
XXVIII. évfolyam. Csáktornya, 1911. április 16-án. 16. szám.

M U R A K Ö Z
A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a t a l :
Straosz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési
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Egész évre . . .  8 kor
Fél é v re .................... 4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

Felel«» lu r k tn t t :

z r ín y i  k á r o l y . MARCITAI JÓ ZSEF.
Ki»d6 te Uptelajdeaoa:

STRAUSZ SÁNDOR.

Alleluja!
Hozsánna ! Feltámadott az Úr Fia!
Kongnak — bongnak a harangok és 

hirdetik az ájtatos híveknek a Golgothán 
megfeszített Jézus dicsőséges feltámadását.

Aki az embereket annyira szerette, hogy 
meghalt értük, ma fellámadott és az Ő di
csőséges feltámadása hirdeti egyúttal az 
egész emberiségnek eljövendő feltámadásál.

Ezt a szent szimbólumot rejti magában 
Husvét ünnepe és ez a szent szimbólum 
költözik áhitat képében a mi lelkűnkbe, akik 
ma ünnepelünk.

Hozsánna! Fellámadott az Úr F ia !
Ünnepeljünk őszinte áhítattal lelkűnk

ben és az elérkezett Húsvétiéi köszöntsük 
egyúttal a napsugaras, szívet-lelket felderítő, 
áldást hozó tavaszt!

De köszöntsük s üdvözöljük egymást 
is azzal az igaz szeretettel, kölcsönös megbe
csüléssel és tisztelettel, mellyel kell hogy nagy 
munkánkban egymást megajándékozzuk, 
hogy a nagy nemzeti feladatot, melyre vál
lalkoztunk^ magyarság érdekében teljesítsük.

Soha erre akkora szükség nem volt, 
mint most. S soha az egyetértéshez oly közel 
nem állottunk, mint ebben a pillanatban, 
amikor Muraköz egyházi átcsatolásáról van 
szó s amikor az átcsatolás megvalósításához 
teljes odaadással és lelkesedéssel hozzáfogunk!

A mai viszonválasz is erre törekszik. 
Törekszik a félreértések kiküszöbölésével, 
tiszta szível, hazafias érzéssel.

Bár foganatja lenne a közeledésnek!
Ez lenne a mi legszebb húsvéti ün

nepünk !
Muraköznek ideális ünnepe, mely a 

tavasz rügyfakadásával, a kereszténység ma
gasztos ünnepének keretében. Muraköz szebb 
jövőjének hajnalhasadását jelentené!

Adja a magyarok Istene, hogy úgy 
legyen !

Hozsánna! Feltámadott az Úr Fia!
Ünnepeljünk, vigadjunk s az ünnepek 

után a legjobb kedvvel és lelkesedéssel fog
junk hozzá nagy nemzeti munkánkhoz, hogy 
minél sikeresebb eredményben legyen részünk.

Alleluja!

Viszonválasz Lajtman Györgynek.
Kedves Tisztelendő Ur!
Engedje meg, hogy eddigi személyes 

érintkezésünk szívélyessége alapján és mert 
az ön személye irányában bennem az alább 
megjelölendő tények által fölkeltett némi 
bizalmatlanságot a »Muraközben« legutóbb 
közölt »Válasza« őszinte örömömre elosz
latta, ilyen bizalmas megszólítást használva 
felelek Önnek!

** *
Mindenekelőtt szívből íájlalom, hogy 

válaszában Muraköznek az én nyílt leve
lemmel szőnyegre hozott egyházi elcsatolása

ügyében — meri erről van most szó min
denekelőtt Kedves Tisztelendő Ur — nem 
ad kifejezést az ön nézetének s kétségben 
hagy engem a tekintetben: vájjon számitha- 
tunk-e az ezen elcsatol»* iránt megindított 
mozgalmunkban az Ön közreműködésére is; 
vájjon hajlandó-e például úgy mint többek 
között néhai Varga János és Peczek György 
plébánosok tették annak idején, egy ezen 
célt munkáló deputáoönkban a magyar or
szággyűléshez és kormányhoz majd Ön is 
részt venni?!

Pedig Muraköznek ez az egyházi elcsa- 
lolási kérdése került most el3Ő sorban napi
rendre! Ezt a napirendről többé letűnni en

gednünk nem. szabadi
Hisz erre nézve *— nagyon köszönöm 

I — éppen az Ön válasza szolgáltatta a legerő
sebb okot és érvel!

Vagy nem-e tűrhetetlen, a vérünket 
arcunkba kergelő dolog az. hogy az On le
írása szerint Muraköz politikai visszacsato
lását jubiláló zágrábi horvát hazafiak afölött 
mernek panaszkodni, hogy a mi, legnagyobb
részt magyarszületésU .nyirakozi papjaink, a 
horvát eszme érdekében 60 év alatt semmit 
se tettek !? Nem-e ezerszeresen bántóbb, sőt 
lealázóbb az én u. n. »félreértésemnél« és 
u. n. »lappangó gyanúsításomnál« Önre és 
muraközi paptársaira nézve az, hogy a zág
rábiak azért, mivel Önök — sajnos még 
mindig a zágrábi érsekség fönnhatósága alatt 
állanak, a nagy horvát eszme terjesztését 
Önöktől várják és váriák és ezt olyan ma
gától értetődő dolognak tartják?!

Aztán nagyon jó, hogy a Ciril és Metód 
egyesületet szóba tetszett hozni.

Kedves Tisztelendő Ur, már bizonyára 
sok muraközi plébániának templomi és mi
sealap számadásait vizsgálta át. Tudja tehát, 
hogy ezen alapoknak muraközi származású 
— tehát magyar —  lömérdek pénze, ugye
bár nem mondok sokat, ha ezt cirka 300 
ezer koronára teszem, különféle zágrábi te
livér horvát bankoknál van elhelyezve. Ezek 
üzérkednek, a mi jó murakö2 i kegyes ada
kozóink pénzének legnagyobb részével!

Ön jól ismeri a zágrábi dolgokat, van-e 
tehát tudomása arról is, hogy ezek a zág
rábi horvát bankok a muraközi ezen pén
zekből is keletkező nyereségeikből évről-évre 
segélyezik a Ciril és Metód egyesületet, 
amelynek Muraközre irányuló terveit volt 
szives válaszában velünk megismertetni?!

Nem-e reánk lealázó és káros jelenség 
ez is?!

Nem-e ok és alap ez a körülmény is 
arra, hogy a ki a »magyar Muraközért« 
küzdeni tovább dolgozni kész, annak most 
a nyílt levelem állal előtérbe hozott egyházi 
elcsatolás mellett is késedelem nélkül nyi
latkoznia kell?!

E kis élőbeszéd után sietek kijelenteni 
és ismétlem —  úgy mint a »Muraköz« igen

tisztelt szerkesztője — én is igazán szívből 
örülök, hogy illetékes egyéntől, a mura
közi »ecclesia militáns« egyik erős harco
sától nyertünk reményt és biztatást arra, 
hogy Muraközért papjainkkal együtt egy tá
borban fogunk küzdeni, de örülünk annak 
is, hogy Kedves Tisztelendő Ur válaszával 
sietett az Ön személyére vonatkozó »félre
értések« eloszlatásához, »a lappangó gyanú« 
eltüntetéséhez és a helyzet tisztázásához 
hozzájárulni I

Azonban tévedésben van Kedves Tisz
telendő Ur! Tessék nyílt levelemet elolvasni, 
én sem abban, sem másutt önt soha nem 
vádoltam és vádolom! — Különösen nem 
vádoltam és vádolom Önt azzal, hogy ön 
pánszláv, hogy ön Muraközben a horvát 
eszme apostola és terjesztője.

Nem vádoltam é9 vádolom Önt ilyenek
kel, mert —  és ezt lojális készséggel jelen
tem ki és ismerem el — olyan kézzel fog
ható tényeket, amelyek ilyen súlyos vádat 
indokolnának, az ön részéről eddig még 
sem magam nem észleltem, sem mások által 
bizonyítani nem tudok I

Én nyilt levelemben csak annak a fé
lelemnek adtam kifejezést, hogy Muraköz 
egyházi visszacsatolásával könnyen elkéshe
tünk, s hogy ennek okául én az általam 
eddig észlelt és károsnak tartott zágrábi ne
velésű Lajtman-féle befolyást jelöltem meg.

Miután Kedves Tisztelendő Ur válaszá
ban fölszólít arra, hogy a félreértést, a gya
núsítást (mert ismétlem vádakiöl részemről 
szó nincsen) indokoljam, hát megteszem ezt 
is, hogy a helyzet immár a nyilvánosság 
előtt tisztázódjék I

Hogy a perlaki bíró panaszát elmondva, 
összefüggést láttam abban az Ön személyével 
és működésével és kifejezést adtam ezek 
iránt táplált bizonyos fokú bizalmatlansá
gomnak, ennek következő tények az okai:

1. ) A perlaki kalholikus népszövetségi 
vagy keresztény szocialista szervezet meg
alakítását tisztára Ön készítette elő. Ezen 
munkájában a perlaki intelligencia kalholi
kus részét nemcsak bele nem vonta, hanem 
egyenesen ennek háta mögött az éjjeli órák
ban titokban csinálta meg.

2. ) Mikor ez a szervezet teljesen elké
szülve Perlak piacán a nyilvánosság előtt 
is megalakult, én voltam az, aki —  miután 
az értékes tulajdonságokat még olyanokban 
is mindig elfogulatlanul és tárgyilagosan fel 
tudom ismerni és becsülni, a kiket ellenfe
leimnek tartok — az Ön akkori igen okos 
és hazafias szónoklatának legélénkebben he
lyeseltem. Sőt az alakuló gyűlés végével hí
vatlanul felmentem Önök után a plébánia 
házra és (elkináltam magamat, hogy a szer
vezetükbe, mint kalholikus ember, én is 
belépek. Utóbb Önnel megbeszéltük azt is, 
hogy a megtartandó ismeretterjesztő előadá
sokon én is közreműködöm, a megyei és 
községi szervezetről fogok a népnek előadást



tartani, ön majd értesít hol és mikor. Saj
nálom — d e ’ezt sohasem tudtam meg —  
amint azt senvhogy ez a kath. népszövet
ségi szervezet hol, mikor, mivel és hogyan 
működik. Ellenben*

3. ) Mikor Száceefék a perlaki bíróvá- 
lasztásnál — mert a \ népszövetségi szervezet 
az Ön vezetése alatt; de minden más intel
ligens ember kizárásával, esténkint és tit
kolózva persze tovább dolgozott —  győze
delmeskedtek, az egyik néppárti újságban 
egy öntől eredt tudósítás volt az, amelyik 
határt nem ismerő ujjongásbán tört ki afö
lött, hogy a községházán sikerült az »Urak« 
befolyását letörni. »Ugy-e perlaki urak ilyent 
még nem láttak!« irta ez a tudósítás a kér
déses választás leírásakor !

