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I IA lap szellemi részére vonat

kozó minden közlemény a szer
kesztőség nevére küldendő.K ia d ó h iv a t a l :

Stransz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések, magyar ét horvát nyelven megjelenő táreadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Tiiefii uáa 34. M egjelenik  h e te n k in t e g y sze r: vasárnap.

M U R A K Ö Z Egész évre . . .  8  km
Fél é v r e ........................4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor.^ 

Egyes szám ára 20 fillér.

Klnlstéssk JatAsywM izáalttataak. 

Ny Itttér Mtltsera 50 «»ér.

Z R ÍN Y I KARO LY.
F6M«rkMSt0:

M A R C ITA I JÓZSEF. S T R A U S Z  SÁNDOR.

Az egy gyermekrendszer.
Irta: Balázs József.

Nehéz megélhetés, ez a panasz most. 
minden társadalmi osztálynál. Megdrágul! 
minden s a kereset mégsem emelkedőit 
annak arányában. Fontos társadalmi kérdés, 
mellyel közvetve és közvetlenül mindenki 
foglalkozik. Keressük, kutatjuk a módot, 
mellyel ellensúlyozhatjuk a folyton növe
kedő drágulást.

Mi drágítja ma a polgárember megél
hetését leginkább? Sajnos, azt kell felelnünk: 
a nőknél elharapódzott luxus. A mai kor 
betegsége a tehetségen felüli öltözködés, tár
sadalmi nyelven szólva flancolás A mai fe
lületes világban azon felfogás kapott lábra, 
hogy ruha teszi az embert.

Míg előbb a polgári osztályhoz tartozó 
nő, megelég dett azzal, hogy viszonyaihoz 
mérten öltözködött s a családi éleiben gyer
mekei nevelésében lelte örömét, ma kevés 
kivétellel nem törődve a következményekkel, 
nem az anyagi viszonyait nézi, hanem azt, 
mi a divat s akármilyen utón szert akar 
tenni ilyen ruhára. Ilyen házban idővel a 
nyomorúság, a békétlenség üt tanyát s a 
gyermeknevelés csak másodrendű dolog lesz.

Ezen körülmények folytán |utott ér
vényre azon végzetes szokás, amit úgy ne
veznek: gyerrnekrendszer. Amit a könyelmű 
szülők elpazarolnak, azt ilyen ulon akarják 
ellensúlyozni, s inkább legszentebb köteles 
ségüknekm ondanak ellent, semmint lemond
janak a divatos dolgokról.

Különösen a nők v all|ák azt, hogy teher 
a gyermek.

Vizsgáljuk csak meg közelebbről, hogy 
milyen nőnek teher a gyermek. Legfrappan- 
sabbui azt lehet mondani, olyan nőnek teher 
a gyermek, ki mint emancipált, blazirt és 
életunt vén leány megy férhez, vagy kit 
könyv és nem az élelludomány s nem a 
szeretet, hanem a változatosság, a férfi utáni 
vágy vezet az oltár elé.

Az olyan nő azonban, ki komoly, mű
velt s к nem hangoztatja azt, hogy férjével 
egyenlő részt követel az élettől s nem akar 
férjének vetélylársa lenni, hálát ad az Is
tennek. hogy nőnek teremtene és neki jutott 
osztályrészül gyermeket szülni és nevelni. 
Az iiyn  nőnek nem teher a gyermek.

Az olyan nő ki otthon szép családi 
életet, komoly munkát látott maga előli s 

I saját szülei házában tapasztalta a családi 
élet fenségét; kit édesanyja férjhezmenelel 
előtt a házasság és különösen az anyaság 
szentségébe kellő módon bevezetett: az mint 
anya boldog; hiúságot, a tetszeni vágyást s 
minden egyebet örömmel félre tesz a drága 
t» herei I.

A nemesen gondolkodó nő. ha a sors
csapásuk a tönk szélére juttatják s elveszti 
minden anyagi javait, akkor sem fogja mon
dám, In gy teher a gyermek,'hanem épen a 
a gyermekért kezdi újra az életet.

. . Éh ha elmúlnak a szerelem forró 
percei, sokszor unt érne az élet az édes 
kapocs nélkül. Mennyi szerencséi len házas
ság lélt zik, csak azért, meri nincsen gyermek.

S/ morú tények ez* к és nem is ma
radi) *in к megboszulailanui. És sajnos, már 
érezhető и a hatás. Igaz, kevesebb a gyer
mek, «I annál tettebbek a szán »tóriumok.

És mig eddig a családfenntartó azért dolgo
zott, hogy a gyermekeit felnevelje, ma neje 
és saját gyógykezelésére költi el a keresetét

Sajnos a lefolyt népszámlálás igazolja 
fejtegetéseimet s a bűnös szokás az alsóbb, 
az államfennlartó néposztály között is el
terjedt.

Pusztul a magyar nép. A magyar elem 
a dunántúl is. Mert nehéz a megélhetési

Március 15.'
A szabadság évfordulóját, bár nem nagy 

keretben, de igaz lelkesedéssel ünnepelte 
meg Csáktornya közönsége. Hazafias jelleget 
a nagy napnak az iskolaépületre s néhány 
magánházra kitűzőit nemzeti zászlók s a 
Ferenciek templomában d. e. 9 órakor meg
tartott háiaadó istentiszteletet adlak. A szent 
misét Varga Wolfgang hittanár mondta, a 
tanítóképző-intézeti növendékek énekellek. 
Az istentiszteleten a Csáktornyái iskolák ta
nulói s a drávaszentmihályi és zalaujvári 
kis gyermekek is részt vetlek Mendel Zsig- 
mood és Kollarich Rikárd tanítók vezetése 
alatt.

Az iskolai ünnepek sorozatát 9 előtt 
az elemi iskolában kezdték n eg, ahol min
den osztálytanító saját, osztályában a nap 
jelentőségét méltatta Mise után a polgári is
kolában a kővetkező műsor mellett folyt le 
az ünnepély: Himnusz s a végén Szózat, 
énekelte az ifjúsági énekkar, így a T vasz 
elmúlt érieket is. A megnyíló beszéd-1 Palaky 
Kálmán igazgató, az ünnepi beszedet Deák 
D zső tanár mondta. Szavallak: Zeller János 
(Nemzeti dal), Stem Hermina (Hi a haza), 
Kemény Arnold (Emlékezés 1848-ra).

A fizika és a szerelem.
Irta: Kontier Gyula.

Valamikor régesrégen, mikor nékünk is volt 
piciny rácsos kapus házunk, melyet anyakép védeti 
a százados vén hárs hatalmas lombsátrával, tere
bélyes, messzenyulló ágaival; mikor még én is 
mondhattam: édesanyám, akkor voltain csak iga
zán boldog.

A vén hárs alatt összegyűltünk esténkint a 
festetetlen lécpadra mindnyájan s bámultuk a 
Mindenható csodás alkotásait: a lenyugvó napol, 
amint biborpalástba öltözteti az eget; a piszkos 
felhőrongyokat, melyek alul hol itt, hol ott 
bukkant elő a hold sápadt tányéra, hogy elhintse 
csillogó ezüstjét a pázsit remegő harmatos fűszá
laira; hallgattuk az anyamadár remek melódiáit, 
amint hívogatta a csillogó piros, sárga szárnyú 
hímet.

Ilyenkor tanultam ismerni, szerelni a termé
szetet s gyönyörködöm most is szépségének ki- 
apadhatlan forrásaiban.

Hej I de nem úgy van itt most. mint hajdan 
.. . Elköltözött a fészekből az anya s akkor vég»* 
mindennek. A fiókák csipogva reppennek szét a 
világ minden tája felé s hallgatják a sors kegyel
len danáját: lesz-e, van-e kenyér? . . Az aha  
meg busán néz körül a feldúlt fészekből s el 
gondolja, hogy álom volt minden. A szép mull 
csak füst. Igen szerte foszlott álom . . .

. . .  Piciny diák gyerek vo lám, mikor jött a 
levél, hogy: »tales fiam, jöjj Im^a, si'-ss, ha látni 
akarod még egyszer szerelő anyádat* . . .

— Futni szereltem v»»lna, mikor eszembe 
ötlött, ii- gy hátha már későn . . .  L)»* lábaim ólom 
f**h< zek toltak s csakúgy vánszoroghattam igaz 
gatólll e é.

— Menj fiam! — mond a ő , — írig nem 
késő ь 1 tiara azokban a szLoru, de jóságos sze 
mekb--n a megcsillanó könnyeket.

Mit!? — már itt is с*..к sajnálni tudnak, 
tehát ig.zán árva leszek, ill hagy a jó éd«*s 
anyám > — voltak a gondolataim, melyek kóvá
lyoglak gyámban, mint a széltől űzött felhőfosz
lányok.

0  tho » a kis hónapos diákszoi-ában várt már 
a táviraI. Tudtam, hogy késő, vége, vége minden
nek . . .

Sir , zokogj, — nos nem ? — hallszott a lélek 
szava. Arv.t vagy. Nincs, ki azt mondja: édes 
fi n n !— sírj tehal. Hiaba, nem jött köny a lázban 
égő sz. о ekbe, c-ak bámultam а папу ür- s min- 
densége', melyből egy hattyulehér Agy я rajta a 
halod, mozdulatlan édesanyja konturj i bontakoz
tak ki.

. .  . Hisz nem halt meg, még él ; látom fel
nyit n у i zeineit, ajkát; hallom a mint mondja:
édes fia I s mutat rá az ágy felet* függő kis képre. 
A kép a/ én munkám voll, egy kis* leányt ábrázolt; 
nem h -oulitotl hozzá, de rá fogtuk, hogy a kez

detlegesen megrajzolt leányfő 6 : az én leendő 
feleségem . . .

N. m haltál meg édes anyám! — akartam 
kiáltani, de a szó megfig^ott ajkaimon s *»róilenül 
estem vissza a nyikorgó szalu, a fon a tu ezekre . . 4

. . .  A temetés is elmullod. K«s öcsém örült, 
hogy milyen szép ládabi zárják anyját, hát még 
a pap, kántor s az össz'gyűlt tömeg hogyan tet
szettek neki? . . .  T psolt s ó  is megpróbált 
énekelni . . .

Fekete bársony!» plet borítottak a koporsóra 
s vitték ki a csendé vadvirágos temetőbe. M e g re
megtek a vén hárs ezüstszínű levelei. Szállt só
hajuk a távozó után s aztán meg csak arról 
regéltek, hogy üres a fészek, kihűlt . . .

• *•
(Egy öreg tanító naplójából.)
. . .  Éltem legkeservesebb napjáról is regélek 

nektek kedves unokáim, hallgassátok fig\elemmel.
Nagy diák voltam már, közel az élet küszö

béhez, mikor jött a parancs, hogy fei a felügyelő 
tanárhoz.

Rettegtem a gondolatától is, hogyan állok 
majd a hatalmas termetű, ősz, szigorú és kérlel
het len tanárom elé. Remegett egé»z valóm, mikor 
haliszolt a: szabad I

- -  Mit keres itt ? — volt a mogorva kérdés.
— Tanár ur parancsának voltam bátor en

gedelmeskedni.
— S nem tudja, miért hivattam?



