Muraköz yisszacsatolása.
Zalavármegye törvényhatósági bizott
sága Muraköznek elcsatolása tárgyában a
következő emlékiratot intézte a magyar képviselöházhoz
»Zatavármegyének a Mura és Dráva fo
lyók közt termékeny félszigete, az u. n.
»Muraköz« már régebben a Szent László
királyunk alapilotta zágrábi püspöki jifegyébe kebeleztetett be.
Az az ür, amely ennek következtében
Muraköz és az anyaország, illetőleg Zalamegye közt létesült, még tágabbá és viszont
az a kapocs, amely Muraközt Horvátország
hoz fűzte, még szorosabbá lön először akkor,
amidőn Muraköz az 1848/49-iki évi esemé
nyek után Zalavármegye területéből s ezzel
az ország területéből is teljesen kiszakittatott, amennyiben politikailag is Horvátor
szághoz csatoltatott; majd pedig az 1852.
évben, midőn a zágrábi püspökség érsekséggé
alakíttatott át, meri ennek folyamányaként
a zágrábi püspök, illetőleg érsek megszűnt
Magyarország berczeg-primásának suffrageneusa lenni.
Alkotmányunk helyreállításakor várme
gyénk említett kies vidéke területileg és po
litikailag visszacsatoltatott ugyan Zalavármegyéhez és ezzel az anyaországhoz is, de
egybázilag a zágrábi egyházi főhatóság alatt
hagyatott meg.
Ez a tényleges állapot élesen összeüt
közik nemcsak ősi hagyományainkkal, hanem
országos alaptörvényeinkkel is, amelyek ha
zánk területének épségét, elidegenilhetlenségét,
sértetlen föntartását, teljes integritását bizto
sítják, igy azt is, hogy egyáltalán véve

A Kereskedelmi Kaszinó 18-iki mulató-estije.
Élesebb megfigyeld tehetséggel megáldott em
berek már a kora délutáni órákban észrevették,
hogy a főutca rendes szombati arculatján valami
változás mutatkozik. Ünneplőt öltött csinos szoba
cicák tűntek fel mindenünnen, egyik sein jött
üres kézzel, mind egy irányba törekedett és mikor
visszafelé mentek, már semmi sem volt kezükben,
legfeljebb egy-egy asztalkendő. Csakhamar kiderült
a titok. Hiszen ezek mindenféle ételt-italt visznek
az esti kaszinói piknikre, de hogy mit vittek, annak
a szobalányi titoktartás hét pecsétjével lezárt ti
toknak kellett maradnia — estig.
Este azután kigyúltak a kaszinó helyiségeinek
villamos körtéi és fényárt ontottak minden zugba.
A tágas előszobában élénk sürgés-forgás. A nagy
terem főbejáratát, mint két kerub, őrizte Heinrich
Miksa háznagy és Samuely Ottó kir. járásbiró,
hogy senki se kerülhessen abba a maga igazi
mivoltában, hanem legalább is valami fejdísszel,
akár tekintélyes színes papircilinderrel, akár kacér
sipkával, akár pedig vadregényes afrikai bóbitával
ellátva.
És özönével gyűltek a vendégek. Nemcsak
Európa valamennyi nemzete küldött képviselőt,
nemcsak valamennyi rendnek és rangnak volt
itten küldöttje, de leereszkedett maga a Csillagos
Ég (Nyíri Samuné) és megjelent maga az Ördög
is (Katz Lipótné).

semminemű tekintetből se álljon semmiféle
idegen intézmény és hatóság alatt és ne is
legyen semmiféle tekintetből sem bármely
más országnak bármely intézményéhez, vagy
bármely más országban levő bármely in
tézményhez is kötve, mert egyedül ez felel
meg az államhatalom teljességének, a bon
polgári állás, viszonyok és jogok egyenlősé
gének, az ország művelődési, biztonsági és
nemzeti érdekeinek. De ezt kívánja ezeréves
ősi alkotmányunk, országos önállóságunk és
nemzeti függetlenségünk is.
De fölötte káros magyar nemzeti és
művelődési szempontból is az említett álla
pot, mert annak következtében Muraköznek
kevés kivétellel róm katholikus vallásu népe
összes egyházi és — amennyiben felekezeti
iskolákat tart fenn, — iskolai ügyei intézé
sében is Horvátország részére biztosítóit önkormányzati jog alapján álló s ennélfogva
kétségkívül horvát nemzeti irányú egyházi
hatóság befolyása, vezetése és hatósága alá
van rendelve, aminek a hatását egyáltalán
nem ellensúlyozhatják népoktatási törvénye
inknek a felekezeti iskolákra vonatkozó és
magyar nemzeti s állami szempontból tulenyhéknek bizonyult intézkedései.
És különösen veszedelmes ez az állapot
éppen Muraközie nézve, egyrészről azon
nyelvrokonságnál fogva, melyben Horvát
országgal áll, másrészt pedig azért is, mert
jelentékeny befolyást gyakorol nem csupán
az egyéni, illetőleg a hitéletre, hanem a tár
sadalmi és községi éleire is azon okból, hogy
tán sehol sincs a hitíelekezeti ügyek inté
zése annyira összeforrva a községi ügyek
vitelével, mint Muraközben, abo! a hitköz
ségi és a politikai községi élet e részben
úgyszólván egyet alkot.

Az előadottaknál fogva ismételten fel
szólaltunk ezen megyei s egyúttal országos
érdekű kérdésben, megnyilatkozott az országos
közóbaj, és több Ízben kérelmeztük az ille
tékes tényezőknél Muraköznek a szombathelyi püspöki egyházmegyéhez leendő csa
tolását. S őfelsége, Császári és Apostoli
Királyunk kegyesen meg is hallgatta kéré
sünket, amennyiben 1875. évi november hó
24-én kell legfelsőbb elhatározásával Mura
köznek a zágrábi érseki megyéből való kikeblezését és a szombathelyi püspöki me
gyébe való bekeblezését, ennek egyházi ka
nonizálása céljából pedig a tárgyalások meg
indítását legkegyelmesebben elrendelni méltózlatott.
U) remény töltötte el keblünket, midőn
e legkegyelmesebb királyi leirat újból felállitá
jogaink határkövét. Azonban fájdalom: csak
hamar ismét ború váltotta fel a rövid derűés reményeink nem nyerhettek az ellenolt
dalról gördített akadályok miatt valósulástEnnélfogva azon alkalomból, hogy a zágrábi
érseki szék megüresedett, 1891. évi március
hó 16-án tartott rendkívüli közgyűlésünkből
újólag feliratot intéztünk a magas kormány
hoz az 1875. évben megindított tárgyalások
folyamának felvétele, a muraközi egyházi
kérdés megoldása iránt.
Ezen hazafias kötelességérzetből szár
mazott mozgalom nem csupán céljában,
hanem eszközeiben is olyan jogosulatlan
ellenmozgalmat támasztott az ellenoldalon,
amely kétségbevonhatlan bizonyítékul szol
gált arra nézve, hogy Muraköznek a zágrábi
érseki megyétől való elválasztása semmi
halasztást sem tűr többé.
Ennélfogva még ugyanazon évi május
4-én tartott rendes közgyűlésünkből siettünk

Apponyi Amerikában hirdetheti a nemzetek
között való békét és barálkozást, nálunk szombaton
testet öltött már az ige. Amott a diszruhás lengyel
főnemes (Wolf Béla drné) barátságosan társalog
a délszláv fajrokon bolgár nővel (Bolgár Benőné)
és szívesen fogadják körükbe a kártyavelő cigány
asszonyt (Mezei Simoné), akit a délceg magyar
csikós (Mezei Simon) feleségűi vett, annélkül, hogy
csúffá tette volna e »mezaliánsz«-szal a famíliáját.
A szemrevaló magyar menyecske (Mráz Jenőné),
a festői viseletben pompázó horvát sznehák (Gänger
Jenő drné (Varazsd) és Meider Vilmosné (Marusovec) egyáltalában nem méregették egymást el
lenséges szemmel és szeretettel köszöntötték a
pompás muraközi menyecskét (Rosenberg Kálmán
ná) és szomszédját a stájer parasztleányt (Friedrich
Karolinát). A magas északról lerándult a deli
helgolandi leány (Székely Vilmosné) és a mosolygó,
cseppet sem ibseni komorságú norvég Ingeborg
(Scheffer Ella). A tüzes spanyol táncosnő (Hirschl
Emilné) mindjárt a tüzes-pezsgő-kimérő sátornál
üti fel sátorfáját és jókedvvel, *Animó«-val kész
megkínálni testvérét Terpszichoréban, a tűzről
pattant oláh cigánylányt (Heilig Juliska) és Faraó
másik unokáját (Weisz Böske), de talán még
jobban megörül, meglátva földijét, a spanyol leányt
(Pollák Linka), aki minden nemzetiségi ellentét
mellőzésével közeli rokonságot tart a pusztai ma
gyar leánnyal (Pollák Janka). Az istriai narancsárusnő (Benedikt Alisz) cseppet sem fél dalmát

versenytársától (Herzer Irma), a közelükbe vetődő
magyar lány (Strausz Lili) pedig, a tulipánmozga
lom gyökeres elfeledése mellett, kész bennük tá
mogatni az osztrák behozatalt.
De még a távol Kelet sem maradt rest és
a. fürge japán nemzet is ideküldte hölgyét (Heilig
Józsefné). Ugyancsak a Keletről, ahol minden
vallás bölcsője ringott, jelent meg a béke és sze
retet igéit hirdető Apostol (Wollák Béla dr.), de
alighanem a pusztában hangzik el szava, mert a
felekezeti válaszfalak lerombolását még nem sike
rült elérnie, egészben csak három keresztény
bárányka tért be a zsidó akolba. (Az egyik bá
rányka Plichta Béla volt).
És a különböző nemzetek között megindul a
forgalom. Kerékpárját vezetve berobog a Messenger
Boy (Feigelstock Ilus) közvetítve a postát és csípős
levélkéket kézbesítve (Talán csalánlevelek voltak).
Feltűnik egy feltűnően csinos ifjú és fehérarcú ké
ményseprő (Leitner Ödönné) és egy nemkevésbbé
nyalka drólostót (Rosenberg Richárdné) kíván fol
tozni repedt fazekakat. (De talán több szivei repeszt,
mint amennyi edényt foltoz). A szobalányoknak
[Baumann Zsigmondné, Fischer Böske (Jánosháza)]
most bizony más a dolguk, mint törött üvegeket
keresgélni, inkább az Aranyhalacskát (Klein Regina)
ügyelik szorgos szemmel. Egy pikkoló feketét szí
vesen szolgál fel egy ennivaló fehér pikkoló
(Benedikt Katinka). Piroska (Strausz Riki) kedves
áhitozással nézi az üde Cseresznyét (Deutsch

jelentést tenni a magas kormányhoz az em
lített ellenmozgalomról és indokoltan kifeje
zésre juttatván ama meggyőződésünket, hogy
Muraközben mindaddig, amíg az őfelsége által
elrendelt elcsatolás végrehajtva nem lesz,
az államnak, főként a közoktatás és köz
gazdászat terén hozott áldozatai dacára sem
lehet konszolidált viszonyokat teremteni s
a magyar nemzeti állameszme hívei csak uj
kísértéseknek és támadásoknak lesznek ott
kitéve; emellett pedig attól lehet félni, hogy
az ily eszközökkel vívott küzdelem a leg
veszélyesebb nemzetiségi izgatássá fajul: sür
gős intézkedést kértünk.
E feliratok sem vezetvén a kívánt ered
ményre, 1904 évi december hó 9-én tartott
közgyűlésünkből újból feliratot intéztünk
a magas kormányhoz, valamint az ország
gyűlés képviselőházához is az iránt, hogy
az átcsatolás kérdése mielőbb rendeztessék.
Sajnos: hazafias aggodalmaink szavai
ekkor is a pusztában kiáltónak szavaiként
hangzottak el és ma is ott állunk, a legfőbb
fejedelmi kijelentés dacára is, ahol az orszá
gos közóhaj legelső megnyilvánulásakor, tehát
egy emberöltővel ezelőtt állottunk.
Sőt legutolsó feliratunk óta még súlyo
sabbá, sőt válságossá lön a helyzet, mert a
múlt évi horvátországi zavargások a nagyhorvátországi ábrándokkal és a jogosulatlan
nemzetiségi aspirációkkal telt Pandora-szelencét részben nálunk üritelték ki és lassan
ölő méregként Muraköz horvátajku népének
hitébe és tudatába csöpögtetni igyekeztek,
hogy már legközelebb Horvátországhoz fog
csatoltatni; a horvátországi lapok egy része
pedig most is a Horvátországhoz való tartozandóság jogát és vágyát kívánja éleszteni
Muraköz lakosságában, mely titkon lesz el
árasztva e lapokkal.
Igaz, hogy ama zavargások tettleg nem
törtek ál hozzánk; de ez ellen meg is tettük
a szükséges óvintézkedéseket. Az is való,
hogy e zavargások a tél folyamán nagyjából
megszűntek, de ama lapok s újabban egy
röpirat is nyíltan hirdetik, hogy amiként