4. ) Mint a perlaki állami iskola gond
nokságának volt elnöke hivatalos tudomást 
nyertem arról, hogy, mig néhai Habus Mihály 
és a korábbi hitoktatók a tanulókat, akik 
mind több évi kisdedovodai nevelés után 
jutván az elemi iskolába, mind meglehetősen 
tudnak már magyarul, magyar nyelven is 
tanították. Ön kizárólag csakis horvát nyel
ven, még pedig a muraközi gyerekeknél a 
magyarnál érthetetlenebb és nehezebb illír 
nyelven tanította a hittant. — Sőt eközben 
még azt is fejtegette növendékei elölt, hogy 
jó Istennek sokkal inkább kedvére való 
(Bogu povoljneái), ha azt mondjuk: »Issus« 
mint ha azt mondjuk: »Jézus«. — Azután 
az Ön idejében behozott illir nyelvű hittan- 
könyvekre Ön személyesen irta reá a nö
vendékek nevét, de nem úgy, mint a hogy 
már minden idősebb muraközi ember is írja 
a nevét pld. Rezsek Pál, — Belies Péter,
—  Kósz György hanem így: Pavao Rezsek,
—  Petar Belies, — Juraj Kósz stb!

5. ) Ligetváron bizony néha-néha (mint 
pld. Szakács Terézt és Goricsánecz Katalint 
apácákul) Zágrábba irányította növendékeit, 
aztán pld. ugyancsak Ligetváron az iskolás 
gyerekekkel így énekeltetett egy szent éneket 
»Mária Hrvati Te prosu! (Mária a horvátok 
kérnek téged!). —  Végül:

6. ) Tény az, — hogy Kedves Tiszte
lendő Ur Perlakról már évekkel ezelőtt tör
tént távozása óta mindmáig is állandó és 
folytonos érintkezést tartott és tart fönn a 
perlaki kath. népszövetségi szervezettel.

A mikor tehát Szácser Balázs perlaki 
birónak, aki állását tisztára az Ön által 
megteremtett ezen katholikus népszövetségi 
szervezetnek köszönheti, azt a panaszát, hogy 
gyermekeinket nein tanítják és nem is akar
ják tanítani anyanyelvükön —  értsd hor
vátul — összefüggésbe mertem hozni a 
zágrábi nevelésű Lajtmann-féle befolyással, 
hát meg vagyok győződve róla, ha szívére 
teszi kezét Kedves Tisztelendő Ur — Ön 
maga is be fogja látni, hogy a most itt 
1— 6. pont alatt fölhozottak alapján ezt jog
gal megengedheltem magamnak és érthető, 
vagy mondjuk megbocsátható, hogy az Ön 
személye és működése iránt eddig bizonyos 
bizalmatlanság és gyanú támadt bennem és 
hogy ennek Muraköz közönsége előtt nyil
vánosan kifejezést is adtam !

Node most már elég! Igyekezem be
zárni viszonválaszomat!

Újra hangsúlyozom : végtelenül örülök, 
hogy nyílt levelemnek, ha azok, akikhez e- 
gyenesen intézve lett az, nem is reagáltak 
reá, egy kellemes csalódást köszönhetek !

Azt, hogy ezentúl velem együtt kész 
és fog is küzdeni Muraközért a muraközi 
lelkészt karnak, amelyet én mindig és kü
lönösen a Zalavármegyei Hírlap 1900 de
cember 22-iki számában a muraközi papság

egyik első embere, dr. Prémus Domonkos ur, 
hálás elismerése és köszöneté mellett védel
membe vettem, mikor magyar hazafiasságát 
igaztalanul támadták, egy tanult, tehetséges 
és fáradhatatlan munkásságu tagia is, aki
nek mostani fellépésével mulatott példája 
bizonyára az övéhez hasonló tevékenységre 
fogja bírni többi lelkésztársait is !

Ne utánam, hanem velem együtt előre 
tehát Kedves Tisztelendő Ur Muraköz min
dennemű érdekeiért odaadással kifejtendő 
áldásos munkánkban !

Ne tessék félni, különösen az Ön pap
társaival együttesen, a meggyőző szó hatal
mával meg tudjuk majd akadályozni nálunk 
horvátországi lapok terjesztését, megkedve
lését; legyen nyugodt : akármilyen nagy a 
magyar törvények liberálizmusa lesz reá 
éber figyelmünk és gondunk, hogy az Ön 
által jelzett »horvát« kör, olvasókör, vagy 
közművelődési kör alapszabályait megerő
síteni nem fogják. Van és lesz pénzünk arra 
is, hogy a »Poljodelska banka« fiók üzleteit 
és üzelmeit lehetetlenné tegyük !

Ha pedig csakugyan megjönnének a 
»Ciril és Metód« által kitanitott ügyvédek, 
orvosok vagy előállanának más miféle 
nemzetiségi agitátorok ! ? Hát csak jöjjenek ! 
Meglátja Kedves Tisztelendő Ur — mint a 
Muraköz t. szerkesztője Írja —  már csirá
jában elfogjuk fojtani maszlagvetésüket I —  
De nem ám úgy, hogy hosszadalmas sajtó 
és egyéb pereskedés által a váczi és szegedi 
állam fogházak kényelmes helyiségeibe igyek
szünk őket besegíteni márlirkodni!

Mindjárt megjelenésükkor bojkottálni, a 
társadalomban lehetetlenné tenni fogjuk az 
ilyeneket és hála Istennek vagyunk már 
elegen magyarok Muraközben, hogy a botnak 
boldog végivel is mmd|árt a dolog elején a 
körmükre, koponyájukra is koppantsunk a 
mi magyar hazánk ellen bűnt tervező ilyen 
gonoszoknak I

Még csak egyre kérem itt a nyilvános 
ság előtt Kedves Tisztelendő Urat, mint 
idősebb tapasztaltabb ember !

Kilátásba helyezett törekvéseiben és 
munkálkodásában ne tessék a katholikus 
szempontokat nagyon előtérbe állítani, egy
szerű paraszt emberek katholikus öntudatat 
túlságosan megerősíteni és ezt aztán fel
használni. Ez egyrészt könnyen elfogulttá lesz 
és túlzásba visz, másrészt a szándékolttal 
éppen ellenkező hatást szül.

Mert ne felejtsük, hogy egyelőre Önnek 
a zágrábi érsekség a fennhatósága és hogy 
a mi népünk a zágrábi érseket tekinti fő- 
lelkiatyjának !

Ebből az okból az intelligens nagykö
zönség —  hiába ez már csak igy van — 
mikor valamelyik papunk nagyon exponálja 
magát egyházi dolgokban, pld felekezeti is
kola mellett, vagy állami ellen — nem tudja 
kivonni magát azon szembeszökőnek jelent
kező vélelem hatása alól, hogy az ilyen pap 
Zágrábból kap buzdítást, utasítást, ott akar 
érdemeket szerezni, tehát horvát szellemű 
befolyás vau mögötte. A nép egyszerű fiai 
pedig túlbuzgóságukban nem tudják kellően 
megérteni, megkülömböztetni, s mégis össze
egyeztetni az igaz katholikus vallásosság és 
a magyar hazafiasság fogalmát!

Szegény Peczek Györgynek és az Ön 
által is említett, külömben értelmes jóravaló 
Vlahek Pistának is ez a két körülmény volt 
a végzete! Az első. bár tiszteletreméltó 
belső meggyőződésből, de igazán ultra 
katholikus magyar volt és sokan — de 
minő méltatlanul — horvát agitátort láttak 
benne, a másik meg •— éppen Peczek kérel

mére, —  a felekezeti iskola mellett és az 
állami ellen akart hangulatot csinálni, aztán 
az állami iskola gáncsolásából a magyar 
államiság és magyarság elleni izgatás terére 
tévedt!

Vagyok egyebekben Kedves Tisztelendő 
Urnák

Perlak. hazafiui üdvözlettel
Dr. Tam ás János

ügyvéd.

— Hirdetmény. Csáktornya község volt 
úrbéres birtokossága 1911. évi április hó
2&-én d. u. 4 órakor a községházánál a rn 
kir. járási erdőgondnokság közreműködésével 
szervezkedő közgyűlést tart, amelyre a bir
tokosság tagjai ezennel meghivatnak.

K Ó L Ó N  P É L E K .
O h vé g te len  Jövő .

Gyöngéd csirából bontakozni láttam  
Vidám ta v a ssza l cserje lom bjait 
S  gyakorta láttam, mint fakadt virága,
Hogy szerte  hulljon sze llő  szárnyain.
Betölté h iva tásá t m ár a lepke,
Midőn hernyóalakból szárnyra kél 
É s selym es bíboros virágra repked  
Elittasodva zárn i életét.

M egizmosodni láttam  a gyönge fácskát,
Hogy szem beszálljon  förgeteggel is, —
É s bukni, dőlni szá za d o s sudártát 
Alágörgetve ormok szirtjeit.
És láttam  sirba szá lln i ifjat, aggot,
De rózsa évről-év re újra nyílt,
T avasz fuvalma uj rügyet takaszto tt.
Erdőkben himes lepke szá llt megint.

M egszűnik nemzedékek hevülése,
Elnémul soknak kínos j a j  szava .
M ásoknak b ú ja , kéjes szívverése.
Morajló harcizaj s  pa jzán  kacaj.
S  a z  újabb nemzedék megint csak igyen 
Szeretkezik, öl, szenved és kacag.
S bárm i balga egyik m ásik szive,
Mégis erősebb milliók s za v a !

Oh végtelen Jövő, engedd ködödbe 
Álmodónak bepillantania.
Keménylő látnok a jka hadd rebegje 
Jövel jö v e l egyesek szent Joga!
Egyes, k i többet ér, mint cserje lombja,
Melyet vad förgeteg vadul kavar.
Egyes k i tudva él, k i tudva m on d ja :
Öt el nem nyomja milliók szava.

K u tn x n k  M árto n

— Április II. A Bánfy féle nemzeti ün
nepet hivatalos keretben múlt kedden Csák
tornyán is megtartotlák. Az összes hivatalok
ban munkaszünet volt, a postahivatalban is 
szünetelt a rendes forgalom. Az iskolákban 
különben sem volt előadás. Délelőtt 10. óra
kor hivatalos istentisztelet volt, melyen az 
összes hivatalok és iskolák képviselve voltak.

— Eljegyzés. Marsa no Vilmos helybeli 
ulánushadnagy eljegyezte sipeki Balázs 
Blankát Budapestről.

— Köszönetnyilvánítás. Muracsány köz
ség közönsége a Perlaki Takarékpénztár 
Részvénytársaságnak a muracsányi szegény- 
pénztárnak 50 koronás nagylelkű adományát 
a legnagyobb köszönettel vette s a közönség 
nevében ezúton mond érte köszönetét Haris 
Károly községi jegyző.

