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n  * tálán szóanyag tanulásától mentette meg világ. Ahová akar, oda utazhat, minden or"
Esperanto. az Esperanto nyelv szerzője az ő híveit. Pl szagban és nagyobb városban talál esperan’

Ег a név mindinkább ismeretes kezd !™ valaki ™e«tanul‘a' hogy ‘ö’ annyi mini listákra, kik, ha érkezéséről ludósitja őket, 
lenni hazánkban is. Esperanto elnevezés *°“ \  a z « ‘«'.tétnek a rossz-nak mar nem várják s m.nl lestvéroket fogadják, kalau- 
alatt azt a mesterségesen készített nyelvel kel ,a"Ul"'’ hanem elébe ‘е88гик a zül'áks _ . , ,
kelt értenünk, melyet, több mint húsz évvel Г  elleM,él k*pzö‘ 8 **“  a r088Z =  mal' Az Esperan‘° Dí«lvíl az "  lelsoro“ 
ezelőtt, egy Zámenhof nevű orosz orvos ál. bona; szép =  beta; csúnya =  malbela; ma- előnyeinél ogva mmden művelt magyar
lított össze. Az esperanto nevű műnyelvnek ,ga8 =  alla; a aC8° ny =  malalla Va«V. ha iparosnak, kereskedőnek t.sztv.eelönek de
az a célja, hogy a különféle nemzethetlek Vi*lakl ,n«glla»ullla’ hoM«'‘Г» m"!l P»"0- f«ke“‘ ta"' . ,anarnak lsmernl« *«lle°«
ezen a nyelven tudjanak érintkezni egymás-:az a"ya f°galo",ra n«m к(‘11 uj szót .апиШа, már hazánkban w, ha másért nem csupán 
sál akkor is, ha nem értik egymás anya- !ha,lem u,áDa. ,e8zl az 1,10 u,lóképzót 8 le9Z nemzeU szempontbő is. Az Esperanto nyelv 
nvelvét a,1Ya =  Palr,,lüi "vér ~  írató; nővér — segélyevei, a fent leírt módon minden va-

y ' ... . . . .  ifratino; stb. lamennyire müveit ember tudna szerezni
\чеп ‘̂vu nagy ion tosságu dolog ez, És így megy ez löbb képzővel, úgy barálokat hazánknak, nemzelünknek. Min

na tekintetbe vesszük a mai gyors érintke- i10gy a 9Zóa(1yaíí gyü)lése eme módjával az denki, aki csak megtanulja ezt a nyelvet, 
ze»i és közlekedési eszközöket Ma már esperantot legalább lizszerle könnyebb meg- állandóan levelezhet külföldi esperantisták- 
lehelellenség annyiféle nemzeli nyelvet meg-! tanulni, mint a legkönnyebb nemzeti nyelvet, kai s ha valaki csak minden hónapban áldoz 
tanulni, amennnyiféle nemzelbelivel az ipa- £z PgySzerQSég és könnyedségnek kö- is egy 10 filléres bélyeget arra, mogy kül- 
rosoknak, kereskedőknek, tanult embernek, szönheti ez a r.yelv, hogy máraz egész vi* földinek néhány sort ir nemzetünkről, ha- 
?őt a töldmivelőnek is, mint termelőnek. |ag0n e| van terjedve. Esperanto nyelven zánkról, már nagyban előmozdította érde- 
esetleg érintkeznie kell vagy kellene. már löbb mint 100 lap jelenik meg. Minden jkünket, mert egy ismerőssel, egy baráttal

Egy közös nyelvnek a használata kise- világrész müveit államaiban van már espe-j többje lesz nemzetünknek a küllöldön, ahol
giti az emberiséget ebből a zavarból s ezért rántó egyesület. Eme praktikus szervezésnek most a magyart vagy sehogy, vagy mint
az Esperanto nyelvet > nemzetközi kisegítő köszönheti e nyelv, hogy a gyakorlati élet- j nomád nemzetet ismerik. , 
nyelvnek« nevezik. ben már is haszonnal Jehet alkalmazni. Pl.j Eljött az ideje, hogy a világgal a va-

Maga a nyelv igen egyszerű, könnyen ha valaki meg akar tudni valamit idegen' lóságot megismertessük. Ragadjuk meg a
tanulható, széphangzásu. Mindent úgy ír le, államból, mondjuk egy tisztviselő, hogy pl.1 kínálkozó alkalmat s ha már a németeket^
amint kimondják. Nyelvtani szabályai alól milyen fizetési fokozatok vannak Kairóban franciákat, angolokat stb. nem tehetjük ma- 
nincsenek kivételek. Szóanyaga könnyen el-; a városi tisztviselőknek? Előveszi az espa- gyarokká, legalább mi maradjunk meg igazán 
sajátítható, mert legnagyobb rész azokból az rantisták >Jarlibro«-ját (évkönyvét), kikeresi magyaroknak s ne legyünk senki kedvéért 
internacionalis szavakból van összealkotva, az ottani esparantista társaság megbízottját, idegen nemzetbelivé. Ha más nemzetbeliek 
amelyeket nemcsak a művelt emberek, del ír neki esparanto nyelvű levelet, mire ok- nem tanulják meg a mi magyar nyelvünket, 
még a közönségesebb emberek is sokszor I vétlenül megkapja a kellő választ. S mind- miért tanuljuk meg mi az övékét. Ha érint- 
használnak. Pl. kúrálni (gyógyítani) az es- ezért csak nehány hónapon át kell neki kezni akarnak velünk, vagy mi akarunk 
perantoban is kűri; kántálni (énekelni), az fáradni, napi félórácskán át tanulni az Espe- érintkezni más uemzetbeliekkel, legyünk mi s 
esperantoban is kanti; slb. Azonkívül szám* ranlo nyelvel s nyitva lesz előtte az egész legyenek ők is semlegesek. Tanuljuk meg s

1 * _ I I
-• . - voltak; csupán *0« — s az én kidült szemekkel nyeráltam a tatánál, mig nagy galantériával roar-

MeS6K ä SZ6r616mr0l. bámuló szivem . . .  maradt sértetlen. komba nyomott egy koronát.
Irta: Kontier Gyula. Ide irom nevét, hogy ragyogjon, mint az Pénz van; lehet vásárra menni, alkudni s

c . . . . . , .. esthajnali csillag az égen. megmutatni »Neki« — hogy pénzes embert sze-
bzerelines l.hel “ mdenk.. - .O lg a ! .  retne, ha szerelne . . .
Csalódhatunk min enki en. _ vagv? Tetszett a Gügye- A déli gyümölcsösnél állottunk meg.

— *  f rt Г Г “  t tfé.fi ráék szobádét t P , d/m osl mióta téged'is- Allah! hogy finyáskodott; felhúzta vörös, pisze
Csak a diákot, 20 éven aluli ifjút (félfii merlek> eltörpü, mint a mi »esipszink« — a szom- orrát, de azért sandított a datolyás doboz felé.

vagy nő: mindegy .) házas embert, férjes nőt, gzédék >krull,p|Í9zár kutvája mellett. Nem volt pénze. Punktum!
öreg asszonyt s embert: ne. Udvariasan mngkináltam datolyával, de 6

— Miért ? Elmondom sorjában. • Julius -J. kicsinylően mosolygott. Ezért egy férfi meghalna,
I- Vadnay Károly Bandi fia, ezt irta szive vá- de ^ е8У leány I ? . . . Ha, ha .. .

Ahogy a kis diák szeret. laszlotfjának: Délután ismét láttam: tomposán s arra éb-
Kezembe került egy naplóformáju könyvecske. , _  Fürtidben tengervészes éj, ki vagy ó! redtem, hogy végtelen naiv fickó vagyok én mégis.

Kívül ez volt rá írva: hazug lelkű szűz?« Én a leendő generális, esetleg kapitány szeressek
>— Fel ne nyissa senki, mert pestis bad* £n másl irnék Neki ha meghallgatná, hogy lompos hölgyet?

lusokat tartok e könyvben!« fütyül a dalosmadár szivemben. Ezt írnám: Soha!
Nem tagadom, megrettentem egy kissé s csak ' jjagysii(p Augusztusi

a t S Ä r аг e,s6 lapra-1M már. r6mTankr h rt aga; txüü ü J S S ’ Ma ч п  ,A Gw r ^  r
.Uram t Készüljön a bárén,himlő b. képére, 32ere™m ’ ’ 81 jXni'síJStom C8‘P * ' S P

lia még egy oldalt fordít.- Most érzem: hogy parin, vagyok .. .  Nagy- """l Mi az akadémia? — ezt kérdé tőlem. AI
Kacagtam s most inár  ̂piától n̂yugalommal s4d, az 0n kedvéépt képp9 , agyok nemzetemet testvér, te alighanem a Gügyére Feli ntán érdek-

forditottam a harmadik oldalra, teli evésem nem fgy ujabp ^  — elé vinni . . .  hogy babérokkal ledül, mert 6 akadémista. Elvettem a kedvét az
csa,t . . övezhessem fejem, tábornok, nem, ez kevés: ka- akadémiától, tudom, örökre.
■,, »Naplóm! ez volt rá írva; majd szép sor- pUány ,egyek .És akkor, midőn az egész világ _  Látta Julcsa ? — mondtam néki, hogyan 
janan következett a többi: engem bámul, én alázatosan térdelek csöpp ci- ugorják át nz uraság lovai a léc, deszka aka-

Julius *27. pőcskéi elé, hogy bebizonyítsam, mily nagy az én dályokat.
— Becsületszavamra, én magamsem tudom, ““ па8У szivem szerelme. ' — igen !

mi lesz velem ? Akkorára dagadt a szivem — ál- Gy. 0. leendő tábornok .. .  — No, lássa az akadémia egy nagy, nagy
inomban, mint egy jobbfajta ementáli sajt .. .  A Augusztus 3. isláló, ahol lovakkal akadályokat ugratnak ke-
tüz pedig, mely lávaként ömlött belőle: elperzselte ' resztül.
testem, minden idegem, azokat, kik közelemben Ma vásár volt. Majd, hogy félóráig nem ku- — Kik? — Kérdé kétségbeesetten Julcsa*
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tanulják meg ők is a »nemzetközi kisegítő 
nyelvet« az »Esperanto«-!. Ekkor minden 
nemzet egyenlő lesz. Mind fejlődhet otthon 
a saját országában s nem félhet másik, na
gyobb nemzet felszívó erejétől.

Nekünk magyaroknak |övő nemzeti ér
dekünk kívánja, hogy a közvetítő nyelvet 
elfogadjuk és terjesszük magunk között 
minél szélesebb rétegben.

Aki érdeklődik az »Esperanto« nyelv 
iránt, forduljon felvilágosításért a »Magyar 
Esperantisták Társasága« titkári hivatalához 
(Budapest VII., Alpár-u. 8 sz.), ahol a csatolt 
1D filléres válaszbélyeg ellenében nemcsak 
felvilágosítást, de szótárral ellátott kis is
mertető nyelvtant s esperanto lap mutatvány 
számot is kap.

Medgyesi I.

Felhívás.
A kereskedelmi m. kir. miniszter 1902- 

ben az ipari munkának kiváló szorgalmának, 
buzgalmának és jó magaviseletének jutal
mazására 100, egyenként egyszáz koronás 
állami jutalomdíjat rendszeresített, mely ju- 
talomdíjakbói a soproni iparkamarai kerü
letben hal fog szétosztásra kerülni.

A jutalmazott munkások mindegyike a 
jutalomdíjon kívül a jutalmazás tényét és 
annak indokait tartalmazó elismerő ok
mányt kap.

