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22. szám.
A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

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

Telefon szám 34.

M U R A K Ö Z
horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

M egjelenik h ete n k in t egyszer: vasárnap .

ElMietéel árak:
Egész évre . . . 8 kor
Fél é v r e .......................... 4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések Jetányeenn ezáalttatnak. 

Ny Itttér petitesre 50 miér.

Feleié* szerkesztő . FOezerkesstű KiidO ée lzptzlzjdozoe:
ZRÍNYI K Á R O L Y .__________ _________ M A R C IT A I JÓ Z S E F ._________ [_________ S T R A U S Z  S Á N D O R .

Zalavármegye uj vasúti terve.
Érdekes dologgal foglalkoztak a május 

9-ki törvényhalósági közgyűlésen Zalaeger
szegen. Keresztury József dr. odavaló ügyvéd 
és társainak indítványára a törvényhalósági 
bizottság egy részletesen kidolgozott vasúti 
tervet logadott el, mely ha megvalósul, m&ga 
alán vonja Zalavármegye közgazdasági lel- 
lendülését.

Ez ideig a nagy kiterjedésű és sürü 
lakosságú vármegye meglehetős mostoha 
helyzetben volt. A legutóbbi időkig, amikor 
a zalai vasút kiépült, mindössze csak két 
nagyobb vasútról lehetett szó: a déli vasút
ról s a Csáklornya-ukki vonalról s ez utób
binak egyik kiágazásáról. mely Sümegen és 
Tapolcán át az ukki vasutat a délivel. 
Keszthely érintésével, Balatonszentgyörgynél 
összekötötte. A vármegye többi vidéke tel
jesen el van hanyagolva, forgalmon kívül 
áll a megye legnagyobb része.

Ezen kivan segíteni az uj terv s főleg 
Zalaegerszeget akarja központosítani. A vár
megye székhelyét akarja hozzáférhetővé tenni. 
Valóságos centrummá akarja fejleszteni, aho
vá eddig csakis a legnagyobb nehézségekkel 
s lassúsággal lehet eljutni.

A vasúti terv révén Zalaegerszeg, Ta
polca, Szentgróth. Keszthely. Pacsa. Nova. 
Letenye, Perlak járási székhelyekkel kerülne 
Közvetlen kapcsolatba, melyeknek ez idő 
szerint semmiféle, vagy nagyon is nehézkes 
vasúti összeköttetésük van a vármegye kö
zéppontjával.

Tapolca Szentgróton, Nagykapomakon 
Keresztül |önne összeköttetésbe Zalaeger
szeggel. Ez összekötné a Zalavölgyi vasutat

a Délivasút átmetszésével a Csáklornya-ukki 
vasúttal. Keszthely Pacsán és Nagykaporna- 
kon át keresne csatlakozást Zalaegerszeg 
felé. A lendvai járásnak is meglenne a va
sútja, mert Zalaegerszegről Nován, Baksán, 
Cserföldön és Bellatincon át egész Lutten- 
bergig lehelne vasúti síneken utazni.

Ez utóbbi vasút Muraköz területét is 
érintené, mert Báckanizsa és Ligetfalva ha
tárában lépné át a Murát Luttenberg felé. 
Ennek a vasútnak nagy a közgazdasági je
lentősége. mert a stájerországi Muravölgyet 
egyenes és állandó összeköttetésbe hozza a 
Balatonmellékkel. ami az utóbbi vidéknek 
bortermelése okából igen emmineps és figye
lembe veendő szempont.

A vasúti terv realizálása esetében je
lentékeny előnyt huzna belőle a perlaki járás, 
mely Letenye felől Muracsány, Murakirály 
és Perlak érintésével kapna vasútat. mely 
igy egyrészt Pákán. Csömödéren és Nován 
át Zalaegerszeg, másrészt a Dráván keresztül 
Kapronca felé kerülne bele a vasúti forga
lomba.

Az egész hálózat hossía körülbelül 264 
km. melyből a vármegye területére 194 
km. esik.

A hálózat egyelőre vicinális vonatnak 
van tervezve, hogy II. rendű fővonalnak ki
építtessek, csak az érdekeltség hozzájárulá
sán fordul meg.

A közgyűlés a tervezet elfogadásával 
egyidejűleg kimondotta, hogy a kiépítést 
szükségesnek tartja s azt úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag támogatni hajlandó.

Figyelmeztetés!
A 42159/1897 sz. m. kir. belügyminisz

teri rendelet alapján Csáktornya nagyközség

elöljárósága a kerékpározók figyelmét fel
hívja az alábbi rendelkezések pontos betar
tására azon hozzáadással, hogy azok ellen
őrzésére és az az ellen vétők följelentésére 
a községi rendőrség szigorúan utasittatott.

1. Kerékpárral való közlekedés csakis 
a kocsiútakon van megengedve. A dráva- 
szentmihályi lemelöi úton s a vasút felé 
vezető uj utón is kerékpározni tilos.

2. Minden kerékpár fékező és csöngő 
készülékkel, valamint elöl lámpával legyen 
ellátva, mely a sötétség beálltával meggyuj- 
landó. A lámpás üvege színes nem lehet. 
Világító anyagul gyertya, olaj vagy kisebb 
toku villamfény alkalmazható.

3. Minden kerékpáros köteles gépét 
kellő elővigyázattal kezelni és vezetni. A 
községek belterülén kerékpárral gyorsasággal, 
vagyis a kétfogatu könnyű kocsik rendes 
sebességénél gyorsabban előhaladni, versenyt 
futni, közlekedési eszközöket, embereket és 
állatokat körül keringeni, s általában bárhol 
olyasmit elkövetni, ami a személy és vagyon
biztonságot veszélyeztethetné, a közlekedést 
akadályozhatná, vagy a lovakat és egyéb 
állatokat megriaszthatná, tilos. Kapukon át, 
egyik utcából a másikba való beíordulásnál, 
utcakeresztezéseknél, közutakkal határos tel
kekről kifutás —  vagy ilyenekbe befutásnál 
s mindenütt, ahol a kocsi-, lovas-, vagy 
gyalogközlekedés a rendesnél fokozottabb 
mérvű, csakis lassan, vagyis a gyalogos 
rendes sebességével szabad kerékpározni; 
sőt esetleg köteles a kerékpáros —  a szük
séghez képes!, vagy a rendőrközeg figyel
meztetésére —  gépéről leszállva, ezt mind
addig kézen . vezetni, mig az úttest ismét 
szabaddá nem lesz.

4. A haladás irányában álldogáló vagy

Megfigyelések az életből.
Irta: S ráy  F e re n c .

I.
Egy öreg asszony.

Egy öreg asszony, botjára támaszkodva, sietve 
igyekszik a másik oldalon lévő szomszédjához. 
Szélsebesen jön feléje egy automobil. Ki akar 
térni, de megbotlik s végig vágódik a köves földön. 
A botja messze elröpül tőle. Nagy kínnal sem tud, 
bot nélkül lábra állni. Az arra járó uracsok ne
vetve nézik vergődését. Jön egy biciklista hölgy. 
Mosolyogva fogadja az üdvözlést jobról-balról. 
Biciklije neki szalad az öreg asszony által elejtett 
mankónak. Fehér sapkája, mint egy galamb, a 
levegőbe, biciklije az árokba, Л meg az út köze
pére repül. Az uracsok villámgyorsan segítségére siet
nek: az egyik fölemeli, a másik a port rázza le róla. 
A bicikli, a sapka szintén résztvevő szivekre ta
lálnak. Amint igy sürögnek-forognak a hölgy körül, 
az egyik oda szól a porban fetrengö öregnek

— Vén satrafa, máskor vigyázzon a man
kójára ! jj

A  háziúr.
Falóval s kocsival játszik a fiúcska. Anyja 

az asztalnál ül és varr Relép a szolga s tüzet 
gyújt a kályhába.

— Add • ide az ostoiomat! — ordít rá a 
fiúcska.

— Azonnal, csak hadd rakjak előbb fát a
tűzre.

— Ide az ostorral!
A szolga hallgat s csendesen végzi a munkáját.
Az úrfi felugrik, megkapja a szíjostort s végig 

vág a szolga arcán.
— Ha parancsolok, engedelmeskedj! Te vagy 

a szolga s én vagyok az úr!
A szolga a nevető önagyságára tekint s 

ökölbe szorított kézzel, szó nélkül hagyja el a 
szobát.

— Kergesd el a szemtelen fickót — mama !
Ünagysága reményteljes fiacskájához hajol s

megcsókolja.
Majd beszélek a papával: most pedig csak 

játsszál tovább s légy jó fiacskája a mamának.

III.
A z  esküvő.

Kijöttek a templomból. Fölültek az ott vá
rakozó hintókraés elrobogtak. A kiváncsiak s bá
mészkodók is sietve hagyták el a teret. Két okból 
is. Az egyik az volt, hogy a toronyóra csaknem 
delet mutatott s ebédre kellett iparkodni; a másik 
meg, hogy vészterhes sötét felhők kezdtek tornyo

sulni minden oldaltól s menekülni kellett a kö
zelgő zápor elől. Csak két asszony maradt hátra 
a templom előtti téren: az egyik magastermetü 
sovány, hosszú orral: a másik alacsony, kövér és 
pisze orral.

