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A  muraközi sumákok.
Irta: H - r  J—ő.

Ne ferdüljön mosolyra a t olvasó ajka, 
amikor az ide biggyesztett címen végigfut a 
tekintete. Nem tréfálkozunk ; sőt nagyon is 
komoly hangokat pengetünk.

Alsómuraközben felettébb sok a kretin, 
vagyis, a mi nyelvünkön szólva, a — sumák. 
Ezt a laikus is észreveheti.

Nincsenek birtokunkban hivatalos hite
lességgel fémjelzett statisztikai adatok (pedig 
bizonyára vezetnek erről is kimutatást), úgy 
tehát teljes pontossággal nem állapíthatjuk 
meg: vájjon szaporodik-e az idióták száma 
évről-évre, avagy apad? Nekünk, akik csak 
úgyszólván szemmértékkel, a látszat, a ta
pasztalat mérő-serpenyőjén mérlegeljük meg
figyeléseinket, úgy tetszik, hogy megdöbben
tően fokozódik a számuk. Főleg Légrádon, 
Domborúban, Rotorban, vagyis a Dráva mel
lékén. (De szívesen elhisszük azt is, hogy 
fogyatkozik) Mi okozza a rettenetesen elék- 
telenített szerencsétlenek eltorzulását, torzul 
születéséi? Mitől lámad az a révedező, 
bamba tekintet, süketséggel párosult szel
lemi alárendeltség, testi megrokkantság, 
imbolygó járás, duzzadás a paizsmirigyek- 
ből a nyakon, amely némelyiknél többszörös? 
stb. Nyilván a talajviszony, a viz és a rossz 
táplálkozás idézik elő.

Ezen emberkorcsok, elcsenevészedelt 
ember-karrikalúrák, rikácsoló hangjukkal, 
gyönge fizikumukkal, lelki korlátoltságukkal 
minden ép érzékű teremtést szánalommal 
töltenek el, de azért nem tudunk rá esetet, 
hogy valami hathatós intézkedés, orvosi be
avatkozás, szociális segedelemnyujtás vagy, 
csak akár társadalmi avagy közigazgatási 
érdeklődés irányulna is oda, hogy a kreti- 
nizmus terjedését megakasszák s e hülyék 
számát csökkentsék.

Az idiotizmus ily nagyarányú elfajulá
sának, mint mondtam, elsősorban a talaj- 
viszonyok kedvezőtlensége, mostohasága az 
oka, másodsorban azonban a posványos viz 
fogyasztása is hozzájárul.

Megfigyelhető, hogy paizsmirigy-daganat, 
nyakduzzadás lőleg az oly embereknél je
lentkezik, akik a falvak perifériáján, a vad
vizek, DrávakiÖntések vagy vízmosásos ár
területek mellékén laknak. Mert nemcsak 
rosszul táplálkozó polgárok kapják meg ezt 
a fizikai felesleget, hanem uriasszonyok is, 
akik pedig rendes eledelt esznek, de amel
lett sok ivóvízre fanyarodnak, akár szükség
ből, akár szokásból. (Férfi ritkán iszik vizet) 
Noha e talajviszonyokon is lehetne okszerű

F0MerkexEt0:
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teknikai eljárással, lecsapolással, íásitássai s 
egyéb módon javítani : a víz izét, vegyi 
összetételét s a vizben élő mikrobák termé
szetét megváltoztatni tán csak sterilizálással 
lehelne. Ez pedig parasztembernél lehetetlen 
dolog.

Hogy a kretinizmus fokozódását a meg 
nem felelő étkezés is előmozdítja : az is bi
zonyos. Ezen segíteni s dietelikai módsze
rekkel ezt kiirtani azonban megint bajos.

Éhez nervus rerum, —  sok pénz kel
lene. Az pedig nincs. Hiszen olyan sanyarú 
életkörülmények közt tengődik maga az 
egész középosztály is, hogy manapság az 
úr sem eszik húst máskor, mint ünnepen. 
A muraközt paraszt meg csak —  disznó
öléskor. Az azonban még sincs rendjén, 
hogy a hülyeség terjedésének nem vetünk 
gátat —  a lehetőség halárai közt s ameny*

; nyíre lehet, orvossággal. A nagykanizsai 
sorozóbizottság mosolyogva tekint az ily 
elcsenevészedelt, megrokkant emberekre. Nem 

!csoda! Álsómuraközből évről-évre rokkan
tabb, összeaszoltabh, silányabb katouaanyag 
áll oda a méröpálca "alá.

Igaz, az orvosok, természettudósok is 
azt hirdeiik, hogy az emberiség fizikuma ias- 
sankmt degenerálódik De ily rohamos mé
retekben, mint nálunk, nem lenne szabad 
ennek fokozódnia —  lefelé.

Micsoda gyermek származhatik ily kor
csok egyesüléséből? Micsoda nemzedék él 
már ma is ezekben a községekben ! Siralom 
rájuk tekinteni!

Az említettem bajok egy másik szülő 
oka a fiúgyermekeknél a korai dohányzás, 
kukoricakenyér-koszllal egyesítve; mindkét 

I nemnél azonkívül —  nevezzük nevén a 
gyereket —  a korai fajtalankodás is. Gyer- 

! mek-szerelemből csak elsatnvult generáció 
eredhet s ered is. Ennek természetszerű 
következése a lelki, ethikai és fizikai deka
dencia. Amely gyors és végzetesen vesze
delmes.

A kóros tünetekre orvos, templom, is
kola, akaratfegyelmezés hathat csak jótékony 
írül. Ennek nem vagyunk híjával. Csak üs
tökön kell ragadnunk az eszközt és módot.

Mindezeken kívül szertelen és permá- 
nens jellegű veszedelem még az, hogy a 
házasulandó ifjúság nem lát tovább az or
ránál. A Dráván túl. pl. Somogybán, nem
csak szilva terem a régi kistükör szerint, 
hanem szálns, tagbaszakadt legény s egész
séges, duzzadt idomú eladó leánysereg is. 
Igaz. hogy a vértellrissülésnek nyelvi aka-í 
dályai is vannak, meg bizonyos ostoba elő
ítéletek s »pógáros« álszemérmeskedés is,j

Kiadó éa laptulajdonou;

S T R A U S Z  S Á N D O R .

de ezek mind apró szalmaszálak, amelyek 
nem burkolhatják körül s nem fojthatják 
meg az újaob és legújabb nemzedék vér
tisztító s fajfejleszlő folyamatát.

Kettő azonban bizonyos: előszór az, 
hogy túlságosan sok a kretin s másodszor 
az, hogy ezen a bajon részint preventív 
beavatkozással, részint utólagos szanálással 
legalább némileg, —  segítem lehetne s kel
lene is.

Az én gyermekkoromban az iskolát 
goly vazsirral is ellálták, mert védekeztek a 
szépségrabló húsfelesleg ellen is. Ma még a 
nyakboglár is zavartalanul burjánozhalik az 
áll alatt s a fül tövében. Ez pedig kissé sok 
a jóból.

Vajha eljönne a haladás ezen a téren 
is bovahamarább! Mert ha sokáig késleke
dünk, hiába szavazza meg a parlament az 
ujonckonlingenst: Muraköz csak —  golyvát 
log beszállítani.

Nők osztály karca.
Az angol szuíírnzsett jk I . .. Emlegetik 

őket gúnnyal és minden humorista rajtuk 
köszörüli elmeélet. Pedig milyen igazságta
lanság ez ! Mert az ügy, a melyért az angol 
szüfrazsettek küzdenek, nagyon komoly és 
általános figyelmet érdemel.

Hogy tisztán, érdeme szerint lássuk az 
angol feminista küzdelem célját és körül
ményeit, egy félreértést kell eloszlatnunk. 
Ne higyjük, hogy csakugyan a szavazati jog 
az, melyért ezernyi ezer nő megmozdul és 
kiteszi magát inzultusoknak. Ez csak eszköz. 
Eszköz, amellyel a mai nagyon elnyomott 
helyzetükön akarnak segíteni. Tisztán ki
mondhatjuk, az angol feminizmus korántsem 
egy nemnek a harca, hanem egy osztályé, 
amely máig is a középkori törvények rette
netes terhét nyögi.