Miután a javaslattétel joga a kamarát 
illeti, azért a gyárosok, közép-és kisiparosok, 
kiknek jutalmat érdemlő munkásaik vannak,; 
erre vonatkozó jelentésüket a feljelentettekre j 
vonatkozó és a jutalomra való érdemességet 
bizonyító adatokat a soproni keresk. és 
iparkamara elnökségének küldjék be.

Az előfeltételek a következők:
1., magyar állampolgárság:
2., tényleges ipari munkában való ál

landó alkalmaztatás;
3., legalább 15 évi megszakítás nélküli 

való működés az ipari munka körében (ta- 
noncévek beszámíthatók);

4, a munkabér évi összege 2 ezer 
koronát meg nem haladhat.

Ez adatok hiteles okiratokkal vagy 
munkakönyvvel igazolandók.

—  Azok a buta urfíak, kik itthon nem tudják 
a parádés kocsisságot megtanulni . .  .

—  Gazember ! —  vágta ki a szót a csaló
dott leány: Én örömömben a nyakába ugrottam, 
6 viszont, most m int boldog pár szőjük a jövő 
kártyavárait . . .  (Nem terveit. Az i ró )

Augusztus 15.

Juci hordja a cigaretta végeket, én meg 
füstölök, akár egy kráter.

Augusztus 20.

Iszonyúan felvilágosult az emberiség. A ta
tám is. Tehát akkor az oláhok milyenek lehetnek, 
mikor a tata vett annyi erkölcsi bátorságot, hogy 
dacára pestisnek, bárányhimlőnek, mellyel fényé* 
getŐdzöm, elolvasta naplómat.

Persze elpáholt, illetve addig páholt, mig 
férfiúi szavam nem adtam, hogy ezentúl csak a 
könyveimbe leszek szerelmes. Egy 16 —  éves ifjú 
pedig megtartja szavát. Tehát:

—  Leány s asszonyok sírjatok;
Rátok nézve meghalok !

Augusztus 2 t.

Ma láttam  Gróf Széchenyi nejének képmását. 
Agyam minden porcikájával szeretem . . .

A naplót meg a tata bundája zsebjébe dugom.
O tt találd meg tata . .  .

Így szeret a kis diák.

■
Egy munkás jutalomban csak egyesei

ben részesülhet.
A beadvány bélyegmentes, s így a mel

lékletül felhasznált mellékletek is ilyenek, 
melyek azonban, mint ilyenek, másra nem 
használhatók.

A beadványok május 31-ig nyújtan
dók be.

Néprajzi előadás.
Zombory Gyula etnográfus, aki a mandzsu- 

riai harctéren, a japán-orosz háború alkalmából 
tett észleleteit s Keletázsiában való tartózkodása 
során szerzett ismereteit és tapasztalatait értéke
sítendő, m int vándortanár 3 év óta az országban 
előadásokat tart, m últ csütörtökön és pénteken a 
helybeli áll. tanítóképző-intézetben és a polg. is
kolában is megfordult, ahol az ifjúság és tanári
testületek tagjai előtt élményeiről összesen 4 
szabad előadást tartott. Előadásai nagyon érdekesek 
voltak. Nemcsak tárgyuknál fogva, melyek gazdag 
tárházát m utatták be a messze Kelet kincseinek, 
szokásainak misztériumainak, hanem a csillogó 
előadás következtében is. mellyel vonzó, színes 
szavakban m utatta be a Kelet s különösen Japán 
egzotikus tájait, szorgalmas, törekvő, naiv népét; 
társadalmi, á llam i viszonyait s azt a bámulatos 
kultúrát és haladást, melyet a Kelet szigetországa 
Európa legnagyobb csodálkozására elénk tár 
Zombory Koreát s Mandzsúriát is ismertette s 
megkapó színekkel testette a japán-orosz háború 
borzalmait, melynek mint harctéri tódósíló szem
tanúja volt. Zombory vándortanár a kultuszminisz
térium engedélyével tartja  meg előadásait, amiért 
a kormány részéről anyagi támogatásban is részesül.

Zombory szívességéből itt közlünk a japán  
költészetből 4 szemelvényt.

Japán dalok.

Apró pici népek vagyunk,
Ez végzetünk, ez a fajunk,
De nem szabad elfeledni 
(Oly egyszerű, oly elemi)
A sok ceepből lesz a tenger.
S ha összetart, sok kisember,
Egy óriás lesz belőle,
Zömében is, meg erőre 
S elsöpri a félvilágot 
Mint a szél a gyertyalángot.

11.

Házat szeretni óh nem kötelem.
De szivünkből fakadó érzelem,
Egyik részünk, miként a lomb a fán,
De nem hulló az ősznek alkonyán —
Virág, amely törzsét nem hagyja el 
Örök csillag tündöklő fényivel 
Élnie kell, amíg csak a Haza.
El ne felejtse e tant Nippon fia ! (Hokawa)

III.

Japán női dal.
Találtam egy kicsi fészket.
Egy szétrabolt madárfészket.
Üres volt a kicsi fészek.
Úgy fáj, amit láttán érzek.
Nekem js volt fészkem,
Oly örömmel néztem,
Szépitgettem, puhitgattam 
A páromat hívogattam.
Egyszer aztán .. . vége ! vége !
Nem szállt senki a fészekre.
Üres maradt, mint ez itt ni —
Úgy szeretnék sírni, sírni . . .

\
IV.

Gésa-dal.
Isi nisi csincsin baja*)
Szivem boldog, nincsen baja. 
Csordultig «an szerelemmel,
Együtt vagyok szerettemmel.

övé csókom ölelésem,
Sóhajtásom, szívverésem,
Óh bár sose lenne vége 
Csókolva mennénk az égbe!

*) Hej huj !

K Ü L Ö N F É L É K .

— Zrínyi ünnepély. A Zrínyi Miklós, a 
költő, születésének évfordulója alkalmából 
Csáktornyán megtartatni szokott helyi ün
nepély ez évben május 1-én elmaradt. A 
teljesen előkészített ünnepély megtartását a 
kedvezőtlen időjárás megakadályozta. A sza
kadó eső lehetetlenné tette, hogy a tanuló
ifjúság, a Zrínyi emlékoszlop előtt, szabad 
ég alatt, Zrínyi Miklós emlékezetének hó
doljon.

— Kinevezés. A földmivelési miniszter 
FlandorfTer Ignác gazdasági felügyelőt Zala- 
vármegye közigazgatási bizottságába közgaz
dasági előadóvá kinevezte.

—  A postafőnök áthelyezése. Egyik múlt 
számunkban megcáfoltuk a hírt, hogy Horváth 
Antal itteni áthelyezése még nem befejezett 
tény s hogy a Szigetvárra történt áthelyezé
séről szóló hírek merő kombináción alapul
nak. S igazunk volt, mert amikor most már 
bizonyos,, hogy Horváth Antal postafelügyelő, 
a helybeli posta főnöke, Csáktornyáról tá
vozik, nem Szigetvárra kerül, hanem Pécsre, 
bizalmi állásba, a kerület igazgatósági pénz
tárához, mert Horváth Antal nem volt haj
landó a kerületben egy másik postafőnöki 
állás vállalására, amely igy csere útján lett 
volna betöltendő. A kereskedelmi miniszté
rium ezzel a postafőnök eddigi érdemeit 
akarta honorálni, melyeket az igazgatóság az 
áthelyezés folyamán nagy jóakarattal előtérbe 
állított. Az igazgatóság a helyettesítéssel ideig
lenesen a tapolcai posta- és távirdahivatal fő
nökét, Muzikár Ferenc főtisztet bízta meg, aki 
a távozó főnöktől a hivatalt át fogja venni. És 
ezzel Horváth Antal postafőnök C3áktornyá- 

I ról, ahol úgy felettes hatóságának, mint az
itteni közönségnek megelégedésére 9 évig 
működött, távozik, egyszerűen egy félreér
tésből eredt feljelentés alapján, mely feljelen
tést utóbb reparálni igyekeztek, de reparálni 
nem sikerült.

— Iskolalátogatás. Békéi Ignác fiumei
polgári iskolai igazgató, aki a minisztérium 

.részéről a Csáktornyái áll. polgáriiskola fel- 
ügyelelével van megbízva, iskolalátogatói mi
nőségében e hó 4-én Csáktornyára érkezett 
Békey Ignác 3 napon át tartózkodott Csák
tornyán, miközben az iskolát összes viszo
nyaiban vizsgálata tárgyává tette. Békéi Ignác 
szombaton távozott, miután a megtartott 
közös konferencián a látottak fölött teljes 
megelégedésének adott kifejezést úgy Pataky 
Kálmán igazgatónak, mint a két tanárites
tület tagjainak.

—  Eljegyzés. Németh Jolán drávavá- 
sárhelyi állami tanítónőt eljegyezte Weigel 
Gyula áll. tanító Nyergesujíalun.

—  Állatorvos választás. Gamás (So- 
mogymegye) nagyközség múlt hó 27-én, 
Videóz Antalt (Viziszentgyörgyről) egyhan
gúlag állatorvosnak választotta.

—  Kinevezés. Őfelsége a király Balassa 
Elemér helybeli 5. Miklós ulánus ezredbeli 
zászlóst hadnaggyá nevezte ki.

—  Személyi hírek. Festelits Jenő gróf 
Öméltósága Külföldi útjáról nyári tartózko
dásra e hó 4-én Zalaujvárra érkezett. — 
Péteríalvi Molnár Dezső m. kir. honvéd ez
redes. a Csáktornyái népiskolák egykori ta
nulója. szülei és rokonai látogatására haza
érkezett nejével és IV1 ária, Etelka, Piroska, 
Elek gyermekeivel.

— A Muraközi Tanitókör alapítványa.
Tudvalevő dolog hogy a Muraközi Tanítókor 

,3000 К-s alapítványt tett az Eötvös-alap



orsz. tanítói segélyegylet elnökségével oly 
célból, hogy egy, a Muraközi tanítókor kö
telékébe tartozó tanftónak, a budapesti főis
kolákon tanuló Па a budapesti Ferenc József 
Tanítók Házában lakást és teljes ellátást 
élvezhessen. Brauner Lajos körelnök ezen 
alapítványi hely elnyerésére vonatkozó pá
lyázati hirdetést a Muraköz és Zalamegye 
című lapokban közzétette az április hó vé
géig lejáró pályázati határidővel s oly hoz
záadással, hogy amennyiben muraközi tanítók 
fia nem pályáznék, úgy az alapítvány más, 
Zalamegye területén működő tanító fiának 
is odaadományoztatik. A napokban lejárt 
pályázati határidőre egyetlenegy kérvény ér- 
kezeett be s ez Szabó István nagykanizsai 
áll. igazgató tanító István fiának kérvénye. 
A Muraközi Tanítókor választmánya ily kö
rülmények között, a közgyűlés jóváhagyásá
nak reményében, az 1911 — 12 tanévre e 
kedvezményt fentnevezett folyamodónak, —  
ki ez izöszerint a nagykanizsai kir. kalh. 
főgimnázium V ili. osztályának jeles tanulója, 
—  adományozta.

— Évzáró vizsgálat. A helybeli tanító
képző-intézet IV. évlolyamában ez évi záró- 
vizsgálatot f. hó 26-án tartják meg. Az 
írásbeli képesítő-vizsgálatok jumus 1-én kez
dődnek.