— Mit szól ehhez kedves asszonyság?
— Oh! kérem, semmi jót. Ő gazdag s rokon

ságának kedve ellen szegényen nősült. Az újdon
sült menyecske pedig oly véghetetlenűl büszke, 
akár egy hercegasszony. Nem hiszem, hogy sokáig 
igy legyen.

— Én is igy gondolom, én is. Hallom, hogy 
a férfi korhely, lumpfráter, idejének egy részét 
a kártyaasztalnál, másik részét pedig szoknya után 
való szaladgálásban tölti el.

— És a nő? Épen egymásra akadtak.
Az ily mederben megindult párbeszédnek 

estig sem lett volna vége, ha egy hlrtelenűl ke
letkezett szélroham a kisebbik asszony fejebúb- 
járól le nem kapja a kalapot s el nem nyargal 
vele; a nagy óbbikat pedig úgy meg nem forgatja 
a saját tengelye körül, akár a zászlót a rudján.

Ketten két irányban iparkodtak tűzhelyük 
felé. De vesztükre, mert az elégett s megkozmá- 
sodott ebéd fölötti haragjukat a férjek asszonyaikon 
éreztették. A szomszédok állítása szerint ezúttal 
a két kritikus asszony húzta a rüvidebbet.



járó-kelő közönség a kerékpár, vagy ehhez I vidék érdekeltségéből szükebb körű értekez-1 bank és bérpalota felépítése által és a tíz 
hasonló gép közeledtére — hangos csönge-1 letet hívott egybe. millió részvénytőke állománya után, az ed-
éssel — kellő időben és jól hallhatóan figyel- Az értekezlet egyhangú helyesléssel digi eredmények után Ítélve, az ország leg.
meztetendő. A községek belterületén utca- ! foglalt állást ily nemes példákra buzdító nagyobb pénzintézeteinek sorába lép. A tő
kereszteződéseknél az óvjelzés mindenkor emlékkönyv kiadása mellett s egyben java kebefektetésre nézve a pénzintézetek közül
megadandó. solja, hogy a megye minden nagy fiának a legkedvezőbb pénzintézet, mert módot nyújt

5. Szembe jövő kocsiknak, kerékpáro- méltatása után egy, az ő életével és hatá- a helyes és kedvező tőkebefektetésre, mi
soknak, lovasoknak, nagyobb csoportoknak sával összefüggő vallás- erkölcsi, közgazda- által a tisztviselők körében — ezen korszak- f, 
stb. a kerékpáros kellő időben és módon sági földrajzi, vagy egyéb természetű szivne- alkotó esemény folytán — az anyagi és er- l 
balra térjen ki. Kocsik, lovasok stb. megelő- mesítő és tanulságos olvasmány foglaltatnék, kölcsi életben nagy változás álhat elő A 
zése jobbra, gyorsított menetsebeséggel tör- Az emlékkönyv a Muraköz és Vend- tagoknak ingyen lapot küld, amelyből az jj

' ténjék. A kocsi, adott figyelmeztető jelre, vidék legkedvesebb történeti vonatkozású üzleti forgalom és egyéb pénzintézeli viszo- )
szükség esetén annyira köteles balra kitérni, képeivel volna illusztrálva. Ezen Emlékkönyv nyokról tiszta meggyőződést lehet szerezni,
hogy a kerékpáros veszély nélkül elmehessen magyar, muraközi horvát- és vendnyelven — Jégeső. A mull heti csütörtöki jég- f
mellette. Az útak szögletein és kereszlezé- jelennék meg. eső óta időjárás teljesen megváltozott. |
seken, hidakon, kapualjakban, s mindenütt, Ugyancsak a Zalavármegyei Közműve- Majdnem állandóan esik, ami a levegőt is ':í
ahol az úttest — kocsik s más jármüvek iödési Egyesület céljainak keretében foglalko- teljesen lehütötte. És mindezek dacára mégis 
közlekedése miatt — szűknek bizonyul: tilos z°0 az értekezlet a vendajkú nép részére ismételve volt jégverésünk. Kedden délután 
a megelőzés. Ha a kerékpáros észreveszi, kiadandó hazafias naptár ügyével is. látogatott meg újból, szakadatlan villámlás
hogy a ló a kerékpár láttára megbokrosodik, A muraközi és vendvidéki lelkészekből, és dörgés kíséretében. A jeges felhők Hor- 
vagy hogyha egyébként a kerékpárral való nemkülönben kiváló tanférfiakból álló gyű- vátországból jöttek, ahol, többek között Varas- 
elhaladás az emberek testi biztonságát ve- lekezel legmelegebb érdeklődéssel foglalko- dón, iszonyú pusztítást vittek véghez. Nálunk 
szélyeztethetné, tartozik gépéről leszállani. Z<>11 mindkét hazafias üggyel, melyekről az )S a jég nagy károkat okozott. Káros hatását

6. Zárt sorokban menetelő katonaság- egYes«*et főtitkára a folyó évi közgyűlésen fokozta, hogy kezdetben szárazon, minden
nak, temetéseknek, nyilvános felvonulások- 0g e,ölerJeaztest tenni. eső nélkül érték az apró jégszemek a vé
nák, postatogaloknak, szereikkel mentésre — téseket s gyümölcsfákat. Máris általános a
siető tűzoltóságnak valamint a közutak löl- K Ü L Ö N F É L É K .  P^asz, hogö a hegyek között a szőlőben 
locsolását végző jármüveknek úgy az elő- reugeteg kárt okozott a jégverés,
rehaladó, mint a szembejövő kerékpáros E ltitkolt m elódiák . — Vizsgálatok. A helybeli alsóíokn
gépével kitérni köteles. Ha ezt a helyi vi- * iparostanonciskolában a záróvizsgái .tok iu-
szonyok meg nem engednék, tartozik azok Valamit érzek, valami fáj, nius 11-én d. e. 8 órakor kezdődnek A
elvonulásáig megállani. idegen nékem m ár ez a tá j  vizsgálattal kapcsolatosan megtekinthető a

°  Vágyom el m essze, napsütéses délre, , , , - ,,
7. Több kerékpárral egymás mellett Hol nem jönnek  fagyok ősz „tán a télre. I tanoncok kiállítása is.

haladni csak ott szabad, hol ezt a közlekedési .. — Mezőgazdasági tanfolyam néptanítók
viszonyok megengedik; ha a palya szűknek s ü tn é m  emlék,;,, kM rü in i rendre. в» gazdasági tanítónők szamara. A m. kir.
bizonyulna, kitérni és megelőzni csak egyen- szívem -ieikem  vágyik egy szebb-jobb világba. I földmivelésügyi miniszter a kisebb fokozatú
ként szabad. Közutakon a mutatványok so- Ahol a sziveket nem tapossák sárba. ismétlőiskolákhoz a gazdasági tárgyak tanitá-
rába tartozó, nem rendes módon való kerék- THkoa a bénulom, a Mírem sara hivolott népiskolai tanítók, illetve taní- 
pározni tilos. I M inek is  mondsném, h iszen  úgy sem  tónők gazdasági kiképzése céljából I év

8. Tilos a kerépárakhoz vagy hasonló Valamit érzek, valam i fáj. * július 18-tól bezárólag augusztus. 18-ig az jj
gépekhez ebeket zsinórral vagy egyébként idegen nékem m ar ez a táj. algyógyi, adai, békéscsabai, breznóbányai, 1
odakötve futtatni. Kutyáknak a kerékpározók K o z m a  Im r e . csiKszeredai, hódmezővásárhelyi, jászberényi, '
utáni uszítása tilos, valamint a kerékpározó _ karcagi, lugosi. pápai, rimaszombati, nagy-
ulán iramodó kutyát gazdája vagy hozzá- _ Iskolalátogatás. Feyér Gyula szak- ^ “Imiklósi. somogyszentirnrei, s2 ilágysom- .
tartozója visszahívni köteles. felügyelő mull pénteken Csáktornyára érke- *yöi. szabadkai és csáki (ezelőtt Csákovar,

9. Kerékpárversenyek, tömeges kerék- zeit, hogy az alsófokú iparostanonciskolát jTemesmegye) föld mi vés iskolánál 20—20 /
páros fölvonulások csupán erre alkalmas meglátogassa. Szakfelügyelő a vizsgálatból jösszesen 320 néptanító, a kecskeméti föld- -J 
helyeken és időben, az illetékes helyi ren- kifolyólag úgy Zrinyi Károly igazgatónak,! m'ves iskolánál pedig 20 tanítónő részere, 
dőrhatóság előzetes engedélyével és az az mint a tantestületnek elismerését és meg- rnező8azdasági tanfolyamot rendez. A tan- 
által előirt módozatok betartásával rendez- elégedettségét lejezte ki. folyamon résztvevők 100 К átalányt élvez- :
helők. — Gyermeknap. A gyermekliga javára ,nek. melyből 40 Kellátási díj levonása után

