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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer- 
' kesztöség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l: i
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések, magyar és

Telefen ezáa 34.

M I I  R A K O Z
Efifxettel árak:

Egész évre . . . .  8 kor
Fél évre . . . . .  4 kor. 
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő ее szépirodalmi hetilap. HWetéMk Jatáayaeea számíttatnak.

M egjelenik  h e te n k in t egyszer: vasárnap. Nyitttér petitesre 50 tuér.

FaUlfls ■

Z R ÍN Y I K ÁRO LY. M ARG1TAI JÓZSEF.
KUdó te UptaUJdoaoi:

S T R A U S Z  SÁNDO R.

Válasz dr. Tamás Jánosnak.
A félreértések kezdtek oszladozni, a 

gyanúsítások eltűntek és már azon gondol
koztunk, hogy legszebb egyetértésben dol
gozhatunk Muraköz népének elhaladásán  
valamennyien: papok, tanítók, jegyzők.

S ideje is volna! Népünk nagyon visz- 
szamaradt. Gazdasági tekintetben nem tart 
lépést más magyar vidékek gazdáival. Mar
hatenyésztése nem kielégítő. Az utolsó évek
ben lehetetlen észre nem vennünk, hogy 
ezren és ezren kijárnak Ausztriába dolgozni 
s saját munkaerejükkel Ausztriát gazdagítják. 
Hogy erkölcsi és vallási szempontból is | 
káros ez a munkálkodás, nem is kell bizo
nyítanom. Ezért is szükséges lenne Muraköz 
papságának, tanítóságának és jegyzői kará
nak vállvetett munkájára!

De egy u| momentumot is kell fel em
lítenem. Március 12-én Zágrábban megün
nepelték Muraköz 50 éves visszacsatolását. 
Ezen ünnepély ének- és zeneszámai nem 
érdekelnek. Semmi fontosságot nem tulaj
donítok dr. Horvát Rudolf tanár előadásának 
sem, aki Muraköz visszacsatolásáról beszélt. 
De ez ünnepély alkalmából kis beszámoló 
is volt.

E beszámoló alkalmával elpanaszolták, 
hogy Muraköz papsága ezen 50 év alatt 
semmit sem tett a horvát eszme terjesztése 
érdekében. S ezért most uj módszerhez for
dulnak a horvátok. A papságra többé nem ! 
támaszkodnak, hanem a Cipl és Metód — 
egyesület a saját költségén kitanittat több 
egyetemi hallgatót, akiknek az lesz a felada
tuk. hogy Muraközben mint ügyvédek, or
vosok ilt a nemzetiségi eszme szolgálatába 
álljanak.

Ha semmi más miatt, hát eme vesze

delem okából kellene egy tátorban találkoz
nunk. Mert biztos, hogy a nemzetiségi eszme 
harcosai elsősorban a papságot és a tanító
ságot fogják támadni.

Csak tessék elolvasni az »Istina u Me- 
gjimurju« című iratot s elegendő bizonyíték 
áll rendelkezésünkre, hogy ez uj eszmék 
harcosai a papságot is támadni tugják.

S ahogy tényleg egymást megértettük, 
s együtt dolgozni kezdtünk, egyszerre kiáll 
a sorból dr. Tamás János úr s a »Zalában« 
és a »Muraközben« feleleveníti a régi gya
núsításokat s elavult vádakkal lép fel el
lenem, úgy azonban, hogy a Muraköz más 
papjainak is juttat a vesszőíuttatásból.

Ha csak személyes ügyemről volna szó, 
nem is válaszolnék. Tűrtem már külömb 
gyanúsításokat. De mert rossz világításba 
jöhelnének azon mélyen tisztelt barátaim — 
különösen a tanító urak, akikkel egy 
sorban dolgozom, őmi&ttuk köteleségemnek 
tartom a nyilvánosság eléállani.

** •
Dr. Tamás János úr egy nagy logikai 

hibával dolgozik «WíébctK* Ezt ugy hívják: 
post hoc, ergo propter hoc ö  ugyan nem 
meri kimondani, hogy horvát eszme szolgá
latában állok; de az eseményeket ugy cso
portosítja, hogy mindenki csakis ezt az egy 
következtelést vonhatja le belőle.

De halljuk, miről is van szó? Dr Tamás 
úr az említett lapokban felhívást intéz a 
Muraköz három képviselőjéhez, hogy minden 
lehetőt kövessenek el Muraköz egyházi át
csatolása érdekében. Miért?

Mert ö ezelőtt egy évvel a perlaki bí
rótól ezt hatolta: »legnagyobb baj, hogy 
gyermekeinket nem lanílják és nem is akar
ják tanítani anyanyelvűnkön (értsd horvá
tul)!« S hozzá teszi, hogy muraközi ember

től 20 év alatt ezt még nem hallotta. S 
kiemeli, hogy ez az ember, akit a Lajtman- 
féle befolyás segített a bírói székbe, únolt 
arccal nézte végig a március 15-iki ünne
pélyt, mert csak a zágrábi szemináiium 
gyümölcseit ismeri el vezetőjének. A papság 
pedig távollétével tündökölt — kivéve a 
perlaki káplánt.

Ezen beállítás szerint én volnék a per
laki biró inspirátora ez ügyben. Azért kell 
elcsatolni Zágrábtól Muraközt.

Pedig ha dr. Tamás János úrnak jobb 
emlékező tehetsége lenne — visszaemlékez
hetnék egy pár eklatánsabb esetre, még 
abból az időből, amikor én még az iskola 
padját róttam.

Vájjon nem emlékszik valami Vlahek 
nevű emberre ott Perlak környékéről, aki 
valami iskolai ügyben el is volt ítélve? Vagy 
nem hallotta soha, hogy volt Muraközben 
egy biró. aki nem akarta magyarul aláírni 
a nevét — hanem horvátul s ez is ezelőtt 
10— 15 évvel történt? Hát az 1903. vagy 
1904. évre nem emlékszik, amikor horvát 
röpiratokat terjesztettek a nép között?

Ugyebár ezeket is én ceináltarTj! ?
Mirevaló hát az a logikai beállítás?
De tisztázzuk már egyszer a helyzetet!
Lappangva gyanusítgatnak, hogy pán

szláv vagyok. Tessék nem gyanúsítani, ha
nem bizonyítani. Ha pánszláv érzelmű lennék 
s ha tényleg a horvát nemzetiségi eszme 
leiébresztésére utaznám a Muraközben, 
akkor e cél elérésére :

1. legelső kötelességemnek tartanám, 
hogy minél tö b b  h o r v á t  l a p o t  a d ja k  a 
n é p  k e z é b e .  S hogy a lapot minél jobban 
megkedvelje, felkeresném azokat tudósítások
kal. Eddig mint pap Murasiklóson — a hol 
születtem — Perlakon, Ligetváron és Ro
torban működtem. Tessék kikutatni, hány

A Muraköz visszacsatolása.
— Tírt. lissnplllantis n  $0 int jubiltun itttlMkól. —

irta . H aller J en ő .

A horvátok mostanában ünnepelték meg 
annak a »gyászos« emlékezetű napnak — 1861. 
márc. 12-ének — félszázados évfordulóját, amikor 
elvesztették a Muraközt rövid birtoklás után. Most, 
hogy Csáktornyán mozgalom indult meg ezen 
örömnapnak méltó megtisztelésére, talán nem lesz 
érdektelen dolog visszatekinteni a Muraköz múlt
jára és a visszacsatolás körülményeire — horvát 
lorrásmüvek nyomán

A Muraköz, mint hagyaték, II. András ide 
jében Búzád báné volt. Később a Csákoké, majd 
Lackfy István erdélyi vajdáé, aztán pedig a Cil- 
leyeké lett. I. Mátyás a Hampó-Ernuszt nemzet
ségnek adományozta. 1542— 1691-ig a Zrínyiek 
hatalmában van. Aztán, hosszabb-rövidebb ideig, 
idegen zsoldosok kezére kerüli, akik közül a té
kozló Althánok eladják azt 1791-ben Festetich 
Györgynek. Azjóta a Festetichek a muraközi plé
bániák pátrónusai. Ennyire zsúgoródott össze szá
zadokon át a főkapitányok, vajdák, plenipotencián- 
usok jogköre.

A régmúltban, 1790 előtt, a történelem nem 
ismeri magyar-horvál antagonizmust. Hiszen pl.

1805-ben a pozsonyi diétán az alsóház horvát 
képviselői maguk is beleegyeznek abba, hogy Hor
vátország összes iskoláiban a tanítás nyelve, az 
összes hivatalokban pedig a hatóság hivatalos; 
nyelve a magyar legyen. 1826-ban Kuáevió József 
protonotárius maga mondja, hogy *a horvátok 
belátják a magyar nyelv tudásának hasznát. Mint
hogy pedig utódaiknak a szerencséjét és előreha
ladását (a horvátok) is kívánják, meg fognak tenni 
mindent, ami lehelő, hogy a horvát ifjúság meg
tanulja a magyar nyelvet.« (Horvát R. Najnovije 
dóba Hrv. povj.)

1827-ben a zágrábi szábor határozata az, 
hogy Horvátországban a közigazgatás nyelve legyen 
ugyan a latin, de »az iskolában a magyar nyelv 
mint kötelező tárgy taníttassák, mert a magyar 
nyelv szükséges a követeknek és mindazon bará
toknak. akik a magyar helyhatóságnál szolgálatot 
vállalnak.«

A horvátok a magyar tudományt támogatták 
hajdanában. A Magyar Nemzeti Múzeumra pl. 
28,000 forintot adtak. 1830 ban a zágrábi megye 
gyűlés kijelenti, hogy »amely népiskolai (horvát)

' tanító magyarul is tud, az tanítsa rögtön magya
rul növendékeit írni és olvasni.« Az ne is legyen 
tanító vagy tanár, aki nem beszél magyarul. A 
horvát gimnáziumokban (1830) minden nap egy 

,órát fordítanak a tanárok a magyar nyelv okta

tására. Követ is csak az lehetett, aki magyarul is 
tudott.

1834- ben kimondják, hogy »ügyvédi oklevelet 
az nem nyerhet, aki magyarúl nem tud. (Corpus 
decretorum juris Hungarici.)

Sőt többet mondunk: 1832-ig a zágrábi Aka
démián nem is tanították a horvát nyelvet. Az 
első horvát előadó Smodek Mátyás volt, aki Pesten 
végzett egyetemet.

1836-ban két »magyaron«: Hegedig Pál és 
Salopek János, verőcei alispán, magyar érzelmét 
annyira fitotgatja. hogy a Litterae amicae uhius e 
Croat is c. röpirattal szemben maga bizonyítja azt, 
hogy Szlavónia jog és törvény szerint mindig Magyar- 
országhoz tartozott.

1835- ben V. Ferdinand trónraléptekor kezdi 
meg az illireszmék konkolyhintését Gáj Lajos. Horvát 
Rudolf dr. történetíró azt mondja, hogy mivel a 
terjedő magyarosítás meggátlására Ferdinándot 
gyönge uralkodónak tartották honfitársai, azért: 
»elkezdenek szövetségeseket keresni, akik a ma
gyarok ellen való harcban segítségükre legyenek.« 
így sarjadzot ki a délszláv eszme. »Természetes 
azonban — mondja továbbá Horvát R. — hogy 
a horvátok a szerb — szlovén — bolgár — dél
szláv szövetségeseknek csak a kultúrsegítségére 
gondoltak.«( ?!)
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lapot sikerüli elterjesztenem ? Hány cikket V á r o e i  közgyűlés. A József Kir. Herceg Szanatórium Egye-
irtam horvát lapokba? . . ■ . .. Sí... . ..  a„ sülét számos tanítót, tanítónőt, óvónőt és

2. Minden lehető eszközzel alakítanék ... *  T4zJ * k p»Í ?L l ílu r  v /rn« ezek családtagjait gyógylttatta és gyógyítja
egy^gy horvát kört, olvasókört vagy közmű- «Tu'és‘ szanatóriumában s ha a tanító urak jó
velődési egyesületet. Ismerem e tekintetben ^irovíKan h?táío*tak a^kinvi 8aivvel támogatják az egyesületet: annál több
.m agyar törvények libelarizmusát s tudom, ” fe7 T  J m v S  b i z o S  Ä  8 l™  ^.gá.atában  álló beteg embertá, 
hogy az alapszabályokat megerösUenék. De „  |4n Benedikt Béla hozzászólása Jutáo az “ “k“»k *dh<“  helyet gyógyltóházában.

va»on csak próbá koztam-e elűljárÓ3ágnak a fe|mentvényt megadták s . Ezu'tal ^hangsúlyozza a Mmtszter ür
ilyíé'e kör vagy egyesületet létrehozni? Schwarz Albert dr. indítványára a számvizs- hogy a növendékek önkéntes .rgalomadomá-

3. M.ulán azonban a legerősebb kapocs g4ló bizottságnak lelkiismeretes, gondos mun- n/ okra' ‘eb4 csupán 1 - 2  fillér fö ajánlá-
a pénz lévén pánszláv céljatm megvalósitá- káj4ért jegyzökönyvi köszönetét m ondtak.84™ hlyhalók fel- ■“  '8 világosan k.jelen- 
Sára arra kellett volna törekednem, hogy _  д  ,ov4bbi l4rgTa|ások 80rán a köz8. tendó, hogy az adomány önkéntes és Így 
legelsősorban a .P o ljod elsk a  banka, fiók- közmunka összeirási bizottságba Toplek 1st- arra 8eoki kényszerítve nincs.
üzleteit megalakítsam. s  ehelyett mit tettem? v4lJ g4fr4lJ K4roly> lvac8ÍC8 lgnác, az es- Felkérem címet, hogy az emberszeretet
Megalakítottam Rotorban a hitelszovetkeze- itüdtlajslrom összeállítására kiküldött bízott- nek ezen magasztos és igazán nemzetien- 
tét, amely az Országos Központi Hitelezővel* gágba Betledikt Béla s Fejér Jenő, végül tartó munkájában iskolai és társadalmi kör
kezet tagja. S két községben támogatom a az adólárgya|ásra, mint bizalmi férfiakat ben, eddig tapasztalt buzgóságával és a 
népet, hogy szintén ily hitelszövetkezeteket Benedikl Ede és Horváth Pál képviselőket nagyfontosságu ügyhöz mért lelkes erélyé- 
alakítsanak meg. kü|dte fei a képvi8előtestület. — Tudomásűl vei fog eljárni.

\  Arra is kellene törekednem, hogy vette Laux Jáoos állatorvos lemondását s Dr. R u zs ic sk a  K álm án,
tanítványaim Varasdra vagy Zágrábba men- felkéri ezért a főszolgabírót, hogy az állat- kir tanácsos, tanfelügyelő.
jenek gunnáz.umba. Úgyszintén a tanoncokat orvos v4,asz(4s4ra vonatkozólag intézkedjék. --------------
Zágráb felé irányítanám. S tanítványaim — Özv. Nuzsy Mátyásné pótadója leíratott. _  . ~  Г Г . ,  . .
legnagyobb része mégis Nagykanizsán tanul. _  PinlarjC8 Magda m08Önö, Dömötör György . ~  Eendelet a fegyver-gyakorlatok tar-

Ép ezért a vádakodás angem nem bánt. ,azekas és Tólh Fereoc cipész |akhat43i ЯУвЬап. A m. kir. honvéd gyalogságnál és 
Bátran a szemébe nézek annak. Tessék Pneed4lvt kanlak a közséci kötelékbe való a 2- 6 ’ 9 es 10- honvédhuszár ezredeknél 
tehát a vádakkal előállani, de necsak elő- felvétel n é l k ü _  аГ  u fL iá h s 50 hold máJus hó 25101 íunius hö H-ig is fognak 
állani, hanem azokat be is bizonyítani. ‘“ k az urbéresek javára leendő ábra ^W ergyakorlatok tartatni. Ennélfogva a m.