tavaezkor minden megmozdul és föléled,
azonképen minden horvátnak meg kell moz
dulnia a muraközi testvérek visszahóditására,
felszabadítására Az is tény, hogy Muraköz
népét ama zavargások alatt és óta nagyjában
nyugodlnak láttuk és látjuk; de ki tudná
azt megmondani, hogy nem rejt-e hullámokat
a tenger mélye sima tükre alatt. Végül az
is igaz, hogy egy csöp mozdulása is felka
varhatja a tenger mérhetlen vizét és miután
már oly büntető bírósági ítéletekkel állunk
szemben, a melyek ismételten hazaellenes
izgatást állapítottak meg a zágrábi egyház
megyének egyik Muraközbe helyezett tagja
ellen, ugyancsak egy másik, szintén Mura
közbe helyezett tagja ellen pedig hasonló
cselekményért bűnvádi eljárás van folyamat
ban: önmagától előtérbe nyomul az a kérdés,
hogy váljon nem a hirdetett mozgalom előpostái-e ezek?
Korántsem azért mondjuk ezt, mintha
kételkedni akarnánk vagy tudnánk Muraköz
népének hazafiasságában. Csupán a jelenlegi
viszonyok szülte s a jövő iránti honfiúi ag
godalom szól e szavakban, mert egyrészről
nagy és közeli veszélyt látunk abban, hogy
üszőkkel hajigálhatnak ott, ahol gyúlékony
anyagok is vannak; másrészről pedig tagad
hatatlan, hogy az élet, úgy az egyénnél,
mint a nemzeteknél és államoknál nem más,
mint haladás az ismeretlen felé s ezt az
ismeretlen jövöt a fölizgatott szenvedélyek
végzetessé alakíthatják.
Jól tudjuk, hogy nehézségek tornyosul
nak az elvileg eldöntött kérdés gyakorlati
megoldása elé. Nem ismeretlen előttünk a
magas Kormánynak a folyamatban volt tár
gyalások alatt kifejtett fáradozása sem. Azzal
is tisztában vagyunk, hogy az átcsatolás
kérdése lehetőleg békésen, testvériesen és
úgy döntendő el, hogy győző és legyőzött
felek ne legyenek. Ámde biztosak vagyunk
abban is, hogyhaa a régót várt orvoslás
késik, fölötte komolyan lép föl az a kérdés,
hogy miként bírjuk Muraköznek 22 plébá
niából és I l i községből álló nagy területét

és majd százezer lelket számláló lakosságát
a magyar nemzetnek és hazának megtartani?
Ha a törvényhozás a közmultban in
dokoltnak látta gondoskodni azokról, akik
bizonyos mérvű korlátozás ellenőre és több
nyire bizonytalan kereset céljából itt hagyják
hónukat és távoli világrészekbe is kivándo
rolnak, menyivel inkább kell, hogy hasonló
szellemben és irányban gondoskodjunk és
pedig legeslegelső sorban és különösen azok
ról, akiket még a mieinknek valihatunk!
Ezért ha többszörös felszólításunk után
a legutóbb lezajlott, élő események komolyan
intő szavára most, újból óva intünk a szó
ban levő uj eszmék által islápolt hatalom
térfoglalá3ára: azon reményben tesszük ezt,
hogy egyáltalán nem képezhet most már
döntő körülményt az, hogy nehézségek van
nak, hanem csak egy lehet a jelszó és pedig
az, hogy a visszacsatolás mentül előbb és
ha kell, az anyagiakban az állam hozzájá
rulása mellett is föltétien keresztül vitessék
s ilyeténkép Felséges Apostoli Királyunk
legfelsőbb és alkotmányhű elhatározása megvulósitlassék 1
Amidőn még megjegyezzük, hogy nin
csenek magasabb állami érdekek sem, amelyek
lelkismeretünk aggódó szavait visszafojthat
nák, mert a létező egyházi kötelék sem az
anyaországra, sem a Szent István koronája
alá tartozó országok egyetemére nézve sem
jár a legparányibb előnnyel sem, sőt ellen
kezőleg a hazaszerző és államfentarló nemzet
jogos szupremeáciájának hátrányára van: az
előadottak alapján azon kérelemmel járulunk
a Mélyen tisztelt Képviselőházhoz, hogy méU
lóztassék a magas kormányt oda utasítani*
hogy felséges királyunk legmagasabb elha
tározásához képest Muraköznek a zágrábi
érseki megyéből való kikeblezése, a szom
bathelyi püspöki megyébe való bekeblezése
s ennek egyházi kanonizálása céljából a
tárgyalásokat haladéktalanul indítsa meg,
illetőleg folytassa, befejezésre juttassa, a
visszacsatolást mielőbb keresztülvigye s arról
jelentést tegyen.

Arthuroé, Varazsd) és e Cseresn уeszein szeme
bámulva pihen meg a helyi e Pieretten (Hirschmann
Rózsi). Csillogva, harmatosán és gyöngyözve bukkan
ki az ide-oda hömpölygő hullámból a Vizittindér
(Mayer Ella). Valószínűleg a viz fölött, a szá
razföldön látható pompás fejdiszü urinók bilin
cselik le tekintetét (Wollák Rezsőné, Mózes Bernátné, Hídvégi Miksa drné, Csakathurner Árminná,
Fenyvesi Józsefné, Strausz Sándorné, Pogány
Ernőné, Kelemen Bélárié. Viola Vilmos drné, Gold
Ferencné, Gát Béláné, Taussig Oszkárné, Weisz
Sándorné).
Rang- és korkülömbség nélkül örömmel vált
szót mindenki a tisztes papszakácsnővel (Hirschraann Leóné), aki bizony nem restéit ilyen előkelő
gyülekezetben is harisnyát kötni a főtisztelendő
úr számára.
De hallga, hallga, uj jövevény érkezett. Megjött
az angol szüffrazettek egyesületének titkárja
(Samuely Ottóné) és mint a nők jogaival igazában
élő hölgy, rögtön parázs beszédet intéz a jelenvoltakhoz, oly szemléltetően beszélve el útját
Csáktornyáig és ecsetelve itteni tapasztalait, hogy
mikor a végén harcos felkelésre hívja fel az el
nyomott női osztályt, maguk a férj urak sem ha
ragudhatnak leá, de lelkesen éljenezik ők maguk is.
De fuiják is már a felkelés dalát. Bevonul
a zenekar, é'én a karmesterrel (Katz Lipót) (azt
mondják, ördögöt szerette ma este a feleségét) és
utána a Bujazzók serege sippal — dobbal, nádi he
gedűvel (Heinrich Alfréd, Scheffer Andor, Kraemer
József. Heinrich Sándor, Neumann Vilmos, Stőger
Béla, Gráner Béla, Mayer bajos, Mózes Jenő).
Azután az étellel, itallal felszerelt sátoros terembe
vonult a társaság. (Mily szépek voltak sátraid,
Jákob!) Scheffer Rezsőné. Rosenberg Rezsőné és
több társuk bizony elláttak mindenkit mindennel,
mit csak szeme-szája kívánt, virággal, gyűmölcs-

csel, hallal, hússal, borral, pezsgővel, hűsítő ita
lokkal és édes süteménnyel, De a farsangi vásár
lást megint megszakítja valami hangos, tarka sokadalom. Nini, parasztlakodalom! Elől a széles
jókedvében nagyokat kurjongató virágbotos Nász
nagy (Scheffer Andor), a gangosán lépegető nyoszolyófiuk és lányok (Weisz Jenő, Hirschmann
Ernő, Székely Tivadar, — Benedikt Margit és
Samuely Böske) majd a vígan táncoló és bodor
füslfelhőket eregető vőlegény (Heinrich Alfred), a
magát kényesen illegető — hajtogató menyasszony
nyal (Mózes Jenő), aki ugyancsak nem fukarkodik
a pogácsával. Utána a násznép (lásd mint Bajazzóknál) és végül a népzenészek inegerősílett ban
dája, húzván a talp alá valót. Muzsikaszó, kurjongatás, hangos nevetés. A menyasszony szülei összecsókolódznak. Táncra kerekedik az egész társaság
és járják hosszan, tüzesen, inig csak ki nem fárad
nak és fel nem kell frisiteniők a fáradt testet.
Szünóra. De ebben .sem nyughatik senki. Mert
feláll a kaszinó titkára, e sorok írója és tréfás
táviratokból megállapítja, hogy a kaszinó 25 éves
lett és hogy egyidejűleg a kaszinó elnöke Hirsch
mann Leó és neje ezüsllakodalmasak. Nagy lel
kesedés, gratulációk özöne, melyet az esüstlakodalmasak meghatva fogadnak.
Mit szóljunk még? Elárverezték az ételeket
és italokat, megint tüzes tánc, kora hajnalig, míg
a vendégsereg el nem oszlott. Maradni ott maradt
azonban elég jelentékeny pénzösszeg, amely a
könyvtárnak uj művekkel való gyarapítására szoigá',
hogy a zajos élvezet után a csendes otthoni estéken
utólag is éreztesse — közvetve ugyan és nem tuda
tosan — gyönyörködtető hatását a lefolyt szép,
fényes és meleg est

A megyei közigazgatás köréből.

S ch w a rz L a jo s dr.

Zalavármegye alispánjának jelentése sze
rint a vármegye területén a csendőrség 135
esetben teljesített bűnügyi nyomozást, mely
ből 128 eset kiderült, a járásbíróságok elé
tartozó kihágás 19 fordult elő, mely mind
kiderütetelt, a közigazgatási hatóságok elé
tartozó kihágás 191 esetben képezte nyomo
zás tárgyát; mind kiderült.
Orvosrendőri hullaszemle 14 eselben
leljesíttetelt, melyek közül a halál okául 4
esetken öngyilkosság, 5 esetben gyilkosság,
5-ben pedig baleset volt megállapítva. —
Tűzeset héttő fordult elő, az okozott 3190
К kár biztosítás folytán egészben megtérül.
Amerikába szóló útlevél 15 esetben adatott
ki. A felnőttek közegészségi állapota az előző
havihoz viszonyítva rosszabb volt, hasonló
képen a gyermekek közegészségi állapota is
a múlt havinál kedvezőtlenebb volt.
Fertőző bántalmak közül: roncsoló loroklob 32, vörheny 5, kanyarp 391, bárány
himlő 5, fültőmirigylob 33 eselben fordult
elő. Elmekórnak о esete képezte hivatalos
beavatkozás tárgyát. Hét évnél fiatalabb gyer
mekek gyógyíltatása 23 eselben lelt elmu
lasztva A trachornabelegeket kezelő orvosok
közül ellenőriztetett dr. Viola Vilmos Mura
siklóson.
Az állategészségügyi viszonyok a raga
dós száj-és körömfájás miatt rosszabbodtak;