10. A rendőri közeg felszólításának s országosan rendezel! gyermeknapot Csáktor- 3Ö ^ a jelentkezéskor. 80 К pedig a tan-
rendelkezéseinek a kerékpározók engedel- nyán is megtartják. A gyermeknap rendezése *0,Уа т  befejezésével fog kifizettetni A tan- 
rneskedni tartoznak, úgyszintén kötelesek a körül Szalmay József járási főszolgabíró bűz- 1°1уаП1011 résztvevők részére, kik a legna- . 
rendőrközegek felszólítására megállani s ezek góíkodik, aki, hogy annak erkölcsi és anyagi szorgalmat és a legjobb előmenetelt
kivánatára magukat igazolni; a magukat sikerét biztosítsa, Csáktornya hölgyeihez tor-; tanusítaui, a íöldniiveiésügyi miniszter
igazolni nem tudó kerékpárosok kötelesek dúlt, akik már ma délután a Városháza [n in den egyes iskolánál egy-egy 100, 50 es 
— gépjöket kézen vezetve — az illető ren- termében tanácskozásra gyűlnek össze, hogy ^  ^‘s Ösztöndíjat engedélyezett. Ezeket az 
dőrkőzeget a rendőrhatóság legközelebbi he- a teendők körüli eljárást megbeszéljék. A Ösztöndíjakat a miniszter kiküldöttje lógja 
lyiségébe követni. gyűlést délután 2 órára tűzték ki. jaz illetőknek kiosztani. A tanlolyamokra

I — Lóverseny. A Miklós orosz cárról ténVleg alkalmazásban levő néptanítók ita-
Csáktornya. 1911. május 19. elnevezett !i-ik ulánus ezred tisztikara ma nítónők vétetnek fel. kik mezőgazdasági tan-

Az Elöljáróság, i d. u. Vinkovóak halárában, Várasd szom- f°lyam°t még nem végeztek. Felvételi kér- 
szédságában, díjazással egybekötött verseny- vénYl a földmivelésügyi miniszterhez kell

A ZahvnrmPö-Vfti Knymíívftlfir1ó<*i ,ovaglásl re»dez- A versenyen a helybeli cunezn. és folyó év junius hó 5-éig az d*
A  „ /ja ia \a r m e öt>ei iv o ^ m m e io a ts i tisztikar is részlvesz. Kezdődik d. u. 2 órakor. Ie,ekes tanfelügyelőségnél benyújtani. A je-

E g y e s ü le t“ k ö réb ő l. — All. tisztviselők lakáspénze. A Bu- 'olé,8t. a 1,aníe,.ügyí*lőáé8 javaslatára a vallás-
dapesti Közlöny vasárnapi száma közli a közoktatásügyi miniszter teljesíti.

l)r. Kuzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő kormány rendeletéi, mely szerint az 1908 — Árlejtés eredménye. Muravid község
a »Zalavármegyei Közművelődési Egyesület* évben erre vonatkozólag tett rendelkezések elöljárósága I hó fi-án versenytárgyalást 
tavalyi közgyűlésén vetette fel az eszmét, egyes városok és községek nézve lakbérére tartott az állami elemi iskola kibővítésére 
hogy Zalavármegye nagy és halhatatlan fia- módosíttatnak, illetőleg kiegészíttetnek E sze- 19,844 korona 97 fillér előirányzattal Aján- 
inak élete és hatása emlékkönyvben meg- rint a belügyminiszter Nagykanizsát az eddig latot tettek: Fuchs és Grosz (Zalaegerszeg) 
íratnék, mely különösen a muraközi és V. osztályból a IV-be. Balatonfüredet а VII. 20,672 koronával (vállalalnvertes) Aschers 
vendvidéki iskolák magyar nyelvben jeles- osztályból az V-ikhe s Perlakot a Vll-ikböl József 19.781 koronával 
kedő tanulóinak osztatnék ki jutalmúl. Ki- a Vl-ba léplette elő _  Fnvpvp* hnkán*a.au \
rályi tanfelügyelő, mint az egyesület főtitkára, -  Uj takarékpénztár. Magyar tisztvi- saját kölbégükön кaton\, vlorn-Íny-
e hó 28-án Csáktornyán, a polgári állami selök lakarékpánztára Budapesten bank és bel, egyévi önkéntesek által fizetendő 
iskola lanácdennébe. Muraköz és a Vend, bérpalotát épil. a mely az öl és fél emeletes | átalány" dsszeg most ujböl 'llapn Z



E  szerint л fegyverzetért s jókarban tartá
sáért 7 K, legénységi »elszerelésért 16 K, 
kincstári élelmezésért, beleértve a zsoldot is 
312 K, ruházatért 121 K, kölcsönvett kincs
tári hátaslóért, beleértve a lótarlást, patkolást 
és gyógyköltséget 657 К, a ló teljes felsze
reléséért lovasságnál 32 K, tábori és hegyi- 
tűzérségnél 29 K. Ennyi összeget tartoznak 
tehát az önköltséges önkéntesek további el
lenkező rendelkezésig fizetni az államkincstár 
javára. Ugylátszik az általános dl ágasággal 
ez is emelkedett; a hadikincstár az eddigi 
384 koronányi tartási költséget 456 K-ra 
emelte. Azok az egyéves önkéntesek, akik 
ezentúl saját költségükön kívánnak szolgálni, 
108 koronával többet lesznek kötelesek fizetni.

—  Esküvő. Mayer Jakab muraszerda
helyi kereskedő nevelt leányát Geber Janka 
kisasszonyt ma délelőtt 10 órakor viszi oltár 
elé a helybeli izr. imaházban, Deutsch Jenő 
sárvári kereskedő.

—  Drágább lesz a dohány. A jövő hó
napban, úgy halljuk, fölemelik a dohányjö
vedéki cikkek árát. E  szerint a dráma ci
garetta 2 I, hosszú szivar 5 I, a rövid szivar 
6 f, a portorikó szivar 8 f, a Virginia szivar 
12 f, a magyar cigaretta 2, a Virginia ciga
retta 2 f, a sport cigaretta 3 f, a jenidge 
cigaretta 3 I, a hölgy cigaretta 4 I, a stam- 
bul cigaretta 6 f, a trabukó szivar 18 f, a 
kuba szivar 11 í, a hercegovina cigaretta 4 
f, a hunnia szivarka 5, a magyar pipado
hány 80 f, a török pipadohány 400 f, a 
princessas cigaretta 5 f. média szivar 18, a 
brittánika 16 fillér lesz.

—  Halálozás. SchaíThauser Endréné, ki 
még egy évvel ezelőtt Csáktornya lakosa 
volt, múlt héten pénteken délben Alsólend- 
ván hirtelen meghalt. Ebédhez készültek, 
amikor rosszul lett, vért köpött, s mire az 
orvos oda érkezett már kiszenvedelt. A 28 
éves szép asszony halálát tüdőtágulás okozta.

— Az elválasztás a csecsemő életében az 
első legfontosabb változás, amely kihatással van 
további fejlődésére. A szülők csak az esetben biz
tosak azt illetőleg, hogy a gyermek ez átmenetet 
baj nélkől éli át, ha a Phosphatine Falieres gyer
mektápszert adják neki és ezzel vezetik be a szi
lárdabb anyagokkal való táplálást. A Phosphatine 
Falieres következtében a gyermek megerősödik 
és a fogzáson könnyen esik túl. Egy nagy doboz 
elegendő 3 hétre. Ára 3 kor. 80 fii. s kapható 
a gyógyszertárakban.

—  Kifogott hulla. Muraszentmárton ha
tarában e hó 24-én egy teljesen feloszlásnak 
indűlt hullát vetett ki a Mura sodra Se 
személyazonossága, sem a halál oka nem 
volt megállapítható, mert a leioszlás már 
előrehaladt stádiumban volt.

—  Tanfolyam. A Pécsett szeptember 
l*én megnyitandó közig, tanfolyamra felvé
tetnek, kik a középiskola 8 osztályát, vagy 
ennek megfelelő taqulmányokat végeztek s 
ezek befejezése után valamely jegyzői iro
dában mint aljegyzők, Írnokok legalább egy 
évi gyakorlatot töltöttek, magyarul tudnak 
s feddhetetlen előéletüek. A  tandíj 40 K. Je
lentkezni lehet aug. 26— 31-ig a tanfolyam 
igazgatójánál (Vármegyeház). Akik tandíj- 
mentességben vagy tápintézeti ingyen ellá
tásban akarnak részesülni, avagy díjazás 
mellett irodákban alkalmazást kérnek, ebbeli 
kérelmökel szegénységi bizonyítvánnyal tar
toznak támogatni. A tanfolyam szept. 1-től 
június 30-ig tart.

—  Tolvajok. Novák János királylaki 
lakos kárára március végén sertésólából 
hordódongákra való tölgylákat s több darab 
cseresnyefa-padlódeszkát elloptak. Heteken 
át tartott a nyomozás, mig a tetteseket a csen
dőrség kézrekerittette. A tettest s azt az

igazi csirkefogót, aki Novak Alajos góricsica- 
hegyi lakos tyukólát megdézsmálta, átadták 
a helybeli kir járásbíróságnak. Utóbbinak 
személyazonosságát Polsztrauban állapították 
meg, ahol a tyúkokat egy ottani baromfi
kereskedőnél értékesítette. Novák János kára 
100 K-ra rúg.