Az én kifejtett működésemnek a célja, t4sa t4rgyában 30 oap közbevetésével kitű- k,r' honvédelmi gyalogság s a fenti honvéd- 
hogy népünket anyagilag, szellemileg felemel- zendö ujabb közgyűlésen fog határozni a huszár ezredek állományába tartozó azon 
jem. Ez ügy érdekében mindenkivel szive- kéDviselfllesliilet — A kórházalan részére nem ,ényle8esi legénységnek, mely a folyó 
sen karöltve dolgozom. Igaz s ez természetes r e n d e z j e .v z ő i  bál 673 20 К ti.itta  toh a évben fegyvergyakorlat teljesítésére kötelezve

vétség keretében. Azt szeretném, hogy boldog Sza|may j őzsef fösz0|gabirónak s a jegyzői ton .900' f b® ? ,pótlartalék 1908 - 1906> 
legyen Magyarország minden polgára, még karnak h4!4s köszönetét tolmácsol. -  A ,1904 sorozis évfolyamaihoz tartozó azon 
ha Muraközben született is. S azon vagyok, mérlegdíjak megállapítása után tudomásul leljénységi egyének kiknek tényleges szol- 
hogy népünk belássa, hogy a magyar tör- vette a képviselőtestület, hogy a földmive- 8álala a fegyvergyakorlat rovására nem tu-
vények nemcsak a nagy urak érdekeit vé- |ésügyi mjnj8zteritjm a legelők javítására da,°  1 be- toyábbá mindazok, akik az előző
dik, hanem a szegény népet is 2400 К-t engedélyezett. A legelő javítása 4v,rö1 a fegyvergyakorlatnak elhalasztása stb.

Ezzel végeztem. Az embernek nehezére az ő8zi 3z4rUá3 wt4n csak a jövö év í0iya- folV,án azt a folYó évben utánpótolni tar
esik a gyanúsítás, el is kedvetlenül De azért mán toganatosíttatik. — Városbiró bemutatja toznak) megengedetik, amennyiben a íegy- 
tovább dolgozom a megkezdett művön s az ovod4k építé3j iervejti me|yek 3zerlnl a vergyakorlalot egyik vagy másik tegyvergya-
azl hiszem nemcsak én, hanem a papság Csáktornyái és puszlafai ovodák leiépítendők k° zla,‘ ldöszakba" óhajtja teljesíteni, hogy 
szine-java is rövidesen tömött sorban fog |eszliek Az elöljáróság megkéretik, hogy az ebbel' kérel"tlét azonnal az illetékes vagy
velem együtt küzdeni egy щ rettenetes el- épUé8re az 4r|ejtést az áll. ép hivatal köz- ,arlózkodásl helY honvéd kiegészítő parancs-
lenség ellen: a szociáldemokrácia és a Aor- bejöttével mielőbb Írja ki, arra nézve pedig, noksáKánal' va«Y saiát ezredparancsnoksá- 
v& t n e m z e t i s é g i  m o z g a lo m  ellen. hogy az építésl (örzsvagyonából, vagy köl- Ránál 3zóbellle«' va«Y 'résban, esetleg leve-

Vezérszerepre nem vágytam. S azért C3Ön ul)á[) teljesili-e a város, az eszközlendő lezölaP0,‘ bejelentse 
szívesen kijelentem, ha dr. Tamás János úr SZámítások után a jövő közgyűlésen határoz „  _ r 7 ,
népünk javára s a katolikus egyház széllé-ia képviselőtestület. K Ü L Ö N F É L É K .
méhen dolgozik : a legnagyobb készséggel _________ ____
követni fogóm. S akkor nemkell panaszkodnia I 7 I , • i M • n . , f i , , i A — Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a
amiatt hogy népünk csak a zágrábi szeminá - ЩЩГШШв Ш1П(1в111б1б JftHCfffl lOKOZíitll П̂ ОШ" XXVIII-ik évfolyam Ibik negyedébe lépelt, 
rium gyümölcseit ismeri el vezetőjének. i i /n; {„ „ in U jl л, {nnÍAotnUniiJ ez a,ka,ommal tisztelettel kérjük az előfize- 

Kotor. LajtMRi György h. ptebmos. tÁSl tMIBtíZítek Ш1&П Ck llOtCSlftlílllCL tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani;
Vallás- és közoktatásügyi mininszter úr a k*k Ped'g előfizetési dijjal hátralékban 

1 ---------  hivatali elődje 111534/908 szám alatt enge- Vftnnak, azt mielőbb beküldeni szivesked-
1840- ben egy bizottságot küld ki a szábor déivl adott a József Kir. Herceg Szanatórium Jeiiek, nehogy a lap szétküldésében fenn-

Ä s a a t i Ä s a a r e  й - г - ч  w r ?  « г  -  s- “ *d“  í ? * .  тй ?п  * “ f rországai. ‘kólákban emberbaráti alapjára irgalomgyu}- — Mai vezércikkünk. Tamas Janos dr.
lést rendezhessen. úr nyílt levele egy célzás révén felszólalásra

1841- ben az illírizmns áramlatainak megtö- Egész jelentősége szerint átérzi a Mi- bírta a kotori helyettes plébánost, Lajtmann
i ^ l 8 r X r M alLarvAndfeu"ak, “ ükön Drasko- •»szterúrazokat ózempontokat, György ural hogy a cikkben foglalt s el-
Vice Sándor gróffal, Amadé gróffal, Erdődi Irán melyek hivatali elődje elhatározását irányt- sósorban az ő személyét érintő meggyanu- 
gróffal, Rauch Levin báróval, Joszipovics Antal tolták. sítás ellen tiltakozzék. Szívesen adtunk helyet
turopolyei Kóraessel és Szuppán Ferenccel. Mel- Az egyesület kifejtette előtte, hogy az a válasznak, mert védekezésről van szó. De 
léjük szegődnek a turopolyei nemesek mind. De adományok beküldhetése céljából az isko- azért is, mert az őszinte megnyilatkozás és

'4bo,z Poslatakarékpéuztár, befizető lapokai meggyőző védekezés reményt táplál bennünk 
már mindennel szembe száll az illirizmus tova- ku,d* melyeket az önkéntesen adakozni ki- az együttes munkálkodás iránt. Mely egyut- 
gördülő özöne. Haller bán leköszön a válságos vánó tanulók maguk állítanak ki irgalom tes munkálkodás nemcsak rendes időben 
▼iszonyok nyomása alatt és a Gáj — megmozdította filléreikről. Az egyesület ötlete népnevelési célirányos és hasznos, de különösen akkor 
lavina egyre közelebb sodorta Horvátországot az szempontból is előnyös, mert a tanuló ezzel kívánatos, amikor oly veszedelemmel állunk
тад’аг1 di/tfrfküldeöumhoívál Karok éfkendek a 8У^ог1»1; ё1е1Ьеп 01у gyakran elkerülhe- azemben aminőt Lajtmam, úr válaszában 
Így hetvenkednek: »hogy Horvátország, Szlavónia tel,en átutalási móddal egy egy emlékezetes elénk állít. A horvát nemzetiségi mozgalom 
és Dalmácia külön királyságok (posebne kralje- jóltevés kapcsán már az iskolában mégis- réme kell, hogy köztünk az ellentéteket 
▼iné.)« mertetik. Az egyesület számolt a didaktikai kiegyenlítse s az eddig külön csapatokban

szempontokkal is » a befizetési lap helyes küzdőket egy táborban tömörítse: hogy így 
F̂olytatása kov kiállítását mutató szemléltető tabellát készít- vállvetett munkával szembenézzünk a kísér

tei, melyet minden iskola megfelelő számban lelnek s azt mindjárt az előcsatározások 
közvetlenül az egyesülettől fog megkapni megindításakor már csirájában elfojtsuk S I



bízunk benne. Bízunk a teljes sikerben. 
Mert Muraköz társadalma szemébe nézett 
már nagyobb bajoknak is. Győzni fogunk 
most is. Mert a tömörülést akadályozó el
lentétek nem élesek. Azokat a mi józansá
gunk elenyésztelni fogja. S akkor nemcsak 
e külső veszedelemmel szemben álljuk meg 
sikerrel helyünket a magyar állameszme szol
gálatában, de a belső bajokat is szanálni 
fogjuk. Ezért örvendünk a válasznak, mert 
ebben a munkában, a becsületes őszinteség
gel tett kijelentések után, táborunkban a 
lelkészikart is lógjuk tisztelhetni s hozzá az 
első sorban küzdők között, akiknek hathatós 
segítsége a Muraközre nézve az erő megbe
csülhetetlen forrását jelenti.

—  Kinevezés. Az igazságügyi m. kir. 
miniszter Wüsztner Henrik budapesti kér. 
és váltó-törvényszéki irodatisztet ugyanoda 
irodaigazgatóvá nevezte ki.

—  Halálozás. A helybeli Szent Ferenc- 
rendnek hatottja van. Décsi Illés sekrestyés, 
a rendnek 19 év óta hűséges tagja, vasár
napról hétfőre forduló éjjel ütőérelmeszese
dés következtében elhunyt. Décsi Illés 13 
éve, hogy a Csáktornyái zárdát szolgálja s 
ezáltal nemcsak a szerzel tagjainak szere- 
tetét érdemelte ki, de a hivők közül is min
denki rokonszervezett vele. Temetése 28-án 
d. e. 9 órakor volt a 8 órakor megtartott 
gyászmise után. Temetésén nemcsak a katho- 
likus közönség jelent meg nagyszámmal, de 
résztvett azon a muraközi lelkészi kar s a 
varasdi rendház is testületileg, ahonnan a 
rendfőnök vezetése mellett 28 klerikus jött 
el a temetésre, mely utóbbiak a gyászmise 
alatt latin rekviemet énekeltek s a temetés 
alatt a kántori teendőket látták el. Décsi 
Illést a szentmihályi temetőben helyezték el 
örök nyugalomra. Nyugodjék békében !

—  Házasság. Bernhardt Ferenc keres
kedő házasságot kötött özv. Kübecher Gizel
lával Bécsben.

— A nagykanizsai Patronage Egyesület
f. hó 9-én délelőtt fél 11 órakor Nagykani
zsán a városház tanácstermében rendes évi 
közgyűlését tartja, melyre a tagok meghi
vatnak.

— Halálozás. Igaz részvéttel értesültünk, 
hogy Szenteh Gáborné, született Bélák Terézia 
úrasszony, í. hó 28-án éjjeli 2 órakor, hosszas 
szenvedés után, munkás életének 67-ik évé
ben Tabon elhunyt. A megboldogult földi 
maradványait 1911. évi március 30-án, d. e. 
10 órakor a tabi sirkertben helyezték el 
örök nyugalomra. Az elhunyt úrasszonyban, 
kit férjén, Szenteh Gábor ág. ev lelkészen 
s gyermekein kívül 13 unoka sirat, intéze
tünk volt gazd. szaktanárja, Szenteh Dezső, 
áldott jólelkü édesanyját gyászolja! Áldott 
legyen emléke !

— A gimnázium Ugye. Az internátussal 
kapcsolatos gimnázium érdekében megindí
tott mozgalomból kifolyólag foganatosított alá
írások befejezést nyertek Mindössze 1692-en 
kérték aláírásukkal, hogy Csáktornya főgim
náziumot kapjon. Az aláírások négy járásra 
terjednek, ezek közül persze a legtöbb a 
muráközi járásokra, elsősorban pedig a Csák
tornyái járásra 1391 esik. Csáktornyán 400 
aláírást gyűjtöttek. A stridóvári körjegyzőség 
területén 271, a muraszentmártoniban 136, 
a drávavásárhelyiben 115, a csáktornyavi- 
dékiben 114-en Írták alá a kérvényt. Per- 
lakról 47 aláíró jelentkezett. A murántulról 
12H-an kérték a gimnáziumot. Az aláírá
sokkal ellátott kérvényt a napokban adja át a 
város elöljárósága a kerület képviselőjének, 
Hajós Ferenc drnak, aki azt a miniszternek 
nyújtja át.

—  Az aszfalt. A vármegyei törvény
hatóság tudvalevőleg a lelebbezés elutasítá
sával az aszfalt létesítésére hozott képvise- 
előtstületi határozatot s az egyidejűleg fel
terjesztett járdaszabályzatot jóváhagyta. A 
felebbezők azonban nem nyugodnak. Még 
nem járt le a törvényes 30 nap s máris 
bejelentette Paksica Flórián társai nevében 
is, hogy a törvényhatósági végzést a belügy
minisztériumhoz megfelebbezi. Az asztalt 
létesítése tehát megint halasztást szenved, 
de remélhetőleg csak rövid időre

— Aj  Első Magyar Biztosító közgyűlése. Ma
délután tartotta meg az Első Magyar Általános 
Biztositó Társaság gróf Csekonics Endre elnök ve
zetésével ez évi rendes közgyűlését. Az elnök üd
vözölte a megjelenteket és megállapította, hogy a 
közgyűlésen 24 részvényes jelent meg, akik 465 
részvényt tettek le és 79 szavazatot képviselnek. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök Horváth 
Elemér és Asbóth Emil részvényeseket kérte fel. 
Az igazgatóság jelentése konstatálja, hogy az 
1910-iki üzletév végeredménye, dacára a jégbizto
sításnál szenvedett 4U0,000 koronát meghaladó 
veszteségnek, nem kevésbé kedvező, mint volt a 
megelőző üzletévé. Felemlíti a jelentés, hogy a 
társaság részt vett a Szarajevóban székelő »Herceg- 
Bosna« boenyák hercegovinál országos biztosító 
intézet megalapításában és így a biztosítási ügynek 
az annektált tartományokban is újabb szolgálatot 
tehet. A társaság félszázados működése emlékére 
alkotott 500,000 koronás alapítvány er évi kamat- 
jövedelmét, 20,000 koronát az igazgatóság az Or
szágos Gyermekszanatórium Egyesületnek és a 
»Szeretet« Gyengeelméjüeket és Siketnémákat Gyá- 
molitó Országos Egyesületnek javasolja kiadni. Az 
intézet tiszta nyeresége 5.052,904 korona 24 fillért | 
tett ki. Ebből az Összegből az alapszabályok értel
mében azóletbiztositottak nyereményrészéül 569,174 
korona 28 fillért, külön tartalékalapra 505,290 
korona 42 Síiéi t, valamint egyéb alapszabálvszerü 
levonásokat eszközük. A. fenmaradó 3.422,620 ko
rona 5 fillér tiszta nyereségből az igazgatáság ja
vaslatára részvényenkint 700 korona osztalék, ösz- 
szesen 2.100,000 korona került kifizetésre, mig 
1.322,620 korona 5 fillért külön tartalékalapra 
visznek át. A közgyűlés a jelentést egyhangúlag 
elfogadta és Imrédy Kálmán indítványára az igaz
gatóságnak és felügyelő bizottságnak a felmentvényt 
megadta; ugyancsak Imrédy indítványára a köz
gyűlés köszönetét mondott az igazgatóságnak és 
különösen Ormódy Vilmos vezérigazgatónak buzgó 
és sikeres működéséért. A közgyűlés ezután elha
tározta, hogy a részvények után járó osztalékot 
e hó 20-tól kezdve a társaság pénztáránál fizetik 
ki. Közcélú adakozásokra a közgyűlés 20,000 ko
ronát szavazott meg. Végül a társaság választmá
nyába a közgyűlés gróf Károlyi Gyula részvényest 
megválasztotta.