A tanflóképző-intézenlben az ünnepély 
11 órakor kezdődött Az ünnepi beszédet 
Bódizs Béla IV. éves növendék tartotta. Sza
valtak inég: Farádi Géza (Nemzeti dal), 
Pozsár József (Emlékezés 1848-ról.) Az ifjú
ság énekkara a Himnuszt, a Szabadságdalt s 
a Magyar dal című hatásos melodrámát adta 

♦elő az intézet zenekarának kíséretével. A 
melodráma záró részlete a Szózat volt, mely 
az ünnep befejező részét képezte.

A városi társadalom részére a helybeli 
»Iparosok Dalosköret rendezett hazafias 
ünnepélyt. Az ünnepély nagyon látogatott 
volt, úgy hogy a nagyterem alig volt képes 
a nagyközönség befogadására. Örvendetes 
adologbm, hogy iparosok rendezték az ün
nepélyt s hogy a közönség soraiban nagy
számban iparosok voltak képviselve. Az ün
nepi szónok Schwarz Lajos dr. ügyvéd volt, 
aki mélyen szántó hazafias beszédben mél
tatta a nagy nap jelentőségét nagy hatással, 
a közönség hálás óvációja mellett. A Talpra 
magyart Rózsa Ernő s a Magyai ifjúsághoz 
c. költeményt Halmos József szavalta tet
széssel. A dalárda hivatalos szereplése 3 
pontból állott. Elénekelték a Hymnuszt, a 
Talpra magyart s végül kuruc nótákat ad
tak elő. Ulóbb még egynéhányszor énekeltek 
Katz Lipót karmester vezetése alatt. Az énekek 
precíz és lelkesítő voltukkal nagy hatást kel
tettek. Egyiket-másikat meg is ujrázták.

A hazafias lelkesedés fokozásához Mik
lósi Ferenc színész is járult, aki programmon 
kívül két költeményt szavalt önként, igaz 
pathosszal, zajos hatással.

A közönség éfjél után is együtt volt 
a cigányzenekar lelkesítő játéka mellett. Az 
uj prímás, Csányi Sándor (a Simplicius 
banda volt 2-ik prímása) kitűnő játékával 
uj életet öntött a régi népszerű zenekarba 
mely nagy mértékben hozzájárult a hazafias 
érzés kiváltásához.

Szociális kérdések a községházén.
Március 12-én Rotorban a községi elöl

járóság gyűlést tartott. A gyűlés tárgysoro
zatából két dolgot szeretnék nyilvánosságra 
hozni, hogy Muraköz más községeiben is 
utánzókra találjanak.

Hajdú Lajos községi jegyző előterjesz
tésére elsősorban elhatározta az elöljáróság,

. . . Tudom is, nem is . ..
— Mit mond? Minő szemtelenség, arcátlan

ság e z ? — kiáltá tanárom asztala mellől felugorva 
szikrázó szemekkel.

— Maga be akarja kötni a szememet, teteti 
magát, himel-hámmol, filozofál? Igen? Ezt ta
nulta tőlünk? Ez a becsületes, a férfias eljárás? 
Igen ? . . .  P fu jj!

— Nem jöttem rendes időben haza, gondo
lom, azért kellett teljönöm.

— Csak gondolja ? Ej ! — ej, — de nagy
szerű fiú. A legszigoruabban büntetendő kihágást 
követi el s mégis csak gondolja, hogy azért híva
tom. S hol tetszett lenni ha szabad tudnom ?

— A mennyasszonyomnál.
— Hol, hol ? . . .  tán nem értettem jól, vagy 

tényleg »mennyasszonyt« — mondott? Ha, ha . ..  
ha I Mondja barátom, megbolondult maga ? . . . 
Egy tacskó, egy gyermek, puha tarkóju legény . . . 
és a nősülésre gondol ?

Tudja Ön, hogy mik a nők? — Fúriák, a 
férfi nem megölői azok .. . Takarja be arcát, ha 
lát egyet is, mert külömben megrontják, elrabolják 
nyugalmát s elvezetik a családi fészeknek nevezett, 
de tulajdonkép pokolnak mondható helyre . . Érti 
mit mondtam, поэ — r\e bámuljon: érti?

. . .  Nem ígv van ám minden tanár u r !
— Mit ? Nem úgy van ? — Mars ! Mars I 

Fusson innen, elém ne kerüljön. Nem is kerül, mert

hogy Rotorban községi mészárszéket állít.
Ezzel, mert a Mészárszéket a község 

maga kezeli s így fogyasztási adót nem fizet,' 
a hús árát Rotorban leszállítani remélik 
amivel a drágaságot is türh?tővé lehetik.

Ezt az indítványt az elöljáróság többek 
hozzászólása után egyhangúlag elfogadta. 
Hajdú Lajos jegyző szép szociális indítványa 
megérdemli, hogy egész Muraközben foga
natosíttassák. Ha a jegyzők ezen a téren 
dolgoznak, nemcsak a nép hálája fogja őket 
kísérni, hanem a községekbe a legszebb har
mónia s annak nyomán a haladás is be 
fog köszöntem.

Más országokban — sőt ismerek Ma
gyarországon is több nagyobb községet — 
a hol a községi mészárszékek a legnagyobb 
eredménnyel működnek. S ezekkel nemcsak 
a husdrágaságot enyhítjük, hanem maga a 
gazdaközönség is a legjobb áron adhatja el 
a marháját, mert itt nem az к cél, hogy 
minél többet nyerjünk, hanem hogy ma
gunkon segílsünk. '

Ugyanezen gyűlésen a legelő-kérdést 
is tárgyalták s kimondták, hogy a legelőket 
kitisztogatni, hellyel közzel felboronáltatni, a 
kopár helyeket uj fűmaggal bevetni s három 
helyen hüselőket ültetni kell

Egyszóval van haladás ezen a téren is, 
mert népünk belátja, hogy legelőjével is 
kell törődnie. S jól esik konstatálnom, hogy 
ezen a téren legtöbbet eddig Horvát József 
tanító telt, aki felolvasásaival, előadásaival, 
már két év óta fejt ki a községben propa
gandát a legelőrendezést illetőleg.

S ime, ha nem is azonnal, de mégis 
csak van foganatja előadásainak. Csak ne 
ijedjünk meg a kezdet nehézségeitől s min
den menni fog. Rülönösen, ahol a jegyző és 
tanító összefognak. .Mert ott a szociális mun
kálkodásban volt és lesz is haladás.

L. Gy.

— A kutak gondozása. A műit héten 
mégemlítettük az alispáni rendeletet, mely 
a 14157 sz. b. ü. min. körrendelet alapján 
a községek kötelességévé leszi, hogy fertő
zéstől óvott egészséges ivóvízről gondoskod
jék. A városi hatósághoz is beérkezett ren
delet következtében a községi elöljáróság 
felhívja Csáktornya polgárságát azon meg
jegyzéssel, hogy ivó és háztartás céljaira

szolgáló vizük kuljait annak értelmében kit 
tisztittas9ák és folyton jókarban tartsák, mer- 
ezen rendelkezés a községi orvos közbejöt
tével szigorúan ellenőriztetik s a tapasztalt 
mulasztások a ha lóságnak megbüntetés 
végett feljelentetnek

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kinevezés. A vallás-és közoktatás- 
ügyi miniszter Lerch Lajos nagyhörcsöki róm. 
kalh. elemi iskolai tanítót a nyirvölgyi álla
mi elemi népiskolához rendes tanitóvá ne
vezte ki.

— Halálozás. A tűzoltói-egylet örökké 
mozgékony hü szolgája, Baranics Antal, f. hó 
11-én d. u. hirtelen elhunvl. Szívszélhüdés 
okozta gyors halálát a különben egészséges 
családapának. Báránics Antal 29 évig állolt 
a tűzoltó-egylet szolgálatában s 51 éves ko
rában temették el hétfőn délután a közönség 
élénk részvétele mellett. A tűzoltóság testü
letileg vonult k« Fejér Jenő parancsnok ve
zetése alatt. A temetés alatt Sárközi cigány- 
bandáj t s a fúvó zenekar felváltva játszott, 
mely utóbbinak Baranics Antal ki'artó tagja 
voll. Nyugodjék békében!

— Eljegyzés. Tólh Sándor krestelováci 
Julián-egyesületi tanító eljegyezte Zombor- 
ban Vincze Matild marincei Julián-egyesületi 
tanítónőt

— Gyaszhir. Mélyen megrendültén je
lenti Hoffmann Jenő muraszentmártoni ke
reskedő, hogy Viola leánya hosszas szenvedés 
után I. hó 15 én elhunyt. A boldogult 
leány még 2 évvel ezelitt a helybeli pol
gári leányiskola szorgalmas tanítványa volt 
s igy 17-ik évében történt korai elhunyta 
nálunk is általános részvétet kellett. Teme
tése a közönség osztatlan részvéte kíséretében 
e hó 1'5-én délután volt Csáktornyán. Béke 
hamvaira !

— Március 15-ike Perlakon. A »Perlaki 
Társaskör« szép ünnepély keretében ünne
pelte meg március 15 ét Az emlékbeezédel 
dr. Noszlopy Gáspár kir közjegyző tartolla, 
lendületes szavakban emlékezve meg a nagy 
napról. Beszéde mély és nagy hatást kelteit. 
Budimácz Mihály ügyvédjelölt »Szózat u 
magyar ifjúsághoz« czrmü költői szárnyalása 
beszédben hazafias lelkesedést gyújtóit a 
hallgatóságban A dalárda énekszámai na-

még ma kirakatom a szűrét. Megy-e m ár? — 
fusson !

Elborult szemekkel, sok szép reményről le
mondva, vonszoltam ki testemet a pici szobából 
s még azt sem láttam, hogy egy nő megy be 
mellettem és a mi a legrettenetesebbnek látszott: 
kopogtatás nélkül . . .  Volt is fogadtatása a sze
génynek.

— Mit keres itt ? Hölgyeket nem fogadok.
— Kérem most távozzék, mert haragszom . . .  
N em ?— Ahogy mert Ön ismeretlen létére kopog
tatás nélkül bejönni, ép úgy bátorkodom én is 
azonnal szónélkül itt hagyni.

— Tanár ur nem megy ki innét, addig, raig 
meg nem hallgat; fegyver van nálam.

— Tán még meg is lőné magát egy kicsit? 
Igen? Ha, ha, — de ritkán láthatok ily bátor 
amazont . . .

— Mellékes mindez, de mert sokáig nincs 
szándékom alkalmatlankodni, elmondom, miért jöt- 
tem. — Hallottam előbbi szavait s most már tu
dom, hogy gyűlöli a nőket. Engem is gyűlölhet, 
de azért kérem, hogy hallgasson még.

