
Május elseje.
Idestova úgy alakulnak majd a viszo

nyok, hogy a nyár kezdetét nem a kalen
dárium, sem pedig az aszlronoma tanításai 
szerint számítjuk, hanem kialakul a köztu
datban egy nap. melyet majd lassan-lassan 
az összes kalendáriumok piros belüvel je
lölnek s ezen a napon mindenki kirándul 
a természet szépségeiben gyönyörködni, min
denki igyekszik, hacsak pár órára is, a tiszta 
ozondús levegőt szívni, betelni mindazokkal 
a szépségekkel, melyeket az éledő s immár 
virágzó természet nyújt s ez a nap egész 
bizonyossággal május elseje lesz. mert immár 
majd mindenütt úgy ünepelik s úgy tartják, 
mintha a vallás által előirt ünnepnap volna.

Május elseje! Szinte fogalom ma már. 
Mindenki ludja, hogy ez a nap olyan ün
nepnap, mely mindnyájunknak örömöl, mind- j 
nyájunknak enyhülést szerez. Mindenki fel- j 
használja az alkalmat, hogy áldozzon aj 
természet szabad ölén, hogy lerója úgy 
vele, mint saját magával szemben azt a 
kedves kötelességet, melyet a lél elmúlása 
után oly szívesen cselekszünk meg.

Virágos erdők, mezők, bimbós bokrok 
vígan köszöntgetnek útón-útfélen. Madár csi
csergése, csermely, csobogása, bogár döngicse-! 
lése fogad mindenütt Az újra éledt tenné 
szel szívverése megindul, uj élei kering a 
természet ereiben s minden csillog, minden 
ragyog, mintha ünneplőt öltött volna magára 
az egész nagy dicső természet.

S örömujjongva, lerázva minden hél-; 
köznapi gondot, búi. bánatot, örülünk a fris-' 
seségnek, a tisztaságnak, az üdeségnek, mely

körülfog bennünket. Mintha újra élednénk, 
rninlha a mi ereinkben is friss vér csörge
deznék. Lelkünk a nagy természet magasz
tosságától át van hatva s teli tüdővel szív
juk az ózondús levegőt, mely körülölel, mely 
körülcsókolja elernyedt, bágyadt tagjainkat.

Május elseje! Nálunk is már a termé
szet, a szabad természet feléledésének ün
nepe lelt s mi is már át tudjuk érezni azt 
a magasztosságot, azt a gyönyört, melyet a 
természet igazi feltámadása az emberiség
nek nyújt.

S ha akadnak is egyes osztályok, melyek 
ezt a szép ünnepet, ezt a viruló, pompázatos 
napot a maguk részére óhajtják lefoglalni; 
ha a szocialisták vörös májust szerelnének 
csinálni ebből, a köztudatba is .álment uj 
nyári ünnepből: azért mégsem log sikerülni 
nekik, hogy elvonják azon ünneplők köréből, 
akik a maguk részére okkupállák már sok
kal régibb idő óla, semmint a szocialisták, 
a mai modern értelemben, még egyáltalában 
léteztek volna.

Május elseje voll, marad s mindenkor 
mindnyájunk ünnepe Mindnyájan le
rójuk azt a szent kötelességünkéi, mellyel 
tartozunk s melyei örömmel teljesítünk. Nem 
engedjük elvitatni egyetlen osztálytól sem. 
S nem engedjük lefoglaltalni sem, mert az 
mindnyájunké Az egész emberiségé Minden 
ami szép, minden ami örökbecsű, az min
denkié. Abból egyedül sem egyesek, sem 
osztályok maguk részét ki nem vehetik.

Május elseje, örömmel köszöntünk ! 
Szépséged, varázsod mindnyájunk lelkében 
él s nem felejtjük el még késő vénségünkre 
sem ezt a napol, melyen ifjak, bohók, s

gondoktól mentesek voltunk s önzetlenül 
adhattuk át magunkat a természet örök 
szépségei élvezetének.

Muraköz ’selyemtenyésztése.
A töldmimivelésügyi minisztérium je

lentése szerint a Csáktornyái járásban 1610, 
a perlakikan 2372. db. szederfái ültetlek ki 
a múlt évben, ebből azonban elpusztult 512 
db. Lombszedésre alkalmas ezedería volt a 
két járásban 2975. A termelésre külön ep- 
reskerlek voltak Belica, Dráveszentiván, Drá- 
vavásárhely (3000D 0), Kisszabadka, Mura- 
szenlmárlon, Nyirvölgy, Ráczkanizsa, Szent- 
ilona. Tüskeszenlgyörgy, Zalaujvár kézségek
ben. A termelés előmozdítása céljából elő
adásokat tartottak az év folyamán Dráva- 
mogyoródon, Stridóváron és Szentilonán.

Muraközben 32 községben tenyésztettek 
selyemhernyókat, az összes kereset a 10 év 
folyamán 46604 К-t tesz ki.

A termelő községek a következők vol
tak: Alsódomború (5669 K), Kotor (5360), 
Kisszabadka (4665), Drávavásárhely (3904), 
Perlak (3478), Drávaszilae (2656), Zalaujvár 
(2404), Csáktornya (2243), Drávaszentiván 
(2168), Tüskeszenlgyörgy (1682), Bottornya 
(1670), Ráckanizsa (1401), Murakirály (1345), 
Drávaegyház (1046), Bányavár (998), Mura- 
szerdahely (980), Belica (907), Muragárdony 
(650), Drávaszentistván (503), Nyirvölgy 
(4- 8), Stridóvár (426), Drávadiós (375), 
Liget vár (365), Mu rácsán у (255), Muraszil
vágy (234), Zrínyifalva (232), Miksavár (206), 
Drávanagyfalu (117), Alsópusztafa (78),Szász
kő (35), Szentilona (33) és Törökudvar

Egy megrendelt levél meséje.
V o lt egyszer egy legény, árva és szomorú.
Volt egy leány, ki úgy játszott a legénnyel, 

mint a macska szokott az egérrel.
Egyszer a leány pajzán mosollyal ajkán, 

tréfás hangon szólt a fiúnak: írjon nekem egy! 
szerelmes le ve le t!

És a fiú irt.
*

Nagysád !
Szerelmes levelet kiván tőlem.
.ló.
Most, midőn tollal kezemben rendezgetem 

gondolataimat, önkénytelenül toliamra jön a kér
dés: Vájjon kegyedet mi érdekli? A tárcaíró fo
galmazása-e, vagy pedig az én levelem? Sajnos 
ezzel a kérdéssel is (m int oly sok mással) meg
késtem. Rábízom tehát magam toliamra. Most még 
nem tudom, melyiket fogom Írni ? De tartom ke
gyedet oly okos leánynak, hogy megfogja Ítélhetni, 
melyiket irom e kettő közül ?

Írtam  m ár életemben nagyon sok szerelmes 
levelei. Higyje meg, én ezt most már az én kopasz 
fejemmel, komoly gondolkodásommal ostobaságnak 
tartom.

Hát kell azt papírra vetni, amit egy ifjú szív 
melege kisugároz époly világosan, époly érezhetően, 
m int ahogy széthinti melegét a tavaszi nap sugára, j 
vagy ahogy szétárassza kellemes illatát az erdő 
sünijében szerényen meghúzódó ibolya ? Hisz 
a júniusi napsugár boldog mosollyal, perzselő for

rósággal aranyozza be szerelme tárgyát, a szabad 
term észetet! Hiszen az ibolya a feltűnést kerülve 
édes illatárban fürdeti azt, aki nem az elérhetetlen 
pillangókat kergeti, aki nem a virághimes mező 
értéktelen vadvirágait tépdesi. Igen. Az igaz sze
relem vagy egyik, vagy másik formában megnyi
latkozik.

Szerelem —  Szeretet Barátság —  mily ■ 
szép fogalmak ezek! Mily távol esnek ezek tőlem! I

Meleg, puha családi fészekben élek. De e z ! 
—  nem az enyém. Látok fiatal, boldog szerelmes 
párt turbékolni. Látom a szerelő anyát, mint me 
legen simogatja gyermeke hajfürtjeit. Szivemben 
végigfut valami, amit magam előtt is szégyenlek. 
Irigység. E pillanatban úgy érzem, szivem vére 
folyik szét toliamban, leirom: árva vagyok.

Nagysád, megérti-e e szónak valódi értelmét?!
Egyedül ál tani künn a világban ellenségektől 

körülvéve. Egyedül bolyongok uttalan utakon, sűrű 
ködben egy meleg érzés, egy biztató gondolat nél
kül. Utamon sehol nem hajladoznak felém a remény 
virágos agai, de ridegen maradnak rám a jágcsa- 
pok minden oldalon.

Hidegség mindenütt. Fagyos arcok, fagyos 
tekintetek akkor, mikor melegen érző szivem min
den forróságával vágyom egy őszinte, meleg ba
rátságos tekintetre.

Epesztő szomorúság égeti torkomat. Üde, ba
rátságos arc integet felém pohárral kezében. A 
pohárban a szerelem üdvözítő bájitalával, kinyúj
tom kezem és a kép eltűnik egy szempillantás 
alatt.

Ez az élet délibábja.
Nincs egy önzetlenül szerető lélek a köze* 

lemben; nincs egy szív aki megértene, aki igye
keznék megérteni engem.

Nincs aki szeressen, nincs, akit szeressek!
Bánatom van, nincs kinek elmondhatnám. Az 

emberek ünnepelnek, dicsőség vesz körül és nincs, 
aki intim  együttlétkor megszorítsa kezemet.

Szivem telve van mélységes érzelmekkel, lel
kem a tartalm as gondolatok dús tárháza —  és 
nincs, akivel még csak eszmecserét is folytathatnék, 
mert —  nem értenek meg.

Egyetlenegy lélek van, kinek lelke épúgy telve 
van ambícióval, kinek époly melegen érző szive 
van, m int nekem, de ezt meg az 6 egvéni érzelem
világa az utóbbi időben úgy lefoglalja, hogy nem 
közelithetek most hozzá.

Búsan, lehajtott fővel megyek ki a szabadba, 
hol az erdő titokzatos suttogása, a szellő lágy si- 
mogatása, a madarak szerelmes csicsergése, m ind
mind szórakozása az én lelkemnek. És ilyenkór 
előkerülnek a régi idők emlékei. Visszagondolok 
arra a boldog időre, mikor még engem is lágy 
simogalással, meleg szívvel ölelt magához egy nő 
—  az anyám.

Megjelennek előttem az elmúlt szerelem bol
dog emlékei. De ezek csak egy pillanatra csilla
pítják lázasan fájó szivem zajongását. Látva ezen 
emlékek elm últ voltál, százszorosán érzem mai 
sivár helyzetemet —  hogy magam vagyok.

És ilyenkor születnek lelkemben az eltitkolt 
melódiák. Bánatos rezgésük végigfut egész való-



(1 К). A legnagyobb termelők voltak: Varga 
Flórián, Latin Iván, Loncsárics Ferenc, Jug 
József (97 K), Nagy Gábor, Janosits Fülöp, 
Kollarics József, Janics Ferencné, Novák 
Kata, Jankek Katalin, Koosz Antal, Szku- 
hala Matild, Reicsek Mária, Gütál Istvánná, 
Kramár István, Perhacs Antalne, Brzoholszki 
Ignác,* * Bóna József, Rusits István, Pintárics 
Imre, Pecsornik Rezső, Novák Tamás, Hor
váth István, Kanizsai János, Bestjanek József, 
Tkalecz Tamás, Bisztrovics Mihály, Szép 
Jánosné, Jagecz Lujza, Granamer Anna, Bu- 
janics Kati, Góves András.