— Tanfelügyelő látogatása. Ruzsicska 
Kálmán dr kir. tanácsos, tanfelügyelő Rotor
ba március hó 29-én kiszállt, hol a köz
ségi iskola államosítása ügyében tárgyalt. 
Másnap, március 30-án pedig meglátogatta 
az elemi iskolát s a két ovodát.

— Közgyűlés A Csáktornya Vidéki Gaz
dakör f. hó 23-án délután 4 órakor a köz
ségháza tanácstermében közgyűlést tart. 
Tárgy: Jegyző és aljegyző választás.

— Elhalasztott jegyzőválasztás. A f. 
hó 4-re kitűzött belicai jegyzőválasztás, e 
hó 12-ikére halasztatolt.

— Színészet. Fehér Vilmos színtársulata a 
múlt héten is szorgalmasan játszott Csáktornyán. 
Szinte került pénteken Tilos a csók operett; szom
baton d. u. Sabinnók elrablása bohózat, este A 
kuruzsló színmű; vasárnap d. u. a Tatárjárás 
operett, este a Balkáni hercegnő operett; hétfőn 
Luxen burg grófja operett, kedden a Cigánybáró 
operett, szerdán d. u. ifjúsági előadásban a János- 
vitézt adták, este kabaré volt s csütörtökön a 
Sabinnők elrablása bohózat (másodszor). Két ki
magasló előadása volt a hétnek: A kuruzsló s a 
Cigányszerelem. Elsőben különösen Feleki és Arany 
Olga váltak ki játékukkal. Ebben a darabban fel
lépett Kovács Sándor és Ihász Gizi is, akik mint 
uj tagok jó erőknek bizonyultak. A Cigányszerelem 
a primadonna, F. Peéry Iilus jutalomjátéka volt. 
Magától értetődik, hogy a domináló szerep ezúttal 
is Peéry kezében volt, ki közvetlen játékával a

közönséget ez este is elbájolta. Különösen hatott 
a csárdái jelenettel, am ikor cigányzene m ellett 
egy vérbeli magyar mulató színésznőt m utatott be. 
Az élvezetes előadás nagy sikeréhez a többi szí
nész is hozzájárult. A héten látogatottabb volt a 
színház, a Cigányszerelemben és Kuruzslóban telt 
nézőtérrel.

— Agyonnyomta a fa. Rotorban már
cius 27-én, a reggeli órákban halálos sze
rencsétlenség történt a Hirscbler féle fatele
pen A munkások nagy fatörzseket raktak 
le a vasúti kocsikról, melyek közül 3 darab 
Dezsdjek Flórián munkavezetőre esett, aki erre 
lelkét nyomban kilehelte. A szerencsétlenül 
járt 45 éves munkavezetőt szerdán temették 
el nagy részvét mellett. Családot nem ha
gyott hátra, mert egyetlen fia 3 esztendővel 
ezelőtt a Murába fűlt.

— Színház. Fehér Vilmos színigazgató mél
tányolva a Csáktornyái társadalom színi pártolását, 
társulatát uj tagokkal erősítette meg. És pedig 
Kovács Sándor, Ihás< Gizi és Brádi Zoltánnal, 
Farkas Béla temesvar-budai színművészt pedig 
állandó vendégnek szerződtette. Örömmel tudat
juk továbbá, hogy Fehér Vilmos színigazgató a 
jövő hét három előadására a Nemzeti Színház 
elsőrendű művésznőjét Fáy Szerénát sikerült meg
nyernie, aki kedden a >Magdolná«-ban, szerdán 
az »Otthoniban és csütörtökön a »Cigányában 
fog fellépni.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen halot

tunk: édesapánk és nagyapánk, Zdelár József 
temetésén megjelenni s elhunyta fölötti rész
vétüket kifejezni szíveskedtek, ezúton mon
dunk leghálásabb köszönetét.

Csáktornya. 1911. március 26.
A gyászoló család.

Szerkesztői üzenetek.
A C s á k to r n y á i  gimnázium. A cikket sajnála

tunkra nem közölhetjük. Erre legfőbb okunk a személyes
motívumok, amelyek cikkében előtérbe lépnek. Egv meglévő 
intézmény kipellengérezésével s igy annak romjain egy má
sikat felépiteni — nem szabad.

S z . B. Perlak. Tamás dr. nyílt levelére elég a 
mai vezető helyen közölt válasz. Ezt hozhattuk, mert tár
gyilagosan megirt válasz, mely lehet, hogy a helyzet tisztá
zását és a viszonyok javítását idézi elő. De az ön sorai 
személyes természetűek, örvendetes bennük, hogy tiltakozik 
a hazaiiatlanság ellen. — Ezt Önnek szívesen elhisszük. Bár 
valamennyien egyformán gondolkoznánk ebben a tekintet
ben. Vannak azonban sorai közt más természetű kijelentések 
is, melyek, ha nekik helyet engednénk, csak olajat öntene 
a tűzre s a helyzetnek nem szanálására, de elmérgesítésére 
vezetnének. Ez pedig nem lebet célunk. Mindenkinek a lelki
ismerete a legfőbb bírája. Ha Biró úrat lelkiismerete meg
nyugtatja — egyéb szempontok s ténykedések mellett 
hasatiasság tekintetében is — akkor fölösleges minden nyi
latkozat, mert kötelességeinek minden irányban való hű 
teljesítésében s polgártársainak elismerésiben találja meg a 
támadásra a legmegfelelőbb cáfolatot.

É rte s ité s .
A mélyen tisztelt hölgyközönséget tisz

telettel értesítem, hogy bécsi
b ev á sá rlá s i u tam b ó l

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

Gyász- és alkalm i 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. 
& Kézimunkák nagy választékban. #

: : Vidéki aagraadalésak postafordultával teljesíttataak : : 
Teljes tisztelettel:

Kelemen Béla
női- és férfi divatáruháza Csáktornyán.

! ! !  Hírak folytatása a aaNéklitan ! ! !



lapot sikerült elterjesztenem? Hány cikket 
írtam horvát lapokba?

2. Minden lehető eszközzel alakítanék 
egy-egy horvát kört, olvasókört vagy közmű
velődési egyesületet. Ismerem e tekintetben 
a magyar törvények libelarizmusát s tadom, 
hogy az alapszabályokat megerősítenék. De 
tessék rámutatni, vájjon csak próbálkoztam-e 
ilyíéle kört vagy egyesületet létrehozni ?

3. Miután azonban a legerősebb kapocs 
a pénz lévén, pánszláv céljaim megvalósítá
sára arra kellett volna törekednem, hogy 
legelsősorban, a »Poljodelska banka« fiók
üzleteit megalakítsam. S ehelyett mit tettem? 
Megalakítottam Rotorban a hitelszövetkeze
tet, amely az Országos Központi Hitelszövet
kezet tagja. S két községben támogatom a 
népet, hogy szintén ily hitelszövetkezeteket 
alakítsanak meg.

4. Arra is kellene törekednem, hogy 
tanítványaim Varasdra vagy Zágrábba men
jenek gimnáziumba. Úgyszintén a tanoncokat 
Zágráb felé irányítanám. S tanítványaim 
legnagyobb része mégis Nagykanizsán tanul.

Ép ezért a vádakodás angem nem bánt. 
Bátran a szemébe nézek annak. Tessék 
tehát a vádakkal előállani, de necsak elő- 
állani, hanem azokat be is bizonyítani.

Az én kifejtett működésemnek a célja, 
hogy népünket anyagilag, szellemileg felemel
jem. Ez ügy érdekében mindenkivel szíve
sen karöltve dolgozom. Igaz s ez természetes 
— legtöbbet dolgozom a Katolikus Népszö
vetség keretében. Azt szeretném, hogy boldog 
legyen Magyarország minden polgára, még 
ha Muraközben született is. S azon vagyok, 
hogy népünk belássa, hogy a magyar tör
vények nemcsak a nagy urak érdekeit vé
dik, hanem a szegény népet is

Ezzel végeztem. Az embernek nehezére 
esik a gyanúsítás, el is kedvetlenül De azért 
tovább dolgozom a megkezdett művön s 
azt hiszem nemcsak én, hanem a papság 
szine-java is rövidesen tömött sorban fog 
velem együtt küzdeni egy uj rettenetes el
lenség ellen: a szociáldemokrácia és a h or
v á t  n e m z e t i s é g i  m o z g a lo m  ellen.

Vezérszerepre nem vágytam. S azért 
szívesen kijelentem, ha dr. Tamás János úr 
népünk javára s a katolikus egyház szelle
mében dolgozik : a legnagyobb készséggel 
követni fogóm. S akkor nemkcll panaszkodnia 
amiatt hogy népünk csak a zágrábi szeminá 
rium gyümölcseit ismeri el vezetőjének.

Kotor. Lijtnion György h, plebinos.

1840- ben egy bizottságot küld ki a szábor 
oly bizonyítékok felhalmozására, amelyekből kitűnik, 
hogy Szlavónia és Dalmácia Horvátország társ
országai.

1841- ben az illírizmns áramlatainak megtö
résére ellenmozgalmat indítanak meg a magyar 
állameszméhez hű horvát főurak, élükön Drasko
vics Sándor gróffal, Amadé gróffal, Erdődi Iván 
gróffal, Rauch Levin báróval, Joszipovics Antal 
turopolyei Kóraessel és Szuppán Ferenccel. Mel
léjük szegődnek a turopolyei nemesek mind. De 
hiába! Az erős akcióval szemben gyámoltalannak 
bizonyúl a gyönge magyaron — reakció. 1846-ban 
már mindennel szembe száll az illirizmus tova
gördülő özöne. Haller bán leköszön a válságos 
viszonyok nyomása alatt és a Gáj — megmozdította 
lavina egyre közelebb sodorta Horvátországot az 
1848-iki végzetes események felé. 1847-ben a 
magyar diétára küldött horvát Karok és Rendek 
igy hetvenkednek: »hogy Horvátország, Szlavónia 
és Dalmácia külön királyságok (posebne kralje- 
vine.)«

(Folytatása köv.)

Városi közgyűlés.
A város képviselőtestülete március 24-én 

gyűlést tartott, melyen Petries Ignác város
bíró elnöklete alatt elsősorban az 1910-ki 
számadások tárgyában határoztak a képvi
selők. A számvizsgáló bizottság jelentése 
alapján Benedikt Béla hoz 'szólása után az 
elöljáróságnak a felmentvényt megadták s 
Schwarz Albert dr. indítványára a számvizs
gáló bizottságnak lelkiismeretes, gondos mun
kájáért jegyzőkönyvi köszönetét mondtak.
— A további tárgyalások során a közs. 
közmunka összeirási bizottságba Toplek Ist
ván, Sáfráu Károly, Ivacsics Ignác, az es
küdtlajstrom összeállítására kiküldött bizott
ságba Benedikt Béla s Fejér Jenő, végül 
az adótárgyalásra, mint bizalmi férfiakat 
Benedikt Ede és Horváth Pál képviselőket 
küldte ki a képviselőtestület. — Tudomásul 
vette Laux János állatorvos lemondását s 
felkéri ezért a főszolgabírót, hogy az állat
orvos választására vonatkozólag intézkedjék.
— Özv. Nuzsy Mátyásné pótadója leíratott.
— Pintarics Magda mosónő, Dömötör György 
fazekas és Tóth Ferenc cipész lakhatási 
engedélyt kaplak a községi kötelékbe való 
felvétel nélkül. — Az urbériális 50 hold 
erdőnek az úrbéresek javára leendő átíra
tása tárgyában 30 nap közbevetésével kitű
zendő újabb közgyűlésen fog határozni a 
képviselőtestület. — A kórházalap részére 
rendezett jegyzői bál 67320  К-l juttatott a 
kórházalapnak, amiért a képviselőtestület 
Szalmay József főszolgabírónak s a jegyzői 
karnak hálás köszönetét tolmácsol. — A 
rnérlegdíjak megállapítása után tudomásul 
vette a képviselőtestület, hogy a földmive- 
lésügyi minisztérium a legelők javítására 
2400 К-t engedélyezett. A legelő javítása 
az őszi szántás után csak a jövő év folya
mán toganatosíttatik. — Városbiró bemutatja 
az ovodák építési terveit, melyek szerint a 
Csáktornyái és pusztafai ovodák íelépítendők 
lesznek. Az elöljáróság megkéretik, hogy az 
építésre az árlejtést az áll. ép. hivatal köz
bejöttével mielőbb írja ki, arra nézve pedig, 
hogy az építési törzsvagyonából, vagy köl
csön utján teljesíli-e a város, az eszközlendő 
számítások után a jövő közgyűlésen határoz 
a képviselőtestület.

Z&lavármegye mindenféle jellegű és fokozatú népokta
tási tanintézetek tanári és tantestületeinek.
Vallás- és közoktatásügyi mininszter úr 

hivatali elődje 111534/908 szám alatt enge
délyt adott a József Kir. Herceg Szanatórium 
Egyesületnek, hogy évenkint egyszer az is
kolákban emberbaráti alapjára irgalomgyüj- 
tést rendezhessen.

Egész jelentősége szerint átérzi a Mi
niszter úr azokat a magasztos szempontokat, 
melyek hivatali elődje elhatározását irányí
tották.

Az egyesület kifejtette előtte, hogy az 
adományok beküldhetése céljából az isko
lához postatakarékpénztári befizető lapokat 
küld, melyeket az Önkéntesen adakozni kí
vánó tanulók maguk állítanak ki irgalom 
filléreikről. Az egyesület ötlete népnevelési 
szempontból is előnyös, mert a tanuló ezzel 
a gyakorlati életben oly gyakran elkerülhe
tetlen átutalási móddal egy egy emlékezetes 
jóltevés kapcsán már az iskolában megis
mertetik. Az egyesület számolt a didaktikai 
szempontokkal is s a befizetési lap helyes 
kiállítását mutató szemléltető tabellát készít
tet, melyet minden iskola megfelelő számban 
közvetlenül az egyesülettől fog megkapni

A József Kir. Herceg Szanatórium Egye
sület számos tanítót, tanítónőt, óvónőt és 
ezek családtagjait gyógyíttatta és gyógyítja 
szanatóriumában s ha a tanító urak jó 
szívvel támogatják az egyesületet: anuál több 
a tanügy szolgálatában álló beteg embertár
sunknak adhat helyet gyógyitóházában.

Ezúttal is hangsúlyozza a Miniszter úr 
hogy a növendékek önkéntes irgalomadomá
nyokra, tehát csupán 1— 2 fillér fölajánlá
sára hívhatók fel, az is világosan kijelen
tendő, hogy az adomány önkéntes és igy 
arra senki kényszerítve nincs.

Felkérem címet, hogy az emberszeretet 
nek ezen magasztos és igazán nemzellen- 
tartó munkájában iskolai és társadalmi kör
ben, eddig tapasztalt buzgóságával és a 
nagyfontosságu ügyhöz mért lelkes erélyé- 
vel fog eljárni.

Dr. R u zs ic sk a  K álm án,
kir. tanácsos, tanfelügyelő.