/

— KöozöROtayítvónitáe. Mindazoknak |
— Zalamegyei Almanach. Megjelent a politikát vizsgálják egy-egy cikkben. Willian Alex
az igen tisztelt hölgyeknek, a kik szívesek Zalamegyei Almanach 2-iki évfolyama, mely andre Coole cikke a leány kereskedés kérdéséről
voltak a kereskedelmi kaszinó 18-i mulat nek első kötete már tavaly kedvező fogad szól. Farkas Pál »A múlt fogalmai és a jelen
fogalomzavara« címén a nyugati kultúra ésaprogságát előkészíteni, a rendezésben résztvenni, tatásban részesült. Czobor Mátyás, hogy a reeziv eszmék kérdését világítja meg. Kisbán Mik
adományaikkal hozzájárulni, az elárusitás- fokozódó igényeket kielégítse, nem ismert lós zamatos elbeszélése. Perczel Dezső visszaem
nál segédkezni és egyáltalában bármi módon fáradságot és költséget, hogy a közönségnek lékezései, Lyka Károlynak Székely Rertalan fes
is az est sikeréi előmozdítani, szívességükért minél élvezetesebb és tanulságosabb Alma tészetét méltató cikke, Alexander Bernátnak Prohászka Ottokár filozófiáját elemző tanulmánya
áldozatkészségükért hálás köszönetét nyil nachot nyújtson Az Almanach első részét után
a Feljegyzések rovatában érdekes kisebb
vánítja és ugyancsak a közreműködött urak a rendes naptár s hasznos ismeretek a ta tanulmányok, megjegyzések, hozzászólások követ
nak is háláját fejezi ki : a kereskedelmi rifa, mértékek, illetékek, pénzek, díjszabások, keznek. A lap havonkint kétszer jelenik meg, elő
vásárok foglalják el. A 2-ik részt a cimtár fizetési ára egész évre 24 K. (Budapest, Andrássykaszinó választmánya.
— A búcsú tolvajai. A zalaujvári ci képezi a vármegye viszonyai köréből. Képet út 10).
— A népszámlálás köréből. Muracsány
gányok messze földön ismertek enyves uj nyújt a vármegye összes intézményeiről s
jaik révén. Nincs vásár vagy búcsú, hogy az azokban szereplő tisztviselőkről. Ebben a község lakóinak száma a lefolyt népszám
itt-ott zenebonát ne okozanak. Ez történt a tekintetben hézagpótló munka, mert alapo lálás szerint 4080; távollevők száma 34.
vasárnapi búcsú alkalmával Murakirályon is, san tájékoztat mindenről. Az irodalmi (3) A jelenlegi népesség 10 év alatt 718 főnyi
amikor Maltarics .Róza és Vük lgnácné ot részben érdekes olvasmányokat találnak. Itt szaporodást mutatott fel. A távollevők több
tani lakosok zsebéből Jágec zalaujvári cigány írtak: Majláth József gróf, Halis István, Czo nyire, az osztrák tartományokban vasúti
a pénztárcákat kiemelte. De rajta veszett, bor Mátyás, Briglovits Károly dr., Törzsöny munkán vannak. —■ A drávanagyfalui kör
Vilmos, Kovács Alajos, Borbély György. Kincs jegyzőségben a 10 év előtti 1906 lakossal
mert tárcával együtt letartóztatták.
— Rabiátus mostohagyerek. Logozsár István, Lakatos Vince dr, Vutskits György szemben 264 főnyi a szaporulat (13 85%).
Lukács drávamogyoródi 16 éves gyerek dr., Thassy Gábor dr., Novak Mihály, Zrínyi Ebből Drávanagylalura esik 830 (+ 53),
mostohaanyját szóváltás közben egy 2 literes Károly (Muraköz), id Stádel János, Haller Tótfalura 374 (-f 27), Zrinyifalvára 345 ( +
edénnyel arcul vágta, amitől arcát a vér Jenő, Husztka Emil slb. A díszes könyv, 25) 320 (+ 66), Édeskutra 301 ( + 93).
azonnal elöntötte. Az ejtett testisértés miatt melyet 44 kép díszít, ára 2 korona. Kapható — Murakirálynak ez idő szerint 1680, DráStrausz Sándor könyvkereskedésében Csák vaegyháznak 1330 lakosa van, a szaporo
Logozsár Lukácsot bíróság elé állítják.
dás 25 ,/°. — Kotor községben a népszám
— Álarcosbál. Sárközy Testvérek zene tornyán.
— Görgey né naplója és az Est. Az Est, lálás szerint 4523 lakós lakik (+ 744) akik
kara f. hó 28-án húshagyó kedden este a
Zrínyi szálló négy termében álarczosbált amely még alig esztendős fennállása óla máris közül 431 egyén távol van (95 %). A tá
az egész magyar olvasóközönség legkedvesebb vollevők Amerikában, Ausztriában, Horvát
rendez.
legelterjedtebb sajtó orgánuma lett, megszerezte
— Olcsóbb lesz a telefon. Sok híresz Görgey Arturné eddig ismeretlen, kiadatlan emlék országban, Fiumében, Orosz, - s Németország
telés után a kereskedelemügyi miniszter iratait és folytatásokban közli e nagyszerű, kiváló ban s Magyarország területén tartózkodnak,
végre, intézkedik. A telefon díjszabásának asszonynak, a 48—49-iki szabadságharc lángel- sokan ismeretlen helyen.
— Esküvő. Horváth Alajos helybeli
leszállítása tárgyában az előmunkálatok meg méjü tábornoka élettársának ama feljegyzéseit,
amelyek a nagy magyar nemzeti epopeia esemé füszerkereskedő, ma vezeti oltárhoz Kercskezdődtek, melyből kitetszőleg a telefonháló nyeire vonatkoznak.
már Gizellát, Kercsmár Nándor helybeli
zatban a zónarendszerü díjszabást fogják
Aki tudja, hogy a nagy nyugati nemzetekkel
életbeléptéim. Ennek következtében a köze szemben a mi irodalmunk és történetírásunk szabómester leányát.
— A tandijkárpótlás kiutalványozása.
lebbi állomásokra való beszélgetés az eddigi 2 milyen rettenetesen szegény éppen momoárok
K-nál olcsóbb lesz. Újítás lesz a telelőn körül dolgában, az teljes mértékben méltányolni tudja, A kultuszminiszter leiratában értesítette a
hogy eddigi koszorújába milyen értékes uj levelet
a társas telefon bevezetése is, mely több fűzött most Az Est amikor megmutatja, hogy a vármegyék közigazgatási bizottságait, hogy a
családnak vagy félnek társasvezetéket bocsát napi múló szenzációk és a (ürge hírszolgálata tandijkárpótlásnak 1910. évi szeptember—
rendelkezésre közös használatra.
mellett egyformán néz a jelenbe, jövőbe és múltba deczember havi részéi csakis az ugynevezelt
— Öngyilkosság. Perlakon Plalti Ti kiásván a múltból olyan kincseket, amelyek az »pótutalványozási időszak« alatt áll módjá
ban utalványozni, mely időszak ez év márvadar ottani kereskedő e hó 19-én meg egész magyar szellemet teszik gazdagabbá.
— A kolera ellen való védekezés. Mint czius végével lejár. Ennélfogva az iskolafenmérgezte magát és rövid szenvedés után
meghalt. A 44 éves szerencsétlen embert hogy a kolera a múlt évhen már az ország tarlók által deczember 31-ig benyújtóit kér
családi ügyek és anyagi bajok kergették a több részén föllépett s ennélfogva lehetséges, vényeket teljesen felszerelve, szabályszerűen
sőt valószínű, hogy ez a félelmetes betegség letárgyalva, a landijkárpótlási megállapító
halál karjaiba.
— Egy nagyobb szőlőbirtokos az Érmei lék az idén is meglátogat bennünket s erőseb határozattal együtt legkésőbb február 29-éig
ről és a Delawareról igy nyilatkozik : ügy tapasz ben fog terjedni, mint tavaly: minthogy más fel kell terjeszteni.
taltam szőlészeti és borászati nagygyűléseken, hogy részről a védekezésnél, az óvrendszabályok
nagy ellensége ennek a zöld asztal körül ülők se elrendelésénél és foganatosításánál azon ok
rege és leginkább azok, akik elméletileg foglal ból, hogy azok az egyesre, a családra, a köz
Van szerencsém a n. é. közönség szi
kozva a szőlőműveléssel, azt з е т tudják, milyen
fán terem a Delaware, ez a szép aranysárga szinü ségre, a személy- és értékforgalomra s álta ves figyelmét felhívni, miszerint: farsangi
bor. Én állítom : igenis meg van benne mind az lában véve a nagy közönségre fölötte hát CZÍkkekben nagy raktárt tartok : u. m.
a jó tulajdonság, aminek egy finom és erős bor rányosak és károsak, emellett pedig a be báli czipök, keztyük, ingek és
ban meg keli lenni. Legutóbb ültettem egy táb tegség már magában véve a nyugalmat is
lára 5000 drb. piros Delaware sima vesszőt, az megbontja, bajos azt az időt bevárni, amig nyakkendők legyezők, fejdiszek
művirágok, echarpok slb. állandóan
5000 tőke 30 hektoliter bort adott, most is min
den tőke rakva van szőlővel, többet várók mint a vizsgálat eredménye az országos kolera raktáromon kaphatók.
laboratóriumból
közölve
lesz:
oda
kell
töre
tavaly. Mustja a klosterneuburgi mérő szerint
Egyszersmind a n. é. hölgyközönség
eddig 27%-nál kevesebb nem volt, a inult évben kednünk, hogy a szakvizsgálat mentül gyor szives tudomására adom, hogy kézimunkák
30°/0 ot ért el és igy akinek legalább is 10e/0-nyi sabban megtörténjék. Ebből az érdekből az
Delaware-szőlője terem, annak rossz bora soha alispán a törvényhatósági közgyűlésnek lett ban úgy az összes anyagok valamint
megkezdett dolgokban nagy válasz
sem lehet, mert ez még rossz esztendőben is meg
jelentése szerint már adatokat gyűjtött arra tékom van.
javítja a többi fajta szőlők borait.
— Kószahír. Állandóan rebesgették, hogy nézve, hogy veszély idején a belügyi tárca :: Vidéki szives megrendeléseket a legpontosabban iszközlök. : :
Perlak képviselőtestületének akadékoskodó terhére a vármegyében mozgó bkkteriologiaí
B. pártfogásukat kérve, maradok
magatartása folytán a kormány az oltani laboratórium legyen beszerezhető.
kiváló tisztelettel:
— Kosárfonó tanfolyam. A muracsányi
kir. járásbíróságot megszüntetni akarja. A
Kelem en Béla
sok szóbeszédnek véget vetendő, Batthyány kosárfonó háziipar-tanfolyam, mely m. év
férfi- és női divatéruhéza Csáktornyán.
Pál gróf, a vármegye volt főispánja, egye r.ov 1-én nyílt meg, a ' befejezéshez köze
ledik.
Igen
szép
eredményt
ért
el
—
ez
any1
I
Nagy
női kalapraktár 1 1
nesen az igazságügyminiszternél érdeklődött
az iránt, mi alapja van a sok mende-mon- nyira, hogy a tanfolyam hallgatói már a
Köszönetnyilvánítás.
dának. Az itt szerzett információkból kitűnt, jövő téli tanfolyam iránt érdeklődnek. A
hogy a hirnek semmi alapja nincs s hogy tanfolyam befejezésével jövő hó 6-án né
Felejthetetlen férjem, illetve apánk el
perlaki kir. járásbíróság feloszlatását a mi hány napra térjedő szőlőollási és íatenyészhunyta álkalmábó! nyilvánított részvétért,
tési kurzus nyílik meg.
nisztériumban nem tervezik.
valamint a (emelésen való megjelenésért ez
A Magyar Figyelő legújabb számát Tisza
— Névmagyarosítás. Boszkovitz Lipót, István gróf cikke nyitja meg. Weriheimernek nagy
úton mondunk mindenkinek hálás köszönetét.
a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvény- Andrássy könyvét ismerteti. A tengelye ennek a
özv. Melder Márkusné és családja.
társaság budapesti tisztviselője nevét belügy cikknek a Deák féle kiegyezés igazi története. Réz
miniszteri engedéllyel Vasvári-ra változtatta. Mihály és Herczeg Ferenc a radikális nemzetiségi

Értesítés.

— Na leteóimaiini prék Oceana.
Vanirnnn je oCitovai, da tekuöeg Ijeta juliuS
4rga dana bude na zrakoplov odlazil iz
Cincinnatia (Amerika) i preko Atlanskoga
mórja bude u Europu letel. Ov put bude
njemu koátal 56. jezero dolláré. Nego kaj
de biti oada, ako Vaniman svojum maSinom
u morje vtune? Lehko je nekaj napré
povedati, nego ciélo diélo je ipák u Bo2je
ruke deto.
— Oruzjekovac. Baukó Ferenc béciskogi stanovnika ozufcje je nekakvo faliri
gó imalo, odnesel je к selskomu kovaCu,
da nek poreparéra ovu hudu fl nlu. U kovaönici je GaSpar Lajos iiioá prék vzel puS
ku, da ju popravi, i hotel je na njoj nekaj
spajati. Zato ju je u ogenj del. Puska je
bila nabita, i ciéli nabitek se je inoSu u
drévo zavrtel. TeSkemi ranemi su nesretnoga inoáa u épital spravili.
— Samoubojni ino§. Pender
lendvavaáarhel|ski 16 godme slari IrgovaCki
inoé se je na promet najzi obesil Dvé liste
je nazaj ostavil, u kojim se tuZi, da ga je
premetvoditelj uvjek sekéral.
— Ubojna ljubav. Bella Janóé klánfarski inoé u Zalaegersegu je zaljubljen brl.
Jóé je зато pelnajst godine stari, ali zalo
njegva ljubav je plamna, moéna. Na tak,
da je siromaöki deCko u pitvini, u lun.pariji
iskal olakéicu. Ali njegvi penezi su na
hitroma sfalili, i prisiljen je bil nazaj iti u
radionicu, gde je tuZno dalje delal. U prol
iim tjednu se je hotel od Zivota skonéati.
Sibicerazmoka je pil i ogittano, med strahovile muke su ga u ápital spravili. — Hej
Janéek, JanCek, bolje bi bilo tebi makviée
cmuliti, ali pák medenovodu piti, nek se
ogiflati. Ti slépa ljubav, zakaj sí ga vmorila
i móriig u crnu zemlju spravila

Hirdetések
felvétetnek *^ P (
e lap kiadóhivatalában.

A gyakorlati irányú m űvelődés teljes fegyvertára

Révai Nagy Lexikonja
az összes ism eretek enciklopédiája.

