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A zágrábi ünneplés.
Különös ünneplés történt a múlt he 

tekben túl a Dráván. Megünnepelték Zág
rábban a horvát tudományos irodalmi körök 
és polgári társadalom bevonásával — poli
tikai színezet mellett — 50-ik évfordulóját 
annak, hogy Muraköz az anyaországhoz visz- 
szacsaloltatolt.

Furcsa ünneplés volt ez. Megünnepelték 
azt. amit elveszítettek. Keseregte« a történe
lem egyik eseménye fölött. Bogozták a cső-1 
mól s kutatták az okokat, amelyek a visz-! 
szacsatolást maguk után vonták.

Persze, hogy eközben bűnbakot kerestek 
s jól esett az ünneplőknek, amikor a stemplit 
s a dohányt állíthatták az előtérbe, mint 
olyan okokat, melyek a muraközi népben 
a horvát hatóságokkal szemben az ellen
szenvet felkeltették s a muraközi horvát 
pünkösdi uralom felbontására vezettek.

Legyen az ő hítÜK szerint! Legalább 
könnyebben belenyugosznak a megtörtént s 
változhalatlan tények megszivlelésébe. Bár 
mi másként fogjuk fel az események kiala
kulását. Mi a történelem objektiv szemüve
gén keresztül tekintve, látjuk, hogy 1860-ban 
korrekció történi. Helyreállították a státusz- 
kvól s Muraközt visszacsatolták Magyaror
szághoz, mert az Horvátországhoz soha 
nem is tartozott.

Hogy is tartozhatott volna, amikor maga 
Horvátország is csak a Kulpánál kezdődött 
s a Kulpa és a Dráva közti terület, a tu- 
lajdonképeni Szlavónia, csak az utóbbi idők
ben vedlett át Horvátországgá a törökvilág 
s osztrák befolyás nemzelőrlő századjai során.

Itt tehát semmiféle sérelem nem eselt

a horvátokon, ahogy a tolvaj nem panasz
kodható ilyesféléről, amikor tetten érve, 
az eltulajdonított ob|ektumot jogos tulajdo
nosának visszaadj tartozik.

Korrekció történt tehát, ami a horvátokra 
nézve annál lesujtóbb, mert maga a jóra- 
vuló muraközi nép is Ítélkezett a kapcsolat 
tekintetében, amikor a visszacsatolás sürge
tésével valósággal arculcsapással felelt azokra 
az utópiákra, melyeket Muraközt illetőleg 
Horvátországban elég alaptalanul ápolgaltak.

Nagyon csalódnánk azonban, ha azt 
gondolnék, hogy a zágrábi ünneplők a ke- 
sergéssel beérték Nem lennének horválok, 
ha csak a könnyek hullalására szorítkoztak 

I volna, őnekik az ünnepléssel hangulatkeltés 
volt a céljuk. Fel akarták korbácsolni a ke- 

jdélyeket, hogy a szenvedélyek fellobbanása 
! füzénél álmokat szőhessenek.

Mert Muraközt illetőleg most is sérel
meik vannak, arról most se mondtak le. 
Még most is horvát területnek tekintik s 
csak a módozatokat keresik, amelyek segít
ségével Muraközt az anyaországtól elszakít
sák. S mivel tudják, hogy politikai keretben 
azt meg nem valósithíftják, át akarják plán
tálni az akciót társadalmi térre. Társadalmi 
eszközökkel akarják korrumpálni a jó mu
raközi népet, hogy érzelmileg a maguk ké
pére áigyurják.

Érdekes a konklúzió, amire az eszme
csere során jutottak. Kisütötték nagyszomo- 
man, hogy a muraközi papok missziójukat 
nem teljesítik. Krokodilus kényeket hullatnak 
annak a konstatálásából kifolyólag, hogy 
hiába nevelik a lelkészeket a zágrábi sze
mináriumban, a horvát szellem azért pará
nyit sem terjedt Muraközben. Más tényezők
ről kell tehát gondoskodnak. A muraközi

papságot már ezentúl kalkulációba nem ve* 
szik. Mert megbízhatatlanok. Rájuk támasz
kodni nem lehet. Mást kell tenni. Nevelni, 
kell Muraköz részére ügyvédeket, orvosokat 
akik majd mint agent provokalőrök helyre
hozzák azt, amit a lelkészikar elmulasztott 
Hitük szerint ezek, mint a nép igazi fana
tikus kolomposai, a jámbor nyájat a horvát 
táborba szépszerivel át fogják terelni

Érdekesnek elég érdekes ez eszme, de 
konstatáljuk, hogy újnak nem épen uj. Már 
régóta észlelünk ezen a téren kísérleteket. 
Találkoztunk eddig is egy-egy ifjúval, de 
csak szórványosan, kiket innen Horvátor
szágba portáltak, hogy ott tanulmányaik 
révén elhorvásodva, mint a horvát eszmék 
hirdetői, szülőföldjükre, Muraközbe vissza
térjenek.

De eddig semmi eredményét nem láttuk 
ennek az akciónak. A kivitt fiuk csak mint 
papok kerültek vissza, de nem sok vizet 
zavartak. Mert nem tudtak, de nem is akar
lak. Akik mint lelkészek itt-olt izgágáskodtak 
Muraközben, nem ezek Közül kerültek ki; 
zavaroglak olyanok, kik Drávántulró! dispo- 
náItattak ide. Más irányban meg teljesen 
csődöt mondott a kísérletezés, mert aki a 
kiterelt fiuk közül más pályát választott: 
vagy ott ragadt Horvátországban mint tanár, 
ügyvéd, közigazgatási tisztviselő s egyálta
lában semmiféle elrontója nem lehetett a 
magyar ügynek Muraközben; vagy utóbb, 
még lanutmányi során észretérve, hátat lor
dított horvát pártfogóinak s a magyar Haza 
Ölelő karjai közé sietett.

Láthatjuk tehát, hogy amint eddig nem 
vezetett sikerre ez aknamunka, amikor ti
tokban folyt, úgy annál kevésbé lesz foga
natja annak a nyílt propagálás mellett. A

A Muraköz visszacsatolása.
-  Tirt. vissziRiUiitás и  SO ins jubiltum ilkilaikil. -

Irta: Haller Jenő.

1848. márc. 23-án Jelacsics glinai ezredest 
bánná nevezik ki. Ekkor születik meg a 48-iki 
»horvát programin«. Ezt 400 horvátból álló kül
döttség viszi fel márc. 26-án a királyhoz. A hor- 
vátok azért kérték Jelacsics kinevezését, mert 
»Ozeegovics már előre látta (ah!), hogy a magya
rok és horvátok közt háborúra kerül a sor . . « 
1848. ápr. 19-én Jelacsics körözvényt küld ki, 
amelyben megtiltja »hogy a horvát hatóságok a 
magyar minisztériumnak engedelmeskedjenek.*)

1848. szept. 11-én lépett be Jelacsics Lég- 
rádon át a Muraközbe s ezzel a Rubicont átlépte 
s Muraközt kardcsapás nélkül foglalhatta el. Ké
sőbb, októberben, majd pedig novemberben, volt 
csak a horvátoknak erősebb összetűzése a magya
rokkal, akiknek élén Perczel Mór és Gáspár őr
nagy hadakozott. Nem szabad azonban figyelmen 
kivul hagynunk, hogy a muraközi — főleg a dom- 
borúi és kotori horvátok — állandóan magyar — 
pártiak voltak.

A szabadságharc leverése után a király Ma
gyarországot új kerületekre osztotta fel s azok 
élére biztosokat állított. így került Horvátország

*) Horvát R. Hrv. pokret g. 1848.

alá a székesfejérvári kerület is a Muraközzel 
együtt 1849. dec. 19-én. De csak ideiglenesen és 
csak Jelacsics kérelmére Horvátországot 6 megyére, 
a megyéket ismét járásoki a aprózzák fel. Varazsd 
megyének 4 járása volt. Ezek: a varazsdi, kla- 
nyeci, krapinai és a Csáktornyái. Egész Muraközt 
Varazsd megyébe kapcsolták be, Légrád kivételé
vel, amely a kaprmcai járás tartozéka lett.

1854-ben helytartóság alá rendelik Horvát
országgal együtt a Muraközt is. Most már a 6 
megye leolvad 5-re. Varazsdmegye járásai lesznek: 
a klanyeci, pregradai, krapinai, zlatári, iváneci, 
toplicai, varazsdi, Csáktornyái, stridói, perlaki, lud- 
bregi, kaproncai és körösi járások.

Ez a közigazgatási felosztás 1864. okt. 30-tól 
— 1861, jan. 16-ig áll fent. A muraközi iskolák 
felügyelője 1850-ben Keresztúri S. lön Az iskolák
ból a horvát nyelvet a német szorította ki, vala
mint a hivatalok élére is német atyafiak vagy 
csehek kerültek. így Kossuth Lajos maga is azt 
javasolta csakhamar, hogy Ausztria «abszolutiz
musát csakis magyar-horvát egyetértéssel lehet 
majd megbénítani.

Károlyi Ödön gr. 1860-ban brosürát ad ki, 
amelyben már pengeti a honitokkal való meg
egyezést, de a muraközi kérdés megoldását is
sürgeti.

1861-ben Széchen Antal a bécsi miniszter- 
tanácsban kereken kijelenti, hogy — amennyiben

a Muraközt nem kapcsolják vissza Zalamegye ke
retébe, ő lemond állásáról. A király tehát a báni 
kormánygyülést összehivatja 1861. jan. 7-én. Ez 
a konferencia arra volt hivatott, hogy Muraköz 
hovátartozóságának jogi oldalait világítsa meg. A 
tanácskozás elhúzódott 15-ig. Sokéevié bán a ké
nyes ügy tárgyalását egy bizottságra hárítja át és 
pedig a Száborra. Minthogy, persze, jogi támasz
tékot és okadatolást a levegőből előszedni nem 
lehetett, (hiszen Muraköz mindig Magyarország 
alá tartozott) a meddő vitát a bán január 17-én 
berekeszlelte. Ellenben megbízták a Rendek Prica 
Miksa zágrábi ügyvédet, hogy szerkesszen e kérdés 
tárgyában egy feliratot a királyhoz.

Eközben a magyarság egyre élénkebben sür
geti a Muraköz visszacsatolását. Széchen gróf fel
hívja Mazsuaraniesoi, hogy mozdítsa elő «földrész 
visszaillesztését az anyatesthez. Deák Ferenc Pesti 
Naplója 1861. január 12-én már be is jelenti a 
visszacsatolás megtörténtét. Strossmayer püspök 
tiltakozik ez ellen Reichberg osztrák miniszterel
nöknél, de ez már akkor felvette a »fűit« előne
vel . . .  később, márc. 18-án Récsben is megjelenik 
a püspök, hogy visszakövetelje a Muraközt, Hor
vátország részére, de fáradozása tisztára magtalan. 
Amíg Verőcemegye fölkéri Mazeuranics Ivánt, hogy 
a Muraköz érdekében szólaljon föl Réceben hon
fitársai javára, addig Varazsdmegye azt hangsú
lyozza, hogy »Horvátországnak eddig nein volt 
törvényes joga Muraköz birtoklásához.«



mi társadalmunk sokkal kötelességtudóbb, 
népünk sokkal józanabb, semhogy ily ugra
tásoknak felüljön. A muraközi népet semmi
féle történeti, sem érzelmi kapcsolatok nem 
fűzik a drávántuli horvátokhoz. A maga út
ján halad önállóan Hazafias érzelmeiben 
meg nem tántorodik. Gyermekeit szívesen 
iskoláztatja, de csak magyar iskolákban. 
Horvátországba eddig is csak azért adta itt- 
ott, mert egyes lelkészek rábeszélésének en
gedett. Annál kevésbé határozza el magát 
erre a jövőben, mert maguk a muraközi 
lelkészek is belátják, hogy skartba kerültek 
s a társadalom egyéb tényezőivel keresik 
a kapcsolatot, hogy a közös ellenség, a hor
vátországi nemzetiségi mozgalom hullámve
rése ellen, Muraköz partjait megvédjék.

Ezért volt jó t zágrábi ünneplés A 
közös veszély tömörü’ésre késztessen. Minek 
tülekedtünk egymással! Minek huzzunk szer- 
teszéjjH s zavarjuk egymás cirkulusait ilyen 
kicsiny területen, amikor közös az ellensé
günk s az ellenünk fegyverkezik! Védekez 
zünk a közösen választott eszközökkel, a 
közös cél érdekében — az egész vonalon 
karöltve.

A társadalom minden rétege tegye meg 
a magáét. Míg Muraköz valamelyik anyaor
szági püspökséghez nem csaloltatik s vala
mennyi iskoiáia nem államosittatik, gróf 
Festetics Jenő úr, mint kegyúr, legyen óva
tos s az egyházat illető intézkedéseiben el
sősorban hazafias szempontok vezéreljék. 
Csakis kifogástalan hazafias érzelmű lelké
szeket nevezzen ki plébánosoknak. A 
Szlavóniában működő muraközi születésű 
papokat, a mi véreinket, vegye figyelembe 
a plébániák betöltésénél. Ha ilyenek nincse
nek, a mások megbízhatósága felől szerez
zen be előbb, mint határozna, megbízható 
intormációkat. A Zágrábhoz fűződő tartozan- 
dóságnak következtében óriási felelősség ne
hezedik vállaira. Csakis ő kontrakarrirozhat 
annak a veszedelemnek, mely egyházi kap
csolatunk révén a magyarság igazi vesze
delme. S annál inkább most hárul rá ez a 
szép, de felelőségteljes feladat, amikor 
a papság maga is védekezik a horvát agi
táció ellen s támogatást keres kifogástalan, 
magyar érzelmű hazafias paptársaiban, hogy 
a veszedelemmel szemben a harcot sikerrel 
felvegye.