Az angol törvényhozás a megújhodás 
során mindig megfeledkezett a nőkről. A 
nők kegyelete Angliában —  ha csak a tör
vény szellemét tekintjük körülbelül olyan, 
mint a szerencsétlen kínai, vagy japán társ
nőiké. És mikor ezek a nők a tett propa
gandájára szánják magukat, kinevettetés az 
osztályrészük. A törvény mostohái Ők és 
azok maradnak az élet minden változatá
ban : mint leányok, mint hitvesek, mint 
anyák egyaránt. Mint anya, az angol nő 
vollaképeu nem is anyja a gyermekének. 
Szülői joga csak az apának van. Az apa 
halálával nem az anya a természetes gyámja 
gyermekének, hanem az, akit az apa erre 
a lisztre kijelöli. Ellenben az anya nein je-

Ne tétovázzék, ha fáj a feje,
:: hanem  használjon azonnal :: BerdVáj-pajHItót amely 10 perc alatt a legmakacsabb migraint 

és fejfájást elmulasztja. Orvosok által ajánlva, 
ára 1*70 K*ph*tó minden gyógyszertárban. 
m e 1 — Készíti B orotvás T am ás  
g y óg y szerész  K ispesten . 3 dobozzal 
ingyen postai szállítás. 637 46—68



lölhet ki gyámot az ő árván maradt gyér- dővészlől, görvélykórlól, epilepsziától, az hazafias határozatát, házaikra Szent István 
mekei számára. Az anya r.em gyakorolhat őrültség és egyéb átörökölhető fertőző be- napján a nemzeti lobogót kitűzni szíves-
semmi befolyást gyermekei nevelésére, ez is tegségeklől menthetjük meg önmagunkat, kedjenek.
a térj, az apa kizárólagos joga. családunkat, a nemzetet, ha az általános —  Áthelyezés. A vallás- és közokt. ü

A férjnek törvényadta joga megverni orvosi vizitációt kötelezővé tesszük, miniszter Gsecsinovics Aladár Csáktornyái
a feleségét, amely jogát csak egy megszorí- —  po,g‘ isk he,yetles lanárl Kőszegre helyezte
tás határozza, az, hogy a bot, amellyel veri, n i r a e t m e n y .  át ugyanezen minőségben az ottani áll. pol«,
ne legyen hüvelykujjnál vastagabb. A Csáktornya Vidéki Gazdakör f. hó iskolához.

Ha a nö válni akar, a törvény a fér- 2i-én vasárnap d. a  5 örakor tarti« Csák- _  A Julián Egye3Ülel ,
finak fo«ja pártját és olyan fölényt biztosit ‘°.rnYá“- "  községháza tanácstermében évi Sz|aV0Djában felállított iskolákhoz Kristály
neki, mely rendkívül megnehezíti a nö hely- közgyűlését, mely az alapszabályok érieb lslv4o Csacsovics István, Gumilár Ferenc,
zelét. Nem válóok az angoloknál, ha a férj m en> ipe. Jenschke Ferenc és Csáky István oki. taní-
megcsalja feleségét, még akkor sem, ha ked- tekintet nélkül, határozatképes lesz. lókat tanítóknak nevezte ki. Utóbbit a stall-
vesét a családi házba hozza. т  а„;ТГ|8°ГЛ!о niai isko,Ä,,*l az igazgatói teendők ellátása-

Ha a férj végrendelet nélkül halt meg, 1 Titkár évi elentése. val bizta meg.

a nö a hátrahagyott e J £  3. a) “ kéri 'állás b) pénztárnoki állás -  KfalÖMÍiyilvánitát. A Csáktornyái
harmad részét örökli, hololt a téri l g . Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoksága
minden vagyonának egyedüli ™  A t tagok é3 a gazdakör iránt érdek. ezúton is leghálásabb köszönetét fejezi ki
az apa csak '"«»tlant hagyQlt há r у fe|kérrtnek mjné| nagyobb számban mindama nemesszivü urhölgyeknek, külö-
testvérek mindentől elesnek, mert z g i egje|ennj nősen pedig Szalmay Józsefné főszolgabíróné
lanok egyedül a fiúkat illeti meg. j Csáktornya, 1910. aug. 4 én. őnagyságának, ama ténykedésükért, amelyet

Igazságtalan az angol nő helyzete, mint ’ Az a nyár» mulatság alkalmával annak anyagi
kenyérkereső is, mert aránytalanul rosszab- _  7aUvármeffve törvénvha- sikere érdekében kifejteni kegyeskedtek,
bnt fizetik, mint férfi kollegájá^^^^ l̂Ó3ága áua| a vármegye területén közlekedő ~  Áthelyezések. A Kapisztráni szent

S mpodfthbentően mutatják jármüveknek a tulajdonos nevével leendő Jánosró1 nevezett Ferencrendi rendtartomány 
amelyek k.átlóan, m^döbtenlöen ^ á k  jr4nt 22637/u , 1906. sz. a. alko. most megtartott rendes évi gyűléséből ki-
hogy itt egy osztály sorsjavító tor szabályrendelet 1. § értelmében Zala- folYölag Novák Czelesztin atya Pécsről Rád-
állunk szemben nem  ̂ pedig h ^  vár egye íerületén minden teherszállító és «rébák Gergely atya Szécsényből
sz ye, ame v fuvarozó jobb oldalán a tulajdonos nevét, Kaplonyba helyeztetett át s Megla Tibor,
eIVS lakhelyét és házszámát olvashatóan teltün- т ' п* újmisés, Szabadkára küldetett ki. Az

tető magyar nyelvű felírással, vagy táblával andócsi házfőnököt, Czónár Celentint is Pá-
A házasulandók kötelezd orvosi VlZSOálata. kel1 e,,*lva lennie. A számozott bérkocsik Pára helyezték ál.

és könnyű magánfogatok, valamint a gazda- —  Új polgári iskolai igazgató. A nagy- 
Megszivlelendő fontos mozgalom indult ságj célból a gazdaság területén közlekedő kanizsai áll. polg. iskolának új igazgatója 

meg. Évtizedek óta áilandóan panaszkodnak, mjnden jármű ezen rendelkezés alól kivé- lett. Ugyanis Bartha Gyula dr. eddigi igaz
miként lehetne a jövendő nemzedék egész- telik. Figyelmezteti ennélfogva Csáktornya gatónak nyugdíjaztatásával a vallás- és köz
ségét megóvni ama rettenetes lertőző és nagyközség elöljárósága a nagyközség terű- oktatásügyi miniszter, helyére Walligurszky 
átörökölhető betegségektől, melyek úgyszól- |etén \abó érdekelt fogatok tulajdonosait, Antal otlani polgári isk. tanárt nevezte ki 
ván megtizedelik az emberiséget. Csaknem hogy a hivatkozott rendelkezésnek annál is igazgatónak.
egyöntetű a vélemény, hogy ezeken a ba- inkább eleget tegyenek, mert a mulasztók a —  Nyári mulatság. A tűzoltók által 
jokon csakis a házasulandók orvosi meg- hatóságnak megbüntetés végett fel fognak rendezett nyári mulatság mull vasárnap dél- 
vizsgálása segíthet. Egyes külföldi államok- jelentetni. A jelzett szabályrendelet 2. §-a ulán igen jól sikerült. Nagyszámú közönség 
ban erős kézzel mertek belenyúlni e kér- szerint a kihágást elkövetők 1 koronától 40 gyűlt össze az u. n. Városligetben, mely 
désbe és törvényileg kimondották, hogy koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, behajt- ilyen mulatság rendezésére terjedelménél 
csakis előzetes orvosi egészségi bizonyítvány hallanság esetében megfelelő elzárással bűn- lógva nemcsak nagyon alkalmas, de a ter- 
alapián lehel házasodni. Most, hogy Ehrlich tetendők. természet nyújtotta szépségek következtében
Pál, a tudós frankfurti orvosprolesszor, a ----  — ■ —  -  fényes keretül is szolgál. S  a rendezők, kik-
vérbaj elleni szérumot feltalálta, a kérdés K Ü L Ö N F É L É K .  nek élén Fejér Jenő parancsnok állotl, fá-
hazánkban is újból felvetődött. A »Házas- ------ radhatatlanok voltak, hogv a közönség a
ság- és Családjogi Szemle« szerkesztősége, Д magynr nőin* mulatság során szórakozzék is. A közönség
mely programmjánál fogva elsősorban hi- Увт АлЛ még kj éJ még miudég egész délután talpon volt s minduntalan akadt
valóit e kérdés megvitatására ugyanis or- A azép magyar valami mulattató dologra, melyet a gazdag
szagos mozgalmat indít a házasulandók kö- Fel-fel sir még pnszt&kon a Programm nyújtott. Mégis kár, hogy a bikák
telező orvosi megvizsgálása tárgyában, mely- Pásztor uiinkója. Siófokon »rekedlek« s igy a közönség a
nek eredményekében törvényjavaslattal fog Most ia mindég úgy kesereg, bikaviadal izgató látványosságától elesett,
a parlament elé járulni. Mint valaha légen, valamint, hogy a konfettit is csak másnap

A szabad Amerika egyes államaiban Szomorúan úgy südogái kapták meg a tűzoltók, ami meg a kasszára
már régen törvény biztosítja, Németország- Holdvilágos yen. volt hátrányos. A többi Ígért pontot azonban
ban pedig most szándékoznak lörvényja- Akad mindég egy-egy legény mind hűségesen betartották, csak Halley
vaslattal biztosítani az államhatalom azon 'Jnek sxívc ВУЛая°1> üstökös csapta be szokás szerint a rendező
jogát, hogy belenyúljon a házasulni szán- Hűtiín*claifa *n*9*j!?dik két, sehogy se akart megjelenni. Legíénye-
dékozó felek korlátlan egyéni szabadsá- * a " jr sebben sikerült a Péntek Ernő által kezelt
gába ! Lányoknak is — óh van mindég— tűzijáték, melynek egyes mutatványai nagyon