— Halálhír. Egy földink elbunyttáról 
értesülünk. Glád József kir. tanácsos, pénz- 
ügyigazgaló ugyanis f. hó 8-án 59 éves ko
rában Eszéken elhunyt. Glád József mura- 
közi származású szlavóniai tisztviselő volt, 
aki dacára, hogy a Dráván túl hivaíal- 
nokoskodolt, mégis jó magyarnak vallolla 
magát mindenkor. Április hó 10-én temették 
el Budapesten a farkasréti sirkertben. Nyu
godjék békében!



— Állatorvos választás. A Csáktornyán 
lemondás folytán megüresedett állatorvosi 
állást választás utján e hó 20-án töltik be. 
A pályázat határnapja április 18.

—  Házasság. Benczik Károly délivasűti 
állomás kezelő f. hó 13-án házasságot kötött 
Goricsány Mariskával Csáktornyán.

—  Építési engedélyek. A tavaszi idő 
beköszöntésével megkezdődött az építkezés 
Csáktornyán. Eddig a következő építési en
gedélyek adattak к»: emeletes házakra Neu
mann Samunak, Antonovics Józsefnek a 
Deák utcában s Neumann Mórnak a Zrínyi- 
külvárosban a vasúti szálló szomszédságában 
(határrendőrségi laktanya); földszinti házakra 
Ferencsina Istvánnak a Kossuth Lajos ut
cában, Zadravecz Józsefnek és Herzigonya 
Alajosnak a Festetics György utcában.

—  Uj tűzoltó elnök. A Nuzsy Mátyás el
hunytéval üresedésbe jöti tűzoltó egyesületi 
elnöki állást a mull vasárnapon megtartott 
közgyűlésen töltötték be. Elnök lett Bakos 
Géza dr járásbiró, alelnök Binder Károly 
vaskereskedö.

—  Megszökött elmebajos. Adameiz Ká
roly Csáktornyái iparos, kit elmebaja miatt 
a kaposvári közkórhazban ápoltak, a kór
házból a napokban megszökött. A beteg 
utóbbi időben javulni látszott, üldözési má
niája csökkenőben van s igy kevésbé köz- 
veszélyes, mint ennekelőtte. A kórház főor
vosának véleménye szerint visszaszállítása 
nem okvetlenül szükséges.

—  Jegyzőválasztás. A belicai körjegyzői 
állást e hó 12-én töltötték be Megválasztották 
Kopjár Lajos aki. jegyzőt egyhangúlag. — 
A választásból kifolyólag nyilatkozatot kap
tunk a belicai volt jegyzőtől, Markovics Lajos 
úrtól, melyet azonban terjedelmes volta miatt 
nem közölhetünk. Annyit azonban nyilvá
nosságra hozunk belőle, hogy a volt jegyző, 
mint az ellene indított »intrikák áldozata« 
kijelentése szerint egy terjedelmes elabora- 
turnban bűnvádi feljelentést készül tenni, 
hogy a szerinte igazságtalan eljárás megtor
lása alapján magának teljes elégtételt sze
rezzen.

—  Adókivetö bizottságok. ü'ájus havá
ban megyeszerte megkezdődik az egyenesadó
ki vető-bizottságok működése. A Csáktornyái 
bizottság tagjai: Tóth István elnök, Benedikt 
Béla, Heinrich Miksa r , Petries Ignác, Korn- 
feind Nándor póttagok, Arany Izor p. ü. szám- 
tanácsos, mint kincstári előadó. — A perlaki 
bizottság tagjai: Böhm Sidney dr elnök, 
Zakál Lajos dr, Tamás János dr, Sümegh 
Gusztáv r, Ebenspanger Miksa, Meszarics 
István, Herman János, Spitzer József pót
tagok, Tóth László dr. p. ü. fogalmazó, mint 
kincstári előadó.

— Népesedési statisztika. Szül et t ek:  
Kósz Irm a, Tkalcsecz Antal, Pintács Károly, Ko- 
rovetz Károly, Srei Jozefa, Meszarics Ferenc, Novák 
Balázs, Vábccz M ária, Farkas Mária, Zadravecz 
János, Vertanes Julia, Benkő Irma, Horváth József, 
Bürnbeck Ferenc. M e g h a l t a k :  Bisztrovics Mária, 
(2 é.) Horváth Ferenc (3 é) Jahn Károly (2  é), 
Holzmann Mihály (60 é), Dimtz Antalné (61 é), 
Horváth Péter (9 h), özv. Molnár Józsefné, ács
segéd özvegye (47  é), Weisz László (1 h), Koczián 
Ferenc (78 é), özv. Cvetkovics Vincéné (81 é). 
H á z a s s á g o t  к ö t ö  t t e k  : Hizsmann Antal és 
Dobsa Katalin , Galli Mihály és Megla Maliid, Mag- 
dalenics Antal és Zsvorcz Viktoria, Mavrek Klek 
és Toplek Magdolna, Novák Antal és Magdalenics 
Hozália, Toplek János és Bubek Borbélya, Horváth 
váth Alajos és Kercsmár Gizella.

—  Hévíz fejlődése. Eddig nagyon is jo
gosult volt a panasz, hogy az ország egyik 
elsőrangú gyógyfürdőjét, Hévizet teljesen el
hanyagolják Minduntalan lehetett hallani, 
hogy a gyógyulást kereső beteg nem találja

meg Hévizén azt a kényelmet és szórakozást, 
mit a nagy költség melleit jogosan megkö
vetelhetne. Ezentúl azonban másként lesz. 
Konstatáljuk, hogy Hévíz fejlődik. Bérlője ál
landóan befektetéseket tesz s igy panaszra ez
után remélhetőleg nem igen les* ok A tervezett 
nagyarányú építkezések már közel vannak 
a befejezéshez. A jövő fürdő évad vendégei 
kél uj és díszes épülettel találnak többet 
Hévizén, mint az elmúlt évad alatt volt. A 
fürdőháznak már meglevő három kupolája 
mellett még két kupola épült, melyek alatt 
foglalnak helyei a begöngyölő és masszáló 
helyiségek. Lesz nyilvános telefon is, bekap
csolva az interurbán hálózatba. Az egész 
fürdőtelep és az összes lakóházak villanyvi
lágítással lesznek ellátva A főtéren 10 iv- 
lámpát és 100 izzót állítanak föl. Szóval 
Hévíz rohamosan halad a fejlődés utján és 
nemsokára az európai modern fürdők so
rába lép.

— Megszűnt zárlat. De nem Csák
tornyán, hanem Nagykanizsán. Zalavármegye 
alispánja ugyanis közölte Nagykanizsával, 
hogy a várost a ragadós száj- és körömfájás 
miatt elrendelt zárlat alól feloldotta.

— Vasúti bejárás. Az alsólendva-mura- 
szombat-radkersburgi vasút közigazgatási be
járását a kereskedelemügyi miniszter elren
delte. Az intézkedés szerint a bejárás 26-án 
lesz és Alsólendván veszi kezdetéi s onnan 
történik az ország határáig. Zalamegyét a 
tárgyaláson Odor Géza pénzügyigazgaló, és 
Goszlelh Lajos kir. főmérnök képviselik.

—  Kultúra. Knnek a meglepően szép havi 
folyóiratnál'. 3 ik száma olyan magas nívón áll, 
hogy bátran felveheti a versenyt a külföldi folyó
iratok bármelyikével. A tartalomból kiemeljük 
Szávay, Köveskuti, Havas Zoltán, Móricz Pál, Rexa 
Dezső, Ámon Vilmos, Fáik Rikárd, Győri Jenő stb. 
cikkeit, Juhász Árpád, Hamvas József, Szalay Mihály 
verseit s többféle közleményt az irodalom, művé
szei, színház slb. köréből. Kép 10 van a füzeiben, 
melyek egytól-egyik remekei az illusztrációnak, 
Előfizetési ára egy évre ö K. (Rötlig Gusztáv és 
Fia  Sopron).

— A Pátria kibővítése. Nagykanizsán 
a Pátria pótkávé gyárát megnagyobbítják. 
Összesen 6 épületet emelnek a gyár eddigi 
területén, melyek közül legnevezetesebb az, 
mellyel a gyári munka végzésére szolgált 
épületet kétszeresére kibővítik. Ezzel a mun
kások száma is megszaporodik, amivel a 
gyár üzeme is megnagyobodik.

— Megakadályozott vasúti karambol. Ki
csibe mull, hogy f. hó 9-én reggel vasúti 
összeütközés nem történt a Csáktornya és 
Kisszabadka közti nyílt pályatesten A sze
rencsétlenséget a rossz időjárás okozhatta 
volna, mely miatt a budapest-prágerhofi 208 
sz. személyvonatnak késése volt s igy a 241 
sz. vegyesvonatot Csáklornyáról elindították, 
hogy legalább Kisszabadkáig egérutat nyer
jen. A vonat a 40 sz. őrházhoz el is érke
zett, miközben azonban Kisszabadkáról is 
már a személyvonat elindítását jelezték. Az 
őrház előtt álló Szabó József vasúti ör 
erre a vegyesvonatot megállíttatta s vészjel
zéssel a személyvonatot Kisszahadkán meg
állásra bírta, mig a vegyesvonat oda be nem 
érkezeit. A két vonat tehát a vasúti őr é- 
bersége következtében á kisszabadkai állo
máson találkozott — minden kellemetlen 
incidens nélkül.

-— Nem kell borotva. Egészséges, kellemes 
és olcsó a »R&sol« borotváló por. Kés nélkül bo
rotvál. Egy és fél kg 4 5 -szőri borotválásához 4 
korona. 1 darab hozzávaló csontkés 20  fillér. Hasz
nálati utasttáe díjtalan. A Rasol« kezelése a leg
egyszerűbb. A port vízzel kell anyaggá keverni, az 
arcra kenni és 8— 10 perc után az arcról a csont
késsel levenni. Nincs olyan borbély ki simábban 
és szebben tudna borotválni. Nőknek a »Rasolin«

néhány perc alatt az arcról a szőrt minden fáj
dalom nélkül eltünteti. Ára utánvéttel 2 korona 
50 fillér. Utánvéttel szállítja a >Rasol«-t és »R a-  
solint« a vezérképviselő: Friedrich M. Budapest, 
VI. Vörösm arty-utca 73.

—  A Mura halottja. Nagy Károly, a 
nagykanizsai törvényszék egyik Írnoka, múlt 
héten Nagykanizsáról -«eltűnt. Hátrahagyott 
levele elárulja, hogy öngyilkossági szándék
ból. öngyilkossá lett, mert a nyomasztó anyagi 
gondok a családapát erre kényszerilették. 
Levelében megemlíti a helyet is, ahol az 
öngyilkosságot elkövetni fogja. S ezért holt
testét a Mura és Dráva összefolyásánál ke
resték, de nem találták meg. Muranyirád 
község határában azonban a Mura kitett a 
partra egy úri külsejű holttestet, melynek 
személyazonoságát nem lehetett megállapí
tani. Lehet, hogy az ismeretlen hulla a sze
rencsétlen Nagy Károly feloszlásnak indult 
teteme.