A többi tényező meg gondos vezetője 
legyen a népnek. Közigazgatás, templom, is-

Zalaegerszeg ezalatt (1861. jan. 15.) bírákat 
választ a Muraköz vezetésére. Febr. 14-én összeül 
Pesten az országgyűlés. Erre meghívják a csák- 
tornyaiakat is. Nekik is magyar képviselőt kell 
küldeniük a magyar parlamentbe. Csáktornyán 
népgyülést tartanak, amely ellen a horvát Glo- 
bocsnik járásfőnöknek kifogása van. De hiába akadé- 
koskodot. A bán 1861. tnárc. 6 án felmenti a to
vábbi szolgálat alól. Az 6 kora lejárt akkor inár 
Csáktornyán.

A Muraközt pedig 1861. márc. 12-én beke
belezték ismét Magyarországba.

Szomorúan jegyzi meg erre egy horvát hisz- 
torikus, hogy Muraköz népét szépen rneghorváto- 
síthatták volna, ha közbe nem jön az átkos oszt
rák — abszolutizmus, amelynek eredménye a .. . 
dohánymonopólium behozatala lön. Így tehát mi 
magyarok semmi egyébbnek nem köszönhetjük azt, 
hogy a Muraköz népe magyar érzelmű maradt, 
csakis a — dohánynak . .

Hát igaz. a moly ellen dohánnyal is szoktak 
védekezni, de hogy a dohány az illír eszmék ellen 
is jó volt. ezt most halljuk először.

Ilyen színekben és keretben állítja be a Mu
raköz visszacsatolásának okait és okozatait a hor
vát história. Magyar szemüvegen persze némileg 
fest iit-ott a dolog.

. (Véfe.)

kola, intelligencia karöltve munkálkodjék 
közre a nép jólétének előmozdításában és 
felvilágosításában. Vegye figyelembe, hogy 
itt oly nemzetiségi területről van szó, mely 
az idegen befolyás érvényesülése ellen maga 
is védekezik s hogy alaposan vétkeznék, ha 
közömbösségével Muraköz józan népét az 
állandó, mesterséges külső behatásoknak tel
jesen kiszolgáltatná, melyek a magára ha
gyatott népet hazafias gondolkozásában el
végre is megingathatnák.

Legyen éber őre a muraközi nép szo
ciális érdekeinek. Emelje kultúráját s aka
dályozza meg a nép gyermekeinek horvát 
iskolákban való kiképeztelését. Legyen résen 
a kívülről befelé settenkedő inscelkedések- 
kel szemben. S akkor hasztalan tartanak 
Zágrábban gyűléseket. H ába leink kardja
ikat: a Dráván innen hatalmas táborra fog
nak találni, mely minden akciót visszauta
sítani log.

Muraközi fiúból nem lesz horvátérzelmü 
fiskális és orvos, aki mint renegát, Muraköz 
területén a horvát szellem szolgálatára fel
esküdjék. Ha pedig horválországi vállalkozik 
erre, az itt akkora ellenhatással fog talál
kozni, hogy annak itt maradása nem lesz 
S szomszédaink elvégre is kénytelenek lesz
nek blálni, hogy ez az akciójuk is cső
döt mondott, mint sok más. Egyszerűen azon 
oknál fogva, mert szemérmetlenséggel poli
tikái csinálni nem lehet.

Maradjanak ők otthon Horvátországban 
s Muraközben ne lábatlankodjanak. Ott künn 
tágasabb! _________

Fáy Szeréna Csáktornyán.
A rövid sziniszezonnak vége. Fehér 

Vilmos, ki mull hó 11-én köszöntött be 
Csáktornyára színtársulatával, múlt csütör
tökön fejezte be itteni szereplését.

Sajnálatunkra konstatáljuk, hogy Fehér 
Vilmos direktornak az idei szezon nem ütött 
be úgy. mint a tavalyi. De ha ennek okát 
kutatjuk, úgy alapjában kénytelenek vagyunk 
kiemelni azt, hogy tavalyi társulata álta
lánosságban kétségtelenül jobb tagokból ál
lott. Noha az igazgató ezt a rá nézve ked
vezőtlenebb helyzetet a műsor változatosabbá 
tételével igyekezett kiRorrigálni s leginkább 
azzal, hogy már az utolsó héten új akvizí
ciókat állított be. így a társulatot teljesebbé 
tette Ihász Gizi, Вега Rózsi s Kovács Sán
dor szerződtetésével, majd a legvégén Far
kas Béla felléptelésével s csatlanóúl a Nem
zeti színház elsőrangú művésznőjét, Fáy Sze
rénát. nyerte meg, hogy Csáktornyán a 3 
utolsó előadáson fellépjen.

Fáy Szeréna úrnőnek eseményszámba 
menő fellépése kedden, szerdán és csütörtö
kön történt az Otthon, Czigány és Magdolna 
színdarabokban. Az illusztris vendégművész- 
nő ezt a három klasszikus darabot válasz
totta ki, hogy a drámai művészet mind a 
három fokozatában: a drámában, énekes 
színműben s a tragoediában ragyogtassa oi- 
S2ágosan elismert talentumé*.

A nézőtér, valószínűleg a kedvezőtlen 
időjárás miatt, egyik este sem telt ugyan 
meg, de az előadásokon megjelent közönség 
tomboló lelkesedéssel honorálta Fáy Sze
réna kiváló művészetét. Úgy az Otthonban, 
valamint p Cigány és a Magdolnában a vezető 
szerepekben páratlan volt. Közvetlenségével, 
játékának természetes művészetével, előadá
sának bájával, érzelmeinek bámulatosan ér
vényesülő fokozataival s diszkrét kitörései
vel hangjával zenéjével mindenkit lebilincselt. 
Igaz ihletettséget hozott az itteni deszkákra is, 
mely a publikumot lázas erővel áthatotta. A sza

kadatlan tapsvihar természetes fokmérője volt 
az érzelmeknek, melyek húrjait Fáy Szeréna 
felülmúlhatatlan varázserővel pengette.

Csáktornya közönsége előtt felejthetet
len marad Fáy Szeréna vendégszereplése. 
Azonban Fáy Szeréna is két impressziót 
vihetett magával. Az egyik, hogy itt a ha
társzélen is méltányolják a művészetet, má
sik a hálás elismerés, mely az átadott ha
talmas virágkosárban a közönség hódola
tának szerény megnyilatkozása volt.

El kellazonban ismernünk,hogy a társulat 
tagjai is szépen beleilleszkedtek a három ne
héz darab keretébe. Természetesen ki kell 
hogy emel|ük Farkas Bélát, aki nemcsak 
ebben a három darabban, de már a Felhő 
Klári s a Tolvaj-ban is ekcellált. Farkas 
Béla már régi. de még nem öreg szinész, 
aki játékának virtuozitásával igazi művésze
tet vitt bele a darabokba. Külön kell meg
emlékeznünk Kovács Sándorról is, aki kü
lönösen az Ollhon-ban mint Heflerdingk 
lelkész mutatkozott be teljes erejében. Tóth 
József minf mindig, most is jól alakított: 
drámai ügyességét különösen a Magdolná
ban, mint Gyömbérnek, sikerült jól kidombo
rítania. Így a darabok sikeréhez Szabóné 
(Agnes), Lenkey (Lajos, Peti), Bera Bözsi 
(Zsófi, Rebeka) is járultak. Valamint Feleki 
is, aki a Márton gazdát s a hebegő Siskó 
Ferdinánd szerepét jól alakította.

Felekinek különben szombaton A hal
hatatlan lump előadásával jutalomjátéka is 
volt, mely nagyobb közönséget vonzott a 
színházba.

Fáy Szeréna a pénteki hajnali vonattal 
utazott vissza Budapestre s a többi szinész 
Alsólendvára, ui állomásuk helyére, ahol már 
aznap este a Ruruzslóban fel is léplek.

K Ü L Ö N F É L É K .

— Zalavármegye gyásza. A vármegyé
nek hatoltja van; tiszti főügyésze: Thassy 
Kristóf, március 31-én, 57 éves korában ki- 
szenvedett. Thassy Kristóf egyik legrégibb és 
legbuzgóbb tisztviselője volt a vármegyének 
Szolgálatát 1877-ben kezdte mint II. aljegyző, 
1878-ban árvaszéki ülnök lett s 1895 óta 
főügyésze a vármegyének. A közélet egyik leg
hasznosabb harcosál, Zalaegerszeg egyik leg
előkelőbb polgárát s a tisztviselői kar egyik 
legelőzékenyebb tagját veszítette el Thassy 
Kristófban. A boldogult földi maradványait 
április 2-án helyezték el örök nyugalomra 
Béke lengjen hamvain!

— Esküvő. Az itteni színtársulat igaz
gatója, Fehér Vilmos, mull vasárnap örök 
hűséget esküdött Csáktornyán Peéry Húsnak, 
a társulat primadonnájának. A házasságot, 
melyen mint tanuk Hajas József, a Zrínyi
szálló tulajdonosa s Farkas Béla a színtár
sulat tagja szerepeltek, délelőtt kötötték meg 
a helybeli anyakönyvezed hivatalban.

— Halálozás. Igaz részvéttel vettük a 
gyászhírt, hogy a magyar tanítóság egyik 
buzgó, hivatott tagja, Pálinkás Lajos tanító 
hosszas és kínos szenvedés után éleiének
29-ik évében «f. hó 3-án Csáktornyán el
hunyt. Pálinkás Lajos a Csáktornyái áll ta
nítóképző intézetnek szorgalmas taniiványa 
volt s legutóbb Zágrábban szolgálta a ma
gyar tanügyet az ottani máv. iskolánál, mint 
rendes taníló. Pálinkás működése közben 
mindig híven teljesítette tanítói kötelességeit 
s ép ezért elhunyta a magyar tanügy vesz
tesége is Kegyeletüket a volt kartárs iránt 
a zágrábi máv tanítók a temetésen való 
megjelenésükkel rótták le s a tanítóképző- 
intézet is a volt növendék és taníló iránt



azzal, hogy a tanárok és a növendékek a 10. és 12. A »Közgazdaság« rovatában közöljük j az időjárása vetésben is okozott. A barack
temetésen részlvettek, utóbbiak énekeltek. a Triesti általános biztosító társulat (Assicurazioni j f̂ k j9 á0kat szenvedtek, melyek már teljes
ТГ еГ  Ím ? v U hW 1 0I V0,11 “ « i Ä Ä F ä Ä  vouau. Nnp nap ulánrészvét mellett. Nyugodjék békében! mérleggel a társulat mindenkinek, aki e eélból megújul a havazás, s nincs igen kilálás arra

— Nagykanizsa törvényhatósági város, hozzá fordul a legnagyobb készséggel szolgál. Az hogy hamarosan ismét kitavaszodjék.
Mint Budapestről értesítenek, a Nagykanizsá- intézet elfogad: élet, tűz . szállítmány-, üveg- és ШШШШВШВШИШЯЯШШШЯШШ^ШШШШШ 
nak törvényhatósági várossá való emeléséről betörés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: K öszönetnw ilvánítáa
szóló, törvényjavaslaton már serényen dől- ^biztosításokat a Magyar jég és viwoDlbizlosUó K öszönetnyilvánítás.
0П7пйк Msovli я n i-..а\'мI ,k(T.,| j.,,.;i1MI Vontátí- â*eset szavatossagi biztosításokat az Mindazok, kik felejthetetlen jó Lajos
? ... , . ^  Д  ̂ Első o. általános baleset ellen biztosiló társaság, fiunk elhunyta alkalmából részvétük még
is törvényhatósági rangra emelik valamint kezességi és óvadékbiztosításokat, eltu- nyilvánításával vagy a temetésen való rész-

— Hangverseny. Schmidt Ede helybeli lajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás ei- vételükkel szülői fájdalmaink enyhítéséhez
karmester s neje jóhírü zeneiskolájának *еп* biztosításokat és versenylovak, lelivérek és hozzájárultak, fogadják e helyen is örök há-
növendékei f. hó 22-én este a Zrínyi-szálló egyéb értékesebb tenyészállatok biztosítását a »Mi- iával kapcsolatos forró köszöneiünket.. .. . . .  J nerva« általános biztosító részvénytársaság sza- , ... A ,
nagytermében tánccal összekötött hangver- mára. A Csáktornyái föügynökség Benedikt E. és Fia. Csáktornya, 1911. аргмв 8-án.
senytrendezoeK A zenét a hangverseny _  Dravaba fu„adt Fe|rán F,;renc pálinká8 György ÖS neje.
után Sárkozy testvérek zenekara szolgáltatja. ,akj révé, z f évj márc 30.án amidön éjW
A hangverseny kezdete 8 órakor. Belépődíj nl4n j órakor egy horvátország. molnárt] * * * "  .... , ...... ~
2 K; csaladjegy 5 K. A hangversenyen 41 átszállított a túlsó partra, visszajövel a Urá- K Ö Z G A Z D A S Á G ,  
növendék szerepel. Bevezetésül melodrámai vába bukol, 8 nyomta|anu, , UÜ[lt. Holttes- ,  . . . . . . . .  T , . . . .
adnak, melynek szereplői linreh Sárika, ^  még ez ideig nem sikerült megtalálni. 1 TMeStl AltSmDOS BlZIOSÍtO TÓíSülSt
Höhn Mariska, Pecsornik Márlha és Bau- д csen(|ör3ég széles körben megindította a (Assicurazioni Generáli) f. évi március hó 18-án 
marin Vilma # vizsgálatot, mert az a gyanú merült fel, tartott 79-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1910.