—  Rendelet a fegyvergyakorlatok tár
gyában. A m. kir. honvéd gyalogságnál és 
a 2., 6., 9. és 10. honvédhuszár ezredeknél 
május hó 25 tői junius hó 11-ig is fognak 
fegyvergyakorlatok tartatni. Ennélfogva a m. 
kir. honvédelmi gyalogság s a fenti honvéd- 
huszár ezredek állományába tartozó azon 
nem tényleges legénységnek, mely a folyó 
évben fegyvergyakorlat teljesítésére kötelezve 
van (a tartalék 1908 1906. és 1904., 1902. 
és 1900. továbbá a póttartalék 1908., 1906., 
1904. sorozás évfolyamaihoz tartozó azon 
legénységi egyének, kiknek tényleges szol
gálata a legyvergyakorlát rovására nem tu
datott be, továbbá mindazok, akik az előző 
évről a fegyvergyakorlatnak elhalasztása stb. 
folytán azt a folyó évben utánpótolni tar
toznak) megengedletik, amennyiben a íegy- 
vergyakorlalot egyik vagy másik tegyvergya- 
korlali időszakban óhajtja teljesíteni, hogy 
ebbeli kérelmét azonnal az illetékes vagy 
tartózkodási hely honvéd kiegészítő parancs
nokságánál, vagy saját ezredparancsnoksá- 
gánál szóbelileg, vagy írásban, esetleg leve
lezőlapon bejelentse

k ü l ö n f é l é k .

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

—  Mai vezércikkünk. Tamás János dr. 
úr nyilt levele egy célzás révén felszólalásra 
bírta a kotori helyettes plébánost, Lajtmann 
György úrat, hogy a cikkben foglalt s el
sősorban az ő személyét érintő meggyanu- 
sítás ellen tiltakozzék. Szívesen adtunk helyet 
a válasznak, mert védekezésről van szó. De 
azért is, mert az őszinte megnyilatkozás és 
meggyőző védekezés reményt táplál bennünk 
az együttes munkálkodás iránt. Mely együt
tes munkálkodás nemcsak rendes időben 
célirányos és hasznos, de különösen akkor 
kívánatos, amikor oly veszedelemmel állunk 
szemben, aminőt Lajtmann úr válaszában 
elénk állít. A horvát nemzetiségi mozgalom 
réme kell, hogy köztünk az ellentéteket 
kiegyenlítse s az eddig külön csapatokon 
küzdőket egy táborban tömörítse: hogy igY 
váll vetett munkával szembenézzünk a kísér
letnek s azt mindjárt az e lőcsa tá rozások  
megindításakor már csirájában elfojtsuk S



bízunk benne. Bízunk a teljes sikerben. 
Mert Muraköz társadalma szemébe nézett 
már nagyobb bajoknak is Győzni fogunk 
most is. Mert a tömörülést akadályozó el
lentétek nem élesek. Azokat a mi józansá
gunk elenyésztelni fogja. S akkor nemcsak 
e külső veszedelemmel szemben álljuk meg 
sikerrel helyünket a magyar állameszme szol
gálatában, de a belső bajokat is szanálni 
fogjuk. Ezért örvendünk a válasznak, mert 
ebben a munkában, a becsületes őszinteség
gel tett kijelentések után, táborunkban a 
lelkészikart is lógjuk tisztelhetni s hozzá az 
első sorban küzdők között, akiknek hathatós 
segítsége a Muraközre nézve az erő megbe
csülhetetlen forrását jelenti.

—  Kinevezés. Az igazságügyi m. kir. 
miniszter Wüsztner Henrik budapesti kér. 
és váltó-törvényszéki irodatisztet ugyanoda 
irodaigazgatóvá nevezte ki.

—  Halálozás. A helybeli Szent Ferenc- 
rendnek hatottja van. Décsi Illés sekrestyés, 
a rendnek 19 év óta hűséges tagja, vasár
napról hétfőre forduló éjjel ütőérelmeszese
dés következtében elhunyt. Décsi Illés 13 
éve. hogy a Csáktornyái zárdát szolgálja s 
ezáltal nemcsak a szerzet tagjainak szere- 
tetét érdemelte ki, de a hívők közül is min
denki rokonszervezett vele. Temetése 28-án 
d. e. 9 órakor volt a 8 órakor megtartott 
gyászmise után. Temetésén nemcsak a katho- 
likus közönség jelent meg nagyszámmal, de 
résztvett azon a muraközi lelkészi kar s a 
varasdi rendház is testületileg, ahonnan a 
rendfőnök vezetése mellett 28 klerikus jött 
el a temetésre, mely utóbbiak a gyászmise 
alatt latin rekviemet énekeltek s a temetés 
alatt a kántori leendőket látták el. Décsi 
Illést a szentmihályi temetőben helyezték el 
örök nyugalomra. Nyugodjék békében!

—  Házasság. Bernhardt Ferenc keres
kedő házasságot kötött özv. Kübecher Gizel
lával Bécsben.

—  A nagykanizsai Patronage Egyesület
f. hó 9-én délelőtt fél 11 órakor Nagykani
zsán a városház tanácstermében rendes évi 
közgyűlését tartja, melyre a tagok meghi- 
valnak.

— Halálozás. Igaz részvéttel értesültünk, 
hogy Szenteh Gáborné, született Bélák Terézia 
úrasszony, í. hó 28-án éjjeli 2 órakor, hosszas 
szenvedés után, munkás életének 67-ik évé
ben Tabon elhunyt. A megboldogult földi 
maradványait 1911. évi március 30-án, d. e. 
10 órakor a tabi sirkertben helyezték el 
örök nyugalomra. Az elhunyt úrasszonyban, 
kit férjén, Szenteh Gábor ág. ev lelkészen 
s gyermekein kivül 13 unoka sirat, intéze-; 
tünk volt gazd. szaktanárja, Szenteh Dezső, 
áldott jólelkü édesanyját gyászolja! Áldott 
legyen emléke !

— A gimnázium ügye. Az internátussal 
kapcsolatos gimnázium érdekében megindí
tott mozgalomból kifolyólag foganatosított alá
írások befejezést nyertek Mindössze 1692-en 
kérték aláírásukkal, hogy Csáktornya főgim
náziumot kapjon. Az aláírások négy járásra 
terjednek, ezek közül persze a legtöbb a 
murákozi járásokra, elsősorban pedig a Csák
tornyái járásra 1391 esik. Csáktornyán 400 
aláírást gyűjtöttek. A stridóvári körjegyzőség 
területén 271, a muraszentmártoniban 136, 
a drávavásárhelyiben 116, a csáktornyavi- 
dékiben 114-en írták alá a kérvényt. Per- 
lakról 47 aláíró jelentkezett. A murántulról 
126-an kérték a gimnáziumot. Az aláírá
sokkal ellátott kérvényt a napokban adja át a 
város elöljárósága a kerület képviselőjének, 
Hajós Ferenc drnak, aki azt a miniszternek 
nyújtja át.

—  Az aszfalt. A vármegyei törvény- 
hatóság tudvalevőleg a felebbezés elutasítá
sával az aszfalt létesítésére hozott képvise- 
előtstületi határozatot s az egyidejűleg fel
terjesztett járdaszabályzatot jóváhagyta. A 
felebbezők azonban nem nyugodnak. Még 
nem járt le a törvényes 30 nap s máris 
bejelentette Pakaica Flórián társai nevében 
is, hogy a törvényhatósági végzést a belügy
minisztériumhoz megfelebbezi. Az asztalt 
létesítése tehát megint halasztást szenved, 
de remélhetőleg csak rövid időre.

—  A? Elad Magyar Biztosító közgyűlése. Ma 
délután tartotta meg az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság gróf Csekonice Endre elnök ve
zetésével ez évi rendes közgyűlését. Az elnök üd
vözölte a megjelenteket és megállapította, hogy a 
közgyűlésen 24 részvényes jelent meg, akik 466 
részvényt tettek le és 79 szavazatot képviselnek. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök Horváth 
Elemér és Asbóth Emil részvényeseket kérte fel. 
Az igazgatóság jelentése konstatálja, hogy az 
1910-iki üzletév végeredménye, dacára a jégbizto
sításnál szenvedett 4UO,000 koronát meghaladó 
veszteségnek, nem kevésbé kedvező, mint volt a 
megelőző üzletévé. Felemlíti a jelentés, hogy a 
társaság részt vett a Szarajevóban székelő »Herceg- 
Bosna« bosnyák hercegovinál országos biztositó 
intézet megalapításában és igy a biztosítási ügynek 
az annektált tartományokban is újabb szolgálatot 
tehet. A társaság félszázados működése emlékére 
alkotott 500,000 koronás alapitvány e r  évi kamat- 
jövedelmét, 20,000 koronát az igazgatóság az Or
szágos Gyermekszanatórium Egyesületnek és a 
»Szeretet« Gyengeelméjüeket és Siketnémákat Gyá- 
molitó Országos Egyesületnek javasolja kiadni. Az 
intézet tiszta nyeresége 5.052,904 korona 24 fillért! 
tett ki. Ebből az összegből az alapszabályok értel
mében azéletbiztositottak nyereményrészéül 569,174 
korona 28 fillért, külön tartalékalapra 505,290 
korona 42 fillért, valamint egyéb alapszabályszerü 
levonásokat eszközük. A. fennmaradó 3.422,620 ko
rona 5 fillér tiszta nyereségből az igazgatáság ja
vaslatára részvényenkint 700 korona osztalék, ösz- 
szesen 2.100,000 korona került kifizetésre, mig 
1.322,620 korona 5 fillért külön tartalékalapra 
visznek át. A közgyűlés a jelentést egyhangúlag 
elfogadta és Imrédy Kálmán indítványára az igaz
gatóságnak és felügyelő bizottságnak a felmentvényt 
megadta; ugyancsak Imrédy inditványára a köz
gyűlés köszönetét mondott az igazgatóságnak és 
különösen Ormódy Vilmos vezérigazgatónak buzgó 
és sikeres működéséért. A közgyűlés ezután elha
tározta, hogy a részvények után járó osztalékot 
e hó 20-tól kezdve a társaság pénztáránál fizetik 
ki. Közcélú adakozásokra a közgyűlés 20,000 ko
ronát szavazott meg. Végül a társaság választmá
nyába a közgyűlés gróf Károlyi Gyula részvényest 
megválasztotta.

— Tanfelügyelő látogatása. Ruzsicska 
Kálmán dr kir. tanácsos, tantetügyelő Rotor
ba március hó 29-én kiszállt, hol a köz
ségi iskola államosítása ügyében tárgyalt. 
Másnap, március 30-án pedig meglátogatta 
az elemi iskolát s a két ovodát.

— Közgyűlés A Csáktornya Vidéki Gaz
dakör f. hó 23-án délután 4 órakor a köz
ségháza tanácstermében közgyűlést tart. 
Tárgy: Jegyző és aljegyző választás.

— Elhalasztott jegyzőválasztás. A f. 
hó 4-re kitűzött belicai jegyzőválasztás, e 
hó 12-ikére halasztalolt.

— Színészet. Fehér Vilmos színtársulata a 
múlt héten is szorgalmasan játszott Csáktornyán. 
Szinte került pénteken Tilos a csók operett; szom
baton d. u. ’ Sabinnők elrablása bohózat, este A 
kuruzsló színmű: vasárnap d. u. a Tatárjárás 
operett, este a Balkáni hercegnő operett; hétfőn 
Luxen burg grófja operett, kedden a Cigánybáró 
operett, szerdán d. u. ifjúsági előadásban a János- 
vitézt adták, este kabaré volt s csütörtökön a 
Sabinnők elrablása bohózat (másodszor). Két ki
magasló előadása volt a hétnek: A kuruzsló s a 
Cigányszerelem. Elsőben különösen Feleki és Arany 
Olga váltak ki játékukkal. Ebben a darabban fel
lépett Kovács Sándor és Ihász Gizi is, akik mint 
uj tagok jó erőknek bizonyultak. A Cigányszerelem 
a primadonna, F. Peéry Illus jutalomjátéka volt. 
Magától értetődik, hogy a domináló szerep ezúttal 
is Peéry kezében volt, ki közvetlen játékával a

közönséget ez este is elbájolta. Különösen hatott 
a csárdái jelenettel, am ikor cigányzene mellett 
egy vérbeli magyar mulató színésznőt m atato tt be. 
Az élvezetes előadás nagy sikeréhez a többi szí
nész is hozzájárult. A héten látogatottabb volt a 
színház, a Cigányszerelemben és Kuruzslóban telt 
nézőtérrel.

— Agyonnyomta a fa. Rotorban már
cius 27-én, a reggeli órákban halálos sze
rencsétlenség történt a Hirscbler féle fatele
pen A munkások nagy fatörzseket raktak 
le a vasúti kocsikról, melyek közül 3 darab 
Dezsdjek Flórián munkavezetőre eseti, aki erre 
lelkét nyomban kilehelte. A szerencsétlenül 
járt 45 éves munkavezetőt szerdán temették 
el nagy részvét mellett. Családot nem ha
gyott hátra, mert egyetlen fia 3 esztendővel 
ezelőtt a Murába fűlt.

—  Színház. Fehér Vilmos színigazgató mél
tányolva a Csáktornyái társadalom színi pártolását, 
társulatát uj tagokkal erősítette meg. És pedig 
Kovács Sándor, Ihász Gizi és Brádi Zoltánnal, 
Farkas Béla lemesvár-budai színművészt pedig 
állandó vendégnek szerződtette. Örömmel tudat
juk továbbá, hogy Fehér Vilmos szinigazgató a 
jövő hét három előadására a Nemzeti Színház 
elsőrendű művésznőjét Fáy Szerénát sikerült meg
nyernie, aki kedden a »Magdolná«-ban, szerdán 
az »Otthon«-ban és csütörtökön a »Cigány«-ban 
fog fellépni.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen halot

tunk: édesapánk és nagyapánk, Zdelár József 
temetésén megjelenni s elhunyta fölötti rész
vétüket kifejezni szíveskedtek, ezúton mon
dunk leghálásabb köszönetét.

Csáktornya. 1911. március 26.
A gyászoló család.

Szerkesztői üzenetek.
A C s á k to r n y á i  g im náz ium . Á cikket sajnála

tunkra nem közölhetjük. Erre legfőbb okunk a személyes 
motívumok, amelyek cikkében előtérbe lépnek. Egy meglévő 
intézmény kipellengérezéeével s igy annak rom iáin egy má
sikat felépíteni — nem szabad.

S z .  B. P e rlak . Tamás dr. nyílt levelére elég a 
mai vezető helyen közölt válasz. Ezt hozhattuk, mert tár
gyilagosan megirt válasz, mely lehet, hogy a helyzet tisztá
zását és a viszonyok javítását idézi elő. De az ön sorai 
személyes természetűek, örvendetes bennük, hogy tiltakozik 
a hazaliatlanság ellen. — Ezt Önnek szívesen elhisszük. Bár 
valamennyien egyformán gondolkoznánk ebben a tekintet
ben. Vannak azonban sorai közt más természetű kijelentések 
is, melyek, ha nekik helyet engednénk, csak olajat öntene 
a tűzre s a helyzetnek nem szanálására, de elmérgesítésére 
vezetnének. Ez pedig пего lebet célunk. Mindenkinek a lelki
ismerete a legfőbb bírája. Ha Biró úrat lelkiismerete meg
nyugtatja — egyéb szempontok s ténykedések mellett 
hasafiasság tekintetében is — akkor fölösleges minden nyi
latkozat, mert kötelességeinek minden irányban való hü 
teljesítésében s polgártársainak elismerésében találja meg a 
támadásra a legmegfelelőbb cáfolatot.