Gubókért az 1910. évben Csáktornyán 
7873 К -t fizettek ki a muraközi termelőknek.

A vármegyének 10 községe között, ahol 
a selyemtenyésztés 1910-ben legjobban si
került. Muraszentmártont, Csáktornyát és 
Alsódomborút is találjuk a kimutatásban. 
Eszerint MuraszentmártonBan 87 termelő 
1168 kg. gubóért 2363, Csáktornyán 26 
termelő 269 kg-ért 545 s Alsódomborun 16 
termelő 218 kg. gubóért 411 К -t kapott.

Muraközben a selyemtenyésztést jó in
dulattal karolták fel s ezért a felügyelőség 
részéről elismerésben részesültek: Szalmay 
József a Csáktornyái járás főszolgabirája, 
Dénes Béla, Dobsa Kálmán, Kisfaludy Gyula, 
Zala József, Czira Sándor jegyzők, Petries 
Ignác Csáktornyái városbiró, Thorday János, 
Danitz Sándor, Krampatits József, Tóth Sán
dor, Kárner Ágoston, Koosz Antal tanítók s 
a Déli Vaspálya Társaság üzletvezetősége.

Schmidték zenevizsgája.
Schmidt Ede és felesége fáradhatatlan 

kitartásának a gyümölcseit élvezhettük e hó
22-én este, amikor 43 tanítványuk egy 
vizsga keretében bemutatta az eredményt, 
mit zongorán és hegedűn Schmidték veze
tése mellett aránylag rövid idő alatt elérhet
tek. Az estély fél 9 órakor egy melodrá
mának elnevezett prolog-félével kezdődött, 
melyet Pecsornik Márta, Baumann Vilma, 
Höhn Mariska és Imre Sári adtak elő. Az 
57 pontból álló program két részre oszlott 
s zongora — és hegedügyakorlatokból, átira
tok, majd nehezebb darabokból állott 2, 4, 
sőt 6 kezes előadásokban, egy vagy 2 zon
gorán előadva, részben hegedükisérettel. Szép 
volt különösen a Bűvös vadász és Oberon 
nyitánya, a Schlittenpost és Die Glocken 
(Schmidt), a Durand keringő, a Csáktornyái

mon, ott van szemem bágyadt csillogásában, han
gom elfátyolozott, halk zenéjében.

És bánatosan járom  az avart, szomorúan 
kiáltok bele az ébredő természet boldog zajába; 
vájjon meddig ta rt ez ? M ikor találok egy megértő, 
egy szerető hű párra, kivel együtt szárnyalhatnék 
fel a magasabb szférákba, távol a szürke emberek 
hétköznapi z a já tó l! Kivel nemcsak a közönséges 
emberek szerelmében egyesülhetnék, hanem ölel
keznék a szivünk, a lelkünk egy ideálisan szép 
feladat megoldására . . .  eh, de m it beszélek, hisz 
ez magát úgy sem érdekli.

Látja, szerelmes levelet akartain írn i és le
írtam  magának azt, hogy milyen a lelki árva.

Lelkem könyével Írtam  a levelet. Rz az én 
levelem nem a tárcaíróé. Épen ezért nem is szá- 
ipítok arra, hogy figyelemmel elolvassa, kit érdekel 
egy ábrándos poetalélek bánata ?

Nagysád! ne haragudjon, most nem tudok 
szerelmes levelet Írni. Talán  majd máskor . . .

*
Mikor a leány elolvasta ezt a levelet, fel

kacagott
Hát nem nevetséges az, hogy egy életerős 

ifjú a bimbófakadás idején, napfényes virágillatos 
tavaszban árvaságról beszél !

m a

szépségek (Schmidt), Liszt II. Rhapszodiája, 
3 részlet a Hunyady Lászlóból (játszották 
Herzer Irma, Mayer Ella és Zrínyi Kornél) 
továbbá a Rákóczy és Jókay induló Elő
adásra kerü lj 5 nagyobb ábránd is, melyek
ben Grünfeld Juliska, Durkó Margit, Schmidt 
Olga, Pecsornik Paula és Kovacsics Margit 
arattak sok tapsot. Különösen ki kell emel
nünk Sárközy Ferenc ügyes hegedűszólóját 
(Kreutzer Etude) Schmidt zongorakisérete 
mellett s Dobosy Irmának ügyes teknikára 
való jót átgondolt, értelmes játékát, mellyel 
Székely fülbemászó Rhapszodiáját a prog
ram végén nagy sikerrel előadott

A túlságosan hosszú programot a Hym- 
nusz fejezte be negyed 12 órakor, melyet a 
hosszú ülésben agyonfárasztott közönség 
állva hallgatott végig.

Schmidték természetesen rokonszenves 
tüntetésnek voltak részesei a közönség ré
széről, nagyobb lett volna azonban a hatás, 
ha az estély ily túlságosan hosszúra nem 
nyulott volna ki. A résztvevő fiatal szerep
lőkre és a közönségre való tekintetből a 
rövid program ajánlatosabb A vizsga után 
Sárközy zenéje mellett tánc volt, mely csak 
reggel felé végződött.

— Hirdetmény. A városi elöljáróság 
közhírré teszi, hogy miután az úrbéreseknek 
f. hó 25-ikére kitűzöm alakuló gyűlése, a 
megjelentek csekély száma miatt megtartható 
nem volt, ugyanabból a célból újabb köz
gyűlési határidőül május 7-ikének d. e. 8 
órája tűzetett ki a városháza tanácstermében 
azzal a hozzáadással, hogy a közgyűlés a 
megjelentek számára való tekintet nélkül 
határzatképes lesz.

— Hirdetmény. Csáktornya község elöl
járósága közhírré leszi, hogy Csáklorya köz
ség határában eszközölt részletes kataszteri 
felmérés folytán a becslő biztoe a helyszí
nelést Csáktornya községben 1911. évi május 
hó 3-án d. u. 3 órakor kezdi meg.

K Ü L Ö N F É L É K .

Tavasz.
Visszatért a tavasz, vissza tért a z  Élet,
Távol elhalóan, sejtelmesen, húsán 
Zeng a téli ének . . .

Megjött a tavasz, de rám nem hoz örömet, 
Sejtelmesen, lágyan csengő életdala 
Engem bánt, eltemet . . .

M ásoknak a ta va sz  föltámadás, é le t!
Nekem megalkuvás a rideg hallá/al -  
Én már nem remélek . ..

Egy vágyam van, am i rám megváltás volna, 
Ha vidám madárdal, lágy szellősuttogás 
Síromra hajolna . . .

V isszatért a tavasz, v issza tért az Élet,
Távol elhalóan, sejtelmesen, búsan 
Zeng a téti ének . . .

M e k o v e tx  K á r o ly .

— Zrínyi ünnepély. A Zrínyi Miklós 
születésének évfordulója alkalmából szokásba 
vett Zrínyi-ünnepélyt holnap is megtartják 
Csáktornya és környékének iskolái. Az ün
nepély a Zrínyi-téren folyik le a Zrínyi-em
lékoszlop előtt s 10 órakor kezdődik. Az 
ünnepi beszédet Gábriel Jenő tanílóképzö-in- 
tézeti növendék mondja. Más tanulók sza
valni fognak

— Halálozás. Súlyos csapás érte vá- 
j rosunk érdemes iegyzőjél, Dénes Bélát és 
j családját. Édesapja, Dénes Ferenc, nyug. 
jszepetneki körjegyző és m. kir. postamester

f. hó 24-én, a halotti szentségek ájtalos fel 
vétele után 86 éves korában Galambokon 
elhunyt. A megboldogultat számos gyermek, 
unoka és dédunoka siratja. E hó 26-án te
temették el a galamboki sirkerlben. Áldás 
és béke hamvaira !

— Hivatalvizsgálat. Závody Albin kir. 
kúriai biró, a nagykaizsai kir. törvényszék 
elnöke, f. hó 19-én Csáktornyára érkezett, 
hogy a helybeli kir. járásbíróságot és telek
könyvi hivatalt felülvizsgálja. Öméltósága a 
vizsgálatot három napon át teljesítette s az 
észleltek fölött legnagyobb megelégedését fe
jezte ki. Öméltósága 23-án utazott vissza 
Nagykanizsára.

—  Honvédállatorvosok. A honvédelmi 
miniszter a budapesti állatorvosi főiskolán 
ingyen képeztet ki honvédállatorvosi tisztvi
selőket. A folyamodványok eziránt a minisz
terhez küldendők.

— A nagykanizsai gőzfürdő. Nagyka
nizsa város a gőzfürdőt, mely eddig két 
nagykanizsai takarékpénztár tulajdona volt, 
múlt héten megvette. A város képviselőtes
tülete nagy szótöbbséggel elhatározta, hogy 
a gőzfürdőt majd 44 ezer koronáért a város 
birtokába veszi. Nagykanizsa a fürdőt a kor 
igényeinek megtelelőleg átalakíttatja.

— Fatenyésztő tanítók jutalmazása. A 
Magyar Földhitelintézet a hazai gyümölcs
fatenyésztésnek községi faiskolák útján való 
előmozdítása céljából az idén is egy 600 
koronás. 2 drb. 400 koronás és 18 drb. 
200 koronás díjat tűz ki oly tanítók jutal
mazására, akik faiskolát kezelnek és a ía- 
tenyésztés terén szembetűnő sikert képesek 
felmutatni. E díjakra pályázhat minden ma
gyarországi községi faiskolát kezelő néptanító, 
valamint oly községi kertész is, aki a fais
kola kezelésén kívül a népiskolákban a gyü
mölcsfatenyésztést hivatásszerűen tanítja. A 
pályázati kérvényeket május hó 15-ig kell 
beadni a tanfelügyelőhöz.

—  A mezei egerek pusztítása. A mezei 
egerek sok kárt tesznek a szántótöldeken. 
Ezért kiirtásukra mindenki törekszik. Miután 
ily célra a szénkéneg is alaposan beválik, a 
földművelésügyi minisztérium megengedte, 
hogy a raktárak kezelői, ha valaki hozzájuk 
ily kérelemmel fordul, mezőgazdasái célokra 
is adjank szénkéneget. A szénkéneg méter
mázsája 33 koronába kerül.

— A »Csáktornyavidéki Gazdakör« 1911. 
évi április hó 30-án, vasárnap délután fél 
4 órakor Csáktornyán, a »Zrínyi« szálló 
nagytermében közgyűlést tart, melyre a tagok 
meghívatnak. Tárgy: jegyző és aljegyző vá
lasztása, továbbá tenyészüszők beszerzése 
feletti határozat. A közgyűlés után előadás 
lesz az okszerű állattenyésztésről vetített ké
pekkel. Az előadásra nem tagok is szívesen 
láttatnak. Mesterics Aladár gazdaköri elnök.

— Sárközy Testvérek jóhírű zenekara 
Horváth József személyében elsőrendű prí
másra és karmesterre tett szert, ki nagy tu
dással és kitűnő játékával ismét a régi ní
vóra fogja emelni városunk első zenekarát. 
Minden szerdán, szombaton és vasárnap a 
Zrínyi kávéházban hangversenyez.