Iparfelugyelosegi központ. A keresk. hogy bűncselekmény áldozata Az eddig (oly- v̂* mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, 
minisztériumból kiszivárgott hírek szerint a talolt vjzsgálat eredményéhez képest való- S[

u v lVáT m e, lerÜ !h ? Ö‘ alakUo1! iparfe!ü szinü’ h0«V Pelrá,‘ j,las állaP°tba" SÄ m w S? tÄ f u  Ä ? .  bevettgyei öl kerület székhelye a szovetsag zala- |dvgn ,, kikötés alkalmával elvesztene az díjak 48.345,893 korona és 37 eilérre rúgtak. Az
megyei fiókjának kívánságához képest Zala- egyensúlyt s igy bukott bele a Drávába ■ élletbiziosítási osztály díjtartaléka 23.140,354 ko- 
egerszegről Nagykanizsára helyeztetett át. A Igazolni látszik ezen feltevést az őrházban!rona 72 fil,érrel 327 285,232 korona 15 fillérre 
íelügyelőséget ezelőtt három esztendővel tel- vol, e2v|k révész azon vallomása is hosv eme,kedett- Az életbiztosítottak osztalékalapja 
ték Zalaegerszegre, amikor az iparfelügyelő- „.Holla, midőn Petrán kétszer küllőit.: |
segeket decentralizálták^ Az .áthelyezéssel ,|Tj|jpí Filip!« Ezután csendesség lett Reggel vétel 17.126.548,785 korona biztosítási összeg után 
kapcsolatosan az iparfelügyelöség hatásköre a kikötetleu járt ide s lova a Dráván.129.248,814 korona 26 fillér volt, miből 10.304,691 
egyúttal ki is bővül, amennyiben gépészeket _  Mgrg|t! A s2erelmes ifjo ntm ejti kj na. korona 19 fiflér viszontbiztosiUeraJoidlUaloiL úgy, 
és fülűket is log vizsgáztatni s az iparvál- gsobb bensővel ezl a nevet, mint a hölgyek. bo*T a tiszta díjbevétel 18.939,123 aorona ОТ 61- 
lalatok is a szakképzett embereket innen amikor a FÖLÜES-féle Margit-crém-röl van szó. jfrrre rugóit és ez összegből 13.669.865 korona 05 
fogják megszerezni. Hogy a földes-féle Margit Oém olyannyira nép- ^

_Felvételi nálwázat A vallás és köz szerű toiletlcikke lelt a hölgyközönségnek, azt első ,.™ , t. A jo 6 é ek en ese, késsé óFelvételi palyazat. A vallás es koz köszönheti, hogy gyönyörű tiszta, dijkóteiezvények összege 137.113,154 korona 3161-
oktatásugyi m. kir. Miniszter Urnák 2o428 (ehér szint kölcsönöz szarénak’ mindennemű tisz- [ér. A betörésbiztosilisi ágban a díjbevétel 1.331,117 
sz. rendelele értelmében az 1911/12 iskolai tátalanságot, szeplöt, mitesserl, májfoltot és pat- korona 5o fillérre rúgott, miből levonván a viszont- 
évre a Csáktornyái állami tanítóképző-intézet tanásl eltávolít és emellett abszolúte ártalmatlan, biztosítást a tiszta díjbevétel 713,0.30 korona 15

j b .  ö s s z e s e n 3 0  " Г Т  u ’SM - Í B  ’Z ! “ “  . o , " & t £fel és pedig teljes fizetéses helyre 11, fél- * K ‘ ' tf!h ? . viszontbiztosítások levonása után 2.124,936 korona
díjas helyre 8, ingyenes helyre 2, ösztönd.jas ériál)an.PKéstui és postán küldi Földes Kelemen »» ™*°11- Károkérta társaság 1910-ben
helyre 4, segélynélküli bejárónak 5 nővén- ovóavszerész Arad 40.729,844 korona 11 fillért és alapítása óta
dék. A teljes fizetésesek 28, a féldijasok 14 _  Évi záróvizsgák. A perlaki áll. gaz- ' » 1
К-t fizetnek havonként koztarlásdíj címén dnsági fiú- és leányiskola hét osztályában esik. A nyereség tartalékok közül, melyek összesen 
az intézet pénztárába. Az ösztöndíjas havon- az elméleti tantárgyakból az 1910/11. tan- 26304,585 korona 84 fillérre rúgnak, különösen ki
ként 14 К ösztöndíjat kap. A kérvényhez av; 7JiríWÍ74i7álr rnárr hó 2fí 40 Ач 41-én emelendők: az alapszabályszerinti nyereségtartalék,
a kővetkező okmányok csatolandók: 1. szü- tartatlak meg mely 6300’000 koronál lesz ki’ az r̂folyammga-. ,, 9 iuirrsiaí Msonmiuinu шnana» *. dózisára alakitott tartalék, mely az idei átutalássalletesi bizonyítvány, 2. iskolai bizonyítvány _  Hollenberger Mihály kárpitosnak la- együtl 17 .977,207 kor. 12 fillérre rúg, továbbá fei-
a megelőző évről és a f. é. értesítő, ó tiszti pUnk mai számában közölt hirdetésére felhív- említendő a 160,000 koronára rugó kétes követe- 
orvosi bizonyítvány a folyamodónak a tanítói ju  ̂ olvasóink figyelmét. lések tartaléka és az ingatlan tartalék, mely az
pályára alkalmas voltáról, 4. segélykérés _ д  Magyar Figyelő negyedévi fennállása idei átutalással 1.867,378 korona 72 fillért tesz ki. 
esetében hiteles községi bizonyítvány a szü- alatt fel tudta kelteni a közvélemény érdeklődését Részvényenkint 700 arany frank osztalék kerül 
lök vagyoni állapotáról, a kiskorú gyermekek és az általa propagált eszméknek országszerte kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és alapjai, 

hitoIp« гчиIáHi kimutat*« Гчяк nlv viszhangot támasztani. A legújabb füzetben Tisza melyek első rangú értékekben vannak elhelyezve, számáról hiteles csaIád. kimutatás. Csak oly 1в1уАп * f SzabadgondolkBodJás című cikkében az idei átutalások folytán 366.829,741 korona 68
épteslü és zenei hallással bíró tanulók vé- |ándzaát lör a véleményszabadság mellett. Kozma fillérről 392.746,965 korona 47 fillérre emelkedtek, 
telnek fel, akik 14. életévöket már betöltőt- Andor A nemzeti egység tényezői cím alatt a melyek következőképen vannak elhelyezve: 1. In 
ték de 18 évesnél pem idősebbek s akik nemzetiségi kérdésben elfoglalt álláspontját fejte- gatlanok és jelzálog követelések 84.633,138 korona 
a polgári vagy középiskola 4 ik osztályát geti. Yolland Arthur Magyarország angol ellensé- 94 fillér 2. ^etbiztosítási kötvényekre adott köl- 
■ . J plv4ap7téU A véfflpffp« felvétel a7 g*^61 értekezik. Legifj. Szász Károly Kgy honvéd csönök 32.702,122 korona 48 fillér. 3. Letétemé- sikeresen elvégezték. A végleges felvéte az ®ap|6jegyzelei círn alalt megkezdi Szász Károly nyezett értékpapírokra adott kölcsönök 4350,786

intézeti orvos véleményétől függ. A Vallás- fiatajkorj naplójának közlését. Herczeg Ferenc korona 18 fillér. 4. Értékpapírok 256.330,660 ko- 
és közoktatásügyi m. kir. Miniszter Úrhoz Békák a kútban című elbeszélést írt. A fűzet Ke- róna 59 fillér. 5. Követelések államoknál és tarto- 
cimzett folyamodványokat az előirt okmá- nedi Géza A pornográfia üldözése című dolgozatát mányoknál 9.318,772 korona 15 fil'ér. 6. Tárca 
nvokkat pffvütt 1911 máius 31-ig kell a >s közli. Alexander Bernát meggyőző érveléssel váltók 601,700 korona 78 fillér. 7. Készpénz és az 

\ l  .1 mi . »ni.ókénző intézet dönti el Kik fedezték föl igazán a természetet? intézet követelései a hitelezők követeléseinek levo-csáktornyai állam, tanítóképző-intézet gaz- RNagyvárad városának kulturális viszonyait násával 5.809,784 korona 35 fillér. Összesen 
gatóságánál benyújtani a folyamodó lakó- jsmerlelj д följegyzések között tatáljuk Grósz 392.746,965 korona 47 fillér. Ezen értékekből 80 
helyének, az utolsó posta és vármegye fel- Emil fejtegetéseit a Harmadik egyetem-ról, stb. miliő korona magyar értékekre esik. Ezen alka- 
tüntetésével Csáktornya, 1911. április 4-én. stb. AM. F. előf. díja egész évre 24 K. (Budapest, lommal arra utalunk, hogy az Assicurazioni Ge- 
7rini»i Kérnlv iaazoaló VI., Andrássy ut 10. szám.) ntrali legújabb leány intézete, a »Minerva« általánoszrínyi ivaroiy К К X ... * .. .  b biztosító részvénytársaság Budapesten a kezességi

— Adomány. »A Csáktornyái Kedélyes Áprilisi tél. Bizony fura időket élünk. és óvadók-, valamint az eltulajdonítás, lopás, hűtlen
Asztaltársaság* 20 koronát volt szived a A kellemes március után rosszul esik ismét keze|$s és sikkasztás elleni biztosítást, nemkülön- 
»Csáklornyai Iparos Olvasókör* céljaira adó- a félnek úgyszólván a kellő közepébe visz- Jaen a versenylovak, telivérek és más értékesebb 
mányozni melyért ezúton is hálás köszöne- szaestii — április elején. S tényleg úgy ya- tenyészállatok biztosításit rezette be mint uj iga
tél nyilvánítja az Elnökség *Yunk az idövel- Merl a 28l>-08 mele* ulál‘ ,>lok,t h“̂ nl‘bl‘"- ____________

— Április Hón, (kedden)» 48-iki tör- U rd u in  Ä i  S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k .
vények szentesítésének hivatalos ünnepén, a ó 09 levegőben már nora lordull a csapadeK
Dosta zárva van 9 a zö,dei6 termeszei helyett a házaknak A  diepeneoir szobájában . . .  Квхлуак

— Trto.« altaláaoz biztosító lárb.1.1 (Assi- hJW«l borított iödeleiben gyönyörködhetünk
curazioni Generali) Budapest, V., Dorottya-ulca illetőleg bosszankodhatunk. Nagy a kár, mit terjedelmük miatt.



mi társadalmunk sokkal kötelességtudóbb, kola, intelligencia karöltve munkálkodjék kadatlan tapsvihar természetes fokmérője volt 
népünk sokkal józanabb, semhogy ily ugra- közre a nép jólétének előmozdításában és az érzelmeknek, melyek húrjait Fáy Szeréna 
(ásóknak felüljön. A muraközi népet semmi- felvilágosításában. Vegye figyelembe, hogy felülmúlhatatlan varázserővel pengette, 
féle történeti, sem érzelmi kapcsolatok nem itt oly nemzetiségi területről van szó, mely Csáktornya közönsége előtt felejtbetet-
füzik a drávántuli horvátokhoz. A maga út- az idegen befolyás érvényesülése ellen maga len marad Fáy Szeréna vendégszereplése,
ján halad önállóan Hazafias érzelmeiben is védekezik s hogy alaposan vétkeznék, ha Azonban Fáy Szeréna is két impressziót 
meg nem tántorodik. Gyermekeit szívesen közömbösségével Muraköz józan népét az vihetett magával. Az egyik, hogy itt a ha
iskoláztatja, de csak magyar iskolákban, állandó, mesterséges külső behatásoknak lel- társzélen is méltányolják a művészetet, má- 
Horvátországba eddig is csak azért adta itt- jesen kiszolgáltatná, melyek a magára ha- sik a hálás elismerés, mely az átadott ha- 
ott, mert egyes lelkészek rábeszélésének en- gyatott népet hazafias gondolkozásában el- talmas virágkosárban a közönség hódola- 
gedett. Annál kevésbé határozza el magát végre is megingathatnák. tának szerény megnyilatkozása volt.
erre a jövőben, mert maguk a muraközi Legyen éber őre a muraközi nép szó- El kell azonban ismernünk, hogy a társulat
lelkészek is belátják, hogy skartba kerültek ciális érdekeinek. Emelje kultúráját s aka- tagjai is szépen beleilleszkedtek a három ne- 
s a társadalom egyéb tényezőivel keresik dályozza meg a nép gyermekeinek horvát héz darab keretébe. Természetesen ki kell 
a kapcsolatot, hogy a közös ellenség, a hor- iskolákban való kiképeztelését. Legyen résen hogy emeltük Farkas Bélát, aki nemcsak 
válországi nemzetiségi mozgalom hullámve- a kívülről befelé settenkedő inscelkedések- ebben a három darabban, de már a Felhő 
rése ellen, Muraköz partjait megvédjék. kel szemben. S akkor hasztalan tartanak Klári s a Tolvaj-ban is ekcellált. Farkas 