500 magyar tudós alkotása. Minden ismeretek foglalatja
18 nagy molcadrétü vaskos kötetben.
16,000 szövegoldal. 200,000 ismeretterjesztő cikk. 10,000
illusztráció és térkép a szövegben és 1000 színes és fekete
műmellékleten.
1910. decembertől kezdve 4-hnvonta 1— 1 kötet jelenik
meg. A teljes mű ára 18 kötetben, díszes angol vászon
kötésben 288 korona.

Kedvező fizetési feltételek mellett szállítja:
Fischel Fülöp

Strausz Sándor

könyvkereskedése
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a betegséggel januárban 146 község volt
fertőzve. Áz állatvásárok a nagyarányú be
tiltások folytán épúgy, mint a marharakodó
állomások kis forgalmat mutattak.

K Ü L Ö N F É L É K .
A z én Mnyám.
Az én anyám szerény asszony
Nem hord tornyos kalapot.
Nem szeret 0 cifrálkodni,
Megveti a divatot.

,

Arcán nincsen egy kenőcs sem,
Partümöt nem ismer ő;
Zsúrra nem jár pletykáikodni,
Mert nem dologkerülő.
Nem olvas ő trágárságot,
Nem flörtéi mint más asszony.
Legfőbb gondja, hogy a házban
Mindent rendben tarthasson.
Legkedvesebb olvasmánya
Egy félig nyütt biblia;
Leggyakoribb vizitje az
Ünnepi litánia.
A család az ő világa,
Boldogsága, mindene.
Puha fészek, boldog család
Az ő legszebb érdeme.
K o zm a Im r e

.

— Áthelyezés. A csász. kir. szab. Déli
vaspálya Társaság Budapesti Üzletigazgató
sága Masztnak József forgalmi hivatalnokot
Zágráb állomásról a zágrábi forgalmi főnök
séghez helyezte át.
— Tanfelügyelői látogatás. Kőrössy
Sándor kir. s. tanfelügyelő a múlt hét fo
lyamán vidékünkön |árt: 18-án d. e. a tanilóképző-iutézetben megtartott kántorképesítő-vizsgálaton elnökölt Ruzsicska Kálmán
dr. kir. tanácsos, tanfelügyelő képviseletében;
ugyanaz nap d. u. meglátogatta a drávanagyfalusi áll. iskolát, ahol az iskolaépület és
tanítói lakás tárgyában is tárgyalt. 19én
meglátogatta a Csáktornyái alsófoku iparos
tanonciskolát. 20-án d. e. meglátogatta a
drávaszentmihályi áll. iskolát s d. u. Viziszenlgyörgyön tárgyalt az ottani közs. isko
lánál felmerült dologi és személyi ügyek
elintézése érdemében
— Jubiláló állomásfőnök. A déiivasutitársaság Kolor-alsódomboru állomásának
tisztikara 1. hó 19-én ünnepélyt rendezett
elöljárója, Hagemann Ferencz állomásfő
nöknek, a vasúti szolgálatban töltött negyedszázados működésének megünneplésére. Az
ünnepély első része már délelőtt folyt le
az állomás hivatalos helyiségeiben, amikor
a liszttársak az állomásfőnököt a jubilleum
alkalmából üdvözölték. A jubileumnak este
folytatása volt a szükebb körben rendezett
estélyben, melyen tisztelői közül is többen
megjelentek a társadalom köréből, köztük a
kerület képviselője Zalán Gyula dr. is. A
lakomán az első felköszöntőt Hochecker
Ferencz vasulitiszt mondotta a jubilánsra,
melynek végeztével a tisztikar nevében egy
értékes gyűrűt nyújtott át neki. — A ke
délyes társaság csak a reggeli órákban kez
dett oszladozni.
— Közgyűlés. A Csáktornyái Takarékpénztár e hó 13-án tartotta meg 39. rendes
közgyűlését. Elnöklő igazgató Pálya Mihály
a közgyűlés határozatképességet konstatál
ván, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére
Rosenberg Rezsőt és Benedikt Bélát kérte
fel. Felolvastatlak az igazgatóság s a fel
ügyelő-bizottság jelentései, melyek helyeslő
i g tudomásul vétele kapcsán az évi szá
madások jóváhagyattak s a felmentvény az

igazgatóságnak, valamint a felügyelő-bizott Tkalcsecz Lénárdnak 600 К-t kellett voln*
ságnak megszavaztatott. Az év folyamán kapnia, mit azonban semmiképen sem tu
elhunyt Beroyák Károly, Hochsinger Sándor dott megkapni, noha a pénzre nagy szük
és Nuzsy Mátyás volt igazgatósági tagok sége lett volna.. Múlt kedden végre anyemléke megörökittetetL Az igazgatóság nye- nyira összekapott fiú és apa emiatt, hogy
reményfeloszlást tervezete szerint a közgyű Tkalcsecz Lénárd, aki különben ácssegéd,
lés osztalékra 71)000, közhasznú és jótékony fejtsél ragadott s ezzel a folyosón először
célra 1050, az igazgatósági tagok jutalékára bátyját, majd benn a szobában atyját, anyját
9675, a tisztviselők és szolga jutalmazására és hugját leütötte. Utóbiak szörnyet haltak,
6250, a berendezés értékcsökkenésére 950, előbbi azonban felocsúdott. A gyilkos, aki
kétes követelések leírására 7321, a rendkí 6 kiskorú gyermek atyja, önként jelent
vüli tartalékalap gyarapítására 6000 koronát kezett a rendőrségnél. Az áldozatokat nagy
szavazott meg. Az igazgatósságba Wollák részvét mellett szerda délután temették el.
Rezső, Gráner Miksa, Pethő Jenő, Schwarz
— Leesett a padlásról. Horváth Antal
Albert dr., Slrausz Sándor, Hirschmann murafüredi gazda múlt héten a padlásra
Adolf (uj), Kovácsics Ferenc dr. (uj), válasz ment, hogy onnan szénát hozzon. Nagyon
tattak meg. A felügyelő-bizottság rendes tag sokáig nem jött vissza. Felesége keresésére
jai: Alszeghy Alajos, Dénes Béla, Herzer indult, de csak holtan akadt rá a padlás
Izidor; póttagok: Binder Károly, VerbanCsics aljában. Az orvosi vizsgálat szerint az 56
Ferenc. Pálya Mihály igazgató abbeli előter éves ember valószínűleg leesett a földre s
jesztését, hogy az igazgatósági tagok eddigi ennek következtében koponyarepedést szen
jutaléka emeltessék, Wollák Rezső igazgató- vedett. Ez okozta halálát.
sági tag kérésére a közgyűlés mellőzte. Vé
— Uj könyv. Rendkívül tanulságos és
gezetül a közgyűlés Schwarz Albert dr. in tudományos szakmunka hagyta el a napok
dítványára igazgatónak s a tisztviselői kar ban a sajtót. A könyv teljes címe: *A pénz
nak érdemeik elismerésével buzgó tevékeny lényege és értékcsökkenésének okai«. Érdekségükért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. kességét növeli az a körülmény, hogy a
— Póttartalékosok kiképzése. A cs és könyv szerzője Kovács Lipót dr. Csáktornyái
kir. 48. hadkiegészítő parancsnokság a terü köz- és váltó ügyvéd. A tudós szerző 162
letén besorozott póttartalékosokat f. é. már oldalon át jog és pénzügyi filozófiai alapon
cius 6-ára hitta be Nagykanizsára, akik az foglalkozik a könyvben a fiktív tőkével,
nap reggel 7 órakor a parancsnokság iro melyet a világ nagy polipjének nevez s
dájában jelentkezni tartoznak. Azon pót- amelyre most, amikor a földjáradék képző
tartalékosok ellen, akiknek a behivójegyet dést az értékemelkedési adóval akarják el
kézbesíteni nem lehetett, a törvény értelmé lensúlyozni, a közfigyelmet fokozott mér
ben szigorú büntetési eljárást indítanak meg. tékben törekszik ráirányítani. Ebből kifolyólag
— Meghívó. A Csáktornyái magy. kir. a pénz lényegének a kérdésére is áttér s
állami leányinternátus növendékei 1911. évi ezzel kapcsolatosan a pénz értékcsökkené
február hó 27-én a polgári iskola tornater sének során rámutat a fiktiv vevőerők sze
mében szinielőadást tartanak. Előadják »Az repére, mint az értékcsökkenés döntő ténye
egészséges beteg«, »A Haza« s »Az asszony zőjére. Kovács Lipót dr. ezzel a munkájával
gazdaság« című színdarabokat. Kezdete délu csak öregbítette babérjait, melyeket sociális
tán 5 órakor. Belépti-díj: személyenkint 1 K. és egyéb munkáival az irodalmat eddig gaz
A tiszta jövedelem a szegény tanulók tan dagította. A könyv Lampel fővárosi kiadá
sában jelent meg és ára 4 5 0 K.
könyvei beszerzésére fordíttatik.
— A Dr. Richter-féle Liniment. Cape. comp.
— Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái
Takarékpénztár két polgári iskolai növen (Horgony Pain -Expeller) igazi, népszerű háziszerré
lett, mely számos családban már sok év óta
déknek az iskolai év végén leendő megju- mindig készletben van. Hátfájás, csipőfájdalom,
lalmazása céljából szives volt 40 koronát fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nóí a Horgony-Liadományozni, melyért az intézet nevében nimenttel való bedörzsölések mindig fájdalomcsil
ezúton is hálás köszönetét mond a polg. lapító hatást idéztek elő ; sőt járványkórnál, minő:
a kolera és hányóhasfolyás, az altestnek Horgonyisk. igazgatósága.
Linimentlel való bedörzsölése mindig igen jónak
— Az idei fősorozás elhalasztása. A bizonyait. Ezen kitűnő háziszer jó eredménnyel
kormány a Ház elé terjesztette ugyan az alkalmaztatott bedörzsölésképen az inflaenza ellen
1911. évre kiállítandó újoncok megajánlá is és üvegekben: á К —.80, К 1.40 és К 2.— а
sáról szóló törvényjavaslatot, minthogy azon legtöbb gyógyszertárban kapható; de bevásárlás
alkalmával tessék határozottan: Richter-féle Hor
ban előrelátható, hogy a törvényjavaslat nem gony
Linimentet (Horgony-Pain-Expellert) kérni,
fog megszavaztatni a kellő időre, épen azért valamint a »Horgony« védjegyre figyelni és csak
a honvédelmi miniszter intézkedett, hogy az eredeti üveget elfogadni.
illetékes hatóságok március hó közepéig
— A »Vasárnapi Újság« február
újabb ujoncozási, utazási és működési ter 26-iki száma pompás képek egész sorával
vezetet állapítsanak meg, hogy az idei fő- ismerteti gróf Andrássy Gyula nagyszerű
sorozás a folyó évi április hó 1-től május gyűjteményének műkincseit. A többi képek
hó 31-ig terjedő időben legyen megtartható. közt vannak : A prófélá-nak egyes érdekes
— Gyászhír. Kopcsándi Mihály cigány jelenetei, a Sárosfürdő új épületének terve,
zenész e hó 22 én meghalt. Kopcsándi ré a szolnoki Tisza hid építése stb. Szépirodalmi
gebben a helybeli Csicseri-banda tagja volt, olvasmányok: Rákosi Viktor regénye, H.
de utóbb külföldre került s állandóan Ber Szederkényi Anna novellája, versek francziálinben tartózkodott, ahonnan itteni családját ból fordított regény. Egyéb közlemények:
rendesen támogatta. Utóbbi időben azonban Sárkány Sámuel püspök arcképe és nekro
agylágyulásba esett s így övéi körébe haza lógja, Rotschild báró arcképe és kép a te
tért. Hozzátartozói nem sokáig ápolhatták, metéséről, Junius cikke a pestisről, tárcacikk
mert múlt szerdán agyszélhüdés következ a hétről s a rendes heti rovatok. A »Vasár
tében 60 éves korában meghalt. Csütörtökön napi Újság« előfizetési ára negyedévre 5 К
temették el. Nyugodjék békében l
a »Világkróniká«-val együtt 6 K. Meg
— Tömeges gyilkosság. A varasdi Tka- rendelhető: (Budapest, IV. kerület, Egyetem
lecz családban állandóan dúlt a perpatvar utca 4. szám).
és pedig holmi örökösödési ügyek miatt. Már
F o ly tatá s a mellékleten
pörre is került a dolog, melyből kifolyólag

— Na leteóimaiini prék Oceana.
VanimHn je oCi tóval, da tekuőeg Ijeta juliuá
4-ga dana bude na zrakoplov odlazil iz
Gincinnatia (Amerika) i preko Atlanskoga
mórja bade u Europa letel. Ov put bade
njernu koátal 56. jezero dolláré. Nego kaj
őe biti oada, ako Vaniman svojum maSinom
u morje vtune? Lehko je nekaj napré
povedati, nego ciélo diélo je ipák u Bo2je
ruke deto.
— Oruzjekovac. bankó Ferenc béciakog» stanovnika ozufcje je nekakvo faliri
gó imalo, odnesel je к selskomu kovaCu,
da nek poreparéra ovu hudu fl nlu. U ko
váiméi je Gaápar LajoS inoö prék vzei puö
ku, da ju popravi, i hotel je na njoj nekaj
spajati. Zato ju je u ogenj del. Puska je
bila nabita, i ciéli nabitek se je inoáu u
őrévo zavrtel. TeÉkemi ranemi su nesret*
noga inoáa u ápital spravili.
— Samoubojni inoá. Pender Joief
lendvavaőarhel|ski 16 godme slari trgovaéki
inoé se je na promet naj2i obesil Dvé liste
je nazaj ostavil, u kojim se tuÉi, da ga je
premetvoditelj uvjek sekéral.
— Ubojna ljubav. Bella Janóé klán*
farski inoö u Zalaegersegu je zaljnbljen bil.
JoS je зат о pelnajst godine stari, ali zalo
njegva ljubav je plamna, moöna. Na tak,
da je siromaSki deöko u pitvini, u lumpariji
iskal olakéicu. Ali njegvi penezi su na
hitroma sfalili, i prisiljen je bil nazaj iti u
radionicu, gde je tuZno dalje delal. U prol
iim tjednu se je hotel od Zivota skonéati.
Sibicerazmoka je pil i ogiltano, med strahovite muke su ga u ápital spravili. — Hej
JanCek, JanCek, bolje bi bilo tebi inakviCe
cmuliti, ali pák medenovodu piti, nek se
ogiflali. Ti slépa ljubav, zakaj si ga vmorila
i mortig u crnu zemlju spravila
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e lap kiadóhivatalában.