— TUz Kotorban. Múlt vasárnap dél
után tűz volt Kotorban, mely érthető ria
dalmat okozott. A lüz egyik mellékutcában 
támadt. A kigyult zsúpos pajta tetejét ai 
elősietett kolori tűzoltóság lokálizálni igye
kezett ugyan, de azért az időközben elősi
etett alsódomborui és muravidi tűzoltóknak 
is akadt dolguk, mert nemsokára még hat 
más gazda épületei is lángba borultak. A* 
épületek földig leéglek. Szerencsére köztük



csak egy volt lakóház, a többi melléképület. 
A tűz okát még nem lehetett megállapítani. 
A csapást fokozza, hogy a házak csak 
részben voltak biztosítva s hogy a töldmives 
nép gazdasági eszközei is megsemmisültek. 
A kár néhányezer koronára rúg.

—  A szülés áldozata. Latin Anna 
kotori 36 éves asszonyt f. hó 23-án felbon
colták, mert szülés közben gyanús körülmé
nyek között meghalt. A halál állítólagos oka 
néhány vén asszony tudatlansága, akik a 
szegény asszonynak a szülésnél segédkeztek. 
A boncolás máris kideritetle, hogy a szülés 
körül az asszonyok vétkes mulasztást kö
vettek el s igy az asszonyokat a biróság elölt 
fogják felelősségre vonni Az anyával együtt 
a kis gyermek is elpusztult.

.— A fürdők könyve. A M a g y a r  f ü r d ő 
k a l a u z  gondos és lelkiismeretes munkával meg
szerkesztett belső tartalm a a legszebb harmóniában 
egyesül a mű külső technikai kiállításával. Szer
kesztője ERDŐS JÓZSEF, a hazai fürdőhelyekről, 
nyaralótelepekről, sanatoriumokról, vizsgyógyin- 
tézetekről és ásványvizekről m inder fontos és 
szükséges tudnivalót állíto tt össze modern és sza
batos formában. A művet az érdekelt körök figyel
mébe ajánlhatjuk, akiknek hivatásuk pangó hazai 
fürdőügyünket előbbre segíteni s ezzel egy állan
dóan hangoztatott panaszt orvosolni. A szokatlanul 
díszes vaskos kötet a vasúti és hajótülkéken, szál
lodákon, orvosokon, kávéházakon kívül a nagykö
zönség rendelkezésére is áll. A fürdőző közönség 
nagy hasznát veheti. (Magyar Fürdőkalauz kiadó- 
hivatala , Budapest, VI., Eötvös utca 36.)

— Ipariskolai segély. A vallás- és köz- 
oktatásügyi s a kereskedelemügyi miniszté
rium a helybeli alsófoku iparos tanonciskola 
ez évi segélyezésére az országos tanoncalap- 
ból 506 s Hz orsz tan isk. alap jelleg nél
küli álladékából 994 összesen 1500 K-t 
engedélyeztek.

— Falusi tíiU'Hj. Horváth János cseres- 
nyési lakos zárt lakását fejszével feltörték s 
onnan a húsfélét, gyümölcsöt, egyéb termé
nyekei s különféle házi edényeket, összesen 
145 К értékben elloplak. A csendőrség a 
tettest kézrekerítette s a kii. ügyészségnek 
feljelentette.

— Csalfa fuvarosok, özv Kozma 
Györgyné ráckanizsai vendéglősné a napok
ban két arra jóró s előtte ismeretlen fuva
rosnak 100 db. pintes üveget adott át, hogy 
ezeket Regedében, ahová indultak, savanyu- 
vizzel töltessék meg. Múltak napok, de se 
víznek, se üres üvegnek se ,hire, se hamva 
nem volt. Az asszony ekkor a csendőrséghez 
fordult, mely rövid kutatás után Jernecz 
Rémus és Andrasek József tólszerdahelyi 
lakosokban a kérdéses fuvarosokat ki is 
nyomozta. A tettesek a cselekmény elköve
tését beismerték.

— Égő erdő. Novák Balázs ternovcsák-i 
hegyi lakos jelentést telt a csendőrsrgnél, 
hogy ternovcsákhegyi íenyűerdejét valaki! 
felgyújtotta s neki ezzel körülbelül 122 j 
К kárt окогоИ. A járőr kiderítette, hogy a 
tüzet Golenko Ferenc 12 éves ternovcsák
hegyi és Csurin Antal hasonló korú gábor-j 
völgyi fiuk idézték elő. A kis fenyves azj 
erdő szélén rakott lüztől gyuladt meg.

—  Népesedési statisztika. Szül et tek:  
Podvezánecz Mária, Podvezanecz György, 
Majiényi Julianna, Vugrinecz István, Ma
gyar Irén, Kovács Erzsébet, Petries Jenő. 
Meg h a l t a k :  Schwarz László (3 é.), tíehoj- 
nik Julia (6 é), özv. Rosenberg Zsigmondné 
(65 é), Lipich Győző (7 h), Jagecz Teréz 
(5 h), özv. Jurinecz Jánosné (73 é), Kópiák 
Károly (18 é). H á z a s s á g o t  köt öt t ek:  
Wohlmuth Jakab és Horvatics Mária, Ben- 
csik Károly és Goricsány Mária

— Az uj ovodák építése. A város te

rületén épülő két ovoda építésének árlejtése 
az államépiteszeti hivatal kiküldöttjének, 
Ziegler Károly főmérnök elnöklete alatt, múlt 
szerdán délután történt. Hat pályázó ajánlata 
közül a legelőnyösebb Kirchfeid Károly 
Csáktornyái építőmesteré volt, aki ez alapon 
a kél ovodát fel is építi. Az épületek a szer
ződés értelmében szeptember 1-sejére ren- 
deltetésöknek átadandók.

— A gyermekápolás nagy problémája meg
oldást nyert, mert bebizonyosodott, hogy ha az 
elválasztás idejétől kezdve a Phosphatine Falieres 
világhírű gyermektápszerrel táplálják a gyermeke
ket, sohasem kell emésztési zavaroktól tartani. A 
világ legelőkelőbb gyermekorvosainak tapasztalatai 
szerint a Phosphatine Faliéresnél nincs jobb és 
értékesebb tápszer m ár azért is, mert könnyű 
emészthetősége mellett az ize is kellemes, a fog
zást megkönnyíti és biztosítja a csontrendszer 
egészséges fejlődését.

—  Művészestély. Igen kellemes és ta
nulságosszórakozásban lesz része ma a Zrínyi- 
szálló nagytermében közönségünknek. Egy 
exoticus társaság, Calacuta büvészmester 
vezetése alatt tartja érdekfeszítő, izgató mu
tatványait. Aga, a magnetikus hölgy, Miss 
Saida indiai csodanő, Ben Mirza Juszuf bej 
a sérthetetlen eléghetellen ember, Trobaica, 
a lebilincselt medium, Ben Aska a beszélő 
halálfej, mindegyik egy-egy csodás, orvostu- 
dományilag megfejthetetlen mutatványsoro- 
zatlal gazdagítják az igen magas nívón álló 
és egész Európában köztelszést aratol- 
műsort. Ma délután 4 órakor ifjúsági gyer
mekelőadás, este rendkívül érdekteszítő szel
lemidézés. Kezdete 8 órakor.

— Enkarisztikus értekezlet. Nagy egyt 
házi ünnepe lesz Nagykanizsának e hó 2-án. 
Ekkor gyűl ugyanis össze a környékbeli 
papság, hogy Kranitz Kálmán felszentelt 
püspök elnöklete alatt az Oltári szentség 
iránt való ragaszkodását és szeretetét nem
csak kifejezésre juttassa, de annak kultuszát

! úgy az egyháziak, mint a világiak körében 
1 ápolja és fejlessze. Az enkariszlikus gyűlés 
I első része a Ferenciek templomában folyik 
le a 9 órakor kezdődő misén. Itt maga a 
püspök fog pontifikálni. Szent beszédet Színek 
Izidor dr. lazarista miszionáris mond, aki 
azelőtt panonhalmi theologiai tanár volt. L) 
e. 11 órakor a Ferenciek zárdájában van 
az értekezlet folytatása. A püspök megnyi
tója után 3 előadás lesz az oltáriszentségröl, 
a gyakori szent áldozásról s az oltáregye
sületekről. Délután 1 órakor lársasebéd lesz, 
majd 3 órakor Kranitz Kálmán püspök a 
Ferenciek templomában szent beszédet mond. 
Utána szentségimádás és lilánia s kedvező 
idő esetében körménél az Oltáriszentséggel. 
Nagykanizsán a gyűlésre nagy előkészületet 
lesznek.

— Nagy Károly öngyilkossága. A sze
rencsétlen nagykanizsai Írnok holttestét f. 
hó 26-án megtalálták Miután a Murányi
adról kifogott holttest nem Nagy Károly 
teteme volt, tovább kutattak, inig végre Zá
kánynál ráakadtak. Egy váltóőr vette észre 
a Dráván lassan lefelé úszó holttestet s jelző 
zászlajának kampójával ki is húzta. A csen
dőrség a személyleirások alapján csakhamar 
megállapította, hogy a hulla Nagy Károly 
földi maradványa. Amit felesége is végérvé
nyesen konsialált. A jobb sorsra érdemes 
írnokot csütörtökön temettek el Zákányban.

— Nagykanizsa uj postapalotát kap. 
Nagykanizsán uj postapalotát építenek. Az 
épület a Kazinczy és Zrínyi Miklós utcák 
sarkán a Délzalai lak. pénztár telkén épül. 
Az építés a miniszteri rendelet értelmében, 
amennyiben megfelelő anyagi eszközök ren
delkezésre állanak, már a jövő évben kez
dődik meg.

—  A »Vasárnapi Újság« első helyen Zichy
Ágost gróf új főudvarnagy arcképét közli. A többi 
képek érdekes sorozatát a magyar képzőmű vésznők 
kiállítása, az argentiniai hústermelés, az albániai 
lázadás, a bagdadi vasút, a Tessza operaházi pre- 
miérje, a húsvéti nagy football versey, anew yorki 
nagy tűzvész stb. adják meg. Szépirodalmi olvas
mányok: Móricz Zsigmcnd novellája, Rákosi V iktor 
regénse, Marcell© Tinayre franciából fordított re
génye stb. Egyéb közlemények: Alexander Bernát 
tárcája a vándorösztönről. Junius cikke, tárcacikk 
a hétről s a rendes heti rovatok. A »Vasárnapi 
Újság« Előfizetési ára negyedévre ö t k o r o n a  
(Budapest, IV. kér , Egyetem-utca 4. szám.)

—  A balatoni körutazápi jegyek. A Ba
latoni Szövetség kérelme folytán a kereske
delemügyi miniszter elhatározta, hogy a múlt 
évben bevezetett, nyolc napig érvényes kör
utazási jegyek a tolyó évben 14 napig lesz
nek érvényesek. — Hogy a balatoni kör
utazási jegyekre a figyelem az eddiginél 
nagyobb mértékben ráterelődjék, a miniszter 
elhatározta, hogy a körutazási jegyekre vo
natkozó hirdetményt — úgy a balatoni vasút 
vonalain járó, valamint a déli vasulaknak 
a Balatonnál közlekedő kocsiszakaszaiban 
is kifüggeszteli.