—  Ingyenes fürdőkalauz. »Fürdők és nyara
lóhelyek« című fürdőkalauz, most hagyta el a sajtót. 
A díszesen kiállított és számos illusztrációval ta r
kíto tt könyv hü tükre a magyarországi fürdőviszo
nyoknak. A müvet nemcsak ingyen kapja bárki, 
aki 20 f. portódíj ellenében eziránt Budapestre 
Dohány-utca 39. fordul, hanem a könyvet a keres
kedelemügyi miniszter egy rendelete folytán az 
államvasutak összes kocsijaiban is elhelyezi a ki- 
adóhivatal.

—  Athelyezet vásár. A kereskedele-m 
ügyi miniszter megengedte, hogy Drávavá- 
sárhelyen а I. é. június 15-ikére eső orsz. 
kirakodó és állatvásár ez évben kivételesen 
junius 16 án lartassék meg.

— Százhúsz uj körorvos. A belügymi
niszter, hogy az orvosi hiányon segítsen, a 
»Közegészségügy« jelentése szerint összesen 
120 uj körorvosi állást szervez, melyek még 
ez évben betöltésre kerülnek.

—  A »Vasárnapi Újság« érdekes képekben 
m utatja be a római kiállítás magyar műcsarnoká
nak megnyitási, a Szemere-család m últjára vonat
kozó képeket, a Rákóczi-síremlék tervét, a sorok
sári Duna-ág új zsilipjének építését, képeket a 
drezdai egészségügyi kiállítás magyar pavilonjáról, 
stb. Szépirodalmi olvasmányok : Rákosi V iktor re
génye, Zsoldos László novellája stb. Egyéb közle
mények : Bende Im re elhunyt és gr. Batthyány 
Vilmos új nyitrai püspök arcképe, tárcacikk a hét
ről s a rendes heti rovatok. Előfizetési ára negyed
évre ö t  k o r o n a  (Budaapest, IV. kér, Egyelem  
utca 4. szám).

—  Népesedés. A Csáktornyái járásban 
ez év első negyedében születtek 427, meg
haltak 310-en. A természetes szaporodás 
eszerint 117 lélekre rúg.

—  Két humoros könyv. Péterfy Tamás szé
kely írónak most jelent meg 2 humoros könyve. 
*Nete ne !« eredeti góbéságok és »Kacagó szövet
kezetek«, a szövetkezeti élet vidámságai. A csinos 
kiállítású könyvek zamatos humorú szövegét szá
mos kép tarkítja. A két humoros könyvet postai 
szállítással együtt 2 koronáért köldi: Péterfy Tamás 
Budapest IX . Köztelek.

— Okmányszerű tanítói díjlevelek. A
tanítók törvényes javadalmát az 1907. tör
vény értelmében egyedül a díjlevél biztosítja. 
Ugyanez a (örvény elrendeli, hogy 1910 jul. 
1-ig minden tanító az uj fizetésrendezésnek 
megtelelő Uj díjlevelet kapjon. Ezt azonban 
eddig megvalósítani nem lehetett, mert nem 
gonposkodtak megfelelően szerkeszted díj- 
levélről, Ezen a bajon Göndör Ferenc vesz
prémi kir. s. tanfelügyelő segített, amennyi
ben ily okmányszerű díjleveleket nyomtat
tatott, melyekből 4 darab az útmutatással 
együtt 1 kor. 20 fillérért kapható.

—  BÚCSÚSZÓ. Létényére történt Athe- 
lyeztetésem alkalmából jó barátaimnak és 
ismerőseimnek ez úton mondok »Isten hoz
zád «-ot. Csáktornya, 1911. április 15. Riesz 
Lipót pénzügyőri szemlész.
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Sva poÄljke, kaj se tide smdr- 
la ja  növi nah, se im á ja  poe- 
la ti na ím e urednika vu 

Csáktornya.

Ixdateljstvo:
k n jü a ra  S t r a n e z  S a n d o r a  
kam  sepredplate i obznane 

poöiljaju.

MEDIIMURJE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeéi druítveni, znanstveni i povuéljivi list za púk 

Izlazi syaki tjeden jedenkrat i to: svaku nedelju.

PrrtHatai  óim )•:
Na celo le to ........... 8 kor.
Na pol l e t a ........... 4 kor.
Na óetvert leti . . .  2 kor. 
Pojedini brcji koätaju 2061.

ObzRtne Si polff pogodbe 1 fal 
raiaaajo.

z r í n y i  k á r o l y .
Snndnik:

PATAKI VIKTOR.
IsdftUIj i vlMtnik

STRAUSZ SÁNDOR.

VÜZEM.
Kroz zirnske mesece zmrznuta, mrtva 

zemlja genula se eto poCetkom protulétja. 
Milijuni i milijuni malih vu zemtii skritih, 
tam zamrlih semenja na növi su se Zivot 
prebudili, dirnuli toplim zrakami protulet- 
nog sunca, pák se gora i dói nakinóala bo- 
Zanstvenotn lepotom zelene travice, miris- 
Ijivog cvietja, i plodonosnog drveóa.

Kad se sva narav prebudjuje na növi 
Zivot, preobrazuje se lice cele zemlje, onda 
se prilikom svetkah vuzmenih pri oblsluZa- 
vanju spomena KristuSevog Uskrsnutja, i 
mrtve duSe Ijudske probudjuju na növi Zi- 
vot iz onoga mrtvila, iz onoga dubokoga 
sna, vu kojem su Se predi nahajale.

Jer su i duSe vnogih ljudih —  mrtve
duSe

Mrtve su duSe oni Ijudi, vu kojih néma 
Zive vjere vu Boga Stvoriteija i Ravnatelja 
svega svieta. BrezboZniku je prazno srce, 
düh nemiren, misei dvojbena.

Mrtve su duSe oni Ijudi, vu kojih ne 
raste Zivo drevo ufauja vu bolSu buduónost 
i na ovom i na drugom svetu. Brez ufanja 
i pojedinec gubi volju za rad i borbu, a i 
celi narod nevoljno se prepuSóa teSkoj sud- 
bini svojoj, niti ima kreposti i hrabrosti 
lepSe sí dneve sreöe i slobode pribaviti.

Mrtve su duSe oni Ijudi, v kojih ne 
cvete mila ruZica ljubavi bliZnjega. Mrzli 
led je v takvih srcih, a ne vruCa i kipeóa 
óoveóanska krv.

To su mrtve duSe . . .  A mrtvih je duSa 
puno, oh odviSe puno . . . .

1 eto one se probudjuju na növi Zivöt! 
Na Vuzém sveti gori se staneju sa KristuSom 
Gospodinom, rezplamtiju se vu veri, uóvrs- 
tiju se vu ufanju, precveteju vu Zarkoj Iju- 
bavi medsebojnoj.

Btlo tako !
Vu to ime sreóne svetke, vesela nam 

bila A l le lu ja  !
— r —

Betegi blaga na ustih i paáljih.
1 vu naSih stranah hara groZni prilep- 

Civi beteg blaga na vustih i paZljih. Rogata 
marha i bivalji, pák svinje, ovce ikozejesu 
podvrgnjene ovoj nevolji. Dobivaju zdrava 
marva ovu bolest od boíestnih po süni, 
mleku, i po izluóbi mehurióa, koji se opa- 
Zaju vu vustah i na nogah.

Kad Zivine dobijo toga betega, onda ne 
jeju, dobiju vruóicu, vu ustih jako sliniju, 
a na nogah oko paZljih, a pri kravah i na 
vrimenih, bieli i Zutkasti mehuriöi se videti 
moreju. Nekoje su onda Zivine i Sepave, 
pák si i zujeju paZlje.

Ako je vime beteZno, ne smeti dali 
óekati, jer tele dobi lijavicu i lehko pogine.

Prodati mleko beteZne marhe zabran- 
juje zakón.

Ali ako se mleko prekuha, pajceki slo- 
bodno spijeju, a sa sirom pomeSano telióim 
je dobra hrana.

Dakako, da se prijaviti mora oblasti

saki sluőaj nastuoa bolesti i prizvati se mora 
na pomoó Zivinski doktor. Osebujne napo- 
mene moremo i ovdi dati :

BeteZnu Zivinu drZimo vu óistoói. Pod 
nje meóimo óislu slarnu. Gnoj nedajmo 
dugó se pod nje nabirati. Preporuóa se na 
dán 2— 3 put poSkropiti, sprati sa vodom, 
u kojoj se plava ili zelena galica rastali, 
i to u 1 liter vode 5 deka galice. Ako je 
vime bolestno, sa mlaónom vodom ju spe- 
rimo i namaZimo sa friSkom maSóom

Dobro je okolo stala i koceva vapno 
nasipati pák ga politi vodom, taso da se 
van i nuler hodeóe svinje i drugo blago 
uviek raskuZuje i oóuva od bolesti.

Vu svem moramo se drZati naputkih 
Zivinara.

— r

KAJ JE NOVOGrA?
—  Prosimo nase posta vane predplatnike, 

naj nam vu novim fertalju predplatne zaos- 
tatke cím predi posleju i predplate ponoviju.

—  S v im  im á im  p o s tu v a n irn  pred- 
p la tn i  kom . ö ita te l je m  i  a u ra d n ik o m  
vese/e vuzm ene  sve tke  z e lj im o .

— Umiranje. Palinkaá Lajos uóitelj 
za dugSe i teZke muke vu svoji 29 létni 
dobi je tekuóeg meseca 3-ga dana u Csak- 
lomja umrl. Pálinkás LajoS je u csaktor- 
njaiski drZavni preparandiji svrSil svoje 
Studije i zadnjió u Zagrebu sluZii pri dr
Zavni Zeljeznióki Skoli. Pokojni je őrez tri

Как se púk zabavlja.

U Svadljivovcu ili Nemirovcu ili Prav- 
dovcu ili Srduselu ili Batinovcu ili u neko- 
jem takovem Zegetljivom miestu je bilo 
proSóenje, pák da Ijudi takovu sveóanost 
viSe u krömi obsluZavaju nego u cirkvi, je 
dovoljno pózna to.

Pak kad je veó tak, onda neka b; se 
barem kakti sveóanost mira u krómi k- 
»ovci«, k-»golubu« ili »dobromu pasliru« 
obsluZavalo; ali se ZaliboZe, ne riedko, ob- 
sluZava pri *órnem vuku« »sivem medvedu« 
ili »tigru«, ili pri kojoj drugoj krvoZednoj 
Zivini. —  Dakako, iz poöetka teóe takova 
sveóanost liepa, sve u dobroj volji tak, da 
Óoviek misli da se u Miroselu nahadja i da 
je svaki deóko Miroslav a svaka dievojka 
Zlatica; a poslie . . . .  je poslie se tu pokaZe 
hudi Ljutimir.