A felvilágosult, műveltebb elemek ön- яад l̂luónsohasem ki tetszettek. Eközben folyt a világposta is,
szántukból ma is igénybe veszik házasságuk А°ьаа‘'magyar nóta.** ™ ' melynek nyertesei Szilágyi Margit, Antonovics
előli az orvosi tanácsot; a 16-ik éven aluli ^  Józsa és Leitner Ödönné lettek. A levelező
kiskorúak pedig csakis orvosi vélemény ------------  lapok legnagyobb fogyasztója pedig Hutter
alapján kaphatnak házasságkötésükhöz mi- —  Lobogózzuk fel a várost! Szent Károly postatiszt volt, aki ezért díjat is nyert. A 
niszleri dispenzációt ; miért ne lehelne e István napja Magyarország nemzeti ünnepe, mulatságnak nemcsak erkölcsi, de anyagi 
félintézkedést ma, mikor a női és féfi Illik, hogy ennek külsőleg is kifejezést ad- sikere is volt. Ennek egyik bizonysága az 
nemnek egyaránt megvannak saját nembeli junk. így gondolkozott a város képviselő- alanti hosszú névsor, mely a mulatság felül* 
orvosai — kényszerítőiig általánosítani?! testületé is, amikor egyik tavalyi közgyűlésén fizetőit feltünteti. Felülfizetett: Mráz Testvérek 

Csak egészséges egyének köthessenek határozatiig kimondotta, hogy ezentúl min- és T. J. 5— 5, Slrausz Sándor 3; Kelemen
egymással házasságot! Ostobaság szégyenkez- den évben Szent István napján a várost Ferenc, Scheffer Rezső 2 50; Antonovics
nünk! Amivel a természet felruházott ben- fellobogóztatja. Az idén első ízben van az József, Gajdos Mihály, Simon József, Szal- 
nünket — az nem lehet szégyen és eltitkolás elöljáróságnak alkalma, hogy a határozat may József, Székely Vilmos. Tihanyi Mihály, 
tárgyal Ismerjük meg azl, kihez egy egész intencióinak eleget tegyen. Ép ezért lapunk Tomka György és Viola Vilmos dr 2; Budai
élet láncai fognak fűzni. útján kéri fel a házak tulajdonosait, esetleg József, Dobsa Kálmánné, Heilig József, Iva-

A különféle nemi vérbetegsékektől, tü- lakóit, hogy méltányolva a képviselőtestület csics Ignác, Kollarics Gusztáv, Willmann
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János 1.50; Marinovics Ferenc 1.25; Berlin egyesületei, valamint a kereskedelemügyi tőrlént tömeges jeleníkezések Rose tanár 
Ágoston, Fenyvesi Józsel, Freyler Gyula, id. kormányzatot is. minden idejét lekötik. Ez az örvendetes ér-
Heinrich Mór, Gut Béla, Hirschsohn Ernő, —  A csurgói tanítóképző Ugye. A so- deklódés tisztára annak a szép sikernek a 
Kovács Ltpót dr, Kreutz Lipót. Leitner Ödön, mogymegyei Csurgó képviselőtestülete a na- következménye, melyet Rose tanár eddigi 
Maries Viktor, Mayer Lajos, Mayercsák Béla, pókban adta át az államnak az ottani tani- működésével is felmutat.
Nádasi Józsel, id. Premecz Miklós, Santek lóképző-intézet számára épített épületet. —  At. hölgyeknek a legkedveltebb arcszé- 
Balázs, Schlezinger Lajos, Schwarz Albert dr, Ezzel egy meglehetős hosszú életű tengeri Píl6’ гае,У j°«gal '"ondhaió páratlannak, kétség- 
»  f » * ' / " « ”'• K -  ;  r t r .  mely m ir  nem egy
nal Mihály, Verhar Márton, Vidovics Ferenc, ben tette kérdésessé az intézetnek Csurgón uri)k is használják, mert teljesen ártalmatlan, a 
Zrínyi Károly 1 K; Barta József, Hübsch való maradását. A minisztérium ennek kö- bőr mindennemű tisztátalanságát, szeplőt, patu.- 
Manó, Katz Lipót, Mikk Szilárd, Morvay velkezlében ú|abb befektetésekre határozza nást, mitcszert stb. gyorsan és biztosan eltávolít, 
Gusztáv, Pintács Károly 60; Artner Sándor, el magát, mert az intézet épülete mostani az arcot üdévé, fiatallá varázsolja. Nemcsak az

R irhwCMGátó0r’ f "  ner К4Г0',Ул B0'gan DeZSÖ/ kerelébe"  ne.m felel meg aZ '^»veknek. Bm-mnásárTTs hesznáijá^'Lav légei 
Buchwald József, Darvas József, Deutsch —  Országos Szent István ünnepély a kor. minden gyógyszertárban. Póstán küldi: Gutori 
Béla, г mk Jenő, Wiedmann Jenő. Godina Margitszigeten. Auguszlus 20 án bizouyára Földes Kelemen gyógyszerész, Aradon.
Miklós, Hanzsel József, Heinrich Sándor, az utolsó helyig benépesül a főváros kies ~  A peronoszpora elleni védekezés. Az
Heckmüller József, Hirschsohn Nándor, Hor- üdülőhelye a Margitsziget, s az a tábor, mely országszerle uralkodó peronoszpora vesze- 
váth Alajos, Horváth Antal, Huszár Pál dr, a Gyermekszanatórium ünnepén 1 korona- de,fcmre val0 tekintettel megengedte a ke- 
Hulter Géza, Kelemen István, Kelemen János, ért megváltja a szigeti belépőjegyei, annyi- reskedelmi miniszter, hogy a peronoszpora 
Kollarics^ Mátyás, Kopjár Sándor, Kramer féle érdekesnél érdekesebb és látványos szó- e,leni szerek szállításánál a folyó év végéig 
József, Kreutz Henrik, Kücsán József, özv. rakoztatásban fog gyönyörködhetni, amelyre a íraKYar kir- államvasutak és a helyi ér- 
Márciusné, Meyer Sándor, Millhoffer Ignác, csak ily kivételes alkalmakkor juthat sor dekü vasúlak vonalain, a gyorsáruként való 
Nádasdi Nándor, Orbán Elek, Pártlics Lipót, Az 1 koronás jegyek érvényesek az összes szállítás s letszés szerinti mennyiségben 
Prszlec Sándor, Pelrics Ignácz, Stöger Béla,! mutatványok megtekintésére, minden külön val0 fe,adasa ^etén a II. osztály díjtélelei 
Szabó Elemér, Taussig Oszkár, Végh János,; ráfizetés vagy külön jegy váltása nélkül- a,kaimaztassai)ak és pedig különleges félté- 
Weisz Miksa, Zrínyi Károly (Bellatmc) és elkülönített terület egyáltalában nem lesz és le,ek kikö,ése niellett. Azonkívül nevezett 
Zrínyi Miklós 50; Herrnslein Sándor és minden látványossághoz ingyen térhet hozzá miniszter a többi közforgalmú hazai vasút 
Katona Sándor 40; Petries Viktorné 30 sla  nagyközönség. igazgatóságának figyelmét is felhívta arra,
Premecz Imre és Sátrán Károly 10 —  10 _  Magas jutalék mellett ügynököket utazó hogy a szóba,) védekező szerek gyors-
fillért —  akiknek ez úton is hálás köszö- kát keres ablak-redőnyök elár ásítására’ Schil- aruk^nt való szállítása elé akadályokat ne 
netet mond az elnökség. linger Simon és Társa ablakredőny gyára, Buda- gördítsenek s általában a peronoszpora ellen

—  Menetdijkedvezmények Szent István- p(‘st’ gróf Zicl,y Jen6-Utca o>, hová írásbeli aján- való védekezésre szolgáló szerek gyors és
ünnepe alkalmából. Szent Islván-üenepe al- ,alok és ^ « pe|Htelések mtézendők. folylatólagos szállítására a legnagyobb gon-
kalmából a déli vasút magyar állomásairól Ugyvedjelöltek mozgalma. Az ügy- dot fordítsák.
í. évi augusztus hó 17-től kezdődőleg Bu- védielöllek országszerte nagyarányú, orszá- —  Elhalasztották az Utóállitást. Az
dapest déli vasútra mérsékeli áru menettérti |gos mozKab*iat indítottak a célból, hogy utóállílások, melyek rendes körülmények 
jegyek adatnak ki és pedig oly módon, hogy ? ?^ke*y berenc ißazsagügynimiszlernek az közölt augusztus és szeptember hónapok- 
az utasok az I. kocsiosztályban két II. ősz- ügyvédjelölti gyakorlat meghosszabílása lár- ban szoktak megtartani, a honvédelmi mi- 
tályu, a II. kocsiosztályban kél III. osztályú gyaban leendő reformjavaslata némely sé- niszler intézkedésére ezúttal ulóbb megái- 
egész jeggvel, а III osztályban pedig egy II. re,mes intézkedésének szándékolt törvénnyé lapítandó , időben fognak megtartatni. Az el- 
osztályu rendes menetjeggyel utazhatnak | va,^sal megakadályozzak. Különösen sérel- halasztás a most megtartandó rendes soro- 
Budapest déli- vasútra és vissza. Gyorsvo- me9 az’ bogY a gyakorlati időt az ügyvédi zás következménye.
natok a megtelelő gyorsvonati jegyek v á l-^ 'zsga u^ n még további két évre szabja s —  Fogorvos városunkban. Dezső Sándor, 
tása mellett használhatók. Ezen kedveznie- hogy VISSZí‘hal0 erövel fo8 birni azokra- klk a legjobb hírnévnek örvendő és elsőrangú 
nyes jegyek folyó évi augusztus hó 17— 20 már időitek voltak az új törvény előtt is. logműterem tulajdonosa Budapestről, f. hó 
napjain, utóbbi napon legkésőbb a délelőtti Ezek meKKal,ására Budapesten folyó hó 22-én az illeni Zrínyi-szállodában pár heti 
órákban adatnak ki. A visszautazásnak aug. 20 án délelőtt 10 órakor a Vampelics-féie tartózkodásra megérkezik. Egyben van sze- 
hö 20-án és 21-én kell megtörténnie. A vend(igiÖben országos értekezletet tartanak, rencsénk a t. közönséget a inai hirdetésére 
váltott menetjegyek Budapesten nem adan-| —  Sorozások. Zalavármegye alispáni is figyelmeztetni.
dók le, minthogy azokat a visszautazás al- hivatala által elkészíteti s a járási lőszolga- —  Magán mütárlat. Pompás művészi 
kalmával is fel kell mutatni. bíráknak szétküldött lősorozási tervezet sze- képek láthatók (olajfestmények, pasztellek,