—  Néprajzi muzeum. A magyar nemzeti mú
zeum igazgatósága ezúton is felkéri a nagyközön
ségei. hogy a vidéken országszerte divó húsvéti 
és pünkösdi népszokásokhoz fűződő tárgyaknak 
a múzeum részére való megszerzésében legyen 
segítségére. Népéletünk rohamosan halad az el
színtelenedés felé, minden цдр egy-egy régi szép 
szokást vált fel az uj, egy-egy régi népéleti tá r
gyunk kerül a lomok közé vagy a tűzbe. Hazánk 
önművellsécének megismertetéséhez járú l mindenki 
egy-egy olykor nagyon is fontos adattal, aki ezen 
tárgyakat megmenti s a legillelékesebb helyre a 
M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának beküldi. Ilyen 
tárgyak példáúl karácsonykor a betlehemes temp
lomok, bábok, álarcok, süvegek, ruhák, láncos 
botok, hangszerek, kalácsok, a regölés szerszámai 
és kosztümjei, aprószentek napján használt kor
bácsok, kereplők, újévi szokásokhoz fűződő tárgyak, 
háromkirály napján használt álarcok, süvegek, 
ruhák, kardok, stb. Vizkereszt, gyertyaszentelő napi 
tárgyak. Balázsjáráskor használt páros szentelt 
gyertyák, farsangi álarcok, ruhák, busójárás és 
szerszámai. Húsvéti kereplők, himes tojások. El
jegyzési és lakodalmi tárgyak; u in. jegykendők, 
jegyajándékok, vőfél у botok, bokréták, lakodalmi 
zászlók, vőlegénybotok, völegényi és menyasszonyi 
koszorúk, párták. Mindenféle népszokást ábrázoló 
fénykép, stb. stb. Kérjük tehát a művelt közönsé
get, kik kérésünket kellőképen méltányolni tudják, 
hogy az itt felsorolt tárgyakat, esetleg a fel nem 
soroltakat is, Múzeumunk részére ajándékúl, esetleg 
csekély díjért szerezze be s a M. Nemzeti Múzeum  
Néprajzi Osztálya (Budapest, Városliget. Iparcsar
nok) részére portómentesen küldje be, Gyűjtésünket 
kiterjesztjük hazánk egész területére s az összes 
nemzetiségekre is. A Néprajzi Osztály készséggel 
megküldi az összes érdeklődőknek Magyarország 
néprajzi felkutatására szerkesztett kérdőívét, ha 
az illető levelező-lzpon hozzáfordul.

—  Házinyul teyésztés. Az országos Szövet
ség a budapesti Csillaghegyen 500 ketreces nyul- 
telepen állandó nyulkiállítást és vásárt tart fenn, 
amivel a tenyészanyag beszerzését és értékesítését 
könnyíti meg és mintaszerű berendezést és á lla 
tokat m ulat be. A tenyésztés előmozdítása céljából 
a központi vásárcsarnokban állandóan friss házi- 
nyulhúst árúsít kg.-ként 1.20 К -ért. Ezzel a fővá
ros élelmi piacát támogatja s hozzájárul a hús- 
drágaság enyhítéséhez és a nyulterraelvények ér
tékesítéséhez. S inig egyrészt nyulgereznák kidolgo
zását elvállalja, másrészt hivatalos lapja állandóan 
irányítja a tenyésztőket, am it az ország minden 
részében megtartott előadásokkal is előmozdít. A 
Szövetség irodája bárkinek felvilágosítással szolgál 
nyultenyésztési ügyekben s mérsékelt árorv bárki
nek tenyésztő anyagot ad, vagyontalanoknak pedig 
teljesen ingyen. Tehát mindenkinek módot nyújt 
arra, hogy ezzel a hasznos gazdasági ággal nagyobb



'0 G E N J .

Ogenj ! I jaj meni, nigdar nebu dobro! 
Ludi gori! . . . . Takve zdvojne vike Cujemo 
iz bliza i s daleka sa tu2nim sumom nast- 
ran potegjenih zvonov. Komaj smo se lépo- 
ga, toploga protuletja doóekali, veC je zrak 
pun s osmodjenom dühöm; na mesto vu- 
godnih pesnicah, Cujemo suze s preéajuCe, 
tu2oe plaCe i zdvojno javkanje.

StraSno je to óuti, kada je vu mirnim 
vremenu геС, ako зато od jedne kuCice, 
kotca ili petrenec slame; ar poleg toga je 
bogataSu samo jeden stari Skrlak zginul, ali 
siromak gol ostane, как on, koj se kuplje, 
рак mu nevidljivi tat na strmcu ostavljeno 
8vu opravu vkradne. Z jednim réCjom : kol
dus postane.

Na vuzméni bondélek je ogenj vu Fi- 
tyehazu, v sredu vu Dravanagyfalu, na Pi
sano vilaniCko, tojest Bélo- nedelju vu Ko- 
toru SterCiju delal. To je jeden za drugem 
na blizoma, a s daleSnje okolice pak su 
svakdaönje novine dan na dan sve pune 
od velikih i straSnih ognjov

Ne hotomice nam se na jezik to pitanje 
presili : —  Zakaj ? — Pak zakaj nam té 
2ereCi neprijatelj kroz leto né samo za par 
sto krunice slamu, drvo, hi2u, stanje, 2ivadu 
i drugo zaniSti, nego millione i millione 
vrédne spomenike, dragocénosti i druge 
vrédne stvari, koje nazaj nadomestiti veC 
nikada né mod. Stanovniki obcine Ököritö 
niti za sto lét nebudu zabili 1910. leta vuz- 
meni popoldan.

Tamo ran lak, как vu spomenitih ob- 
Cinah i svakde, je zrok : lahkoumna nepaz- 
Ijivost i gréSna nemarnost.

Ove dvoje slaboCe naroda redarstvo i 
vekSe oblasti jako dobro znaju, pak da na
roda ipak braniju od takve guste nesreCe i 
da ga siliju, da se predi neka brani, nek 
táj Cerleni pévec sprehunte i Crez obCinu 
leti; daju stroge zapovedi van, — kaj mora 
svaki gazda pripraviti za hitru pripomoC 
nagloga ognja

ObCinski birov, na zapoved viáeáe ob
lasti, daje prebobnjati, da: svaki gospodar 
je du2en — pod terhom stroge kaStige — 
pri zdencu, barem jednoga, velikoga Cebra, 
navék s vodom napunjenoga dr2ati; na stu- 
pu vuliCne lese mora biti prebita jedna ve- 
lika slamnata metla na jakim i dugiin po- 
riSCu; na dalje jedna jaka Cakla.

Okrenimo i ogledajmo se jedno malo. 
Ako najpazliveSe motrimo, nemremo nigdi 
göre spomenuto oru-.je opaziti. Gdé je naj- 
viSe slame i drugoga goreCega materiala, 
tarn ga ne niCesa. Pri svaki deseti —  dvaj- 
seti s Crépom pokritoj hi2i najdemo pri 
zdencu na mesto s vodom napunjenoga ve
likoga Cebra, jednoga sprhjenoga, rezsuSe- 
noga, suhoga Skavca. (Ki vrabec bi vu nje- 
ga navék vodu grabal ?) Na stupu je pre
bita ili pak vu razpuk vtekjena tri pednja 
duga, tenka, suha vrbova veöica, na kojoj 
se SpinCi jeden slamnati pemzlek s kojem 
si isti gospodar v sobotu veCer za podbri- 
vanje niti bradu nebi mogel nasoponiti.

Caklja ? I to je ! Od stare zahitjene, na 
papir tenko zaherdjavlene motike dvoja

krila kovaó odséCe, pak ostane posrednja 
2ila sa luknjom za dr2alo. Toga Skrampla 
kovaC pazlivo stopi, onda ga smolom ponovi. 
dobi knjemu spodobno poriSCe, pak ga vun 
deneju vu dru2tvu svojih gingavih ili veC 
pokojnih suvojnikov na poSpot céloga svéta.

Eto ti dru2tvo krasnoga vojniCkoga o- 
ru2ja, kojo je opozvano nato, da bude vu 
ognjeni sili branilo siromaStvo onoga, koj 
jih je tarn pripravil.

Slém je zakonu i zapovedi zadovolj- 
Stina uCinjena. Samo je to ipak velika fa- 
linga, da se s takvemi nepromiSlenemi Cini 
paragratuSe sigrati trsiju, kojem ogenj Ciäto 
nikaj né Skodi, nego takvo osramoCeno i 
s norcom vun postavljeno sredstvo vu sili 
tém vise osvéti onoga, koj jih néje za nikaj 
dr2al.

Mi piSemo vu uovine dan i noC, ter- 
simo se naroda osvétliti, opa2ene dobre i 
hude navade, te2koCe i druge hasnovite pot- 
reboCe sa dobremi navuki podupirano pred 
javnoslju polaZimo, tak, da si od onoga 
vrédni i poStuvani Citatelji razSiriju obzor i 
tak druge, koji ne Citaju Щ vu obCe Citati 
neznaju, takaj osvélliju i njim hasnuju s 
dobremi navuki.

Medju stotinami sluCaji vatre uzroko- 
vaju 99-krat decu, prémda se zrok rétko
sazna.

1 to se s mirnom duSom primati more 
i mora.

Svi roditelji, koji vise decu imaju, dobro 
znaju. da je déle onda naj hmanjeSe, kada 
mati va2noga i silnoga posla svrSiti mora, 
ili pako se malo poCinuti hoCe. Na jeden-

Jeka iliti odzov.
Misiim da svaki zna kaj je »jeka«. 

Ako se najme u gustu Sumu ili prama vi- 
sokom briegu izkrikne koja rieC a onaj glas 
se odbije le ga on, koj ga je izkriknul nat- 
rag Cu je, i po velikih sgradah, как su lo 
velike cirkve, gradovi, fabrike, se takove 
jeke Cuti mogu. Anda to je »jeka« iliti 
»odzov«.

A sada na pripoviest samu !
»Kaj bi ti rado? —  Ruku mojekCeri?

—  Takov skitalac bez krajcara novae u 2epu !
—  Ja misfim, da CeS najbolje uCiniti, ako 
mi se izpred oCiuh izgubiS — marS! —  
tarn je tesar vrata naCinil . . . . ! «  —  Ovak 
je burlaCil oSterijaS »k zlatomu volu,« te 
je joS obuzet srditostju, hitil stolnoga ruC- 
nika proscu, iliti snuboku u glavu

Svakomu drugomu, izvan gospodinu 
Hermanu, otcu liepe Janice, bi Peter bil, 
koj ju je veC tri godine dana Ijubil, barem 
tri rebra potrl; ali misteCi na buduCnost, 
mogel je samo u sliski izmucati : »Ali 
gospodin Herman, mi se за Janicom za- 
jedno veC tri godine ljubimo, pak sain onda 
ja hotel . . . «

»No je« —  pretrgne ga gosodin H er-1 
man — »samo mi naj dojde moja liepa 
kCerka Janica, pak mi ona to neka reCe, 
ako hoCe nekaj izvanrednoga doíiveti! —  
Takova fina dievojka, koja ima miraz 25000 
krunah, pak da sad takovoga bogca bez 
krajcara u 2epu uzimlje!«

»Dobro je, ja idem« — odgovori mla- 
diC — »ali ja vam, gospodin Herman ne- 
velim sbogom ! —  Ja Cu joS s vami go- 
voriti!« — I tim otide iz sobe. Nekoji gosti, 
koji su vani pod lipom sedeli te bili sluSa- 
telji i sviedoci log nevugodnog sluCaja, medju 
njima i dvie gospodiCne iz niekog stranjskog 
varaSa, gledali au sa2aljenjem za odhadja- 
juCim jakog tiela, plavih lasih, modrih o- 
Ciuh i baS liepog lica mladiCem.

Gospodin Herman, koj je uvidel, da 
gosti njegovu grubjanStinu neodobravaju, a 

jktomu je i u se doSel, da se je na Petru 
svojim grubim ponaSanjem prenaglil, jer je 
Peter bil njegov veliki pornoCnik, dapaCe 
glavni faktor, u primamljivanju iz svih st- 
ranah gostov u onu stranu i na njegovu 
hasén u njegovu oSteriju, как Cemo to na 
koncu ove pripoviesti saznati, postal je nad 
svojom naglostju tak zlovoljan, da je izra- 
ven otiäel u kuhinju, iz koje se je za Cas

Cul glasni plaC liepe njegove kCerke Janice, 
kaj je bil dokaz, da je i Snjom tu, u svojoj 
zli volji imal neugodni spomenek.