No. u Batinovcu gore je bilo baS tak, 
pák ako je koj pulnik onuda putem prohad- 
jal te je u toga sela ulicu zaSel i veó iz 
daleka óul mrmlanje bajza i piSóanje Sippa, 
a kad je veó doSel u blizinu te muzike, te 
onda joS i veselo pievanje zaóul : »Koj ovo 
nezpije, u njem néma istine«. — pák onda : 
»drukni ga tér ga opomeni.t — Onda si jé

mogel jedino to misliti : »Ovi Ijudi su iz- 
gubljenoga paradizuSa opet naSli, tu se mo- 
raS malo navrnuti i odpoóinuti; jer Ijudi, 
koji u dobroj volji pievaju, nemogu zlog 
srdca Ijudi biti.

Eh, to je sve iatina — i to je sve 
liepo, da ovi dobri Ijudi nisu i svoje ßtrasti 
na proSóenje donesli, pák onda, da se nije 
u krómarov lagev on najstariji vrag iz pekla 
skril, — on vrr alkohola, táj vekiveóni 
svadljivec i na sva grieSna diela zavoditelj. 
Da se, velim, táj vrag nije skril u króma
rov lagel te iz njega luóe na svoje Zrtve u 
krómi.

Ah je, táj hudió ie takaj u lagvu kró- 
n.ara »k-tigru« u Batinovcu, u velikom lagvu 
sedel, pák se je kakti bedak veseiil, kad je 
óul iz pipe dole podjedno Zuboriti, a opet 
videl, как povrSina vina u lagvu naglo 
pada, u kojem je on sedel, tak, da su mu 
veó vuha iz vina van Stróala, koja su joS 
prije fertalj ure bila posve pod vinom. Ve
lim, vrag se je veseiil, jer on je póznál 
svoje proSóenjare, njihovu poboZnost na 
proSóenju i jakost onoga vina, u kojem je 
potajno sedel.

Ono, u takovih zgodah obligatno dji- 
panje i hopsanje je na jednu uru prestalo, 
za — kako se véli — odpuhnuti si, raz-

vruóena gospoda su se posedala za slol, te 
jm je isla baS ljudski peóenka u lek, koju 
su onda zalievali onom peklenskom tekuói- 
nom iz velikog lagva iz podruma, u kojem 
je vrag sedel, te je videl z neizmernirn ve- 
seljem, da je sad povrSina vina veó tak 
naglo poóela padati, da mu je veó ciela 
glava do ramena iz njega van virila. Put- 
nik pako u svojem kutióu, u koj se je 
skromno sei, je liepo po malo svojega gu
lyása troSil, a Pepelkov Tonóek, kojega su 
njegovi pametni roditelji, akoprem joS nije 
bil petnajst liet star, к toj zabavi dopeljali, 
je vani za Jtotcom — — no —  nije bil s 
koStom zadovoljen

Na jedan kral opazi Hozmec Miska iz 
Batinovca, da njegova Marica, koju je na 
ples dopeljal, se podjedno na Klepóevoga 
JoZeka iz Selnice ogledava, pák joj je zato 
dal laktom u rebra opomenu te razsrdjeni 
zakriói :

»Marica, simo gledi. na me, ja plaóam 
piti !«

»No ti zmetenko« —  odgovori mu 
Marica — »valjda mi nebudeft hotel oői 
rubcem zavezati ? ! «

A JoZek pri drugem stolu, on рак эе 
je tak debelo grohotom nasmejal, как da



godme i u VaShegju vu drZavni akoli bil 
ufiitelj. Njegov sprevod je április mesec 4-ga 
dana poslie podne ob 5-i uri bilo, na spre- 
vodu su dijaki pjevali. Nek pofiivá u miru 
BoZjem !

—  U Dravu se je vtopil. Petrán 
Ferenc perlakski brodar március 30-ga dana 
kada je v nofii ob 1 uri jednoga hrvatskoga 
mlinara prékvodil na onkrajni breZuljak, 
nazajdoSevSi je u Dravu bufinul i izniknul. 
Njegvo mrtvo télo su do vezda joS né 
naSli.

— Samoubojstvo. Nagj Ferenc 24 
godine stari dimnpfiar pomofinik se je u 
Zalaegerszegu s revolverom u glavu strelil. 
Tri dane je moral teZke muke trpeti, dok 
je umr». Samoubojstvi zrok je to bilo, ar je 
jako zaljublen bil, nego ona dievojka je 
nikaj né hotela znati od Nagjovoga ljuba.

— Vanrobljeni zeljeznicki vag- 
goni. U AlSolendva su nepoznati fiinaci tri 
Zeljeznifike vaggone goritrli, ali samo u jed- 
nim su naSli cukora, kojega su onda vkrali. 
Zandan sada iSfieju krivce.

— Iznikjeni Cinovnik. Nagy Karolj 
nagjkaniSaiski od sudbenoga stola jeden fii- 
novnik je joS u proSlim lork iz kufie otiSel 
i vu njegviiu nazajostavljenim iistu to piSe 
da bude samotibojnik, da se bude u vodu 
zaklal, »tarn, gde Mura u Dravu lieva<. Od 
onda ga svigde iSfieju, ali do vezda su ga 
joS né mogli najti.

— Prepovedano je na ulici pu- 
senje. Szegedsko peli honvédregementa za- 
povjednifitvo je ofttro zabranil, da tak mo- 
maki, как i podfiastniki nesmeju na ulifii 
puSili.

— Deset komád jezerka. Lukesch 
Hugo befiki poSlarski fiinovnik, je jednoga 
lista vkral, u kojim su desetjezero gotovi 
penezT bili. Lukesch je s penezmi skofiil. 
Так misliju, da je svojega puta prarna Bu
dapests vzel. Redari ga sada iSfieju.

— Smrzel je. Polag takve vréme, как 
sada hódi, né se rnofii fiudili, ako netko se 
smrzne. Osobito vuni. I to med brége. En- 
gelka FrigjeS zvani befiki turista je naime u 
Rax-bregu tak izniknul, smrzjenoga su ga 
naSli nesretnoga filoveka.

bi duboko u zdencu sedel te sejeiz Miska 
prifiel norca delati : •

»No, ti jalnjak, nuder joj odmah iz- 
pehni njezine ofiice, ako nesme niti . . . . ! «

On joS niti svojem govorom nije bil 
gotov, kad vefi u licu zaZareni Miska iz 
svog sedala gore skofii, pograbi naibliZnju 
liternu fi iSu te ju svomu protivniíu, bez 
da bi rnu prije rata nazvestil, bez svakog 
daljnjeg pitanja hiti u glavu.

Ali sad pák su selnifiari svi na noge 
skofiili, za da svoga suseljana JoZeka brane; 
grabili su sve, kaj im je pod ruke doSlo, 
stakla, fiaSe, flaSe, kriglece a i stolce; bati- 
novfiani pák takaj nisu tu bezposleni sedeli, 
vefi su takaj svi skofiili na junafike noge, 
pák dok su zene vriskajufi iz sobe van po- 
begle, letelő je strelivo как lufia od jedne 
strane na drugo, a siromaSki putnik, koj 
je tu и zgubljeni рак onda opet najdjeni 
paradiZuS zaSel, ostavil je svoj gulyás, te 
se je за bunlom na glavi, Koju mu je do- 
letela solenka prouzrokovala, zavlekel pod 
klup, a na cimeru vaui pod krovom nama- 
lani tiger je od veselja obrafial svoje zeleno- 
svietle oCi, jer to je bilo nekaj za njega, a 
ne mir i tihofia, как tarn и krfimi k-ovci 
i к dobromu pastiru.

I sad se je bielo vino preobrnulo и

— Samoubojna gospodska iena.
Szeilicky Maria, Ciganj DeZöa, glasovitoga 
slikara 25 godine stara supruga,se je и Bu- 
dapeStu и minufiem petek odvefier s revol
verom na smrt strelila. On dan se je ova 
mlada iena s svojim muZum posvadila, i 
za kratkoma svoje Zivljenjc odhitila:

— Vkradjena kutija. U minufiem 
subotu v jutro и BudapeStu vu Pipa-ulici 
polag sajamskoga dvorana su Ceh LajoS 
mesaru kofiiju vkrali, и kojim je jeden Suti 
konj bil zapregen. Na kofiiji je jedna zré- 
zana marva i dvé zrézane svinje su bili. 
Kvar je 950 kurun. Tolvaja redarstvo iSCe.

— Samoubojstvo. U minufiem ne
delju odvefier ob 9-i uri vu BudapeStu na 
Szondy-ulifinim stanu je Sukovifi DeZőa 
supruga sublimata (gift) pila. Branitelji su 
nju и RokuS-Spital spravili, gde je и nofii 
med teZke muke umrla.

— Guri skladiáte ! Veliki ogenj je I 
pustoSil и nedelju poslie podne и BudapeStu 
vu Thökölyput 95. brojnim hiiu, gde Schön
feld i Balla-zvana asbestpodfabrika stoji. U 
skladiStu je nastal ogenj, i za kratkoma je 
célo skladiSte zgorelo. Ognja su samo polag 
teZke déle mogli pogasiti. Kvar je po prilici 
4 jezero kurun.

— Umrl je и spovedalnici. Polag 
Baja varasa и Hercegsantó obfiini tragifino 
je umrl Car AndraS tamoSnji plébános. Ne- 
davno med spovedi srfina uzrna ga je dos- 
tigla i odmah je umrl. S velikom sufiutom 
su v nedelju Сага zakopali.

— Ököritó — и Indiji. Od Puna 
varasa prama sevru stojefii и jedni seli su 
pufikuzabavu drZali и takvi zidanici, koja 
je najvefi stran iz trstike bila napravljena. 
Med zabavu, na kojim su petsto urodjeniki 
bili nazofini, se je hiZa vuZgala. Budufi, jer 
je zidanica samo jednoga vanhodnika imela, 
dvésto perSoni su se nntarstisnuli i zgoreli.