—  Gyászhirek. Nagykanizsáról két ha- rint a sorozások vidékünkön a következő akvarellek) a Baross-lér 3. sz. 11. emeletén 
lálozási esetről értesülünk, melyek ott a sorrendben fognak megtartatni : az alsó- megnyílt niagánműtárlaton. Mint kiállítók ki- 
lársadalom legszélesebb rétegeiben nagy lendvai járásban f. hó 16, 17, 19, 22— 25-ik, zárólag csak nagynevű tárlati festők szere- 
részvétel kelteitek. Az egyik Sebestyén Lajos a Csáktornyái járásban f. hó 26, 27, 29, pelnek s a közönség itt olcsóbban szerez- 
kir. tanácsos, odavaló ügyvéd, halálozásáról 30— 31 s a perlaki járásban 1. hó 27, 29 heti be, mint magánál a lestőnél lakásának 
emlékezik meg, a másik meg Nagykanizsa — 31 és szepl. 1-én. Az állításkölelesek legszebb díszét, a képet. A tárlat bármikor 
város főjegyzőjének, Lengyel Lajos halálát száma ezen járásokban sorrend szerint 1236, díjtalanul megtekinthető.
jelenti. Mindkét férfiú Nagykanizsán nagy П 1 7  és 1132. ..... , , • ■—
szerepet játszott. Sebestyén a társadalmi —  Marburgi lakodalom. Л f. évi aug . • i i Ч/ и i t i pi n
életben s a közügyek terén lejtett ki nagy- bd 7-iki számunkban »Marburgi lakodalom« ÄZ ISliOlüllllllJ (М Ш П! IJäOlOHl QllSäll 1(Шв1ш 
arányú tevékenységet, amiért a kir. taná- cím alatti hírünkre illetékes helyről azon , £ .
ezosi címet is elnyerté, Lengyel pedig mint értesítést vettük, hogy nem felel meg a va- g y é r m e k f e h é r n e m U, g y e r -
föjegyző szerzett bokros és elévülhetetlen lóságnak, hogy a Csáktornyái halárrendőr- m e k h a r i s n y a ,  g y e r m e k k a -
érdemeket a város fejlesztése körül, melyek ségnél 3 napig lett volna fogságban a mar- la p ,  g y e r m e k c i p ő
nevét felejthetetlenné teszik. Lengyel 29 évig burg. lakodalomba készülő ama hírünkben és egyéb fe le lé sekbő l álló raktáramat a 
állott a város szolgálatéban, négy évvel ez- említett két leány, épen úgy az is rosszaka- bevásárló szülők szives figyelmébe, 
előtt jubilált, amikor 25 éves íőjegyzői mű- ratu koholmány, hogy harmadnap a kör-
ködését fényes ünnepségek keretében meg- jegyző jóit volna Csáktornyára és úgy vitte S z o l i d  k í S Z O l g á l á S l
ünnepelték, naza a leányokat. Ezen hírünk helytelen r _

—  Kisiparos kongresszus. A Magyar- információn alapult, miről csak utóbb sze- J u t á n y O S  S Z c l D O t t  & Г Э . к 1  
országi Kisiparosok Szövetsége f. é. aug. hó reztünk tudomást és szívesen adunk helyet
20 és 21-én Budapestén kongresszusi tart az illetékes hatóság hozzánk érkezett cáfo- Magamat a n. é. közönség szives párt- 
szociális napirenddel. A kongresszus iránt úgy tatának. fogásába ajánlva, maradok
a fővárosban, mint a vidéken óriási érdek- -  A  Berlitz nyelvtanfolyamokra az el- _______ ___,..r — i Tellpg ,ie.te|eUe|.
lődés nyilvánul. A fővárosból 23 egyesület mull héten annyian jelentkeztek, hogy a fl»ann|MMllinM»Cl|M ie J s ez e e e . 
lelentette részvételét s a vidékről is na- tanfolyam több, mint valószínű lefoglalja |В0Х-С1Р0 в K 5 0  fill. XtlCU C fl ДОЮ. 
gyobb( számú jelentkezések történtek. A kon- Rose tanárnak minden idejét. így most már 1 1 ^
gresszusra a Szövetség meghívta a keres- valószínűleg a nagykanizsai parallellanítás ------------
kedelmi és iparkamarákat, az Országos Ipar-1 is egyelőre elmarad, mert a Csáktorányn



XXVII. Csáktornya, 1910. augustuá 14-ga. Broj 33.

Sve poäiljke, kaj se tiée zadr- 
£aja novinah, se imaju pos- 
lati na ime urednika vu 

Csáktornya.

Izdateljstvo:
knjiáara Strausz Sandora 
kam sepredplate i obznane 

poáiljaju.

MEDJIMURIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druitveni. znanstveni i povucljivi list za púk 

Iz la z i s v a k i  t je d e n  j e d e n k r a t  i t o :  s v a k u  n e d e lju .

Predplatna cSna ja:
Na celo le to ...........8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na éetvert let л . . .  2 kor. 
Pojedini brrji ko§laju20fil.

Obznane te poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

OdKOVorni urednik;

z r í n y i  k á r o l y .
Saradnik:

P A T A K I  V I K T O R
Iidatelj i Tlaatnik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Sveti Stefan kralj.
Ako i nebi Ы1 sveloga Äivljenja élovek, 

i onda bi nam bila duánost, da jeden den 
njemu posvetimo, jer kakti vladar si je 
zaslu2il, da átujemo njegov spomenek. Jer 
on je mudri vladar bil i tak mudro je po- 
lo2il temelj Magjarskoj dr2avi da jezeroiéíni 
viher nije mogel ovu vniátiti. Magjarska je 
od vrémena как je sveti Stefan Äivei mnogo 
probala, bila je velika, glasovita, ali doáli 
su neprijatelji i pustolovili su érez ovu 
domovinu, svét je véé mislil da Magjarske 
néma, da Magjarskog naroda néma i evo 
Magjarska je opet oíivela i 2ivi a dénes 
na tém koraku stoji, da joá glasoviteáa i 
vekáa posloji, как je negda bila. Pitam ja, 
jeli bi to moguée bilo, da onda od kraja 
na poéetku nebi se fundament tak naredil 
как Ы to zahtévalo obstojanje jedne dr2ave? 
Jeli bi mogla Magjarska tak dugó i diéno 
slajati, ako sveti Stefan nebi tak mudro po- 
)o2il temelj, na kojim* stoji? Nebi. Mag|arsku 
bi véé zdavnja zbrisalo vréme iz lica Europe 
i nastalo bi tu navék netnira i svadje na 
njenim mestu, ako sveti Stefan tak spa- 
metne i műdre zakone nebi donesel, как 
je donesel.

Véé Sveloga Stefana otec je spazil, da 
tak nemore biti, da Magjarski narod navék 
vojuje, síéin krv gubi i tko krv gubi pod- 
jednoma njemu prije ili potle bude konec: 
smrt. Так bi to i sa magjarskim narodom 
bilo. Mnogi harci su ga véé vtrudili i si
gn r no bi mu bila smrt kraj, ako boája pro- 
vidnost neobrne ánjim na bol|e. Gejza, otec 
Stefanov je sum prijel gori kráéansku veru, 
a sina je vu kráéanski veri dal odhraniti.

Otec je joá i po staroj magjarskoj navadi 
alduval magjarskomu Bogu, ali sin Stefan, 
on je véé éista po kráőanskim Äivei, previ- 
del je, da kráéanska vera na svaki narod 
mirljivo deluje, pák je zato i vojuée magjarf 
prikrotil pod sveli kri2 i pod obrambu I ! »- 
2ene Device Marije.

Kak je müder bil sveti Stefan to se 
vidi iz toga, da akoprem mu je 2ena nemä- 
koga roda bila, on ipák nije prosil od Némáké 
kraljevsku korunu, nego od svetoga utca 
papé. Ako bi od Némáké prosil korunu tak 
bi moral daéu plaé.di nemákornu cesaru,, 
ali kad rnu je papa dal kraljevsku korunu, 
téin je Magjarska priznana za slobodnu 
neodvisnu dr2avu, koja nikomu nemora 
plaéati nikaj, a zvun toga se samo poleg 
svojih zakonih more ravnati.