Ezért volt jó I zágrábi ünneplés A Zágrábban gyűléseket. H ába leink kardja- Béla már régi. de még nem öreg színész, 
közös veszély tömörülésre késztessen. Minek ikat: a Dráván innen hatalmas táborra fog- aki játékának virtuozitásával igazi művésze- 
tülekediünk egymással! Minek huzzunk szer- nak találni, mely minden akciót visszauta- let vitt bele a darabokba Külön kell meg- 
teszéjjH s zavarjuk egymás cirkulusait ilyen sítani log. emlékeznünk Kovács Sándorról is, aki kü-
kicsmy területen, amikor közös az ellensé- Muraközi fiúból nem lesz horvátérzelmü lönöeen az Otlhon-ban mint Hefterdingk 
günk s az ellenünk fegyverkezik! Védekez fiskális és orvos, aki mint renegát, Muraköz lelkész mutatkozott be teljes erejében. Tóth 
zünk a közösen választott eszközökkel, a területén a horvát szellem szolgálatára fel- Józset mint mindig, most is jól alakított:
közös cél érdekében — az egész vonalon esküdjék. Ha pedig horvátországi vállalkozik drámai ügyességét különösen a Magdolná-
karöltve. erre, az itt akkora ellenhatással fog talál- ban, mint Gyömbérnek, sikerült jól kidombo-

A társadalom minden rétege tegye meg kozni, hogy annak itt maradása nem lesz rilania. Így и darabok sikeréhez Szabóné 
a magáét. Mig Muraköz valamelyik anyaor- S szomszédaink elvégre is kénytelenek lesz- (Agnes), Lenkey (Lajos, Peti), Bera Rózsi 
szági püspökséghez nem csaloltatik s vala- nek blátm, hogy ez az akciójuk is cső- (Zsófi, Rebeka) is járultak. Valamint Feleki
mennyi iskolája nem államosíttatik, gróf döt mondott, mint sok más. Egyszerűen azon is, aki a Márton gazdát s a hebegő Siskó
Festetics Jenő úr, mint kegyúr, legyen óva- oknál fogva, meri szemérmetlenséggel poli- Ferdinánd szerepéi jól alakította,
tos s az egyházat illető intézkedéseiben el- fikái csinálni nem lehel. Felekinek különben szombaton A hal-
sősorban hazafias szempontok vezéreljék. Maradjanak ők otthon Horvátországban hatatlan lump előadásával julalomjáléka is 
Csakis kifogástalan hazafias érzelmű leiké- 8 Muraközben ne lábatlankodjanak. Ott künn volt, mely nagyobb közönséget vonzott a
székét nevezzen ki plébánosoknak. A tágasabb! ------------ _ színházba.
Szlavóniában működő muraközi születésű тл6 ö 7űrűn4 Paábtnrnirár» ^ á y  Szeréna a pénteki hajnali vonattal
papokat, a mi véreinket, vegye figyelembe г а У CSdKbOrnydn. utazott vissza Budapestre s a többi színész
a plébániák betöltésénél. Ha ilyenek nincse- A rövid sziniszezonnak vége. Fehér Alsólendvára, ui állomásuk helyére, ahol már 
nek, a mások megbízhatósága felől szerez- Vilmos, ki mull hó 11-én köszöntött be aznap este a Kuruzslóbau fel is léptek.
zen be előbb, mint határozna, megbízható Csáktornyára színtársulatával, múlt csütör- ------- ------
információkat. A Zágrábhoz fűződő tartozan- tökön fejezte be itteni szereplését. К  0  L Ö K  F É L É K .
dóságnak következtében óriási felelősség ne- Sajnálatunkra konstatáljuk, hogy Fehér -------
hezedik vállaira. Csakis ő kontrakarrirozhat | Vilmos direktornak az idei szezon nem ütött — Zalavármegye gyásza. A vármegyé- 
annak a veszedelemnek, mely egyházi kap- be úgy. mint a tavalyi. De ha ennek okát nek hatottja van; tiszti főügyésze: Thassy 
csolatunk révén a magyarság igazi vészé- kutatjuk, úgy alapjában kénytelenek vagyunk Kristóf, március 31-én, 57 éves korában ki- 
delme. S annál inkább most hárul rá ez a kiemelni azt, hogy tavalyi társulata álta- szenvedett. Thassy Kristóf egyik legrégibb és 
szép, de felelőségteljes feladat, amikor lánosságban kétségtelenül jobb tagokból ál- legbuzgóbb tisztviselője volt a vármegyének 
a papság maga is védekezik a horvát ági- lőtt. Noha az igazgató ezt a rá nézve ked- Szolgálatát 1877-ben kezdte mint II. aljegyző, 
táció ellen s támogatást keres kifogástalan, vezőtlenebb helyzetet a műsor változatosabbá 1878-ban árvaszéki ülnök lett s 1895 óta 
magyar érzelmű hazafias paptársaiban, hogy tételével igyekezett kiKorrigálni s leginkább főügyésze a vármegyének. A közélet egyik leg- 
a veszedelemmel szemben a harcol sikerrel ezzal, hogy már az utolsó héten új akvizi- hasznosabb harcosát, Zalaegerszeg egyik leg
felvegye. dókat állított be. így a társulatot teljesebbé előkelőbb polgárát s a tisztviselői kar egyik

A többi ténvező meg gondos vezetőie lelle Ihász Gizi’ Be™ Rózsi 8 Kovácá Sán_ legelőzékenyebb tagját veszitetle el Thassy
legyen a népnek Közigazgatás, templom,»- !*0Г 7 jd \  maradványaitkas Béla felléptetésével s csattanóul a Nem- április 2-an helyezték el örök nyugatomra 

zeti színház elsőrangú művésznőjét, Fáy Sze- Béke lengjen hamvain!
Zalaegerszeg ezalatt (1861. jan 15.) bírákat ren t̂. nyerte meg, hogy Csáktornyán a 3 — Esküvő. Az itteni színtársulat igaz-

J Ä - X Ä  Ä #  Ul0lSt e“ 0n ,elléPje" k 8a|ója, Fehér Vilmos, .„all vasárnap örök
tornyaiakat is. Nekik is magyar képviselőt kell1 Fáy Szeréna úrnőnek eseményszámba hűséget esküdött Csáktornyán Peéry Húsnak, 
küldeniük a magyar parlamentbe. Csáktornyán menő fellépése kedden, szerdán és csütörtö- a társulat primadonnájának. A házasságot, 
népgyülést tartanak, amely ellen a horvát Glo- kön történt az Otthon, Czigány és Magdolna melyen mint tanuk Hajas József, a Zrínyi- 
bocsnik járásfőnöknek kifogása van. De hiába akadé- színdarabokban. Az illusztris vendégművész- szálló tulajdonosa s Farkas Béla a szintár-
tá b b ^ líá la t" a l6 f A«"etort'''í^rtTkkVmáí "ö e z ta  h4rom kla8SZlklls darabot v4,asz- sulal la*j" kerepeltek, délelőtt kötötték meg 
Csáktornyán. tolta ki, hogy a drámai művészet mind a a helybeli anyakönyvezetői hivatalban.

A Muraközt pedig 1861. márc. 12-én beke- három fokozatában; a drámában, énekes — Halálozás. Igaz részvéttel vettük a 
belezték ismét Magyarországba. színműben s a tragoediában ragyogtassa oi- gyászhírt, hogy a magyar tanítóság egyik

Szomorúan jegyzi meg erre egy horvát hisz- szágosan elismert talentumé' buzgó, hivatott tagja, Pálinkás Lajos tanító
torikus, hogy Muraköz népét szépen meghorváto-1  A nézőtér, valószínűleg a kedvezőtlen hosszas és kínos szenvedés után éleiének 
síthatták volna, ha közbe nem jön az átkos oszt- időjárás miatt, egyik este sem telt ugyan 29-ik évében «f. hó 3-án Csáktornyán el- 

w" így "tehát mi <>°«̂ előadásokon meg,elent közönség hunyt. Pálinkás Lajos a Csáktornyái áll la- 
magyarok semmi egyébbnek nem köszönhetjük azt, tomboló lelkesedéssel honorálta Fáy Sze- nitóképző inlézetnek szorgalmas tanítványa 
hogy a Muraköz népe magyar érzelmű maradt, rena kiváló művészetét. Úgy az Otthonban, volt s legutóbb Zágrábban szolgálta a ma- 
csakis a — dohánynak valamint fl Cigány és a Magdolnában a vezető gyár tanügyet az ottani máv. iskolánál, mint

Hát igaz. a moly ellen dohánnyal is szoktak szerepekben páratlan volt. Közvetlenségével, rendes tanító. Pálinkás működése közben 
- f S  ezth|no8* ha Hiúk̂ először̂  eszm^  e e" játékának természetes művészetével, előadá- mindig híven teljesítette tanítói kötelességeit 

J Ilyen színekben és keretben állítja be a Mu- sának bájával, érzelmeinek bámulatosan ér- s ép ezért elhunyta a magyar tanügy vesz- 
raköz visszacsatolásának okait és okozatait a hor- véi.yesülő fokozataival s diszkrét kitörései- tesége is Kegyeletüket * a volt kartárs iránt 
vát história. Magyar szemüvegen persze némileg \ vei hangjával zenéjével mindenkit lebilincselt, a zágrábi máv tanítók a temetésen való 
fest itt-ott a dolog. Igaz ihleteltséget hozott az itteni deszkákra is, megjelenésükkel rótták le s a ianitóképző-

• 1 *fei : mely a publikumot lázas erővel áthatotta. Ásza- intézet is a volt növendék és tanító iránt



azzal, hogy a tanárok és a növendékek a 
temetésen részt vettek, utóbbiak énekeltek. 
Temetése 4-én d. u. 6 órakor volt nagy 
részvét mellett. Nyugodjék békében!

— Nagykanizsa törvényhatósági város. 
Mint Budapestről értesítenek, a Nagykanizsá
nak törvényhatósági várossá való emeléséről 
szóló törvényjavaslaton már serényen dol
goznak. Nagykanizsával egyidejűleg Zentát 
is törvényhatósági rangra emelik

— Hangverseny. Schmidt Ede helybeli 
karmester s neje jóhírü zeneiskolájának 
növendékei f. hó 22-én este a Zrínyi-szálló 
nagytermében tánccal összekötött hangver
senyt rendeznek. A zenét a hangverseny 
után Sárközy testvérek zenekara szolgáltatja. 
A hangverseny kezdete 8 órakor. Belépődíj 
2 K; családjegy 5 K. A hangversenyen 41 
növendék szerepel. Bevezetésül melodrámai 
adnak, melynek szereplői Imreh Sárika, 
Höhn Mariska, Pecsormk Mártha és Bau
mann Vilma.

— IparfelUgyelöségi központ, a keresk. 
minisztériumból kiszivárgott hírek szerint a 
Zalavármegye területéből alakítóit iparfelü
gyelői kerület székhelye a szövetség zala- 
megyei fiókjának kívánságához képest Zala
egerszegről Nagykanizsára helyeztetett ál. A 
felügyelőséget ezelőtt három esztendővel tet
ték Zalaegerszegre, amikor az iparfelügyelő
ségeket decentralizálták Az ^áthelyezéssel 
kapcsolatosan az iparfelügyelőség hatásköre 
egyúttal ki is bővül, amennyiben gépészeket 
és fűtőket is fog vizsgáztatni s az iparvál
lalatok is a szakképzett embereket innen 
fogják megszerezni.

— Felvételi pályázat. A vallás- és köz
oktatásügyi m. kir. Miniszter Urnák 25428 
sz. rendelele értelmében az 1911/12 iskolai 
évre a Csáktornyái állami tanítóképző-intézet 
I osztályába összesen 30 növendék vétetik 
fel és pedig teljes fizetéses helyre 11, fél- 
dijas helyre 8, ingyenes helyre 2, ösztöndíjas 
helyre 4, segélynélküli bejárónak 5 növen
dék. A teljes fizetésesek 28, a féldijasok 14 
К-t fizetnek havonként köztarlásdíj címén 
az intézet pénztárába. Az ösztöndíjas havon
ként 14 К ösztöndíjat kap. A kérvényhez 
a következő okmányok csatolandók: 1. szü
letési bizonyítvány, 2. iskolai bizonyítvány 
a megelőző évről és a f. é. értesítő, 3. tiszti 
orvosi bizonyílvány a folyamodónak a tanítói 
pályára alkalmas voltáról, 4. segélykérés 
esetében hiteles községi bizonyítvány a szü
lök vagyoni állapotáról, a kiskorú gyermekek 
számáról hiteles családi kimutatás. Csak oly 
épleslü és zenei hallással bíró tanulók vé
telnek fel, akik 14. életévöket már betöltöt
ték, de 18 évesnél pem idősebbek s akik 
a polgári vagy középiskola 4 ik osztályát 
sikeresen elvégezték. A végleges felvétel az 
intézeti orvos véleményétől függ. A vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. Miniszter Úrhoz 
címzett folyamodványokat az előirt okmá
nyokkal együtt 1911. május 31-ig kell a 
Csáktornyái állami tanítóképző-intézet igaz
gatóságánál benyújtani a folyamodó lakó
helyének, az utolsó posta és vármegye fel
tüntetésével. Csáktornya, 1911. április 4-én. 
Zrínyi Károly igazgató.