— A vármegye közgyűlése. A holnap 
megtartandó törvényhatósági közgyűlésen a 
következő, Muraközt közelebb érdeklő ügyek 
tárgyaltainak: a Csáktornyái közs. orvos la
káspénzének megállapítása; a perlaki ké
ményseprő munkadíjának kiutalása; Simon 
István drávanagytalusi jegyző nyugdíj és 
korpótléka; Drávatüred közs. iskola építése; 
Szentilona képviselőtestületének iskolai in
gatlan tárgyában hozott határozata; Liget vár, 
Henisfalva, Drávafüred és Drávasiklós a 
plébános fuvardíjai s a hitoktató tiszteletdija 
tárgyában hozott határozata; Drávaegyház 
ingatlan vétele: Alsódomboru ingatlan visz- 
szavélele; Koosz Alajos és Luksa Rókus 
muravidl lakosok felebbezése; a drávacsányi 
körjegyzői iroda- s lakbére; Jakóts Bertalan 
Csáktornyái jár. állatorvos oklevelének ki
hirdetése, Drávasiklós ingatlan eladása; He- 
mstalva ingatlan vétele; Kollár György és 
társai drávadiósi lakosok felebbezése; a szent- 
ilonai és nyirvölgyi községi szolgák fizeté
sének felemelése; az alsódomborui mezőőrök 
hosszuesövü lőfegyverei; a stridóvári kör
jegyzőségi fogyasztási adóbeszedési jutaléka; 
Kotor bor- és husfogyasztási adóbeszedése; 
NyirvÖlgy ingatlan vétele.

— Megjutalmazott pékeegéd. Léleke
melő ünnepély színhelye volt ma délelőtt 
a városháza, a hosszú és becsületes szolgálat 
előli hajtotta meg az elismerés zászlaját a 
hatóság. Rizman Henrik a kitüntetett érde
mes munkás, ki közel 40 éve van már 
Rosenberg Lajos pékmester szolgálatában. 
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Rizman 
Henriket hosszú s hűséges szolgálatának 
méltánylásául díszes »Elismerő« levéllel tün
tette ki s azonkívül 100 korona pénzjuta
lomban is részesítette. Az Elismerő levelet 
és pénzjutalmat az ipartestület élénk érdek
lődése mellett Szalmay József járási főszol
gabíró szívhez szóló beszéd kíséretében nyúj
totta át a jubilánsnak.

— A Muraközi Tanitókör közgyűlése. 
A Muraközi Tanítókör közgyűlése, mely 
rendes körülmények között tavasszal, május 
hóban szokott megtartatni, őszre halasztalott 
d . A  közgyűlés legújabb megállapodás szerint 
f. év október 7-én Felsőmihályfalva község
ben lesz megtartva.

—  Felszámolás. A M T  Öns. Szövet
kezet tudvalevőleg f. é. február havi köz
gyűlésén a szövetkezet feloszlatását mondta 
ki s egyúttal junius havára a felszámolást 
is elhatározta. Ebből kifolyólag а К. T. 202 
§-a alapján felhívom mindazokat, kiknek a 
M. Ö. T. Szövetkezettel szemben netán igé
nyeik vannak, hogy azokat a nagykanizsai 
kir. törvényszéknél, mint kereskedelmi bíró
ságnál jelentsék be. Zrínyi Károly elnök.

—  Gazdasági előadás. A múlt vasárnap 
d. u. tartott gazdasági közgyűlés végén 
(melynek jegyzőkönyvét jövő számunk hozza), 
Beszterczey Gábor szaktanár tartott az ok
szerű állattenyésztésről érdekes előadást, 
melyet vetített képekkel illusztrált, bemutat
ván a magyarországi szarvasmarha fajtákat, 
továbbá a bel- és külföldi lófajtákat, a he
lyes és hibás borjúnevelést. Előadása során 
a szaktanár az egybegyült gazdaközönségei 
az egyöntetű és szabályszerű állattenyész
tésre is buzdította, melytől a vidék gazda
ságilag rohamosén emelkedhetik.

— Közigazgatási bejárás. A hosszú 
idő óta vajúdó Alsólendva-Muraszombat- re
gedéi vasút kiépítési ügye ismét komoly 
lépést lett. Mint előre jeleztük, m. hó végén 
megtartották az építendő vonal közigazgatási 
bejárását. A hivatalos aktus 3 napot vett 
igénybe. A bejárás Alsólendván kezdődött, 
ahol 26-án gyülésezett —  a 17 tagból álló 
bizottság, amelynek elnöke a keresk. minisz
ter képviseletében Ádám Géza dr. min. oszt. 
tanácsos volt. A bizottság tárgyalása simán 
tolyt le, mert a tervek ellen senki kifogást 
nem telt. A vasút kiindulása Alsólendván 
lesz, melynek állomását emiatt kibővíteni 
kell. Muraszombatig Hosszúíaluban, Rada- 
moson, Bántornyán, Belatincon és Rakicsány- 
ban lesznek állomások. A vasút mozgatója 
Barthalos István, a vasút előmunkálatainak 
engedményese, akinek a felmerült sok aka
dály folytán nagy utánjárásába kerüU a köz- 

I igazgatási bejárás kieszközlése.
—  Magyar Figyelő 9 ik számában egy név

telen vezércikk >Uj koalíció« címen a Jueth-párt 
I és a szociáldemokraták közölt, kötött paktumot 
bírálja. Ervin »A választójog kérdése az angol 
forradalomban« címen essayt írt a választójog 
kérdéséről az angol forradalomban. Legifj. Szász 
Károly »Egy honvéd naplójegyzetei« gyűjtőnév 
alatt folytatja id. Szász Károly becses naplójának 
közlését. A szépirodalmi részt Krúdy Gyula »Ta
vasz; ár« novellája és Kádár Lehel »A kávéházi 
törzsvendég« cimű rajza gazdagítja. Sajó Károly 
igen figyelemreméltó cikket írt a természeti emlékek 
megmentése érdekében. Strakoniczky Károly, Babies 
Mihály és Komjáthy Jenó verseiről is. A Levelek 
Magyarországból című rovat »Szeged és Vidékét« 
ismerteti. A gazdag tartalmat a Feljegyzések egé
szítik ki. A Magyar Figyelő előfizetési ára egész 
évre 24 K. (Budapest, Andrássy-ut 10 szám.)

— Népesedési statisztika. Meghaltak: 
Baranics Antal (62 é), Krisztek Pál (20 h), 
özv. Gábor Józsefne (72 é). Györkös Gizella 
(2 é), Grucsek Ferenc (60 é), Pokrivács 
József (90 é), Kölkedi József (74 é), Zdelár 
József (94 é), Mekovecz Ilona (13 n), Décsi 
Illés (61 é), Podvezánec Mária (8 n). S z ü 
l e t t e k :  Ehmann Emma, Kozják Gyula, 
Blaskovice Anna, Thorday János, Gyuranics 
Ilona.

— SzobatUz. A tűzoltók védszentjének 
névnapján, Flóriánkor, nem kis riadalmat 
okozott Hajas József szállodatulajdonos egyik 
emeleti szobájában kitörőiéiben lévő szoba- 
tűz, mely azonban idejében észrevétetvén, a 
házbeliek által csirájában elfojtatott. Diamant 
Henrik és Engel Sándor kereskedelmi utazók

voltak a 6-os számú szoba lakói ez idötáj- 
ban s valószínűleg egy eldobott égő cigaret
tavég, vagy gyulaszál lángbaborftotta as 
ablakfüggönyöket, melyek a földön fekvő 
szőnyeggel voltak összefüggésben. A szoba- 
lüznek szerencsére hamarosan véget vetettek.

— Számozott poharak kávóházakban ét 
vendéglőkben. A tüdővész és más ragályos 
betegségek tovaterjedésének meggátlására 
Khaen-Héderváry Károly gróf miniszterelnök, 
mint belügyminiszter, a törvényhatóságokhoz 
érdekes körrendeletét intézett. E  rendelet 
értelmében korcsmákban és vendéglőkben 
el kell kerülni a poharak kölcsönös elcse- 
rélését és azért ital csak számozott poha
rakban mérhető ki, valamint a viz is csak 
számozott pohárban juttatható a korcsmában, 
vagy kávéházban tartózkodó közönséghez. 
A rendelet 1912. évi január hó 1-én lép 
életbe. A korcsmák és kávéházak tulajdo
nosai e naptól fogva az országban minde
nütt üzleteiket számozott poharakkal tar
toznak ellátni.

— A «Kultúra- IV. száma ismét pontos idő
ben, fényes és bő tartalommal jelent még. Értékes 
tartalmát neves írók szolgáltatták: Szávay Gyula, 
Fáik Richárd, Móricz Pál, Andorka Károly, Dr. Angyal 
Ármánd stb. stb. Találunk értékes karcolatokat,első
rangú elbeszéléseket, csengő verseket, találó kritiká
kat, mig a művészeti rovat minden művészi eseményt 
regisztrál. A képek Basch Árpád, Greguss Imre, 
Szenes Fülöp és Treller Károly festőművészek 
ügyességéről tanúskodnak. Nem hagyhatjuk említés 
nélkül a kiadó céget sem, mely egyesit és összzgez 
minden szépet és nemeset s álladóan azon bűz- 
gólkodik, hogy előfizetőinek mentői jobbat és ér
tékesebbet nyújthasson. A legközelebb megjelenő 
számban a »Kultúra« uj rovatot nyit az iparmű
vészeiről, alkalmat nyújtva az eddig is kellőképen 
fejlett iparművészetünknek a nagyközönséggel való 
megismerésére, miért is szívesen veszi az e szakba 
vágó dolgozatokat (mind rajzban, mind prózában). 
Valóban érdemes ezen vállalat támogatása, any- 
nyival is inkább, miután a »Kultura« hazánkban 
a legművészibb és legértékesebb havi folyóirat. —  
Előfizetéseket (negyedévenkint 5 К) a kiadócég 
Röttig Gusztáv és Fia Sopron vesz fel.

— A festett tészta. A földmivelésügyi 
miniszter körrendeletét bocsátott ki, amely
ben rámutal arra. hogy lúdomása szerint a 
szárított és a konzervált tésztákat, különö
sen a tarhonyát, csőtésztát és az ugyneveze*» 
levestésztát egyes gyárak tojást pótló festék
kel festik sárgára. A miniszter elrendelte, 
hogy az ily módon festett tésztát hamisításnak 
kell tekinteni, melynek íorgalombahozatala 
tilos. Miután a miniszter azt tapasztalta, 
hogy az érdekelt körök erről a tilalomról 
nem bírtak, felhívja a törvényhatóságokat, 
hogy rendeletét a legkiterjedtebb módon 
tegyék közhírré, és hogy ezeknek a tészta- 
nernüeknek forgalombahozalalát ez év julius 
1 -töl a legszigorúbb módon ellenőrizzék.

— Nyilvános köszönet. A múlt hó 19-iki 
tűzvész alkalmával a Csáktornyái önkéntes 
tűzoltó egyleten kívül a drávavásárhelyi, 
cseresnyési, tótfalui, szépmajori, felsőpuszta- 
fai, sandoroveci (Horvátország), zrínyifalvai, 
drávacsányi, édeskuti, drávaóhidi, miksavári, 
szászkői és a Csáktornya-uradalmi tűzoltó
ság is teljes számmal kivonult és vállvetett 
erőfeszítéssel, jó szomszédhoz méltó buzgó 
fáradozással segítettek a veszedelem elhárí
tásán. Csak ezek együttes működése tette 
lehetővé a tűz továbbterjedésének meggát- 
lásál. Mindezeknek ezúton is hálás köszö- 
netünket fejezzük ki.

Drávanagyfalu, 1911. május 1.
Az elöljáróság.



Eoga imamo vu hiái?
Pred kratko vréme pilali smo na ovom 

mestu: »gde stanujemo«, a sada éemo pro- 
motriti, koga imamo u hi2i naSoj? Stara je 
rieé narodna, da 2ena tri vogle dr2i pri 
hi2i, a mu2 samo jednoga. Daklem naj- 
znameniteáa stvar pri hi2i je to, kakovu 
éovjek 2enu imádé.