Vnogo i vnogo je naéinil za svoj na
rod sveti Stefan. Vu áirenju kráéanske vere 
ni|e poznal truda. Sam je navuéal naroda. 
Krotil je ljude te je privuéaval na obdela- 
vanje zemlje, na n\eátriju i da si slalni 
stan zidjeju. Iz slranjskih zemljah je meátre 
dal dozvati med narod takve kakvi meátri 
su |Oá lu né bili, i tak je navuéal naroda, 
da naj na meslo harca déla i sa dvéma 
rukami si pnskrbi svakdaánji kruh.

Glasoviti je postal Stefan na hitroma 
zbog tóga po cöiun svélu i zato nije éudo, 
da kada je korunu prosil od sv. olce papé, 
Silvester papa je sam rekel: >Cul saru véé 
Stefanov glas i morém reéi, da ja sam 
samo apoátolski naslednik, ali Stefan je 
pravi apoátol.« Evo tak je govoril od njega 
sv. otec papa. как onda nebi mi poátuvali 
njegov u spornen vezda? Stém bolje moramo 
poátuvali |er je on proglaáen svetim. Ako 
ga je papa naáel vrédnim, da ga je pro-

glasi' svetim, mi ga stém bolje najdemo 
vrédnim jer je on bil pravi utemeljitelj 
Magjarskog kraljestva, utemeljitelj jedne dr- 
2яуе, nad kojom jezerolétm vihri nisu mogli 
silu zeti, nisu ju mogli zvladati.

Na dén svetoga Stefana naj bude naá 
ravi svetek, koj íz srca dojde. Idimo se 

pomolit vu cirkvu dragomu Bogu i zapro- 
simo sv. Stefana, naj nas i on zéme vu 
obrarnbu pred Bogom, da njegov orsag, 
njegov narod éim sreéneái postane. Naj 
prosi Boga sv. Stefan, da naáe neprijatelje 
ponizi, i da ójáéi naáu domovinu sa slogom 
i poslom.

Joá i déndénes popévá narod vu cirkvi 
Gde si Stefan sveti 
ТэЬе magjar 2eli?

to dénes stém viáe moremo popévati vu 
ovim razvuzdanim svétu: Dojdi, dojdi Stefan 
sveti i popravi ovaj razvuzdani svét.

Politiöki pregled.
Orsaéko spraviáée je 6-ga dr2alo zad- 

nju sednicu i to samo zato, da prevzéme 
od velikaáke hi2e nazad poslane zakonske 
osnove. Sada se je orsaéko spraviáée odgo- 
dilo do septembra 27-ga, do toga vrémena 
nebudu dr2ali orsaéko spraviáée.

Как jedne novine piáeju zakón od áte- 
linge je véé gotov i kralj ga je véé pod- 
pisal, tak bndu sada za kralko vréme áte- 
linge svrsene. Barem tak nebudeju morali 
stari soldati prek vremena nulri ostati. Ovoga 
Ijeta zbog vezdaánje átelinge nebudu dr2ani 
veliki maneveri.

Stem viáe je novoga vu Horvatskoj, 
gde se vezda hoée do kraja napraviti red 
Koalicija se je razpala i horvatska stranka

Domaj je naj bolje.
Kuhar Ignác je bil dobro- duáni, fini 

deéko, izkreni prijatelj; samo to mu |e bila 
falinga da je pajdaátvo i grbave nőéi jako 
ljubil. Posle jedne takve, do julra prejahane 
zabave je Ignaca ov 2ivot ogaven postai 
i s meglenom glavom je premiáljaval о 
jednoj vugodnoj gnjézdici, koju bi si on vu 
svojem lépőm stanu sa jednom snaánom 
2enkom preskrbeti mogel.

Ali gdé takvo 2enko vzeti ?!
Jedenput je véé ljubil jedno devojko, 

koja inu je éudstvo né botela vraéati, zato 
se jedno veselo nőé odluéi, da njoj to hlad- 
noéo s maékinjom-svirkom nagradi. Nego 
cigani su vulicu i hi2ni broj zaboravili, pák 
su ran pod niegovem obiokom halaburili i 
cvigutali. Radi toga je iz svojega stana 
dugó né vupal vun.

No, nego i to je véé pozabljeno. Lépő 
se spravi, pák ide jednako svojemo dragomo 
stricu, pred kojem je svoju ozbiljno 2elju 
odrnah povedal. Táj stric je bogát i dober 
élovek bil, koj je Naceka, poleg svih njego-

vih pogreákah. rád imel. Stric Andraá su 
Ignaca pominli i obeéali, da mu budeju 
povoljno devojéicu za 2eno preskrbeli i to 
za kralko vréme.

—  Kaj oéeá ti deéérec! Neodvisliv si, 
bogát, dober, mlad i sna2en si; dobiá na 
svaki prst, koiiko jih hoéeá.

Stric Andraá su réé dr2ali. Za kratko 
vréme su po jedm lépi priliki te dva mlade 
skup donesli, kojim se srdce zamjenito hitro 
plamnulo. Roditeljem se je deéko dopal, 
proti jedinstvenosti né su imeli nikakov 
prigovor I tak su se naskorom vjenéali.

Nacek je svojo 2enko véé kakti zarué- 
nicu jako obljubil, ne,samo da je najboga- 
teáega gazde kéi bila, nego jer je po doma- 
éim odhranjena, éedna. marlj'va 2enska bila. 
Ve pako je joá bla2eneái bil, kad je éutil, 
da je ova épa devojéica savsem njegova.

Nu, ali to blaáenstvo je né dugó terpelo. 
Junaéki prijatelji su ga gusto pohadjali. 
Nacek se je navolil doinaéega robstva, meg- 
net vesele komapanije ga je vlekel i pod 
zrakom va2noga dogovora su ga odvabili i 
du2e vremena zastavili. Potlam je véé on

sam rád zaostal na obed, kesnie na veéerju 
i tak poslupice na grbavo nőé.

Marica si je to jedenéas áenkavala, da 
je Nacek po tri— éitiri dni posploh né do
maj jel, dók ni je poéula klevetanje oátrih 
jezikov, da Nacek né zaostaja radi osobnih 
poslov i va2noga dogovorenja, nego kréma- 
rove kelnerice lépe óéi.

Kada je Marica to zaéula, né je omed- 
lévala, zdvajala, ili srdito psuvala; nego si 
je zrelo premislila i da si svojega tovaroáa 
opet obsvoji je stvar po stihoma svojoj ma
teri povedala, koja je pametna 2ena i dobra 
punica bila. Mali i kéi su nazadnje ipák 
dobroga plana skuhale, samo su strplivno 
na priliéno vréme éekale.

Jeden Faáenski dén je Nacek svojemi 
pajdaái opet skup obedoval pod kojem su 
se dogóvorili, da na veéer budeju jedno 
intimno zabavo-bala obdr2ali. Ob tretji vuri 
se svaki dimo 2uril da nalogu svrái.

Kada Ignác vu sobu stupi, vidi, da si 
2ena s rukami obraz zakrije i 2uhko plaée.

—  Kaj ti je? —  pita Nacek sbéáeno 
kaj se je pripetilo, zakaj se plaéeá?



prava je únla vun növi program, kojega 
preporuöa evakomu politiéaru na primtjenje. 
íz öve stranke bude jih nekoliko iz ostalo, 
srbsku stranku neéeju primiti med se, a 
pokretaöe takajáe neéeju primiti, jer ovi 
najbolje larmaju, da banu tak neprilike ná
ci niju. *

Chavrah Levin podban je vu BudapeStu 
idei, da isprosi raspuStenje horvatskoga sa- 
bora. Khuen Hédenáry je к tomu privolil 
i za kratko vréme bude se rnoglo Citati da 
je horvatsko zemaljsko spraviSCe razpuSCeno 
i da bude novo zbiranje —  Khuen Heder- 
váry ministerpredsednik sada na svojim 
unanju vu Héderváru se zadrZava, sada 
viSe nebude javljenje predal kralju od hor- 
vatskih stvari, jer to niti nije potrebno, jer 
je kralj veC prije primil javljenje od minis- 
terpredsednika vu horvatskimi posli. —  Zvun 
v 3a TomaSics ban hoCe da Cista red nap- 
ravi vu Horvatskoj, hoCe da nebudu horváti 
neprijatelji magjarom i tak nije treba novo 
javljenje kralju.

Kak jedne novine piSeju ür. Unkeihauser 
ministerski savjetnik je bil vu Ischlu vu 
kabinetskoj kancelariji i donesel je sobom 
od kralja podpisano pismo, poleg kojega se 
bude horvatsko-zemaljsko spraviSCe za malo 
vréme razpustilo. Izbori budu po priliki vu 
oktobru, a novo spraviSCe bude se vu no- 
vernbru ziSlo skup.

Kak jedne novine piSeju prestolonas- 
lednik bude vu jesen doSel vu BudapeStu 
na duZe vrémena sa célom svojom (annlijom.