Tanár ur elfogultan ítél. Nem tuifia, hogy a 
nők két csoportra oszthatók: vannak, kik igazán 
szeretnek s vannak, kik igazán akarnak . . . sze
retni. Ez utóbbi kategóriára állnak tanár ur szavai, 
de az elsők ép úgy ártatlanok, mint az a férfi, ki 
szeretni akaró hölgy hálójába kerül és elbukik.
— Az a női nem szerencsétlensége, hogy a ko
moly, becsületes, tudós férfiak legnagyobb részt

ily szeretni akaró nő hálójába jutnak s mert csa
lódnak, de mert férfitársaik gondolkodására irá
nyító hatással vannak, tehát kürtölik rólunk a sok 
rosszat. Sok nőnek a pénz, rang, dicsőség kell, de 
megunja s feldíszíti férje homlokát szarvakkal. 
Megadják ám azonban a férfiak is nekünk a kont
rát. A női nem javát meg az élv vágyó férfisereg 
viszi az erkölcsi halál felé. Kölcsönösen vagyunk 
tehát s nem vethetünk egymás szemeire semmit.

— Várjunk csak kérem ! Tessék helyet fog
lalni . . .  — Szóval a férfiak is, meg a nők is két 
csoportra oszthatók: vannak igazán szeretők és 
szeretni akarók; most a férfiak javát a nők s a 
nők javát a lérfiak alja rontja el. Igen ? — Helyes, 
elég logikus beszéd. Különben nemcsak helyes, de 
praktikus is; egész uj irányt adott gondolkodásom
nak most a kisasszony . .  . Tetszik tudni az ilyen 
öreg pedagógust sok minden érdekli . . . Hopp I — 
de hisz, ha a kisasszony szavai szerint áll a do
log, úgy nem lehet szó többé szerelemről, hisz az 
emberi nem romlását csak a kölcsönös elzárkó
zással akadályozhatnék tneg.

— Nem úgy tanár ur; legyen boldog a jó 
a jóval s ha rosszak is összekerülnek, hát le
gyenek szemléltető példái ama igazságnak, hogy 
őszinte szeretet nélkül nincs, nem lehet házas élet.

— Kérem ez meg a fizika tanai szerint nem 
lehet, hisz tan tetszik tudni, hogy: egyneműek 
vonzzák s a kiilötnbözők taszítják egymást.

— Igen tanár ur, de úgy áll a dolog, hogy



gyón sikerültek, voltak. Az estély fénypontja 
voll »Kr sznakorka büszke ráca« énekszám 
melyet dr. Sághváry Jenőné és Szabó Gyö- 
zőné úrnők adtak elő.

<- Halálozás. Hegedűs Géza f hó 16-án 
Győrött éleiének 71-ik évében eihunyL Mol
nár Elekné úrnő és özv. Konyáry Mihályné 
úrnő fivéröket gyászolják benne. Béke ham
vaira!

—  Muraköz visszacsatolása. Zala vár
megyének, Muraköznek valamelyik magyar- 
országi püspökséghez való átcsatolása tár
gyában az országgyűléshez felterjesztett fel
irat az első stációkhoz megérkezett. A kép
viselőház elnöke ugyanis egyik múlt heti 
képviselőházi gyűlésen a vármegye kérését 
bejelentette, mely a kérvényt a bizottság
nak kiadta.

— Zalavármegye mindenféle jellegű 
elemi népiskolái Tantestületeinek. A gödöllői 
állami méhészeti gazdaságban az 1911. év 
folyamán hat időszaki tanfolyam fog tartatni, 
a következő beosztás mellett: Május hó 
1— 18-ig földmives gazdák, május 24-től 
junius 10-ig vasúti alkalmazottak; |unius
14-tŐl 27-ig lelkészek; julius 1 tői 18-ig és 
julius 26-tól augusztus 12-ig néptanítók; végre 
augusztus 15 tői 28 ig nők számára. Céljuk 
ezen tanfolyamoknak, hogy a résztvevők a 
méhtenyésztés elméleti és gyakorlati isme
reteit elsajátítsák s a méhkaptárak és mé
hészeti segédeszközök készítését is megta
nulják. A tanfolyamok hallgatói azoknak 
tartama alatt teljes ellátásban díjtalanul ré
szesülnek, sőt a m. kir. államvasutak vona
lain 111-ad osztályú úti jegyük árának meg
térítésére is igényt tarthatnak. A 7 —16 vo
nalszakaszon túl lakók az útiköltség megtérítés 
kedvezményeiben csak akkor részesülnek, 
ha a részükre felvételük esetén megküldendő 
léláru jegy váltásra jogosító igazolvány mel
lett utaznak. Minden egyes tanfolyamra 
20—20 hallgató vétetik fel. A pályázni szán
dékozók felhivatnak, hogy egy koronás bé

a szerelem nem fizika, tehát, ha. szerelembe ke
verjük a fizikát, olt buknia kell .. .

— Ez már nem okos beszéd; a fizika be
igazolt törvényét csak puszta frázisokkal nem lehet 
elbuktatni. — Csak ezért tetszett jönni? . . .

— Nem, most jő csak a java.
— Csak gyorsan kérem, mert gondolkodni 

szeretnék, igen gondolkodni . . . tehát csak gyorsan.
— Nézze tanár ur; az a fiatal ember, kit az j 

előbb kiutasított, a férfiak romlatlan osztályához 
tartozik s magamról is azt tartom, tarthatom a 
szerénytelenség vádja nélkül: ne legyen tehát ta
nár ur akadálya boldogságunknak . . .

? ? ? . . .  (A tanár ur gondolkodik.)
. .  . Megvan, helyes! — tessék csak nyugodt- 

nak lenni, nem leszek akadály. Nem, természetes, 
hisz egyneműek, igen egyneműek . . .

— Köszönöm; ajánlom magainat, igen, igen: 
tessék csak nyugodtan elmenni kisasszony . . .

. . . Bravó öregem ! Tapasztalni fogsz vala
mit, ami a fizika megdönthetien igaza mellett bi
zonyít, azaz bizonyítani fog, hisz az egyneműek 
nem vonzhatják egymást.

Praktikus ötlet, igazán praktikus.
* *

*

Kedves unokáim !
Tanuljátok szeretni a leirt nőben nagyanyá

tokat. Megsúgom tanúság okáért, hogy igen is a 
tanár urnák igaza volt. Bukik ugyan a fizika 
egy időre, de nem örökre, mert a szerelemben 
örökké tartó vonzás nem lehet; lehetnek egy, vagy 
különnemüek is együtt, mert a hajdani vonzás 
mindig tanítás lesz. Mese, fiaim, az örökkétartó 
szerelem, igen mese, füst . . .  a nagy mindenségbe 
omló pára, elpukkanó szappanbuborék . . .

* *
* *

Látod jó édesanyám, csak a te terved nem 
lett füst . . .

— HejI csak így lett volna, vagy így lenne 
. . .  Ez is csk füst, igen :.Füst (

lyegjeggyel ellátott folyamodványukat, mely
ben a foglalkozásuknak megfelelő tanfolyamra 
való felvételüket kérik, a m. kir. földmive- 
lésügyi miniszterhez eimezve felettes ható
ságuk utján, a iöldmivcsek és más foglalko
zásúak pedig községük elöljáróságának aján
lásával ellátva legkésőbb egy hónappal az 
illető tanfolyam kezdete előtt nyújtsák be. 
Előnyben rész sülnek azok a folyamodók, 
akik a tanfolyamra való felvételüket már 
előző években is kérték, de helyszűke miatt 
kérelmük figyelembe vehető nem volt. Bu
dapest 1911. márc. 3. Dr. Ruzsicska Kálmán, 
kir. tanácsos tanfelügyelő.

— Színészet Csáktornyán. Fehér Vilmos 
ismét Csáktornyán tartózkodik. Színtársulata 
szombat óta állandóan játszik, a Zrínyi-szálló 
nagytermében. Fehér Vilmost ez évben nem 
pártolják oly mértékben mint tavaly, mely
nek oka egyrészt abban van, hogy tavalyi 
társulata kiválóan jobb erőkből állott; de azért, 
ahogy a jelek mutalják, a közönség tartózko
dása lassan megszűnik s mostani társulata is 
abban a pártfogásban log részesülni,melyet ál
talábanmegérdemel. ALuxenburg grófja, Sza
bin nők elrablása s az Iglói diákok lelt házai 
arra engednek következtetni, hogy Csáktornya 
közör.sége a színtársulattal megbarátkozik 
A kilátásba helyezett színészek közül ugyan 
még egy sincs itt, de azért a színtársulat 
mostani tagjai közt is egynéhány jó erő 
van. így a férfiak közül kiválik Lenkey 
György, aki mint Kindner iró (Taifun), s 
Felicieo festő (Kis cukros) kiváló alakításokéi 
matatott be. Ép így ügyes Nádasi Oszkár 
(Esterházy hg, Koboyasi, Lapistosolle), Szabó 
Dani (házaló zsidó), Bihari Alajos, Feleki 
László titkár, ki Bruck egyetemi tanár (Tai
fun), Péter inas (Muzsikus leány) s különö
sen Bazilovics (Luxenburg grófja) szerepeiben 
jó komikusnak bizonyult Fehér Vilmos igaz
gató csengő hangjával az énekes szerepeket 
tölti be s előkelő játékával is megérdemli e 
tapsokat, melyekei az Obsitosban mint And
rás s mint a Luxenburg grófja aratott. Szor
galmas és tehetséges tagja a társulatnak 
Tóth József, akiről mint tavaly állítottuk, 
hogy haladása szembetűnő Most már a leg
komolyabb szerepeket ő adja s jól esik 
konstatálunk, hogy előadásaival a közönség
nek élvezetei nyújt. Legjobban tetszett a 
Muzsikus leányban mint Haydu s legfőkép 
Taituubaii, amelyben Tokeramo alakításával 
határozottan drámai színésznek mutatkozott 
be. Jó volt a Kis cukrosban is, mint Paul 
Mormand. Miklóssy Ferenc és Nagy Dénes 
kisebb szerepeket adnak. A női szereplők 
közül az összes színésznőket zsebre vágja 
a temperamentumos Peéry Iltis, az igazgató 
remek felesége. Elevenségével a színpadon 
való otlhoniasságával természetes játékával 
finom mókáival, biztos játékával, szerepeinek 
derűjével minden estének sikert biztosit. 
Hangja is tavaly óta nagyot haladt. Mint 
Rézi, Piroska, Benjamin, Jolietta hallatlan 
sikert aratott. Kivált utóbbi szerepében, Luxen
burg grófjában, valóságos exlázisba vitte a 
közönségei — Arany Olga mint drámai 
színésznő aratott sikert, kivált a Tájfunban 
mint Kerner Ilona s a Kis cukrosban mint 
Rosetle. Kívüle még játszanak Lázár Gabi, 
Tólhné, Galitzky Elel. Boros Gizi, akik játé
kukkal szintén hozzájárulunk az előadások 
élvezetes voltához. Március 15-én nem este, 
hanem délután játszottak, amikor Göre Gábor 
került szilire zónaelőadásban telt ház mellett.

— Szolga bírói kirendelés. A vármegye 
alispánja Gályássy Lajos letenyei szolgabirót 
szolgálatiételre Perlakra helyezte át.