— Smrt za radi dvé fillére. He- 
ringa je kupuval Stefanfiik Mihalj galgocski 
teZak od Weinstein Fülöp njilraiskoga Stacu- 
nara, koj je deset fillére zahtjeval za he- 
ringa. Ali teZak je зато 8 fillére imel i 
lak je né mogel viSe plaliti za potroSene 
heringe, na kaj je Stacunar tak и srditosti

firleno, a siromaSki, na toj svadji posve 
neduZni i nekrivi muzikalni instrumenti, 
ovi nazvestitelji mira i veselja, su se pre- 
obrnuli и ono pravo ralno oruZje

Tu je krilni rog (Flűgelhorn) dobil krila, 
a sirota ílaula se je obrnula и tucibatinu, 
lufiefii pák su samo ónak plesali po glavah 
neprijaleljskih, dok im nisu lasi izpali —  
i glavom i lufiecom i dok se lufieci nisu 
na komada spretrgali; trubenta prifime bub- 
njati po nosih, a bajz, и zraku vodjeni fivrs- 
tom rukom domafiega kovafia, imái je za- 
dafiu iztraZivati, как su tvrde glave selni- 
fiarov, dok nije i sam, kakti slabiji podlegel
i te2ko ranjeni и jednom kutu le ta l,--------
siromaSki bajzl — Samo jedna jedina Zica, 
joS je na njoj drhtajufia pripoviedala svoju 
uesrefiu i как fioviek nigdar nezna, de kaj 
fieka, jer on siromak je liepo opremljen sa 
svimi Zicami i lufiecom doSel simo na raz- 
veseljenje, —  —  a eto sada!

A onda . . . .  onda je na jedan krat 
nastal mir и plesafioj sali и krfimi »k tigru« 
и selu Batinovcu. Koj je svoj diel poSteno 
prijel, taj se je, sit ratovanja, potegnul na- 
zad, otiSel dornov, drugog dana si je dal 
rane po liefiniku povezati, a tko je samo 
koju crnjavku ili buntu zadobil, taj se je 
natrag sei za stol, как da se nije niaaj do-

doSel, da je s jednim Zeljeznim rudom nes- 
refinoga teZaka tak и glavu vudril, da je 
ov и svoje rane umrl. Stacunara au uhitili.

— Zeljeznióka nesreéa. U pon-
deiek pred poldan na rakoSskim kolodvoru 
320. brojui perSonalski vlak je Havel AlajoS 
lokomotívvoditelja zgazil. Nesretnomu Clove- 
ku su kotafii obedvé noge zrezali. U Zivot- 
pogibelnom poloZaju su ga и RokuS-Spital 
spravili

— benteiski krvnik se je obesil«
Sárközi Imre dobrostojefii gazda je и minu
fiem tjednu и SenteSu zaklal svoju dragu, 
Horvat Teréziju i onda je skofiil. Dok su ga 
redari i Zandari zabadavo iskali svigdi, krv
nik se je и Szegedu v petek nofii и Do- 
roghi-zvanoj svratiStu obesil.

— Bura. Na Óbefie je v nedelo velika 
bura bila s bliskanjem. Stréla je na jedno 
kofiiju vudrila, konje zakiala, и kofiiji sedefii 
BoSnjakovifi Pál uCitelj je ogluhil, Klity Jovan 
kufiis oslépil. Oranjene su и Spital spravili.

— Bombe и ráki. Spajsni dogodjaj 
se je pripetil и carskim varaSu, vu Sent- 
pétervaru. Naime jeden sluZbeni officör je 
и putem gorizaustavil na palafikim dvoru 
sedem muZe, koji su jednu гаки nesli na 
plefiih. Ovi su s pismom svedofiili, da su 
raku jednomu mrtvomu lakaju odredili. Ali 
officöru se je to jako Spajsno vidlo, da ovi 
muZi to raku, koju su za praznoma rekli, 
tak teZko nesejo. Zapovedal je, da nek od- 
preju raku, i onda je s bésjem videl, da и 
ráki su tuliko bombe, kaj bi Z njim célo 
palafiu mogli и zrak hititi. MuZi su to valu- 
vali, da né su znali, kaj je и ráki? Так se 
vidi, da su opet hoteli attentata napraviti 
proti cara i njegovi familiji.

— Veliko opasnost и jedni ob- 
£ini. Na Guti, n jedni komarommegjeiski 
obfiini и nedelju je veliki ogenj pustoSil. U 
poldne vu obfiini na gornjem stranu se je 
Madaras Florian gazdova hiza vuZgala i jaki 
severni veter je plamna prama obfiini tiral 
i susedne hiZe na fletnoma vuZgal. Pod pol 
ure je od obfiine céla juZna stran и plamnu 
slala. Stanovniki mali-veliki su se Zurili na 
lice mesla s najvekSom jakostjum su se tr- 
sili ognja pogasiti. Ali veliki viher je célo

godilo, zapoviedal si je litru vina i za fias 
vefi nitko nije znal, koj zrok je bil svadji, 
jedino и tom su bili svi jednoga mnienja :
»Liepo je bilo lietoSnje proflfienje..........
jahali smo se, da su flunjki okolo leteli! <

A staroga, teZko ranjeooga bajza, je 
drugog dana odnesel stari poStar Martin и 
varas к majstoru glazbenih instrumentah и 
varas, pák on fie vefi toga siromaka skupa 
skrpati. Dakako, da fie to nekaj koStati i 
onda joS ono drugo, ono jednako, kaj su 
zvinuli i ono zvinjeno, kaj su zjednafiili, 
ali nikaj zato, ta komedija je i tih novae 
bila vriedna.

A putnik, koj je rnislil, da и Batinovcu 
dojde и izgubljeni i onda opet najdjeni pa- 
radiZuS ?

On je izpod klupi, pod koju se je зак- 
ril vrebal na pravi moment, kada bude 
mogel vujti, i taj je doSel, dok su svi kakti 
bez glave jedan po drugem mlatiti, on je 
и to vrieme izpod klupi izplasil i pobegel.

Vani iz sela je rubca и potok namo- 
fiil i okolo fiela svezal, pák jer je pieftke 
putoval je и hodu na pol glasno zdihaval :

»Ljudi, ljudi, kada fiete vefi jednom 
prestali bili divtja zvierad ? I «

Em. Kollay.



delo na nemogudnosti napravil i do 11. ure 
nőd 35 hi2e i pokrajine su zgorele. Ősim 
toga dudaj krme i druge stvare su zgorele. 
Pri branenjem gutaiski. komaromski i keceg- 
faluSiski vatrogasr.i s velikom lakostjum su 
ognja lokalizérali. Barem su zidanice osje- 
guravane bile, ipák je kvar jako veljki. Как 
je ogenj nastal, to do vezda jód neznaju.

— Vatrogasec, koőijas i njegva
Supruga. Velika ribillia je bila u nedelju 
odveder vu BudapeStu u BaroSS-zvanoj ulici. 
Jeden vatrogasec i jeden povoznik su se 
tak na grdoma posvadili, da obedvé s po- 
tertemi glavi su doSli nu kliniku. Janek Jo- 
Zef povozniku, koj u Népszinház-ulici ima 
svojega Stands, suprugu je zaljubil KiS Gjörgj 
vatrogasec. 2ena je drez tjedne daleko bila 
od svojega pravoga muZa, i vatrogasca je 
samo ljubila. Ali öve dneve je opet naza) 
doSla к muZu, i plakajud je prosila njega, 
da nek njoj oprosti, onda de dobra biti.: 
Janek je svoji suprugi pardona dal, sve ко- 
medie pozabil, ali na vatrogasca je i na dalje 
srdit bil. U nedelju su ovi dvé svadljivi ko- 
koti skupa doSli. KudiaS je najprvid jednu 
pljusku dal vatrogascu, na kaj je ov svojega 
dakana napré vzel i Janeka u glavu vudril. 
Svadljive su u krugu vzeli hodeCi ljudi, i 
kada su dűli, kaj je napravil vatrogasec, na 
temeljito su ga zbili. Redari su onda obad- 
vé strice, kodijaSa i vatrogasca na stra2arnu 
sobu odegnali.

—  Soldacki sud. BudapeSlanski c. i 
kr. soldadki sudbenistol je u minudem su- 
botu donesel suda nad Rudolf Stra2ameStra 
i Fii Pál momaka, koji su na ó budaiskim 
otoku Jazminovid momaka vmorili. Soldadki 
sudbenistol je Rudolf Stra2ameStra na pet 
létno, a Fii Pál momaka na dvé létno tam- 
nicu odsudil.

— Gde se bojiju od obe&enoga 
dloveka. U Szilagjvarmegjiji, vu éeredenu 
je ono mesto, gde su ljudi tak praznovjerni, 
tak bigotti. PrinduSan JanoS zvani dlovek 
se je na Stali obesil, i u céli seli je né 
modi bilo dobiti jednoga dloveka. koj bi 
obeSenoga dloveka dőli vzel, ali pák njeg- 
voga groba kopal; ni u groblju su né hoteli 
mesto dati obdinski stanovniki obeSeno- 
mu dloveku, jer je »nedist«. Krasnaiski 
kotarski sudec je moral 2andare vanrediti 
) íz drugoga sela cigane poslati, koji su 
onda mrtvo télo dolijemali, groba kopali, i| 
dloveka zakopali.

— Umrl je od Sabora predsjednik.
Neumann Karolj dr., od hrvatskoga sabora 
predsjednik je tekudeg meseca 11-ga dana 
u jednim zagrebadkim sanatoriumu umrl 
Pokojni je drez dugSe vremenah u Eséku 
flSkaliuS. i od varasa podnadelnik bil. U 
célim Hrvatskimorsagu je velikoga suduta 
zrokuval njegov smrt.

—  íganica. U minudem dneve na 
dévavanjaiskim Stacionu u krdmu je nutar- 
doSla Vad AndraSa supruga, rodjena Fekete 
Julia, jedna Seljak sneha, koja je s b!i2njim 
vlakom hotela dalje putuvati. Jedno kupicu 
Zganicu je prosila, onda joS jedno i na zad- 
njid vlak ved je odstropojudil, ali Vad And- 
radica ved na distoma pijana je samo dalje 
pila. Так dugó je pila, zabavljala se, dók 
ju je né srdna uzma dostigla. Na mrtvoma 
je aruSila na pod.

— Krvna munja. Polag Orosháza u 
Kondoros obdini je stréla dolivudrila i Ku- 
gjela Pál pástira, kO| je pri Geist Gjula 
vlastelinu bil u slu2bi, zaklala.

— Krvnl gluhoniem. U Jakóu (Vas-

varmegjija) Szabd Jo2ef gluhoniemi te2ak, 
koj je Coitkovid Peter kudiSom skupa delal 
na dvoru, je tak u srditosti doSel za radi 
toga, kaj tnu je kudiS sludajno na ruko 
vudril, da je 2eljeznemi rasohami Coitkcvida 
tak u glavu vudril, da je ov omedleno sku- 
paopal. U Spital su ga spravili, gde je drugi 
dán umrl. Gluhomiemoga krvnika su uhitili.

— Poguba u. Ameriki. U Pittsburgu 
na galgi au pogubili jednoga Rusid Iyan 
zvanoga magjarskoga dloveka, koj je svoju 
dragu Dombay LajoSicu na smrt strelil onda, 
kada je spavala. Krvnika su prijeli, njega 
na smrt odsudili i poSto da mu je vladar 
né dal pardona, su ga pogubili. Rusid je 
vesel bil i smejal se, kada je s svedenikom 
pod galge doSel, i kada je spazil vjeSada, 
jedno 2alostnu pesmu je hapil pjevati. JoS 
i onda je pjeval, kada je vjeSaö na njegvu 
glavu del koSuljaca. Rusidovu pogubu su 
kakti petdeset perSoni do konca pogledali.