OäterijaSu к ziaton.u volu Hermanu je 
sada poCelo neugodno postajati, ne da bi si 
on 2elel Petra za svojega zeta, njemu nije 
radi toga bilo 2al, da se je prama njemu 
grubo ponaäal, veC je sada naslalo pitanje, 
jeli bude njemu moguCe sada, u sredini 
saisone nekoga najti, koj bi bil sposoban 
takovoga pouzdanoga, pristojnoga i delav- 
noga pomoCnikd, kakov je bil Peter, u nje- 
govom gSeftu nadomestiti, jer Peter je u 
torn gSeftu vise vriedil, nego svi ostali о 
kuCi. A onda, kaj bude sad iz le glasovite 
jeke ovde, kojoj baS za volju su stranjski 
iz svih krajev simo dohadjali?

Jer. oSterijaS k-zlatomu volu je svoj 
imelak imal zahvaliti Cudnovitomu sluöajo, 
koj je I onu okolicu na glas iznesel lek, 
da su iz sviuh stranah izletnici hodoCastili 
onamo, za da Io Cudo vide i Cuju. Bila je 
najme na ledan kilometar od njegove oäte* 
rije udaljena peCina, kojoj su nametnuli ime 
»govoreCi kamen«, koj je od sebe daval 
jeku osobito liepim glasom, liepSim nego se 
je njemu dovikivalo. To je bil glas, za ko* 
jega bi mu mnogi neapolitanski tenor bil



arat déle vtihne, a materi pako dobro apa-1 na jedenkrat gori. Deca, koja au lőj nesreéi se je pri Topolnjak Antaiu postai, Pasimo 
dne poCinek ili mirno poslovanje. Na jeden- zrok, au zdavnja i to zabila, da au gda tam anda na Sibice, i imajmo brigu na diéce 
krat se zmisli, pák zove svojega maloga pi- bila, a stareái pako mirno potverdjivaju, da sada, kad amo od hi2e daleko, i kada na 
ceka, a on mudro muci. Nazadnje ga naj- su deca né kriva. polji délamo I
deju, ali uvek vu kvaru. Bilo, как bilo, glavno je to, da pazimo — N ajdjeno d eteéjestrv in a . Blizo

Так dél&ju i vekáa deca vuni. 1 pos- na vatru. Doklam ju mi ladamo i ravnamo, Csaktornja varaáa, polek buzaSskoga mosta, 
krijeju se na najZe, dkedenj; vu kuruínjak, nam je na véliki hasén, ako pák se oslo- od mosta na sto koraCe u Trnava potoku 
kotec, ötalu; za hi2om, Skednjom, kozlicom. bodi i objaCi, onda jaj za one i ono, kaj su aprilid 20-ga poslie podne jedno deteC- 
Pak ako je Sto zove, veksi male tidiju : naj mu je na putu. jestrvino naäli. LieCnik je kondtaléral, da je
se glasiti! Ako se ve roditelji bez doblje- Ljudi budite pozorni i pazite na ogenj! strvina od jednoga 7 mesecnoga deteta, koj
noga odgovora nadalje za decu ne briniju, ________  je za porodu kakti mrtev vratio se u vodu.
onda ovi 8vi svekSinom nekvoga kvara ili K A I IF  N O V O fiA  V NesreCnu mati sada Zandari potrazivaju.
nesreCu napraviju, kojemu roditelji ili drugi ^ v V ö tA .. _  S u m sk l o g en j. ü  Zalaujvaru vu
ljudi prikesno natrag dojdeju. __ U m iranje. Lustgarten Izrael, umi- grofovski Sumi, tak zvano »Malenko« mla-

ZveliCajno bi bilo, ako sí mZe prepo- rov|jeni izraelitski uCitelj, je tekuCeg meseca dim leviru je április 13-ga ogenj dastal, od 
ruöani navuk svaki otec i mati dobro za- 2()-ga dana u svoji 81 létni dobi u Nagj- Cesa Je mlada Suma na stodvajsti kvadrat- 
bilje*; i to toCno obdrZava : kaniía umrl. Lustgarten je negda u Csak- metar teritoriumu zgorela. Ognja je Sercan

1. Imajmo nabngi Síbice tak, da deca lornja vara$u> kada ]e j0§ gorj 8laja izra. AndraS zvani, iz Hrvatskoga orsaga jeden
do njih nemreju. Ne ostavlajmo Sibice poje- elitska sko|a uCjte|j bil. Pokojni je pom- mórnak zrokuval, koj je jednu goreCu Sibicu 
dinice na stolu, na komenu ili na drugom njjvi 0bile|j0lac j izvrstni uCitelj bil. Za odhitil, iz Cesa je ogenj nastal. 
pogibeljnom mestu. njega udovica, pet déce i veliko rodbinstvo — U vodu s e  v top il. BrozoviC Jakab

2. Né je smeti s pipom, cigariom, joS tuguje. Pokojnoga su április 21-ga dana bottornjaiski halasmomak je veC viSe letah
menje s cigaretlinom vu Stalu, Skedenj ili p08|ie podne na vekiveóno mesto spravili u na svojim óunu ljude odpremal na Muri I 
druga mesta ili i hodati, gde su stvari na- NagjkaniZa varaSu. Nek poCiva u miru tekuCeg meseca 7-ga dana je vu takvi deli 
lo2ene, kője se lehko plamneju. BoZjern ! bil, kada je na njegvim óunu od jednoga

3. Predi nek se veCer na poCinek le- _  \fe n £a n je  SlovenCak Géza Cinov- ,08ara suprugu prékpremal na letenjeiski 
iemo, nek gazdarica komena ili vu zimi i nj|[ od )uZne ^eljeznice je április 16-ga breiuljk. Prékpremanje se je sretno pripe- 
peC pregledne. Na komenu ognja pogasi a dana drj!a| 9yoje venCanje s Horváth Etelka til0- ali kada Je Bro*ovie nazajdoäel, eun 
peé dobro i Cversto zakrije. Ar se je véé g08p0djicom u Dravavaöarhelju. se íe sredine Mure goriobrnul i BrozoviC
pripetilo; i more se opet pripetiti, da je _  ^ oyj jj Csaktornja va-jJakob íe u vodu opal’ 8de si Íe góbija
maöka s komena na diaki Zerjavkicu vun ragu je tekU£eg meseca 20-ga dana bilo.na^d'
odnesla, skojom je veter Skedenj zapalil i zbjranje na varaSkoga Zivinara. Na zbiran- — V anvlovljeno rnrtvotélo. Petrán 
zgorelo je pol sela. jem je $ za|may j 0fceí kotarSki sudac bil Ferenc perlakski brodar je u rninuéem me*

4. Osebujno vleli, v suSi, predi, nek kakti predsjednik. Cetiri Zivinari su nutri 3ecu 31-ga dana v nőéi u pijanslvim polo-
gazda ili gazdarica s doma odide, naj se dali svoje molbenice. Med njih je Szenthe 2aju u Dravu buénul i vtopil se. Njegvo 
ogledne za decom. Naj je po imeno zove. Ferenc bil zebrani. Szenthe je sluÉbeno pri mrtvo télo su samo vezda mogli najti. Ta- 
Ako se né glasiju, nek je ide poiskati v segu odmah dolidél. maS JanoS dr., perlakski OSkaliuS je naime
Skednju, za hi2om, slamom, na vrtu. Koj __ Ogenj. U Dravanagjtalu obéini je április 17-ga na jednim otoku na race va- 
decu néma, se takaj predi nalubne svigdi aprilid 19-ga pred poldan veliki ogenj pus- dasd> 00 Je epazd, kada je Drava mrtvo
ar moreju se susedova ili stranjska deca todil, koj je gazdim 11 jezero kurun kvara jté,° k otoku okretala. Nesretnoga su van
pod njegvim Skednju ili za kotcom sestriti zrokuval, od kője svote samo 3 jezero pet- vze,i iz vode 1 dimí> spravili. Njegov spre-
ili pák cvertje peCi. deset kurun se povrne, ar samo tuliko je vod Je április 18-ga bilo.

Naj viSeputa tak deca podkuriju, i svo- bilo osjeguravano. Kvara su imeli : Topol- — Varalica. Prefrigani mudrijaS, fájni 
jóm premenljivom natúrom sve skup osta- njak Antal, Bernat JanoS, Báján JanoS, Ilié je Jaginec Jakab zalaujvarski mórnak, 
viju pák se rezideju drugam igrat; ili pák Posavec Ferenc, Magdalenié István i Posa- Naime tekuéeg meseca 7-ga dana nekak je 
viduvSi, da ognja pogasili nemreju, od st- vec Gjörgj poljodelavci. Posavec Gjörgju je nutri stal к Szép Elek muragardonjskomu 
raha se svi rezbeíiju, a ogenj pák se vu hiZa, a drugim pako Stale, Skednje, krmo i stanovniku u hiZu, i ovdje, kakti Varga 
zaduSenom mestu pomalem sve dalje Siri i gospodarstvene stvare su zgorele Kak je Palov zalaujvarskomu stanovniku sin, u ja- 
bez zapreke jaéi, doklam za pol ili jednu ogenj nastal, to joS vezda neznaju, brSéas pinu ime 35 kurun peneze je prosil, jer 
vuru lufta dobi, bukne van i onda célo stanje od odhitjene Sibice je ogenj nastal. Ogenj njegvomu otcu su öve peneze jako potrebne.

jalen. Od te peCine se je njoj doviknuto ili как se je onde u obée nazivala >govo- dobro moCi videti, na kilometer daleko i 
kano jeka odzivalo izvanrednom toénostju re(;i kamen«, Sestslovéane rieéi, dapaée ciele natrag éuti »govoreéega kamena«. Malo mu 
i tako podpunim jakim glasom, da su kroz slavke ako mu se dovikuju natrag daje Íe PoslaÍa,° neugodno pri duSi, kad se je 
lieto ciele processije dohadjale to éudo na- ’ odnoJara a ne ieka da bi radi veeraSnÍe njegove grubi-
rave motrit i sluáal te m use éudit. A kaj . ® ' janätine naprama Petru, danas mogel »go
ié bilo naiCudnovatiie da niiedan posiednik baä sada Je tíosPodin Herman oóeki- vore{j kamen, svoju posluánost uzkratiti ije bilo najcuanovatiie, na mieoan posieon к , ajav|jeы posiet ravnatelja berlinskog ьг.ляпР ml, riw>i nM»vr.e«ti Meriintim k«lr
te oSlerije pr.je gospodina Hermans mje to  ̂ kaZal.3ta, koj se je za sutra prija ßo« da T Ó n  v^d eno
opaztl. Pr.jaán,. oSteniaS je tu na samoíi y|| M|s|> na oCekjyani skanda,i u pogledu ^ n oredi pák nosle krafkoí соуо Г  kak ié
sto,eCu osteriju za n.eku bagatellu gospo- >jeke o(J goyore(.eg kamena, ( uznemiravale [o navadno^^C inH iaki kral kfd Г к  íiek  !
zitim ” er T k a Pbdaaodk^a° Л^аГмига- 8U ga grozno ‘ nisu mu dale mirno spaväti. iz)etnike vodi|i zakrici prama koj kilometer 
közu i drugim novinam dopisujuéi Clan je Okolo desete иге и jutro, dopelaju se odalenoj peéini, od straha pred tim, kako 
putujué doSel i onamo, to éudo onde videl tri automobila pred oSteriju к ziatomu volu ée to izpasti, nesigurnim glasom : »Jeka, 
I Cul i onda po svih novinah Saroliko opi- te izadju iz njih direktor i deli rój .käme* jeli si ovde?«
sal, a izletnici su onda sa svih stranah do- radah i liepih gospodjah, koji su se svi Aj e j j a 8am 0V(j e !« — odgovori glas
hadjali, da to éudo narave sluSaju i da mu éudcli liepoj okolici, prikladnom slanu, lie- 0(j pe^inei zrezno i jasno, kakti iz trombete
se éude. Za tri godine je oSterija к zlatnomu poti narave i liepoti litpe Janice s njezinemi — ,j a sam ovc|e g0spodin Herman, za da 
volu onde postala prva i najznamenitija oS- nMHhemi óéi, kője je radi juéeraSnjega su- vam p0vem, da sam véé sit kroz tri godine 
terija onoga kraja Gospodin Herman ju je koba joS uviek straSljivo и pod upirala. I vam lu jeku de|ati \ da ste vi jedan stari 
proSiril i dozidal и visinu joS dva kaia a odmah Je ta grupa zahtievala videti i éuti tejeCí bedak i sdugemi vuhi oeel!« 
ktomu je joS и dvoriStu dal sazidati po- l08a glasovitoga »govoreéega kamena«. StraSeo smieh je nastal, gospe su se
sebnu staju za «Automobile«. Gospodina Hermana je obhadjala Mar- morale u travu dole sesti od smieha, a di-