— Fölvétel a Tanítók Házába. A »Zaia-

megyei Általános Tanítótestület« »Muraközi 
Tanitóköré«-nek a budapesti Ferencz József 
Tanítók Házában létesített kedvezményes ala
pítványi helyére az 1911—912 tanévre oly 
muraközi, esetleg zalamegyei tanítóknak a 
budapesti tudomány — vagy műegyetem 
vagy egyéb fő- és szakiskolában tanuló ki
váló előmenetelü, példás magaviseletü fiai 
pályázhatnak, kik egyszersmind a »Zalame
gyei Általános Tanítótestület« -nek s az Eötvös 
-alapnak tagjai. A fölvételre folyamodók a 
kérvényhez mellékelni tartoznak: születési, 
tanulmányi és esetleg erkölcsi bizonyítvá
nyaikat. Á hiánytalanul felszerelt kérvények 
az Eötvös-alap (Országos Tanitói Segélyegye
sület) elnökségéhez címezve, 1911 évi április 
hó 30-ig nyújtandók be Brauner Lajos C sák
tornyái áll. iskolai tnntó, a »Muraközi Taní
tókor« elnökéhez.

— BalatonfUred — gyógyfürdő. A bel
ügyminiszter Balatonfürednek gyógyfürdői 
jelleget adott, miért is a vármegye részéröl 
a terület megállapítására Árvay Lajos alispán, 
dr. Thossy Gábor vármegyei tőorvos és Odor 
Géza pénzügyigazgató Balatoníüredre k i
szálltak.

— Ménvizsgálat. A pótmagán ménvizs
gálat Csáktornyán, a Zrínyi szálló udvarán 
I. hó 23-án d u 2 órakor tarlalik meg.

— Tűz Perlakon. Folyó hó 7. d. u. 
1 órakor kigyulladt Rokovics György per
laki lakos háza. A gyorsan megérkezett tűz
oltóság a tűz továbbterjedését megakadályozta. 
Az épület nem voll biztosítva

—  Eladó gyümölcsfák. Vogrintsits Nán
dor perlaki áll. tanító 200 drb. nemes, tör
pe körte fát ad el. Darabja 1 korona.

Köszönetnyilvánitá8.

Boldog emlékű jó férjem, illetve 
édes atyánk elhunyta alka'mából nyil
vánított őszinte részvétért, valamint a 
temetésen való megjelenésért ezúton 
fejezzük ki mindenkinek leghálásabb 
köszönetünket.
özv. Baranics Antalné és családja.

Szerkesztői üzenetek.
É rdek lődő . Hogv a helybeli kér. kaszinóban múlt

kor rendezett fejredout kinek az eszméje volt, azt mi bizony 
nem tudhatjuk, kérdezze meg a kaszinó elnökségét. — Gőz
fürdő igenis volt Csáktornyán és pedig a gőzmalommal 
kapcsolatosan. 1893-ban állították, de az egészségtelen talaj
víz következtében, költséges kísérletezések után, 9 évre rá 
beszüntették. — Toll Jó zse f. Versét besorotuk, de át
gyúrás után. Idővel jön.

Értesítés.
A mélyen tisztelt hölgyközönséget tisz

telettel értesítem, hogy bécsi
bevásárlási utamből

a legelegánsabb modell darabok
kal visszatértem  minek megtekinté
sére b figyelmükkel felhívom. A legujabb 
turbánokban nagy választék.

Gyász- és alkalmi kalapok 
nagy választékban kaphatók. — 
Átalakításokat és díszítéseket 
igen j u t á n y o s á n  eszközlök. — 
Nagy raktár külön kalapvirágok
ban és egyéb kalapkellékekben. 

H kobrák cipők egyedüli elárusítója. 
P  Kézimunkák nagy választékban. &

: : Vidéki aegresdeléssk postafordultával tiljts íttitie k  : :
Teljes tiszteletiéi;

Kelemen Béla
női- é l férfi divatáruháza Csáktornyán-



Nekoje réői za hude gmajne.
Na sve strani se éujeju 2alostni glasi 

od zloéestih, zanemarjenih gmajnah. Budué 
je zanemarjena, huda gmajna za odgoji- 
vanje hasnovitih domaéih 2ivinah Stetna i 
do kl am se narod né odluéi i gene gmajne 
vu boljdi stalid staviti, niti misliti né moöi, 
da se odgojivanje hasnuviloga, domaéega 
mardeta razmahati, podiéi more; dotle bu- 
demo zato uvék vnogo, ali sve bolje mr- 
dave krave videli, kője si ve véé od sla- 
boőe sva zadnja kolena skredati oéeju. Gos- 
podin Bog nas kadtiguje s betegom, sudom 
i t. d. all zato je zasadil vu svaku travicu 
vraétvo i blagoslovil je éloveka sa umom, 
razumom, da to vraétvo na svoj hasén po- 
hasnovati zna.

— A kaj gospoda znaju, как se zem- 
Ije obdelavaju ?

Moguée? Né! — Zár gospoda neimaju 
zemlje? Istina da on sam né orje, кора, 
plu2i, nego tani stoji sa svojim ispánom po- 
leg biroda; dpekoléraju, premeniju si misei, 
probaju tak, próbaju ónak; probaju svako- 
jaéki, как bi zemlja ili gmajna vide hasna 
davala. Idéeju zrok neplodnosti i istom vraé- 
tvo za ponidéenje betega. Ali doma je nili 
stőm né zadovoljen. Ima obéem, ide u druge 
orsage — od kojih je nade poljodelstvo ne- 
izmerno daleko odzaja — pák se pusti vu 
razgovor s ondadnjemi poljodelavci, pita, 
prosi navuk; pregleda, osvedoéi se i tak 
primljene odgovore si zabilje2i, ide domov, 
gde sve sproba i kad se osvedoéi, da je 
takvo obdelavanje boljáe, stavi sve 1э na 
papír, iz öesa к и j ige narediju, íz kojih se 
sveéeniki, uéitelji i drugi gospodari vuéiju i

narodu ustmene navuke daju, ili pako s- 
pideju po novinah, da si svaki preéitati 
more. Daklem, d i nas takve pogibelji vu 
pravu nesreéu né zapeljaju, pristupiju lak
va gospoda poljodelavcem na pnpornoé s 
dobremi navuki i nagovarjajem, как bi bilo 
moguée zloéeste gmajne s malim strodkom, 
trudom i sterplivnostjom popraviti, koja bi 
sve to za kratko vrérne stokrat naplatila.

Nemremo reéi, da nad narod nebi ho
tel proéitanje sludati, dapaée veseli se ako 
pametne, hasnovite rééi Cuje; sam to je fa
linga, da se boji od maloga strodka i lak 
vu naj vide rneslah najboljdi navuki osta- 
neju vu pudéinu kriéeéi glas, a marde na- 
dalje dojde veéer dimo gladno, bez mléka 
i mesa. Takvo 2ivinée nemre plemeniti, do- 
ber plod dali.

Culi smo véé glase i javkanje vu ve- 
likoj pogibelji : Imamo gospodu, pák nam 
neéeju niKaj pomoéi. Kada pák su gospoda 
seléanu poslu2no priskoéiii na pripomoé, 
onda : Njim ovo i ono i gospodi, ilak su 
slraho za parasta.

Véli se : Pomori si sam, pomozi ti Bog
Zahman navuk, ako se on né nasleduje__
Cujete Jakob, zaka| luliko krav dr2ite? Am 
su vám sve gurave i od svejuh mortim ne] 
dobite véé, как dva litro mléka. Bolje bi 
bilo, ako bi si od dobroga fajta dvé hranili 
i öve bi vám vide hasnile. — Eih, nada 
grnaina je né za finoga fajta, pák vidiju, 
imamo vnogo falaéecov, treba nam je gnoj.

No dragi Jakob, lakva gmajna je niti 
za vadé krave nő. ar gladuju, a gde je 
marde gladno, tam ga néga gnoja, nego 
smetja jeden kúp.

Na drugi strani se éuje pofcaranje jed-

noga vrloga éloveka, koj je zato né hudo 
rnisli!, ali ipák prav nije imel :

— Kaj táj uéitelj zna, как se zemlje 
obdelavaju i marha hrani, ako zadosta krrne 
imamo, vre mi znimo, как se marde hrani.

Hje brate i lak veliju : koj vnogo pe- 
nez ima, on ima i pamet. Ali gde je inalo 
krme, pák huda pada, lám bormed vraétvo 
Ireba.

Jesu okolice, gde su jód pred nekoje- 
mi léti i predi rngdar né gnojili zemlje. 
Gnoja su slamom s rnenjdali, spredali i po- 
sudili, to su njim bila drva za zimu. Ve 
slamom nastilaju, gnoja napolje voziju, 
gmajnu popravljaju i nasadjivaju s hasno- 
vilem drvom . . . .

InZellér vidi s dudevnemi oéima jednu 
madinu pred sobom, kojoj se kotaéi vrtiju ; 
éuje, как brni i déla, ali sam ju napraviti 
nezna. Vzeme p.ipir i olovku, pák zride to 
madinu do uajzadnjega klmca. Ve su treba 
radniki. Pozove jih okolo sebe, vpelja je vu 
lajnost nacrta, podeli njim navuke, dók oni 
to prerazmeju i poéneju raditi. Za polleta 
madina — ali sada véé vu istini — ran 
tak brni, déla как ju je indellér prije pol
leta pred sobom videl.

Evő navuk i provedba.
Jód jednu dobru priliku.

Né daleko od rieke Tisze, su jedne 
obéine stanovniki jeden éuden i nerazumljiv 
dogodjaj videli. Jedna stara majka je vide 
dana po gmajni s breglom deplesala. S bo
tom je draéa, átriéke marljivo razgrinjala, 
pák dőli gledala, как da bi bila kaj iskala. 
Vide su ju zapilali :

— Kaj idéete slarica ?
— E|h pustite, éemer me pojé. Na ovi 

gmajni je kiné skriti. Véé ga vide danov

Nije istina!
Gouvernanta, ilili odgojiteljica diece u 

grofovskom dvoru u Budapesti, bila je véé 
kroz dvadeset i pet godinah nieka gospo- 
diéna Erzsiké, pák ako je stupila u grofov- 
sku slu2bu u svojoj dvadeset i petoj godini 
starosti, to je danas, kad nada pripoviest 
poéinje petdeset godinah stara. Óva anda 
stara frajla, je u sobi za poduéavanje mla- 
doj, od sedemnajst godinah comtessi, éitala 
iz knjige, da svaka comtessa, princessa ili 
baronessa, koja poslie, po 2enitvi posta ne 
grofica, kralj-ca ili barunica, mora za mla- 
dosti puha poznati i ljubili. Ona mora sve 
njegove potreboée poznati i saznali, za da 
znade kaj boli, a kaj gödi, jer to sve bilde 
mladoj comtessi svriemenom potriebno, kad 
joj budu podéinjeni kmeti i dru2ina. U to 
gouvernanta podigne od knjige glavu i vidi 
da comtessa ju slabo sluda, jer njezina gla- 
va je prama pozoru okrenjena a pogled u 
vrt upravljen, gde je bad táj hip sokáé so- 
baricu kudnul, na oéigled gouvernante i com- 
tesse. To je bilo za staru gouvernantu ne-

kaj stradnoga i prestradnoga, a za miadu 
comtessu nekaj novoga

»Pfuj !« — véli gouvernanta — »to 
je oduren narod — to je surovi i prosti 
púk, koj néma niti Boga niti vieru. Vkraj, 
vkraj od obloka !t — 1 potegne comtessu 
od obloka na stran.