— Jedni mladi supruzi tragedija.
Na Saldobagju jedni mladi supruzi tragédija 
je veliko suduta zrokuvala. Kovád Sándor 
gazda je u minudem tork odveder na Sta- 
kore vadasil u komori, i mlada supruga, da 
njezinoga mu2a presIraSi, se je med vréde 
skrila. U tmici je gazda od supruge bar- 
nasto lasi za Stakora gledal, strelil je i nes- 
redua 2ena streljenom glavom je na smrt 
se zruSila. Mu2a. koj skorom obnori u 2a- 
losti, su né uhitili.

— Zgoreto svratiste. U Münchenu 
(NemSki orsag) na Promenade Platzu stojedi 
Bayerischer Hof-zvano svratiste je u tork 
poslie podne na céloma zgorclo. Kvar je de- 
tiristojezer kurun.

— Veliko dinamiteksplodéranje.
U Fiumi pondelek odveder med Lovrana i 
lka pri graditeljbarat odpremanje dudaj di
namit se je eksplodéral. Pet te2ake je eks- 
plodéranje na daleko hitilo. Med te2ake 
Cruciar JanoS i István su se na Zivotpogi- 
belno, a tri pako na teZkoma oranili. Dvé 
Cruciare su u fiumeisko Spital spravili. Polag 
liednike, ako budu teZaki ozdraveli, zgubiju 
svoju vidljivost. Nesredu je to zrokuval, da 
su teZaki pri deli né dostig pazljivi bili.

— Samoubojni dvoranik. U tork 
v jutro vu BudapeStu u Vag-ulica 12— 14. 
brojnim hi2u pred lese na mrtvoga su naSli 
MajoS Gábor 56 lét staroga dvoranika. S no- 
2om si je prékvpidil srca.

— U Ameriki ga néga déla. Teku
deg meseca 9-ga dana, v nedelju je dolazil 
u brémaisko pristaniSte »Washingtont zvani 
parobrod, na kojim su 2 jezero 282 nazaj- 
putujudi dolazili iz Amerike. Od nazajputu- 
jude vekSa stran, po prilici 1 jezero petsto 
teZaki su u pondelek odveder ob 11. úri 
dolazili na Ruttka Staciona. Jeden novinar 
pital je nje na kolodvoru, da zakaj su vu 
takvim velikom broju doSli nazaj iz prek- 
morja. Jeden delovoditelj na to je rekel, da 
u Ameriki je jako teZko Zivljenje i nikak, 
nemreju Ziveti onom malom pladom, kaj 
za delo dobiju. I to je rekel ov nazajputnik 
da viSe magjarski teZaki se spraviju nazaj 
u domovinu.

—  Dolivpiceni mladoienja. U Mün
chenu Kirchdort pjeSadkoga kapitana, koj je 
né zdavnja doSel nazaj iz svojega afrikais- 
koga puta, je njegva zarudnica, jedna knji- 
govoditeljica u Hohenzolleru ulici za kratko 
svadjenje s jednim bodeZom dőlivpidila. Of- 
ficér je skupa opal i na kratkoma umrl. 
Onda je dievojka samo sebe oranila, tak, 
da su nju u Spital morali spravili. Krvolod-

nost se iz Imbomor pripetilo. Kirchdort je 
pred pet pétmi, kada je porudnik bil, spoz- 
nal i ljubil dievojku. Ali njegvi roditelji su 
nikak né hoteli ovu Zenitbu prevoliti i onda 
je officér u Alriku iSel. Pred neSteremi ijed
ni je kapilan nazaj doSel u München I opet 
je ponovil ljubav. Kaj budu pare Sirom réz- 
druZili, su od dievojke roditelji sve hudoga 
govorili na kapitana, i dievojka je na to s 
bodeZom na smrt opidila 38 lét staroga mla- 
doZenja.

— Ostavljeni suprug. Na Orosházi 
Eslar Gabor 36 godine stari vurar je ц 
pondelek poiskal svoju suprugu, s kojom se 
je rezpital, i dvakral je iz revolvera na nju 
strelil. Onda je hotel svoju punicu na smrt 
streliti, ali stara Zena je vuSla u kuhinju, 
gde se je zaprla. Eslarova suprugu, makar 
su njoj kugli male rane zrokuvale, iz pla- 
Senosti je skupaopala, na kaj je Eslar, koj 
je to misül, da je njegva supruga umrla, 
van je iSel na dvor, gde se je u prse strelil. 
Oranjenoga napadada su u Spital spravili, 
gde je na fletnoma к sebi doSel. Kada bude 
disto zdrav, budu ga uhitili.

— Véliki ogenj u japanu. ü japan- 
kim glavnim varaSu, u Tokio je и minucem 
sdneve strahovito veliki ogenj pustoSil U 
géSa-zvanim íertalju je bil ov ogenj, ko| je 
na deset kvadratkilometar teritoriumu pus
toSil. 6 )ezero 676 hiZe, 9 cirkve, 2 íabrike 
i vatrogasnoskladiSle je zgorelo. Om redan 
i soldati, koji su Zenskim na branenje iSli, 
su svoiega Zivota zgubili u ognju. Cetiri 
muZi suumrli, a 133 oranili. 40 jezer per
Soni subez stana ostali.

— Najtustesi dlovek na svétu.
Od céloga svéta najtusteSi dlovea u jednim 
berlinskim panoptikumo se vidi. Dotidni, koji 
je iz Magdeburg okolice, u teretodpremnim 
vaggonu je dolazil u Berlin, jer u personal- 
odpremnim vaggonu je né mogel vlézti. íz 
Zeljeznidkoga Staciona do panoptikuma je u 
takvi kudiji se pelal, u koju pohiZtvo v o z i j u , 

i vu ovi kodiji je na lojtri moral goristati. 
Od céloga svéta najtustesi dlovek, koji pod 
GolossuS ime igra uloga, je 1 meter i 87 
cm. visoki, 27 godine stari i 3 sto 3 kilog
ramme vaZe. Ov je hajdi neStere metercent 
durke, perece mogel pojesti ! 1 kuliko bude 
joS dalje jel ! .........

— Kraljov vuzem. Magjarski kralj 
je tekudeg meseca 12-ga dana v jutro ob 8. uri 
na osobitnom vlaku u Wallsee se puluval. da 
vuzmene svetke pri Ferencz Szalvator nad- 
vojvoda familiji izpuni. Dvorski osobitnivlak 
je u 10 ur 7 minute doSel u AmStettenu, 
odkuda je kralj na automobilu dalje se pe
lal u Wallsee. Kralj de április 17-ga, ali pak
18-ga nazajputuvati u Bed.

— Samoubojstvo na piacú. U
Nagyvaradu na velikim piacú se je u mi
nudem tork Bott Gabor senttelki teZak s 
jednom kuslurom u prse vpidil i omedleno 
je opal na tarac. U Spital su ga spravili, 
gde je na teZkoma oranjeni dlovek, kada je 
к sebi dodel, to je valuval, da svojom sup- 
rugum skupa je doSel iz Senttelka delo iskat 
u Nagyvarad, i jer je né dobil nikvo delo, 
u svojim Zalostu samoubojnik je hotel biti. 
Njegov poloZaj je jako teZki.

—  Krojadi u strajku. Oni mnzki- 
krojadi, koji na falaté delaju, i krojadkipo- 
modniki su u Bedu pondelek odveder odlu- 
dili, da budu drugi dén u Strajk stupili- 
ViSe-jezer na talatdelajudi i vise jezer po- 
modniki budu u Strajk isii.

D alje vu prilogu- _
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mmázsa i I m.-cent, || kor. fill.
h  r~ “ “

Búza elSŐriMH Pöenica 21 50 —
Rozs ; HrÉ 14 70—
Árpa ! JeCmen 14 20—
Zab I Zob 16 70 —
Kukoricza Kuruza suha 12 85 —
Fehér bab uj Grah beli 18 0 0 —
Sárga bab » 2uti 15 2 0 —
Vegyes bab » zméáan; 15 00—
Kendermag Konopljennseme 21 50 — 
Lenmag Len 22.00—
Tökmag KoSCice 2 4 4 0 —
Bükköny Grahorka 12 30 —

S z M á n y o k
huszonöt legjobb bor és csemegefajban még negyven

ezer darab.

Csabagyöngye!
oltvány és nem es sim avesszők .

Európában a legkorábban érő fajszőlő, drágán Űzetett 
piaci újdonság. Minden kisebb bázikertben is termel

hető, lugasnak is kitűnő faj.

PIROS D E LA W A R E
Negyven hektoliter terem holdanként, m elyért 
ir ia b a n  jó tálló k. Elgyökereztetve minden szál sima
vessző megfakad, erre nézve utasítás mellékeltetik 
minden küldeményhez. Május végén is ültethető. — 
Bővebb leírást, színes képeket és árjegyzéket ingyen 

küld:

Nagy Gábor, Köly Ä A £ ' irda

м а т е т я п т м м а м м м « а м и |

S Z É P  L E N N I ?
Kevés hölgy van a világon, ki a FÖLDES-féle

M A R G I T - C R É M E
arckcnócs& t ne ismerné. ▲ bőr mindennemű tlea- 
tita la n sá g á t, szcplót, p attan ást, m iteszsrt, m á j-  
foltot, r á n c o k a t  stb. g yorsan és bistosan e l
távolít és az a rc  Ideális, ssép és fide leez. Nem
csak az arcbőr, hanem a nyak, váll és kés fehé
rítésére és ssépitésére is legalkalmasabb Az ősz- 

szes szépitőszerek között a

Földes-föle Maróit-ürömé
örvend a legnagyobb kelendőségnek, mert teljesen  

ártalm atlan és zsirtalan.
Nagy tégely 2, kicsi 1 korona, minden gyógytárban 
és drogériában. .. Kiváló tol le tt-c ik k e k : Margit 
bölgypor (3 színben) Г20 kor., M argit-esappan 70 

fillér, Marglt-fogpép 1 korona, M arglt-arcvis  1 korona.
Teaék a záróvédjegyre ügyelni ée csakis ere
deti készítményt elfogadni, melynek ártalmat
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget 

vállalok.
postán küldi: FÖLDES KELEMEN n i g r a .  ARAD. i

■ ................... ................... ..........................................- ..........................\



Bayer Vincze utóda féle

Kugler sütemény
nálam állandóan kapható. Meg

rendelésre házhoz küldöm.
=  Telefon 36  s z á m .= =

Herczog Sándor vasúti vendéglős.