A gyakorlati irányú művelődés teljes fegyvertára

Révai Nagy Lexikonja
az összes ism eretek enciklopédiája.

500 magyar tudós alkotása. Minden ismeretek foglalatja
IS nagy molcadrétü vaskos kötetben.
16,000 szövegoldal. 200,000 ismeretterjesztő cikk. 10,000
illusztráció és térkép a szövegben és 1000 színes ős fekete
mflmellékleten.
1910. decembertől kezdve 4-havonta 1— 1 kötet jelenik
meg. A teljes mű ára 18 kötetben, díszes angol vászon
kötésben 288 korona.

Kedvező fizetési feltételek mellett szállítja:
Fischel Fülöp

Strausz Sándor

könyvkereskedése

í j
igazgatóságnak, valamint a felügyelő-bizott Tkalcsecz Lénárdnak 600 К-t kellett volna
ságnak megszavaztatott. Az év folyamán kapnia, mit azonban semmiképen sem tu
elhunyt Bernyák Károly, Hochsinger Sándor dott megkapni, noha a pénzre nagy szük
és Nuzsy Mátyás volt igazgatósági tagok sége lelt volna.. Múlt kedden végre anyemléke megörökíttetetL Az igazgatóság nye nyira összekapott fiú és apa emiatt, hogy
remény feloszlást tervezete szerint a közgyű TkaJcsecz Lénárd, aki különben ácssegéd,
K Ü L Ö N F É L É K .
lés osztalékra 71)000, közhasznú és jótékony fejesét ragadott s ezzel a folyosón először
célra 1050, az igazgatósági tagok jutalékára bátyját, majd benn a szobában atyját, anyját
Az én A n y á m .
9675, a tisztviselők és szolga jutalmazására és húgát leütötte. Utóbiak szörnyet haliak,
6250, a berendezés értékcsökkenésére 950, előbbi azonban felocsúdott. A gyilkos, aki
A z én anyám szerény asszony,
N em hord tornyos kalapot.
kétes követelések leírására 7321, a rendki 6 kiskorú gyermek atyja, önként jelent
N em szeret 6 cifrálkodni,
vüli tartalékalap gyarapítására 6000 koronát kezett a rendőrségnél. Az áldozatokat nagy
M egveti a divatot.
szavazott meg. Az igazgatósságba Wollák részvét mellett szerda délután temették el.
A rcán nincsen egy kenőcs sem,
Rezső, Gráner Miksa, Pethő Jenő, Schwarz
— Leesett a padlásról. Horváth Antal
Pariüm öt nem ism er ő ;
Albert dr., Slrausz Sándor, Hirschmann murafüredi gazda múlt héten a padlásra
Zsúrra nem j á r pletykálkodni,
Adolf (uj), Kovácsics Ferenc dr. (uj), válasz ment, hogy onnan szénát hozzon. Nagyon
M ert nem dologkerülő.
tattak meg. A felügyelő bizottság rendes tag sokáig nem jött vissza. Felesége keresésére
N em olvas ő trágárságot,
jai: Alszeghy Alajos, Dénes Béla, Herzer indult, de csak holtan akadt rá a padlás
N em flörtöl m in t m á s asszony.
Izidor; póttagok: Binder Károly, VerbanCsics aljában. Az orvosi vizsgálat szerint az 56
Legfőbb gondja, hogy a házban
Ferenc. Pálya Mihály igazgató abbeli előter éves ember valószínűleg leesett a földre s
M indent rendben tarthasson.
jesztését, hogy az igazgatósági tagok eddigi ennek következtében koponyarepedést szen
Legkedvesebb olvasm ánya
jutaléka emeltessék, Wollák Rezső igazgató- vedett. Ez okozta halálát.
Egy félig n yű tt biblia;
sági tag kérésére a közgyűlés mellőzte. Vé
— Uj könyv. Rendkívül tanulságos és
Leggyakoribb vizitje a z
gezetül a közgyűlés Schwarz Albert dr. in tudományos szakmunka hagyta el a napok
Ünnepi litánia.
dítványára igazgatónak s a tisztviselői kar ban a sajtót. A könyv teljes címe: »A pénz
A család a z ő világa,
nak érdemeik elismerésével búzgó tevékeny lényege és értékcsökkenésének okai«. ÉrdekBoldogsága, mindene.
ségükért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. kességét növeli az a körülmény, hogy a
Puha fészek, boldog család
A z Ő legszebb érdeme.
— Póttartalékosok kiképzése. A cs és könyv szerzője Kovács Lipót dr. Csáktornyái
K o z m a Im r e .
kir. 48. hadkiegészítő parancsnokság a terü köz- és váltó ügyvéd. A tudós szerző 162
letén besorozott póttartalékosokat f. é. már oldalon át jog és pénzügyi filozófiai alapon
— Áthelyezés. A csász. kir. szab. Déli cius 6-ára hitta be Nagykanizsára, akik az foglalkozik a könyvben a fiktiv tőkével,
vaspálya Társaság Budapesti Üzletigazgató nap reggel 7 órakor a parancsnokság iro melyet a világ nagy polipjének nevez s
sága Masztnak József forgalmi hivatalnokot dájában jelentkezni tartoznak. Azon pót- amelyre most, amikor a íöldjáradék képző
Zágráb állomásról a zágrábi forgalmi főnök tartalékosok ellen, akiknek a behivójegyet dést az értékemelkedési adóval akarják el
séghez helyezte át.
kézbesíteni nem lehetett, a törvény értelmé lensúlyozni, a közfigyelmet fokozott mér
— Tanfelügyelői látogatás. Kőrössy ben szigorú büntetési eljárást indítanak meg. tékben törekszik ráirányítani. Ebből kifolyólag
Sándor kir. s. tanfelügyelő a múlt hét fo
— Meghívó. A Csáktornyái magy. kir. a pénz lényegének a kérdésére is áttér s
lyamán vidékünkön |árt: 18-án d. e. a ta állami leányinternátus növendékei 1911. évi ezzel kapcsolatosan a pénr értékcsökkené
nítóképző-intézetben megtartott kántorképe- február hó 27-én a polgári iskola tornater sének során rámutat a fiktiv vevőerők sze
sítő-vizsgálaton elnökölt Ruzsicska Kálmán mében szinielőadást tartanak. Előadják »Az repére, mint az értékcsökkenés döntő ténye
dr. kir. tanácsos, tanfelügyelő képviseletében; egészséges betege, >A Haza« s »Az asszony zőjére. Kovács Lipót dr. ezzel a munkájával
ugyanaz nap d. u. meglátogatta a drávanagy- gazdaság« című színdarabokat. Kezdete délu csak öregbitette babérjait, melyeket sociális
falusi áll. iskolát, ahol az iskolaépület és tán 5 órakor. Belépti díj: személyenkint 1 K. és egyéb munkáival az irodalmat eddig gaz
tanítói lakás tárgyában is tárgyalt. 19-én A tiszta jövedelem a szegény tanulók tan dagította. A könyv Lampel fővárosi kiadá
meglátogatta a Csáktornyái alsófoku iparos- könyvei beszerzésére fordíttatik.
sában jelent meg és ára 4 5 0 K.
tanonciskolát. 20-án d. e. meglátogatta a
— A Dr. Richter féle Liniment. Caps. comp.
— Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái
drávaszentmihályi áll. iskolát s d. u. Vizi- Takarékpénztár két polgári iskolai növen (Horgony Pain-Expeller) igazi, népszerű háziszerré
szentgyörgyön tárgyalt az ottani közs. isko déknek az iskolai év végén leendő megju- lett, mely számos családban már sok év óta
lánál felmerült dologi és személyi ügyek talmazása céljából szives volt 40 koronát mindig készletben van. Hátfájás, csipófájdalom,
fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél a Horgony-Lielintézése érdemében
adományozni, melyért az intézet nevében nimenttel való bedörzsöléselr mindig fájdalomcsil
— Jubiláló állomásfőnök. A délivasuti- ezúton is hálás köszönetét mond a polg. lapító hatást idéztek elő ; sőt járványkórnál, minő :
társaság Kolor-alsódomboru állomásának isk. igazgatósága.
a kolera és hányóhasfolyás, az altestnek HorgonyLinimenttel való bedörzsölése mindig igen jónak
tisztikara t. hó 19-én ünnepélyt rendezett
— Az idei fösorozás elhalasztása. A bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredménnyel
elöljárója, Hagemann Ferencz állomásfő
nőknek, a vasúti szolgálatban töltött negyed- kormány a Ház elé terjesztette ugyan az alkalmaztatott bedörzsölésképen az inflaenza ellen
is és üvegekben: á К —.80, К 1.40 és К 2.— а
százados működésének megünneplésére. Az 1911. évre kiállítandó újoncok megajánlá legtöbb gyógyszertárban kapható; de bevásárlás
sáról
szóló
törvényjavaslatot,
minthogy
azon
ünnepély első része már délelőtt folyt le
alkalmával tessék határozottan: Richter-féle Hor
az állomás hivatalos helyiségeiben, amikor ban előrelátható, hogy a törvényjavaslat nem gony Linimentet (Horgony-Pain-Expellert) kérni,
fog
megszavaztatni
a
kellő
időre,
épen
azért
valamint a »Horgony« védjegyre figyelni és csak
a tiszttársak az állomásfőnököt a jubilleum
alkalmából üdvözölték. A jubileumnak este a honvédelmi miniszter intézkedett, hogy az eredeti üveget elfogadni.
illetékes
hatóságok
március
hó
közepéig
— A »Vasárnapi Újság« február
folytatása volt a szükebb körben rendezett
estélyben, melyen tisztelői közül is többen újabb ujoncozási, utazási és működési ter 26-iki száma pompás képek egész sorával
megjelentek a társadalom köréből, köztük a vezetet állapítsanak meg, hogy az idei fő ismerteti gróf Andrássy Gyula nagyszerű
kerület képviselője Zalán Gyula dr. is. A sorozás a folyó évi április hó 1-től május gyűjteményének műkincseit. A többi képek
lakomán az első felköszöntöt Hochecker hó 31-ig terjedő időben legyen megtartható. közt vannak : A prófétá-nak egyes érdekes
— Gyászhír. Kopcsándi Mihály cigány jelenetei, a Sárosfürdő új épületének terve,
Ferencz vasulitiszt mondotta a jubilánsra,
melynek végeztével a tisztikar nevében egy zenész e hó 22-én meghalt. Kopcsándi ré a szolnoki Tisza híd építése stb. Szépirodalmi
értékes gyűrűt nyújtott át neki. — A ke gebben a helybeli Csicseri-banda tagja volt, olvasmányok: Rákosi Viktor regénye, H.
délyes társaság csak a reggeli órákban kez de utóbb külföldre került s állandóan Ber Szederkényi Anna novellája, versek francziálinben tartózkodott, ahonnan itteni családját ból fordított regény. Egyéb közlemények:
dett oszladozni.
— Közgyűlés. A Csáktornyái Takarék rendesen támogatta. Utóbbi időben azonban Sárkány Sámuel püspök arcképe és nekro
pénztár e hó 13-án tartotta meg 39. rendes agylágyulásba esett s így övéi körébe haza lógja, Rotschild báró arcképe és kép a te
közgyűlését. Elnöklő igazgató Pálya Mihály tért. Hozzátartozói nem sokáig ápolhatták, metéséről, Junius cikke a pestisről, tárcacikk
a közgyűlés határozatképességet konstatál mert múlt szerdán agyszélhüdés következ a hétről s a rendes heti rovatok. A »Vasár
ván, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére tében 60 éves korában meghalt. Csütörtökön napi Újság« előfizetési ára negyedévre 5 К
a »Világkróniká«-val együtt 6 K. Meg
Rosenberg Rezsőt és Benedikt Bélát kérte temették el. Nyugodjék békében !
— Tömeges gyilkosság. A varasdi Tka- rendelhető: (Budapest, IV. kerület, Egyetem
fel. Felolvastattak az igazgatóság s a fel
ügyelő-bizottság jelentései, melyek helyeslő lecz családban állandóan dúlt a perpatvar utca 4 szám).
i g tudomásul vétele kapcsán az évi szá és pedig holmi örökösödési ügyek miatt. Már
F o ly tatá s a m ellók létén
madások jóváhagyattak s a felmentvény az pörre is került a dolog, melyből kifolyólag

a betegséggel januárban 146 község volt
fertőzve. Áz állatvásárok a nagyarányú be
tiltások folylán épúgy, mint a marharakodó
állomások kis forgalmat mutattak.