Comtessa, videéa gouvernantinu srditost 
nad vidjenim prizorom u vrtu, ju zapita, 
jeli to, kaj je sada sokáé sa sobaricom tam 
dole u vrtu nuéinil, jeli to boli. Jer je com
tessa bila uviek u dobrih rukah odgojenja 
stare gouvernante, posve mlada i nedu2na, 
to nije imala nili pojma о kuduvanju sa 
mladiéi. Na njezino pilanje gouvernanta od- 
govori, da svaka mlada dievojka, koja se 
dade od muSkarca kudnuti, dobi erne mus 
laée. »I mi sad nad nauk pretrgnemo», — 
veli — »a sutra éemo se dal je uéiti. Com
tessa bi bila jós rado posludala о kuduvanju 
i mustaéih, ali ju je stara izturala u njezinu 
sobu, a ona sama je otidla u sobaricinu 
sobu, gde je ovo| prodeőtvo dr2ala, как je 
to, sa mu2karcem se u vrtu pod vedrim 
nebom kuduvati, smrtni grieh, koj se niti

na ovem niti na drugem svietu neodpradéa, 
a onda je otidla u kuhinju, gde je opet 
sokaéa na red pobrala le mu spoéitavala 
njegovu neopreznost, kojom hrli u vekiveé- 
ne muke peklenske, kudujuéi dievojke. 
Stara prodekatorica zatim otide u svoju 
sobu k-zajtreku.

Mlada comtessa nije imala mira od o- 
noga, kaj je éula od stare svoje gouver
nante s kuduvanju, véé je otidla gore u 
svoju sobu i se postavila k-obloku, gleda- 
juéemu u vrt, nebi li jód kaj onomu prvo- 
mu sliénoga vidla. Od ovud sva uznemirena 
i nervozna otide na althanu a iz althane 
po dtengah dole u vrt. Pod jabukom opazi 
dijaka, osmodkolca Felixa, kako nekaj na 
falatéec papira éréka. A kad je mladié com
tessu, na jeden kral pred sobom opazil, 
prestradi se i svoju érékariju hitro skrije 
u 2ep; a comtessa stupi blizu do njega, te 
ga posve nedudno zapita : »Jesi li videl, 
kad je mulo prije ovde u vrtu sokáé Kud- 
nul sobarieu ?«

»Nisam videh — odgovori on — »ja 
san. bad sada dodel simo u vrt, za da si



iáCem, рак pred tém grdim draCora né naj- 
dem mesto, gde bi zapoCela kopati. Vidim, 
da bez vaáe pomoCi nikaj nebude. S drage 
voije vam ga dam, ako skrCile toga plevlja, 
kaCnjaka, divjega kiselaka, trnje, ölriCke i 
drugo draCovje s Cim je gmajna puna i 
koji mi mesto kinCa zakrivljeju.

Te2ki posel je bil, ali na nagovarjanje 
stare majke eu motike i fletno i marljivo 
poslarile

— Joá ve nemrem mesto najti, morale 
to gmajnu joá s branom po vlaCiti.

Za volju kinCa su ljudi i lo vóinili, 
ali vu najvekáem poslu je majcica zginula. 
No ta su ju i preklinjali i grozili se, daju 
vre zrihtaju, ali majCice néma.

Za dvé leta, kad su veC poCeli zabiti, 
podene se opet majka na gmajni, deplja 
sim-tam oak Cini, как da bi se posmehavala.

— Odneste se nekam odvod, ar ako 
vas ludi tu vhiiju, budu vam hudi Casi.

— Né sem straho. Kaj sem pred dvema 
léti rekla, lo se je izpunilo. Vidite, da je tu 
kinC. Viáe tjedoov je posel trpel, nego dok- 
lam je marha predi od glada ruCala, ti sa- 
da veselo skaCe i pohlepno jede lépu zele- 
nu, sitovnu travu. Kuliko penez sie od on- 
da s marbe vzeli ? Jeli, da ste kinC naéli, 
kojega sem vam obeCala.

SelCani su jeden-drugoga pogledali i 
pogled njim je iznazil, da ta 2enska islinu 
i pravicu govori.

Opet je tu savjetnik i radmk.
Céloga je moral (pouka) to : gde je 

gmajna za nemarjena, gde trava slabo raste 
a tém viáe korov, ondi nétreba iníelléra 
áto viáe, vu pripovest spadajuCu majcicu 
Cekati, nego putem obóinskoga poglavarstva 
najbliáneáega gospodarstvenoga nadzornika 
oprositi, neka se potrudi knam i neka nara 
daje navuka, как bi bilo moCi zanemarjeno 
iliti slabo, bezvrédnosti gmajnu popraviti ?

Kotoriba vodi.
Kad Covjek putuje po naáem Ijepom 

Megjimurju, balost inu obazimlje srce, kad 
vidi po selima one suhe, mráave, zapuétene 
krave. Naái ljudi najviáe ljube svoje teáke 
kobile. Njoj sve daju, za nju se navieke 
brigaju, a krava nek bude zadovoljna s 
onim, kaj konjima ostane.

Po drugim mjestima nije lakó. Ne

malo dadem oduáka momu uzburkanomu 
srdcu, ovde u samoCi, dók na ökoii onde 
nezazvoni zvonec, kojim se nas dijaké po- 
ziva na nauk.«

»To je Skoda, da nisi videl«, — véli 
mlada grofíca, a u sebi je znatiíeljna znati, 
jeli su gouvemautiCine rieCi istinile, pak 
veli glasno : »hotela bi znati, jeli dievojka, 
koja kuSne mladifa, dobi za kaStigu erne 
muslaCe, как to moja gouvernanla poveda, 
i jeli je to isiina ?« — pri tom srame2ljivo 
pogleda mladiCa i vtrgne kiticu cviela iz 
drveta.

»Ah, ja neznam, all neverujem« — 
veli mladid

»Zakaj nevierujeá?« — pita ga ona 
naglo uzrujana i u lieu do pod Iasi za- 
ervenjena.

»Jer bi onda sve sobarice i mlade di- 
evojke.........« i pri tom zatihne.

I ona zatihne te se na novo u lieu 
zaÉari. Za Cas se kakli iz sna preme i 
veli :

»Istina je, — pravo veliS . . . .  ali —

velim, da bi zapuetili svoje kobile. Ne, stim 
naái ljudi mnogo jezer kruna dobiju na 
Ijetu, зато  Ы preporuCio, da se i za krave 
barem nekaj brinerno.

Ali ved mi se Cini, da mi ovaj, ili onaj 
Megjimurec govori, как budem se brigao za 
krave, kad nemam dosta sena; onda ju 
moram зато  s kuruzinjem braniti, pak s 
jeCmenom slamom.

Tu mislim, da bi se svi Megjimurci 
mogli vuCiti od KotoribCauov.

Mnogima je poznata stvar, da prije 
vide Ijet, KotoribCani nisu imali baS liepo 
rogalo blago. Skoro bi rekel, da su kod 
njih najhujSe krave bile. Ali to je bilo prije.

Koloriböani napredujeju, oni si 2eliju 
pornoöi. Oni nastoje, da imadu dobre kobile, 
ali si ved neCejU zanemariti niti krave.

MarciuSa 12-ga su imali obCinski po- 
glavari sednicu, pa su na toj sednici nekaj 
za Megjimurce neCuvenoga zakljuCili

A kaj bi to moglo biti?
Jeli morti, kaj bu obCina kupuvala 

seno i detelju za krave ? Ne, nekaj bolSega.
Pi morti, kaj bi svaki gospodar doma 

morao hraniti krave? Ne.
Nego to su zakljuCili, da bude se cela 

gmajna (paénjak) u red postavila.
Do vezda se nitko nije brigao za op- 

Cinsku gmainu, svaki je samo hasna htio 
imati, ali da se za nju Slo briga, to je ne 
Cuveno vu Megiimurju.

Pogledajmo samo, kud hoCemo, da ua 
gmajni raste trnje, Striíek, kaője mleko po 
volji. Koturovnjeka je toliko, da drugo niti 
ne vidiS. A na viSe mestima пета travice, 
nego se gola zemlja vidi.

Pitarn sada, jeli to u redu ?
Jeli slobodno pustili gmajnu, da se 

sasvim zapravi ? Nije slobodno.
Zato su i kotoribski poglavari zaklju

Cili ovo.
Po gmajni se rnoraju rastepsti svi ko- 

turovnjeki. Onda bu gmajna jednaka i trava 
bude rnogla liepo rasli.

Ali jer je na mnogim mjestima puno 
meha i zemlja je nekako zaduáena, zato je 
odredjeno, da se mora ciela gmajna povlaCiti.

Svaki gospodar koji ima konje, mora 
s branom vu gmajnu. Pod branu metne 
trnje, da se tim Ijepáe povlaCi sve. Pak da 
vidite, kako bude veselo rasla trava po ko- 
toribskoj gmajni.

ah da bi ja za siegurno znala . . . .  a mo
ram znati, jer gouvernanla veli, da moram 
znati kaj buli a kaj godi, ako hoCem mo
jem podlo2nikom pomoCi hoteti, kada 
primem nad njimi gospodstvo u ruke.«

»To sigurno neboli !« — veli on.
»Misiié?« — pribliéi mu se ustima 

klicu, a njezini bújni Iasi ga po Celu omelu, 
dok mu ona u uho priSaptne : »Misiié da 
neboli, a on njoj svoja usta pritisne na 
njezina. Ona sva blaftena pogleda u nebo, 
a onda zatisne oCi.

»Ah u istinu neboli« — veli — »ali 
jeli sada nemam mustaCe?«

»Ne, — nemate !« — veli on.
Ona rukorn posegne na ustnicu pod 

nos i pipa sve naokolo. »Niti ja pipajuC 
neCutim nikaj !« — veli.

Sad se on malko rnzkura2i, objeme ju 
rukami okolo vrata i veli : »Ako hoCete 
posve sigurni biti, onda jóé jednom, jóé, 
jóé, jóé, i jóé — I I  sada vidite, da niti 
neboli, niti nerastu erni muslaCi.«

Na gmajni se budu na trim mjestima 
nacinili hladi za marhu, da nemoraju oa 
sunCanoj 2egi po Ijeti stajati.

Jóé je odredjeno i to, da se pusta raje- 
sta rnoraju zasijati dobrom travom

Evo lo se zakljuCilo 12-ga marciuda u 
Kotoribi. Zato sam napisao, da Kotoriba 
vodi. Samo bi dobro bilo, da bi za istinu 
vodila, da bi i druge opCine nasljeduvale 
Kotoribu. Onda bi imali za marhu naáu 
dobru paéu.

Jóé nekoje stvari Zelimo ovdje uvestiti 
— pak smo sigurni, da se bude moglo cielo 
Megjimurje ugledati u primjer KotoribCana.

A da je doélo do ovog zakljuCka, tomu 
je najviée pomagel gospodin navuCitelj Hor
váth Jo2ef, koji je na sastancima PuCkoga 
Saveza tolmaCio ljudima, kako si treba u- 
rediti gmajne.