Medjutim ta »peéinska jeka« nije bila kova senja . . . . j e r . . . .  kaj bude sa jekom ? reklor je skaka| 0d veselja, konaéno su svi 
tako posve naravno éudo, как se je lo mis- тогЫ1 pak n;je u }т е  boZje ! I zaPle8al1 p,es »kolo« okolo od srditosti se
lilo. Tomu nesretnomu Petru je tajna te g08p0din Herman se postavi na Celo za pieneéega oéterjaSa.
»govoreée peéine« bila poznata. On jedini vodju — on véé zna zakaj — i vodi to U to zapopieva glas od peCine jednu 
izvan Janice je znal, zakaj govoreéa peéina, dru2lvo do stanovitoga miesta, odkuda je liepu ariju iz opere. Piesrna je bila lak lie-

$
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Szép Elek je oé bil domaj, nego domaj je 
bila njegva supruga, koja je Varga Pala 
osobno poznala, dala se vkaniti, i peneze 
je prék dala Jaginec Jakabu u ruke. Samo 
potlam je eeznaja, da su nju vkaniii. Jer 
je mórnak ne Vargov sin. nego jeden (udji 
mórnak bil, koj se je za Vargovoga sina 
dal pred fene. Vezda iéCeju Jaginec Jakaba, 
ali do vezda su ga jóé Zandsri né mogli 
najti.

— Ljetoinjl veliki-manöver. Lje- 
toénjoga velikoga manövra budu u Gornjem- 
Magjarskim orsagu drZali. Od vjeZbanjem 
teritoriuma Dukla-Homonna- Barifa-Zmigrod 
hatari. Od pet vojni sborov budu soldali, 
tak pjeáicki, как konjaniki nazoéni na ovim 
manövru. Na monarkijiskim teritoriumu su 
jóé takve vjeZbanje né drZale. Od toga je 
réé, da velike vojske budu na Karpalebrége 
prékiáli. Ratnistan na Stropkó, na Andraééy 
gróf imetku bude.

— Malo déte u pecnici. U Hajdu- 
hadhazu Mikular Janoáa, jednomu kruáno- 
mu dvé godine stari decec, kada su rodi- 
telji iz radionice van iéli, je nutar 
plazil u peCnicu, i tamo zaspal je. 
Potlam su roditelji hapili kuriti, i ni su 
spazili, da je malo déte u peCnici. VeC su 
zdavnja kurili, kada se je njim jako ápajs- 
no vidlo, da je mali deCec tak dugó od 
domov daleko, i otiéli su ga iskat. Dot Cas, 
dók je inati svoju malu déte iskala, otac 
iz goreóe peCnice je s lopatom vanvlekel 
od déte mrtvo télo.

— Smrt u cirkvi. Elek Janóé hód- 
mezővaőarheljski gazda je érez viée desetah 
godinah u tamoánji cirkvi od pjevaCkoga 
kora voditelj bil. U rainuCem dneve, kada 
se je spravil к pjevanje, na hitroma je o- 
mamil, ькира je opal i umrl. SrCna uzma 
ga je dostigla.

— Anarkisti u Turinu. Pariskim re j  
darstvom su na znanje dali, da u Turinu 
(Taljanski orsag) su viée anarkiöti skupa- 
doéli. Navadno anarkiéti proti turinskoga 
izloZba atentata snovaju. Turinski redari su 
veC do vezda petdeset sumnjive tudje uhi- 
lili Med uhitjene pri dvé Clane su viée 
bombe naéli.

— Van je opal iz túrna. U Neu-

pa i umelno pievaoa, a glas cisti как angel- 
ski, da kad je aria bila dokonCana, je di
rektor prama peCini íz svega glasa zavik- 
nul : »Moj gospodine, ja vas primam u moje 
operno druZtvo u Berlinu, makar da vas 
niti nevidim, dosta mi je da vaé angelski 
glas Cujem, sa dvie jezere krunah mieseCne 
plaCe iz poCelka, a kasnije cu vám plaéu i 
poveCati í Primate ?« |

»Primam D — odgovori glas, na átoi 
su svi zapleskali, a gospodin Herman je od 
srditosti omeglfel tak, da su ga morali do
mov pod rukami vodili. Njegov ketuá ga!
je u káéi oatavil.*

Na skoro zalim je Peter debűtiral u 
jednoj operelti u berlinskom kazaliétu sla-í. 
vodobitno, te se je njegov napredak i slava j 
danoinice poveCala, a uslied toga i njegov 
inietak.

Uzprkos tomu je on doáel po svoju 
ljubeznu Janicu, koju je sada i dobil, oZe- 
nil i énjom srelno Zivel.

Samo njegov svekrv mu nikada nije 
inogel zaboraviti, da je »govoreCemu ka- 
menu« za uviek usta zatisnul.

Em. Kollay.

Branderburgu se je strahovita nesreCa pri- 
petila április 20-g* dana. Od katolicke cirk- 
ve zvonar je mesto sebe u turen poslal 
zvoniti jednoga od knjigoveZara dvanajst 
godiönjoga sina. DeCko je naglo vangledal 
iz túrna, mamica mu je bilo i doli je buC- 
nul. S potrtemi kötrigami na mrtvoma je 
legal pred cirkvene vratah.

— »Csáktornyaokoliéni Gospodar- 
stvenikrug« tekuCeg meseca 30-ga dana, 
u nedelju poslie podne ob pol 4 uri u 
Csáktornya, vu »Zrínyi« svratiélu u veliki 
dvorani obCeskupélinu drZi, na koju se Clani 
s pozdravljem pozivaju. Predmet: NorariuS 
i podnotariué zbiranje, na dalje odluka od 
plodnejunice priskrbljenje. Za obCeskupétinu 
bude s kipami predavanje iz umstven Zi- 
votinjarazplodnosti. Na predavanje se i né 
Clani srdaCno vidjeju. Meslerics Aladár pred- 
sjednik.

— Ogenj u Kotor. Na bielu nedjelju 
dok je mnogo poboZnog svieta bilo kod ve- 
Cernice — a hujöe se pripravljali na mu- 
Ziku i ples, na jedanput Zalosno zasvoni 
zvon na stran Ogenj je !

Ljudi izbjeZe iz cirkve, ogledavaju se 
na sve strane i u dolnjem kraju Kotoribe 
opaze, kako se suklja dim u visinu.

Dok su ljudi tamo doéli veC su ékednji, 
étali i kuruZujaki tri ja gospodara goreli Na 
\eliku srecu vatrogasci su u to vrieme imali 
svoje vjeZbe, pák su odmah bili gdje je tre- 
balo braniti. Zapovjednik gospodin Farkaé 
najprije naredi, da se plotovi imaju podrieti.
1 to je mnogo pomoglo, da se oganj nije 
viée raéirio.

U poCelku nisu imali vatrogasci vode 
jer se nije sakupilo dovoljno pomagaCa, pak 
se zalo oganj dalje raéirio. Тако da je nas- 
tradalo sedam gospodarov. HiZa je samo 
jedna izgorjela, i ova je bila osigurana. Dru- 
gun je gospodarima izgorjelo étala, ákedenj, 
koci I kuruZnjak. Kvara je do kakovih 10 
jezer kurun Za jednu vuru pak je evo do 
deset jezer korun prepalo! Svi smo u ru- 
kama BoZjim. Ako nas on ne brani slabo 
si moZemo pomoCi. Bez Boga néma na- 
predka. Kod ovoga ognja su nas jako liepo 
branii.i naéi vatrogasci. Njim su doéli na po- 
moC svojun épricalkama i iz Vidovca, Dub- 
rave, pak iz Mlinarca. Samo bi dobro bilo, 
kad bi se pazilo i na to, da se djeca ne 
puéöaju blizu nesreCe. Jer djeca samo spre- 
Cavaju posel vatrogascov i sama bi mogla 
nastradati. lsto tako bi se moralo zabraniti i 
drugim ljudima, koji neCeju pomagat, da 
barem tamo ne stojiju na putu. Takvom bi 
si 7godom svaki morao najti posla. Siromak 
Latin Adam je u ovoj nesreci ipa к bio sre- 
Cen, jer mu je samo kukuruZnjak zgorio. A 
ákedenj se obranio, premda je bilo vu njem 
siena i kuruzinja. Upravo je Cudno zgledalo, 
sve okolo gorjelo, i ista zelena drva su gor- 
jela. a ovaj ákedenj ostao u morju plameno. 
Istina, da je pokrit Crepom, ali ipak cieli je 
iz drva, a vu njem je bilo sieno i kuru- 
zinje. Hvala Bogu, da se saCuvalo i to!

Zena Rajher Vide ostavila malo diele 
doma u zipki. Mala Marica spala, a majka 
se molila n cirkvi. Nastao oganj. Sve gor
jelo, kad se susjedi zmislili, da je u zak- 
lenjenoj sobi malo diete. U zadnji Cas, pro- 
drli vrata i iznesli malo i zipkom van. Mo
Zemo si mislili, kako se majka djeteta u 
nesreCi ovoj veselila, da su joj diele izba- 
vili? inace niti je koji Covjek, niti pak Zi- 
vinCe koje nastradalo. Samo je zlo, da je 
jako malo ljudi dalo osigurati svoje siro- 
maétvo. Dobro bi bilo misliti i na to, jeli 
to nije opomena od Boga, da ncdjelje ne

! obezCaáCujemo plesom, nego da se rajéi 
njemu preporuCimo uviek. Do sada se nije 
moglo saznati, kako je oganj nastao, ali bez 
volje BoZje nije. Razmiáljajmo zakaj nas Bog 
kaétiguje?