Sudbina 2ene je te2eSa od sudbine 
muSkarca.

I vu taborsko i vu mirno vréme, domaj 
i vu tudjini, mu2 se sigdi sigurneSi éuti. 
MuSkarec i sam lehko se pretura érez ovaj 
2ivot, a 2ena se navek mora potpirati na 
mu2evlju pomoé.

Tim rajéi mora ona i imeti kuéu svoju, 
i vu njoj bili kao sjajna, svetla kraljica i 
gospodarica vu domu svojem.

Ima li Sto lepSega. neg skrbnu i lju- 
beznu majku videti vu krugu dece svoje, 
gde ih vuéi radu i 2ivotu, gde svoju duéu 
preléva vu éiste duSe rnladih.

Dobra majka vrédi stotinu navuéitelov, 
véli glasoviti Juraj Herbert. 2ena uzgaja 
ljudski rod bolje od ikakvog nauéitelja. Cov
jek je mozak éoveéanstva, a 2ena srce!

Tko da se ne divi 2eni, kad ju vidi 
radinu i skrbnu, kad zna sebi i svojoj dru- 
2ini najti posta, kad zna Sparati s novcem, 
kad vu brigi za svoju decu prva se staja a 
zadnja léga! Takova 2ena pomlagjuje mu2a, 
zasladjuje mu i predulji 2ivot.

Dobra 2ena i dobra majka vu jednoj

osobi, to je ono, Sto si moramo u kuéi svo
joj smatrati za prvo i najpotrebneSe.

Ali ей rétke te dobre 2ene, te razumne 
matere!

Kolikogod su muSkarci zloéesti, ipák 
zla 2ena stokrat je górja od najgorjega 
muSkarca.

1 naé narod je toga miSljenja. Zato se 
i Cuje narodna réé i pripovést, da: »2ena 
je tri dana stareSa od vraga!« Ako je 2ena 
srdite, éemeraste nature, ako je svadljivka, 
ako ne éuva svoje poStenje, о onda je ona 
zaista straSilo na svietu, kuga i nevolja vu 
kuöi. Ako 2ena nezna obuzdavati svojega 
jezika, ako ne pazi na óéi svoje, ako ne 
hodi putem pravde, onda je ona za istinu 
muzu na najvekSi terh i 2alost i sramotu.

Zelimo li anda, da bude nam naä stan, 
naS dom milo naSe boraviSée, ako hoéemo, 
da nakon teákih svagdaSnjih brigah i poslov 
vu svojoj kuéici najdemo pravi pokoj i od- 
poéinek, razveselenje vu 2alosli, krepkost i 
batrivost vu dvojbenosti, onda gledali mo
ramo vu prvom redu, da imademo u na
Soj v hi2i dobru i plemenitu 2enu, krepostnu 
i uzornu maiku, marljivu i Stedljivu, poniznu 
i tihu tovaruSicu.

Gde je pri hi2i vrédna 2ena, tarn je 
sve lepő, éislo, napredno i sreéno.

Gde je pri hi2i nevrédna 2ena, tarn je 
sve grdo, nesna2no, zaostalo, 2aloslno i 
nesreéno.

Pitajmo se anda: koga imamo pri hi?,i? 
kakova nam je 2ena?

—  г —

Zemeljski plin vu Kissárraásu.
NaSa ljubezna Magjarska domovina je 

vu mno2ini, ali joS vu najvekSem broju ne- 
izrovanih, naravskih kinéih jako bogata

To okolnost geologuSi, iliti ona znanst- 
vena gospoda, koji uvek Sludéraju kamenje 
i drugu, vu zemlji skritu rudu i debelu koru 
naSe zemlje, slutili su véé vnogo leta predi, 
da je vu Erdélyu mno2ina gaz pod zemljom 
zasunjeni. Ova gospoda su s podpurom 
Magjarske vlade vu Kissármásu (50 Kilom. 
od Kolozsvára prama izhodu) jednoga 30u 
metrov glibokoga zdenca zvrtali, iz kojega je 
na jedenkrat sa straSnom silóm i Sumom 
vu glibukoj zemlji skriti zemeljski gaz vu 
zrak zvi2djal. Ov zdenec véé kroz dvé leto 
na dan do devet million hektolitrov plina 
struji s takvom jakostjom, da éloveka, koj 
se ober ove luknje nagne, nastran posune 
Slrukovnjaki potvrdjuju, da taj zemeljski 
plin s ovakvom silorn i mno2inom bez pre- 
menjbe do 25— 30 lét bude bez prestanjka 
vu zrak siéal. Ov gaz se rado plamne i s 
silnom vruéinom zgori. Vés gaz, koj érez 
jeden dén iz prela van struji vise vruéine 
zavda, nego 60 vaggonov lapora. Moéi si 
premisliti, da samo ovo jedno zviralo kakvo 
neizmerno gospodarstveno vrédnost zastup* 
Ijujö4 a koliko vise, ako jóé nekojo zviralo 
najdeju.

Vu Ameriki imaju takaj i véé vise lét 
takve silne zvirale zemeljskoga plina s ko- 
jem varoSe i isto sela razsvetluju, pomno-

Jedan „Solo“.
Ali ne u »taroku«, véé u cirkvenoj 

piesmi.
Sveta meSa na vuzmeni ponedeljak je 

bila odslu2ena, slavo dobitna piesma »KrisluS 
se je gore stal« odpievana te se jejoSjeka  
orila po siromaSkoj selskoj cirkvi, od zmo2ne 
veliéine pobiedonosne piesme, kojom je naSe 
zveliéenje dovrSeno. Pievaé, nieki dvanajst 
godiSnji deéak, skromno otide od reSetkah 
na korú, kroz kője je u cirkvu iz kora pie- 
val. On nije znal, как liepo je pieval, ali 
stari gospodin Skolnik i zajedno organista 
je znal, a staromu gospodinu plebanuSu pri 
oltaru su se pod pievanjem od miiinja óéi 
zasuzile.

Poslie svete meSe stal je mladi pievaé 
u vrlnoj sienici pred gospodinom plebanuSom.

»Anda danas je kocka pala«, —  véli 
gospodin —  »moj prijatelj iz Beéa, koj je 
kroz vuzmene svetke kmeni doSel, on je 
visoki éinovnik u ministeriumu, te je danas 
vide! i u cirkvi tvoj glas éul, pák mi je 
obeéal, da ée se kod pievaékih deéakah za- 
voda u ravnateljstvu zauzeli, da budeS u- 
nutra prijet. Tamo si onda obskrbljen te 
moreS Studirati koju struku hoéeS, bez da 
bi si siromaSnoj materi na trh bil. A kaj

bi ti hotel Studirati? Jeli za sveéenika? Glas 
za popevanja i prodekuvanje bi tu bil . . .  . !«

Deéko se je po2aril te je tiho odgovoril: 
»Sveéenik nebi hotel postati, to mi je odviSe 
zaodgovoran i previsoki staliS; ali lieénik bi 
hotel postati; moja velika 2elja bi bila bo- 
lestne lieéiti i njegovati«.

»Anda ne duéah véé lelesah vraéitelj« —  
véli smiejué gospodin plebanuS —  »i to je 
dobro! —  Samo ostani uviek dobar, posluhni 
svoju mater i ljubi Boga!«

Pol godine kasnije bil je mali Jo2ek 
»Chorknabe« —  pievaéki deéak na koruSu, 
u cesarskom zavodu u Beéu. On je imal 
med svemi najliepSi glas, pak je stoga pos
tal ljubimac kapelnika. Ali njegovi gospoda 
professori u Skoli su Jo2eka vrlo rado imali, 
on je bil najbolji dijak svojeg razreda u 
gymnaziji, pak zato su mu mnogi sunéenici 
bili jalni, a jedan izmedju njih, Fran, naj- 
bolje, koj je prije bil najbolji pievaé zavoda, 
i najbolji dijak gymnazije, a sad mu je to 
jedno i drugo prvenstvo Jo2ek prevzel

Jo2ek je bil osobiti ljubitelj muzike, 
kaj niti nije za éuditi se od takovog izvrst- 
nog pievaé«, kakov je on bil. Osobito pako 
bi bil 2elel éuti glasovitu pievaéicu C  . . . 
koja je baS onda u Hofopern-kazaliSlu pie- 
vala i cieli Béé zaéudjivala; ali ehorknabi

nisu u veöer smeli niti u koncert, niti u 
operu iti i tak je Jo2ek moral svoju vruéu 
Selju, da C  . .  . . éuje, u sebi zatuéi.

Ali jednog dana mu suuéenik Frau 
potajno préda kartu, a ta je bila ulaznica 
za onu veéer u operu, gde ée C  . . . . pie- 
vati. »Dakako da dozvolu za u operu iti 
nedobiS« —  priSaptne mu Fran, —  »ah 
danas su tu krova prekrivali pokrivaöi, pak 
su oslavili u vrtu, na zid prislonjenu lojtru. 
Ovu iz obioka hodoika lahko dosegneS, a 
onda, otideS lahko preko zida od vrta na 
vulicu. Ja éu véé paziti, da te nebude nitko 
videl.«

Jo2ek nije hotel na taj naéin iz zavoda 
u operu se preSvercati, ali skuSavanje je 
bilo odviSe veliko, а к lomu se nije bilo 
odviSe treba bojati, da bi se saznalo, jer je 
praelekt joS prije spanja sve postelje pre- 
gledal, a do tog vriemena bude Jo2ek véé 
iz opere doma. »Za pol ure sam nalrag 
ovde!« —  reée Jo2ek Franu i tim odbie2i

Komaj da je Jo2ek otiSel, odSuljal se 
je Fran к ravnatelju te mu je donesel no- 
vinu, da je Jo2ek iz zavoda pobegel.

Kad se je siromaSki grieSnik povratil, 
bil je odmah pred ravnatelja pozvan i pre- 
sluSan. bran se je véé svoiom denuncijaciom 
poskrbel za to, da mu se nije vierovala



Ziju elektriko, tiraju 8 njim madine i pohas- 
nuju za eile gospodarstvenih poslov. Ako 
vezda najnovede potraZivanje dosvedoCi, da 
je zemeljski gaz i prinas vu tak velikem 
kvantuma, da ovaj gaz vide desetak godine 
dapaCe vide stoletje né s menjka, onda se 
vu nadoj dornovini gospodarstvo izvanredno 
jáko izvija i uzvisi. Vu onoj okolici se bu- 
deju velike fabrike vtemeljile, razprostranjene 
naseline zapoCele, koji budu — - tak rekuC 
—  zabadavo dobljenu jakost na prometnost 
madinah pohasnuvali. Na 100 jezere, vu 
Ameriku vandrajuCi domorodei si budeju tu 
doma ran tak nadli obeCano zemlju, как 
tam; ran tak, dapaCe bolje i Ie2e si budeju 
mogli svakdadnjega kruha zasluZiti, как tam 
i ktomu nebudu morali ovdi domaj sve 
sprodati, da si sve na peneze oberneju za 
putuvanje érez pogibeljnu morje, vu drugu, 
napré nevidljivu pogibelj; i uebudeju morali 
svoje rodno mesto ostaviti, kam je detinstvo, 
rodbina, dobri prijatelji veZeju, nego osta- 
neju domaj vu svojoj lepoj, lubeznoj Ma- 
gjarskoj dornovini.