— Kataszteri felügyelőség Nagykani
zsán. Nagykanizsán újabb mozgalom indult 
meg. Ugyanis arról van szó, hogy a Szom
bathelyen székelő Kalaszieri felmérési Fel
ügyelőség, —  melynek munkaköre Sopron-, 
Vas- és Zalamegyére terjed ki —  az utóbbi 
időben felszaporodott, gyakori újabb fölmé
rési funkciók miatt annyira tulhalmozódtak 

I teendői, hogy azokat kellő időben és rend
szeresen végezni képtelen volna. Emiatt az 
illetékes kormányhatalom most úgy tervezte, 
hogy Zala- és Somogyvármegyét egy külön
álló kerületbe osztja, hogy a birtok és in
gatlanügyi szakmunkálalok pontosan és in
tenzivebb módon legyen végrehajtva. Most 
arról van szó, hogy az újonnan felállítandó 
Kataszteri Felügyelőség széhhelye Nagyka
nizsa vagy Kaposvár legyen. Persze, hogy a 
versenyzés ennek alapján megindult az egész 
vonalon. A nagykanizsaiak már akcióba 
léptek, hogy a székhelyet maguknak bizto
sítsák. Evégből múlt bélen már városi köz
gyűlést is tartottak, mely alkalommal Vécsey 
Zsígmond polgármester indítványára egyhan
gúlag elhatározták, hogy a pénzügyminisz
tériumhoz kérvényt terjesztenek lel, hogy e 
székhelyet Nagykanizsa kapja meg.

—  Alsólendva csatornázása. Alsólendva 
képviselőtestülete egy régen érzett bajon 
akar segíteni. Ezért elhatározta, hogy a várost 
csatornázni fogják. Erre a célra 45 ezer 
korona kölcsönt vett lel Alsólendva.

— Méhészeti tanfolyam a dunántúli tanítók 
részére. A pápai állami tanítóképző-intézet minta
méhesén 20 dunántúli néptanítónak a méhtenyész- 
tésben történő kiképeztetése céljából f. évi julius 
10—27-ig méhészeti tanfolyam lesz, amelyen a 
délelőtt folyamán 8— 12 óráig a gyakorlati méhész
kedésben, délután 2—5 óráig a kaptárkészitésben 
nyernek a résztvevők oktatást, 5 —6 ig pedig elmé
leti előadás tartatik a méhészet köréből. A felvett 
tanítók ágyneműn kívül ingyan elszállksolást kap
nak s ezen felül napi 3 korona segélyben része
sülnek. A folyamodványokat a m. kir. földmivelési 
miniszterhez kell intézni, egy koronás bélyeggel 
ellátni és a tanítók felettes hatósága utján junius 
20 ig a földmivelési m. kir. miniszterhez beküldeni. 
A később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek. A tanfolyamon való résztvevést 
ajánljuk törekvő néptaniióink figyelmébe.

—  Ellopott csónak. Jug János ligetfalvai 
lakosnak a Mura partján fákoz lakatolt csó
nakját valaki még a múlt hónap végén 
leoldta s elvitte. A nyomozás eredményre 
még nem vezetett Egy másik vizitolvaj 
azonban, aki Meszárics János ráckanizsai 
lakos muramenti malmából Pozsgár Pál rác
kanizsai lakos tulajdonát képező szemes 
kukoricái elemelte, kézrekerült s átadatott 
a bíróságnak.

— Pompás változás. Gyakran megesik, hogy 
találkozunk hölgyekkel, akiknek arca csodálatosan 
előnyös változáson ment át. A szeplők, májfoltok, 
ráncok és mitesserek, melyek régebben szép szám
mal diszlettek az illető hölgy arcán, mind eltűn
tek, mint a kámfor. Ha őszinte az illető hölgy akkor 
elmondja, hogy arcának ez a pompás változását 
a világhírű FÖLDES-féle Margit-crém-nek kö
szönheti, amelynek nemcsak az a főelőnye, hogy 
ideális széppé varázsolja az arcot, hanem az is, 
hogy teljesen ártalmatlan. Ára: kis tégely 1 ko
rona, nagy tégely 2 korona. Kapható minden 
gyógyszertárban és drogériában. Készíti és szét- 
küldi Földes Kelemen gyógyszerész, Aradon.

— A tartalékosok bevonulása. Nagyon 
sokszor megesik, hogy fegyvergyakorlatokra,

felülvizsgálatra behívott egyének nem a be
hívón jelzett helyen, hanem a parancsnok
ságoknál jelentkeznek. Enntk  a jövőben 
való kikerülése végeit a hadkiegészítő pa
rancsnokság kérésére intézkedés történt, hogy 
a behivójegy kézbesítésekor a köze. jegyzők 
és bírák a behívott egyént utasítsák, hogy 
a behívón jjlzett napon és helyen jelent
kezzék. Kivételnek csak akkor van helye, 
ha az illető betegség miatt fegyvergyakorlat 
teljesítésére képtelen.

— Verekedő amazonok. Harcias terem
tés lehet Zorecz Mari felsőpusztalai lakos, 
hogy rendőri feljelentésre, ezen a címen, róla 
megemlékezünk. De rászolgált vitézsége foly
tán, mely múlt vasárnap Pusztafán nagy 
népcsődületet idézett elő. A verekedésből a 
pálmát ugyan ő vitte el, de mégis baja tá
madt, mert Vugrinecz Apolonia feljelentette 
a bíróságnál, mert Magdalenics Pál pusztafai 
boltjában őt nemcsak leipofozta, de le is 
teperte, miközben rajta testi sértést ejtett.

— A »Vasárnapi Újság« rendkívül változatos 
képsorozatokban közli a régi mesterek rajzainak 
kiállítását a szépművészeti múzeumban, a Nemzeti 
Színház Shakespeare-ciklusának főbb szereplőit, 
a megölt Achim Andrást, a jeruzsáiemi Omárme- 
ceet legérdekesebb részét, a római virágünnepet, 
tuniszi képekből egész sorozatot, a vas- és fém
ipari kiállításról, a tolnamegyei árvízről stb. Szép- 
irodalmi olvasmányok : Rákosi Viktor regénye, 
Móricz Pál novellája stb. Egyéb közlemények: Mar
tinovics apát szobrának képe, Blaháné és Ujházy 
Ede abbaziai üdülésének képe, tárcacikk a hétről 
s a rendes heti rovatok. Előfizetési ára negyed
évre ö t k o r o n a  (Budapest, IV. kér, Egyetem
utca szám.)

— Mibe kerül az asszony. Egy amerikai 
(olyóirat érdekes adatokai gyűjtött össze a 
civilizálatlan vad vidékeken az asszonyok 
értékéről. A délafrikai kaflerek a legtöbbet 
fizetnek az olyan asszonyért, aki erős test
alkatával, széles testalkatával, széles csípői
vel legalább tiz kis borzas kaffergyereknek 
adhat életet Egy ilyen nőnek az ára tiz ökör, 
vagy tiz ló; sőt még egy puskát sem saj
nálnak érte. Kamcsatkaban az asszony árát 
egy iramszarvasban állapították meg, de eset
leg lókazsirt is adnak érte. A  turkesztáni 
tatárok a kövér nőket szeretik. Érthető tehát, 
hogy az árát is súlyban határozzák meg —  
ki mennyit nyom —  annyi vajat adnak érte 
ha a kövérsége mellett tatár ízlés szerint 
még szép is, egy szép asztrakánprémből ké
szült bekecset sem sajnálnak érte. Nagyon 
rossz árakat űzetnek a szép nemért az af
rikai Ugendában, ahol egy teljesen kifejlett 
leányt két-három kilőtt íegyvertöltényért lehet 
venni, ha nagyon szép, akkor esetleg egy 
doboz gombostűt is adnak érte. Az igazi 
»versenyen kívüli occasio-árak* azonban az 
ausztráliai őserdőkben lakó benszülöttek kö
zött találhatók, ahol egy asszonyt egy üres 
gyufaskatulyáért lehet kapni, ha pedig nagyon 
sok pálmaolaj van a »nölgyre« rákenve és 
ausztráliai fogalmak szerint Vénus, nos hát 
akkor —  a gyufaskatulyában bent hagyják 
a gyufát is.

Szerkesztői üzenetek.
Z . J. Letenye. Sajnáljuk, hogy az egyik tudóaitiat 

már nem közölhhetjük. Anyagának felelevenítése nem al
kalomszerű, miután a haláleset már két hóval ezelőtt tör
tént. Bár magunk ia elismerjük, bogy as illetőnek városunk 
történetében jelentékeny szerep jutott s igy a meleg és elis
merő megemlékezést teljes mértékben megérdemli. — A má
sik tudósítást azonban köszönettel vettük.

K. A. M. S z t .  K. — Veráét nem közölhettük, mert 
azt teljesen át kellett volna Írni. Méltányoljuk azonban tö
rekvését ■ magyar érzését s ezért csak újon s küldjön be 
több költeményt. Egyik-másik talán majd beválik. 8siveaen 
öltöztetjük formába, ba lebetségea lesz.
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Sve pofiiljke, kaj se tiée sadr- 
iaja novinah, se imaju pos- 
lati na ime urednika та

Csáktornya.

Izdateljetvo:
knjiiara S tra u sz  S a n d o ra  
kam sepredplate i obznane 

pofii lj aj u.

MEDJINIURIE
na horvattkom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znanstveni i povucljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden jed en k ra t i to: sva ku  nedelju.

Na celo l e t o ............. 8 kor.
Na pol leta ............. 4 kor.
Na Cetvert let л . . .  2 kor. 