É rte s íté s .
A mélyen tisztelt hölgyközönséget tisz

telettel értesítem, hogy bécsi
b ev á sá rlá s i u tam b ó l

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

Gyász- és alkalm i 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. 

fi Kézimunkák nagy választékban, fi 
: : Vidéki Mgnidolésok postafordultául teljosittetnok : : 

Teljes tisztelettel:
Kelemen Béla

női- ée férfi divatáruháza Csáktornyán.

! ! ! Hink M i t i t iu  I  a S M Iitu  ! ! !
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XXVIII. Csáktornya, 1911. apriliä 2-ga.
T

#

i Broj 14.
Sve poäiljke, kaj se tiöe zadr- 
ia ja  novinah, ae im aju pos- 
la ti na ime urednika vu

Csáktornya.

Izdateljatvo:
k n jiia ra  S t r a u s z  S a n d o r a  
kam  sepredplate i obznane 

poSiljaju.

MEDJIMURJE
na horvattkom i magjarskom jeziku izlazeäi druitveni znanstveni j povucljivi list za puk

lzlazi svaki tjed en  je d e n k ra t i to : svaku  nedelju.

PrsSglatM i k i  jt:
Na celo l e t o .............8 kor.

Na pol leta ............... 4  kor.

Na Cetrert leti . . .  2 kor.
Pojedini brrji ko§taju20fil.

Obznane se poleg pegedbe i fal 
raöunajn.

Odfcovorni urednik:

Z R ÍN Y I K Á R O LY.

Pedesetletnica taljanske kraljevine.
Vnogi se je Medjimurec navCil taljanski 

trgujuCi s konji sa taljanskim trgovcem. Po 
dőljem Medjimurju, osobito vu Cehovcu, sam 
jesem to opazil. Ali joá veCma je spomena 
vredno, da se joä sada vu 2ivotu najdeju 
vnogi starci Medjimurci, koji su svoja lepa 
mlada leta vu Talijanskoj zemlji sprevodili 
vu bojiáCih, za obranu onih zemljah, koje 
je пай kralj onda joá tamo posedoval. Samo 
ako spomenem ime slavnoga Radeckija, veC 
se za2ari lice naäega Cloveka, i poCme s 
velikom Ijubavlju pripovedati zgode i nez- 
gode, koje su ga dostignule vu Taljanskom, 
vu boju protiv Piemontezom ! Kako se rado 
sjeCaju bója vu godini 1848. majuäa 6-ga 
kod Santa Lucia blizu Verone, a onda ju- 
liuS 25-ga pri Kustoci, gde su Talijane 
slavno nadvladali pod glasovitim Radecki-i 
jem, koji je onda veC bil 82 godine star. I 
Nakon tih bojov Lombardija i Venecija stal-, 
no su podpali pod naáega vladara Ferenc 
Jo2efa.

Pak poleg toga i dendenes znaju naái 
nekoji starci talijansku reC ili pesmu.

Denes ali neCu spominjati i obrazlagati 
ove vojne nego Cu naáe ljudstvo upozoriti 
na onu veliku slavu. koju svetkuje ves tali- 
janski narod celo ovo leto 1911. Ako gdo 
od nas letos pojde vu Rim ili koji drugi 
talijanski varoá, videl bude velike sveCa- 
nosti i parade, velikanske izloZbe, muzeume 
i druge narodne predstave. Kaj letos svet-! 
kuju Taljani? Сети to veliko veselje, te 
sveCanosti ?

Letos je pedesetletnica talijanske kral-

Saradnik: Isdatalj i vlaatnik
P A T A K I V IK T O R . S T R A U S Z  SÁN DO R.

jevine. Vezda je tomu 50 let, как su vuo- 
gobrojne male talijanske zemljice-dr2avice 
se vu jedinstvo celo ltalije skup sklopile, i 
stvorile veliku jednu, silnu i uapreduu dr- 
2avu pod jednim viadarom i sjedmm glav- 
nirn gradom : Rimom.

Kak su leta 1848. naSi ljudi pod Ra- 
deckijotn jaki bili, tak su 10 let kesneáe 
zgubili jeden boj za drugim pod íeldmaráa- 
lom Gyulay. ßoj pri Magenta za nBáu voj- 
sku bil je izgubljeni god. 1859 j uniuäa 4-ga. 
A leta istoga juniusa 24-ga pri selu Solfenno 
opet smo bili nadvladani. Iiuenitni talijan
ski puCki vodja Garibaldi je opet zauzel 
Siciliju i Napulj, Messinu ; Geetu, a I860, 
leta septeinbra 18-ga pri Kastelfidardo je 
vojska Viktora Emmanuela nadviadala pa- 
pinsku vojsku, ter je tako sva zemlja pod- 
pala pod njega.

To anda svetkuju sada Talijani. Svoje 
sjedinjenje, svoju slogu, svoju veliCinu i 
slavu.

Svaki narod ide za tun da se ujedini 
slo2i. Jer kad je razIuCen, razlrgau, i pod- 
vrgujen razlicilim v»adom i kraljem, ,onda 
je i siromaáan, onda strada i nazaduje. Dok 
naprotiv, Cim se narod reái teákog terha ro- 
bovanja, pak se ujedini, onda mu odmah 
jakost poraste. Postane bogateái i sreCnedi.

Moramo se anda i mi raduvati letos s 
Talijanima. 1 mi njim moramo. gratulerati, 
da su pod vodslvom slavnih junakov Ga
ribaldija, Mazinija, Viktora Emanuela l Ka- 
vura ujedinili raskrojenu zemlju, ter postall 
Casten, napreden narod. Naá magjarski bu- 
dapeátanski parlament je pisai veC pozd- 
ravno pismo talijanskom uarodnom zboriáCu, 
a naá kralj pak kralju talijanskoinu.

A koji su moguCni, budu vezda v leti 
putovali vu Rim, da na svoje oCi vide i na 
svoja vuha Cuju slavu ltalije.

KAJ JE iNOVOGA?
— Prosimo nase postuvanepredplatnik e 

naj nam vu novim fertalju predplatne zaos- 
tatke cim predi poäleju i predplate ponoviju.

— Glavnastelinga. Ljetoána glavna- 
átelinga na naáoj okolici se bude и slede- 
Cim dnevi dr2avaia : и aláolendvaiskim ko- 
taru majuá 4 —6, 8, 9 i 10; и csaktornja- 
iskim kotaru mijuá 11 — 13, 15— 18; и 
perlakskim kotaru majuá 19— 24 i 26-ga; 
и letenjeiskim kotaru majuá 27, 29—31.

— Umiranje. Kölkedy Jo2ef, ekáeku- 
lor od csaktornjaiskoga kotar sudca ureda 
je и proálim mesecu 20 -ga dana и svoji 
74. lélni dobi umrl и Csaktornja. Kölkedy 
je и pandursvétu redarstveni povjerenik bil 
i kada su 2andarstvo ustrojenili, pokojni je 
и varmegjinsko slu2bu stupil. Za njega u- 
dovica, rodjena Danitz Rozalia i rodbinstvo 
tuguje. Njegov sprevod je marciuá 22-ga 
dana poslie podne ob 4. úri bilo. — Od 
Csaktornja varaáa jeden star; gradjanin, 
Zdelar Jo2ef je и proálim mesecu 24-ga 
dana poslie podne ob 1 úri umrl. 
Zdelar Jo2ef je 94 godine 2ivei na ovim 
svétu. Pokojni je od 1861-do 1869 leta i 
oböinski birov bil и Csaktornja obCini. i 
kakti birov, svojom moguCnostjum i zna- 
nostjum uvjek poáteno i praviCno je svrsil 
svoje slu2bene posle. Pod njegvi biroviji 
je Csaktornja varaá regaliu si poskrbil, koja 
regalia sada dostig lépoga hasna donese 
varaáu. Pokojnomu sprevod s velikom su-

Izvanredno zatajenje same sebe.
T a jn a  s ta r e  d iev o jk e .

Ako je »gospodiöna Roza« iz kuCe 
van izaála, veó su se joj svi na ulici vani 
posmiehavali. To je bil smieh и kojem su 
se izsmiehavanje i ljubav parila, jer sme- 
jalo se je vrhu njezine starinske forme 
odieée, a ljubilo njezino uviek blago i pri- 
jazno lice, koje je izpod starinskoga ákril- 
jaka lukalo. »GospodiCna Roza« je bila of- 
ficirsko sirotCe, te se je punim imenom Vér- 
ffy Róza zvala. Njezin otac je bil otfícir, 
oberster, pak si je и bitki kod Vicence 
zaslu2il red 2e)jezne krune, a polag nared- 
be reéenoga reda bil je podignjen na éast 
viteza. Njegove rane su bile zrok, da je 

• aktivnu slu2bu bil prisiljen napustiti, pak 
je doáel и BeC, gde se je bogato o2enil

Iz toga zakonskoga staliáa izaálo je 
vide diece a i Róza, koja je bila osobite 
liepote i dobrote dievojka, pak joj uslied 
toga niti nisu manjkali snuboki, koje je ona 
medjutim sve odbila. Ona |e hotela pri 
roditeliih ostati a ne za mu2a iti. Njezinoj

i materi bi bilo povoljnije, da se je udala, te 
:je znala reCi : »Dok bude malo starija, veC 
bude pametnija.« Olac nije nikaj rekel, on 

1 se je samo bojal one иге, kad őe mu naj- 
dragáa kCerka iz kuCe oditi, pak stoga mu 

j je njezina odluka bila po volji, barem je 
' njegova draga kCerka uviek bila pri njem.

Róza je anda oslala doma. Godine su 
! prolazile, iz tog nje2nog dievojaCkog cviete- 
ka je postala z>*ela liepota, koje joá klomu 
i na ímetku bogala bila, pak je mnogi 
mladi i vriedni mladic za njom zdihaval i 
ju pred oltár voditi 2elel, ali ona je svako- 
ga odbila, ko| bi doáel za njezinu ruku pro
sit. Pak poálo joj je mati umrla, se je ona 
svakomu proscu izpriCala tim, da si otca 
nemre samoga ostaviti, jer njezina braCa, 
dva brata najme su iz kuCe otiáli, jer su 
bili oííiciri, te su morali svaki pri svojerr. 
regimentu slu2iti, pak ako bi sada joá i 
kCerka otiála. to bi stari gospodin ostal 

I posve na samom.
Nitko nije niti iz daleka mogel slutiti 

zrok. za kaj ona svakog snuboka odbija. 
I Róza je bila zaljubljena iskreno i potajno. 
Njezin joá od dietinslva pajdaá, s kojim se

je joá kakti diete znala igrali, Kardos Ton- 
Сек, je njezino srdce predobil, a bez da je 
i on sam za to znal. On je bil sin nieke 
officirske obitelji i kakti lakov je doáel и 
kuCu Rozikinih roditeijah; poslie je bil i 
suuCenik Rozikine bratje и kadetskoj ákoli, 
pak Cim su svi stariji postajali, tim se je 
sve viáe Rozikina ljubav dietinstva pretva- 
rala za TonCeka и pravu ljubav 2ivota, do- 
Cim TonCek о tom nikaj nije niti slutil.

Rozika je svoju tajnu Cuvala, a moz- 
bit bi bolje bilo, da to nije Cinila. Mozbit 
bi mladomu ofíic.iru onda jasno nostalo, 
koja sreCa ga Сека: а о vak je mimo nje 
proáel posve neopa2eno. — I Rozika je 
muCala To je bilo obladanje — zatajenje 
same sebe — zatajenje ljubavi jednoj ple- 
menitog srdca. Bez da je TonCek slutil, spro- 
vadjale su ga na svih njegovih putevih 
Rozikine dobre 2elje, рак i onda dapaCe, 
kad je laj strastveno Ijubljeni, drugu die- 
vojku k oltaru vodil, se и Rozikinem srdcu 
nije nenavidnost probudila. Samo neka 
mlada gospa TonCeka sretnim uCini. To je 
bila jedina 2elja ltozikina, ona viáe nije 
zahtievala.
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Catona marciu* 26rga dana poslie podne ob átatisticki ured je vezda na javnost dal u* urare, onda njegva supruga mirovinu a deca 
b uri.je bilo. Z \  njega sini, kCer, vnuki i pjeha od popis naroda. Polag toga znamo, odgojou dodatku dobija. Nesretni Clovek 
veliko rodbin9tvo tuguje. Nek poCiv&ju u da Magjaraki orsag je na 1910. december svojom samoubojstvom djelomice to je ha- 
miru Boijem ! ____ 31ga  20 milliun 850 jezero 678 stanov- tel doslick Batlbyany Pal grof, ov dobroda-

—  Dóba zakljucanju. Csaktomja- nike irael. Od ovoga broja na materinorsag dévai Clovek, kada je Cul ovu tragédiu, je- 
iski trgovci budu svoje átacune od aprilifi 18 milliun 231 jezero 387 duá, a na Hr- zero kurune je doli del na on sluöaj, ako 
1-ga do September 30. odveCer ob oemi vat-Slavonorsag pako 2 milliun 619 jezero MoCoky u iivljenju ostane.
uri zakljucili. 291 duá pada. Prirast je dakle u zadnjim — S c lja k -d ra m a . U Krasnóíalva seli

— NótariuS zbiranje. U Belica ob ^е8е* godinah 1 milliun 596 jezero duá. (Galicia) se je krvava tragédia pripetila mar-
dini se je notarjoáka slufcba izpraznila, novo Najvékái prirast je med Duna-Tisa bilo, a ciuá 23-ga dana. Dva krasnöfalvaiska seljak 
zbiranje Ce apriliá 4-ga dana biti. najmenjái med Tist-Maroá vogel. U Magjar- _  familija — Kolarek i Meidel — se je

—  Nőve dadiliSce. Dvé nőve, dr2av- 8kim orsagu z vun Budapeäta najveC sta- VeC zdavnja pravdala za radi nekvoga i-
ne dadiliáóe (ovoda) se budu za kratko vré- novn,ke >maju sledeCi varaäi : Szeged (118 metka. Pravda je vezda na Meidel familia 
me goripostavljali, i to u Csáktornya varaäu !ezer<’ Szabadka (95 jezer), Debrecen (92 — kőrist minula. Kada je to Kolarek fami- 
i u Pustafa obCini. Csaklornjaiska druga J€z®r)< Po2o°J (78 jezer). Temeävar (72 je- |ia aeznala, s sekérami su na Meidel hi2u 
dadiliSCa 20 jezero 470 kurun 74 fillér, -a zer(’ KeCkemét (67 jezer). Nagj varad (64 je- vdrli, ovdje su umorili kuCegazdu, njegvu 
pustaiaisko pako 20 jezer 663 kurun 60 A r a d (63 Hódmezővaáarhelj suprugu, sina i snehu. Kolareke su uhitill
fillér bude koátalo. Vezda je samo na pog- jezero 5 sto), KoloSvar (60 jezero 4 sto), _  Bog moj, как je sretan on Clovek, koj 
lavarim red, kaj se ove zidanice Cim prije JJläk0,c (0 l  Jezero о sto), PéC (50 jezer). U nikvoga herba ne Ceka, komu nebude smrt 
gorizidjeju, da budu barem naáa mala dcca ^fSl ârAr"e?JIJ‘ Párást vékái (214 jezero rekla : to samo ostavi ovdje, ti pak idi 
pod odgajanje i u magjarskim jeziku pod 51 duä)- kak u céhm Hrvat-Slavonorsagu. dalje !
uCenje doáli. Jer najmo pozabiti to, ako . Samoubojni diák. U Temeávaru — Uhitjeni razbojnik. Körmendi 
hoCemo vérni sini, dobra deca biti svoji se -Iе u ProS*'m Celvrtak jeden 14 Ijctoánji Ferenc maáinista je pred neöteremi dnevi 
majki, naái lépi i dragi domovini, Magjars- Noel Janoá diák s piätolum u glavu ц nekvi herbiji iz Po2onja na Budapeät do-
komu orsagu: du2ni smo magjarskoga je- s*re(‘* ' odmah umrl. Od njegvoga samo- sei. Ovdje marciuá 20-ga dana odveCer u 
zika uCiti, im zakoni, s kojemi orsaga vo- ukojsWa zroka to veliju, da je mali diák jedni ó budaiski kavani se je spoznal s jed- 
diju, se na magjarskim jeziku donaáaju; УеС neSlere dneve né hodil u ákolu, i bo- nim 18 létni momakom, koj mu je obeCal, 
Cim viäe jezike govori jeden, ali dragi Clo- se? 8a budu kaátigali, zaklat se je. da ga na noCnumesto vodi. Med putem, u
vek, tuliko viáe je vréden. I polag toga — Iz hercega bogec. U üünabiirgu Föld-ulici je momak vratarinu prosil i kada
slobodno svaki svojega materinskoga jezika (Rusia) nedavno se je obesil jeden stari bo- je Körmendi svojega bugelara van zel, u 
mora hasnuvati u naäim orsagu, zato ga ne gec, od kojega se je onda zvedrilo, da je kojim su 23 kurune bili, momak ga je u 
budu u ulje kuhali, ali pak u stupi trli, od glasovite Biron hercegske tamilije zadnji prse stresnul, vkral mu je peneze i odbej- 
как prosu. To samo prefrigani puntari, Clan : Biron Vilmoá herceg. Dok su njemu 2al. Redarstvu je toga razbojnika u Kande- 
stekli duáevni peráoni lajaju; nego koj Boga, na pomoC doäli, veC je né bilo vunjem rer Jo2ef peräoni vanpotra2ivalo, i njega 
i magjarsku domovinu ljubi, on se marljivo 2ivot. Biron hercegi su pod Katalin ruske marciuá 23-ga dana uhitilo. 
trsi na to, da orsaCkoga jezika Cim prije i carice pri ruskim dvoru glasoviti bili, stra- — Nas prvi Dreadnought. Naj mo 
bolje nauCi. I gde bi se déte bolje navCilo, hovito velikoga imetka su imeli. Ali nagiz- §e preslraäiti od ovo гёС »Dreadnought« 
magjarski, как samo u ovodi i äkoli. Hvala'dost, i cari su ovu familiju Cisto iz svoje (citaj: Drednót). Dragi Citatelji to je né moz 
gospodinu Bogu, naáa medjimurska deca— imetke vanobmuli, i vezda zadnji Biron, bit nekva velika, debela Curka i ali pak na
как se to u ákolah, dadiliőCah vidi — se koj je samoubojnik ostal, kakti bogec je u finoma peCena gliva___ to je samo jedna
lehko uCiju magjarski, i polag toga ne po- Dünaburgu 2ivel. velika morska ratnaladja, koja nam straho-
zabiju materinskoga, medjimurskoga jezika. — Jednoga stacionvoditelja tra- vito Cudaj peneze koáta, i bude i na dalje 
Gde je u ákolah red, i od strane uCitelja gédija. Od ZalaCanj staciona voditelj, Mo- Cudaj koätalo. Kak se glas Cuje, prvoga 
prama domovini, i prama naáemu dobromu соку Pal, koj je iz njegve plaCe jako ve- Dreadnoughta budu juniuá 24-ga dana u 
medjimurskomu puku du2nost, i né ga u liko familiju goridrSal — deset déce ima, i|Triestu na vodu pustili, tojest s velikom 
obCini puntara, makar gaCe, makar pak vezda Cekaju jedenajsloga — je né zdav-; paradom posvetili. Kakvoga hasna imamo 
baráunjske ЫаСе, nosi : tamo se naá lépi nja к sluÉbene peneze pru2il. Za neätere od te ratneladje, to bormeá niti jeden stric 
magjarski jezik lehko i s voljom uCi. Barem dane je vizita bila u uredu, i onda su od- u célim orsagu ne bi nam mogel povedati. 
bi se Cim viáe i viáe ovode goriposlavljale, luCili, da osemsto kurune faliju iz kasse. Samo to znamo, da soldaCija za svoje be- 
kaj bi u célim Medjimurju, u svaki obCini MoCoky je na to, bojeCi se od kaátige, sebe dastoCe neizmerno veliko penez preáa van 
magjarski jezik se glasil med déce. s sublimatom ogiftal i te2ko, ako ostane u iz naroda. A naá siromaáki narod pak od-

— Uspjeh popis naroda. OrsaCkijfcivljenju. Ako MoCoky pred kárán iztrage onut, gde nema zaslu2bu . . . . mora se u
- • “ I

Prijateljski saobraCaj je med novovine- zika i TonCek su ostareli. Obodvoje su os- Cek drugog dana opet doáel, bilo je stanje . 
Canim párom i Rozikinom bratjom i na- tali stari vierni prijatelji od dietinstva. íme: j njezine bolesti pogoráano, pluCno vu2ganje, 
dalje obstojal. Rozika se je sprijateljila sa »teca Rozika« joj je ostalo do smrti, pak kojega se je lieCnik prije jednog dana bojaf, 
TonCekovom mladom 2enom, a kad su dieca ju je lak nazival i sadanji vdovec TonCek, bilo je tuj. LieCnik je postal vrlo zabrinut, 
doála, onda je bila viáe u TonCekovom, kojemu je ona sada oetala izdaána pod- je se je ktomu joá pridru2ila slabost srdca. 
nego u svojem stanu. Sada su ju priCeli pora, dapaCe i onda joá, kad su mu dieca!TonCek je postai duboko raz2aloáCen. Sada 
nazivati »tecom Rozikom«. 1 ako je Ton- veC ponarasla i o2enjena bila. Dan na dan je tekar spoznal, как mu je draga bila vi- 
Cek sa svojom 2enom kanil nekam odpu- je dohadjala u njegovu kudu i nadgleda- erna pajdaáica. On je odluCil u veCer opet 
tovati, о torn su onda jednostavno obavi- vala gospodarstvo, njemu tolnaCe i navuke ju posietiti i pri njoj ostali. Kada je u ve- 
estiji »tecu Roziku«. Ona se je znala onda davala i za njegovu dobro se skrbela. Jed- Cer opet doáel, imala je tak jaku vruCicu, 
za diecu na toliko pobrinuti, da je to bilo noga svetka je ona obeduvala kod njega, da je i krivo govorila to jest fantazirala. 
saviestno, как da se je sarna mati brinila. drugoga on kod nje, a kada je doáel bo2ic Stari gospodin je hotel tak dugo, как Ce 
A kad je TonCekova 2ena na skoro zbele-! ili vuzem, te su sva dieca bila na okupu mu samo moguCe biti, pri postelji ostati, а 
Sala i joá mlada umrla, preuzela je Rozika kod otca si, onda naravski nije niti »teca onda se u drugoj sobi na kanapej leCi, а 
posve svu skrb nad diecom, da neopadnu Rozika« smela u familiji manjkati, koju pazku nad beteSnicom njezinoj paziteljici 
u zle ruke. su svi, как svoju pravu mater átovali i prepustiti.

1 Rozikin otac je umrl. Sad je bila cieni,i Dok je ovak kraj postelje u naslonjaCu
posve sama na svietu, jer braca su bili Jednog dana nije ona doála u kucu sedel te s pomiluvanjem za2arjeno lice be- 
officiri i daleko od doma te se je sad mogla TonCekovu, ona je pisala cedulicu. da 9eje te2niCino promatral, zaCuje, как ona sla- 
za diecu ljubljenoga mu2a posve zauzeti nahladila. A kad i drugog dana nije doála, bim glasom njegovo ime izgovara. On je 
On je bil Bogu zahvalan, da mu je tak upulil se je stari gospodin TonCek knjoj. misül, da ona 2eli nekaj, te se prigne knjoj, 
viernu prijateljicu poslal, ali mu nikad nije »Teca Rozika« je bila u postelji sa za2a- all ona je tu le2ala zaklopijenih oCiuh te 
niti na parnet doálo, da dublje iztra2iva renim licem i glavobolju. LieCnik, kojega je je nekakove nerazumljive rieCi mrmlala,— 
zrok, Rozikinog doprinosa 2rtve i nesebiC- kod nje naáel, je Cudno klimal glavom te ona je le2ala u deliriurnu. Na Case je toCno 
nosli prama njegovoj dieci. Ovak su pro- je TonCeku u drugoj эоЫ rekel, da se boji, Cul, как njegovo ime izgovara. On se je u 
hadjale godine. Dieca su poodrasla a Ro- da Ce tu dojti vu2ganje pluC. Kad je Ton- svojoj sanjariji od vruCice bavila s njim.



Ameriku prékseliti. Boíe moj, kalikó flkole, 
Spitale bi se mogli goripostavljati sa one 
penese u nádim oreagu, kaj samo jeden 
takvi bedasti i ciírasti Dreadnought koöta. 
Ali u célim svétu je najdradeSa elvár: mir!

— Umorstvo. U Szegedu se je stra- 
bovito dogodjaj pripetilo március 23-ga 
dana odveéer. Jeden Podrocky Mihalj zvani 
gimnazialak je umoril Domonkos Marton 
jako bogatoga segedskoga vlastelina i cigel- 
tvorniCara. Od jednoga siromaSkoga teíak- 
Cloveka, Podrocky AndraS 2eljezniékoga gri- 
jaóa je sin ov zlopak deCko, koj je vezda 
16 godine star bil. Veliki, plavo lasni, modre 
oémi, lépi deéko. Njegvi Skolski prijatelji su 
se od njega jako bojali, jer je lukaven, si- 
lovan, cavetljivi i zloban bil prama njim, 
i ako su na tuSbu isii proti njemu, na pol- 
mrtve je nje zbil. Véé je i proíessorim dos- 
tig bilo, i na vise obiteljsku proSnju su to
ga gimnazialaka iz Skole vanhitili. Ali i 
njegov otec je éudaj moral trpeti za radi 
svojega zloöestoga sina, niti u jedni hiti su 
ga né mogli kuCegazdi trpeti; bez stana je 
ostal. Domonkos vlastelinu se je to jako 2a- 
lostno vidlo, i siromaSkoga te2aka s pet de- 
cami skupa je nutarvzel u svoju kuéu i 
kvartéra je njim dal zabadav. Ali Padrocky- 
familija je né bila zadovoljna s zabadav- 
kvartérom, nego uvjek su vlastelina muéili 
za penezne dare. Domonkos je nazadnje se 
navolil ovo vekiveéno proSnju, i to je rekel, 
ba bude iz njegve hi2e célo tamiliju vandel, 
ako ne budu velikoga deéka, tojest gimna
zialaka na delo prijeli. Za ovu groznju se 
je jako razsrdil Padrockyov sin. U jednim 
prigodom je na dobroéinitelja buknul, i nje
mu u óéi kriéal, da. ga dőli vpiéi, ako vupa 
njegvoga otca iz hize van deti. Deéku je to 
i veékrat opetoval i kada su ga opominali, 
da na galge dojde, ako nekoga vmori. sme- 
jal se, i to je rekel : Ja sam joS maiodoban, 
mene ne budu kaStigali, makar nekoga v- 
morim. Mortik me spraviju u nekvu izprav- 
Ijajuéu ákolu, gde se morém nekvu meSt- 
riu uéiti, i more iz mene poSten Clovek 
postati. DeCko je odluéil, da bude umorstvo 
sliedil. Március 23-ga odveéer je u busijú 
stal, i kada je vlastelin polag njega iSel, 
od zaja se na njega hitil i s no2om veé
krat na Sinjak vpiéi). Domonkos se je bra
nd, ali nikaj né mogel napraviti, ar deéko

je jakéi bil i na zadnjié je svojega dobro
éinitelja umoril. Gimnazialakfe su uhitili. U 
célim Szegedu su s velikim suéutom prama 
Domonkosa.

— Smrtna svadja u krémi. Véé
su od zdavnja jeden na drugoga srditi bili 
Béri Géza i Szakaé Sándor nemeShölgjési 
momaki. U krémi su uvjek iskali priliku, 
kaj se posvadiju. I vu minuéem nedelju su 
u krémi bili, gde su jeden drugoga hecali 
raznovrstmi opazzami. Zabavljajuéi momaki 
su vidli, da se bude ovdje svadja pripra- 
vila, i zato su Béria s sobom izmamili. Jed- 
nofflu momaku su na stan otiSli, i tamo 
dalje pili. U jednim nepazljivim trenutku je 
Béri tam ostavil druStvu, i nazajskoéil u 
krému, gde je Szakaé joS se jako zabavljal. 
Momaki su kesno spazili, da je nje Béri 
ostavil, i odmah su se 2urili nazaj u krému. 
Kada su u krému stupili, vu sobi pri jed
nim stolu naSli su Szakaéa — mrtvoga. 
Béri, kada se je nazaj povrnul u krému, 
érez svako réé odzaja je dolivpiéil Szakaéa, 
un pák je pobegel. Krvnika su uhitili.

— Jednoga pijanoga cloveka smrt. 
MiSlic Ivan barkocski poljodeiavec se je 
március 21-ga dana u nőéi jako pijan sp- 
ravljal к domov. Put gaje prék Mura mosta 
vodil, ali nesretni Clovek je tak pijan bil, 
da je iz mosta u vodu buénul. U vodi, 
tak se vidi, da je nazaj dobil svojega tréz- 
nosta, jer je za pomoé kriéal. Na breZuljku 
u jednim melinu su joS né spavali i éuli 
su toga kriéa. Dvé momarski deéki odmah 
su se na éun spravili i prama glasu se 
2urili, ali kada su véé sredine vode doSli, 
MiSlic véé je izniknul u talase. Njegvo 
mrtvo lélo su joS né mogli najti.

— Kratke novosti. Vu naSi varmeg- 
jiji, na Göéej teritoriumu, u BarabaSzeg ob- 
éini su lapora naSli u zemlji. — U jednim 
francuzkim cirkusu Ahmed zvani oroslan- 
krotilac je nesreéen postai. Naime jeden 
oroslan ga je na smrt drapal. — U Buda- 
peStu skrlet Kuga se rezSiri. — Zubovié 
Fedor kapetan je u Nubii (Afrika) na oros- 
lane vadasil, pri jedni vadasiji je iz jedne 
gamile hrbta tak nesretno dőli buénul, da 
je te2ke rane trpel. — U Indiji pestis, to
jest érna smrt se jako rezSiri. — Med ö- 
köriloiske siromake su sada 130 jezer ku- 
run skupaspravljene peneze rezdelili.

Znati2eljah je pazljivo posluSal, kad na 
jedan krat priéme onajasnije govoriti. »Moj 
Tonéek« — äaptala je — »Cielog mog 2i- 
vota sam le ljubila, a ti о tom nikaj nisi 
z n a l!« — Zatim se malo nasmieSi, ónak 
Ыа2епо, как da joj je to drago, da on о 
tom nikaj nije znal, a zatim Sapée dalje: 
»Ah как je to liepo, da sam konaéno ipák 
s tobom sjedinjena, moj dragi Tonéek . — 
a jeli si i li tako sretan как ja ?«

Staromu gospodinu su tekle suze niz 
lica. Sad mu je bila odkrivena tajna, о ko- 
joj on niti pojma nije imal. Zato anda ova 
njezina skrb ljubavi kroz njezm cieli 2ivot! 
A on nije nikaj opazil, sreéa je nuz njega 
bila, a on ju je samo trebal rukom zgrabiti. 
— Sada, kad je prekasno, sad mu . se je 
pokazala. Potresen se spusti к raj postelje 
na koliena i pritisne svoje lice na dole 
viseéu ruku bolestniéinu i gorko zaplaée.