Domaj zaoslaloj teZaCki i radnicki ja- 
kosti bude Magjarski orsag videl hasna, 
ilak se budemo natjecati mogli sa nemei, 
koji nas vu obertu i trgovini ladaju. Obsebi 
se razme, da ako se orsag vu imetku jaCi 
i bogát postane, da onda i za svoje purgare 
bolje skrbeti more, njim boljdi i lehkedi Zi- 
vot pruZi. Evő tak skrbi znanstvenost za 
orsag i njegve stanovnike, ako prém su 
vnogo koji znanstvenost i po tihoma dela- 
juCu mudrost za gospodsku gizdu i bedariju 
drZiju.

1 zbilja, mnoZina je onih, koji svoju 
dudu tak visoko podiCi i tak gluboko misliti 
nemreju, как ova vuCena gospoda, koja 
dobro znaju, da se s njih slabo-umni ljudi 
posmehavaju, ali oni neprestano dale rovaju, 
delaju sve lépő potihoma, doklam svojim 
hasnovitim odkriCem naroda vugodno izne- 
nadiju, orsagu na millione dohodka preskr- 
biju i tak vnogo stojezer ljudem kruha po- 
deliju. Pred svakim detetom je poznati Step- 
hensonov parorstroj, vnogo odkritja zenialnoga 
Edisona, Marconiev telegraf bez drota i vnogo 
vide. Bog nadehne nekojega Cloveka, vuZge

kod presludanja izprika, da ga je uajme 
samo ljubav к muziki i pievanju glasovite 
pievaéice na to navela, da je na jedan sat 
zavoda ostavil. Drugog dana je nad njim 
bila osuda izreéena, po kojoj je bil iz za
voda izkljuéen te ga mora ostaviti.

JoZek je pri progladenju odsude misül, 
da mora u zemlju propasti, njegova exis- 
tencija bila je unidtena!

Bad u onom hipu, kad je JoZek svo- 
jom osudom iz ravnateljove kancellarije 
izadel, srel ga je na hodniku dvorski kapelnik, 
koj je bil i njegov zadtitnik. »JoZek« —  
zazval ga je kapelnik véé iz daleka —  »po- 
Cekaj malo ovde na me, ja moram samo 
malo к ravnatelju pojti, a onda imam za 
lebe nekaj znamenitoga.«

To »znamenito« za JoZeka bilo je to, 
da Ce JoZek pri po samom kapelniku kompo- 
novanoj medi, pri sveCanosti krunjenja cesa- 
rice i kraljice Karoline Auguste u PoZunu, 
koja Ce se onda u cirkvi izvadjati, pievati 
»solo« »resurexit.« U to ime se je idei за 
direktorom porazgovoriti, da mu »chorknaba« 
JoZeka za tu sveCanost odpusti. Badava mu 
je ravuatelj rekel, da je bad ov hip JoZek 
iz zavoda odpudten, jer se je ogriedil о za- 
vodske zakone. Kapelnik se je izrazil: »Nije-

mu vide svetlosti, da dalje i glubije vidi, 
как drugi millioni. Taj Clovek nervozno, 
bez truda isCe, potraZtva, n.otri, кора, dok
lam nato odluku dojde, da tu mora biti i 
najvide puta se ne vari. Sad poéneju ко- 
páti, vrtati рак najdeju —  kruh Je kruh 
za vnogo 100 jezer Ijudi.

BoZe, velika je tvoja zmoé! О tom 
premidljavajuC je jeden glasoviti pésnik po- 
priliki sledeée rekel:

Bog! kojega veleuumi mudrac prepoz* 
nati nemoZe. Samo njegva tajno Cutljiva 
duda ga Zeljno sluli.

KAJ JE NOVOGA?
— Umiranje. Déned Ferenc, umirov- 

Ijeni sepetnekski nótárius i kr. ugarski posta
mester, Déned Béla csaktornjaiskomu notari- 
udu otac, je aprilid 24-ga dana poslie podne 
u Galamboku umrl. Pokojni stari gospon je 
86 godine Zivel. Aprilid 26-ga su ga s veli- 
kom sucutom na vekiveöno mesto spravili. 
Za njega vide deca, vnuki i veliko rodbinstvo 
tuguje. Nek pocivá u miru BoZjem !

— Umorstvo na senokoái. Mag- 
jarni Zakariad 18 godidnji momak je ove 
dane van idei na Mehadiji (Temedvarmegjija) 
na senokodu, da bude séno pospravljal, ali 
na mesli, mesto séno je samo pepela nadel, 
jer je séno netko vuZgal. U blizini suzte- 
zajuCega Barbu Gjörgj poljodelavca je Mag- 
jarni s pitanjem napré vzel, ali ov je né 
dal jednakoga odgovora, nego to mu je re
kel : »Naj se к meni pribliZavati, ar nebude 
dobro !« Na lo je Magjarni tak u srditosti 
dodel, da je s jednom sekérom Barbua tak 
u glavu vudril, da se je ov na zemlju sru- 
dil i umrl. Krvnika su Zandari uhitili.

— Selski tolvaj. Horvath Janód Cered- 
njédskomu stanovniku slanje, koja je bila 
zaprta, su s sekirom gorizbili, i odonut meso, 
sada, svakojaöke plode. hiZne posudje, sve 
skupa u 145 korun cénu vkrali. Zandarstvo 
je Cinaca veC vlovilo, i njega к sudu gori- 
javil.

— Goreca suma. Novak BalaZ ter- 
novCakhegjiskomu stanovniku borovodumu je 
netko vuZgal, i tak njemu 122 korun kvara

dan drugi nesme taj solo pievati«, te ie 
konaCno i izposloval, da se taj JoZekov od- 
pust iz zavoda, predbieZno natrag uzme i 
moZebilno cielo pomilovanje od njegovog 
daljnjeg dobrog vladanja zavisnim uCini.

Dan krunjenja je dodel. Na korudu 
stolne cirkve sv. Martina u PoZunu, veC su 
bili sakupljeni muzikadi i pievaCi te su Ce- 
kali hip, kada Ce moCi novo komponiranu 
niedu izvadjati. Sada intonira primaS odlro- 
gonski, koj je ponliiikalnu medu celebriral, 
»Credo!« Muzika prieme i glasovi se raz* 
legaju po stolnoj cirkvi, как morski valovi 
te tmurno sprovadjaju ZveliCitelja na nje- 
govem stradno trpeCem putu. JoZek stupi 
napred do ograde koruda. I sada prieme 
neopisivo liepi dietinski glas solo se po 
velebnoj stolnoj cirkvi razlegali: »Resurexit.« 
I tak Ijubko i milozvuCno se glas razIeZe, 
da se u cirkvi niti dihanje nije Culo, sve je 
samo sludalo taj angelski glas, как da iz- 
bilja sam angel iz neba pieva. I visoka gospa, 
u torn hipu za magjarsku kraljicu krunjena 
Karolina Augusta, pridigne glavu te Zarkim 
pogledom gleda prama korudu, odkuda taj 
nebeski glas dohadja, te se je Cinilo, как 
da su joj suze na oöi navrele i как da je 
duboko uzdahnula.

Solo je bil dogolovljen i JoZek se skromno

zrokuval. Zandari su objadnjili, da eu ognja 
Golenko Ferenc 12 godityti ternovCakhegjiski 
i Curin Antal 12 godidnji g'aborvölgjiski deCki 
zrokuvali.

— Nőve ovode. Na Csáktornya va
rad teritoriumu se budu dvé nőve ovode 
zidali. I to jedna u nutradnjim varadu, a 
druga pako u Felsőpusztafa obeini. Obedvé 
ovode de Kirchteld Karolj csaktornyaiski gra- 
ditelj zidati. Zidanice moreju do prvoga sep- 
tembera na éistoma gotovi biti.

— Skoéeni arestanti. U Zalaeger- 
segu aprilid 26-ga dana su iz tamnice tri 
fájni ítiCi skoCili. Naime Varga Antal brijaé 
pomoCnik, Varga Gyula zotlarpomoénik i 
Farkad György tapolcaiski postajanji su na 
vide godidnji redt odsudjeni bili. Istina, da 
u tamnici im je jako dobro bilo: jesli, piti 
su dostig dobili, dobru i Cisto postelju su 
imeli, ali né ga bilo za njih slobodéine. To 
рак je bormed né dobro, i jako peée, Zalosti 
Cloveka to, ako vidi, kaj ptice slobodno le- 
tiju u zraku, a on pako med Cetiri sténe je 
na dugde vremenah zaprt. Hajd, pomozimo
si s e b i............i on dan svi tri skoCili su
iz tamnice. Nego né daleko su mogli vujti, 
jer za pol ure veC su nje redari u varadu 
vlovili i nje nazaj tirali u tamnicu. Vezda 
su svi tri ekstra zaprti i svaki se brdCas 
promidljava, как lépi svét more vezda vani 
biti u májúd mesecu?

— Ogenj. U dümegskim kotaru, vu 
Dabronc obeini je u minuCem mesecu vélik* 
ogenj pustodil. Ogenj je u Simon JoZefom 
vrtu nastal, gde je Simonov 5 godidnii deCko 
s jednom dibicom slamu vuZgal. U veliki 
sudi se je ogenj na hitroma rezdiril i za 
kratko vréme sedem gazdim je sve zgorelo. 
Kvar je po prilici 11 jezer korun. Simon 
JoZef se je pri ognju na teZkoma oranil.

— Smrt pred oltárom. AkucM aridka  
lévaiska 17 godidnja dievojka se je u léva- 
iski katoliCki cirkvi pred oltárom na sebe 
strelila. TeZkemi ranemi su nju u dpital 
spravili. Zrok je to bilo, da je jako zaljub- 
Ijena bila u jednim diaku, i roditelji su to 
s né dobrom oémi videli.

— Sabadkaiski kamorra. U Sabadka 
varadu redarslvo vu jednim tajinstvenim

od spreda potegne natrag. On je u tom hipu 
samo misül na svoju ljubeznu mater, koja 
u tóm hipu valjda doma u selskoj cirkvici 
kleCt pred oltárom, te se za svoje diete 
Bogu moli, ; na dragoga ZveliCitelja, kojega 
je prije ove sveCanosti svum pobo2nosl|U 
prijel i kojemu na Cast i diku je sada svoj 
»solo« izpieval.

A li i kraljica nije maloga solo-pievaCa 
zaboravila. On je moral svojim kapelnikom  
pred nju dojti te je od nje dobil liepi kra- 
Ijevski prikaz. О njegovom odpuslu iz za
voda, dakako da pod timi prilikam i vide 
nije bilo govora.

Dobrotom i milostju kraljice, bil mu je 
za postignutje svoje vruCe Zelje, lieCnikom 
postali, put izjednaCen i on ie postai lieCni
kom i bil je kinC medicinskoga beCkog fakul- 
teta, gde je prije nekoliko godinah u velikoj 
slarosti umrl.