Pojedini brcji ko8taju20fil.

Obznane te  peleg pegedbe i f*i 
rtóunaju.

Odnovorni uradm*

ZRÍNYI KÁROLY.

Növi zakoni od soldaétva.
Mi se medjimurci átimamo punom pra- 

vicom. da smo junaCki narod. V e i za vre- 
mena Zrínyi Miklósa jesu se naái otci hrab- 
reno bonli protiv TurCina i nadvladali ga. 
A i dendenes dosta regrutov ízhaja iz naáih 
lépih bélih selah vu vojsku kraljevsku. a 
junaCke pésme rekrutske se Cüju kroz polje 
i livade na sve strane.

Pák poleg toga nas jako intereseraju 
nőve one zakonske osnovke, kője je naá 
minister vojniCki Hazai Samu dneva 23. 
majuáa postavil na stol orsaCkoga spraviáCa.

U novoi obranbenoj osnovi za skupnu 
vojsku godine sluZbovanja se snizuju na 
dvé godine, ősim za konjaniCtvo.

Kontingent regrutov se poviáuje od do- 
sadaánjih 103000 na 159 500 ljudi.

Gléde manövrov se odredjujeju razne j 
pogodnosti u prvom redu s obzirom na o- í 
biteljske prilike i gospodarske okolnosti sei- i 
jaCkoga staleZa

Jednako ima osnova za domobranstvo 
razne nőve stvari.

Óva osnova poviáuje broj rekrutov za 
honvédé od 12 500 na 25000 ljudi.

íz svega se toga vidi, da budemo imeli 
od vezda puno vekäu vojsku. a za njezino 
zdrZavanje i puno veCe stroSke.

Kak se budu ove zakonske osnove 
raspravile, i kak budu primljene, od toga j 
budemo veC u svoje vréme javili naöim , 
i ih  ieljem. __ r —

__________PATAK I VIKTOR.____________

KAJ JE NOVOGAr
— Növi zupniki. Festetics Jenő gróf, 

kakti zaátitnik je Purics Lukacs muraszent- 
martonskoga administratora na Muraszent- 
marton, a Fischer Andraá dravavaáarheljs- 
koga kapelana na TüSkeszentgjörgj za ple- 
banoéa imenoval. Obedvé növi Zupniki su 
pred medjimurski stanovniki, i to najprviC 
pred magjarske intelligencije poznati. kakti 
domoljubni sveCeniki. Gospodin Purics Lukacs 
je naS sin, u Hodoáanju se je narodil. tarn 
je svräil svoje poCetne ákole. i kakti izvrs- 
tan uCenik u magjarskim jeziku, viáekratje 
bil nagradjen. VidéCi njegvi dragi roditelji, 
onu marljivost i sposobnost, kaj se vu njem 
stanova, dalje su ga dali uCiti u kestheljskim 
gimnaziumu. I ovdje je uvjek marljivi uCe- 
nik bil, i pokazal je svojim professorim i 
pajdaSim, da kakti medjimurski sin. makar 
je né polek njegve male zibkice magjarska 
pjesma glasila, ipák trsil se s célom jakost- 
jóm magjarskoga jezika uóiti, magiarsko do- 
movinu Ijubiti. U  zagrebaCkim seminariumu 
se je dalje vuéil, i ovd)e su ga pred neá- 
teremi létmi za sveCenika posvetili Na Stri- 
dovar je doSt! za kapelana, gde je uvjek 
marljivo svräil svoje duZnosti tak sveCenik, 
kak i Clovek. Stridovarski viőrniki joá i sada 
s ljubeznom srcem misliju na njega. Lani, 
kada je od muraszentmartonske fare bivái 
dober Zupnik umrl. zagrebaCki nadbiákupje 
Purics Lukacsa za administratora na Mura- 
szentmarton premjeätil. Vezda ga je pres- 
vjetli grof za plebanoöa imenoval Muraszent-

S T R A U S Z  S Á N D O R ._________

martonskomu gospodin Zupuiku ime je pred 
naáe poátuvane Citalelje né nepoznato. Viáe 
kral Citamo od njega dobre i hasnovite pred- 

I mete, s kojemi on ljubezno hoCe naáega 
dobroga puka na dober i hasnoviti put vo- 
diti. Kakti medjimurski sin, dobro zna on, 
kaj nam boli, i kaj nam, i naái dieci na 
kőrist i hasén bi bilo. Növi tüäkeszentgjörgjski 
plébános, gospodin Fischer Andraá je takajäe 

í pravi sveCenik. koj né samo ljubav, nego i 
mira bude donesel u svoju faru med viér- 
nike. Kak se dravavaäarheljski za njega tu- 
gU|U, bräCas tak ljubezno budu ga prijeli u 
Dolnjim-Medjimurju. Mi se uvjek radujemo, 
ako dobri. domoljubni sveCeniki stojiju na 

jCelu naäernu puku. Koji svoje duZnosti 
pram« gospodmu Bogu, prama magjarski 
domovini, I prama puku savjestno i hasno- 
vito svrSajavo Iz Cistoga srca Zelimo novim 

(gospodin Zupnikim, de svemoguCi Bog nek 
daje njim dobro zdravje, jakost, da éudaj 

I leta budu mogli u svoji fari male i odras- 
; tene ljude u naái spasiteljni viéri potvrditi, 
I nje, prama magjarski domovini, —  u do- 

I moljub obdrZavati.
— Zaruka. Meider Albert mjestni me- 

sar si je zaruCil Reichenfeld Alberta udo- 
vicu iz NagjkaniZa.

— Daruvanje. FeStetié Jenő gróf je 
mjestni vatrogastveni druZtvi petdeset kurun 
dara poslal

— Knjigovoditelj zbiranje. Sümeg- 
ska narodna banka je Novak Karolja, od 
Csaktornya-vidékiSparkasse knigovoditelj jed- 
noglasno za glavnogaknjigovodilelja zebraia.

Dobri n avu ki, za nase gospodara.
Spisal . M a rtin  K u tn y a k .

Coviek koji je u nevolju opao, nek se 
ne ozlovolji nego nek se spoti na predgo- 
v o r : Meni se bolje dopada zbadanje i trp- 
lenje u nesreCi nek mir i tolaZenje u sreCi, 
Zaáto se tak bojiá za svako réé koju proli 
tebi govoriju i zaáto se tak ogibaá nevoljet 
Nek mine sad ta nevolja nije ti né prva, 
nit nije ti iáée joá zadnja. ko duZe Ziviá !

Znam da si évrst dok te ne potraZi 
nesreöa, dobre nauke iznadeá davati i druge 
navadjati na to kad pak ti sfalijo novci i 
nevola te stisne za vrat onda pak ti sve: 
odplava po vodi.

U takvi nesreCi dragi moj se zmisli na 
ove danke kője ti poredu napiáem. Da bo- 
do pri svakom koraku ti na példo posebno 
i onim koji svojo srce veZejo znovci n a ! 
primer :

1. Za novce si lahko uzmeá fino hrano 
—  al dobroga teka к tomu —  si nemoreä.

2 Ljek —  al né zdravja
3. Mehko posteljo —  al né slatkoga 

spavanja.
4. Spravo za Ijepotu —  al né Ijepost.
5. Bogate palaCe —  al né mirnoga 

dumn

6 Knige —  al né razuma
7. DruZbo —  al né prijatelja
8. 2ensko —  al né Zeno.
9. Skrb —  né veselia

10 Veliko Cast —  al né mira

11. Ljepi grob al —  Zivlenja natrag né

12. Jedno izmed svega toga pak si 
ipak moremo pribaviti samo ko je novae 
na dobro obratjem i to —  je —  Nebo !

Iz megju ovih dvanajst Clanov van 
rado napiáem od svakoga példo, po kojom 
si Zelite.

Nedavno okoli 190H Ijeta je u sjever- 
nim strain karpatske pokrajine goreo jedan 
veliki átacun (skladiáte) zareCi plamni su 
se naemput visoko dvignuli, i z daleka se 
je vidlu kak oblesujo obiaké.

Siromaäni nesrelni ljudi su kak bez 
glav beZali sim in ta, svaki se je iz nje 
odslranil, samo gazdova zena se je né, nego 
naravnost je beZala po átengah gori poza- 
bila je namreC svojo áparkasko knjizicu i 
nasreCu je i doála do nje prime nju moCno 
i oCe na plamona dam iziCi Z njoj all kjsno  
je, onaj Cas se uderejo trami nad njoj i 
zatvorijo ji réáenje. i tak je zgoréla s svemi 
novci red u najstraánejáom ognju . . .

Z jednom réCjom ime : Jedna Zenska 
je alduvala za novce svoj britki Zivot !

Fitam vas : Jeli je vrédno kaj takvoga 
za novce protrpeti. i u takvoj pogibelji no
vae nad sve drZati.

lstina je da je novae najveCi gospodar 
na svétu. samo ipak vam Cu naznaniti 
jedno par réCih kője si je moja misei zbraia, 
da budu hasnuvale Medjimurskirn Gazdom Í 

l.
Z ä  novce si Inhko kupis fino hrnno  —  al 

к tomu dobrogn tekn s i  nem ores.
Ovo nam je prvo prestavljanje, prva 

példa, dojdejo i druge ured, al za prvo 
oslanemo nekoliko Casa pritom.