KAJ JK NOVOGAV
— 1210 vaggon salata. Nagykőrös 

varos je glasoviti od toga, da jako Cudaj 
Salata poSle van. Ljetos od kraja apriliSa 
do zadnjega majuSa su z NagyköröSa u 20 
jezer 759 rnetercent teZine 1210 vaggon 
friSko Salatu odpremali u Budapest i Wienu, 
kaj po priliCno 85 jezer korun primitaka je 
doneslo sgotoviteljim.

— Tajni samoubojnik. U TemeS- 
varu, u »Magyar király« svratiStu je jeden 
nepoznati mladi Clovek nastal. Jeden krig- 
lec pivo je prosil i onda se |e zapiral u sobu 
I v polnoCi se u glavu strelil. Jednoga lista 
je nazaj oslavil alressirano na redarstvo, u 
kojim je zamuCil svoje ime i to piSe, da je 
dvajsti lét star i amerikanskim dvoboju je 
Zrtva ostal.

—  Ah, Nacek, Nacek! gde si bil tak 
dugo?

—  Osobni posli su me med pajdaSi 
zadrZali i pokehdob je vréme preSlo sem 
odmah tarn i obedoval.

—  Osobni posh? —  Jeli je to istina 
Nacek ?

—  StraSno! Da mi takvo pitanje staviS 
ni sem ti joS zroka dal —  reée s milim 
poSpotanjem Ignác.

—  MoguCe! Ali —  ako ipak VidiS, 
najzadnjeSe vréme si nvék pod irmnorn 
vaZnih osobnih poslov daleko od doma. 
Ignác, ja dvojim vu tvojoj ljubavi!

—  Prosim te za volju BoZju, naj biti 
lakva, né misliS как me takve reéi bantuju.

—  Odprosti mi, —  nego znaS slutnja 
pak senja.

—  Slutnja, senja? Nazadnje do toga 
demo, da ti budem moral jednoga stanovnika 
kupiti.

Ignác je dalje govoril i s priliCnemi 
argumenti svojo Zenko pomiril, koja je ove 
zroke prividno primala.

Za kratko je tiSino Ignác pretrgel:

—  Strelil je svojega gosta. Folk- 
mann Jakob foringaS se je u Resz Ferencz 
kiSCavoljoSiskim krómi zabavljal. Na krat- 
koma se je gost s krCmarum posvadil, na 
kaj krCmar napre je vzel svojega revolvers, 
i gosta je smrtno strelil. KrCmara su uhitili.

—  Zlato U gredi. U BraSSo varaSu 
su jednu staru hiZu reztepli, i u jedni prhki 
gredi jedno drveno Skatula naSli, koja je s 
lenkom Spagovinum bila prékvezana. U Ska- 
tulji 456 komada menjSe-vekSe zlatnc pé- 
neze su naSli, koji su joS iz Maria Terézia i 
VI. Karoly vremena ostali. Nadalje turske i 
papinske peneze i t. d. Vrednosti je ovih 
penezah kakti 15 jezer korun Ladicu med 
delanje je jeden inoS naöel. Ovoga kinéa su 
brSéas u 1848. leta skrili, da su okoli BraS- 
Soa veliki boji bili.

—  Bura na okolici. U Szigetvaru i 
na okolici je proSlim petek poslie podne 
med velike bure kakti pet minute orehve- 
liéina toéa padala, koja je obloke potrla i 

' ptice z drve doli vudrila. ToCa je u goricah, 
sadovnjaku i u povrée velikoga kvara nap- 
ravila. —  Veliki viher je prek iSel ober 
KézdivaSarhelja s gostim bliskanjem i stre- 
lom. Strela je nulri vudrila u telefon i stoga 
su 82 predplatnikom pokvaril telefon —  I 
okoli Mátészalka varaSa je u petek posliepodne i 
u nőéi veterna, deZdjna bura bila sotoCom. 
U Mátészalka, Koéord, Caholj i Kér rnestah 
je toéa, kaj je jako riedko, i u nőéi padala i 
U goricah, all najbolje u duhanu je kvar 
jako vedki. —  U Göncu i okolici je velika 
bura bila, koja |e celi dan trajala. Strela je 
veékrat doli vudrila i jednu Zenu udarila, 
koja je svoje dele kojila. Detetu, je Cudno- 
vito, se nikai ne pripetilo. U jedni gönciski 
po j at I je slrela dve krave udarila, a na 
poljih je plastnice i drve vuZgala.

—  Samoubojni obőinski birov. Pap 
Lőrinc mikeiski о bC in ski birov se u svojim 
Stali obesil. Zrok )e nepoznat. Ne zdavnja 
je Pap jednoga tmelka kupil i к tomu konca 
je doli iöel, tak inisliju, zato je to vCinil.

—  Zagutjena zena. U Petrozenju 
su u proSlim t)ednu jeden dan vjutro umo- 
reno naöli u njezin stan Székelj 2uZa vdo- 
vicu. Krvnik je Zenu s Surcom zagulil i s 
rohlum na tri rnestah glavu predrl. Zandari 
su veC na tragi krvniku.

—  К drevi prevezani pastir. U 
: Dubravica hataru su Zandari jednu ci-

—  Markka draga, s veCerjorn me naj 
Cekati, tnoram nazaj iti.

—  Opel? —  reCe Marica sumljivim 
glasom —  daklem joS to né je dosta, da 
te ga céli dén né bilo dimo.

—  Ni je to lak sréece moje. Né smo 
posla zvröili pak zato moram nazaj. Ve 
pako imam domaj nekaj za pisati, kada 
zvrSitn, se opet vidimo, —  stém odide vu 
svoju kancallarijo.

Po svröenim poslu ide u sobu, da se 
od svoje Zene spriéa, ali na meslo nje 
najde jedno pismo na stolu, как dabi jo 
bil nelko nehotomica tarn zabil. Vu ruke 
vzeme i Cila:

»Draga Marica! Ljubeznoga lisleka tvo- 
jega sem dobil, vu kojem me na pozornost 
oporninjaS. Budem se éuval, Jako te ljubim 
I joö bolje se blaZeni tutim odkada znam, 
da i ti mene IjubiS. Ono vuro, koju si odre- 
dila, da se sretnemo, budem totno na brigi 
imái. Do vidjenja te vnogipula kuSuje tvoj 
MiSka.«

—  Miáka! —  KuSuje Miska! —  reée 
poparjeno Ignác. —  Daklem Zena me vka-

gaujsku familiu vlovili, kojim Clani su 
Remencki Janóé Irinajst let staroga pás
tira к drevi prevezali, zato, da njemu köze, 
koji su se pasli, vkradneju. DeCko je érez 
24 vure bil к drevi prevezan, i veC je 
omedleval, kada su njega Zandari naöli.

—  Obil ga je motorvlak. Laööu 
Janoö gazda je u Aradu na motorvlak hotel 
gori stati, kaj bude na Radna puliival. Ali 
motorvlak véé je bil u genenju. Laööua je 
odbil i jednu nogu u.u je odtrgnul. Nesretan 
élovck za kratke muke je umrl.

—  trlena suncobrana na vjei- 
balistu. SoldaCki officeri jako dobro znaju 
to, da svaki general ima svoje »muhe«. Je
den na pucanje, drugi na stupnimvjeZbanjem, 
a tretji рнк na nekaj drugim jaöe navéke. 
Pri jednim regementu je ne zdavnja jeden 
nadgeneral svoju smotru drZal. Od ovoga 
generala je svaki soldat znal, da mu je 
red-defilierung najveköa muha, tojest, na to 
je najveköu hrigu imel. Satmje je pojedine 
sprobal; pri takvim hodu to je bitno, da u 
sredini stojeCi baka mora navéke na jednu 
fix mestu gledati; ali zár je vjeZbaliöta tak 
velika bila, da na dalkoma je nigdi né bilo 
fix mesto, iliti piknja: mustra je nikak ne 
dobra bila. General je veC pri zadnji satniji 
drZal. Od zadnje satnije kapitan, jeden s 
dobrorn obrazu éeSki Clovek je van dal 
kommandiju.

—  Satnija. paradski uhod! Pravac je 
on Cerleni suncobran!

Negdi dalko, med gledajute je stala 
jedna gospa s éerlenom suncobranom. Sol- 
dati su proli suncobrana maöirali i Cudno- 
vito, uhod je jako dobru vun ziöel. Za 
vjeZbatijem su skupa doöli officeri, da med 
sobom se spominuju od maSéranja; general 
je navestil i hvalil kapitana. Ali je ne mo- 
gel drZati, da nebi nekaj к coj del:

—  I kaj bi napravili gospon kapetan 
onda, ako bi od onoga Cerlenoga suncobrana 
vlastnik med hoda od svojega mesta odiöel. 
Celi manőver bi se bil obrnul.

To je nemoguée bilo, premilostivni gos
pon —  odgovoril je kapitan. Ona gospodja 
je moja supruga bila, i sam njoj zapovedal, 
da nek se ne gene iz mesta.

General je dalje pilal:
—  I kaj bi oni napravili, ako bi ja 

rano naproti praveca odredil boda?
—  Tamo —  kazal je s belemi ruka-

njuje? Drugem spiSuje kada i gde se budu 
ziöli ? To je né moguCe! —  ali ipak . ...  
né, to ne trpim!

Vu tém toga se vrata odpreju i nuler 
slupiju stric Andraö. Ignác jih öiroko pog- 
ledne ; stemi réémi prima: Stric, nesreten 
sem za navék!

—  To ti treba; si si sam kriv.
—  Ja sem si kriv? Ja?
—  Je ti! —  Tvoja punica mi je sve 

opisala i zato sem se poZuril sim, ako je 
rnoéi joö kaj ohraniti. Lépi si mi ttiC, mo
res iti ve stvojemi lumpi rakom fuékat.

—  To ne razmem!
—  Né razmeS? To si dostigel s tvojem 

razkalaönirn Zivljenjem, da te Zena ostavi.
—  Tojest, da ja budem njo ostavill
—  Ti oóeS njo ostaviti?
—  No, no! je! ar me je vkanila.
—  Kaj govoriö? Pak kaj su ono za 

Iisti, kője si od onib . . . .  kaj ja znam как 
se zoveju, pucah dobil?

—  Ja sem lista dobil? Pak gdé je?
—  Gdé je? N? sreéu su jedno deset 

vu Marine ruke doSli.



vicami naproti pravaoa —  tamo pák stoji —  Skoéili su  iz cuga. Pri Szent- svétu. Ona je naime u 1784. lelő májúé 
8 zelenom suncobranoin moja punica. kuto, med Őzeged i Félegyháza su iz étro- meseca se rodila, как to u Pavelsko obóini

General se je ná to jako srnejal, i svi poóuő cuga Kovaó Gabor poljodelavec i cirkvena matica svedoói. Basilka 2ena je i
officeri drugi. Ali kapitan za kratkoma sre- jedna mlada dievojka van skoöili. Obedvé u Magjarskim orsagu hodila, kada jc jóé 
bernoga góléra bude dobil pod svoje zvezde. su smrtne rane prelrpele. mlada bila i u 125 lét i pri nas je neötere

—  Kraljovi gosti. Cumberlandiski —  Obiteljsko svadjenje. U Magyar- godine sprevadjala u Erdélju, gde viöe, nje-
herceg i hercegica, nadalje György Vilmoá i óvaru se je Erdőé zvani étacionöef pred zine vnuke stanuvaju. Otec njoj je bil sei-
Agoát hercegi, Mecklenburg Sverin nadher- wienskim brzovlaku hitil. Kotaói su mu jak, i ona je sto lét marljivo hodila na
cég i njegva supruga, Mikéa badenski her- glavu rezdrobili. Как se őuje, radi obiteljsko polje delat. Kada se rodila, Bulgaria je jóé
cega supruga i Olga hercegica su u nedelju svadjenje se je od éivola razdru2il. pod turskom bilo. Pod svoje dugó 2ivljenje
podne u Ischl doöli, da kraljsku familiu po- —  Koteleksploderanje U Malaga je veő ustanake, rate i bűne 2«veld. Jcdnoga
hajaju. Gosti su na kraljevski obed bili póz- (Spanjolska) vu jedni Éeíjezm fabriki, gde sina ima poleg sebe, i to je Basilka Tivadar,
vani. —  Beck gróf, gardakapitan je tork u 2eljezo lievaju, se jé jeden kötél eksplodé- koj je takodjer veó cto lét stari, alt takve
Ischl doéel, da kralja, na njegov osemdeset ral, od őesa su Cetiri ljudi umrli i dvajsti- jakosti ipák néma, как mali; svoje déle
godiénji rodjendan, gralulera. dva oranili. zato zvröi na poljn. Stara 2ena, prem da

—  Zdavanje jednoga umirucega. —  Glavni . sgoditak u ráki. Na ima lak veliku dobu, dobro vidi i óuje, i
Demjén Sándor nadudvarski gazda Crez viée brüsselski izlo2ba veliko sreókaigranjem pred negda se prék éeóe к susedom.
ietah je jako zaljubljen bil u jednu siro- neáteremi dnevi su van vlekli s 200 jezer —  Veliki Ognji. U Kolomea (Galicia) 
maéku dievojóicu, u Nagy Eszter. Je ne korun glavnoga sgoditaka, iliti loza. Ali on, varaéu je veliki ogenj bil, koj je trideset
mogel nju za 2enu zeti, ar njegvi roditelji koj je toga loza gvinul, se je né javil. Au- stane uniátil. —  U Zomboiji vu I. íertalju
su to nedopustili. Deóko je med vremenu gustuá 9-oga nazadnje se je javil pri sreóka- 0d tork jutro veliki ogenj traja. Ogenj se 
zbete2al. U nedelju je veó zadnje vure spre- igranje ravnateljstvo jeden lüttichski te2ak, ,z nepazljivosti dogodil. Cudaj pernate i do- 
vadjal, kada je svojim roditeljim prek dal, koj je povedal, da med juniuá 11-ga rudni- maCe 2ivine su se zgorele. Kvar je do vezda 
da mu zadnja 2elja to, da se s [Nagy Esz-1 nesretnike je bil i njegov sin. Nesretnoga 40 jezer Korun. Pri ognju su Kalyalek 
terom zdava. Roditelji su prevoljili umiru-! mladoga óloveka su u njegvoj sveteéni op- Mikloé vatrogasec i Schmidt Árpád goreóe 
őemu proénju. Za zdavanju je jóé dvorila ravi zakopali; rano vu oni opravi, kada je rane priterpeli.
nova 2ena svojega bete2noga mu2a, ali za onda nosil, da je u Brüsselu hodil na iz- __  íe lje zn icka  nesreca Med San-
kralko vremena je veó vdovica postala. lo2bi. Stari őlovek je oóitoval, da sglavnim- F rancjbko , Santa Rosa (Amerika) se je je-

—  Soldatov mu£ec. Miékoj Vladi- sgoditakom van vleóena sreóka (loz) u den peréonalski cug s jednom lokomotivuin
mir, 33. broj aradskoga regementa kaprol sveteéni opravi vu nutaránjim 2epu je Mrtvo 1 stresnu, Tresnanje se tak velikom jakost- 
je jako muóil i buhal one soldate, koji su télo budu bréóas ekshumérali. j jum pnpetilo, da su Irmáját liudi umrli, a
pod njegve ruke bili. Ovi siromaáki deóki —  Vnuk i Stari japa. Poleg Ekéd,j dvanajst pák 9U se oranili.
su toga áintara gori javili, i proti njega u Poáalaku 96 lét staroga Berkeé Abriéa, __ lapanska izlözba u Budapestu
íztragu pokrenuli. Soldaóki sud je sada su- koj je negda glasovit. ciganjprimaé bil tam Londonsku japan izlo2bu teóaj zime budu 
dd u ovim stvaru: Miékoja su dolidegredé- na okolici, je njegov vnuk Berkeé Janóé j l z  Londona u ß udapeöl donesli. Naravsko, 
rab I na dve i pol mesec dr2ajuói reál od- prepióil. Vmor.telj je skoóil da vrle naluralsko 0koliöt, koju su japani
SU(*I,L —  Soldaáka nesreca. U Sofii (Bul- stvorili u Loudonu okoli n|éne izloíbe, né

—  Od ljubavi mrtev. U Hódmező- garia) pondelek odveóer su mjernióki sol- moói sím donesti, ali od izloibe popularne 
vaéarhelju Nagy Róza slu2benicu je njezina dali okno podlo2ili, da to drugi dén na i domaóeobrte stran u svojim celosti budu 
maóuha hotela nju zamu2 dali. Nego die- jedni regementski sveóanosti eksplodéraju. ovdje izlaganU
vo|ka je drugoga ljubila i vnedelju odveóer Ali okno se je pred vTémenöm etoplodérala __ 4Q iezer p ra zn j Stan U Berlmu 
pilala njegvoga dragoga, jeli zeme nju za i devet soldali su odmah umrli, pet soldati (Nemákiorsag) *u vezda 40 j'eztr stani
suprugu. Radi toga, da je ne dobila s.gurni i jeden poruónik (hadnagj) su se jako 0- prazm Naime u ovim varaSu se ,ak u ve.
odgovor, elesel ékalulj 4ib.ee je namoíila u ranili. ,|klm broju 2jdjeju nove , lak je M
mléku . to |e pred svojim dragm. izpHu. -  Zbili su  redara. U BudapeSia vu kvarler, da sUnovnik. nikak ne hoCeju u
Dók su nju u Spital sprav.li, |e umrla nede|ju v„0Ci ,la Szent JanoS-trgu su Böhm atarim S|anju dal|e biti.

—  Sam oubojni duhovnik. Poleg Jano4, Adem György, Ferenc i Jo*el teZaki _ Krvnik soldat U Miskolcit vu
Ríva, u Móri (Francuzkiorsag) obCini pred Szakai Béla redara na zemlju hilili i njega „ede|ju odveCer 8гяЫ а  j anoä 65 a reRe. 
neäterem, dnev, je Kathermna Hngo duhov- zbih. Redarstvo je vezda öve fejne ftiCe me(lla prostnisoldat je Juhas Janoä äestnajst 
n.k . od tamoénje m.ss.e ravna.elj med uh,t,lo. .. , lel staroga deéka s svojim panganelom u
sumlj.ve okolnost. umrl. Redarstvo je sada -  N a jsta re sa  ie n a  na Svétu. U prse jej| M ,adenac< k ’da ga u Spita,
potvrdilo, da je duhovnik s britvom odrezal Pavelsko obCmi (Bulgaria) Z.v. jedna Basilka 8pravj|j je umr| go|dala gu redari uhlllll. 
svojega éinjaka. Zroka ne poznaju. zvana majkica, koja je najstareéa na ovim

—  To mi je prvi glas. Ali dragi stric, vzeti, da so to odgovori na vaée lisle. To devu, a siromaáka te na se mogla doma 
za Boga miloga, im je to Ia2 i zmiéljeno. je né moói potapéati. Vi ste prekrőili prisegu, plakati i tuguvati.

—  Zabadava tájid bratió moj, punica va§u «enu- moju kóer- vkanili. —  Ili pák su ju batrivili Miékeci!
ti je sve odkrila. Morém reói, gavalérski mi Ignác se zazabil. Stric pako zaóudjeno —  Kaj? oóernjivati hoóete moju kóer.
zahvaluieé za on trud skojem sem ti to gde jednoga —  gde drugoga pogledne. —  Ovdi je dokaz! pokafceju stric lista,
dobro duáu preskrbel. —  To je jeden, ali imam jih jóé deset, kojega je Náci na stolu naőel.

—  Ja? Citajle toga lista! íílejte sem! Sve to polek vaée lumparije, —  Kaj, dokazi? Marica, ve je se budeé
__ Kakvoga lista? klataranja i nevjernost svedoói. Duínost mi rezpitala odnjega!
__ Cistiti oóem to sivár je moJ° kíer od iHkvoga óloveka daleko —  Mama draga, kaj pák ako se Náci

—  Pak kaj je vu lom listu? ? r*ali. 2al, ,mi >* ** sle n* So ‘emili,rno Pobo|jSa ,Cisto íme tak pogrdili. —  No pák 1 Manci áenkamo Miökovo
7 " nekv°KH nepoznatoga Miéko Ignác je stal как slan kamen. 9tvar reóeju smés stric- pák mlado polagano

ljubi i randevú mu je dala. —  Jeli si óul bratió, sinek moj dragi? »kúp potegneju koji su se milo gledali a
—  Hujj! To je kriminalna sivár! vik- Posle toga iarkoga, familiarnoga ráz- drugi hip jeden-drugoga obinuli.

neju stric. To je né moói za inuóali! govora, se je Ignác svojim stricom dogovoril, Marica i njena mali su rolu dobro ig-
—  Je, respilali se buderno! da obedva pojdeju к punici. rale. Nastal je mir. Ignác je sreóen i blaíen
—  Dobro je bralió! Gde ti je 2ena? Drugi dán idejű izraven к Mariéi. Ко- ^  kak nigdar, ali marljivo je dóm straíil.
—  Vru svoji hiéi je Ne pusti nuler mai su vu s°bu stupili, veó je pazljiva pu- ^ vek mu Je Miékova hiátorija poglavi vrv-

nikoga. nica takaj nuter doruZila. lala. Jeden puta itak zapila Manco, kaj je
Ve se éoéjanje óuje i v drugem hipo —  Kaj? Kaj? Veó opet? Stoga nikai 0 ^iőkovi stvari i lak se je po ispita

stupi vu sobu Marica sa svojom marnom, nebude! vanjo ziélo, da su lé svi listi od nje 1 0
koja je stnea pristojno pozdravila i onda - -  Prosim vas? Mlade2 rado fali i !ljei1® тн1еге smiőleni, da svojega dragoga
pred Ignaca stala: Náci se popiknul, ali . . . . —  reóeju stric Naceka opet nazaj dobit, more

—  Glejte dragi zet, öve liste vám je s pomirovljenjem. u  l ^ a o1 JU ,e ^ nac »kuáuval i re e.
jedna 2^пзка pisala iz kojih sadr2aja moói —  Ali ... . osobne slvari su bile ran- va a 1 Je najbolje domaj.
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H ird etm én y .
Drávamagyaród község képviselő testületének megbízása folytán közhírré teszem, hogy 

Drávaraagyaród község tulajdonát képező

„H jó vadászhoz" cztmü korcsmája,
1910 évi augusztus hó Ü2-én d. e. 9 órakor  Drávamagyaród községbiró házánál 1911
évi január 1-től kezdődő 3 évre bérheadatik.

Az árverési feltételek a drávacsányi körjegyzői irodában betekinhetők,
Drávacsány, 1910. évi aogusztus 14-én.

Smabollca Rezsf>
492 i-г körjegyző.

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ # @
Árlejtési hirdetmény.

Muraszerdahely község képviselő testületének 5/jkv. 1910 számú határozata alapján 2000 
korona előirányzattal

közvágóhíd építése
mondatott ki.

Ennélfogva a versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy fenti munka elvállalására vonatkozó 
szabályszerűen felbélyegezett, lepecsételt, sértetlen és »Ajánlat a muraszerdahelyi közvágóhíd építése 
és munkálatai« felírással ellátott zárt borítékban ajánlataikat legkésőbb /. évi au gu sztu s hó 
2H. d. e. 10 órAlg  Muraszerdahely község elöljáróságához nyújtsák be annál is inkább, mert a 
később érkező ajánlatok nem vétetnek figyelembe.

Az ajánlat csakis az összes munkára tehető.
Az ajánlati összeg 10 ’ / « ‘ áriak megfelelő óvadékképes értékpapír, vagy készpénz az ajánlathoz

csatolandó.
A község képviselőtestülete fenntartja magának azon jogot, hogy a beérkezett ajánlatok

közül szabaoon választ
Terv és egyéb feltételek a községházánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők' 
Muraszerdahely, 1910. augusztus 7.

Lukmnnn Nándor s. k. Zallavecm Mihály a. k.
körjegyző. biró. eoo í—í

Értesítés. —.—
Van szerencsém az i. t. közönséget értesíteni, hogy / . hó 22-én az itteni 

„ZRÍNYI“ szállodába pár heti működésre megérkezem, a mire a fog
pótlásra utalt i. t. közönség szivés figyelmét felhívom.

Működésembe sorozom a

szájpadlás nélküli műfogak (arany hidak), arany 
knrnnák, csapfogak, jó l  használható fogsorok úgy 
—  kautschukban mint aranyszájpadlással —

elkészítését, és egyéb minden e szakmába vágó munkálatokat a legtartósabb és 
legtökéletesebb kivitelben.

Mérsékelt szabott árak T
Szives látogatást kérve ,  vagyok

teljes tisztelettel

D E Z S Ő  S .
8»i í - i  m ű f o g - 8 p e c ia l i 8 t a ,  B U D A P E S T .

Gabona árak. —  denn Éltka.
mmázsa 1 m.-cent, kor. fill.

Búza lltirildk Páenica 17 00 —
Rozs Hrí 12 80—
Árpa JeCmen 12 00 —
Zab Zob 1260—
Kukoricza Kuruza nova 13 00 —
Fehér babuj Grah beli 19 00 —
Sárga bab > inti 14 00—
Vegyes bab » zméáan 13.00 —
Kendermag Konoplj* *ih seme 16 0 0 —  ]
Lenmag Len 24 00 —
Tök mag Kosice 22 00 —
Bükköny Graborka 12.00 —
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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
C sáktornyán

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

t a k a r é k b i z t o s í t á s t
nálunk is terjeszteni fogja.

Ezen intézmény lényege az, hogy a fél a takarékpénztárnál betí befizetési könyvecskére 
15 éven át hetenkint 1 koronát és a táblázatszerű fillér pótdíjat fizeti be, mikor is 15 év 
eltelte után a takarékpénztár a lelnek —  kamatos-kamattal iooo koronát fizet vissza. 

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

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

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

Vidéki befizetőknek portómentes postatakarékpénztár} befizetési lapokat ingyen bocsátunk 
rendelkezésükre. —  Felvilágosításokat szóban és írásban bárkinek ád, ismertető fűzeteket küld,

jelentkezéseket mindenkor elfogad a *

JtaHözi TaKarfljpfoztár Részvénytársaság Csáktornyán.

F IG Y E L E M  ! F IG Y E L E M !

ERTESITES.
Ezennel tudatjuk a nagyérdemű közönséggel, hogy

—  GIZELLA FORRÁS —
elnevezés alatt oly kristálytiszta erősen pezsgő kitűnően üdí
tő ásványvizet hoztunk íorgalomba, mely a giesshűbli vizet is 
minden tekintetben felülmúlja, a mit kívánatra összehasonlító 
analysissel igazolunk.

Az ára a kiválóbb ásványvizekhez mérten már a fuvardíj 
óriár : különbözete és az üvegeknek visszaváltása íolytán na
gyon olcsó.

Ezen alkalikus jellegű ásványviz az egészség megóvását is 
nagyban elősegíti. A többi ásványvizekkel szemben az az előnye 
is megvan, hogy még nehéz ó borokat sem feketit meg, a mi 
vendéglősöknek megbecsülhetlen

Kérjük a nagyérdemű közönséget szíveskedjék ezen ásványvízzel 
próbát tenni.

Kiváló tisztelettel G R A N E R  T E S T V É R E K .
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