Mokrina suzah, koje su joj na ruku 
padale, su ju iz njezinoga deliriums pro- 
budile, ona odpre óéi i prepozna kleéeéega. 
Bla2eni posmieSak razvedri njezino lice. 
»Jeli si Tonéek ti ? A zakaj seplaéeS?« — 1

Pita ga ljubezno te ga milujuéi rukotn gla- 
di po glavi.

»Draga Rozikat — hlikée on — »ja 
te moram za odproSéenje prositi, da te ni- 
sam razmel niti spoznal, ali sada . . . .  — «

»Kaj je sada?« — pretrgne ga naglo, 
gledeéa ga u lice, как da nekaj oéekiva 
od njega.

»Sada si mi najdragSe i najmilije, kaj 
samo zgubiti morém,« — odgovori on pri- 
guSivSi suze. Blagi posmieSak preleti kroz 
lice Rozikino i ona sklopi óéi, как da sanja 
preliepu senju. Lahki tisak njezine ruke mu 
je govoril, da na njega misli. »Ja — ti — 
liepo hvalim — Tonéek« — doSlo je mu- 
cajué iz njezinih ustah — »anda — se — 
je — sreéa — ipák — postavila!« Ona 
odpre óéi te ga pogleda. Pogled bezkrajne 
ljubavi ga obuzme i ostane na njegovom 

I licu, onda se polagano zaklope trudne vég
je, a prsti. kojimi je ruka staroga gospodina 
bila obuhvaéena, razrieSeni klonu i — Ton
éek je stal kraj mrtve Roziké.

Em. Kollay.

— S tr a in a  og en j kata s tró fa  u 
New-Jorku. Vu Ameriki, i to osobito q 
New-Jorku u zadnjim meseci su se viöek- 
rat straéne ogenjkatastrofe pripetile, kojim 
kataslrofi su éudaj ljudi trlvi postali. Már
cius 26-ga dana je u New-Jorku veliki o- 
genj bil u jedni fabriki. Naime on dan u 
ovim varadu vu jednim deset katnim zida- 
nici na sedmim kalu, gde su celluloid-stvari 
bili pospravljeni, nekak se je eksplodöranje 
pripetilo, i ogenj se je na hitroma tak rez- 
Siril, da je céla zidanica za kratko vréme 
u plamnu stala. U fabriki su jezeropetsto 
te2aki delali, koji su и velikim strahu se 
2urili svoje 2ivljenje braniti. Jen-drugoga je 
zgazil, kada su si puta iskali, da éim predi 
dojdeju van na ulicu. Jesu bili i takvi mu2i, 
2ene, koji su iz sedmoga kata doliskoéili i 
koje je med putem smrt né dostigla, te2ko 
su se oranili, i kakti nevolni su doéli u 
Spital Do vezda po prilici dvösto ljudi su 
u ovim ognju umrli, a vise ga takvih, koji 
su se te2ko oranili. Katastrofu je nemarnost 
zrokuval.

— Kralj u BudapeStu. Íz Beéa ja- 
viju, da bude naS kralj u majuS mesec prvi 
polovici u Budapest dolazil, i ovdje érez tri 
tjedne se zadr2aval. Pod ovim vremenah 
bude viSekrat u budaiski kraljski palaéi 
dvorski obed.

— Iz kraljske palace svratiSte.
Portugalski privremeni kormán je odredil, 
da od prognane kraljse familije bivSu letoS- 
nju palaéu za medjunarodnu svratiStu bude 
preobrazil.

— Kinezki herceg pri kralju. Caj- 
Cen kinezki herceg, koj bude kinezkomu 
cesaru u zastupstvo u London putuval eng- 
lezkomu kralju na kurunenje, naputka je 
dobil, da nek pogleda onda magjarskoga 
kralja u Beéu, i nemSkoga cesara u Berlinu.

— Nesre6a u jedni tvornicL U tork 
v jutro u BndapeStu vu Goldberger zvanoj 
farbaräki tvornici je od jedne maSine rémén 
Buttyka Marton 21. godine staroga te2aka 
vlovil. Nesreénomu Cloveku je lievu ruku 
masina vanvtrgnula, diésnu ruku i obedvé 
noge pák na viSe mestah potrla. Umiral je, 
kada su ga ü Margit-Spital odnesli

— Zgoreta obcinska hiza. ü FelSő- 
Simand aradmegjeiski obéini na obéinski 
hi2i je ogenj nastal i zidanica je na éis- 
toma zgorela. Vu ognju su znamenite pisme 
i vriédnost papire zgorele. Kak se je ogenj 
nastal, to je népoznato

— Taborski biskup se zahvalil.
Belopotoczki Kalman taborski biskup je od 
svoje slu2be zahvalil. Zrok je to, da je kralj 
né njega za nagjvaradskoga biskupa imeno- 
val, nego Széchenyi MikloS gróf gjőrskoga 
biskupa.

Nekaj za kratek баз.

Sparanje.
Mu2 koji dojde iz krémé vu svoju hi- 

2i, véli svoji Zeni : No 2ena morém ti reéi 
da si hurma. Véé je béli dén pák joS nisi 
sveéu puhnula. 2ena : Nikaj mi ne klafraj, 
ti guleS joS je sveéa pák si véé pijan.

Pilanje.
Navuéitel : Poveé mi Bőitek koji élo- 

vek je spametneSi, koji spije pol litra 2ga- 
nice, ili pák koji 2 litre vina.

Bőitek : übedva su bedasteSi.



—  Falusi csendélet. Szászke fura ve
rekedésnek volt múlt hónap 18-án szemta
núja, amikor Treiber Balázsné, szövetkezve 
Cseh Józseffel és ennek nejével, urát, Trei
ber Balázst megtámadta s alaposan elverte. 
Miután Treibernek súlyosabb természetű testi 
sértés is kijutott, Treiber a bíróságnál pa
naszt tett.

— A Háztartás tizenhetedik évfolyamának 
második negyedébe lép április 1-én. Erőben meg
gyarapodva, nívóban emelkedve prezentálodik az 
URAYNÉ HENTALLER LILLI szerkesztésében 
megjelenő lap. Rovatai felölelik a divatot, kézi
munkát, szépségápolást, egészséggondozást, a ker
tészetet, gazdaságot, baromfitenyésztést, szőlészetet, 
méhészetet, a konyhát, a kamrát. A rovatokon kivül 
van a lapban novella, vers, regény és rejtvény. A 
lap előfizetési árai mérsékeltek: egész évre 12 — 
korona. A kiadóhivatal (Budapest Aréna-ut 68) 
kívánatra szívesen küld ingyenes mutatványszámot.

—  Sorozás járásunkban. A Csáktornyái 
járás községei körjegyzőségek szerint a kö
vetkező beosztás mellett kerülnek a sorozó
bizottság elé. Május 11-én Csáktornya, Drá- 
vavásárhely nagyközségek s a drávacsányi 
körjegyzőség; 12-én a csáktornyavidéki s a 
viziszentgyörgyi; 18-án a drávanagyfalusi, 
muraszentmártoni és stridóvári; 15-én a be- 
licai. muraszerdahelyi; 16-án a murasiklósi, 
bottornyai és felsőmihályíalvi körjegyzőség 
községeinek katonaköteles legénysége.

— A »Vasárnapi Újság« rendkívül érdekes 
képet mutat be az állami gye-imekvédelem oltalma 
alatt álló gyermekek életéből, a Májusi fagy c. 
színdarabról, a Műcsarnok tavaszi kiállításáról, a 
német császár bécsi látogatásáról stb. Rákosi Viktor 
regénye, Kanizsa у Ferenc novellája, stb. Junius 
történeti tárcái írt, Erős Gábor és Magyar Gábor 
arcképe, egy Afrikában tartózkodó magyar tár 
saság képe, tárcacikk a hétről stb. — A »Vasár
napi Újság« előfizetési ára negyedévre öt k o ro n a , 
a »Világkrónikáival együt h a t k o ro n a . (Buda
pest, IV. kér., Egyetem utca 4. szám).

— Leugrott a vonatról. Bergstein Jakab 
keresk utazó, múlt hó 15-én ahelyett hogy 
a varasdi vonatra ült volna, a Pragerhof 
felé vezető vonaton folytatta útját Csáktor
nyáról. Amikor tévedését észrevette, minden 
habozás nélkül leugrott a már sebesen ro
bogó vonatról, úgy hogy majdnem a vonat 
kerekei alá került. A határrendőrség ezért 
Bergsteint a járásbiróság elé állította, ahol 
testi épség elleni kihágás címén a vakmerő 
kér. utazót pénzbírságra ítélték

— A távbeszélők névsora. A kereskedelem
ügyi miniszter rendeletére a távbeszélő előfizetői
nek névsora ezentúl két különálló füzetben ada
tik ki. Az egyik füzet a budapesti előfizetők betü- 
soros névsorát, a másik a többi hálózatok hely
nevét és előfizetőinek névsorát tartalmazza. E két 
névsorhoz, mely évenkint junius és december hó
napokban jelenik meg, évenkint négyszer pótfüze
tet adnak ki. Ezeken kivül egy harmadik füzetet 
Schulhof Károly, nyomdatulajdonos fog szerkesz
teni és kiadni és az annak egybeállításához szük
séges adatokat is saját költségén gyűjteni. Ebbe a 
szaknévsorba a vállalkozó csak azokat iktathatja 
be, akik magukat oda felvétetni kívánják. A szak
névsort minden távbeszélő előfizető a másik két 
névsorral együtt ingyen kapja. A szaknévsor végén 
a vállalkozó korlátlan mennyiségben hirdetéseket 
közölhet 40 betűig terjedő szöveggel 2, 70 betűig 
5, 100 betűig 7 К díj mellett. A hivatalokal, ál
lami és közintézeteket, jótékonycélu egyesületeket 
a vállalkozó díjak szedése nélkül köteles a szak
névsorba felvenni. Az uj névsorok első kiadása 
1911. junius hóban jelenik meg.

A városi számadások. Csáktornya Város 
tavalyi számadásából kitetszik, hogy a város 
közvagyona 203028312, az alapok vagyona 
56402-55 K-ra rúg. A közvagyonból ingat
lanokra 1279695 K, értékpapírokra 491200, 
jogértékekre (helypénzszedési és vadászati 
jog) 202 ezer К esik. A szegény-alap 20872 38, 
a kórházalap 3051548 К vagyonnal ren
delkezik. A város tartozása 1132812 75 K-ra 
rúg s igy a város tiszta törzsvagyona 
89767037 К értéket képvisel. Nagyobb be

vételek: haszonbérek 73475 77, kamatok és 
osztalékok 2396843, vágóhídi vágatási szem
ledíjak 4821, pótlékok 31542 14 K. Nagyobb 
kiadások: fizetésekre 22084, világításra 
6493 98, iskolákra 15728, szegények segé
lyezésére 1250, egyleteknek 1680, kórház
alapra 880, utakra, hidakra 2141, laktanya 
után 52104 К stb.

— Adományok. A Csáktornyái Takarék- 
pénztár 30, a Muraközi Takarékpénztár 20 
К-t volt szíves folyósítani a tanonciskola 
kiválóbb tanulóinak megjutalmazására, ami
ért hálás köszönetét mond Zrínyi Károly 
ip. tan. isk. igazgató.

— A népszámlálás eredménye. A sta
tisztikai hivatal jelentése szerint a Magyar 
birodalomnak |anuár elsején 20850678 lakosa 
volt, amiből az anyaországra 18231387 lé
lek esik A tizévalalti szaporodás másfél 
millióra rúg, ami 8 3°/o-nak felel meg A 
természetes szaporodás eredményével történt 
összehasonlítás után megállapították, hogy 
körülbelül 673 ezerre tehető a népveszteség, 
ami az Amerikába való kivándorlásból ki
folyólag a magyar birodalom népességét 
érle. Az ország legnépesebb területe a Duna- 
Tisza köze (Budapest következtében), amely
nek két vármegyéjében 3 millió 7« 0 ezer 
laKos lakik. Utána a Dunántúl következik 
több mint 3 millió lakosával. Zalavármegye 
lakossága 465985 lelket lesz ki s ez alapon 
az országban a hatodik helyet tölti be 
(Pesl, Bácsbodrog, Toronlál, Bihar, Zágráb 
vármegyék után következik) A vármegyék 
közül a legnagyobb szaporodást Peslvárme- 
gye (25 97o, a legkisebbet Szepes vármegye 
(Ül )  érte el; a törvényhatósági városok 
közül legjobban szaporodott Marosvásárhely 
(298), leggyöngébb szaporodása Sopronnak 
(0 7) volt. A szomszéd Varasdnak 13444 
lakosa van (47*).

— - Szoborsorsjegyek. A szabadságbálon jelzett 
sorshúzást akadályok miatt el kellett halasztani f. 
évi május 14-re. Tudvalevőleg három szobormintát 
sorsol ki a bizottság. A meghívók mellett két-kél 
sorsjegyet kiküldött a bizottság a vidéken lakó 
urakhoz is. Egy-egy jegy ára 50 fillér. Igen kéri 
a bizottság azokat az urakat, szíveskedjenek, vagy 
a két jegy árát, az 1 koronát, vagy pedig a két 
jegyet elküldeni Zalaegerszegre, a szoborbizottság
hoz, mert e nélkül igen bajos lenne az elszámolás.

— Közmérleg. Csáktornya nagyközség 
egy régen óhajtotl intézményt lélesílelt, 
ugyanis az u. n. Szénatéren egy közmérle
get állított fel, amely e hóban történi hite
lesítése után március 15-én a használatnak 
átadatott. Ez a mérleg a közönség rendel
kezésére áll, melyen a megállapított mérleg
díjak lefizetése ellenében szarvasmarhák, 
sertések, gabonanemüek és takarmányfélék 
a nap bármely részében megmérhetők A 
dijak a tovább beszerzendő információkig 
egyelőre a következőkben állapíttattak meg: 
gabona zsákokban 50 kg-ig 4 f, azontúl 
mátermázsánként 8 f; élő állatok (sertés, 
borjú, juh) á q 10 f, nagyobb állat (tehén, 
ökör, bika) á drb. 40 I; takarmány szeke
renként 15 q ig 60 f, azonfölül minden q 
4 f. — A mérleg kezelésével a város kép
viselőtestülete részéről Fink Ferenc keres
kedő bízatott meg.

178 és 179 sz. 1910.
Árverési hirdetmény.

Aluliról! bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. Ic. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbiró
ság 1911. évi V. 138 148/3 sz. végzése kö
vetkeztében V. Leposcha pel lau i és Michel 
Barlhel és társa bécsi cég javára 18 kor. 

120 fill, és 605 kor. 18 fill, s jár. erejéig

foganatosított végrehajtás alkalmával lefog
lalt és 3411 К becsült női rubavászon, pléh 
edények, fűszeráru és üzleti felszerel vények
ből álló ingóságok nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1911. V. 138 148/3 számú vég
zések folytán 18 К 20 fill, és) 605 К 18 fill, 
s járulékai erejéig Felsőmihályfalván leendő
eszközlésére

1911. éli április hé 6-ik lapjául i. s. 8 érája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107. 
as 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett 
в legtöbbet ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni.

Ezen árverés Szadnik és Kraker, Csák
tornyái Takarékpénztár, Gizella Gőzmalom 
г t., Brüder Slavits és Pirchan Gusztáv cég 
végrehajtatók érdekében szintén megtartatni 
fog.