No i ja si mislim kak vi da zaista 
nebi umrli toliki siromaáni ljudi od glada, 
kad b; imali novce nego neáta vam povém

Naj bogateái Coviek je Amerikanskih 
rudnikov, zvani : Rocckffeller ovaj coviek 
je bolestan na Zelutcu, na dan hrana mu 
je né druga kak jedno Caáa Cistoga mlieka, 
i mal komadiC bieloga kruha к tomu.

Im se orn je bogát Coviek, lahko bi 
na dan dvadeset Cetirikrat obedujo z naj 
razliCnimi finimi hranami i vesele balle bi 
lahko drZao. u svojom dvoru, i ko bi sve 
siromake pngostio svaki dan nit onda эб 
mu nebi poznalo nikaj na kassi.



—  ProScenjski sajam. UViziezent- 
gjörgju bude na trojaCke dvé dane vanto- 
variäti proäCenjski sajam.

— íenitba. Haasz Antal mjestni sto- 
lar je tekuCeg meseca 17-ga dana svoje vi- 
enóanje drZal s KranjCec Jakaba udovicom. 
Zanimivo je to, da je mladoZenja 77, a za- 
ruénica pako 76 godine stara, i da eu veC 
36 godine skupa 2iveli bez zakona.

— Novafcenje. U Csáktornya varadu 
je u minuCem Ijednu bila soldaCka vizita. 
Na vizitu su se 988 momaki najavili. Za 
soldata su samo 266 momaki ostali. Vizita 
je u redu i miru trajala.

Naglo smrt. Pollak Pal dravaszent- 
mihaljski 9tanovnik majuä 17-ga okoli poldne, 
kada je na polju oral, mod oranjem je na 
hitroma skupa opal i umrl. 44 godine sta- 
romu poljodelavcu smrt je sróna uzma zro- 
kuvala.

— Na falaté razpiljeni clovek. U
Riedu (Salzburg) se je grozna nesreóa pri- 
petila majuä 20 ga dana v jutro na jednim 
pilanu. Na hitrorna je postala velika 2aga, 
koju sopot tira, i od pilane vlastnik Zuril 
se je u slrojhiZu, da pogledne, kaj se je 
pripelilo ? Straäno je videl onda. da od ma- 
áinista télo je na falaté razpilila velika Zaga, 
Nesretni Clovek je joä trdo u ruke drZal 
onu kannu, u kojim je ulje. BräCas je hotel 
s üljem namazali pilu, kada ga je od ma
rine jeden remen nulripotegnul.

— Cetverostruk dvojke. Gubovitä 
Agoäta supruga u Takäonj (Tolnavarmegjija) 
obóini je majuä 18-ga dana Cetverostruk 
dvojkim : tri deCkim i jedni dievojkim dala 
Zivot. Mati je zdrava, od diéce samo dvé 
su ostali u Zivotu.

— Malomu gudnicaru smrt. U
Braääou majuä 19-ga odveCer na Transsyl- 
vania-kavana terassu je iz Budapeäta dola- 
zena Rac Pali glasbenadruätva igrala, kada 
med sviranjem KiáS Ferenc zvani 59 go- 
diänji giidniCar (koj na malim bajzu igra) 
je na hitroma skupaopal, i vuCeC mu je iz 
ruke vanopal. Glasha je umuknula, na 
lletnoma su ga na kuCiju spravili i staroga 
glasbenika u äpital spravili. Kada su ga

jpred äpitala iz kuCiju vanzdignuli hoteli,
I veC je mrtev bil.

T - Ceterdesettri vaggon HroSá. Na
Abaujvarmegjeiskim teritoriumu su do vezda 
na Ceterdesettri vaggon hroäCe uniätili. Pri 
nas, —  hvala Bogu, —  Ijetos ga né Cuda 
od ove kukce.

— Ferenc Ferdinand u Brüsselu.
Ferenc Ferdinand priestolonasljednik bude 
kouca juniuä, ali pak poCetak juliuä meseca 
u Brüssel putuval, kaj pohodi od Belgije 
kraljskoga para.

— Samoubojstvo na cirkveni 
najii. Na §ajóladu Péceli István koCijaä. 
koj je pri Farkaä Gjula Zupniko bil u sluZbi, 
pred neäteremi dnevi je vkral od gazde 
lovoru2je i skoCil je. U minuCem nedelju se 
je nazajpovrnul na plebanie dvor s oru2jem 
i svakoga je s dolistrélanjem splaäil, koj 
pred njega dojde. Ljudi su od njega od- 
bej2ali i med vremenum doäaväi 2andari 
hoteli su toga biésnoga momaka vloviti, ali 
ov se je pred nje na cirkveno naj2i skril. 
Zandari su na áténjgah za njega bej2ali, ali 
kada su ga veC bili dostigli. Péceli se je s 
oru2jem na smrt strelil.

— Dolibucneni vlak. Med Hoch 
Wesseli i Smidar (Ceska) ätacione u minu
Cem pondelek okoli poldne je 4774 brojni 
peräonalski vlak vanäkliznul i iz ZeljezmC- 
koga tiéla dolibuCnul. Med putnike je nitko 
né umrel, ali 13 peräoni su se oranili.

— Rekord u pijanstvi. U Moskvi
(Rusija) je Zelevnikova Natalia zvana zena 
proti svojega mu2a razpitnu parnicu poves- 
tila. Pri sudu je ova 2ena to rekla, da zato 
hoCe se od mu2a razdru2iti, jer pod áest 

! létne Zenitbe né menje как dvéjezerokrat je 
I bil ov fájni suprug pijan. Dakle skorom 
j svaki dén dvakrat. Fiäkaliuäi tak veliju, da 
í bude Zeha pravdu zgubila. t

— Nesreca u Parisu. U minuCem 
nedelju v jutro u Parieu na Jssy-les-Mou- 
lineaux zvanim trgu se je smrtna nesreóa 
pripetila Naime on dan v zorju od pete 
ure su aeroplani (leteCamaäina) leteli u 
zraku, okoli pol sedme ure Train aviatikuáa 
rnaáina, na kojim je i jeden putnik bil, je 
med ijudstvo buCnula, i Berteaux ministra

od vojnih poelov zztukla. Monifl minlst&r- 
predsjednik i jeden drugi dportsmann su se 
te2ko oranili. Vojnicki ministar je odmah 
umrl.

— Amerikanski dvoboj. Klein Ki* 
Jenő njitraiski vlastelin je prviC sublimata 
pil, a onda se je ua smrt strelil. Zrok je 
nepoznat. To govoriju, da lani, kada je pri 
soldaCiji bil, amerikanskoga dvoboja je ju- 
riflal, kojemu termin je sada dőli idei.

— Streljeni francuzki mjernik. ü
Monastiru (Turska) je iz bludnje na smrt 
strelil jednoga francuzkoga mjernika jeden 
alban, koj je navadno na jednoga turskoga 
ofTicéra strelil. U varadu je velika buna nas- 
tala, jer su soldati hoteli toga albana vloviti.

— Samoubojni iépan. U Hödmező- 
vaáarhelju se je Kenéz Lajoä ispán ogiftal, 
od Cesa je umrl. Kenéz je od jednoga pu- 
tara sin bil, u gospodarstveni äkoli se uCil 
i pred oemi létmi к Esterhazy hercegu je 
doáel u iäpansku slu2bu. Zato je samou- 
bojnik postal, ar je od vlastelinstva peneze 
potroäil.

— Smrt pod kuöijum. ü  Hajdu- 
dorogu se je u minuCem nedelju Ujhelji 
Andor grCki katoliCki sveCenik na ätacion 
2uril na svoji koCiji. Prega je Zajec Iätvan 
zvani kuCiä Ural i Crez Uihelju i njegva 
supruga je bila na koCiji. KoCija je na br- 
zoma hodila. Med jahanje u propanju je 
koCija Szilagji Mihalja vlastelina Emilia 
zvano kCer pogazila. Mala dievojka je za 
neätere minute umrla. UliCni ljudi su hoteli 
koCijaäa raztrgati, nego Zandari su ga ipak 
branili.

— Pobjegeni inoé. U Zalaegerszegu 
pri Makk Ernő krojaCmeätru je bil Tóth 
Karolj kakti inoá. Jeden dan je ov rr.ali 
inoädeCko, koj je u njegvim slobodnim vré- 
menu jako óudaj Citál detektív románé, od 
svojega meälra 510 krunjen äparkassu kn|i- 
gu vkral, i iz nje 60 kurune vanvzel i po- 
begel. Iz Zalaegerszega se je na Nagjkani2a 
putuval, gde je neätere dane bil, onda pak 
bez filléra gori se je sedel na vlak, i dalje 
putuval u Székesfehérvár. Ovdje su ga vlo- 
vili i uhitili.

Ali kaj mu hasni svo ovo njegovo 
bogastvo, kaj mu hasnio prorastrti stoli, i 
hrana i —  pitvina gda se niti nemore do 
kraja nasititi u svojoj bolesti, i tak zra- 
Cunajmo si, niti 20 fillérov né potrebuje na 
dan koäte.

No sada pak potraZimo drugi teóaj.
II.

Zn novce si Inh ko uzemes vrnctvo —  nl 
zravju né.

Cul sam veCput pripovédati od isto 
tako bogatoga Vojvoda ! Ovaj herczeg je 
imao takaj nekakov Cudnovati beteg. U tak 
velikoj bolezni so mu doktori na tolnaCili, 
da se mora svaki dan u finoj govedskoj 
juhi s kopali.

UCinio je, nego ovomu hercegu su 
mogli svaki dan jednoga céloga vola sku- 
hati к juhi. 1 jeli mu je hasnilo sve to, i 
sva ova bedasloCa ? Kaj bi umrl. van je 
umrl, tak как najnesretniji Coviek na torn 
svietu.

Po drugom pak dragi Citatelji idite na 
naäe domaCe toplice ili kupaliäte. idite na 
Balaton —  na Karlsbad i t. d. Videli bu-1 
dele da koliko novcih se vam stroäi tu. 
koliko se potnikov proobrati tu na jedno 
godino. kar Cudili bi se I svi samo zato da 
si polraZijo naj draZjo rieC svojo —  zdravje

1 povrati se li jitn —  kaj bi —  no 
zato iz megju njih opadne na svakoga de- 
setoga koji ozdravi drugi pak joäCe duäe 
se IraZijo po drugih bogatih toplicah od 
jedne do druge dok njim ne dojde na sup- 
rot smrt

Najsretniji je i najbogatejäi i najbolje 
zdrav je izmegju svega toga, siromaäni ovCar 
koji z s svetlimi oCmi i s crvenimi lici si 
veeelo péva око svo|e Créde. Ovo vam je 
prva tusta druZba ovaj djeCac vam je sre- 
lan zaista do kraja. Io bi si i ja veC put 
izvolil za to najsemi bar kto gud nasmeje.

No sada pak nam veC dojde trelja 
példa.

111.

Zu novce si tu kaj Inh ko uzmes mehke hlazine 
i svilnu i)o steh no ul — slutkogu spnvnnju к 

tormi ti nemore jo gor dati.
Pri ovorn treöom teCaju pak se nam 

glasi pésma od neke siromaäne sluZkinje, 
jako rievno je bilo njeno etanje is poCetka, 
veC puta si je Zelela tak bogata biti как 
njena gospa —  no in Zelja se ji ne dugo 
izpuni Umrla je njena gospa namreC, u 
nekojih toplicah i tak sav svoj imetak je 
prék dala svoji edini sluZkinji. koja svota 
je znaäala neälo nad 500 jezer lorinti.

Takaj po smrti gospé so nji svo bo
gastvo daruv&li. I tak je naemput postalo iz 
nekdanje Ijepe sluZkinje visoko Castna mi- 
lostiva gospa.

Sada se ona kola po svilnimi mehkimi 
blazinami i stanuje u krasnoj paloti, zavi|a 
se u svietle pozlatjene haljine, siromake 
sada ona prezira i po psetovima je od ti- 

!era od kuCe.
Na Ijepoj koCiji koje vozijo Cetiri pa- 

I radni konji se vozi sve se njoj klanja tak 
sretnoj milostivoj.

No —  im, ova bogata sluZkinja je 
I bila opet za nekojo vréme nesretna.

Nam reC zavre laseje  nad gospodarstvo 
i nad bogastvo tak da je svaki Cas si bro- 

I jila svoje novce, svaki veCer je poglednola 
(pod posteljo ili je ne Ceka kakovi tolvaj 
pod njom da njo po nőéi zakolje i evo gos
podarstvo i bogastvo odnese

Zaista se je to ne zgodilo nego od toga I je u svojih skrbih svako nuC sanjala da sut 
I njoj svo kassu odnesli i svo okrali

To je siroti tak veliko skrb zavdavalo 
da je za malo vremena obnorela, magari je 

! si drZala veC svojo svu svotu pod zglavjon 
pak se njoj ie ipak sanjalo da su njoj 
odnesli i okrali.

I Od onoga vrémena si je né naäla mira^



UWi i I
_ Barun Banffy D e iő  je  um rl. desetéest jezer (ranke pronevjeril. Neeretnoga pontjelek v zorju u prse strelila. Miadu 2enu

Magiarskoga orsaga bivái miniatarpredsjed- plebanoéa au uhililt. su odmah u Boroájenő obCinu spravili, gde
nik, barun Banffy De2ö je tekuCeg meseca — Hrzli m á jú i. Prem tomu, da se je njezin olac kotaraki liefinik, i koj je nju
24-ga dana poaiie polnoci u Budapeétu, u dán, na dán pribliiavamo к juniuá mesecu, odmah pod vraienje vzel. Poloftaj je te2ki, 
avoji, na Bimbó-ulici stojeCi palaCi umrl. ipák zima jóé- uvjek traja, » dobro ae Cuti ah né pogibelni. Samoubojatvi zrok je ne- 
Barun BaníTy je 67 godine alar bil, i véé Clovek bormeé u topli hi'i. U célim orsagu póznát.
od dugée vremenah je beteguval Pravi mag- na viáe mestah grda zima hódi Sniegopad, — K rvoloénost. Na Lengs (Svájc) 
jár i veliki politiCar je bil. U 1883. godinu smrájenost, toCa skorom vsaki dán se po- kupaliStu ae je u minuCem tjednu straho- 
ga je kralj za velikoga 2upana imenoval u ka2e. Bog zna, kaj bude iz toga neredovi- vita obiteljska drama pripetila. Jedna, od 
Besterce-Naaodvarmegjiju. Za orsaCkoga zas- toga vriemena, jeli Ce nam gospodin Bog Jaggi zvanoga stanovnika supruga u svoji 
tupnika je u 1892. godinu postai u silagj- kruha dati ? bludnoati, kada je suprug né bil doma, je
éomlóiskim kotaru, i u oou letu su ga u — Béli paradski kaput. U viáeáim SVoje diéce, jednoga sedem godiönjoga deCka,
orsaCki hi2i ablegati za predsjednika zebrali. soldaCkim krugu si vezda nad tom tereju jednu pet godiánju dievojku i dvé 14 dnevne 
Kada je u 1895. godinu januar 15-ga We- glavu, kaj bi na novoma nulardonesli pa- dvojkc s jednom britvom na te2koma, onda 
kerle-korman zahvalil, kralj je Barun Ban- radskoga béloga kapula. To bi oaobito jako pák se je sebe na smrtno oranila. Mati i 
ffya za miniatarpredsjednika imenoval. Cetiri rád imel vezdaánji priestolonasljednik deCko su odmah umrli, dievojka za neátere
godine, kakti ministarpredsjednik je vodil — Krokodil u Dunajll. U Dunalöld- Ure pollam, od dvojke jeden bude bráCas 
orsaga, onda je zahvalil. ZadnjiC au ga u varu su Schwarz Sándor drvotrgovca te2aki, u 2ivljenju ostaL
Szegedu za ablegata zbirali. Viáe magjarski kada su rano drve vanjemali iz Dunaja, ________
i hrvataki váráéi su Banííya za poCastnoga med desae jednoga velikoga krokodilé naéli. t i *
gradjanina zebrali. Pokojni je plemenite Te2aki su se prviC bésili od toga 2ivina, i N ekaj Zft k ra tek  éas.
arcé i dober Clovek bil. Njegov sprevod je predi. dók bi krokodil med njih nekvo kr- ----- -
u Budapeétu iz reformatske cirkve petek voloCnost delal, s sekérami su ga zatukli. — Znaé kaj japek, naj govori éto ka- 
poslie podne u tretjoj úri bilo Kralj je svo- Zanimivo, da na Dunaji rano na oni mesti. oCe. ipák je lépi gospon, té vtemelitelj saj 
jega suCuta brzojavno poslal udovici. U ime — gde se je to pripetilo, — je jeden otok, vezah Samo toje kvar, da mu se glava ja- 
magjarskoga kormana je Hédervary Karolj kojega veC od viáe godine za »krokodil-otokt-а ko svéti.
gróf ministarpredsjednik lista poslal udovici. eoveju. More biti, da je ov krokodil iz jedne __ MuCi mama? Znaé da pamet ober

— Serbski kralj u Budapeétu. mzna2erie mogel pobjegnuti. sebe ne trpi smetje! (Pak si pogladi plésivu
Petar serbski kralj je májúé 24-ga poldne — Streljeni honvéd. Polek Szegeda glavu).
u inkognito na Budapeöt dolazil Osobitni na Garahomoku su májúé 23-ga dana od 
vlak je samo pet minute stal na Ferenc- szegedskoga honvédregementa soldati mje-
varoéskim ötacionu, i onda se je kralj dalje- renje dr2ali. Dvé prosti honvédbaki Popov — Poljodelavcu Mateku nikak nejde vu
putuval u Belgrad, kam je odveCer ob 7 i Stojkov su se za mjerenje posvadili. Popov glavu, kaj je savez, prém da su to gosp.
úri i dolazil. U Belgradu su kralja na éta- je oru2je prijel na svojega druga, i jer je plebanuá slépimi reCmi reztolmaCili.
cionu miuistri primili. né znal, kaj je puéka nabita bila sproéila se. — Naá gospon plebanoá su viáeputa