I sam gospodin notarijué Hajdú su ta- 
kodjer podupirali ovu stvar s liepim reCmi. 
Zato im bude narod zahvalen 1

Samo napried KotoribCani ! Vi vodite, 
a ostali Megjimurci najte zaostati za ovima!

Pomozimo si sami, pak nam bude i 
Bog dragi pomogel.

L a jtm an  Juraj.

Na imendan, äala bez zamere.
Jo2efi! ja* vam 2elim na vaé imendan, 

vse ono dobro, koje si sami 2elite. Naj prv- 
lje Cvrsto zdravje, veliku zadovoljnost, puno 
moénju penez, i navek pun gla2. Bog vas 
zaóuvaj od tesnoga kaputa, od besnoga vu- 
ka, od kratkih gaC, i dugih kopriv, od nag- 
loga de2dja i velike vode, kratkoga veselja 
i razdrtoga mosta Nadalje Bog vaszaCuvaj 
od debeloga blata, i od duge pravde, od 
2eleznih batinah, i reétanske vuze, od trdo- 
ga oranja i pafcje nasekavanja, od koéte pa- 
tikarske, i od kvartéra vu soldaCkih kasar- 
nah. Ako se denes na vaé imendan nena- 
pijete, daj vam Bog vsako jutro vu rog 
puhati, i svinski ékolnik biti.

Daj vam Bog drvene opanke, i jalovu 
sablu, na tri vogle ékerlak i pod tem öker- 
lakom budu si éiémiéi gnézdu napravili i 
vsi psi budu za vami lajali. Nos vam na- 
rasel do neba, iz ko2e vam budu dude de- 
lali, i vi budete pred njimi plesali. Pred 
vrati vam trava rasla, i vu toj ttfavi 2abe 
kreketale. Varalica da bi vam tutor bil, a

»A sada ?« — pita ona.
»Vaöa stara gouvernanta je lagala !« — 

veli on — «to je sada dokazano. Ali Vam 
morém pod prisegom makar tvrditi, da ona 
u vaöih lietih bivéa, nije tako govorila, niti 
pak ju musíaCi nisu nikada poéikavali, gde 
bi ju po njezinoj tajinstvenoj tvrdnji ipak 
bili morali, poöto . . . . « — u taj hip zaz- 
voni zvonec u lurniCu bti2nje gymnazije, 
pozivajuCi dijaké u ékolu na nauk. Glas 
zvona pretrgne Felixov govor i on prilegne 
mladu groficu ksebi, pritisne joj svoja usta 
na njezina te joá jedan krat — i onda 
joá jedan krat — a onda odbie2i iz vrta 
u ékolu.

Sad je bila osviedoCena, da je sve, 
ka| joj je stara gouvernanta s kuéuvanju 
govorila, Cista, ona prava praveata Ia2, jer 
se je osviedoCila, da to niti neboli, niti od 
toga dievojkam emi mustaCi nerastu te se 
|e mrmljajuC u kuCu odpravila veleC :*Nikaj 
nije istina kaj stara govori. samo mi same 
rnoramo osobno sve izprobati.«

Em. Kollay.



dvabi vám kruh pojeli, vu pipi budete ee- 
deli, i Crez cev noge van derfali i navek 
budete fedni.

А ко рак na svoj imendan pod stolom 
zaspite, sreéni budete, kud göder budete ho- 
dili Dobite navek Urlaub zdvovrstnom pia
com, i jód vsaki mesec éetiri vedre vina, 
culag, i vsaki dán peéenoga purana. 2ivili !

O letiő  M átyás
rinogradar.

KAJ JE NOVOGA?
— Imenovanje. Kraljski ugarski mi

nistar od poljodelstvene posle je Laux Ja
nód mjestnoga obéinskoga i vlastelinskoga 
fivinara za fivinar vjefbenika imenova) i 
na slufbovanje na Nagjseben udielil.

— Umiranji. Torna Ferenc od csak- 
tornjaiske preparandie éetvrtoga razreda u- 
Cenik je tekuéeg mieseca 5-ga dana za krat- 
ko beteguvanje u Aldolendva umrl. Torna 
Ferenc je od preparandije jeden najbolöi i 
najvrledi uéenik bil. Pukojnoga uCenika 
sprevod je marciud 7-ga poslie podne bilo 
u Aldolendva. Na sprevodu pod Zrínyi Ka
rolj direktora vodjenje tamo su bili profes- 
sori i od 3-ga i 4-ga razreda uéeniki. Dva 
viénce su nalofili na raku i s popévanjem 
i s govoroni su se od dragoga mrtvaca 
spriCavali. Govora |e Bodif Béla, od pokoj- 
noga razreddrug drfal. — Kopjak Karolj 
od mjestne preparandie drugoga razreda u- 
éenik je tekuéeg mieseca 7-ga dana u svoji 
18 létni dobi u Csaktornja umrl. Od pre
parandie svi uóemki s prolessorimi skupa 
su bili pokojnomu inladencu na sprevodu, 
kaj je marciud 9-ga dana poslie podne ob 
tretji úri bilo drfano. PjevaCni korúd je po- 
pieval, a Pofar Jofef, od pokojnoga razred- 
drug je pri grobu liépoga govora drfal. Nek 
poéivaju u miru Bofjem i nek se njim 
sviéti vekiveéno svietlosl !

— Imenovanje. Zagrebaöki nadbid- 
kup je Kornfeind Jenőa, — Kornfeind Nán
dor dravavadarheljskoga bivdega notariuda 
sina, — od svetoga slola notariuda za ce- 
remoniariuda imenoval.

— Manövri kre Drave. Ljetodnji 
manövri budu se brdCas kre Drave obdr- 
favaie, i to : na Hrvatskoj severni, na §o- 
mogj I Zalavarmegjije jufnoj strani. Cent
rum bude Báré.

— Popis naroda. U Csaktornja ve- 
liki obóini su se pri zadnjim popisu 5 je- 
zero I 72 stanovniki nadli. — U Dravava- 
darhelju 2 jezero 188, u Pustafa 421, a u 
Dudhelju 346 dud íivi.

— Tolvaj!. Nagj Mihalj muraserda- 
heljski stanovnik je pri fandarstvo najavil, 
da nepoznali óinaci su iz njegvoga, na Muri 
stojeCi melina marciud L-ga dana v nőéi 
hrf i kuruzu vkrali. Zandarstvo je do vez- 
da jód né moglo najti to)vaje.

— Nesreca. tfuéko Ivan muranjirad- 
ski mórnak je na polji iz jedne kuruzinje 
kúp van hotel vleéi svoju nabijenu pudku, 
ali pudka se sprofila i kuglja je prékvrtela 
momaKOvu liévo stegno. Vuóko je pod jedne 
ure umrl

— Motiku njoj. 2ibek Ferenc seléak- 
hegjiski stanovnik je inkák né ljubil svoju 
dobru supiugu. Mesto ono, kaj bi njoj pre- 
lévanca, liépe cipele, dtrikanca i Bog zna 
kaj svega kupil : uvjek se je svadil s fenom. 
MinuCeg mieseca 21-ga dana je nad Zibek 
stric lak u kuraf dodel, da je svoju suprugu 
né ogrlil i kudnui, nego sjednom motikum 
nekoliko pula lak u glavu vudnl, da |e si- 
romadka fena к postelo opala. Zena je lef-

ke rane trpela. — Té vrafikuraf éudaj 
neprilike donese né samo med jedince, nego 
i pri obitelji. Cuvajmo se od toga medji- 
murskoga kuraf a.

— Odsudjeni notariu&ki pomoé- 
nik. Zidka Imre je u Murakiralju bil pod- 
notariud. Jód u 1909. lét november 22-ga 
dana je ov fájni fiié pri porciu biranji jeden 
komád sto kurun banjka vkral iz kidte, za 
kaj je odmah moral svoju slufbu ostaviti, 
drugi dán u Csaktornji pák je Poliak Gjula 
dtacunara hotel namazati, i od njega 50— 
60 kurun vriédnosli oprave kupiti na porgu 
Iza toga je sve tiho bilo od njega. Ali vu 
prodlim Ijetu se je opet kazal Zidka na 
horizontú i s knjigami je nekve huncutarie 
hotel napraviti. Jedno budapedtansku drudtvu 
je do 100 kurun namazal. Sad su ga vlo- 
vili i vezda nagjkanifaiski sudbeni stol je 
toga 31 Ijetodnjoga mladenca na poldrugu 
Ijetu tamnica-kadtiga odsudil. Odsudjenik 
je odmah hapil svoju kadtigu. Vezda ima 
dostig vriéme se premidljavati od svoje ci- 
ganie, huncutarie.

— Vtopil se u mlaku. Bogár Lajod 
pölödkei stanovnik tihi lud, je u minuéem 
dneve iz doma izniknul. Njegvimi blifnji 
se je to jako dpajsno vidlo, i idli su ga 
iskat. Za dugde iskanje su Bogara polag 
ceste u jedni miaki vtoplenoga nasli.

— Kuliko zene su u Europi ? Na 
ovo pitanje je jeden francuzki dtatistikar 
sledeőe odgovoril : na jezero mufe u Portu- 
galii jezero 81, u Svéd-i Norvégorsagu je
zero 61, u Englezkim orsagu jezero 508, u 
Spanjolskim orsagu jezero 54. u Fmnor- 
sagu jezero 44, u Svajcu jezero 41, u Nemd- 
kimorsagu jezero 39, u Auslria-Magjarskim 
orsagu (die!) jezero 34, u Danii jezero 26, 
u Hollandii jezero 23, u Francuzkim orsagu 
jezero 25, u Belgiumi jezero 1, u Taljansi 
kim orsagu 995, u Serbii 988, u Bulgari, 
952, u Rumanii 944, u Grékim orsagu 906- 
u Bosniji-i Hercegoviin 896 fen pada. íz 
ovo raéunslvo se to vidi, da u Europi 
sa sedem inilliun ga véé fene, как mufi; 
i11ti, ako u Europi svaki muf bi se ofenil, 
jód i onda bi sedem milliun dievojke ostali 
u paviencu. — Siromadke, siromadke die
vojke, как je to neugodno za v as!

— Imenovanje. Kr. ug ministar od 
dkolske | oslov je Lerch Lajod nagjhörcöks- 
koga uéitelja к njirvölgjsku drfavnu dkolu 
za redovitoga uéitelja imenoval.

— Veliki potres. Na Baikanu je opet 
kalastrofe zrokuval potres. U marciud 10-ga 
dana vu Starovi je veliki potres pustodil. 
Uzdrmanji su tak velike bile, da su se vide 
hife podrli i dvé éloveki umrli. Ljudi né 
vupaju u hifi biti, nego u dtante stanujeju.

— Igranje s oruzjem. U Debrecenu 
se je Földvary Tamad dr. satmarmegjeiskoga 
nadlieénika Tamad zvani sin s jednom pud- 
kum igral, koja se je sluőajno sprofila i 
strielivo je Ruha Erfébel dievojki; trefilo. 
Dievojku su s lefkemi ranami u obéedpita 
spravili, gde je u prodlirn subotu umrla. 
Dievojka je pred smrtjum to prosila, da 
deCka ne kadtiguju Mrtvo tielo su parali.

— Kratke novosti. Na Hortobagju 
u Debrecen hataru stojeéi veliki pusti hoCe- 
jii jednu soldaéku zrakoplov dtaciona urediti. 
— Na adrialiskim brefuljku je veliki mors- 
ki viher bjesnoval, koji je tabrike unidtil i 
vide tefake zaklal. —• Apponyi Albert grof 
samo marciud 23-ga dana bude dimo dola- 
zil íz Amerike. — Tolstoju u Pétervaru 
budu spomenika postavljali. — Najbogate- 
demu mladofenju Vanderbild Alfrédu bude 
sada viénéanje s Km Margitom. — Na Ha

iti oloku su se négeri pobunili. Vide sele su 
vufgali. — Argenlinia je dvé jako lépe pu- 
nokrvan konje daruval nadomu kralju — 
Na Ujvidéku su Unsin Janoda uhitili, jer je 
iz podtarske ladice vide liste vanjemal. — 
U Keékemétu je umrl Patkay" Lajod mladi 
gazda, koj je polmilliun kurun ostavil na 
dobroéineéi cil. — U hamburgskim zvierin- 
jaku jednoga psa kafeju, koj se tak oglasi: 
Don je gladen, kolaéa hoée. Pesu ime je 
Don. — Nad kralj je iz lipicaiskoga pastu- 
harna dvé konje poslal u dar laljanski kral- 
jici. — U Finn morski zaljevi su 380 ha
lasi pod led dodli i tarn su se unidtili. — 
U Heidelbergu se je Backer professor u 
svoji 84 létni dobi ofenil. — U Lugodu 
budu v jesen poljegospodarstveno izlofbu 
uredili. — U Budapedtansku zvierinjaku za 
petslojezer kurun vriédnosti budu tigride, 
oroslane i elefante kupuvali.

— Mladi samoubojnik. U Tokaju 
se je Dajka Ferenc zvani 6 godidnji deéec, 
dók su njegvi rodilelji dalko bili, na jednu 
gredu obesil. Od suseda jedna fena je spa- 
zila to samoubojstvo, i na hitroma je vofe 
odrezala i stém d téaka oslobodila od smrti. 
Deéko je né hotel valuvati svojega éinaj

— Svecanost. U minuéem nedelju, 
tojest marciud 12-ga dana je bilo 32 mie- 
na godine lomu, da je u Szegedu ona stra- 
hovita poplava pustodila. 1879. godine mar
ciud 12-ga se je unidtil Szeged varad. Ovo- 
ga dana su vezda s velikom sveéanostjum 
obdrfavali segedski stanovniki. U nedelju vu 
nutradnjivaradkim Sv. Demeter cirkvi je 
sveéana Bofia slufba bila, koju je Jaszi 
Géza opatplebanud drfal. Nazoéni su bili 
pri ovi Bofji sluíbi varadki poglavari, grad- 
janski i soldaéki gospodstvi. I u dkolah su 
liépe sveéanosle drfali na on dan.

— Nesreca u plesni dvorani. U 
Beuthenu se je stradna nesreéa pripetila 
marciud 9-ga dana na jedni plesni zabavi. 
Jeden acetylen lámpád se je eksplodéral i 
od dvé dievojke oprave su se vufgale. Nes- 
reéne dievojke, koji su sestre bile, na éis- 
toma su se zgorele. Njezine mali se je u 
sdvojbi gori obesila.

— Karta. U Deake obémi je kartanje 
éloveéje smrt zrokuvalo. Török Sándor ée- 
terdeset godidnji poljodelavec se je u krémi 
karlal i med igranje posvadil se s Tucakov 
Svetozarom, koga je ь iolidnom igranjem 
obtufil. Na to je Tucakov s jednim drod- 
com tak u glavu vudril Töröka, da se je 
ov smrlno oranil. Tucakova su uhitili.

— Smrt u kremi. U prodlim nedelju 
odveéer Zubricky Ignác fitotefak se je nut- 
rivrnul vu Budapedtu u Moser-zvanoj gosti- 
onu. Med pijenje na jedenkrat se na stol 
prehitil i tak se je vidlo, как da bi zaspal. 
Okoli jedne ure, kada su hoteli gostionu 
zapirati, zbudili su ga, i onda su spazili, da 
je Zubricky umrl. Sréni kré ga je zaklal.

— Samoubojstvo u cirkvi. U Mar- 
seilleu vu nutradnjim varadki veliki cirkvi 
pod Bofje slufbe se je jedna elegantno 
opravljena fena u spovedalnici s revolverom 
na smrt strelila. Nesretna fena je jednomu 
englezkomu trgovcu supruga bila.

Svim onim, koji su prisutm bili mo- 
jemu pokojnomu suprugu, dotiéno na- 
demu dragu otcu na sprevodu, nek pri- 
miju ovdje nade najsrdaénede zahvalnost.

Birmics Antali udoiici I f ia l l l j i .



Gabona árak. — Ciena, ti tk a .

V ig y á z z o n ! C s a k is  a „ jA C O B I” J e lz é s s e l v a ló d i !
M in d e h  fa d o b o z é r d e k e s  R ö n tg e n -k é p e k e t  

&Ы f>—20 ta r ta lm a z .

Delaware vessző eladó.
Minden hibától, különösen 

jégveréstől mentes szép sima 
vessző a piros válfajból, jót
állás mellett. Küldök minden 
vevőmnek utasítást, arra, ho
gyan kell elgyökereztetni a 
sima vesszőt, hogy minden 

szál megfakad ion.
Ezer darabja az első osztály 35 К 
Száz и «t и n 4 К 
Másodosztályú vessző ezre 20 К

Érmelléki legnemesebb és legbővebben termő faj* 
Előpénzben az összeg tizedrésze küldendő.

бег F ilz e s a y  Im r e ,  Rákosliget.

A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 
teszi, hogy dr. László Béla ügyvéd által kép
viselt iíj. Premecz Miklós Csáktornyái lakós 
végrehajtatnak Pecsornik Rezső nyirvölgyi 
lakós végrehajtást szenvedett elleni 849 kor,. 
02 fill, tőke s jár. iránti végrehajtási ügyé
ben az árverést az 1881. XL.t. c. 144. és 
146 §§-ai alapján elrendelte, minek folytán 
végrehajtatnak 849 kór. 02 fill, tőke, ennek 
1910 évi január hó 1-től járó 5*/o kamatai 
53 kor. 02 fi i. per 23 kor. 90 fill, végre
hajtás kérelmi 21 kor. 66 fiil. végrehajtás 
foganatositási 22 kor. 30 fill, árverés kérel
mi és a még felmerülendő költségekből álló 
követelés kielégítése végett a nagykanizsai 
kir. törvényzék és a Csáktornyái kir. járás
bíróság területéhez tartozó és a nyirvölgyi 
31 sztjvben 37 hrsz. egész ingatlan 4130. 
kor. becsáron a nyirvölgyi 31 sztjkvben 
196 hrsz. egész ingatlan 3414 kor. becsáron 
és a nyirvülgyi 31 sztjkvben 197. hrsz. 
egész ingatlan 3414 kor. becsáron 

1911. évi április hé 6-ik napjának d. e. 10 érakor 
Nyirvölgy község házánál felperesi ügyvéd 
vagy helyettessé közbejöttével megtartandó 
nyivános bírói árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melynek telénél alacsonyabb áron a 37 
hrsz. 2/*_oál alacsonyabb áron pedig a többi 
ingatlan el nem adható.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részben, mégpedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt 
a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, & har
madikat ugyanattól 45 nap alatt minden 
egyes vélelári részlet után az árverési nap
tól számítandó 5% kamatokkal együtt az 
árverési feltételekben meghatározott helyen 
és*módozatok szerint lefizetni.
Csáktornya 1910 évi november Í7. 570.

4i63/tk. 1910 Árverési hirdetmény.

p m etefi c n h o r t f t í l !
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és ha
tározottan RÉTHY-félét kérjünk mivel sok 

haszontalan utánzata van.
1 dobwz tra 60 m m .

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el 1

Irúgépfcellékek
kiváló minőségben kaphatók:

4730/tk. 910. x. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy dr. Engel Sámuel szombathelyi 
ügyvéd által képviselt Fleschmann és Fürszt 
szombathelyi bej. ezég végrehajtatnak Lep- 
pen Mihály nős Santl Ilonával bottornyai 
lakos végrehajtatást szenvedett elleni 474 
kor. 25 és 680 kor. 83 fillér tőke s jár. 
iránti ügyében az árverést az 1881 K. t. 
ez. 144. 146. §§-ai alapján elrendelte, minek 
folytán végrehajtatnak 58 kor. 49 fill, hát
ralékos tőke, ennek 1910. évi november hó 
3 napjától járó 5% kamatti 116 kor. 52 
fill, peri 83 kor. 70 fill, végrehajtás kérelmi 
és foganatositási 22 к 80 fill, árverés ké
relmi és a még felmerülendő költségekből 
álló követelés kielégítése végett a nagyka
nizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. 
járásbíróság területéhez tartozó s a bottor- 
nyai 1234 sz. tjkvben 8/b hrsz alatt egész 
ingatlan 1200 kor. becsáron.

1911. évi április hó 12-ík napjának délelőtt 10 órakor
Bollornya község házánál dr. Engel Sámuely 
szombathelyi felperesi ügyvéd vagy helyet
tese közbejöttével megtartandó nyilvános 
bírói árverésen eladalni fog.

Kikiáltási ár a fenebb kitel becsár mely
nek telénél alacsonyabb áron az ingatlan 
el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10%-át készpénzben vagy ovadékkepes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
120 koronát.

Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 30 nap a

Stansz Sándor KönyVI(«resK«lfcften 
Csáktornyán.

W W W W W w w w w
685 ez 1910.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. te. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbíró
ság 1910. évi V. 565 számú végzése kö
vetkeztében Wollák Rezső ügyvéd által kép
viselt dr. Topovicza Györgv újvidéki lakos 
javára dr. Bállá Emil és Bállá Tibor mint 
néhai dr. Bállá Emil kir. közjegyző örökösei 
ellen 1900 kor. s jár. erejéig 1911. nov. 
hó 2-án foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 2700 kor becsült rész
vényekből álló ingóságok nyilvános árve
résen diadalnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1911. V. 94 számú végzése foly
tán 1900 К 02 fill, tőkeköveteléss járulékai 
erejéig Csáktornyán a Muraközi Takrékpénz- 
tár Részvénytársaság épületében leendő esz
közlésére

1911. évi március hó 21-lk napjának d. i.  10 órája
határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivalnak meg, hogy 
ez érintett ingóságok az 1881. LX t.-c. 107. 
as 108. §-a értelmében készpénzfizelés mellett 
и legtöbbel Ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni.

Csáktornya, 1911. március 6. 574



Nagy választék

fa- és érczkoporsókban
továbbá

sirkoszorukban.
=  Igen jutányos árak ! = =  

Prostenik Gusztáv 
Csáktornya.

Bayer Vincze utóda féle

K ugler sütemény
nálam állandóan kapható. Meg

rendelésre házhoz küldöm.
=  Telefon 3 6  s z á m . =  8“í

Herczog Sándor vasúti

E lső b écs i té r t i;  nőt é s  gycrm ckruba r a k té r

R. Rosenberger (ezelőtt Alois Kürschner)
VARAZDtN, D3 .

Van szerencsém  a  n. é. közönség b. tudom ására adni, bogy különben is 
( í l l ) H l } *  dúsan  fe ls z e r e l i  r a k tá r a m a t , v á lo g a to tt  ú jd o n s á g o k k a l u. m.:

női pa le tók , kab á to k , ko sztü m ö k , aljak, á tve tők  és kim onó gallérok, továbbá férfiöltö
nyök, felöltök, m indennem ű gyerm ekruhák na g y  m ennyiségével lá tta m  el, úgy hogy azon 
kellem es helyzetben vagyok:

szo lid  jután jó s  á ré r t , igen je les  á rú t adhatni.

Szives m egrendeléseiket kérve , m aradok  
6 7 1 ki vál ó tisz te le tte l

R. R osenberger (eze lő tt Alois

] « jár a ti fMraha- 6  dtVatdUrit t f l t e i  Jbsri 
ffrfezabí- ft divatára t«rfsl|«№ An sírn i br.
(Csáktornya, Petőfí-útca.) - .................

Ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, harisnyák stb. stb. nagy
választékban.

80 hl. "
k in ő  balatoni 

fehér borom
eladó.

Megtekinthető szőlőtelepemen a 
pincében.

Dr. Szigetim Károly ц в д и а .
Egy léápolé szolgalegény

azonnal felvétetik. 
Golcnho Hutainál St. JNícolay

(fridau mellett). eT71-»

Értesítés.
Van szerencsém  a n. é. közönség  b. tudom ására  adni, hogy a W1 a s  sits 

G yula-útcában (a po lgári isko láva l szem ben) levő tü szerkereskedésem et

f S íitá d  üzlettel, zárt p a la ck b a n  bor sör В  pátiad
eladássa l bő v íte ttem  ki. Cégem eddig H irschsohn N ándor név a la tt állott, 
m iu tá n  azonban n evem et be lügym in iszteri engedélylyel H alászra  változ
ta tta m , ü zle tem  is  e zen tú l ezen új n evem  a la tt vezetem .

További b. p á rtfo g á su ka t kérve , m aradok
te ljes t is z te le t te l

57H í — i Halász Nándor

т т ш ш ш т т т т т ш
Nyomat«*!' Fn*che| Fo ö r> fSrtmiHZ S ándor) konvvnv(wv>dáiAhjtri Csáktornyán.





Nagy választék

ía- is  érezkoporsókban
továbbá

sirkoszorukban.

тт ш т ш ттш
Egy jó  erkölcsű fía, k i a horvát és le

hetőleg a német nyelvet is bírj л

t a n u l ó n a k
felvétetik.

Golenkó Antal
»77 i-i vegyeskeresk ed éséb en  

ST. NIKOLAJ (Fridau mellett).

E lső bécsi férfl-9 női és  gyerm ekruha ra k tá r

R. Rosenberger (ezelőtt Alois Kürschner)
VA RA ZD IN , D3 .

Fan szerencsém a n é. közönség b. tudomására adni, bogy különben is 
dúsan  fe ls z e r e lt  r a k tá r a m a t ,  v á lo g a to tt  ú jd o n s á g o k k a l u. m.:

női paletók, kabátok, k o sztü m ö k , aljak, átvetők és kimonó gallérok, továbbá férfiöltö
nyök, felöltők, mindennemű gyermekruhák nagy mennyiségével láttam el, úgy hogy azon 
kellemes helyzetben vagyok:

szo lid  ju tányos á ré r t , Igen je le s  á rú t adhatni.

■ Igen jutányos árak ! ■ 
Prostenik Gusztáv 

Csáktornya.
Bayer Vincze utóda féle

K ugler sütemény
nálam állandóan kapható. Meg

rendelésre házhoz küldöm.
=  Telefon 3 6  szám . = =  “I

Herczog Sándor vasúti vendéglős.

80 hl.
kitünű balatoni 

fehér borom
eladó.

Megtekinthető szőlőtelepemen a 
pincében.

Dr. Szigethy Károly NAGYKANIZSA.

JÓI jár a Ki fóriirnha- ós dfVatcilfteit Jíádasi József 
M szabó- is divatáról KercsKedósébcn szerzi be.
(Csáktornya, Petőfí-útca.) -

Ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, harisnyák stb. stb. nagy
választékban.

Férfiruha 20 koronától feljebb.

575 i—♦ Gyermekruha 4 koronától feljebb.

w  w  v v ™  e y eT k

Értesítés.
Van szerencsém  a n. é. közönség  b. tudom ására  adni, hogy a W lassits  

G yu/a-útcában (a po lgári isko lá va l szem ben) levő lü szerkereskedésem et

röVidárfi Ízlettől, zárt p a la ck b a n  bor s ir  és pálinka
eladássa l bő v íte ttem  ki. Cégem eddig H irschsohn N ándor név a la tt  á llo tt,

Egy léápoló szolgalegény
axonnnl felvétetik.

6olcnho Antalnál S t  JSícolay
(fridau mellett). 677

m iu tá n  azonban nevem et b e lügym in iszteri engedélylyel H alászra  változ- 
ta tta m , ü zle tem  is e zen tú l ezen  új n evem  a la tt vezetem .

További b. p á rtfo g á su ka t ké rve , m aradok
te ljes  tis z te le t te l

57H í — i Halász Nándor

Nyomatott Kisch^l Kh Őf> tSrtvoHZ SAwior) köovvnvnvv>(iáiAbafi CsAktornván.
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a Vasárnapi Újságra I

= A gyakorlati irányú művelődés teljes fegyvertára

“ Pl Révai Nagy Lexikonja
a legrégibb, l e g k e d v e l t e b b _________________________ * я __________________________я___

illusztrált hetilap. " '
ötvennyolczadik évfolyam. az összes jsmeretek enciklopédiája.

Szerkeszti H O IT S Y  P Á L .

Előfizetési ára: egész évre 20 korona, 500 magyar tudós iilkotúsa. Minden ismeretek foglalatja
félévre 10 korona, negyedévre 6 korona. 1 8  m  o b u l r é t ü  V a s k o s  k ö t e t b e « .

Mutatványszám ingyen. 16,000 szövegeidül. 200,000 ismeretterjesztő cikk. 10,000
Előfizetéseket elfogad illusztráció és térköp a szövegben és 1000 színes és fekete

a „Vasárnapi Újság“ kiadóhivatala műmellékleten.
(franklin-társulat) 1910. decembertől kezdve 4-havonta - — kötet jelenik

Budapes*, ív., Egyetem-uicza 4. s . meg. A teljes mű ára 18 kötetben, d iscs angol vászon -
kötésben 288 korona.

у  t  Kedvező fizetési feltételek mellett szállítja:

l \U p U U  Fischel Fülöp

l e v e l e z ő l a p o k  S t r a u s z  S á n d o r  könyvkereskedése I
nagy választékban kaphatók

Strausz Sándor könyvkereskedésében C s á k t o r n y a .
т т т ш ш т ш ш т ш т ш  © © © @ @ © © @ © © 0 @ @ @ @ © © @ ,

Iparos s kereskedő előfizetőink cégét I P A R O S  P Q  k F R F S K F D f )  lparos s kereskedo e,ofíz tóink cégét
e rovatban díjmentesen közöljük. 1 Г  M r V U J  W  n L R L J f X L U U  e roíaíban dij(nentesen Wzöljlfc

« előfizetőink névjegyzéke. ♦

B á d o g o s :  F é r f i  s z a b ó : M é s z á r o s :  V á s z o n k e r e s k e d ö :
Hübsch Manó, (faeiénraktár) Csáktornya Ivacsics Ignác, Csáktornya Nuzsy Mátyás, Csáktornya Szivoncsik Antal, Csáktornya
Domer Sándor „ Bed,cs KprPnc ezabó

B ö r k e r e s k e d ö '  F é r f i  é s  n ő i d iv a t á r u  : Ó r á s  é s  é k s z e r é s z :  V e n d é g l ő k :
' Zrinyi Viktor, Csáktornya PoUák Bernái, Varatdin Hajas József, Csáktornva

Máyer Testvérek, Csáktornya . . .  Pecsornik Ottó,
F u s z e r k e r e s k e d e s  : ^  Honn„„  P,.

B o r b é ly  é s  f o d r á s z :  Mayercaák Béla Csáktornya P e z s g ő g y á r :  Á Z „ ,ic s
Nádasdi Nándor, Csáktornya Kőszén-, faszén-, magvak és a .Műtrágyát Muraközi pezsgőgyár, Csáktornya Becsey Albert
«.., c ... j Értékesítő Szövetkezet» raktara. цл,„а»к mikai. i
M.k Sated, ., Gráner Testvirck, Csáktornya "orv4ü' “ ‘b4|V. «»'»"'И "

Mézeskalácsot és vla»|)ert|lünl0 “ ^«m ^kM ikló., 2 Stolczer József, Csáktornya Kelemen Imre, "
Tihanyi Mihály Damása Deutsch Salamon ” Petries Viktor M Pruazátz Alrfjos, „

Hirsschohn Henrik „ S z á llító  é s  d e s z k a k e r p ^ h  Deutsch Zsigmond, „B u t o r r a k t á r :  Matters,lorfer N. Perlak a z a l l l t o  e s  O eS Z K n k ereS k . Schlesinger Mór
Bútor és ко orsóraktár beitmann György Nyirvölgy Lftbl Mór «s fia. t Csáktornya Özv Mihálics Ferencné „

Horák 0d6n "  Г Csáktornya K á v é h á z :  T e j e t  é s  t e j t e r m é k e k e t  Singer & Ä . *  Kiasrah., lka
Schwarz Lipót, Varatdin Hajas József, Csáktornya ,, ... . Kalchbrenner Ferenc Stridóvár
Hirschler Ármin Varaldin Horváth Gáza, .. „. «.‘ktarayar. házkor ..alti» Sójtöry Jánoa Drávanagyfalo

„ .  . izA leíaa .** . Hányavari «aa.la.ag. Deutech Adott, nagyvend. Hrávaváaárhely
C sip esz  : l\eKTeSLO . Kovács Mihály korcsmám* Drávavásáhely

Masztnak József, Csáktornya Scheiber Mór, Csáktornya ÜM- CS П01 difit, játék éS d í S Z H l U á r Ú b i t m a n n  Mihály Nyirvölgy
Мряк ó B álin t Г я '|к  inn. vh v i . . . . .  beitmann Bálint Szentilons

K ő f a r a g ó  é s  s ir k ö  k é s z í t ő :  eemen Béla, Csáktornya Feigelstock András Bpest, VII., Dohány-u 81
O iv á t á r u h á z :  Ter»ite„yák Hódog, Csáktornya v a s k e r e s k e d e s : Szabadalmazott „Kristály“ borszilro gi»r:

ISZ • ro ny . In. ..var L ik ö r g y a r :  Hernyák Károly mii,!.. Csáktornva Hörcsög Sándor vaauli vendéglős
E r e d e t i  S in g e r  v a r r ó g é p e k  : Hochsinger M és fiai Csáktornya Binder Károly Csáktornya

Singer Со., Árpád-utca Caáktornya l'ros.enik Gosztáv. Csáktornya
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