— Velika nesreéa, kad babe ne 
razmeju svoj posel. 23. aprila su u Ko
tor gosDoda doktori parali Latin Anastaziju, 
Zenu 36 Ijet staru i diete njeno. Pripovje- 
dalo se, da su njenoj smrti knve babe, ko
je nisu znale Zeni pomoCi kod poroda. Da- 
paCe samom djetetu je jedna baba ispuk- 
nula ruku. Zato su parali Zenu i diete, da 
vide tko je kriv smrti njihovoj. Sada budu 
na sudu babe odgovarjale, jesu li dobro ili 
ne naCinile. 2ena je ostavila troje male dje- 
ce muZu na najveCu brigu. Zlo je, kad naái 
ljudi tako teáko zoveju doktora, nego rajéi 
babe, koje nikaj neznaju.

— Grabezno umorstvo. U Tisasent-
mikloé obCini su aprilié 21-ga vu noCi med
11— 12 ure Ritter Mikloö velikogostioniCara 
nepoznati Cinaci vmorili i njegve peneze i 
dragocienje povkrali. Zandarstvo sada iöCe 
Cinace. ,

— íeljeznicka nesreca. U JuZni- 
Afriki polek Port-Alfréd varaáa iz jednoga 
viadukta je jeden peréonalskivlak dolibuC- 
nul. Dvajstijeden peráoni su si Zivota zgubili.

— Samoubojstvo u groblje. Gilic 
Lajoá babótski 60 godine stari poljodelavec 
je aprilié 21-ga dana na groblje iéel, i tamo 
na jednim kriZu se je obesil. Njegvo mrtvo 
télo su potlam na kriZu viseCega naáli. Gilic 
je u svoji pijanstvi ovoga Cina napravil.

—  Mrtvo telo u vreéi. U Moskvi 
(Rusia) su né zdavnja jednomu umorje- 
nomu Cloveku u vréCe skrijeno mrtvo télo 
naéli. Potlam su konétatérali, da je Zrtva 
Alferov negdaánji kapitan. Ov kapitan seje 
na pijanstvo dal, i uvjek je svoju suprugu 
i dievojko bantuval, koji su se samo tak 
mogli od njega rééiti, da su ga vmorili i u 
vréCe skrili.

—- Veliki fabriéni ogenj. U Parisu 
je aprilié 21-ga dana odveCer ob 10-i uri 
ogenj nastal vu Gueret i Drug maöinfabriki 
i pod dvé ure se je céla fabrika uniétila. 
Kvar na viée millijun franke ide; samo od 
zgorete risarijanje je céna polmillijun. Med 
gasenjem se je jeden vatrogasec oranil.

— Zgoreti mali decko. U Szentiét- 
van (Boráodvarmegjija) obCini su mala deca 
vuni iz igraCe velikoga ognja napravili i 
stém su se zabavljali, kaj su okoli ognja 
plesali. Med plesanjem se je Barmata Ignaca, 
jednomu pet godiénjomu deCaku, oprava 
vuZgala, i jer je nitko né bil u blizini, koj 
bi njemu na branenje se Zuril, mali deCak 
je zgorel i za neátere trenutke umrl.

—  Samoubojstvo. Karéa Anna dru- 
ZinCe je u Budapeétu aprilié 21-ga v noCi 
iz Ferenc JoZef-mosta u Dunaj skoCila. Bro- 
dari, koji su u blizini bili, su nju vanbranili.

—  Krvava svatba. U badaConjiskim 
goricah se je strahovita ljubezna drama pri- 
pet.la. Szigelhy JoZef 32 godine stari, ugledan, 
dobrostojeCi vlastelin je u Gige obcinu ha
tárú vu njegvim sadovnjaku svoju zaruC- 
nicu, Sóé Katalin 17 Ijetoönju gospodsku 
dievojku na smrl strelil, onda pak se je 
sam sebe strelil. Obedvé su umrli. Zrok je 
nepoznat.

—  Ogenj na okolici. U Fitjehaza 
obCini je veliki ogenj pustoáil. Sest hiZe i 
dvajstidvé pokrajine su u ognju zgorele pod 
kratko vréme. Med branenjem su se viée 
uCitelji, vatrogasci i gazdi oranili.

Datje vu prilogu.



—  M esto  p r o ija tk o g a ita p a  sm rt.
Hegedűs Gergelj mladi, Kováé Mihalj Sü- 
megski vlastelmov bírod je stari 67 godiánji 
ölovek bil. Vezda do Gjurgjevo je jód imái 
kruha, ali onda bi moral tarn ostaviti svoju 
sluíbu, drugo mesto pák je né mogel sta- 
rac dobiti. ProsjaCka dtapa je na njega gle- 
dala. Vu ovi Zalosli se je aprilid 16-ga od- 
veCer u dtali obesil. — Dók su ga spazili, 
veC je mrtev bil.

— Izlozba u Turinu. U Turinu su 
aprilid 29-ga, lojedt vCera odprli medjuna- 
rodnu izloíbu. Na on dan, denes i májúd
1-ga dana budu velike sveCanosti. Izlodbu 
je sam Viktor Emanuel taljanski kralj od- 
prel. Pri odpiranju su vide velikadi nazotni 
bili.

— Smrtna nesreóa u Brassón.
Na vuzmenim danu rumunjski stanovniki 
polek stare navade su s mo2aremi strélali 
na Keresthegju. Jeden modarec se je eks- 
plodéral i Ardelan V. maiara, Ardelan Gj. 
dpolara, Gojna V. i Kondtanlin M. trgovaC- 
koga sluga na smrt oranil Eksplodérani 
modarec je svim nogu dirom zdrapal.

— Malodobnim ljubezna drama. 
U Segedu je Muci Jodef 21. godine stari, 
od sudbenoga stola vjedbenik u minuóem 
pondelek v zorju na svojim roditeljin stan 
s lovorudjem prékstrelil 13. godine staru 
Banjai Katicu, onda pák se je sam sebe u 
srce strelil i umrl. Dievojku su u dpitalu 
operérali ali komaj budu mogli nju braniti. 
MladiCi su jen vu drugoga jako ljube/ni 
bili i iz zajedniekoga ustanova su si iskali 
smrt. Banjai Katica je nahoddéte bila, i 
Muóiov otac je n)U odhranil, koj je dobro- 
stojeCi stolar u Segedu.

—  Kralj. íz BeCa javiju : Kraljovo 
zdravje je veC Cisto na mesto dodlo. Kralj 
Ce májúd mesec 2-ga dana, dák le u lork u 
Budapest putuvati, gde bude se vide Ijedne 
drdaval. íz Budapedta bude kralj veékrat i 
u Gödöllő putuval.

—  Papa je bolestan. Sveti otac 
papa, как novine pideju, je u Rimu jako 
beteíen. LiéCniki su veC u minuCem tjednu 
odluöili, da se katastrofa u svakim trenutku 
more Cekati. Doktori su uvjek u Vatikanu 
polák sveloga otca.

— Strajk u jedni duhanfabriki.
U KoloZvaru drdavnu duhanfabriku su u 
tork v jutro, jer jezeropetsto teZaki su u 
strajk stupili, zaprli. TeZaki su od Cetvrtka 
delo zastavili i vide pladu zahtjevaju Do 
vezda je jód mir med njih i éekaju dobru 
sreCu.

— Vtopil se u riiu . Basso Henrik 
fiumeiski teZak je u tork v nőéi u Fiumi 
vu rizfabriki s videmi drugi delal. Za kratko 
poCivanje se je nutar legel u otvor, gde 
riZa curi i zaspal je. Kada se je delovanje 
opet poCnola, teZaki su né spazili spavaju- 
Cega Bassoa i veliko kolikoCa riZa su na 
njega pustili. ZbudeCi Basso jehapil krióati, 
na kaj su madine postavili i riZa s lopatu- 
mi vkrejhitili. Za deset minut su nadli Bas
soa mrtvo. TeZak se je zagutil.

— Samoubojni nadporuénik. O- 
kanovió Sándor honvédnadporuCmk, koj je 
pred nedteremi dnevi dodel u Nagjkikinda, 
aprilid 25-ga dana se je u jedni svratidti 
obesil i umrl. Zrok je nepoznato.

— Samoubojni redovnik. U Lem
be rgu (Galicia) vu karmelitskim Klodtru su 
Ratke zvanoga 36 godine staroga sveCenika 
u njegvi celli mrtvo nadli. Doktor je kond- 
tatéral, da se je svefienik u glavu strelil. 
Na njegvim stolu je jedna odprta knjiga 
leZala; pri oni molilvi je bilo odprlo. koju

umiruCi moliju. Polek mrtvoga su jednu 
malo cedulu nadli, na kojim su sledeéi riééi 
b ili: »Bog mi nek odprosti !« Ratke, koj je 
12 godine bil sveóenik, je u Zalosti trpel i 
to mu je zrokuvalo smrt.

— Spameten éavelj. Siska Gjula 
36 godine stari malar si je svojega Zivljenja 
véé navolil, i odhititi je hotel. U Bndapedtu, 
na Aldoerdödor 28. brojnim stanu je jednoga 
Cavlja vudril u sténu i obesil se je. Ali Ca- 
vel je né mogel drZiti terha, van je opal iz 
síéne, i malar je na zemlju opal. Na to su 
stanovniki pazljivi bili, redara su zvali, koj 
je vrata gori strgnul i prekralil je ovu sa- 
moubojstvo.

Na imendan Florijana Kotorskoga skolnika.
Zlameniti denek bude. roaju&a őetrtoga,

Za marljive skrbne ljude, radnike i evakoga 
Osebujno pák za meätre, koji s ognjem délaju: 
Vatrogasce i kovaóe evetit na’v dón moraju.

Ktebi se pomoliju sri, vu velkoj pogibelji,
Da njim budeS ti na pomo£, Florian о pres veti 
Őuvaj nam vu vótru v euéi etanja, tivot i blago,
Так po dano. как vu nőéi, kada ae poíivaroo.

Né eamo vu pogibelji, mi se к tebi molimo 
Nego v sakim Caeu dana vu gumi i napoljo 
Zagovomik si ti takaj prijatelja mojega,
Vu zmoknu obrambu tvoju, preporuéam ti njega.

Zdravo Florijane dragi. nemoj mi zameriti,
Da te putem Medjimurja, hóin ead nazdraviti.
Japa, mama Cujte samo i akupa ae radujte,
Da kakvoga ljubeznoga aineka vi imate.

kós végrehajtást szenvedett elleni 73 kor. 
40 fill, tőke s jár. iránti végrehajtási ügyé
ben az árverést az 1881. XLt. c. 144. és 
146 §§-ai alapján elrendelte, minek folytán 
végrehajtatónak 73 kor. 40 fill, tőke, ennek
1908. évi január hó 1-től járó 5% kamatai 
16 kor. 40 fill, peri, 8 kor. végrehajtás ké
relmi 11 kor. 30 fill, végrehajtás foganato- 
silási, 23 kor. 30 fill., árverés kérelmi és a 
még felmerülendő költségekből álló köve
telés kielégítése végett a nagykanizsai kir. 
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíróság 
területéhez tartozó tótfalui 198 szljvben 128/a 
hrsz. ingatlannak végrehajtást szenvedettet 
illető Vt -ed része 178 kor. becsáron az u.
o. ugyanazon telekkönyvben 142/b hrsz. in
gatlannak ugyan öt illető 7,-ed része 173 
kor. becsáron, az u. azon tkvben 158/s hrsz. 
ingatlannak ugyan őt illető l/t-eá része 171 
kor. becsáron, az u. azon községi 264 sztkvben 
128/a hrsz. ingatlannak u. őt illető 7 r ed 
része 138 kor. becsáron, az u. ottani 278 
sztkvben 23/b hrsz. ingatlannak u őt illető 
7,-ed része 592 kor. becsáron, u. a. tkvben 
116/a hrsz. ingatlannak u öt illető 7,-ed 
része 153 kor. becsáron, u. a. tkvben 138/b 
hrsz. ingatlannak u. öt illető 7s*ed része 
162 kor. becsáron, az u. o. 290 hrsz. tkvben 
180/8/1 hrsz. ingatlannak u. őt illető 7s-ed 
része 181 kor. becsáron, u. a. telekkönyvben 
180/13/a hrsz. ingatlannak u. öt illető 7»*ed 
része 76 kor. becsáron

1911. éri május M 20-11 m p jm k á  i.  9 érakor
Né eamo zna on vu Bili dar milosti donesti,

Nego je i drugaé mili, kada treba epevati.
Kada on vu famoj cirkvi vu orgulje zasvira.
Lépő ptiöice spevaju » diöiju i njim Boga.