A da mi je slobodno, ja bi ovde i 
njegovo ime navel, рак bi mnogi, ovo Cita- 
juCi rekel: »0 njem sam puno krat govoriti 
Cul.« A nekoji mozbit i: »Njega sam joá 
póznál!«

Em. Kollay.
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poslu iztraíiva. Naime a pri is 29-ga dana Sei к Tisa-obilelju Balogh Laaló vrtlar. koj je iz drvaskladiSle jako glasoviti, je na 
poslie podne ob tretji uri je jeden mladi SedemdesetSest godiénji starac pred dverni Cistoma zgorel. Né menje как sto skladiste, [
élovek doSel к RéCey Ede dr. bogatomu létmi je ostavil svöju teíko délo. VeC je né 275 hi2e i dvé cirkve su zgorele. Kvar je
fiSkaliuSu u stan i povedal je azgojnici, da mogel delati, urftiróvljili 9U ga i dvésto ku- véé millijün dollar.
Lóz István proíeaaor poelal njega iz gimna- run godiSnju plaCu.je dobil. Ovemi penezi — S a m o u b o jn i k n jigovod ja . Kasab 
zie, da bi RéCeyov stareSi sin gori igei u samo umreti moCi. Zlosrdnosti starac, dók Janóé, od solnokske Sparkasse knpgovoditelj 
dkolu. Uzgojica je odgovorila, da su stare- je mogel, nesel je svoje muke. Nego április se je u minuCem nedelju poslie podne ob
Sega deCaka drugam poslali, ali Sest godiSnji mesec 28-ga se je skonCal. Starac se je s 2 uri u svoji kupalistni sobi na sebe strelil
Rééey Elemér je doma i more t  njim iti. britvom prékrezal Sinjaka, i nutri se je i umrl. КаьэЬ je samo 33 godine star bil, 
Nepoznati mladenac je onda s malim Elemé- vhitil u zdenec. Tak su ga naéli druiina. i kakti redovitoga i marljivoga Cinovnika 
rom otiSel. Okoli odveéer je RéCey fiSkaliuA _  P o sv e ta  C anadskoga b isk u p a . su poznali vu njem u Solnoku. Zrok samo- 
jednoga lista dobil, u kojim to mu piSeju, Dr. Glattfelder Gjula, novoga Canadskoga ubojstvi je bolestnost bilo. 
da je njegvoga sina sabadkaiski kamorra biskupa budu majuS mesec 14-ga dana za  ̂ ’ Strelili su  ga  z a  radi jed n o g a  
vkral, i ako do odveCer tridestijezero kurun biskupa posvetili i| budapeStanskoj sveu- ev etje . U Nagjsalonli Oévath Lajos 14 go- 
onomuCloveku,koj budena stan poslan, ne da, ciliStni cirkvi. PosveCivani biSkupi budu: dr. diénji sluga na jednim u KoSSuth-ulici slo- 
onda njegvoga sina budu zaklali. (Kamorra, Cernoch Janóé kaloCaiski nadbiSkup, dr. gostioni dvoru je jednu cviet orgulia 
to je jedna tajna druStva, koja u juíni Prohaska Ottokar sékeélehérvarski biSkup i botéi dolivtrgnuti. Bertók LajoS voíarpomoC- 
Taljanskim orsagu velike krvoloCnosli na- Hossu Vazul lugoSski grőki katolicki biSkup. Iе revolvera na njega prijel, kaj ga eplaéi. 
pravi.) RéCey je odmah na redarstvo bejial __ 2 e liezn ia k a  n esreóa  Blizo Eas- 0ruÄie se Je sluCajno puknulo i OSvath je 
i célo sivár najavil. NajprviC su mu redari lon (AmenkJa) í e ljezniCkoga étaciona jeden na krVaV0 oranjeno skupa opal. Kuglja mu 
né hoteli veruvati, ali potlam su ipák i oni posebnivlak s 250 kiteljem , koji su hoteli se u stegno zavrlela. TeSkemi ranemi su ga 
hapili iztraSivati. Za peneze se je nitko né u Washington putuvati, kaj budu Taft pred- u spravili.  ̂ . . . .
najavil pri RéCeyu. Redarstvo je glasa do- sje(jnjka pohodili, je vanékliznul i iz nasipa Obrojm pehari (k u p ic a )  и ka-
bilo, da na Sabadka vunjéim teritoriumu, dolm enül Vlak se je vuZgal i Cetirinajst vam  * * rcm i. Kr. ug. minislarpredsjednik, 
med MajSai zvane gorice su dva na gos- perSoni яи 2ivola zgubili. kakti miniblar od nutraénje poslov je k
podsKim opravljeni mladi Cloveki stana na _ Szabó János biskupa smrt sudbeni oblasti zapovied poslal. Polek raz-
rendu vzeli i jako épajsno se tam opona- Szabó Jano? 9an5d$ujvarski grCki-katoliCki ,a8anJa zapovieda nesmeju se u krCmi, ka- 
Saju. Redarstvo je van iSlo, i u stanu tamjbjskup je majuS 2-ga dana v noói ob 1 vani> 8°stioni pehari, tejest kupice, iz Cesa
su naSli maloga RéCey Eleméra s jednim uri ц s amo§UjVarp umrl. Szabó je veC se P'Íe’ mé,,jati, jer od toga gustokrat Clovek 
mladim Clovekom. Drugi mladi Clovek, kada Z(javnja bolestan bíl, njegov sprevod je u svakoféle betege dobi. Nego pehari moreju 
je spazil, da dojdu redari, skoCil je. U sobi petek maju§ 5 -ga bilo. obrojui b.ti. Zapovied 1912. godinu 1-ga
su dva revolvere i viSe naboje naéli. Redar Sam oubqini duhovnik. Mathé íanuara stupi u Zivot. S\ikak je to vu redu,
je hotel mladoga Cloveka nutarsprevadjati u p. k НппяурЛр1ч1г1 rpformaUki duhovnik se sa№0 nek krCmari oátro zadrZiju ovo zapo- 
varaé. Med putern se je mladi Clovek na J  п щ и Г ^  u poldne na smrt strelil. 56. *ed. Gustokrat se pripeti, kaj Clovek u krCmi 
íemljo hitil i za mrlvoga se je potajil. Re- g o d l9 „ j j  duhovnik je jóé v jutrobozju sluZbu za lakvo8* P'je, kojemu su vusta puna 
dar je na to u jeden Stacun iSel, da bude on(ja pak je 0tisel na parokiju i u v̂a*am'i ab Pak je heptikaé . . . no, Ce
za branilelje lelefonéral, dók je nazaj doéel. uredovnl sobl Je samoubojslvo sliedil. Pred onda ' ov zdrav ílovek lehko dobiti betega, 
vei je i ov drugi mladenac skoCil. Redarstvo zrca|0 je sla| j s revolverem se je u glavu ' smrt-
je odluéilo, da su ovi dva mladi élovek, íz slrelj, Xo mjs|jju da su dugj tjra|| u smrt -  Vellka bura. U TemeSvaru majuS 
TemeSvara, i veC i ojezme íme znaju. Ve c —rt«n . i n* .„ i .  2-ga odveCer je vclika bura bila. Stréla je 1
Uhitmí'nie teme9Varsk0 redarSlV0’ da nek kata. Borbei, Vidor 59 godiSnji budapfs- И П“«а SOlda,a- 'e rano na slraZl b,l

— Pronevjerenje. Na sibéri.iski Sei- ^  "  " -  Pretrazivaju nje. U Jas.ou (Gab-
jezmci su na noveSe pronevjerenje na trak jz ( Ja kaJa d |jsk ... j odm ĥ cia) su od auslrijanske drZavne Zeljeznice
doéli. Po prilici 3 milliun rubele su pröne- Borbé|: je bolestan Clovek bil êdnu zidanicu gorivtrli, kassu prékvrtali i
vjerili. ViSe íinovnike su uhitili. _ . iz nje Sestjezer kurun vkrali. Tri su bili ovi

— Sam oubojni naéelnik. Od St.- — Zagutil je svoju majku. Schob kassavrtaCi j prarna Budapest su skoőili
Louis (Senegambia) varasa naíelnik za fer-,Fn8Je5 beíkl Cmovnik je svoju maCuhu lZlra2ivanje je odluíilo, da su nutarkrSeíi: |
taljmilliuri frank pronevjerenje se je na smrt! maJuS 1 ga zagutil i sam se je najavil pri Gold j arutzhin 29 godiSnji, Maciejovsky
strelil. redarstvu. Povedal ,e, da je u uredu nepri- 2lgmond 28 djSnjj , éterll pjnkJas 2 \

-  Ferdinand kraljuGömöru.Ferdi- bke .mel , za о je samouboin.k botéi biti. güdiS|1Ji ruskj Zldovl Crez BarK„a su bjeZal|
nand bugarski kralj je u április mesec 19-ga b,atl.Je né hotela dsl'. od vrata kljuCa, na prama BudapeSla. BudapeSlanski redari sada 
dana u Püspökhaza bil, gde je na gluhjare- kaU a on Crez pel minute guSil mat.noga cé|o vadasjju dr2|ju na ууе |fj fa s(rjce
bice vadasil i neátere jako lépe kokote stre- Sinjaka, vkral je od nje 1/ kurune 1 skoCil ________
lil. Ferdinand kralj je na automobilo dolazil íe Vrata je né mogel odpirati, na lojtri je
iz Sofie i nazaj je lak putuval. P,azil u vrt i v nedelju poslie podne potro- Nekai Za kratPk 6aS

— Samoubojni provincijalni táj- sil Je Peneze u Prateru na jedni zabaviöti. J ____
nik. Pfeffernkorn provincijalni tajnik, koj je Alfonz kralj — je suSicav. Alfonz
takodjer i kassér od gospodarstvene druétve Spanjolski kralj je teíko bolestan, na tuliko, Nekriv.
u Zabrzalu (Nemäkiorsag) se je április 29-ga i da su uvjek doktori okoli njega. ZadnpC Sudec : Jeli istina japica Dremei, da 
dana na smrt strelil. Odmah su vizitérali Morean dr., bordeaukski sveuCiliátni professor, 9te rekli, da je vaá sused, PeldaC, tat i 
kassu i spazili su, da Cudaj penezi íaliju. koj ga vraCi, je konátatéral, da je kralj suöi- coprnjak ?
Ne zdavnja je Girke zvani kassér samouboj- Cav. Kralj bude dugée vréme na juénoj oko- Dremei : Istina je istina, da je te tat; 
nik postai, ler je stojezero marke pronevje- lici se suztezaval. ali ja g sudec toga nesem rekel.
ril u gospodarstveni druÉtvi.  ̂ — Kraljov dolazak. Kralj je májúé —

uéíte,Ííca» koÍu né P,a : 3-8a odveCer ob 6 uri 50 Casi dolazil u Jeden baka vu jednem ötacunu svako- 
caju. U Ivandarda baranjamegjeiski obCim Budapest i iz kolodvora jednako u kraljsku jaké malenkasti kupuje. Na pultu vu jed- 
Mattenheim Margit uCiteljica veC od osem palaCu se vozil. Drpg. dén je Khuen-Héder- nőj dugaCkoj ékatulji vidi heringe i zapita, 
mesece niti jeden fillér plaCu je né dobila. vary gróf ministarphídsjednik bil pri kralju kaj je to
Obóma se tűzi za radi plaíenje, ali né hoée na izpitivanju. Denes ée kralj na aulomobilo -  To su soldati, brale! reée átacunar. 
platiti. Siromaäka uéitelpca veC je na v,9e u Gödöllő se putuveti Kral) bude érez tri — Soldati? Onda su to beeunci Dák 
mestah hód,la zbog njezine izplaéivanje, ali ijedne u Magjarskimorsagu, i samo májúé zato nje vu íme zakona, kakti robe sobom 
svigd. je samo prazno obeCanje dobila. Vezda 23-ga dana bude nazajpuluval u BeC Májúé vzemerti, reée sóidat isékatuljum odkoraía 
se je k mmisteriumu obrnula, i odouut Ceka 24-ga bude kralj u Wallsee iSel, gde Ce __
vraCtvo. nazoCen biti na 14 godiénji Hedvig nad- T .. » . . ,. ,, .