D rugo: OgraniCiti se mora svojevoljno
zaduéivanje zemljiáta. Ustanoviti se mora
zakonorn, do kője stalne visine smije se
seljak u sluCaju nuéde zaduéiti na svoj
posjed.
T retje: Poljodelci moraju se organizirati u samoupravna druötva. Pojedini seljak,
kad prodaje svoje plodine, upucen je na
razne agente i éitne trgovce, kroz Cije ruke
mora prejti éito, prije nego dojde na odredjeno mesto. Tako seljaCtvo izgubi mnogo
profita. KréCanski socijalizem zahteva dakle,
da seljaci stvore udruge, kője bi same neposredno kod prodaje posredovale i pribavIjale seljakom gospodarske potrebátine.
C etrto: Mnogo put treba seljak u velikoj téskobi pomoC, treba kredita. Ali táj
kredit mora biti jetiin, fal. A táj ma se ne
daje po deneénjimi razáirenimi bankami,
kője sarno puné 2epe akcionerom, a narodu
imetak na bubenj dovadjaju. Sigdi bi imale
si urediti Rajíejsenove ili spodobne druge
kasé seljaCke.
P e tő : lmade se upeljati prisilno osiguravanje. Vnogi seljak neCe da se proli zlom
vremenu asekurira, a vnogopul je to i teéko.
HoCemo ustanoviti dobre asekuracijonalne
banke, kője budu obilno a jeftino davale
potpore onim, koji nastradaju.
S e sto : Dugotrajne sudbene rasprave
poznate su po svojimi hudimi posljedicami
Ovu éalostnu stranu iz éivota seljaétva mo
raju odstraniti tako zvani mirovni sudi,
koji bi za badava, vu kratkoma sudili med
pojedinimi strankami.
S ed m o : Zahtevamo da se snizi zemljarina. DeneSnji porez porazdeljen je maCu-

hinski. Sve mora zemtja nősíti. Siromak
plaCa iz zemlje, da se sve znoji i svija, a
kapitalista niti ne Cuti ono malenkost, koju
daje как elemosinu orsagu vu ime poreza.
O amo: Gréáne épekulacije na burzah
(börze) moraju se prebraniti. Burze nepravedno diktiraju po svojoj volji cenu 2ita,
a time veliku életű nanaéaju poljodelstvu.
♦
*
*
Evő ovo su glavni naCini, kojih se dr2ale budu naée krSCanske socijalne organi
zációé, da budemo vu orsagu naéemu, pák
i sigdi podignuli iz groba veC povehnjenoga
poljodeiavca, da mu osiguramo stalni i zadovoljni éivot, da mu stvorimo one pravice,
onakav red i pomagala, po kojimi bude se
opet na noge osovil i sigurno gledal vu
boláu buduCnost.
Öve punkte treba izvesti, za nje treba
korteáirati, lak treba zakone menjati, a ne
sve preobrnuti na glavu, как bi ételi demokrati intcrnacijonalni.
Mi seljaki iz Medjimurja denes-zutra
takaj budemo na éivot izpeljavali öve prog
ramé kréCanske socijalne miseli, pák bude
mo na svoj rodjenoj materi zemlji sreCno
napreduo éiveli i zemlju naéu brez terha
deci i vnukom za uéitek ostavljali.
P. L.

KAJ JE NOVOGA?
— V jenéanje. Horvath Alajoá mjestni
trgovec deneénjega dana dréi svoje vjenéanje
s Kercsmar Gizellom, Kercsmar Nándor
mjestnoga krojaCmeétra keim.

vanomu Tornáén, modrim pismoin, jakost
No, dogodilo se je, da je niekog dana
Izőuskani Bartol.
svojih rukuh, na njegovih ledjih dokazal. imái Mlakar Nacek jedan kőé Kokoéinjih
To je istina, da je Skalar Bartol iz
Samo jedan je bil, koj se je ufil pos- jajec u váróé itesti, pák je u to ime vzel
PuéCin bil jak deCko, to mu se je moralo
priznali. VreCe sa dvie drvenke hréi, je prdljivim posmieékom Bartolu protusloviti, pod áupom jedan pleteni kőé sa dvemi iz
lahkoCom dignul si na pleCa, как da je a to je bil Mlakar Nacek; a on si je to slame pletenimi rnCkami, u koju svaku je
peruéinje u vreCu; a ako je deset veder- mogel i privuéCiti i dopustiti, jer on je bil, porinul jednu rukn, te liepo diha rameni
noga lagva pri krCmaru Petru iz kolah makar se lo nevierojatno Cini, od Skalara dignul koéa na ledja i odputil se u váráé.
dole na zemlju spuáCal, a onda od ovud Bartola jóé za nekoliko graduáev jaCi. Pák Ali ako Covieka sudbina proganja как Naopet u podrurn, to пш nije niti vruCe pos- jeli je anda Cudo, da je radi toga med ceka, onda to neide tak gladko, как pri
talo. Ako pák je u krőmi za stolom med njimi nastala, ne baé mrénja, ali ipák nes- drugih ljudih, kője sudbina neproganja, jer
lilernimi íl léami sedel, a pol duceta deCkov porazumljenje, te je Barlolu poslalo pred kad je Nacek sa koéom na pleCih, u kojem
okolo njega, onda je njegova jakost rasla oCima sve rnodro i zeleno, ako se je sa Na- je bilo preko petdeset jajec, stupil na vulicu,
neizmerno. Cim je viöe pol litrih, po njego- cekorn samo na ulici sasta^ jer to je bil odve^.e, ili odtrgne mu se lieva roCka koéa
vom jakost prodekujuőern jeziko poteklo, táj, koj mu je oduzimal prvenslvo u jakosti na rarnenu, kőé se na jednu stran i dole
tim je veCa bila njegova jakost, a pri petoj i anda Cast cieloga sela.
spusti, pák síraga med noge tak, da se je
pol litri bi se Coviek mogel, jedan proti sto
A podputio pák se je to nesporazumljenje Nacek spiel i opal, a to tak, da je svojorn
zavadlati, da bi i IvanjéCicu do Varaédina u mrénju pretvorilo svriemenorn, kad se je strafcnjom stranom doáel u koö*i tu je med
dorivati mogel, da nije samo lak duboko u Mlakar Nacek jednoC izrazil, da Skalar Bar jajci sedel как mezopotanski biskup, koj je
zemlji svojim fundainentom. A na svaki tol ipák nemora lak straáno jak biti, poéto u svoje vrieme i po Medjimurju putoval,
nácin je moralo istina biti, kaj je pripovie- veC pri petoj litri nemre svojega vlastitoga na tronuáu. Kak je sad Nacek, a najme
dal, jer on je sve lohkom sigurnostju i jezika dizati, koj je ipák samo mali falaCec, рак njegova strafcnja stran liela, kojom je
okretnostju pripoviedal, da je na zadnje i komaj lertal kile teiak komád mesa. — Od* sedel med jajci, izgledala, more si svaki
sam vierovai; a i deCki, koji su okolo njega tog vriemena |e bilo med njimi posve van — , misliti. Ljudi su se smejali, da su im se
sedeli, su vierovali; jer l*o, Barlol je bil i gotovo. I sad je jedan na drugoga roga suze iz oCiuh frkale i niz lica lekle, i Na
izbilja od svih njih naj jaCi na tielu, a agai, te je jedan drugomu svakom prilikum, | cek do toga svega nebi nikaj bil dréal, jer
2 -0, bilo bi pogibeljno uad Bartolovem hvali- gde mu je samo bilo moguCe, naCinil psinu, Ito se svaki dau dogadja, da se nekomu
sanju dvojiti, jer bi on takovomu neveru- koju mu je samo bil moguCi naCinili.
Inekuj smieánoga dogodi, a drugi se lomu

-:

— U morju buCnuni vaggoni. Vu
Fiami, na Maria Valéria molo u pondelek
üdveCer med flibanju su tri 2eljezniCki vagoni u morju se buCnuIi. Vaggoni su puni
bili 8 cukorom. Iztragu su podigli.

‘'V

/

— Zgoreti carski pavilion. Carskoje-seloiska Staciona je na cieloma doli

zgorelo; i carski pavilion se je nnidlil. Kvar carska) republika ima sada 3 milliuo, 736
je jako veliki.
jezero i 65 stanofhike NajnapuCeneíi jé
— Potres. U Taljanskim orsagu, naitne zürichski, a najriedaksi je uriiski itariton. —
Tolmezzo, Moggio i u Pontéba varaSu su Rakovsky Géza* bivSi orsaeki zasfopnik je u
stanovniki potresa Cutili, all koj je nikak- BudapeStu február 14-ga dana umrl. ~
voga kvara né zrokuval.
Barkbad Béla flskaliuäa su u SzilagjSoittlou
— Goreöa treskavica. Poleg Balaton- za orsaékoga zastUpnika zebrali. BarabaS
kerestura, na petsto mekot teritorije véé spada к KoSSuth-ovi stranjki. — 1Miklod
éetiri dane treskavica u plamnu stoji. Ogenj rusjii car Ce u juniuS miesecu ur London
se uvjek bolje diri i posvéti ciéloga Balatina. putuvati, kaj bude nazoéen na englezkoga
— Cetirinajst samoubojniki. ü kralja kurunenje. — Mikud AndraS viCaMonte-Carlou vu pro&lim nedelju su Cetiri pariskoga momaka je jeden noCni v&htar s
najst tudji ljudi samoubojniki postali. Ovi revolverom na smrt strelil.
su svoje eiöle peneze na karti zgubili.
— Jednoga srcobolja éloveka
— Obeseni clovek u turnu. Vu smrt. U Lögradu se je grozna nesreCa priKőrösbarlang obCini se je pondelek v noCi petila. Magdié Mihalj tamoSnji 34 godine
jeden Kozak Gabor zvani cirkveni sluga u stari lediCan teZak je u prodlim subotu v
turnu, na zvonovo voZe obesil.
jutro ogniemsmrti umrl. MagdiC je srcobolja
— Grubjanstvo. Sari JanoS je u Clovek bil. Na onim dana v jutro je hotel
Szegedu Spolarski inoS. Tojest, samo je bil, na peC deti, ali kada je iz postelje gori
jer za kratko vrémena veö bude u drugirn stal i к peCi doSel, srcobol (nevolja) ga je
sviétu iskal si nekakvu drugu meätriu Umira prijela i rano onda je skupa opal pred peCi,
u szegediiskim dpitalu, ar je grizak luga i к peCi je opal, kada je ognja hotel strupil. Jako ga je Zalostilo to, da je jeden te- gati. PeC se je prehilila, ogenj van opal, iz
Zak grubjan bil 2ojim.
Cesa se je njegva oprava i okoli njega drugi
— Kratke novosti. V. Gjörgj eng- goreéi stvari vuZgali. MagdiC Mihalj je omedlezkoga kralja budu u juniuä miesecu ku- leno na voglen zgorel. Так su naSli uesretrunili. — Japanci su vezda s jednim veli- noga Cloveka u njegvi sobi, kada je iz sobe
kim Zeljeznicezidanjem preokupljeni, osobito vanshajani dim hiZne stanovnike na ovU
brigu imaju na to, da njive soldate na br- nesreCu opomenil.
zoma moraju na grozne rnieste spraviti. —
— Popis naroda. Iz Stridovarske
Na Gjönk Stacionu jeden nepoznati ZeljeznotanuSki okrug 13 obcine damo ovdje raniCki leZak skupa vlovi u magazinu drhtaCuna iz popis naroda. Polag toga Robadihegj
juCe vrabce, i svakomu na glavu papirnate
obeina ima 1105 stanovnike (-]- 120), BanfiCake, Skrljake, каре keli. Takve vrabce med
hegj 850 ( f 140), VaShegj 969 (-f- 98),
veliko zabavljanje glediju putujuCi ljudi. —
Stridovar 462 (-f- 39), RackaniZa 268 (-f- 9),
U osnovi je, da u Szegedu jednu katoliCku
Szentorbanhegi 1024 (-f- 186), Muralüred
biäkupiu postavljaju. — LatinoviC Ernő bivSi
325 ( + 25), Gaborvölgj 710 ( + 98), KiSorsaCki ablegat je umrl. — U Murakerestu
mogjorod 144 (-f- 25), HatarörS 269 (-f- 28),
je tak dugotrajna kiS* bila, da se je Mura
Eríébetlak 262 ( + 4*0), Végtalva 213 (-f 43),
vanzlejala i mesta je odnesla. — U Ameriki
i Ligetfalva 441 ( + 93). Iz 7 jezero 42
se je opet straSno dinamiteksplodéranje pristanovnike daleko su skupa 600, koji u
petilo poleg Newyorka. Na jednim hajovu
preleian slranu vu Graz, Fiume i Trieslskim
se je jedna ladica, koja je puna bila s dina
fabriki delaju. Ukupni stanovniki vu 1319
mitom, eksploderala i petdeset ljudi su umrli.
zidanici stanujeju.
ViSe как jezero, su se teZko oramli. — U
— Z g o re to d ie te . Nagj Marica muraKini Crna smrt, tojest pestis strahovito pustoái. Bilo je veC i takov dan, kada su Cetiri- rélhatska 6 betoSnja puckica je tekuCeg
jezero ljudi u ovim betegu umrli. — U mieseca 10-ga dana polag CrepnatopeC takve
Felsőfügedu je umrl Iletja Todor, koj je goreCe rane trpela, da je, unatoC doktorske
stoosem godine star bil. — Svájc (Svaj- pomagajne, drugi dan med leike muke umrla.