Oböuvaj te Bog vu zdravlju vnogo godina za nas, 
Da Cujeroo lépe реете dugó i tvoj mili glae.
Pokehdob se grlo su$i sa vnogim popévanjem,
Naj iuéanjka ti gutaii, neg, vraéi в polévanjrm

Vu pivnici velki lagvi evi skup do najmenjSega,
S novogorCanom evi puni i to od najboljSega.
Obrani ti gospodin Bog goru, vrta i zemlje;
Od velike vode, toőe, suSe i filoksere.

Daj, da moraS na lodrícu obroie ti metnuti,
Da ве ona od velike mastnoCe né rezlupi.
Nek né s faliju v ealaäu frtanci i baguni,
Dojnom kravam i mladini veseli se mnotini.

S kitöm napuni hombáré, vréöa в melóm do roba, 
Kukuruinjak pák s kuruzum napban tijam do krova, 
Banjkice i drobni je ta ferdamena probléma,
Komu su najbolje treba, tó je ran nigdar néma.

Ali to je ran né takva prevelika falinga,
Kada je za prijatelja kesa tva vék odprta.
Daj Bote da ona navék puna bude в krunami,
1 to zlatnim ili pako papirnatim в nullami.

Vu tvojih deticah imaj ti veselje veliko,
V pobotnosti i poitenju nek a ona zraetejo.
Bog te blagoelovi vnogo léta veselo, sreCno,
Stvojim párom, koja je vék dobra maii i tena.

Budi prijatelj ti dober, praviöen i odprti,
Prama onem, koji tebe Stuju, fiastiju evigdi.
NaSel budoS ljubav svagde domaj tak как izvana,
Medju obi teljem tvojem как med prijatelj ima.

No koncu zado/oljnoga, mirnog, lépog tivota,
Ne skrati Bog milost svoju, da dojde ekradnja vura.
Tam te neka zagovomik tvoi prés veti nek бека,
Tvo dulu u vekiveéni raj nebeski odpelja.

eei/tk. isii Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy Dr. László Béla Csáktornyái ügy
véd által képviselt Mráz Testvérek Csáktor
nyái bejegyzetl cég végrehajlatónak Március 
Rókus nős Jelenics Máriával tótfalusi la-

Tótfa.u községházánál Dr. László Béla Csák
tornyái ügyvéd vagy helyettessé közbejöt
tével megtartandó nyivános bírói árverésen 
eiadatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek felénél a 23/b hfsz. a/s~nAI alacso
nyabb áron az ingatlan el nem adható.

Árverezni kivánók tartoznak a becsár 
10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
35 kor. 60 fill., 34 kor. 60 fill., 34 kor. 20 
fill., 7 kor. 60 fill., 118 kor. 40 fill., 50 kor. 
60 fill., 32 kor. 40 fill., 38 kor. 80 fill., I l i  
kor. 20 fill.-ért.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részben, mégpedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt 
a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, a har
madikat ugyanattól 45 nap alatt minden 
egyes vélelári részlet után az árverési nap
tól számítandó 570 kamatokkal együtt az 
árverési feltételekben mégha tározóit helyen 
és módozatok szerint lefizetni.
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Propper és Orlei bank- es välfjizlßte
B u d a p e s t , Vlfl A n d rá s a y -u t 3 2 . eoi 3--B

A l s ú l e n d v á n
a Vasnti-ntcában egy h íz,
mely három lakásból áll. kedvező 

fizetési feltételek inellett

szabad kézből eladó.
• f* •

Bővebb .felvilágosítás kiadóhivatalunkban 
• nyerhető. tíü62_3

A magyar, német és horvát nyelvet 
és kellő iskolai képzettséggel biró 

fiú

fogtechnikus'  
tanultnak

felvétetik;,

Ajánlatok e lap kiadóhivatalába 
adandók le.

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 A D I K  ÉV FO LY A M .

Szerkeszti H O IT 8 Y  P Ä L .

Előfizetési ára: egész évre 2 0  korona, 
félévre Ю  korona, negyedévre 6  korona.

Mutatványszám ingyen.
Előfizetéseket elfogad

a „Vasárnapi Újság“  kiadóhivatala
(FRAN К LI N-TAH8U LAT)

B u d ap es t, ÍV* E gyetem -u tcza  4 .

I és a még felmerülendő költségekből álló kö- 
I vetélés kielégítése végeit a nagykanizsai kir. 
lörvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíró
ság területéhez larlozó s egészben Pekovics 
Jakab tulajdonát képező : a murasiklósi 77 
sztjkvben 538/3 к hrsz. egész ingatlan 73 
kor. becsáron, az u. o. 130 sztjkvben 540/c 
hrsz. egész ingatlan 79 kor becsáron, az u. 
0 . 264 sz. tjkvben 270 271/c. 3 hrsz. egész 
ingatlan 99 kor. becsáron az u. azon tjkvben 
451/a. 2. hrsz. egész ingatlan 110 kor. becs
áron egészben Pelkovics Zsófia férj. Moha- 
rics Elekné tulajdonát képező a murasiklósi 
459 szt|kvben 192/b. hrsz. egész ingatlan 
31 kor. begyáron, az u: o. tkvben 534/a 
hrz sz. egész ingatlan 320 kor. becsáron, 
az u. azon tjkvben 270 271/с. I. hrzsz. egész 
ingatlan 99 kor. becsáron, az u. azon tjkvben 
583/1. hrzsz. egész ingatlan 73 kor. becsáron, 
az u azon tjkvben 140/a. hrzsz. egész inga
tlan 79 kor. becsáron, u. o. 460 sz tkvben 
270/271/с. 2. hrzsz. egész ingatlan 99 kor. 
becsáron, az u. azon tkvben 451/c. I. hrz. 
egész ingatlan 110 kor becsár, 7*-ed része 
Pelkovics Jakab tulajdonát képező murasik
lóéi 478.szlkvben 307/a. hrsz. ingatlan 116 
kor. 5/6. részben Pelkovics Jakab tulajdo
nát képező murasiklósi 462. sztjkvben 55. 
56.57/b hrsz ingatlan 342 kor. becsáron, 
v*. részben Pelkovics Jakab 7* részben 
Pelkovics István tulajdonát képező mura
siklósi 463. sztjkvben 342/b. hrsz. ingatlan 
109 kor. becsáron 7s- részben Petkovics 
Jakab, 7* részben Petkovics István, 7» rész
ben Petkovics Zsófia tulajdonát képező mu
rasiklósi 461 sztjkvben 678/b hrsz. egész 
ingatlan 44 korona becsáron

1911. évi május hó 19-ik napjának délelőtt 9 ónkor 
Murasiklós községházánál Wollák Rezső 

'ügyvéd vagy helyettese közbenjöltével meg
tartandó nyilvános árverésen eladalni fognak.

Vevő köteles a vételári három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítolt 15 nap a- 
latt, a másodikat ugyanattól számított 30 
nap alatt, a harmadikat ugyanattól számí
tott 45 nap alatt minden egyes vételári részlet 

I ulán az árverés napjától számítandó 57« ka
matokkal együtt az árverési teltételben meg
határozott helyen és módozatok szerint le
fizetni.

* Csáktornya, 1911 február 10. 612

P o aiv . Na Sei nice (Muraköz) iá- 
i cqfu za fa r no cirkvu

x v o n n r n
ledican i/i  oieniti, poljode/ac ima pred- 

'  nőst, a moze dob it  i i /i  snajder i / i  
' Postai — - da je cédán i  piáméin, nek 

se p rjjav i о nedelju 7 majuáu osobno 
tam po meái.

I 616 KR A LJiC  p/ebanus.

533/tk 911.
I. Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 
teszi, hogy Wollák Rezső ügyvéd Csáktornyái 
lakos végrehajtatnak Petkovics Jakab nős 
üobosice Veronával bányavári. Petkovics 
István nős Tukszár Ilonával és Petkovics 
Zsófia férj. Mohancs Elekné murasiklósi la 
kós végrehajtatást szenvedett elleni 206 К 
60 f i l l ,  tőke s jár iránti ügyében az árve 
rést az 1881 LX. l. ez 144 146. §§-a 
alapján elrendelte, minek folytán végrehaj 
látónak 206 kor 60 fill, löké, ennek 1909 
évi május hó 14-IŐI járó 5*/0 kamatai 17c 
kor. 33 fill, peri, 25 kor. végrehajtás kérelm



О я Ь ф ш л  á r u k .  —  d e n я  Ш к я .

mmázsa t  m.-cent, || kor. fill.

Búza llsiriril Páenica 23 00 —
Rozs Hrí 16.00—
Árpa JeCrnen 1450—
Zab Zob 1800 —
Kukoricza Kuruza suha 13 60—
Fehér bab uj Grah beli 18 00 —
Sárga bab » íuti 16 00 —
Vegyes bab » zméáan 15 00—
Kendermag Konoplj enoseme 21 00 —
Lenmag Len 27.00 —
Tökmag Koáéice 26 0 0 —
Bükköny Grahorka 14.00 —

BudaPei*ten. N y  Ari és téli 
L s a w e n u r a o  gyógyhely, a magyar Irgal- 
maarend tulajdona. Ebőrangu kénes hévvizű gyógyfürdő; 
modern berendezést! gőzfürdő, kényelmes iszapfürdő, iszap- 
borogatások, uszodák  külön hölgyek «'s urak részére. 
Török-, kő- és mArvAnyfürdők; hőlég, szénsavas- és 
villam os-vízfürdők . A  fürdők kitűnő eredménnyel h asz
náltatnak főleg csuzos bánta Im áknál és idegbajok el
len. Ivó-kura  a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti 
pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak. Gyógy- és zenedij nircs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld

A Z  IG A Z G A T Ó S Á G .

so*2-2 Arlejtési hirdetmény.

Alsómihályialván (Zalamegye Muraköz) építendő 2 tantermes róm. kath. népiskola 
és 2 tanítói lakás építésére az árlejtés/, é v i  m á j u s  4 - n e k  d é l u t á n  3  ó r á j á r a  

kitüzetik. A munkálatok egyes szakma szerint is kiadók. Az építésre vonatkozó terv és 
költségvetés, megtekinthetők H A B U S  F E R E N C  u l s ó m i h á l } t n l v l  lakósnál.



Ennélfogva mindenkit, a ki valódi Zacherlint akar venni, nyomatékosan 
figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben megtévesztően hasonló 
üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék, bogy pontosan ügyeljék a 
»Zacherlin« névre.

A tisztességes becsületes kereskedő éberen ügyel arra, hogy ha vevője 
utólérhetetlen hatásánál fogva közismert »ZACHERLINT« kér, ne akaszszon 
nyakába megtévesztő surrogatumot.

Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.

Nyomatott FiSchel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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