• — Kossuth Ferenc u orsacki h iii. Kuglja je Stojkovu u srce se zavrtela i od sreCe i bla2enstva puCkoga saveza go- 
Koáéuth Ferenc bivái ministar, zemaljski njega zaklala.  ̂ vorili, a ja jóé denes né razmem, kaj je to
zastupnik, koj je érez mesece dugó bil bo- — Sniegbura i toca u Budapeétu. za Cudo.
lestan, u minuCem srédu je prvikrat doéel U srédu poslie podne ob pol jedni úri je __ Znate kaj sused Matek, к tomu je
u orsaCku Hi2u, da posluáa orsaCku spra- ober Budapeéta velika toCa i snégbura ho- Cjsto jednostavna abcija. Ako se mi dva po-
viéCe. Ablegati su ga s radostjom prijeli, i dila. Na uliCnim trotoaru na dián ájroko je svadimu i jeden drugoga skluplemo, to je 
njemu к zdravju gratulérali. stal snieg. . . .  л nikaj. Nego ako se sjedinimo, pák áogora

— Ferenc Ferdinand u Dalmaciji. . Jeden novi predlog. Hazai Samu Martina obedva nagroéemo, onda smo se-
Ferenc Ferdinand priestolonasljednik bude u mag|arski ministar od honvédőké posle je gUrno cj| dostigli.
letos konca augustuá meseca u Dalmaciju maJuS mesec 23-ga dana nutri dal u or- _ v 0 to ve* ra2rnpm nPflQ „яка: ;p
putuval, gde bude Ijetoénja flotta na morju saCku h,2u on°8a predloga. u kojim vezdaá- t g plebanué né tak povedal
veliko vje2banje dr2ala nji korman to P«>si. <*а пек daje naé orsag 10 naS g09p p,eDanuS né lak Povedal.

— Pronevjereni zupnik. Contoő Ka- [ ° { 36  J^ero 600 v.ée novake za soldaCije -
rolj, bivái keneáeiski plebanoá je dvéstoéest- Jíak ,e vefdaSnll broj. Dakle obranbenu silu — Dojde gimnazialec dimo, na kojega

hoCeju reíormérati Jeli bude iz toga pred- je otec jako gizdav, ar se dobro vuéi. Do-
. . . .  ,. . zaloga zakón, to jóé vezda nitko nemre znati. ma od prevzetnosti se na glavu za hrast

No im koliko ljudi je bilo veC VeC Crez deset godine hoCeju broja od sol- postavi.
predi okolu nje koji su njoj bili jalni na daCije povekéavati u naéim orsagu, песо v oi , . ... . ,
lak hitr°< 8 3VOl°j- opozicija, -  gledec „a ,o, da idoV ezd.je krv“ u glavu I d e VU P° " ’ "

Sada pák si ogledajmo Celrtoca. strahovito Cudaj peneze koétalo óva naáa „ , . .  J
ltr vojska, a narod pako dán- na dán u siro-i . “  Zakaj. Ч?1 ne,de vu no8e, 8da se
1V maátvu stupi, u Ameriku se van putuje, — "anj® postav,m ? odg°vori hitro ljubezni

Lhhko s i kupis Ijepotno spravo (ú jak ) a lje - je uvjek prikratila takvoga predloga. Kaj se deCak
post si ne mores. bude vezda pripetilo u orsacki hi2i, kada — ^al° s‘nek> ar su one né prazne.

Tu se dragi gospodari spotimo nazaj ^udu °blegati toga soldaCkoga predloga ráz- —
na -  evan -  reCi. »Kak gud bódéé si Prav,ia,b rie mo*  ^nati. To je sigurno, da Jeden mel|ar , . barbérsku offl.
2elio nazaj svojo mladost i kak gud budeá med kormaní* 1 med opozicije ne bude mir, cinu da ga podbrijeju Barbér kupi od nieca
se mutio za Ijepotoj ,i se za „l,i U„ko ni. к S Ä
nenaore iz premeniti.. -  UniStjeno se lo . U Szélpomba gotov bil. pita metlara za cénu te melle.

Koliko islineje u ovih rieCih zaislo poipdel'avcij^'ie u ° minuCem tjednu ^'en' — Jedna kuruna — reCe metlar.
nesffe deman,‘e 9VÍe‘a ' °d' na9lal- » velikim vihru se je ogen"“ak na “  Dam vám 50 flllerov za nju, pák
niti za male lehke niti se ' п ё ^ р г З з  j j í ” * S S V  “ •— ад " е т е  SU 25 ak° Clovek , Í  Г ' ° '  V2eml* si ju n““ jna Ijepáe F hll4e» 3 konji, 10 svinje i 30 övei u ognju Clovek je metlu nazaj vzel i pita, kaj

zgorele. Kvar je osemdesetjezer kurun Как Íe du2en za podbrivanje?
Druge Ijepáe glave si kupiti ne mores je ogenj nastal, to jofi vezda neznaju — 40 fillérov — reíe barbér

íe* mo7i* zÍVdobili,emDe ^  8Í drUge ^  Rimi7  HP2n"0 "hhalmHaÍSkÍ " * « * * *  U -  Dam vám 20 flllerov, pák ü  vámne moréé »dobit.. Rim u. Hajdú Tibor dr., pannonhalmaiski je né dosta, dente mi bradu nazaj
Zato sav tvoj stan 2ivota i téla si ne- (Gjorvarmegji|a) velikiopat je u minuCem 

moréé prodrugaCiti nit za nit né drugCe. pondelek svojim tajnikom, Weber Jácintom
Sada pák se obratimo k petoj glavi U R,m puluval’ kaJ 8Vetomu otcu, papi . — Premisli si, denes je jeden áekutor

F J ® svojega /avjera poka2e pri nas bil.
(Drugiput dalje.) — Saitioubojna gospa. Markucz — No, pák ti se tomu vescliá?!
________  fo4e,a’ barakonjiskoga (Aradvarmegjija) no- -  Kak »ebi, kad me ie oorosil

tanuéa mlada supruga se je u minuCem J opгos,,



Gabon» árak.  —  Ciena titka .

m mázsa 1 m.-cent, kor fill.

Búza elsöreitfli Páenica 23 00 —
Rozs H rí 16 00—
Árpa JeCmen 1500—
Zab Zob 1650 —
Kukoricza Kuruza suha 13 50—
Fehér bab uj Grah beli 16 50—
Sárga bab » íuti 15 50 —
Vegyes bab * zméáan 15 20—
Kendermag Konopljenoseme 22 00 — 
Lenmag Len 23.00— I
Tökmag KoSóice 23 00 —
Bükköny Graliorka 12 00— I

Üzlet-eladás!
Sok év óta létező.

fűszer-, csemege- és 
festékkereskeiléseinet

más vállalkozás miatt, igen elő
nyős feltételek melletti eladom.

Ketzer JKaVro, Varazdin
K u k u l je v ic - u tc a  9 .

M e s te rs é g e m e t to v á b b  n e m  f o ly 
ta to m ,  m ié r t  is

asztalos- H bognár szerszámaimat

olcsó áron eladom.

Scháffe r Ferenc
*«• s-s k o r c s m á ro s  "  M u ra ré th á t .

»— ♦ ■■■

TislarsKe i HolarsHe mestrije

prodam po fal cénu, 
je r  o b r t  d a lje  n e  t :ra m .

Scháffe r Ferenc
:: k r c m a r  v u  M u ra ré th á t  :: 

(S tru k o v e c ) .

я * # # # # # # # # # # # # # # # # #

Viziszentgyörgyhöz közel egy igen jó  karban  
levő

ezőlőbírtoh
valamint Csáktornyán a K isfaludy-utczában

egy ház
szabad kézből, igen előnyösen

eladó.

Bővebbet e lap
t3, k i a d ó h i v a t a l á b a n .

Egv használt jó

k e r é k p á r
vételre kerestetik.

Ajánlatokat elfogad:

C7CDD UCUDItf avillamtelepés 
О Ш Ш  nCNnllV gőzmalom

főkönyvelője



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

РФ* RIZ ABADIE-t
sokféleképen utánozzák és hozzák forgalomba, 
miért is kérjük tisztelt vevőinket az A BA D I névre 
különösen ügyelni, óvakodáet ajánlunk m in
den silány árúval (szemben, mivel ezeket a 

törvény teljes szigorával fogjuk üldözni.
Société des Papiers Abadie.

A hölgyek tudják legjobban mily fontos a

SZÉP, ÜDE ARC
mily hatalom és 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 ápolására, a szépség fentartására és emelésére

A FÖ LDES-féle
M A R G 1T-

»,3-, 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 éa fiatalítja.

A Föidee félő Margit-Créme teljesen ártalmatlan, 
páratlan és csodás arc-szépitő.
Kapható az egész világon. Tégelye I kor. és 2 kor.

K ctziti te  postán  k ü ld i:

FÖ LD E S  K ELEM EN  gyógy« .««  A R AD O N .

Egy füszerksreskodő segéd,
ki a rövidáru szakmában is jártassággal bir 
és úgy a magyar mint a horvát nyelvet érti 
azonnali alkalmazást talál nálunk, ha az 
illető segéd igényeinknek megfelel.

п н  Graner Testvérek.

Valódi feh é r és piros (Schiller) j p ravo bélo i érleno (siller)

—  Unom horvát bor fjno hrvatsko vino
kapható h ek to lite ren kin t olcsó árakban jdobi se na h ek to lite r za fal cénu pri

Koszmács Józsefnél Perlakon.; Koszmács Józsefu u Perlak.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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