smiju; ali Naceka je najviäe to srdilo, da
je pri toj njegovoj nezgodi, med zijaki bil
sluCajno i Skalar Bartol, koj se je od svih
najviäe i najglasnije smejal.
To je bilo ono, kaj je Naceka najviSe
peklo.
Ta ciela nezgoda se je dogodila na
putu u varaS, kad je Nacek iz krCme u
kojoj je poCival, stupil s kosom na pleCih
na ulicu, а baS je u to vrieme tamo nadoSel Bartol Skalar, koj je to sve videl. Sad
Nacek veC nije imal pula u varaS. Kaj Ce
onde? Onoga, radi Cesa se je na put spravil, vise nije bilo, bilo je spotrto; anda se
je oCistil te se je sa Bartolom vrnul domov.
— em bi sve dobro bilo, da bi
Bartol bil miran, ali on je Naceka podjednom bockal i draZil, pak mu je govoril, da
bi njegovu straZnju stran, очак u jajeih,
bilo onda najbolje Zeinlmem drobtinjem posipali, a to bi onda bil najveöi Irigani StokfiS
ovoga sviela A to je brblanje Naceka joS
vise peklo, pak kad Bartol svojim pehanjem
nikak nije hotel prestati, je najzadnjiC Na
ceka obletelo, te se veC nije inogel zdrZali,
pak je Bartolu odrapil dvie Cuske za vuho,
dader mu je iskrinje pred oCitna letelő.

Sada Bartol veC nije nikaj govoril niti
pehal, ali niti s Nacekom nije hotel dalje
iti, veC je dosta dugi komád puta za njim
zaostal te radje sam iSel.
Kad je Nac doSel domov u PuSCine,
iSel je odmah k-krCmaru Petru, all ne u
sobu za pivee, veC u Petrovu posebnu sobu,
koja je stala tik one za pivee, jer se je imal
s Petrom radi niekih stvarih spominati. Dvadeset minut kasnije je i Bartol doSel u istu
krCmu te se je svojim, joS od zauänice zaZarenim licem, sei u sobu za pivee za stol,
gde je viSe selskih deCkov sedelo, i tu je
odmah poCel se hvalili i как navadno, svoju
jakost izviSavati. A kad je na to Surov Stefek rekel, da se ipak neufa na Naceka Mlakara postaviti, je Bartol iz svog sedala u vis
skoCil, Sakom lupil u slot, da su po njem
CaSe i ílaSe plesale te krióal.
»Kaj? — Mlakarovoga Naca? — toga
zelenoga slekavca? — njega da se bojiin? —
Ha, ha h a ! — BaS danas sem mu pokazal,
tko ima kuraZu. BaS njeinu sam danas takove dvie Cuske za vuho odrapil, da mu se
je pred oCima zaiskrilo a u glavi tak zmotalo, da se ju kakti potrt bajz prekopitnul
u svoj pleteni koS pun jajec. Samo mi je

— Med Sínje. Na növi balatinski
íeljeznici, poleg börgöndi prvi vahti su u
tork v jutro med érne jedno jako osteóeno
mrtvo tielo naöli. Iztraga je ustanovila, da
je nesretan istovjetao к Szabó Gjörgj toloanémediiskomu kolaru.
— Cronje general je umrl. Pred
jedenajsí godinemi veliki boj je bil u juZnoj Afriki med englezi i buri. Oéli burski
zemljo je krv polévalo, i ov mali narod
Zivot-smrt borbu je juriSal za svoju sloboSéinu. U ovi borbi Cronje general je prvi bil,
koj je svojemi soldati veCkrat pokazal né
samo englezom, nego ciélomu sviétu to, как
treba za domovinu harcuvati, za sloboSCinu
krv proliévati. Ali zabadava je bila njegva
balrivost, njegov domoljub, englezi su i
njega zbili na vojni mesti i na Sveti Jelen
otok odegnali u tamnicu. Cronje, kada je
boju konec nastal, i sklopili su mira, nazaj
je doSel u svoju domovinu. Mirno je Zivel
и svojim farnu, ar englezi su burim ustavo dali i Botha bivSi bur general je pos
tal za ministarpredsjednika. Cronjea su zato
na ciélim sviétu poStuvali, tekuCeg mieseca,
február 4-ga dana je umrl u Klerksdoriu u
svoji 71. god.ánji dobi.
— Iz strazamestra porucnik. Kralj
je Szigeti JoZef honvödskoga StraZameStra,
koj je u NagjkaniZu pri 20. honvédpeSiCkim
regementu sluZil, za honvédporuCnika iz
milosti imenoval. Szigeti poruCnika su pred
dvémi létmi za radi Kossuth — pjesme
degredérali. PoruCniK se je u jedni gostioni
zabavljal. Med Sampanjenje goriglasilo se je
KoSSuth-pjesma i onda i Szigeti je skupa
popéval ovu domoljubno pjesmu. Zato su
ga oSlro kaStigovali od soldaCke stranke. Iz
poruCnika je StraZameSter postal i premjeStili su ga u NagjkaniZa. Ovd|e je dvé godine sluZil kakti StraZimeSter, bivSi poruCnik se je tak dobro ponaSal, kaj vezda ga
je opet kralj za poruCnika imenoval.

sva sreCa, da nije nitko videl; sad me niti
nebude mogel tuZiti za to, jer néma sviedoka.c
Medjutim je Nac to cielo hvalisanje u
sobu, gde se je sa krCmarom dogovaral, Cul,
pak mu je on hip potmajna misei u glavu
sinula. Hitro stupi iz sobice u sobu za pivee
te veli proti sakupljenim deCkom: »Tako, —
sad ste Culi, kaj je Bartol sam priznal, sad
imam sviedoke i mogu tuZiti.«
Dakako, da je Bartol как stiena prebledel, kad je videl Naca i kad je opazil,
как je sam sebe u kaSu naklatral
Pak izbilja je Nac Barlola tuZil, a sudac, koj je sasluSal i decke, koji su sviedoCili, da im je Bartol sam pripoviedal, kako
je Naca izCuskal te mu potr! pun koS jajec,
je Bartola odsudil, da mora Nacu sto jajec
nadoknaditi, a za dvie Cuske mu je moral
dvadeset kninah, kakti toboz za podnesenu
bol, platiti.
Kroz nieko vrieme se je medjutim saznalo, как se je to sve u istinu dogodilo,
Nac je cielu stvar deCkom pripoviedal, a
oni su ga onda izsmiehavali, a ostali ljudi
u selu takajSe, te эй ga od sada u obCft
nazivali: »izCuskani Bartol.«
Em. Kollay.