Csáktornya, 1911. március 26. 587

207/ik telő Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir járásbiróság közhírré 

teszi, hogy Thassy Kristóf zalaváunegyei tiszti 
főügyész által képviselt in kir kincstár vég- 
rehajtatónak Sirics Mária férj. Kristofics 
Menyhérlné Csáktornyái lakós végrehajtási 
szenvedett elleni 305 kor. 98 fill, tőke s jár. 
iránti végrehajtási ügyében az árverési az 
1881. XL.I. r. 144. és 146 §§-ai alapján e l
rendeli»*, minek folytán végrehajtatnak 305 
kor. 98 fill, löké, ennek 1908 évijuliushu
6-tól járó 57* kamatai 15 kor. 60 fill, vég
rehajtás kérelmi 19 kor. 45 fill árverés ké
relmi és ;• még felmerülendő költségekből 
álló követelés kielégítése végett л  nagyka
nizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. 
járásbiróság területéhez tartozó s a Csáktor
nyái 1177 szljvben 188/6/1 /e/2/a/2/b hrsz. 
egész ingatlan 1648 kor. becsáron 

1911. évi április hé 22-ik napjának i  i. 9 érikor 
ezen telekkönyvi hatóságnál Thassy Kristóf 
zalavármegyei tiszli főügyész zalaegerszegi 
felperesi ügyvéd vagy helyettessé közbenjöt- 
lével megtartandó nyivános bírói árverésen 
eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek */«_,li*l alacsonyabb áron az ingat
lan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
107o át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
164 kor. 80 fill.

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, a 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, 1911. január 30. 589

Р ф ** Hirdetések 
felvétetnek

e lap kiadóhivatalában.



477/tk 911. I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy Wollák Rezső Csáktornyái ügy
véd által képviselt Csáktornyái Takarékpénz
tár végrehajtatnak Ritonya Mihály és neje 
Gregormcsias Orsolya szentorbánhegyi lakos 
végrehajlalásl szenvedett elleni 3000 kor 
tőke s jár iránti ügyében az árverést az 
1881 LX t. ez 14*4*. 146. §§-ai alapján el
rendelte. minek folytán végrehajtatnak 3(№u 
kor. tőke ennek 1910. évi íebruár 2-tól 
járó 5#/o kamatti 34 kor. 80 fill, hálr. peri 
42 kor. árverés kérelmi és a még felme
rülendő költségekből álló követelés kielégítése 
végett a nagykanizsai kir törvényszék és a 
Csáktornyái kir. járásbíróság területéhez tar
tozó s a szentorbánhegyi 529 sz. tjkvben 
150/a 4 hrsz. egész ingatlanra 2000 kor 
becsáron, az u. o. 529 sztjkvben 150/a 0 
hrsz. egész ingatlanra 600 kor. becsáron 

1911. évi aijus hó 3-ik napjanik délelőtt 9 ónkor 
Szentorbánhegy községházánál Wollák Rezső 
Csáktornyái ügyvéd vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó nyilvános bírói árve
résen eladatni fog.

Kikiáltási ár a becsár, a melynek leié
nél 150/a 4 hrsz. e/»‘nál alacsonyabb áron 
pedig a másik ingatlan el nem adhat.

Árverezni kivánók tartoznak a becsár 
10e/o-át készpénzben vagy ovadékkepes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
200 kor. és 60 koronát.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap a- 
latt, a másodikat ugyanattól számított 30 
nap alatt, a harmadikat ugyanattól számí
tott 45 nap alatt minden egyes vételári részlet 
után az árverés napjától számítandó 5% ka
matokkal együtt az árverési teltételben meg- 
határozatt helyen és módozatok szerint le
fizetni.

Csáktornya, 1911 február 7. 58b

: Fűszer- és csemegekereskedésben

l  segédi állás
betöltendő.

Ajánlatok e lap kiadóhivatalában 

adandók le. M„,

Bayer Vincze utóda féle i

Kugler sütemény;
nálam állandóan kapható. Meg

rendelésre házhoz küldöm. { 
===== Telefon 36 s z á m .=  „,“J :

Herczog Sándor vasúti vendéglős.
Nagy választék

fa és erczkoporsúkban
továbbá

sirkoszerukban.
===== Igen jutányos árak ! ■ ■

Prostenik Gusztáv 
Csáktornya.

Figyelm eztetés!
Az utóbbi időben a mi kitűnő és igen kedvelt szi- l 
sei 2—* varka hüvelyünket a

W *  R 1 Z  A B A D I E - t
sokfélekópen u tá n o z zá k  és hozzák forgalomba, 
miért is kérjük tisztelt vevőinket az ABADI névre 
különösen ügyelni. Óvakodást a jánlunk m in
den silány árúval szemben, mivel ezeket a 

törvény tPljes szigorával fogjuk üldözni.
S o c ié t é  d e s  P a p ie r s  A b a d ie .

Első bécsi té r ti;  női és gyerm ekruha ra k tá r

R. Rosenberger (ezelőtt Alois Kürschner)
V A K  X Z lH W  D r t i  Y H -u tcH

i
Van szerencsém a n é. közönség b. tudomására adni, hogy különben is 

v R / h W «  d ú sa n  f e l s 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 pale tők kabátok ,  k o s z tü m ö k , aljak, átvetek és kimonó gallérok ,  továbbá férfíöltö 
nyök, felöltök ,  mindennemű gyermekruhák nagy mennyiségével láttam el, úgy hogy azon 
kellemes helyzetben vagyok

szo lid  jutányos á ré r t , igen Jeles á rá t adhatn i.
Szives megrendeléseiket kérve ,  maradok 

571 kiváló tisztelettel

Ä .  R o s e n b e r g e r  (e ze lő tt  A lois h iir s v h n e r ).



СяЬоая Лгяк. — Ытая йНкя.

mmázsa______ 1 m.-cent, | kor. fill.

Búza ittÜTHM Páenica 21 50 —
Rozs Hrí 14.00—
Árpa JeCmen 14.00—
Zab Zob 1 5 5 0 —
Kukoricza Kuruza suha 13 00—
Fehér bab uj Grab beli 19 0 0 —
Sárga bab * íuti 17.00—
Vegyes bab » zméáan 16 00—
Kendermag Konopljenoseme 21 00— 
Lenmag Len 24.00 —
Tökmag KoSöice 24.00—
Bükköny Grahorka 13.00—

Г < ; Я $ 7 Я г Ф м г Н л  B u d a p e s te n .  N y á r i  é s  té l i  
\ # d a d £ d r T U r a O  g y ó g y h e ly ,  a  m a g y a r  I r g a l 
m a  s r e n d  tu la jd o n a .  Elsőrangú k é n e s  h é v v iz ü g y ó g y fü r d ő ;  
modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes i s z a p fü r d ő ,  i s z a p -  
b o r o g a tá s o k . u s z o d á k  külön hölgyek <■% urak részére. 
T ö rő k -, k ő -  é s  m á r v á n y  fü r d ő k ;  h ő lég , s z é n s a v a s -  é s  
v i l la m o s - v í z fü r d ő k .  A  f ü r d ő k  k i t ű n ő  e r e d m é n n y e l  h a s z 
n á l ta t n a k  fő le g  c s u z o s  b á n t a lm a k n á l  é s  id e g b a jo k  e l
len . I v ó - k a r a  a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak. Gyógy- és zenedij nircs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld

A Z  I G A Z G A T Ó S Á G .

®  A Budapesti Asztalos Ipartestület védnöksége alatt álló ®

BÚTORCSARNOK
ÉS H IT E L S Z Ö V E T K E Z E T
az Orsz. Közp. H itelszövetkezet tagja.

iá éve fen n á ll, felhívja a n. é. bútorvásárló közönség figyélmél, hogy V ili . ,  Józse f- 
kö rű t 28 . sz . (B é rkocs is -u tca  sarok, valamint IV. kerü let. Ferenciek-te re  

1. szám . (K irá ly i bérpa lo ta) újonnan átalakított helyiségeiben rendezett

lakásberendezési kiállítás
megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az országban, a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb kivitelű, művészek által tervezett és szakbizottság által felülvizsgált 
bútorokból áll, te ljes  lakásberendezéseket m űvé sz i tervek s ze r in t ké sz ítünk ,

M  minden darab jótállás mellett adatik el. ош
934 15—le

Sommer Sándor ezelőtt Fischer Liszté
■ szállítási vállalat, Z alaegerszegen  =—

elvállal bárhová, átköltözködéseket, uj, tiszta, kárpitozott butor- 
M a_s szállító kocsijában.



477/tk 9)1. I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy Wollák Rezső Csáktornyái ügy
véd által képviselt Csáktornyái Takarékpénz
tár végrehajtatnak Ritonya Mihály és neje 
Gregormosias Orsolya szentorbánhegyi -lakos 
végrehajtatást szenvedett elleni 3000 kor. 
tőke s jár. iránti ügyében az árverést az 
1881 LX. t. ez 144. 146. §§-ai alapján el
rendelte, minek folytán végrehajtatnak 3000 
kor. tőke ennek 1910. évi íebruár 2-tól 
járó 6% kamatti 34 kor. 80 fill.* hátr. peri 
42 kor. árverés kérelmi és a még felme
rülendő költségekből álló követelés kielégítése 
végeit a nagykanizsai kir. törvényszék és a 
Csáktornyái kir. járásbíróság területéhez tar 
tozó s a szentorbánhegyi 529 sz. tjkvben 
150/a 4 hrsz. egész ingatlanra 2000 kor 
becsáron, az u. o. 529 sztjkvben 150/a (> 
hrsz. egész ingatlanra 600 kor. becsáron 

1911. évi május hé 3-lk napjának délelőtt 9 érakor 
Szentorbánhegy községházánál Wollák Rezső 
Csáktornyái ügyvéd vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó nyilvános bírói árve
résen eladatni fog.

Kikiáltási ár a becsár, a melynek telé
nél 150/a 4 hrsz. */*-nál alacsonyabb áron 
pedig a másik ingatlan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10%-át készpénzben vagy ovadékkepes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
200 kor. és 60 koronát.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap a- 
latt, a másodikat ugyanattól számitolt 30 
nap alatt, a harmadikat ugyanattól számi- 

j  tolt 45 nap alatt minden egyes vételári részlet 
után az árverés napjától számítandó 5% ka
matokkal együtt az árverési teltételben meg- 
határozatt helyen és módozatok szerint le
fizetni.

Csáktornya, 1911. február 7. 58f>

Fűszer- és csemegekereskedésben

2 segédi állás
betöltendő.

Ajánlatok e lap kiadóhivatalában 

adandók le.

Bayer Vincze utóda féle

Kugler sütemény
nálam állandóan kapható. Meg

rendelésre házhoz küldöm.
=  Telefon 36  s z á m .= =  105?1

Herczog Sándor vasúti vendéglős.
Nagy választék

fa és érczkoporsókban
továbbá

sirkoszorukban.
■ Igen jutányos árak ! -------
Prosteník Gusztáv 

Csáktornya.

Figyelm eztetés!
Az ulóbbi időben a mi kitűnő és igen kedvelt szi- 
58S 2—* varka hüvelyünket a

R I Z  A B A D I E - t
sokfélekópen utánozzák és hozzák forgalomba, 
miért is kérjük tisztelt vevőinket az A BADI névre 
különösen ügyelni. Óvakodást a jánlunk m in
den silány árúval szem ben, mivel ezeket a 

törvény teljes szigorával fogjuk üldözni.
S o c ié t ó  d e s  P a p ie r s  A b a d ie .

Első bécsi térti-щ női és gyerm ekruha ra k tá r

R. Rosenberger (ezelőtt Alois Kürschner)
VARAÜDiN, D ráva-ntca  •?.

1
11 szerencsém a n é közönség b. tudomására adni, bogy különben is 

M l w l l l ) .  d ú s a n  fe ls z e r e l/  r a k t á r a m a t , v á lo g a t o t t  ú jd o n s á g o k k á /  n m.
női paletók kabátok, k o s z t ü m ö k ,  aljak, átvetök és kimonó gallérok, továbbá férfíöltö 
nyak, felöltők, mindennemű gyermekruhák nagy mennyiségével láttam el, ágy hogy azon 
kellemes helyzetben vagyok

sxolltl Jutányos á ré r t , Igen Jeles á rá t adhatn i.
Szives megrendeléseiket kérve, maradok 

671 s ~ e  kiváló tisztelettel

Ä .  Ifo sen b erffer (e ze lő tt  A lo is  h iir s v h n e r )• 
т т вят т ят вт т т т яят т яяяш ш вт яш т вш т ш т вш т ш ш т ш т ш ш т ш ш ш т



ОяЬовя Лгяк. — С Лепя U tk я.

mmázsa 1 m.-cent, | kor, fill

Búza lltŐfHtt Páenica 21 50 —
Rozs Hrí ! И .0 0 —
Árpa JeCmen 1 4 0 0 —
Zab Zob 1 6 5 0 —
Kukoricza Kuruza suha í 13 00 —
Fehér bab aj Grah beli 19 00 —
Sárga bab * iuti 17.00—
Vegyes bab * zméáan 16 0 0 —
Kendermag Konopljenoseme 21 00 — 
Lenmag Len 24.00 —
Tök mag KoSéice 24.00—
Bükköny Grahorka 13.00—

Г е я С 7 4 г 1 Г | Г г 1 п  B u d a p e s te n .  N y á r i  é s  té li  
V a e d £ d r i U r a O  g y ó g y h e ly , a m a g y a r  I r g a l-  
m a a r e n d  tu la jd o n a .  Elsőrangú k é n e s  h é v v i z ü  g y ó g y  fü rd ő ;  
modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes i s z a p fü r d ő ,  i s z a p -  
b o r o g a tá s o k . u s z o d á k  külön hölgyek <■% urak részére. 
T ö rö k -, k ő -  é s  m á r v á n y  fü rd ő k ;  hőlég , s z é n s a v a s -  é s  
v i l la m o s - v í z fü r d ő k .  A f ü r d ő k  k i t ű n ő  e r e d m é n n y e l  h a s z 
n á l ta t n a k  fő le g  r s u z o s  b á n ta lm a k n á l  é s  id e g b a jo k  e l
len . I v ó - k u r a  a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak. Gyógy- és zenedij nircs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld

A Z  IG A Z G A T Ó S Á G .

®  A Budapesti Asztalos Ipartestület védnöksége alatt álló ®

BÚTORCSARNOK
ÉS H IT E L S Z Ö V E T K E Z E T
az Orsz. Közp. H itelszövetkezet tagja.

íz  éve fe n n á ll, felhívja a n. é. bútorvásárló közönség figyélmét, hogy V ili . ,  Jó zse f- 
kö rú t 28 . s z . (Bé rkocs is -u tca  sarok, valamint IV. kerü let. Ferenc iek -te re  

1. szám . (K irá ly i bérpa lo ta) újonnan átalakított helyiségeiben rendezett

lakásberendezési kiállítás
megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az országban, a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb kivitelű, művészek által tervezett és szakbizottság által felülvizsgált 
bútorokból áll, te ljes  lakásberendezéseket m űvé sz i tervek s ze r in t k é sz ítü n k ,

M  minden darab jótállás mellett adatik el. ж
»84 15—16______________________________________________________________________________________________________________

Sommer Sándor ezelőtt Fischer László
■ szállítási vállalat, Z alaegerszegen  = =

elvállal bárhová, átköltözködéseket, uj, tiszta, kárpitozott butor- 
шa_, szállító kocsijában.
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