— Adomány. »A Csáktornyái Kedélyes 
Asztaltársaság« 20 koronát volt szived a 
»Csáktornyái Iparos Olvasókör« céljaira ado
mányozni, melyért ezúton is hálás köszöne
tét nyilvánítja az Elnökség

— Április ll-ény (kedden) a 48-iki tör
vények szentesítésének hivatalos ünnepén, a 
posta zárva van.

— Triesti általáeos biztosító társulat (Assi-
curazioni Generali) Budapest, V., Dorottya-utca

1.0. és 12. A »Közgazdaság« rovatában közöljük i 
i Triesti általános biztosító társulat (Assicurazioni1 
Generáli) e legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb 
biztosító intézetünk mérlegének főbb adatait. Teljes 
mérleggel a társulat mindenkinek, aki e eélból 
hozzá fordul a legnagyobb készséggel szolgál. Az 
intézet elfogad: élet, tűz . szállítmány-, üveg- és 
betörés elleni biztosításokat. Közvetit továbbá 
jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszontbiztosító 
г. t., baleset és szavatossági biztosításokat az 
Első o. általános baleset ellen biztosiló társaság, 
valamint kezességi és óvadékbiztosításokat, eltu
lajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás el
leni biztosításokat és versenylovak, lelivérek és 
egyéb értékesebb tenyészállatok biztosítását a »Mi
nerva« általános biztosító részvénytársaság szá
mára. A Csáktornyái föügynökség Benedikt E. és Fia.

— Drávába fulladt. Petrán Ferenc per
laki révész f. évi márc. 30-án, amidőn éjfél 
után 1 órakor egy horvátországi molnárt 
átszállított a túlsó partra, visszajőve! a Drá
vába bukott s nyomtalanul eltűnt. Holttes- i 
tét még ez ideig nem sikerült megtalálni. 
A csendőrség széles körben megindította a 
vizsgálatot, mert az a gyanú merült fel, 
hogy bűncselekmény áldozata. Az eddig toly- 
tatolt vizsgálat eredményéhez képest való
színű, hogy Petrán Ferenc ittas állapotban 
lévén, ;« kikötés alkalmával elvesztette az 
egyensúlyt s igy bukott bele a Drávába 
Igazolni látszik ezen feltevést az őrházban 
volt egyik révész azon vallomása is, hogy 
hallotta, midőn Petrán kétszer kiáltotta: 
»Filip, Fi lip!« Ezután csendesség lett Reggel 
a rév kikölellen járt ide s lova a Dráván.

— M argit! A szerelmes ifjú nun ejti ki na
gyobb bensőséggel ezt a nevet, mint a hölgyek, 
amikor a FÖLDES-féle Margit-crém-ről van szó. 
Hogy a földes-féle Margit Crém olyannyira nép
szerű toiletlcikke lett a hölgyközönségnek, azt első 
sorban annak köszönheti, hogy gyönyörű tiszta, 
fehér szint kölcsönöz az arcnak, mindennemű tisz- 
tátalanságot, szeplőt, milessert, májfoltot és pat
tanást eltávolít és emellett abszolúte ártalmatlan.

IA hatás négy öt napi használat után már tökéle
tes. Ára: kis tégely 1 korona, nagy tégely 2 ko
rona. Kapható minden gyógyszertárban és dro
gériában. Készíti és postán küldi Földes Keiemen 
gyógyszerész, Arad.

— Évi záróvizsgák. A perlaki áll. gaz
dasági fiú- és leányiskola hét osztályában 
az elméleti tantárgyakból az 1910/11. tan
évi záróvizsgák márc hó 26 30. és 31-én 
tartatlak meg.

— Hollenberger Mihály kárpitosnak la
punk mai számában közölt hirdetésére felhív
juk olvasóink figyelmét.

— A Magyar Figyelő negyedévi fennállása 
alatt fel tudta kelteni a közvélemény érdeklődését 
és az általa propagált eszméknek országszerte 
viszhangot támasztani. A legújabb füzetben Tisza 
István gróf Szabadgondolkodás című cikkében 
lándzsát tör a véleményszabadság mellett. Kozma 
Andor A nemzeti egység tényezői cím alatt a 
nemzetiségi kérdésben elfoglalt álláspontját fejte
geti. Yolland Arthur Magyarország angol ellensé
geiről értekezik. Legifj. Szász Károly Egy honvéd 
naplójegyzetei cím alatt megkezdi Szász Károly 
fiatalkori naplójának közlését. Herczeg Ferenc 
Békák a kútban című elbeszélést írt. A fűzet Ke- 
nedi Géza A pornográfia üldözése című dolgozatát 
is közli. Alexander Bernát meggyőző érveléssel 
dönti el Kik fedezték föl igazán a természetet ? 
K. G. Nagyvárad városának kulturális viszonyait 
ismerteti. A följegyzések közölt tatáljuk Grósz 
Emil fejtegetéseit a Harmadik egyetem-ről, stb. 
stb. A M. F. előf. díja egész évre 24 K. (Budapest, 
VI., Andr&ssy ut 10. szám.)

— Áprilisi tói. Bizony fura időket élünk. 
A kellemes március után rosszul esik isinél 
a télnek úgyszólván a kellő közepébe visz- 
szaesni — április elején. S tényleg úgy va
gyunk az idővel. Mert a 28e-os meleg után 
egyszerre annyira lehűlt a levegő, hogy a 
3°-os levegőben már hóra fordult a csapadék 
s a zöldelö termeszei helyett a házaknak 
hóval borított födeleiben gyönyörködhetünk, 
illetőleg bosszankodhatunk. Nagy a kár, mit

az időjárás a veiéiben is okozott. A barack- 
fák is sokat szenvedtek, melyek már teljes 
virágpompájukban voltak. Nap nap után 
megujúl a havazás, s nincs igen kilátás arra 
hogy hamarosan ismét kitavaszodjék. . ’

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen jó Lajos 

fiunk elhunyta alkalmából részvétük meg- 
nyilvánításával vagy a temetésen való rész
vételükkel szülői fájdalmaink enyhítéséhez 
hozzájárultak, fogadják e helyen is örök há
lával kapcsolatos forró köszönetünket.

Csáktornya, 1911. április 8-án.
Pálinkás György ós neje.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
A Triesti Általános Biztositá Társulat

(Assicurazioni Generali) f. évi március hó 18-án 
tartott 79-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1910. 
évi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, 
hogy az 1910 december 31 -én érvényben volt 
életbiztosítási tőkeösszegek Г. 106.056,556 korona 
és 66 fillért lettek ki és az év folyamán bevett 

I díjak 48.345,893 korona és 37 fillérre rúgtak. Az 
élletbizlosítási osztály díjtartaléka 23.140,354 ko

rona 72 fillérrel 327 285,232 korona 15 fillérre 
I emelkedett. Az életbiztosítottak osztalékalapja 
I 6.348,761 korona 59 fillért tesz ki. A lűzbiztosítási 
! ágban, beleértve a tükörüveg biztosítást, a díjbe
vétel 17.126.548,785 korona biztosítási összeg után 

! 29.243,814 korona 26 fillér volt, miből 10.304,691 
korona 19 fillér viszontbiztosításra fordíltalott. úgy, 
hogy a tiszta díjbevétel 18.939,123 korona 07 fil- 
lérrre rúgott és ez összegből 13.669.805 korona 05 
fillér mint díjtartalék minden tehertől menten jövő 
évre vitetett át. A jövő években esedékessé való 
dijkötelezvények összege 137.113,164 korona 31 fil
lér. A betörésbiztosilási ágban a díjbevétel 1.331,117 
korona 55 fillérre rúgott, miből levonván a viszont
biztosítást, a tiszta díjbevétel 713,530 korona 15 
fillért tett ki. A szállítmánybiztosítási ágban a díj
bevétel kitett 4.562,715 korona 13 fillért, mely a 
viszontbiztosítások levonása után 2.124,936 korona 
18 fillérre rúgott. Károkért a társaság 1910-ben 
40.729,844 korona 11 fillért és alapitása óta 
1,018074,811 kor. 43 fillért fizetett ki. E kártérí
tési össszegből hazánkra 201616,256 kor. 21 fillér 
esik. A nyereség tartalékok közül, melyek összesen 
26 304,585 korona 84 fillérre rúgnak, különösen ki- 
emelendők, az alapszabályszerinli nyereségtartalék, 
mely 6.300,000 koronát tesz ki, az árfolyaminga
dozására alakitott tartalék, mely az idei átutalással 
együtt 17.977,207 kor. 12 fillérre rúg, továbbá fel
említendő a 160,000 koronára rugó kétes követe
lések tartaléka és az ingatlan tartalék, mely az 
idei átutalással 1.867,378 korona 72 fillért tesz ki. 
Részvényenkint 700 arany frank osztalék kerül 
kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és alapjai, 
melyek első rangú értékekben vannak elhelyezve, 
az idei átutalások folytán 366.829,741 korona 68 
fillérről 392.746,965 korona 47 fillérre emelkedtek, 
melyek következőképen vannak elhelyezve: 1. In
gatlanok és jelzálog követelések 84.633,138 korona 
94 fillér. 2. Életbiztosítási kötvényekre adott köl
csönök 32.702,122 korona 48 fillér. 3. Letétemé- 
nyezett értékpapírokra adott kölcsönök 4 360,786 
korona 18 fillér. 4. Értékpapírok 266.330,660 ko
rona 59 fillér. 5. Követelések államoknál és tarto
mányoknál 9.318,772 korona 15 fil'ér. 6. Tárca 
váltók 601,700 korona 78 fillér. 7. Készpénz és az 
intézet követelései a hitelezők követeléseinek levo
násával 5.809,784 korona 35 fillér, összesen 
392.746,965 korona 47 fillér. Ezen értékekből 80 
miliő korona magyar értékekre esik. Ezen alka
lommal arra utalunk, hogy az Assicurazioni Ge
neráli legújabb leányintézete, a »Minerva« általános 
biztosító részvénytársaság Budapesten a kezességi 
és óvadék-, valamint az eltulajdonítás, lopás, hűtlen 
kezelés és sikkasztás elleni biztosítást, nemkülön
ben a versenylovak, lelivérek és más értékesebb 
tenyészállatok biztosítását vezette be mint uj ága
zatokat hazánkban.

Szerkesztői üzenetek.
A  d ie p e n so ir s z o b á já b a n  . . .  Közöljük.
H úsvéti m e se  . .  színién beválik Ne Írjon oly 

hoaazú tárcákat, rövidebre fogja gondolatait. Alig közölhetjük 
terjedelmük miatt.
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8*«  podiljke, kaj se t ile  zadr- 
ta ja  növi nah, se im ája  pos
t a i  na ime arednika vu 

Csáktornya.

Izdateljstvo:
k n jiia ra  S t r a n s z  S a n d o r a  
kam  se predplate i obznane 

poéiljaju.

MEDJIMURJE
takom i magjarskom jeziku izlazedi druitveni, znanstvení i povuóljivi litt za púk 

Iz lazi svak! tjed en  Jedenkrat í to : svaku  nedelju.

t r a ^ l a t a s  вЛлш  la  • rím pP nil OVII |9 •
Na celo l e t o ..............8 kor.

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

Na le tre r t  le tt  . . .  2 kor. 

Pojedini brcji koStaju 20  fii.

Otzaaaa м  patof p ig k b t I f ii

OdjcoTorm i n i a i k : IsdaUlJ i vlMtnik

Z R ÍN Y I k á r o l y . P A T A K I V IK T O R . S T R A U S Z  SÁ N D O R .

Gdé stanujemo?
Hi2a nada slobodica nada, majlica je 

nada! Svaki je srelen i bla2en, dto ima 
makar i malu kuCicu  ̂ koju more nazvati 
svojom. Tam se Clovek dűli zadovoljen i 
nekako siguren Тейко si рак onomu, koji 
nerna kam glavu si sklonuti, kad ga pritisne 
búrja i vihrovje. Domale ognjidte je dloveau 
sveta stvar. Onu ima posebnu za sebe pod- 
tuvanje i ljubav.

Ali to je i posvem razumljivo.
Zakaj ?
Zato jer od hi2e, od slana odvisi naj- 

vedma ljudski 2ivot, njegovo zdravlje i sretno, 
milo 2ivovanje. Dober i zdrav slan je polo- 
vica ljudskoga zdravlja. Gde su a t u n i  te a m ’, 
v u a k i, gde se vu h»2i istoj i kuha-pede, i 
spava, a i cieli den dela, tam se Sire bolesti, 
osobito sudica, heplika pri nas zvana, i drugi 
betegi, a tarn je i mnogo zle volje, srditosti, 
nemirnosti, nezadovoljstva.

Gde su stani gradjeni od prdsnog cigla, 
od zeinlje, ili od drveta, i tam nije dobro i 
vugodno Äiveti. Drvene hi2e dobre su za leto, 
hasniju zdravju. Ali radi zime se s blatom 
nama2eju, ali se vu blato i zemljene zide 
zavlede vlaga, a onda nigdar ne zide vum. 
Takvi su stani vla2ni. A viaga je gotova 
bolest. Deca vu takvih hi2ah dobiju Skrofle, 
suhi beteg, рак lefko vumiraju. A veliko je 
zlo jod к tomu, da se i pod zestoji od na- 
bijene zemlje.

A kaj da redemo onda, kad vidimo, da 
se na takov zemljeni pod pljnje, hradka, a

ves taj gad se onda vpije vu zemlju. A 
malo da se disti, nigdar se ne riba, a obloki 
su navadoo drez zimu furt zaprti, ili dapade 
pribiti!