— Samoubojni mladozenja. Fejeá
kiraljskoga i Pfeifer Andraá sepetnekskoga Janóé gospodarmomak se je u Hódmező— U m iran je. Meider Mark mjestn. stanovnike 117 kurun gotove peneze i druge vaáarhelju na svoji zarufinici stan u glavu
mesar je tekuCeg mieseca 18-ga dana и vriednestvare polag lukavne nafiine varanjil. strelil. Njegvomu fiinu zrok je brbljanje bilo.
— Samoubojstvo. Platti Tivadar per- Jedna dievojka, skojom je on predi vu Ijunjegvi 73. lélni dobi umrl. Februar 19-ga
dana poslie podne ob 5 úri je bil njegov lakski étacunar se je u proliim nedelju o- bavi bil, je jednoga prezimena lista poslala
sprevod. Za pokojnoga udovica, 4 dievojke, giflal i za kratke muke umrl Nesretni Clo- od zaroCnice roditelji, i od toga vu svojim
atrahu, da dievojka ne bude njegva supruga,
3 sini i veliko rodbinstvo luguje. Nek po vek je за т о 41 léta star bil.
— Skupasraz med ian d are s se je strelil.
fiivá u miru Bo2juI
— Jednoga brzovlaka nesreóa.
— Poljski ogenj. Dobrovifi Gjörgj i zvjerokradice. Okoli Csaktornje su na
VfdoviC Gjörgj banjahegjiskí stanovniki su patrolu bili dvé 2andari, po imenu Hegedűé Na szombatheljskim étacionu z vuna pri
na Skvorc lgnaca kuruznizemlji 35 soop látván i Riznik Vendel. Kada su polag Svetoga- zakrelih, befiki brzovlak se je február 21-ga
kuruzinje vuZgali, kaj se je na fiistoma zgo- roka marofa u log dóéli, dvé vadasé su spa- dana v jutro s jednim teretnivlakom skuparelo. Od plamna se je i jedno Créénjovodrvo zili, koji, na njive goripozvanje, su prék stresnul. Obedvé lokomotivi su se jako pouniátilo. Skvorc je öve fiinace к sudu prék dali svoje oru2je i bez naprotistavljenje kvarili. Od brzovlaka lokomotivvoditelj je
dal, jer kroz ognja su njemu slo kurun pustili su se svezati i odegnati. Komaj su doliletel iz maéine i na smrt se oranil.
2andari dalje iáli, spazili su, da fietiri zvjero- Skupastrésnenje je tak jako bilo, da je putkvara zrokuvali.
nike sim-tam hitilo i prtljaga je doli opala
— Atentat proti finance. Zamoda kradici s oruéjemi se 2uriju u éumu. Na
iz miesto. Vefi putniki su ménjéé rane trFerenc, globokohegjiski mladenac je osobito nje su kriCali, na kaj su se ovi med drévje
pele. Glavni éinji su tak pokvarjeni bili, da
jako batrivi mórnak mogel biti, da je i na skrili i na 2andare hapili strelati. I 2andari
brzovlak je né mogel dalje iti. Putniki su
finance vupal uslati. Naime február 7-ga su nazaj pucali, ali jako su se brinuli za
se samo ob jedenajsti úri mogli dalje peljati.
dana na svietlim danu íz zasjeda je na one dvé osobe, kője su predi vlovili. Na
— Veliki víhri. Strahovito veliki viher
Szekeáak Vince i Heiter Matjaö átridovarske sreCu njim se je ta 2uril jeden polar, kojemu
finance strelil. Pucanji na srefiu su né trefili, su prékdali vlovljene zvjerokradice i oni su je pustoéil u proélim tjednu ober Kapi zvanoj éaroévarmegjeiski obfiini. Med blrskanje
ali Zamodaa su vlovili i к sudu prék dali. se za druge 2urili u éumu, daleko su je tirali, dok su izniknuli u sumi. Zandari su se 1 grmljavicu na kokoéjaje velifiinu je led
— Smrtno svadjenje. U peteéhaza- na to nazajspravili, prékvzeli svoje zaroblje- padal, i stréla je nutarvudrila u étacionsku
iskim hataru, kre Műre vu krfimi február nike, koje su odegnali к csaktornjaiskomu zidanicu, od telefon i brzojav droti su se
5-ga dana je mu2ika bila, koja je i Mőnic kotarskomu sudeu. ?
na fiistoma pokvarile i zidanica se vu2gala. —
Ferenc muraszerdaheljskoga stanovnika u
— Petroleumzdenci u Medjimurju Veliki vihri su pustoéili i u Berlinu, u Franples zvala. Ne zabadavo je faánjek, ljudi Vefi je zdavnja poznato lo, da u Medjimurju cuzkim orsagu u Svajcu i u Ruskim orsagu
radi tancaju. U krfimi je velika zabava bila, su petroleumzvirale. Ali vrtilo je do sada krej Crnoga-morja. Na morju su se vefi ladji
ljudi na on dén su se spozabili na jeden jóé nikakvoga uspjeha doneslo. Vezda selence- vlunuli, Zeljezmfiki vaggooi u morju bufinuli.
mali Cas od te velike álerfiije, koja sada iske petroleumpostojbine budu poveköali l
— Nemilostivni obiteljotac. Vanamed nami hódi. Ali Mőnic med pijenje se Singer Vilmoé firma bude na proluletje na man readingski (Amerika) trgovec riéáiti se
je posvadil s Holcmüller JoZef peteöhazais- novoma hapila vrtilo. Так se Cuje, da i gos- je hotel od svoje supruge i od diéte, da za
kim inomakom, iz fiesa se je buhanje nas- podin gróf bude dal vrtati, jer i on ima lam
2eou vzerae svoju dragu. Zapiral je svoju
talo. Holcmüller je Mőnic Ferenca tak na
juééa; ako bi on to zamudil, zgubil bijuééa, suprugu i diéte, i onda ober nje vu2gal je
ruko vpifiil, da je ov nesretni Clovek február
i dr2ava bi prék vzela one zemlje. — I od hi2u. Ognja su susedi vgasili, ali siromaéka
16-ga dana med izkrvarenje umrl. Mönica
onoga ozbiljno govoriju u Medjimurju, da 2ena i diéte su se tak zgorele, da su u ápisu dr. Schwarz Karolj sudbenistolski i dr. krej Mure jedna hollandska firma zlato hofie la u umrli. Vanama su uhitili.
Kovafiifi Ferenc kotarski liefiniki parali.
prati iz Mure.
— Jednoga tolvaja smrt. Polag Ka— Streljeni pes. Od Mihalik Ferenc
— Ministar i cizmarski majstor. lofia u Сока obfiini je jeden tolvaj nutargibináfiakskoga stanovnika kuöapaziteljpsa je U Loéoncu je február 21-ga dana bilo ablegat- plazil vu jednim dvor i lamp ц kolcu nalaGolub Antal ötridohegjiski stanovnik strelil, zbiranje. On dan do jutra jedini kandidat zefiu svinju je dolivpifiil, onda je skupasvejer je ov pes njemu u kuhmji visefiegápeha je bil Hazai Samu honvédski ministar. Oko- zal i u vrat obesil, kaj bude Ie2eée mogel
hapil jesti. (Borrneé i pes ima tuliko pamet, lifini gradjanini su niti né nutri doéli u 2 njom izniknuti. Med tém je nekvu larmu
kaj rajéi bude öpeha jel, как kodelol) Mi váráé к zbiranju, jer svaki je to misül, da fiúi, na kaj je hilroma goriplazil na plot i
halik je zato Goluba najavil, jer stém, kaj ministra jednoglasno budu za zastupnika prékskofiil, ali tak nesretno, da je svinja na
mu je pesa strelil, njemu sto kurun kvara zebrali. Ali u zadnjim minuti je proti mi plotu z nutra ostala, i za radi svoje 2mehzrokuval. Golub né bude samo zato dal nistra goristupil Fi lo Lajoé Ci2marskimajstor kosti je nagajvlekla i zagutila tolvaja. Drugi
rafiuna, nego i zato, jer je bez dopusti dr2il s 48-mim programmom. Od zbiranje preds- dán v jutro su naéli hi2ni na plotu visefiega
pri svoji hi2i oruZje. Hej, dal ga fiuk negdi! jednik je pred poldan ob 9 úri nutrijavil, tolvaja mrtvo tielo.
ov pes bude jako Cudaj koétalo Golub stricu! da su dvé kandidati: Hazai Samu honvédski
— Lupeini seljaki. Hifi Svetozar 2ab— Diéte, kakti krvnik. U Szucavi ministar od »nemzeti munkapárt« i Filo Ijaiski hogatomu vlastelinu u hi2u su u
(Galicia) jeden Levi Nevardi zvani dvanajst Lajoé Ci2mar od 48-me stranjke. Zbiranje proélim tjednu jeden dan v nofii tri nepozgodine stari jermenski defiko je jednu 14 je poslie podne do trifertalj dvé ure trajalo. nati mu2i nutrivdrli i svoje oru2je kufinomuJjetoénju dievojku, skojom se je igral, zak Hazai ministar je 1 jezero 106, Filo Lajoé gazdi к prse priklinfiili, peneze su od njega
lat. Dievojkin otac je jeden jermenski glav- fii2mar pako 43 votume dobil.
zahtjevali. Obieseni Hifi je jezeroéeststo kuniufiitelj. Krvolofinost se je zato pripelila,
— Serbski kralj kod kuée. Petar rune prék dal lupe2nim, ali v jutro je ciélo
jer |e dievojka né hotela svoju igrafiu defi- serbski kralj je február 21-ga dana v jutro stvar najavil 2andarom. Ovi su odmah izkom prékdati.
ob osmi úri iz Rima u Zimonj doiazil. Po- tra2ivali, i na srefiu vlovili su február 21-ga
— íeljeznicka nesreéa. U Francuz- sebnivlak je Crez pol ure slal na zimonjs- dana Sremfiev Jovan, Pafiinfi Joko i Setnik
kirn orsagu se je velika 2eljeznifika nesrefia kim étacionu. Pod ovo vrérr.e je kralj pre- Jovan kabolske serb seljake, koji su prepozpripetila. Naime iz Parisa u Brest pola2efii menil svoju gradjansku opravu s soldaCkom nali, da lupe2tvo su oni zahtjevali.
oxpressvlak se je na Courviile étacionu s opravum. U Belgrad je ob deveti úri doiazil
— Goreöa petroleumruda. Februar
jednim teretnim vlakom skupatresnul. Obed- polag Heléna hercegice, dr. Milovanovifi mi 20-ga dana v nofii u Morenibu (Rumania)
va vlaki su se vu2gale i zgorele. Do vezda nistar izvanjskih posala i Baroki taljanski od »Astra Romana« petroleum-druZtve u
su osem mrtve ljude naéli. Oranjeni ljudi poslanika pratnje. Kralja na kolodvoru je jedni rudi je ogenj vandrl i ciélu rudu usu Cudaj. Francuzki obfi;h poslov ministar se Sándor priestolonasljednik, Pavel herceg, mi- niötil. Kvar je po prilici polmillijun frank.
je na lice mesta putuval.
nistri i Cudaj ljudi pozdravilo. Na obCenito Cetiri fiovieki su umrli, a viáe nesretnoma
— Zatuklo ga drévo. Sanll látván prifiinilo se je, da Gjörgj herceg je né van postali.
rob idihegjiski 77 godine stari stanovnik je doéel na kolodvor svojega otca pozdraviti.
— Ferenc Ferdinand u Londonu.
február 10-ga dana u logu drvo pilil. Ali
— Ko&suth Ferencov polozoj. U TekuCeg Ijeta budu u Londonu Gjörgj englezkada bi no prilici 15 meter visoko bukovo- pondelek odvefier konzíliuma su dr2ali pri koga kralja kurunili. Na ovi svefianosti madrévo na dvéstrane pilil, drévo se je na Koéáuth Ferencu barun Müller i Angjan gjarskoga kralja Ferenc Ferdinand prieslolonjega hitilo i nesretnoga staroga Cloveka od- sveuóilistni professori. Odlufiili su, da je nasljednik bude zastupil. Ferenc Ferdinanda
rnah zatuklo
Koáöuthov holest redoviti, i né treba se od budu viáe magjarski i austrijski velikaái
— V a ra n je . Jagec Jakab zalaujvarski nikakve komplikacije dr2ati. Bivéega ministra sprevadjali u London
lépi evét je к sudu najavljen, jer je od bolnine su jóé velike, ali groznicu vefi néma.
D alje vu p rllo g u .
Otca, Nagj András groíovskoga biroáa
najavib.

su Praáec Imre novavéskoga, Habod Pál mura-

Csáktornyán egy nagy

kert
azonnal haszonbérbe adatik.
Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
U Csáktornya jeden veliki

4104/tk. 910.

x. Árverési hirdetmény.

Á Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré
teszi, hogy dr. László Béla Csáktornyái ügy
véd által képviselt Majerics János muraszilvágyi lakósnak Majerics Borbála özv. Vuri
István né muraszilvágyi lakos elleni ingatlan
közösség megszüntetése s jár. iránti végre
hajtási ügyében az árverést az 1910. Sp 11.
583/2. ezámu jogerős Ítélet és az 1881. LX.
t.-cikk 144 146. §§-ai alapján elrendelte, mi
nek folytán a nagykanizsai kir. törvényszék
és a Csáktornyái kir. járásbíróság területéhez
tartozó s a muraszilvágyi 204. sz. tjkvben
45/b hrsz. alatt felvett ingatlan 1000 kor.
kikiáltási áron

1911. évi március hó 23-lk upjáaik délelőtt 10 ónkor
Muraszilvágy község házánál dr. László
Béla Csáktornyái felperesi ügyvéd vagy he
lyettese közbejöttével megtartandó nyilvá
nos bírói árverésen eladatni fog.
Az ingatlan a kikiáltási áron alacsonyabb
áron is eladható.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár
10%-át készpénzben vagy ovadékkepes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig
200 koronát..
Vevő köteles a vételárt három egyenlő
részletben még pedig az elsőt az árverés
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt, a másodikat ugyanattól számított 30
nap alatt, a harmadikat ugyanattól számitolt
45 nap alatt minden egyes vételári részlet
után az árverés napjától számítandó 5% ka
matokkal együtt az á/verési leltételben meghatározatt helyen és módozatok szerint le
fizetni.
546
Csáktornya, 1910. nov. 29-én.
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vrt
se odmah u zakupovinu daje.
Obiljneáe pri izdateljstvo ovih
novin.

Fizessen elő
a Vasárnapi Újságra I ;j
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A

VASÁRNAPI*
ÚJSÁG
a legrégibb, legkedveltebb
illusztrált hetilap.
Ö TVENNYO LCZAO IK ÉVFOLYAM.
Szerkeszti

HOITSY PÁL.

Előfizetési ára: e g é s z évre 20 korona,
félévre 10 korona, negyedévre 5 korona.

Mutatványszám Ingyen.
Előfizetéseket elfogad

a „Vasárnapi Újság“ kiadóhivatala
( FRAN К Ll N-TÁR8U LAT)
Budapest,

IV., Egyetsm-utcza 4. az.

PEROLIN
==== = azon n al tisztítja a le v e g ő t. = = = = =
Deszinflsziálja a levegőt, erdői levegőt terjeszt, megöli a
baktériumot és eloszlat minden rossz szagot.
MJI_ . -------Illatos a mos- és fürdővizekben. --------

Megrendelhető: Heilig Józsefnél Csáktornyán.
.

Nélkülözhetetlen minden háztartásban.

L m ___■

'

Nem parfüm.

(

___________ __________i ________ - _______ - _______

mai

MurakCzi Cenientárogjár H-T. № . - VMáilomás: Murakirály-Perlak.
Elvállal mindennemű beton és vasbeton munkát!

РФ* Á llandó nagy raktár: “фЩ
Tetőcserép: 15 drb. íed egy négyszögmétert, 1000 darab ára 84 korona.
Továbbá tégla, kutgyürük, kutkáva, határ- és kilométir kő, hidak, átereszek,
csövek, lépcsők, színes és mintázott padlólapok, vályúk, sírkeresztek és sírkeretek, oszlopok:

K O R S Z A K O T AL KOTÓ ÚJ DO N S Á G a

5384-6 ШР"* tartós ás olcsó kivitelben. *фЩ

TÉG LA IP A R B A N .
Szabadalmazott 1910. modellü

M in d e n k it szívesen

látu n k és k ala u zo lu n k telepünkön.

Árakkal és költségvetéssel készséggel szolgálunk.

téglavetőgép.
10 óra alatt 10 —ia.000 téglát állít elő

bármilyen téglagyártásra alkalmas anyagból, minden
előzetes előkészítés nélkül. Teljesen pótolja a kézivetést. Hajtóerő két ló, két ökör, vagy egy 6—6 lóerős
mótor. Nem kell hozzá sem gépház, sem alapozás, keze
lésére gyermekek is megfelelnek. O lcsó beszerzési ér.

Nagy választék

fa- és érczkoporsékban
továbbá

Téglagyárak teljes berendezése,

sirkoszorukban.

is z a p o lő b e re n d e z é se k , k ő tö rő k , g o ly ó 
é t d o b ő rlő m a lm o k .
A meisseni „ J a c o b i w e r k “ (Németország)
vezérképviselete
94i

Gellért Ignácz és Társa
B udapest, V l„ T e ré z- k ö rú t 41.
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Igen jutányos árak ! —
Prostenik Gusztáv
Csáktornya.

u t c z á b a n a lo v a s s á g i

Bővebbet: HERZIGONJA kantinosnál
a la k t a n y á b a n .

Kedvező fizetési feltételek.
Nyomatott Fische 1 Fiilőp (Srtausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán

