je namignul s ru- reoc egerszeghegyiskomu stanovniku u sadov- —  Najviéesi tvorniéki dimnjak. 
kami, da odmah dojde. Za neátere minute njaku se je prodle dane jedna vjeverica po- U Ameriki Great-Fallsu je jeden tvorniéki
зато vidiju deca, da njihov otec s obrazom ka/ala. Video to gazdin 10 lét stari Jo2ek dimnjak, koj je 154 meter visoki. Najvi-
u vodu opadne. Njegva íena, i koji su po- sin, jako je hotel ovu 2iviou prijeti. Gori Seáa éloveéja gradnja je u Parizu, i to Eiffel
lek bili su ga odmah iz sipine vode vun je plazil za nju na drévu, ali vjeverica s túrén, koj je 300 meter visoki.
potegnuli, i njega harili, ali sve je zabadav jednim skoéenjem na drugu drévu je vuála. —  V mlaku se vtopil. Kovaéic Fe- 
bilo, ar on je veö mrtev bil. Njegvo mrtvo Hajda! Jo2ek za nju skoéi, ali nesretno, jer renc kriátófT-lvaiskoga stanovnika dvé lét
télo su u Budapest spravili, i tarn su ga je iz dréva dől opal i nogu polrguul. Nes- stari Ivan deéic se je juliuá 12-ga pred
zakopali.- reCnoga deéaka sad u zalaegerskim ápitalu poldne u dvoru stojeéi miaki vtopil. Iztraga

—  Krvoloénost u krim i. U Szol- vraéiju. _ je podigjena
noku pondelek v nőéi su se pet mladenci na —  Jesenski manöveri. Ljeloánji je- —  Tifus u Budapestu. U naáim 
Kisházy lstvana spravili, i jeden od njih je senski manöveri se budu okolo Sátoralja- glavnim varaáu se je jeden hudi beteg, i to 
njega u srcu vpiéil. Na smrt oranjenoga ujhelyu dr2ali. Manöver se poéné szeptem- érévnitifus gori stupil. Do vezda su véé как 
éloveka su u ápital spravili, gde je to va- bér 12-ga i bude pet dane trajal. Na ma- sedemdeset ljudi se u ovim betegu zbetefcali. 
luval, da njega je Szabados János vpiéil. növeru ée biti 100 jezer ljudi. 15 jezer ко- Narod se jako boji od ovoga belega.
Drugi pák su to valuvali, da Kisházya je njani, 288 átuki i 150 maáinske puáke. —  Lipót Szalvator nadherceg u
njegov brat vpiéil. Szabadosa su u su2anjstvo —  Zgoreti váráé. Campbelltown va- Losoncu. Lipót Szalvator nadherceg, top- . 
deli. Kisházy je drugi dán umrl. raáa (Nova Skócia) je ogenj uniátil. Opasnost niétvoiski nadzornik je juliuá 11-i 12-ga

—  StOtrinajst lét Stara zeria. U po2aru je bank, cirkva i épital 2rtvi ostal. dana u Loáoncu stanujuéu kanonérskoga
Ujvidéku je proále dneve umrla Stoppel Celirijezero ljudi su bez stana ostali, jedno regementa prékvizitiral Kada je na kolodvor 
MatjaSova dovica, koja je 113 lét 2ivela. diéte je u ognju umrlo. Kvar je blizo 2 doáel, nadhercega su s velikom paradom 
Nigdar je né bila beteána, samo ve pred milliun dollara. prijeli. íz Losonca je u sriedu odveéer na
svojom smrtjom. —  Smrtna nesreca. U Margonya Hajinaákér se puluval.

—  Za petdesetpet kurun u smrt. obcini Dugasz Viktor 16 lét stari mlinarski —  Ratni hajovi u Fiumi. Öve dane
Megyesy Péter bajaiski vodnik se je proále inoá i mladi Gruber Zoltán su juliuá 11-ga 9U véé, preko 13 ratni hajovi doáli u fiu-
dneve u Ferenc-éatrnju vmorrl. Njegvo mrtvo poslie podne halasit iáli. Dugasz je s jednim meisko pristaniáte i ovdje ostaneju neátere 
télo su véé vun vlovili. To je pisai u jed- flobertom strélal na ribe. Pri jednim síré- dnevi. Augustus meseca ée biti na adriatins- 
nim zadnjim listu, da je moral umreti, ar Ijanjem se mu ruka odmeknula i kugla je kom rnorju s hajóvimi veliki manőver.
je 55 kurune slu2bene peneze potroSil. v Gruberov Sinjak se zavrtéla. Gruber je —  Potres. U Innsbrucku, Garnischu,

—  Veliki viher na Balatinu. U ne- za kratko vriemena umrl. Iztragu su podigli. Münchenu je lekuéeg meseca 13-ga dana
delju odveéer je veliki viher prék iáéi na —  Sam oubojni postarski cinov- pred poldan ob pol deseti vuri polres bil,
Balatinu. Ov viher je okoli Badacsonja. gde nik. U Aradu je u jednim svratiátu Kovály koj je samo neátere hip irajal. Potres je
jako dobro i linó grozdie raste, velikoga Géza zvani aradski poálarski Cinovnik samo- nikakvo vékáé nesreée né zrokuval.
kvara zrokuval tak u goricah, как u sadov-' ubojnik postai Trikrat se u prse strelil i —  Velika zeljeznicka nesreca.
njaku, i na balatinskoj 2eljeznici je éudaj lretja kugla mu je snirt zrokuvala. Kovaly Blizu Melz varaáa u Kalifornii se je proále
kvar. je jako zaljubljeni bil dane South Pacific expressvlak ákliznul iz

—  Zadnje dvajsti kurune. Crez — Zgoreto diete. Nagy Dániel dögör-1 áine i lokomoliv s trema koéie su iz visine
célo nőé se je u krémi zabavljal Bakonyi ski stanovnik je svojom suprugom mmuéegdoli buénuli. Őest putnikov je umrlo a tri-
Elek osobnik, kada je u jutro koli pel vure Ijedna jeden dén u kesno nőéi dimo doáel deset su se oranili.
od svoje matere 20 kurun prosil. Kada je íz Komoród oböine, gde su na gostuvanje — Sam oubojn i zandar. Zapf Károly
peneze u 2epu imel, hajd nazat u krému, i bili. Komaj su se doh poíinuli, velika krika po2unski 2nndar, koj je samo na probi bil,
Io je potroáil. Zatim iáéi je dimo к svojoj jih je zbudila, i dók su van bej2ali, njihova se je u 2andarski kasarni na ganjku svojum 
mladi suprugi i s jednim revolverom se je álala véé je u plamnu stojila. Najprvié su oru2jem strelil. Kugla mu jc glavu éisto 
u prse strelil. Bakonyi sad u Rokná-ápitalu 2ivine oslobodili iz átale i samo onda su oniátila. Samouboini 2andar je jako marljiv 
Ie2i. hapili njezinoga Lajos zvanoga sina iskati, i toéan élovek bil, u zadnjim vremenah ali

—  Veliki Strajk U Serajevi. U Bős- koj je gori na étali spaval. Ali i od átale je jako 2alostan bil. Od njegvoga éina zroka
niji v glavnim varaáu, u Serajevu su zidari. krov je véé gorel, i za kratko vrieme se je Iné poznaiu.
zimmermanni i te2aki pro priliéno do 1300 skupa zruáila. Vezda su vidli.da i od njihovo' —  Vec né bude tam burl Soldaéka
peráoni и strajk slupili diele zgorelo lélo je med 2arne voglene. j gospoda sí glavu tereju med tóm, jeli nebi