Jaj как je to veliko z lo ! Zbog toga je 
vnogi ter vnogi dom пай lu2en, ljudi su 
nekak raz2alodleni, hude volje, a deca 
kr2!java.

Neznam как bi se mogel dost 2alostiti 
na dalje na tim, da vidim, gde mam poleg 
hi2e za Ijude je dislo blizo zidana Й1а1а i 
pojata, pak kotci. Mam pred stengarni hi2~ 
nimi je onda i gnoj naskladani, a joö к tomu 
tu je odmah poleg i zdenec. Ves hi2ni dvor 
hudu zduhu ima, a zdendena voda se kvari. 
Ima nekakov posebni ukus, niti je tedna.

Dogodilo mi se ne samo jedenpul, da 
dodevdi vu hi2u kojeg nafieg dloveka, i vi- 
dedi sve ove neprilidne stvari, bilo mi je 
srce raz2aloSdeno.

Как i ne bi bilo, kad su vakve nered- 
nosti zroke tolikomu zlu, lolikim nevoljam.

Ove dneve su opet donesle novine glas, 
da se znovid pojavljuje pri nas, vu Mad- 
jarskoj dr2avi kolera. A vnogo se govori i 
od kuge, koja vu Kuskoj kolje ljudstvo i 
cela sela vu grob zmede. A Ruska nam je 
susedna zemlja.

Как budemo se obranili od kolere i 
kuge? Műdre knige doktorske teSkoma znaju 
znajti vractvo drugo neg: dobri, disti, prosl- 
rani, osna2eni stani ljudski!

Ako nam budu liepi stani nadi, onda 
nam bude i delo vedro, i pluda dista, i srce 
veselo, i duda jaka, slobodna, neustradljiva.

Ako 2elimo napredni biti, ako hodemo 
deliden kremcniti narod postati, na svoje 
noge osovljeni, onda se vedput zduSno 
ispitajmo:

»Gdé slanujemo?«
— r —

KAJ JE NüVOGAí*
— Prosimo nase poétu vane predplatn  ike, 

naj nam vu novim fertalju predplatne zaos- 
ta tke  cim  predi posleju i  predplate  ponovyu

— Obleskupstina. Csáktornya Öko- 
lidni Gospodarstveni okrug bude svoje redo- 
vito obleskupdtinu lekudeg meseca 23-ga 
dana poslie -podne ob 4 uri dr2al vu ob- 
dinski hi2i. Predmet: Nótárius i podnotariu§ 
zbiranje.

— Nótárius zbiranje. U Belica ob- 
dini notariudzbirauje su zavladili na арпйй 
12-ga dana.

— Zatuklo ga drvo. U Kotoru mar- 
ciuS 27-ga dana u juternji uri se je smrtna 
nesreda pripelila na Hirschler-zvanoj drva- 
skladiStu. Te2aki su velike stupe doli jemali 
iz 2eljeznidke vaggone. od kojih tri komadi 
su na De2djek Florian dielovoditelja opali. 
koj je na to odmah spustil svoju dudu 
Nesretnoga, 45 godine staroga djelovoditelja 
su s velikom sucutom rnarciud 29-ga dana 
na vekivedno mesto spravdi. Obitelju je né 
nazaj ostavil, jer jedini njegov sin pred trémi 
létmi se je u Muru vtopil.

— Urniranje. Dédi liléd degedtrant 
(laikud), od Sv. Franja-reda drez 19 godine 
vjeren Clan. je u minudem mesecu 27-ga

Svaki mtóter mora biti (óvlak od rloil.
»Dobro jutro gospon Klajsterl Nebili 

imali dobrotu jednu knjigu mi uvezati? Ja 
tu knjigu vide krat trebam, pak bi mi bilo 
drago, da ju na skoro dobim. Jeli bi vam 
bilo mogude za osem dni ju uvezati ?«

»Oh, dakako . . . .  dakako gospon dkol- 
nik, za tjeden dni je knjiga posve gotova . . . 
sluga pokoran!«

P o s l i e  t j e d e n  d a n a .
»Ja sam dodel po moju knjigu, gospon 

Klajster. . . .  znadu . . .  onu, koju sam vam 
prije tjeden dni za uvezati ju dal . . .  . 
proeim?«

»Knjigu? — Je, kakovu knjigu? —  
A h . . .  vi mislite onu Kneipovu, как se 
razdra2eui 2ivci vrade . . . Ah, odprostile . . . 
najprije ju je moja 2ena ditala, kajti je i 
ona nervozna, a onda . . . .  onda sam ju
zaboravil! A li......... do dojdude subote (em
je danas i ónak ved tork) bude gotova.«

»Dobro . . . .  ali ja se zanadam na to ! 
Jer, ako bad nebi imali vriemena, to bi mi 
dragde bilo, da mi iskreno velite; ein ja 
znam, da radi ovnkovc mil^nkosti nemo2ete

vekde dielo na stran metnuti, pak ju ja! 
sobom vzemem ovakovu nevezanu, a done- 
sem ju drugiput, kad uebum moral u dkolu 
i 2ivci budu mirni.«

»Ali . . . .  ali, gospon dkolnik, kaj ja 
nebi imal vriemena, pak zakaj vam nebi 
tu uslugu nadinil! U subotu imate vadu
knjigu..........Hrbet i vugli teleda ko2ica . . . .
ne, platno . . . .  no, kad velim, posve si- 
gurno . . . .  Zbogom !. . .  Dobar tek к obedu!«

U 8 u b о t u.
»Podto mi put bad inimo vade tvornice 

vodi, to b i . . .  .«
»To bi radi vadu knjigu sobom ponesti, 

gospon dkolnik . . No — izvolite mi odpros- 
titi, u istinu se neizplati jednu knjigu samu 
za sebe vezati; tu moram Cckati, dok ih vide, 
iste velidine skupa dojdu, onda dojde od
mah u dielo.«

»Так . . . .  Vi Coviek obeéanja, a rieéi 
nedr2anja . . . zakaj mi to niste odmah 
rekli, kad sam vam knjigu donesel?«

»No . . .  . misül sem si, da to i onak 
znate, kad imate uviek sknjigtmi posla. 
Ali . . .  . sad ih véé imam dest komadah . . . .  
hetrebate se vide simo truditi, za osam dni 
vam ju donese moj nauCnik.«

P o s l i e  o s a m  dni .
Gospon dkolnik, kojega ta stvar uzru- 

java, Ceka nestrpljivo knjigove2koga nauC- 
nika, te svaki las riva glavu kroz oblok i 
nervozno hoda po sobi i po ganjku, dok 
mu i 2ena nepostane nervozna te mu to 
copkanje iz sobe u ganjk i к obloku prepove, 
jer ju vei glava boli od toga. Sve . . . sve 
dojde . . .  mliekarica dojde, deCec sa zem- 
Ijami dojde, listonoda dojde, verklec dojde. 
prosjaki dojdu . . .  samo toga jedinoga knji- 
gove2kog nauénika nema od nikud!

Nije drugCije . . . gospon dkolnik se, 
hoCed neéed, mora prilagoditi nemarnornu 
knjigove2i, te se na letiri tjedna odreéi svoje 
knjige za lielenje 2ivcov; onda pako 
ali onda, — onda, как da je zastekel, dtur- 
mira tu pappendekelsku (abriku.

P o s l i e  l e t i r i  t j e d n a .
»Goäpone, sve ima svoje granice, Europa. 

Azija, Amerika a Magiarsko kraljestvo ta- 
kajde, all vada . vada . . . .«

»Prosim, samo ne vriedjati, gospon 
dkolnik, — vada knjiga je vei davna gotova.«

»Так . . .  vei davna golova? — Je, 
pak zakaj mi ju onda jód niste poslali?«



dana u Csaktornja vu kloZIru umrl. DéCi 
liléd je 13 godine dugó sluzil u mjestni 
klostri, njega su né samo od reda clani, nego 
i vjerniki poZtuvali i radi imeli. Sprevod 
mu je marciuZ 28-ga dana v jutro ob 9 úri 
bilo za crnino meZom. Na njegvim sprevodu 
su né зато  kaloliéki vjerniki nazoéni bili, 
nego i vide medjimurski sveCeniki i iz Va- 
raZdina od reda Clani, odkut polag redvodi- 
telja su i 28 klerikalci doSli na sprevod, 
koji su pod crnine ineSe diaCkoga rekviema 
pjevali i pod sprevoda kantoruké djele svrSili. 
DéCi llléSa su u dravaszentmihaljsku groblje 
na vekiveCno mesto spravili. Nek pocivá u 
mini Bőgjem, i nek mu seti vekiveCno 
svetlost!

— Vumrl je, kajti je grdi bil. Vu-
koviC Ferenc teZak je iz Njiregyhaza u Deb
recen dolazil i na Stacionu u Cekaomci s 
jednim velikim noZom se je u prse vpicil. 
VukoviC je vmiral, káda su ga u Spital spra
vili. Crna je zato dela', jer za radi njegvoga 
grdoga obraza su se od njega uvjek norca 
delali.

— U Francuzkim orsagu je ka- 
lampér dragi. Francuzkiorsag je lani vu 
kalampéru hudoga ploda imel, zato je vezda 
od kalampéra céna 16— 19 kurun.

— Pésjemeso. U NemSkimorsagu 
vise ljudi ga takvi, koji pésjemeso jedeju. 
U minuCem Ijetu su 6 jezero 361 pése dőli 
sekli. NajveC pésjemeso su jeli u Saskaor- 
sagu (4 jezero 602 komádé) i u Siléziji (1 
jezero 522 komádé.)

— Hercegprímás u Balatonfüredu. 
Vaszary Kolos stoZemik hercegprímás za 
vuzmene svetke na Ijetovanje Ce u Balaton- 
fürcd putuvati. HercegprimaS, koj se sada 
jako zdravo Cuti, samo u augustuS mesecu 
bude nazajpuluval u Budapest.

— Nas prvi Dreadnought. Kralj je 
odredil, da prvi Drednót »Viribus unitis« 
ime nek dobi. Ovu ratnoladju budu juniuS 
24-ga dana na vodu pustili JoS je né si- 
gurno, jeli Ce kralj u Triest putuvati na ovo 
sveCanost.

— Odseljeni zastupnik. Ugrón Zol
tán orsaCki zastupnik, koj je u lislah, i brzo- 
javah na znanje dal svojim prijateljim i 
njegvi familiji, da bude samoubojnik postai 
— veC je napré doSel. Так dugó su ga

KnjigoveZa poZrnrkava svomu nauCniku, 
koj u zelenom Surcu obrezava pisánké za 
Skole, a ovaj vé li: »Prosim gospona Skol- 
nika, em sem ja nosil vám knjigu. ali vaS 
stan nisam naSel.«

»Так . . . .  pák kCemu ti je onda dobri 
Bog stvoril prorez pod nosom?«

»Za jesti.« — véli deCko — »Za pi- 
tati« — dokonCa Skolnik i véli :

»No, pustimo to, рак dajte mi knjigu ! — 
Kaj satu duZan ?«

1 sad priCme iskanje как se to veC 
pristoji. Majslor iSCe, dietiC iSCe, deCko iSCe 
a gospon Skolnik iSCe takaj; ali . . .  . Knei- 
pova knjiga za vraCili poremeCene Zivce se 
igra skrivaCe, i lak drugo nepreostaje, nego 
poCekati, dók knjigoveZina Zena ili sluZkinja 
sve poSteno nepremeCe . . . .  onda Ce se 
knjiga veC od nekud pokazali, ako bude 
najme do tog vriemena veC uvezana!

О Сети je pri tom med gosponom 
Skolnikom i knjigoveZorn bil govor i kaj ja 
kakti oCevidac mogu istinito potvrditi, to je 
bilo jedino rieCkanje med njimi о netoCnosli 
I nezvráenosti mnogih meStrov prama ob- 
Cinstvu, koje im posla daje.

Ti dragi Citatelj trebaS pohoblanu des-

priatelji i redari и célim BudapeSlu iskali, 
dok su ga naSli и Elite-svratiStu, gde je s- 
pal, i polag njega je legal jeden revolver. 
BrSCas se je Ugrón zastupnik premislil to, 
da je bolje orsaCki zastupnik biti, nego pje- 
vaCni mrtvac.

— Sljukavadasia. Zichy AgoSt grofa 
и belatincskim vlastelmstvu je marciuS me- 
sec 28-ga i 29-ga dane velika vadasia bila 
na Síjüké. NazoCni su bili: Zichy Tivadar i 
AgoSt grófi, FuSS Nándor alSolendvaiski, 
HajoS Ferenc dr. csaktornjaiski, Hajos Kal
man dr. bakSaiski, Zalan Gjula dr. letenje- 
iski orsaCki zastupniki, PoSfay Pongrác ko- 
tarszi sudac i od vlastelinstva vise. Strelili 
su 63 Síjüké i tri lesice.

— Cetiristo h iie  su zgorele. Polag 
Sambora (Rusia) и Dublanj obcini je tak 
veliki ogenj pustoSil, kaj su Cetiristo seljak- 
hiZe zgorele.

— Samoubojni trgovackipomoó- 
nik. Varadi Sándor püzpökladanjski trgo- 
vaCkipomoCnik se je и proZlim petek и Deb- 
recenu vu srce strelil. Zrok je to, kaj su 
njegvi roditelji щ ети kratili Zenitbu.

— Nutarkr&enje и melin. U Német- 
stamoran obcini vu minuCem dnevi jednu 
noC su Hammer JoZefu и melin nutarkrSili. 
Nepoznati Cinaci su и kancellariji Wertheim- 
kassu van spravili na orsaCki put, tamo 
goripotrli kassu i iz nje desetjezer kurun 
vkrali. Zandari sada iSCeju krivce.

— Na morju umreni bi&kup. Ко- 
litz Edvard Williams gibrallarski anglikán 
biSkup, koj je na jedni francuzki ladji iz 
KonStantinapolja prama Gibraltara se puto- 
val, je na ladji na hitroma umrl. Njegvo 
mrtvo lélo su и Smirni na breZuljk deli i 
odonut budu ga и Gibraltar spravili.

— Potunjena ladja. Cramíord- zvani 
paroprod, koj je iz Newcaslea и Anverse 
iSel, se je na morju polirnil. Na parobrodu 
su dvajstidvé perSoni bili, ki su se и morju 
vlopili.

—- Loggorenje. Polag Kotroceni (Ru
mania), gde Ferdinand herceg priestolonas- 
Ijednik svoju palaCu ima, se je jedna áuma 
vuZgala i ogenj na tak velikim teritoriumu 
pustoSi, da vatrogasci i stanovrnki ncmreju 
ogu|a pogasiti. — U Létantalu obcini hataru 
veC tri dane и plamnu sloji sepeSkoga biZ-

ku — stolar obeCa ju za dvie иге donesti, 
a donese ju za dva tjedna, ili ju и obCe 
niti nedonese. PeC se kadi, ali ne van kroz 
dimnjak, veC nutar и sobü — peCar dojde 
poslie pet danah i naCitii svoje dielo, ali 
ZaliboZe nevaljano, te se viSe nepovraCa. Na 
Stiedniku (Sparherd) se je s jedne strane 
tabla odkinula, majstor sa svojim »laki doj- 
dem« te pusti cieli tjeden Cekati i ZCepce sí 
zeggati. Na CiZmi ti se je podplat preluk- 
njal, ZoZtar ti obeCa to kroz noC popraviti, 
te te puZCa cieli tjedan bosonogog okolo po 
blalu capkati. KrojaC ti obeCa zimskog ka- 
puta do sesvel zgotovili, a donese ga tekar 
na badnjak. tak, da kada ga onda hoCeZ 
na boZiC prvi krat obleCi, opazis da si se 
veC zmrzel!

Pák jeli je auda Cudo, ako se muZte- 
rije proli meZtrom bűne; pák jer sila Covieka 
sve nauCi, sí oni sami. po moguCnosti, vlas- 
titimi rukami, bez majstora potrebita priugo- 
tavljaju? — Svriemenom uvidjaju. da im 
to ne samo srditost i bieZanje od majstra 
do majstra priZparuje* veC i mnogi groZ, 
kojcga bi niuCe majstor dobd, и Zepu ostane.

Ali sad se nekoji majstori glase i vele:
»Je, moj gospodine, vi lakó govorite i

kupa Zuma. íz Cetiri obcine slanovniki gasiju 
ognja. Kvar je do vezda po prilici stojezer 
kurun.

— Potres. Na Charleroi (Belgium) 
varaZ okolici je potres bil. Vize hiZe su se 
pokvarili. NajveC kvara je Reusart obcina 
trpela.

— Ogenj и jedni iko li. Vu New- 
Jorku и jedni Zkoli, koja dvéjezero i devel- 
sto diake ima, je ogenj nastal. Na sreCu, 
diakim se je nikaj hudoga né pripetilo.

— Smrt и uredu. TekuCeg meseca
1-ga dana Pető Karolj 50 godine atari poZta 
i brzojavski nadzornik je и BudapeZtu na 
glavni poZti и uredu na hitroma hudi pos
tai, skupaopal, i dok je liéCnik doZel, umrl. 
SrCna uzma ga je zaklala.

— Popis naroda и Веси. Od Aust- 
rie glavni varaZ, BeC ima sada 2 mrtlijurt 
4 jezero 939 jedino osobo i 26 jezero 659 
soldate, dakle sve skupa 2 millijun 31 je* 
zero i 498 duZ.

— Tragiőna operacia. Nagj Pál 
maramaroZsigetski honvödkapitan je svoju 
miadu suprugu, Verécy Ни и BudapeZl do 
nesel, da nju, za radi svoje bolesti, da ope- 
rirati. Miadu Zenu su na Bardonj-zvanoj 
kliniki operörali, ali za operacie je na krat- 
koma umrla. Njezino mrtvo tölo su dimo 
spravili na MaramaroZsiget, gde su s véli- 
kom suCutoin na vekiveCno mesto sprevodili.

— Zaklala je svoje déte. Pondelek 
poslie podne и Kőbánja obcini je Puchat 
Ferenca supruga svoje 3 godiZnju Borbála 
pucicu s jednom brilvom zaklala. Nesretná 
mala dievojka je odmah umrla. Za toga je 
Zena hotela na svoji ruki Zile gorirezati, ali 
su nju prekratili. Zenu, koja je teZakinja, 
su uhitili.

— Samoubojstvo na kriiu. Wrana 
JanoZ igloiski poljodelavec, od Casa je dimo 
doZel iz Amerike, na pijanstvo se je dal, 
i и zadnjih vremenah né samo, kaj mu je 
nos CHeni bil, nego veC je i и deliriumu 
stal. U proZiim Cetvertak v noCi, kada je iz 
krCme dimo doZel, svoju suprugu je na pol- 
mrtvo zbil, a kCerku pák je hotel s jednim 
noZom dolivpiciti, na sreCu noZ je tup bil, 
i tak oikakvo vekZo oranenje je né moglo 
zrokuvati. Pijani Clovek, vu onim tniZlenju, 
da je svoju suprugu i kCer zaklal, van je

krrtizirate, ali neznate naZ poloZaj. Ako smo 
velikim i preZnim dielom obtereCeni, onda 
se nemoZemo takovimi malenzostmi i krpa- 
rijan.i baviti, pák zato anda......... <

»Tako . . . .  pák za to onda laZete va- 
Zim muZterijam и lice svaZta? Zar nebi 
mogli reCi, da baZ ovog hipa nemate vrie
mena, ali za nekoj dán Cete veC moCi dielo 
preuzeti . . . .?«

»Je. onda muZterija otide i odnese dielo 
к d rugóm и majstru, a mi moremo onda za 
njim íuCkttli.«

»Tak! Pak neinorale li i onda za njim 
fuCkati, kad sí ga svojom netoCoostjum i 
nepoverljivostju od sebe za и v ie к odbijele, 
gde bi, da istinu govorite, mozbit uslied 
silne potrebe s dielom otiZel do drugojty 
majstra, ali bi se buduCi krat opel povratil 
к svojemu staromu meZtru, a nebi za uviek 
izostal. Gospon Zkolnik barem, sigurno ne- 
pojde nikada viZe к Klajstru, pák ako ga s 
vriemenom radi njegové netoCnbsfi iiiemar- 
nosti sve muZterije ostkvé i on svojim obr- 
tom propadne, onda se netreba tuZiti, da su 
ga muZterije ostavili jer néma sreCe.

Zato valja i za obrtnika reCenica : »Je- 
dan muZ —• |edna rieC!« NeobeCaj viZe,



bej2a 1 na groblje, i tamo na jednim kame- 
nalim kriZu se je obesil. U njegvim Zepu 
su jednu molitvenu knjigu i dvé liste naSIr, 
od kője jeden je sveéeniku, a drugi p&ko 
ojegvomu, u Contfalu stanujuCemo bratu 
glasil.

— Manöver na morskim bre- 
zuljku. Ljetos u juliuS mesecu ce veliki 
manőver biti u Srednji-Dalmaciji, na kojim 
manövru bade i Ferenc Ferdinand priestolo- 
nasljednik nazoéen.

— Kratke novosti. Vladimirovie Bo
ris nadherceg bude u ime MikloS ruskoga 
cara vu protuletje u Rim se putuval, kaj 
Viktor Emanuel taljanskoga kralja pozdravi 
prigodom taljanskomu narodu sveéanosti. — 
Polag Kinezke javlanje u MandZuriji su 40 
jezer perSoni umrli u pestis (Crna srnrl) 
betegu. — Gazdag Mihaij urhidaiski gazda 
je doliiSel u pivnicu, kaj odonut jeden vr- 
éek vino donese gori. Komaj je doli doSel, 
od pivnice bolta se na njega zruSila. Gaz
dag je pod ruSevine umrl. — U Francuz- 
kim orsagu je veliki viher bil, koj je u rast- 
linah i u zidanicah neizmerne kvare zrokuval.

— Boj med cigane i redare u 
Frankfurtu. U FraDkfurtu április 3-ga dana 
na konjskim sajmu krvni boj je bil med 
cigane i redare. Gigani su se nekak posva- 
dili i jeden redar je hotel med njimi reda 
napraviti. Redar je jednoga cigana prijel i 
nutar ga hotel tirati, na kaj su drugi redara 
okoli vzeli i njivoga pajdaSa od njega van- 
puknuli. Med cigane jeden je strelil. Redar, 
koj je u veliki stiski bil, napré je zel svo- 
jega opasnostfuéka, ua kaj su vide redari 
ta bejZali. BuduC da su cigani né pustili, 
redari su svoje sablje vanvlekli i pravoga 
boja su juriSali s ciganimi. Deset cigane s 
tezkemi ranemi su u Spital spravili, a dvajsti 
pak uhitili.

— Samoubojstvo na zapovjedka.
Molnár JoSef 21. godine stari komornjik, 
koj je iz Magjarskoga orsaga u Béé dolazil, 
se je április 3-ga dana u nutraSnjim varaSu 
vu jedni hiZi pod vrata on dan odveCer s 
dvémi dievojkami spominal. Komornjik je 
najedenkrat hapil zapoviedati: — Jeden, 
dva, tri — i u sliedeCim trenutku se je s 
jednim soldaCkim revolverom strelil. TeZko 
oranjenoga su ga u Spital 3pravili. Komor-

uego mores drZati, ali, kaj si jedan krat véé 
obeéal, to onda i drZi, рак шакаг te как 
teZko stalo! Neboj s e : muSterija, kojemu si 
se iskreno izpriéal, da polag najbotje volje 
nemaS vriemena njegovo malo dielo odmah 
preuzeti, radi velikog, kojega si véé prije 
preuzel, nije za te izgubljen. On tim malim 
poslom olide dalje к drugomu meStru, ali 
11 tebi Stuje iskrenoga Covieka, koj ga ne- 
kaniS za nos voditi, stuje rieé odprtoga mu2a, 
i bude ti donesel veée dielo, jer zna, da se 
na tebe more zanesti.

TuZbe na propadanje obrta su u obée 
na redu . . . .  ali da su netoénost i nemo- 
guénost se na meStra zanesli dvie lopale, 
kője meStrijam grob kopaju, a na to nemisli 
nitko I

Obrtnik, koj svoju meStriju razme i koj 
zadanu rieé zna odrZati, táj polag svih obrt- 
niékih spreéavanjah, kakova su danas sa 
svih stranah na redu, nemoZe propasti. jer 
reéenica »Jedan muZ — jedna rieé« dr2i 
obrtnika sa muSteriom, как jaki növi Zel- 
jezni lanac melina na Dravi.

Em. Kollay.

njik je jako zaljubljen bil, i zato si je svo- 
jega Sivota odhitil.

— Szeged za tretjomu sveuöi-
liitu . U naSim orsagu tuliko mladenci ho- 
éeju se vuéiti za lieénika, professora, osobito 
pako za fiSkaliuSa, da véé ne imaju mesto 
u budapeStanskim i koloZvarskim sveuéiliStu. 
Kormán sada hoée fretjo sveuéiliStu. goristav- 
Ijati. Samo to je pitanje, a kojim varaSu 
bude ta Skola? VaraSi se jeden za drugoga 
tiraju, da dobiju ovu Skolu. Zadnjié Szeged 
varo§ je odredil, da na tretji sveuéiliStni 
cilj deset i pol millijun kurune hoée aldu- 
vati, ako bude u Szegedu tretja takva Skola.

— Veliki ogenj u Konstantina- 
polju. Od turskoga glavuoga varaSa, KonS- 
tantinapolja ona stran, koja na maliaZiais- 
kim breZuljku stoji Kadiköj zvani stran od 
torka odveéer u plamnu stoji. Do vezda su 
tristo hiZe zgorele. Так misliju, kaj céla 
nesreéa je iz vuZganja se pripetila.

— Zgoreta fabrika. Na Mezőlelegdu 
je u sriedu poslie podne Sátori Morova 
gips- i vapnofabrika zgorela. U velikim vihru 
nikaj su né rnogli braniti. Kvar je po prilici 
3 stojezer kurun, ab kaj |e osjeguravano bilo.

— Eksplodérana bomba. U Mari- 
kőiu (Turska) su se deca s jednom starom 
botnbum igrali. Bomba je eksplodérala, tri 
dece su umrli, a osem pako oranili.

— Umrl je u uredniőtvu. Moberly 
Bell, od »Times« zvane englezke novine 
glavniravnatelj je u srédu poslie podne u 
uredniétvu hitroma umrl.

— Samoubojstvo pred oltárom. 
Akué Mariska reformatske vjere sedemnajst 
godiSnja dievojka je u tork vu Léva varaSu 
vu piariSlkim cirkvu pred oltárom iz revol
vere na sebe str&tila. TeZkemi ranemi su 
nju u Spital spravili. Samoubojstvi zrok je 
to bilo, ar su njezine roditelji ne dopustili 
to, da jednomu katolicke vjere gimnazialaku 
ide zamuS, kojega je Ijubila.

— Za radi supruge. U Ruttka va- 
raSu Mazur JanoS zvani Zeljezniéki éinovnik 
se je u tork poslie podne u srce strelil i 
umrl. On dan na stanu je jednoga muZa 
naSel pri svoji suprugi, i zato je samouboj- 
nik postal. Mazur je véé viSekrat samo
ubojstvo pokusa sliedil.

— Vuzgano selo. U éanadvarmegje- 
Iski KevermeS seli je veliki ogenj pustoSil 
pondelek. Od jedne ulice céli red |e dőli- 
zgorel Ovu katastrofu su dvé male die- 
vojke zrokuvale, koji su med igranjem jednu 
slamaplastnicu vuZgale, i u vetru se i hiZa 
vuZgala, odkud na hitroma se je dalje rez- 
Siril ogenj. Deset gazdim slanje, krme je 
zgorelo. Od hiZe najveé stran je osjegura
vano bilo.

— Smrt u zeljezniékim vaggonu.
Fischl LajoS, ugledan naruéevnik od trgo- 
vare je pred neSteremi Ijedni svojom sup- 
rugum u Abbázia putuval. Kakti bolestan 
se je dimo polazil na Budapest. Pondelek 
odveéer bi moral Fischl dolaziti. Na izhods- 
kim kolodvoru su ga éekali njegvi bliZnji, 
kada je vlak nutarbejZal, doznali su, da je 
Fischl med putem u vaggonu umrl. S véli- 
kom suéulom su ga u rakoSkerestursku 
groblje spravili.

— íeljezniéka katastrofa. U Ame- 
riki polag Ocilla (Georgia-drZava) u proSlim 
Delek se je straSna Zeljezniéka nesreéa pri
petila. Jeden brzovlak je rano na jednim 
Zeljeznim mostu prékstropojuéil, kada je 
skliznul i pet vaggoni su u vodu buénuli. 
Polag glasa éeterdeset putniki su si Zivljenja 
zgubili.

— Pogazeni general. Gold Karolj 
u Gracu slanujuéi umirovljeni general, koj 
se svojum kéerkum neStere daoe u Triestu 
zadrZa, kada je pred Oolpich-svratiSte na 
ulici prék hotel ili, jedna kuéija ga je zga- 
zila. Jeden kotaé mu je na glavi prék iSel 
i ga je pogibeljno oranil. General je 69 go
dine stari.

— Naglo smrt u ikoli. Wagner 
Antal braSSoiski od elementarne Sko e uéi- 
telj je március 26-ga pred poldne ob 10-i 
úri svojemi malemi diaki na dvor iSel, gde 
mu je na hitroma zlo postalo. Uéitelj se je 
prama gazdi stanu hapil bejZati, ali med 
putem je skupaopal i umrl. Liéénik je konSta- 
téral, da je uCitelja sréna uzma dosligla.

Nekaj za kratek 6as.
Nosil ga na pleéi.

Stari gömböc koj svojega sineka iz 
krémé nesel, na putu su se sreli sbiroSi, 
sinek vidi to i v é li: VidiS japek как biroSi 
imaju duge roge.

Stari gömböc: Nisu ti to biroSi koji 
imaju roge, nego to su voli. Oni su biroSi, 
koji vole goniju.

2 Susedi.

Prvi sused . Cujes budeS mi rezal lasi.
Drugi su sed: VidiS da drva cepam 

némám éas.
Prvi sused : No ako nemaS éas, dej 

mi sekiru pak budem ja cepal dokié mi 
zreZeS.

NajleZeSa drva.
Markus je videl kaj njegov sused letve 

reZe na drva.
Markus prek plota: Aj vrak je vas 

bogu ostavil, kaj delate tak nőve letve je 
Skoda na drva rezati.

Sused: Ako pak dí va za boZeka né
mám dé kupiti, a letve pak vu éakovcu 
koliko oéem.

— Cujete! jeli neznale to, ako vre Sto 
vnoéi s krémé dimo ide, da se ne pristoji 
na vulici lármát, reée straZano.

— Am рак ja nédem joá dimo.

Zandari su vlovili cigane, koji su pred 
dvema tjedni svu mladinu vlastelinstva 
pokrali.

— Ti si vlastelinovu mladinu pokral, 
zapita straZomeSter oStro ciganjskoga vodju.

— Ja «né, miloStivni goSpodin StraZo
meSter I

— Jod lagati vupaS ti galZenjak. Zve- 
Zite ga!

— Jaj miloStivni goSpodin, ja né, nego 
oni dva sloéesti sini moji.

— Pak gdé su té dva?
— Oni su véé na grobju. (Ta jih je 

postal drva krast.)

Sakaéica: Pri nas je izverstna kuhnja.
Baka : Znam, ar sem tu véé tri Socike

imel.

Sudec: Daklem, vi bivupali preseéi, da 
je one dvé kokoSi Lopovéec Blaí vkral?

Svedok: Preseéi nebi vupal, blagorod n i 
gospodine, nego za liter vina bi se bogme 
zavadljal.



® A Budapesti Asztalos Ipartestület védnöksége alatt álló И

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

12 éve fenná ll, felhívja a n. é. bútorvásárló közönség figyélinét, hogy Vili., Józse f - 
kö rú t 28 . sz. (Bérkocs 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 k é sz ítünk ,

щ  minden darab jótállás mellett adatik el. шл
™ 934 ie—le

Sommer Sándor ezelőtt Fischer László
=—=  szállítási vállalat, Z alaegerszegen  ■
elvállal bárhová, átköltözködéseket. uj, tiszta, kárpitozott butor-

szállító kocsijában.

A  j>  w n  kicsi, hibátlan, 50 forintért sürgősen
#  I I IIUIII  И e I a d ó Murncsányban a kántornál.
£ i U I I £ ^ U I U  Vasút Murakirály. 596 1 — 1

Jól jár a Ki Ш пЛ а- в dfVatdKKeit jVádasi József 
ffrfiszabó- 6  diVatárá KereKed&bci szerzi be.
(Csáktornya, Petőfí-útca.) — ...... -

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

Férfiruha 20 koronától feljebb.

675 4 -*  Gyermekruha 4 koronától feljebb.

ОмЛфш»  Агяк.  —  H it  я.

mmázsa______t m.-cent, | kor, fill.

Búza tlsóriftdi Páenica 20 40 —
Rozs Hrí 13 60—
Árpa Jeőtnen 1 4 0 0 —
Zab Zob 15 20 —
Kukoricza Kuruza suha 12 80 —
Fehér bab uj Grah beli 1800 —
Sárga bab * íuti 16 00 —
Vegyes bab э zméSan 16 00 —
Kendermag Konopljenoseme 22 00 — 
Lenmag Len 22.00—
Tökmag Koáőice 2500 —
Bükköny Graliorka 12.00 —



A hölgyük tudják legjobban mily fontot a

SZÉP, Ode arc
mily hatalom és kincs az, mily 
előnyökben részesül egy szép.nö.

Szépnek lenni azonban nagy feladat, nem elegendő, 
bogy valaki csinos, fess és kedves legyen, hanem a 
legfontosabb, hogy az arcbőre tiszta tin a  legyen.

A nők tudják ezt és ezért nagy gondot fordítanak 
az arcbőr ápolásába, a szépség fentartáeára ée emelésére

A FÖ LD E S -fé le

M A R G 1 T -
C R É M E

az egyedüli szer, mely 6—6-szori használat után biz
tosan eltávolít kiütéseket, pattanásokat, miteszert, 
szép löket, májfoltokat, ráncokat és az arcot fehéríti, 
Üdíti ée fiatalítja.

A Főides féle Margit-Créme teljesen ártalmatlan, 
páratlan és csodás arc-szépítő.

Kapható az egész világon. Tégelye I kor. és 2 kor.
Készíti te postán küldi:

FÖLDES KELEMEN g y é g » .« « «  ARADON.

Fűszer, röfös vagy bármely más szakmának
igen alkalm as

üzlethely iség
kiadó ,

S z i d t a  J s tV í tm il
Petőfi-utca 3. szám.

é r t e s ít é s .
Tisztelettel értesítjük a nagy érd. közönséget, hogy Zalaegerszegen 

Csányi-utca 6. sz. a la tt

magánmlmdkt Irodát nyitottunk.
Irodánk foglalkozik földmérési, tagositási, parcellázási munkálatok 

végzésével, gazdasági térképek készítésével, m ezei és iparvasutak tervezé
sével és építésével, talajcsövezési, hid- és mélyépítési, v ízvezeték i és csa
tornázási tervek készítésével, beton és vasbeton munkák tervezésével és 
kivitelével.

K iváló tiszte le tte l

Morvát Hndor é e  Nagy Z. Sándor

értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy bel- es 

külföldi első műhelyekben való több évi működés után Csáktornyán, Pa
tak-u tca  4. sz. ala tt (Deutsch-féle ház) egy

kárpitos és díszítő műhelyt
nyitottam . —  Elvállalok és pontosan, megelégedésre végzek mindennemű 
szobaberendezést, garnitúrák, ágybetétek készíté sé t . szobakárpítozást (iape- 
tirozást) stb. a legegyszeiűbbtöl a legfinomabb kivitelig.

S peciá iistn  vagyok valódi angol bőrbá tor m unkákban .
Szives pártfogást kérve, maradok

kiváló tis z te le tte l

M ih á ly
592 1—3 kárpitos és díszítő.

g tp  Egy ta n u ló  fe lv é te tik .



Nagy választók

fa- és érczkoporsékban
továbbá

sirkoszorukban.
=  Igen jutányos árak ! = =

Prostenik Gusztáv 
Csáktornya.

Husiéi Képes- 
Levelezőlapok

nagy válásztékban kaphatók

Strausz Sándor kínyvkernskedésÉtoi
Csáktornyán.

Bayer Vincze utóda fóle

Kugler sütemény
jnálam állandóan kapható. Meg

rendelésre házhoz küldöm.
=  Telefon 36  s z á m . =  , “ä

Herczog Sándor vasúti vendéglős.

Fizessen elő 
a Vasárnapi Újságra I

A

VASÁRNAPI
ÚJSÁG

a legrégibb, legkedveltebb
illusztrált hetilap.

Ö T V E N N Y O L C Z Á O IK  É V FO LY A M .

Szerintit) H O IT8Y PÁL.

E l ő f i z e t é s i  ára: egész évre 20 korona, 
félévre 10 korona, negyedévre 6 korona. -

Mutatványszám Ingyen. *
Előfizetéseket elfogad

a „Vasárnapi Újság“ kiadóhivatala
(FRANKLIN-TÁR8ULAT)

Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. er.

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

R. R 0 S 6 n b 6 r g 6 r  (ezelőtt Alois Kürschner)
VA К AZ DlX, Dr Ava-Ute.» 3.

1
C t f f a e í f X r  Van szerencsém я n. é. közönség b. tudomására adni, hogy különben is 

d ú s a n  f e ls z e r e lt  r a k t á r a m a t , v á lo g a to tt  ú jd o n s á g o k k a l  u. m.:
női paletók kabátok. k o s z t ü m ö k ,  aljak, ktvetők és kimonó gallérok , továbbá férd öltö
nyök. felöltök,  mindennemű gyermekruhák nagy m ennyiségével lá ttam  el, úgy hogy azon
kellemes helyzetben vagyok:

sxolld jutányos á ré r t , igen Jeles á rá t adhatni.

Szíves megrendeléseiket kérve ,  maradok 

67i  a — «  kiváló tisztele tte l

K . K o s e n h e r g e r  ( e z e l ő t t  A lo is  K ü r s c h n e r ) »
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Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. 

évi L X  te. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbíró
ság 1910. évi V. 378 számú végzése kö
vetkeztében Dr. Burg Hugó ügyvéd állal 
képviselt Moritz Gürtler javára Zrínyi Viklor 
Csáktornyái lakós ellen 136 kor s jár. ere
jéig 1910. évi julius hó 22-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le foglalt és 1230 
К becsült színes női ruhaszövet, cérna és 
fehér vászonból álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já 
rásbiróság 1911. V. 388 és 2961 számú vég
zése folytán 136 К tőkekövetelés s járulé
kai erejéig Csáktornyán leendő eszközlésére 

1911. éil április hó 10-ik napjának d. e. II órája 
határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. L X  t.-c. 107. 
as 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett 
« legtöbbet ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni.

Csáktornya, 1911. március 26. 587 I

. Щ Щ, ■

A gyakorlati irányú művelődés teljes fegyvertára

R évai N agy  L exikonja
az összes ismeretek enciklopédáija.

500 magyar tudós alkotása. Minden ismeretek foglalatja 
18 nagy nyolcadrétü vaskos kötetben.

16,000 szövegoldal. 200,000 ismeretterjesztő cikk. 10,000 
illusztráció és térkép a szövegben és 1000 színes és fekete 

műmellékleten.
1910. decembertől kezdve 4-havonta 1— 1 kötet jelenik 
meg. A teljes mű ára 18 kötetben, díszes angol vászon

kötésben 288 korona.

Kedvező fizetési feltételek mellett szállítja:

Fischet Fülöp

Strausz Sándor könyvkereskedése
Csáktornya.
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