— Starl vrtlar. Ugestiskimdominiumu hercegiCinim firmanjem. Drugi dán bude о- л » . n̂Cl baCl’ ,eI' bl Vl to znah P0VP’
sn na tihoma zakapali jednoga mrtvoga. Na pet kralj nazajpuluval u BeC i potlam ide ’ zakaJJp.808P Bog predi Adarr.a stvonl? 
tihoma. Od domíniuma najstareőega sluga, u Ischl, na Ijetovanje. ““  Jer. Iе zna,5 da je s ienskom né
koga su veC né pustili íiveti, i zato se je —’ Z go réti amerikanski varai. U u, 1Г° PoCeli ReCeJu od svoje tovaroSice na
zaklat. JoS u Tisa Kalman vrémenu je do- Maine (Amerika) dríavi Baugor zvani varas k opleni JanoS



влЬттл Armb. — d e n »  *Нкл.

m mázsa__ 1 m.-cent, kor. fill. |

Búza ötóraiéi Páenica 23 0 0 — j
Rozs Нг2 16.20— I
Árpa JeCmen 14 .0O—
Zab Zob 16 40 —
Kukoricza Kuruza suha 13 30—
Fehér bab uj Grah beli 18 00—
Sárga bab * Suti 16 00 —
Vegyes bab » zméáan 15 00 —
Kendermag Konopljenoseme 22 00 — 
Lenmag Len 23.00— j
Tökmag KoáCice 24.00—
Bükköny j Grahorka 12 00 —

Sürgős megbízásunk van 4 — k a ma t oa á mu

I0.000.00Ö korona törlesztései jelzálogkölcsön
elhelyezésére f ö ld b irt o k o k ra  és törvényszéki székhelyivel 

bíró városokban levő h á z a k ra . ■
Kölcsönök a legmagasabb becsérték kétharmad része erejéig 

a le g e lő n y ö s e b b  fe lté te le k  m e lle tt  engedélyeztetnek. 
F e lv ilá g o s ít á s s a l k ö lts é g m e n te s e n  szolgál

Propper és örlei bank- is váltóüzlete
B u d a p e s t , V I., A n d rá s s y -u t  3z. eoa 4—5

A ls ó le n d v á n
a Vasnti-ntcában egy b iz ,
mely három lakásból áll, kedvező 

fizetési feltételek mellett 
szabad kézből eladó.

Bővebb felvilágosítás kiadóhivatalunkban 
nyerhető.___________eo6

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

fiú

fogtechnikus
tanulónak

felvétetik.
Ajánlatok e lap kiadóhivatalába 

adandók le.

Figyelmeztetés!
Az utóbbi időben a mi kitűnő és igen kedvelt szi- 
502 —• varka hüvelyünket a

р ф "  R I Z  A B A D I E - t
sokfóleképen Utánozzák és hozzák forgalomba, 
miért is kérjük tisztelt vevőinket az ABADI névre 
különösen ügyelni, óvakodást a jánlunk min
den silány árúval iszemben, mivel ezeket a 

törvény teljes szigorával fogjuk üldözni.
S o cié té  d es P a p ie rs  A b ad ie .

Wbís7 Samu нив» ид Kaposvár
azonnali belépésre keres egy 

«•'*1 ügyes

kékfestő segéde t

A hölgyek tudják legjobban mily fontot a

SZÉP, ÜDE ARC
mily hatalom é* kincs az, mily 
előnyökben részesül egy szép nő.

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

A nők tudják ezt és ezért nagy gondot fordítanak 
az arcbőr ápelására. a szépség fentartására és emelésére.

A  F Ö L D E S - f é le

M A R G 1T-
C R É M E

az egyedüli szer, mely 5—6-szori használat után biz
tosan eltávolít kiütéseket, pattanásokat, miteszert, 
szeplőket, májfoltokat, ráncokat és az arcot fehéríti, 
üdíti és fiatalítja.

A Föides féle Margit-Creme teljesen ártalmatlan, 
páratlan és csodás ягс-szépító.

Kapható az egész világon. Tégelye I kor. és 2 kor.
ftc tz itf  re  postán  k ü ld i :

F Ö LD E S  K E L E M E N  yógyszeréez AR AD O N .
j

neje TÜchter Janka Csáktornyái lakos végre
hajtásnak Kövest Kálmán (képviselve Dr. 
Schwarz Lajos Csáktornyái ügyvéd ügygond
nok által) és neje Hirschler Gizella Csák
tornyái lakós végrehajtást szenvedettek ellen 
900 kor. tőke s jár. iránti végrehajtási ügyé
ben az árverést az 1881. XLt. c. 144. és 
146 §§-ai alapján elrendelte, minek folytán 
végrehajtatónak 900 kor. tőke, ennek 1910. 
évi november hó 2-tól járó 6*/# kamatai, 
57 kor. 68 fill, peri, 25 kor. 50 fill, végre
hajtás kérelmi, 27 kor. árverés kérelmi és 
a még felmerülendő költségekből álló köve
telés kielégítése végett a nagykanizsai kir. 
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíróság 
területéhez tartozó s a Csáktornyái 72 számú 
sztjvben 132/b hrsz. ingatlan 9474 korona 
becsáron

1911. ivi május hé 27-ik napjaik 1 a. 9 érakor
ezen tkvi hatóságnál Dr. Hídvégi Miksa Csák
tornyái ügyvéd vagy helyettessé közbejöt
tével megtartandó nyilvános bírói árverésen 
eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek felénél alacsonyabb áron az ingat
lan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10% át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
347 kor. 40 fill. 619

«32/tk. I9í 1 Árverési hirdetmény.
A csáklornyai kir. járásbíróság közhírré 

leszi. hogy Dr. Hídvégi Miksa Csáktornyái 
ügyvéd által képviselt ■ Neumann Vilmos és



Ü* r
poslu iztraiiva. Naime aprító 29-ga dana Sei к Tisa-obitelju Balogh Lasló vrtlar. koj je iz drvaskladiSle jako glasoviti, je na 
poslie podne ob tretji uri je jeden mladi SedemdesetSest godiénji atarac pred dvemi Cistoma zgorel. Né menje как slo akladiste,
élovek doSel к RéCey Ede dr bogalomu létmi je oatavil avoju teíko délo. VeC je né 275 hiíe i dvé cirkve au zgorele. Kvar je
ftókaliuSu u stan i povedal je uzgojnici, da mogel delati, unbiróvljili au ga i dvéato ku- véé millijun dollar.
Ló* tótvan professor poelal njega iz gimna- run godiSnju plaCu je dobil. Ovemi penezi — Samoubojni knjigovodja. Kasab
zie, da bi RéCeyov stareSi sin gori idei u aamo umreli moCi. Zloardnoati atarac, dók Janóé, od solnokske Sparkasse knjigovoditelj 
ékolu. Uzgojica je odgovorila, da au stare- je mogel, nesel je svoje muke. Nego április se je u minuCem nedelju poslie podne ob
Sega deöaka drugam poalali, ali Seat godiSnji meaec 28-ga ae je skonCal. Starac se je s 2 uri u svoji kupaliStni sobi na sebe atrelil
RéCey Elemér je doma i more t  njim iti. britvom prékrezal Sinjaka, i nutri se je i umrl. Kasab je samo 33 godine star bil, 
Nepoznati mladenac je onda s malim Elemé- vhitil u zdenec. Так au ga naéli druiina. i kakti redovitoga i marljivoga Cinovmka
rom otiSel. Okoli odveCer je RéCey fiSkaliuS _  Posveta éanadskoga biskupa. su poznali vu njem u Solnoku. Zrok зато-
jednoga lista dobil, u kojim to mu piSeju, [>r Glattfelder Gjula, novoga Canadskoga ubojstvi je bolestnost bilo. 
da je njegvoga sina sabadkaiski kamorra biskupa budu majuS mesec 14-ga dana za  ̂ Strelili su ga za radi jednoga
vkral, i ako do odveCer trideatijezero kurun biskupa posvetili u budapeStanskoj sveu- evetje. U Nagjsalonti Oévath Lajos 14 go-
onomuCloveku,koj budena stan poslan, ne da, eiliStni cirkvi. PoaveCivani biékupi budu: dr. diénji sluga na jednim u Koééuth-ulici sto- 
onda njegvoga sina budu zaklali. (Kamorra, Cernoch JanoS kaloCaiski nadbiSkup, dr. jeCi gostiuni dvoru je jednu eviet orgulia 
to je jedna tajna druitva, koja u juíni Prohaska Ottokar sékeélehérvarski biSkup i hotel dolivtrgnuti. Bertók Lajos voíarpomoó- 
Taljanskim orsagu velike krvoloCnosti na- Hossu Vazul lugoéski grCki katolicki biSkup. n'k Iе revolvera na njega prijel, kaj ga splaéi. 
pravi.) RéCey je odmah na redarstvo bejSal __ íeljezniéka nesreca Blizo Eas- 0ru2je se Je sluCajno puknulo i OSvath je 
i célo sivár najavil. NajprviC su mu redari lon (Amerika) ZeljezniCkoga átaciona jeden na krvav0 oranjeno skupa opal. Kuglja mu 
né hoteli veruvati, ali potlam su ipák i oni poseboivlak s 250 iuCiteljem, koji su hoteli se u ste8no zavrtela. TeSkemi ranemi su ga 
hapili iztraSivati. Za peneze se je nitko né u Washington putuvati, kaj budu Taft pred- u spraviii.^
najavil pri RéCeyu. Redarstvo je glasa do- sjec|njka pohodili, je vanőkliznul i iz nasipa . . Obrojni penari (kup ica) и ka- 
bilo, da na Sabadka vunjéim teritoriumu, dolibuCnul. Vlak se je vuígal i Cetirinajst vani 1 Kr ug. minislarpredsjednik,
med MajSai zvane gorice su dva na gos- perSoni su Äivota zgubi|j kakti miniblar od nulraénje poslov je к
podsKim opravljeni mladi Cloveki stana na _  Szabó Janos biskupa sm rt. sudben» oblasti zapovied poslal. Polek raz-
rendu vzeli i jako Spajsno se tam opona- Szabó Jano? 9anJ,Jsujvarski grcki-katoliCk! ,a8anJa zapovieda nesmeju se u krCmi, ka-
Saju. Redarstvo je van iélo, i u stanu tarn biskup je majuS 2-ga dana v noCi ob 1 vani’ g°stioni P^hari, tojest kupice, iz Cesa
su naéli maloga RéCey Eleméra s jednim urj u s amo§UJVarp urnr) Szabó je veC se P‘íe’ ménJati, Ier od toga gustokrat Clovek 
mladim Clovekom. Drugi mladi Clovek, kada z(javn;a bolestan bil, njegov sprevod je u svakofé,e betege dobi. Nego pehari moreju 
je spazil, da dojdu redari, skoCil je. U sobi petek majug 5 >ga bilo. obrojni b.ti. Zapovied 1912. godinu 1-ga
su dva revolvere i vise naboje naéli. Redar Sam oubojni duhovnik. Mathé januara stupi u Sivot Svikak je to vu redu,
je hotel mladoga doveka nutarsprevadjati u Нппя«рлр1«1п iWi.rmaUki Hnhnvnik чр зато nek krCmari oétro zadrSiju ovo zapo- 
varaö. Med putem se je mladi Clovek na je majufln x 0 p()jdne na smrl 8tre|iI 56 vied. Gustokrat se pripeti, kaj Clovek u krCmi 
zemljo hiti 1 i za mrtvoga se je potajil. Re- g0didnji duhovnik je jóé v jutroJjoSju sluíbu za tskvoga pije. kojemu su vusta puna 
dar je na to u jeden Stacun iSel, da bude dr2a) onda pak je o(iöel na parokiju j u Svalami, ah pák je heptikaé . . . .  no, Ce 
za bra ni telje telefonéral, dók je nazaj doéel, uredovni sobi je samoubojstvo sliedil. Pred onda ' ov zdrav c,ovek lebko ^obiti betega, 
veC je i ov drugi mladenac skoCil. Redarstvo zrcalo je sta| j e rev0|Verom se je u glavu 1 smrl „ .
je odluCilo, da su ovi dva mladi Cloveki íz sjre|j| *p0 mj9|jm (ja 9y ga dugi tirali u smrt. Velika bura. U TemeSvaru majuS
Temeévara, i veC i njezme íme znaju. Ve _  2-ga odveCer je velika bura bila. Stréla je
su poiskali temeävarsko redarstvo, da nek ^  ^  . g lgod|fnJ, bud£ ? s. 'jednoga solda.a, koj je rano na stra* bil

‘ ,J-T r o n e v je r e n je . Na sibériaiski ke.- “  *  « - g -  3 "  Ш  “  “ “  ^ e tr a iiv a ju  nje. ü Jas.ou (Gáli-
d o ^ V o “ o r L i^ ет1пТпПеХ | е П'й,."nro^e lz lrel)°8a kílla ‘Joli^koóil i odmah umrl. su °.d *п»'гц«вкв driavne ieljeznice doSli. Po pnlici 3 milliun rubele su prone- R , . bo,P4t eiov^k hil jednu zidamcu gorivtrli, kassu prékvrtali i
vjerili. Vise Cinovnike su uhitili. J 1 . .. „ , . iz nje Sestjezer kurun vkrali. Tri su bili ovi

— Samoubojni naéelnik. Od St.- — Zagutil je swoju majku. Schob kassavrlaei j prama Budapest su skoCili.
Louis (Senegambia) varaSa naCelnik za fer-iFn8te' beCki Cmovnik je svoju maCuhu Iztra2ivan)e je odluíilo, da su nutarkrSeíi: 
taljmilliun (rank pronevjerenje sc je na smrt] maJuí 1 ga zagutil i sam se je najavil prl Gold Jarutzhin 29 godisnji, Maciejovsky 
atrelil. redarstvu Povedal ,e, da je u uredu перги z.gmond 28 godisnji i Sterling Pinkas 24

— Ferdinand kralj uGömöru. Ferdi- bke ,mel , za о je samoubojnik botéi biti. gudlSnji ruskj ĵdovl Crez BJ t,a 9U bjeZah
nand bugarski kralj je u április mesec 19-ga Mali je né hotela dali od vrala kljuéa, na prama BudapeS(a BudapeStanski redari sada 
dana u Püspökhaza bil, gde je na gluhjare- kaU « on érez pet minute guSil mat.noga cé|Q vada8jju dri|ju na ove ,rj f = ,rj 
bice vadasil i neStere jako lépe kokote síre- Smjaka. vkral je od nje 1/ kurune i skoéil ________
lil. Ferdinand kralj je na automobilo dolazil Je Vrata Je né mo#el odpirati, na lojtri je
iz Sofie i nazaj je lak putuval. P,azil u vrt i v nedelju poslie podne potro- N ek a i Za k ra tek  ŐaS.

— Samoubojni provincijalni táj- íe Peneze u Prateru na jedni zabaviöti. " ____
nik. PfeíTernkorn provincijalni tajnik, koj je Alfonz kralj — je suSicav. Alfonz .
takodjer i kassér od gospodarstvene druítve épanjolski kralj je te2ko bolestan, na tuliko, Nekriv.
u Zabrzalu (NemSkiorsag) se je április 29-ga i da su uvjek doktori okoli njega. ZadnjiC Sudec : Jeli istina japica Dremei, da 
dana na smrl strelil. Odmah su vizitérali Morean dr., bordeaukski sveuCiliétni professor, 9te rekli, da je vaé sused, PeldaC, tat i 
kassu i spazili su, da Cudaj penezi faliju. koj ga vraCi, je konStatéral, da je kralj suái- coprnjak ?
Ne zdavnja je Girke zvani kassér samouboj- Cav. Kralj bude dugée vréme na juSnoj oko- Dremei : Istina je istina, da je te tat; 
nik postal, ter je stojezero marke pronevje- lici se suztezaval. ali ja g sudec toga nesem rekel.
ril u gospodarstveni druStvi.  ̂ — Kraljov dolazak. Kralj je májúé —

. MÖiteljica, koju né pia- 3-ga odveCer ob И uri 50 Casi dolazil u Jeden baka vu jednem ötacunu svako-
1P Iva[ldarda baranjamegjeiski obCini Budapest i iz kolodvora jednako u kraljsku jaké malenkasti kupuje. Na pultu vu jed-

Mattenheim Margit uCiteljica veC od esem palaCu se vozil. Drpgi dén je Khuen-Héder- nőj dugaCkoj ákatulji vidi beringe i zapita,
mesece niti jeden fillér plaCu je né dobila. vary gróf ministarpt-edsjedmk bil pri kralju kaj je to
Obéina se tuii za radi plaéenje, ali né hoée na izpitivanju. Denes ée kralj na automobilo — To su soldali brate' reée Slacunar 
platili. SiromaSka uéiteljica véé je na vise u Gödöllő se puluv.li, Kralj bude Crez tri — Soldali? Onda su to beaunci Dák 
mestah hód,la zbog njezine izptaéivanje, ali ijedne u Magjarskimorsagu, i samo majuS zato nje vu Íme zakona, kakti robe sobom 
svigdi je aamo prazno obeéanje dobila. Vezda 23-ga dana bude nazajpuluval u Béé. MajuS vzemerfi, reée sóidat i s Skatuljum odkoraéa 
se je к minislcriumu obrnula, i odouut Ceka 24-ga bude kralj u Wallsee iSel, gde Ce J
vraCtvo. nazoCen biti na 14 godiénji Hedvig nad- To A . .. .. .

— Star! vrtlar. Ugesliskimdominiumu hercegiCinim firmanjem. Drugi dán bude о- a , и baö1’ ,e 1 bl Vl to znah poVP'
su na tihoma zakapali jednoga mrtvoga. Na pet kralj nazajpuluval u BeC i potlam ide ’ zakaÍJp .80sP Bog predi Adama stvoril? 
tihoma. Od dominiuma najstareSega sluga, u Ischl, na Ijetovanje. Jer Iе zna*> da Je з Senskom né
koga su veC né pustili Siveti, i zato se je — Z go réti am erikan sk i v a r a i U ti Г° poCeli ReCeJu od svoje tovaroSice na 

.zaklal. JoS u Tisa Kalman vrémenu je do- Maine (Amerika) drZavi Baugor zvani varas, k opleni JanoS



Gmbomm Лгтк. — Cicám  é tik * .
mmázsa t m.-cent, ; kor. fill. J

Búza tltirtitt Páenica 23 00 —
Rozs Hrí 16.20—
Árpa Jeömen 14.00—
Zab Zob 16 40 —
Kukoricza Kuruza suha 13 30—
Fehér bab uj Grah beli 18 0 0 —
Sárga bab > íuti 1 6 0 0 —
Vegyes bab > zméáan 15 00 —
Kendermag Konopljenoseme 22 00 — 
Lenmag Len 23.00—
Tökmag Koáéice 24.00 —
Bükköny j Grahorka 12 00 —

Sürgős megbízásunk van 4 —41/,*/* k«m *to*í«u

10.000.000 korona t ö r te te m  jelzáioffkölcsíiiiV 0
elhelyezésére fö ld b irt o k o k ra  és törvényszéki székhellyel 

bíró városokban levő h á z a k ra . - 
Kölcsönök a legmagasabb becsérték kétharmad része erejéig 

a le g e lő n y ö s e b b  fe lté te le k  m e lle tt  engedélyeztetnek. 
F e lv ilá g o s ít á s s a l k ö lts é g m e n te s e n  szolgál

Propper és örlei bank- és váltóüzlete
B u d a p e s t , V I., A n d rá s s y * u t 3z. eoa 4—{

A ls ú le n d v á n
a Vasúti-utcában egy Mz,
mely három lakásból áll, kedvező 

fizetési feltételek mellett 
szabad kézből eladó.

Bővebb felvilágosítás kiadóhivatalunkban 
nyerhető.___________

A magyar, német és liorvát nyelvet 
és kellő iskolai képzettséggel birő 

fiú

fogtechnikus
tanúidnak

felvétetik.
Ajánlatok e lap kiadóhivatalába 

adandók le.

Figyelmeztetés!
Az utóbbi időben a mi kitűnő és igen kedvelt szi- 
582 —* varka hüvelyünket a

R I Z  A B A D I E - t
sokféleképen utánozzák és hozzák forgalomba, 
miért is kérjük tisztelt vevőinket az ABADI névre 
különösen ügyelni. Óvakodást a jánlunk min
den silány árúval iszemben, mivel ezeket a 

törvény teljes szigorával fogjuk üldözni.
Société des Papiers Abadie.

Weis7 Samu ишаа m  Kaposvái

azonnali belépésre keres egy 
...i « ügyes

kékfestűsegédel ess/tk, isii  Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

leszi. hogy Dr. Hídvégi Miksa Csáktornyái 
1 ügyvéd által képviselt Neumann Vilmos és

neje TÜchler Janka Csáktornyái lakos végre
hajtásnak Kövesi Kálmán (képviselve Dr. 
Schwarz Lajos Csáktornyái ügyvéd ügygond
nok által) és neje H irsc h le r  G iz e lla  Csák
tornyái lakós végrehajtást szenvedettek ellen 
900 kor. tőke s jár. iránti végrehajtási ügyé
ben az árverést az 1881. X Lt. c. 144. és 
146 §§-ai alapján elrendelte, minek folytán 
végrehajtatnak 900 kor. tőke, ennek 1910. 
évi november hó 2-tól járó 67* kamatai, 
57 kor. 68 fill, peri, 25 kor. 50 fill, végre
hajtás kérelmi, 27 kor. árverés kérelmi és 
a még felmerülendő költségekből álló köve
telés kielégítése végett a nagykanizsai kir. 
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíróság 
területéhez tartozó s a Csáktornyái 72 száma 
sztjvben 132/b hrsz. ingatlan 9474 korona 
becsáron

1911. ivi május hé 27-lk napjának i  a. 9 érakar
ezen tkvi hatóságnál Dr. Hídvégi Miksa Csák
tornyái ügyvéd vagy helyettessé közbejöt
tével megtartandó nyilvános bírói árverésen 
eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek felénél alacsonyabb áron az ingat
lan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10% át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
347 kor. 40 fill, 619



И Д Я  _ ■ _____ я  Alulírott lőrvénysziriuti felszámolok köztudomásra hozzuk, hogy az „Mji>
H I П О A f  m e n v .  m №  talprflpOatárral «re lit  fofiflyri яШЦеи»“. m ly 1911. évi január I
ш т т т  j  m hó j .ye| beszüntette működéséi, végleg felszámolt. — A volt szövetkezeti
tagok teljes kielégítése után a feloszlatást kimondó 1910. évi junius hó 12-én tartott közgyűlés által elfogadott 

_гА̂ лглткт és jóváhagyott vagyonállapot a következő volt:VAGYONI lener:
Anyaintézeti betét számlában 4037*97 К Tartalékalap számlában 4037 97 К
Pénztár 56 73 К Nyeremény számlában : : : : : •  : 56*73 К

Összesen 4094*70 К Összesen 4094*70 К
Ugyancsak a fent idézett közgyűlés határozata folytán a mérlegben kitüntetett 4037 97 korona tartalékalap az alapszabályok 
41. §. értelmében felerészben az anyaintézet tartalékalapja, felerészben ugyancsak az anyaintézet nyugdíjalapja javára kiutal
tatott. A még mutatkozó 56*73 korona vagyon pedig bélyeg- és hirdetési költségekre fordittatott. — A felszámolt szövetkezetnek 
tehát nincs sem vagyona, sem követelése. ftlgomrilflzi tatyrilptatírral «gyeilt onscjflyző szMctlfact igazgatósága, mint felszánalóH-

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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