—  Neméki cesar u Nagykanizi. Dók su ga iz vugleue oslobodili véé je nes-'dobro bilo pri soldaéiji tambura éisto ods-
Vilmoá nemáki cesar bude u augustuá mese- reéni deéko éisto zgoreti bil. I taviti. Za njega bormeá nikakvo potrébnost
ca prvoga t|edna u Magjarski orsag doáel, —  Doli je skocil iz kata. Mladi ni je, jer Irombetah glas bolje se éuje, как
da u Baranyavarmegjiji stojeéi béllyeisko Viszlik Mátyás klamfarski meáler vtork od- tamburov bubenj. Pri svakim satui|i budu 
meslo, kaj je Frigy*á nadh'*rcegov imetek. veéer je u Budapeátu od jedne hi2e tretjoga vezda prestatili ovu staru uredbu i mesto 
vadasi. Vilmoá cesar prék Wiena dojde iz kata dőli skoéil na dvor. S  potrlemi kotrige tambura trombitaáa budu upotriebili.
Berlin« i na ovim putu njegov vlak i Nagy- su ga u Rokuá ápital nesli, gde ie za pol —  Skocil je u zdenec. Kapitány
kanizsa átaciona bude taknul. ure umrl. György makóiski vlastelin je u svojim h*2»

—  Zalavarmegjinski veliki iupan. —  Zbil je jednu zenu. Mialkovié stojeéi zdenec skoéil, gde je odmah umrl.
Naáa varmeg|ija, как je poznato, joáée neima Martin lokomotivvoditelj véé je od zdavnja Kapitány je jako bogai élovek bil, nego 
velikoga 2upana Kormán sad hoée ovo srdit bil na Pitter Zsigmonda átacunara 2enu, svojemi ápekulaciaini je céloga imelka zgubil
slu2bu odr<‘diti. Tko bude veliki 2upan, né koja u Budapeátu na Hungaria-putu ima —  Draze bude sol. Fmancminister
moéi znati? Kéé je bilo, da bude gróf Ká- élacuna Öve dane je Mialkovié u álacun je odredil, da od prvoga juliuái od ono sol, 
rolyi Imre zalaszenlgrotski vlastelin, ali pák iáéi gde je 2enu, —  jer je ona sama bila, kaj u vaggone nutri spravljaju, za svaki 
Hertelendy Ferenc bivái zalaiski veliki 2u- —  ónak po istinsko zbuhal. Na 2enin krié metercent se more 4 fillér plaliti Poleg toga 
pan, all uajtvrdeáo оно novost sloji, da je napré doáel Páncél András sluga, gori iz rnarmaroáke rudne rovaté formasol me- 
grof Jankovsch László dr. bude u naáoj je zdignul jednoga drvenoga koliCa i svad- tercent 19 b5 kor., mleto sol lakodjer tuliko 
varm^gjiji veliki Zupán. Jankovich gróf veC fiivoga lokomolivvodilelja je van buhal iz stolnisol 20.15 kor., a marvinskisol 8 kor. 
je jedanpul bil veliki 2npan u ZalaVarmegjiii. átacuna. Mialkovié je véé rane trpil. bude koátalo.

—  Sm rt od jedne éreinjove k u i-  —  Proneverenje. Világossy József dr. —  Svojega otca je strelil. U Ká
éi ce. Kovács Peti János igalski vlastelin budapeátinski liákaliuá, koj je Crez dugó lét kospaloti je éetvrtek pred poldne Tóth István, 
jedno Creánje je skoáéicom pogutnul. Na velikoga gospona igral, je od esztergoms- 17 lét stari poljodelavec, na svojega 56 lét 
kratko vriéme je mu tak zlo poslalo, da je koga kaptoiona preko 200 jezer kurune slaroga olca strelil. Jedna kugla v éeli, н 
moral u postelju Ie2ati i da mu je polo2aj vkral. Világossy je véé pod redarsko obrambo dva pák v prse su iáli staromu, koj ve s 
na plaáeé obrnulo, njegvi bli2nji su njega doáel. te2kemi ranemi Ie2i u Karolyi-ápilalu. Deóko,
u Kaooávarsko ápital spravili. Doktori su u —  Notariuski sabor Zalavarmegjin- kojega su odmah prijeli, je povedal, de nje- 
ápitalu njega operirali, i kuáéicu van zeli, ski notariuái su juhuá 11 ga dana u Készt- gov otec je jako hudi bil 2njim i svojum 
ali ipák lomu, ov nesreéni élovek je za par helyű Ijctno redovitoga sabora dr2ali. Na materom, i zato se átél od njega oslobodili-