Minden tekintetben utolérhetetlen a világhírű

=  eredeti „0TT0M motorok =
benzin • benzol • petrolin - szivúgáz - üzemre és

LOKOMOBILOK 
LANGEN & WOLF Ж Ш

Laxenburgerstrasse 53

A Budapesti Asztalos Ipartestület védnöksége alatt álló

B Ú T O R C S A R N O K
ÉS HITELSZÖVETKEZET
az O rs z. K ö zp . H ite ls z ö v e tk e z e t  ta g ja .

is éve fennáll, felhívja a n. é. bútorvásárló közönség figyélmél, hogy Vili., József- 
körút 28. sz. (Bérkocsis-útca sarok, valam int IV. kerület. Ferenciek-tere 

1. szám. (Királyi bérpalota) újonnan áta lakított helyiségeiben rendezett

lakásberendezési kiállítás
megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az országban, a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb kivitelű, művészek által tervezett és szakbizottság á lta l felülvizsgált 
bútorokból áll, teljes iakásberendezéseket művészi tervek szerint készítünk,

minden darab jótállás m ellett adatik el.

Nagy választék

fa- és érczkoporsókban
továbbá

sirkoszorukban.
=  Igen jutányos á rak ! =

Prostenik Gusztáv 
Csáktornya.

Csak

t a i M O
pezsgőt
igyunk!

Hazai gyártm ány! 
Kellemes üdítő ital!

971 23—*

E ls ő  b é c s i té r ti-*  n ő i és g y e rm e k ru h a  r a k t á r

R. Rosenberger (ezelőtt Alois Kürschner)
VARAZDMN9 Dráva-utca 3.

Van szerencsém n n. é. közönség b. tudomására adni, hogy különben is 
d ú sa n  fe ls z e r e lt  r a k tá r a m a t, vá 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 tü m ö k , aljak, átvetök és kimonó gallérok, továbbá férfiöltö- 
nyök, felöltők, mindennemű gyermekruhák nagy mennyiségével láttam el, úgy hogy azon 
kellemes helyzetben vagyok:

s z o lid  Ju tán yo s á r é r t , ig e n  Je les á r ú t  a d h a tn i.

Szíves megrendeléseiket kérve ,  maradok 
671 ь - e  kiváló tisztelettel

R . R o s e n b e r g e r  (e z e lő tt  A tots

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

külföldi első műhelyekben való több évi működés után C s á k to rn y á n * P a 
ta k -u tc a  4. sz. a la tt (Deutsch-féle ház) egy

kárpitos és díszítő műhelyt
nyitottam. — Elvállalok és pontosan, megelégedésre végzek mindennemű 
szobaberendezést, garnitúrák, ágybetétek készítését, szobakárpitozást (tape- 
tirozást) stb. a legegyszeiűbbtől a legfinomabb kivitelig.

S p e c lá lls ta  vagyok v a ló d i a n g o l b ő r b á to r  m u n k á k b a n . 
Szíves pártfogást kérve, maradok

kiváló tisztelettel

H o lle n b e rg e r  M ihály
592 2— 3 kárpitos és díszítő.

E g y  t a n u l ó  f e l v é t e t i k ,  “ ф щ
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.



A gyakorlati irányú művelődés teljes fegyvertára

R évai N agy  Lexikonja 1
az összes ismeretek enciklopédáija.

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

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



Nekaj za kratek баз. i
* i ___ I

Sudec svedoku : 1 vi ste bili ovu noC 1 
délnik vu bitvini? \

Svedok : Je. Dvé grozne pluske sem ; 
dobil, to mi je bit dél

Gospa pita novo dru2iíi£e I
— Pák jeli vi znate na decu paziti ?
2u2a : KuSujcm rake, как nebi znala, .

im sem sama tri iméla. j
— Gospa : Pak gde su vam ? ,
2u2a : Jeden je vu zdenec opal, dru- |

goga je melin spoterl, a tretjega su cigtni , 
vkrali (

1
Mesar kaié kumu svoju veliku iolog- 

rail |u na sleni, koja mesara síiéi s jednom j 
velikom sekirom, kada vola po Cell vud- 
riti hoCe.

Mesar : Jeli kume dragi, da sem dobro 
9 fotograféran ?

Kum : Dobro ste troflenl, istina dobro. t 
Nego gdo je on Clovek, koj vas s sekirom J 
poglavi vudriti hoCe ?

Jeden stari dec^o je vu sebi lak Spe- J 
kuléral : Ako se Clovek né o2eni : je Iakov 4 
как pes. Ako pak se oieui, je osel 1

i

Gugji Gregor : Ti 2enz, kam je zginula { 
to tganica s ovoga stekla

— Kaj p.taS, irn znaä, da ja pri hi2 |
nikakve alkoholne stvari ne Irpim Spila 
sem ^

Dopisnica Urednictva. <
K utnjak M. R a ck a n iza . Sa z»hvalno»t,um srao. 

primili vaSu radnju DoSla bu na red naskororr
D. M ihály M uravid, Mi radi Citamo pesrne dobro, I 

ali vaáu imo pesmu a velikom ialogtjom flilali, jer vidimo 
iz Ojo, как so naS raedjimu ski puk tak rad svadi, tak rad , 
po au'du j**n drugosa navlafii. Kaj bu sud vu \aäem poslu I 
iirekel, to mi joä neziiamo. Zato se nesme niti takva pesma 
naprej Stampati, gde au i imena nvedokov nabrojana, a i 
tuiitelj i tuienik i fiSkaljuá su imeuuvani. Pak i ovo je | 
spisano :

t »Goapodin nolarjuS tak su govorili
Nőre bi bili, birov, kaj ga nej tuZili«. I

To nam se Zilostno vidi, da on, koji mora ljude mi- 
nli, on nagovarja na dalidé svadje i na tűkbe. Pesma
dojde vu koiaru. I

Hirdetések. 1
4188/tk. 910. j

I. Árverési hirdetmény. i
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy Dr. Hajós Ferenc Csáktornyái ' 
ügyvéd által képviselt Csáktornya Vidéki 1 
Takarékpénztár végrehkjtatónak Mulosa I 
Mihály nős Golubics Erzsébettel felsőkiiály- 
falvai lakos végrehajtatást szenvedett elleni I 
217 kor. löké s jár. iránti ügyében az ár
verést az 1881 LX. t. ez. 144. 146. §§-ai ; 
alapján elrendelte, minek folylán végrehaj- 
latónik 217 kor. löké, ennek 1910. évi | 
május hó 23-lól|áró 6% kamatai 7 kor. 35 
fill, óvási, */• °/o váltódij, 32 kor. 25 fill. | 
peri, 30 kor. 95 fill. végrehajtás kérelmi, 
29 kor. 70 fill, árverés kérelmi és a még i 
felmerülendő költségekből álló követelés ki
elégítése végett a nagykanizsai kir. törvény- , 
szék és a Csáktornyái kir. járásbíróság terü
letéhez tartozó s a felsőkirályfalvai 3 sz. 
Ijkvben 4 hrsz. egész ingatlan és ehhez 
tartozó‘ legelő- és erdőillelőség 1200 kor. 
becsáron, az u. o. 103 sztjkvben 243/b hrz 
sz. egész ingatlan 85 kor becsáron, az u 
O. 329 sz. tjkvben 503/b hrz. sz. egész in

gatlan 40 kor. becsáron a 329 sz. tjkvben becsár, a azelencehegyi 641 sz. tkvben 392 !
506/6 hrsz. egész ingatlan 189 kor. becs- hrzsz. ingatlannak ugyan ezt illető »/no-ed
áron az u. o. 332 sz. tjkvben 144 hrz sz. rész 42 kor. becsáron
egész ingatlan 45 kor begyáron, az u. o. Szelencehegy községházánál
335 sz. tkvben 154/a hrz sz. egész ingatlan щ  jV| яцц hé 9-él é. l  9 érakor
36 kor. becsáron, 503/a hrzsz. egész ingatlan Qr Haj63 Ferenc Csáktornyái felperesi ügy.
4Э kor. becsáron, 506/a hrzsz. egéez ingatlan vagy helyettese közbenjöttével megtar-
189 kor. becsáron, 243/a hrzsz. egész inga- tandó nyilvános bírói árverésen eladatni 
lián 86 kor. becsáron, u. o. 338 sz. tkvben fognak
143/b hrzsz. egész ingatlan 35 kor. becsáron, Kikiáltási ár a becsár, a melynek felé- 
az u o. 1 2 G sz. tkvben 3/a hrz. sz. ingat- né, a 4 hrsz. ingatlan %-nál pedig alacso- 
lannak a végrehajtás szenvedettet illető »/.-ed nyabb áron a löbbi ingatlan el nem adható 
része 13 kor az u o. 127 sz. tkvben 236 < . .  . Alr . ... . . '
hrzsz. iugatlannak végrehajtást szenvedett . . . . . , . becsár
illető •/ ed része 124 kor becsáron az u 10 /e'ál ke8ZPénzben va8Y ovadékkepes pa- 

q99 4 .. . о/l h'_a_ • _ n_k pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedigo. 322 sz. tkvben 3/b hrzsz. ingatlannak \ nr. . 0 . űrk P . *, 40 » K
végrehajtást szenvedettet illető V.-ed része } 20, \ OT ' f nkf q6? Á  fk°£ ’ . 18 k° r . 90
13 kor becsáron k° r 80 f ’ 3 ко£  80 f ’ 4 kor|  J8 k". . . . . . . . .  90 í., 8 kor. 60 f., 3 kor. 50 f., 1 kor. 30
Felsők.ralyfalva községházánál f., 12 kor. 40 f., 1 kor. 30 f., 9 kor 60 I

1911. évi május hé 8-ik napjának délelőtt 9 érikor 2 kor. 40 f., 26 kor. 90 f., 19 kor. 20 f.
A murasiklósi 259 sz. tkvben 649/b hrzsz. 4 kor. 20 fillért.
ingatlannafc végrehajtást szenvedettet illető Vevő köle|es a véte|árt bárom egyenlő 
/e-ad része 96 kor. becsaron részletben még pedig az elsőt az árverés

Murasiklós községházánál jogerőre emelkedésétől számított 15 nap a-
1910. évi május hó 8*án d. u. 3 érikor lati, a másodikat ugyanattól számított 30

A szelencehegyi 190 sz. tkvben 336 hrzsz. nap alatt, a harmadikat ugyanattól számi- 
ingatlannak ugyan azt illető y IQ-ad r^sze lőtt 45 nap alatt minden egyes vételári részlet 
24 kor. becsáron, a szelencehegyi 190 sz. ulán az árverés napjától számítandó 5% ka- 
tkvben 387 hrzsz. ingatlannak ugyan ezt matokkal együtt az árverési teltételben meg
illető 7 eo-ad része 259 kor. becsár, a sze- határozati helyen és módozatok szerint le- 
lencehegyi 178 sz. tkvben 381 hrzsz. ingat- fizetni.
lanak ugyan ezt illető Vt4o*ed rész 192 kor. | Csáktornya, 1910 december 31. 699 *
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