вЫЬФшт áiwfc — Ctemm Ш к*.
^  m mázsa   1 «i.-cent, Ц kor, fflj

Búza elsőrendi) Páenica j Í6  4 0 -
Rozs Hrí I 1220—
Árpa JeCmen 1120—
Zab Zob 1130 —
Kukoricza Kuruza nova 12 40 —
Fehér bab uj Grah beli 16 20 —
Sárga bab » íuti 14 00 —
Vegyes bab * zméSan 12.40 —
Kendermag Konopljenoseme 15.00 —  
Lenmag Len 2200 —
Tökmag Koáéice 2100 —
Bükköny Grahorka ü 12.00 —
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fü rd ő  ; modern berendezésű gő z fü rd ő , kényelmes i s z a p - i  
m e d e n ce - és k á d fü rd ő k , melyek kiváló gyógyhatással hasz
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és b e lé le gzé s!- kúra . Prospektust ingyen és bérmentve 
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azonnal bérbe kapható 
Novák Károlynál, Damásán.

«« Jednn peharta
je odmah na arendu dobiti pri 

Novák Károlyu, Damása.
■ м м и м м м м н м м м м и м м м м я я я м м м

Eladó egy 2 éves
szentbernáthsgyinfistény kuly;
яте í—i Bővebbet

BRUNNER BUSZTÁV-oál Kotor. (Zalam.)
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Árverési hirdetmény. Idei termésű, igen szép
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható- *

(ág közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. — -■ -  Ы Ь О Г п С Г С Л Ш б  —■■■■'■ —
örvényszéknek 2868/p 909, a pécsi kir. íté- , ö
ölábláiiHк 2047/p 909 sz. ítéletei alapján K ap ható
Magdalemcs Ferenc és neje Lahazán Ilonának D X M„ « „ Á .
)zv. Labazán Andrásné szül. Horváth Ilona V a r 8 a  S á n d o r n á l ,  B a n y a v a r .  
is társai elleni vagyonközösség megsziinlelése Posta: Muraszerdahely.
ránti ügyében a végrehajtási árverés jog- _________________
latályával bírói árverés elrendeltetvén, a sn 1-1
lagykanizsaí kir. törvényszék a periaki kir Ljetoánja rastlina, jako lépa
árásbiróság terülelén fekvő követkeő ingat- ф  ̂ л л. t +
anok: 1.) a drávaszeiHistváni községi 301 =  otdjСГ0КД ClClCllCÄ3“ * 
ztkvben felvett 24/1 hrsz. ház 11 népsorsz. | '
ilatli udvar kert és szánló 2420 К 2.) a ÜODlVa S0 p ri
Irávaszenlislváni 22 szljkvben felveit legelő w Q á n H n r u  u  R á n v a v á r
:s erdő illetmény 242 К önzésén 2662 К v a r g a  o a n a o r u  u  D a n J a v a r « 
;ikíáitási árban, mint becsárban Posta: Muraszerdahely.

1910. évi július hé 27-ík sípjának 1 1. 10 órakor — — - — — S S
)rávaszentistván község házánál dr. Schwarz Sgf, a magyar és horvit uyelret bíró 
,ajos Csáktornyái ügyvéd, vagy helyettese 0̂szer~ és rőfösáru 
özbemöttével megtarlandó árvetésen ela- 
látni fognak.

Az ingatlanok a kikiállási ár e/i*nál augusztus 15-ére felvétetik. 
lacsonyabb áronéi nem adhatók. Ajánlatok a fizetési igények megjelölé-

Venni szándékozók figyelmezteltnek, alábbi címre intézendök.
ogy az árverés megkezdése előtt a tennti MattPradorter JV»9
ikiáltúsi ár 10%-át bánatpénz fejében letenni. vegyeskereskedése

Perlak, 1910. jumus hó 13. 874 875 1—2 Гег/пк.

7/kgy.9io. Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Muraszentmárián a

közéégí korcsma 8 tartozékai,
/ . é v i  л идааяйаа hó 22-én, délután 2 órakor,  nyilvános árverésen, n legtöbbet
Ígérőnek bérbeadatni fog.

Bérlet tartalma 3 év.
Feltételek ,  a körjegyzőnél betekinthetök.
Muraszentm&ria, 1910 julius. hó 10

878 1— 1 Fdaeaay GuaatAv, körjegyző.
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M U R A K Ö Z I  T A K A R É K P É N Z T Á R  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G
Csáktornyán

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

takarékb iz tos itást
nálunk is terjeszteni fogja.

Ezen intézmény lényege az, hogy a íél a takarékpénztárnál beti befizetést könyvecskére 
15 éven át hetenkint 1 koronát és a táblázatszerű fillér pótdijat fizeti be, mikor is 15 év 
eltelte után a takarékpénztár a félnek —  kamatos-kamattal 1 0 0 0  koronát fizet vissza. 

Amennyiben azonban a fél a 15 évi időtartam előtt, bármikor is netán elhalna, úgy 
azonnal ugyancsak «ooo korona fizettetik ki örököseinek.

Belépni azonban nemcsak egy koronával, hanem 50 koronáig bármely egységgel is lehet, és 
ilyenkor természetszerűleg, annyiszor egy korona és annyiszor a megfelelő pótdij fizetendő, 

ahány ezer koronát a fél magának biztosítani kíván.
I ■ ■  г I ■ - ■ ■' - Belépni bármikor lehet. ■

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

jelentkezéseket mindenkor elfogad a

JKlwaHözi TafrrfHpíitztár RftzVínytársaság Csáktornyán.
ем  4—*

Nyomatott Fischel Fülöp (otrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán. — 1 Г

I KOVALD PÉTER é s  П Г ***!
cs. és kir. stáb. kelme- és szőrmefestő, vegytisztító és gőzmosö-gyár ' jj

BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZÄM. ( £

megbízói kényelmét szem elólt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki vá- ! gf 
rosban képviseletet létesít és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy £  
cégét —  л csomagolás és postaköltségek mellőzésével —  közvetlenül felkereshesse 9

Hirschsohn Testvérek Csáktornyán ]|
vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek- i % 
öltönyök, díszítő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke- S  

és végáruk, szőrmék stbiek vegytisztítását és festését.
á I Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását is. \
2 j A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor méltányos | ж
2 I árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos megbízatást | i

|! Л KOVALD PÉTER ÉS FIA CÉG. Ц

10311910. az. H i r d e t m é n y .
Györgyinké (előbb Jurcsevec) község részéröl ezennel közhírré tesszük, 

hogy a község tulajdonátképez ö

korcsma és tartozékai
(mely a kisszabadkai vasúti állomás és forgalmas állami út mentén fek
szik) 1910  évi Jn/ias hó 21-én d. n. 3  ó m k o r  a községbiró házánál 
nyilvános árverésen bérbe fog adatni.

Árverési leltételek a kisszabadkai körjegyzői irodában megtekinthetők. 
György laka 1910. julius hó 4.

Pl HR MIHÁLY .JÓZSEF
jegyző. bíró 866 2—2
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