
' l ül
XXVIII. évfolyam. Csáktornya, 1911. junius 4-én. _________28. szám.

A lap atellemi részire vonat- ___  И  ____ CtMnMsI árak:
koró minden közlemény а szer- В  Ш  Щ Н В В  В  Ш Я  В В  Egész évre . . . .  8 kor

kesztőség nevére küldendő. I I  I  ■  M  I Я  I I  Я  Fél é v r e ..................4 kor.
KUuléhivatal: I W I  I  I  ш Л  t \  W L  I I  Я  Negyed évre . . . .  2 kor.

Straosz Sándor könyvkereske- I B I  |  |  I  I  U  1 %  |  |  Я  Egyes szám ára 20 fillér.
dése. Ide küldendők az előfizetési ■  w ■  B B  Ш  Ш  V  W  ■  Ш B B  B B I ------
dijak, nyiltterek és hirdetések, magyar és horvit nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hstHap. HWetéiek пйяПШяЛ

Teiefen uáa 34. M egjelenik  heten  k in t egyszer: vasárnap. Nyitttér petHsers 50 Már.

ГЫ*!«« asarkaaatf: rdurteti KUá* «a laptoU|4aaaa;
___________ z r í n y i  k a r o l y . m a r c i t a i  Jó z s e f . s t r a u s z  S á n d o r .

Pünkösd. cialis reformokat követelien. Abban, nogy a a Liga országszerte rendez s a társadalom
közboldogságot kell szolgálnunk ás minden bevonásával rendezte!, hogy ily módon anyagi 

Talán soha nem volt több oka a ma- embernek minél jobb anyagi helyzetéi kö- támogatásban részesüljön a társadalom ré- 
gyárnak, hogy a Szentlélek erejét nemzete vetelnünk: nincs eltérés. Minket az újkor széről magasztos céljainak a megvalósítására, 
közszereplői részére a gondviseléstől kérje, modern eszméi egészen áthatottak és lelke- Nem célunk e helyütt részletesen fog- 
mint most rózsanyító piros pünkösd szép sedéssel, örömmel üdvözölnénk az alkot- lalkorni a Liga intencióival, hiszen nincsen 
ünnepére. Két, nemzetalapozó kérdés rende- mány sáncaiban minden honfitársunkat; de müveit ember ez országban, aki ezek felől 
zése elé állított a végzet — vagy mondjuk: egy krédója mindenkinek kell, hogy legyen, tájékoztatva nem lenne. Mégis akkor, amikor 
az idő kérlelhetetlen követelése. Az egyik a akit mi ide engedünk: legyen igaz fia Ma- a városunkban rendezendő gyermeknap előtt 
nemzeti biztonság vér és pénzáldozata, mely gyarországnak abban a tiadicióban, amely állunk, nem térhetünk ki előle, hogy rövi- 
már tárgyalásra olt van a nemzet törvény- apáinktól ránk maradt. Semmi internacio- desen rá ne mutassunk azokra a magasztos 
hozásának asztalán. A mit a véderő újítása nalis haladási irány és semmi kozmopolita célokra, melyek érdekében a Liga ország
követel, az jelentékeny, ami könyebbitést a érzés! Legyen magyar; még ha nyelve nem szerte a társadalom érdeklődését provokálja 
nemzet fiainak hoz, az számottevő. Mégis is magyar. Akkor aztán jöjjön keblünkre s s támogatását kéri.
az anyagi áldozat miatt mégis, ami az em- vegye ki részét a nemzet jogaiból — de a Elég e tekintetben rámutatnunk a Liga 
béri léleknek tartozéka, az aspirációk miatt, haladás, a modern eszmék jegyében ne ugor- sikeres működésére, melynek alapján nem
amik bennünk élnek és amelyek nemzeti junk a sötétbe s akik hivatottak, hogy e csak megmenteni igyekszik az állami gyer- 
tarlalmat óhajtanak vágyakban és bontakozó korszakos kérdést törvényhozás elé hozzák : mekmenhelyekbe fel nem vehető gyermekeket, 
reményekben — okunk van a »tettekkel azokra kérjük a mai nagy ünnep isteni erejét, hanem azok nevelésére s hasznos polgárokká 
tényezők« részére égi segítséget kérni, hogy Egy nemzet sorsát tartják kezükben. Érezzék való kiképzésére is gondot lordít. Számba- 
találják meg a megértés, a megnyugvás a át nagy hivatásukat, nagy rendeltetésüket, vehető sikereket ért el az iparostanoncok 
legjobb elintézés módját a nemzet előbb- Minő kár, hogy a joggal, ezzel a leg- helyzetének javítása körül is, akik részére 
vitelére. főbb emberi jóval vissza is lehet élni. Most tanoncotthonokal tart lenn s a szigorúbb és

És a nagy, küszöbön levő kérdés mel- ezen a poetikus ünnepen a honszeretet ér- javító nevelést igénylő gyermekek számára
lett ime a másik rendezésre szoruló kérdés zése nem örállásra intene, hanem, ami em- jól berendezett nevelő intézeteket létesít,
a jogkiterjesztés. A jogtalanoknak az alkot-fbenbb is volna c.-helyen, ahol a köznek ahol már egy sereg gyermeket elhelyezett
mány sáncaiba besegítése. De még csak in- szolgálunk, hangot adnának annak a han- Nagyon áldásos abbeli törekvése is. hogy 
kább ennél kell az égi segítség, a Szentlélek gúláinak, amely eltölti az embert pünkösd csecsemők részére csecsemőotthont létesítsen, 
nagy ereje, mely egykor abban a jeruzsálemi táján, amikor a természet egész pompáját mellyel a gyermekhalandóságot lényegesen 
házban tartózkodó apostolokat megsegítette, kifejti. Reousseau-t szólaltatnánk meg szivünk csökkenteni fogja.
hogy mehettek mmden népeket tanítani. tavaszi hangulatával, és egy kis változtatás- S ezeket a nemes törekvéseket legin- 

Hiszen, ha csak arról volna szó, hogy sál igy kiáltanánk: ki л természetbe, ki a kább azokból a fillérekből valósítja meg, 
a jogtalanoknak adjuk meg, amit eddigelé szabadba ! melyeket a társadalom jószívűsége folytán,
nélkülözlek. De nem az ö jogukról, hanem Boldog pünkösdöl e lap olvasóinak ! a rendezett gyermeknapok révén, jóformán 
a nemzet élete és véréről van szó. Jogokat kö- ------------  összekönyörgött.
vetetnek azok, akik nyilvánvalóan nem nem- Gyermekvédelem Felejlhetlen előttünk a fényes siker,
zeli ideáljainkért akarnának küzdeni. Hogy  ̂ * mellyel a nálunk 2 évvel ezelőtt rendezett
nem azért, azt nem is tagadják. Sőt a jog- Ismeretes a nemes tevékenység, melyet gyermeknap úgy anyagilag mint erkölcsileg 
kiterjesztést éppen ők vészesen követelik, az Országos Gyermekliga a gyermekvédelem végződött. Ez lebeg a városunkban megala- 
Nicsen olyan ember, akit az uj korszellem lekinlelében évek óta kifejt. Ennek 9zolgála kult helyi bizottság ezemei előtt most is, 
áramlata ne segített volna ahhoz, hogy so- tában állanak az u. n gyermeknapok, melyeket amikor kényelmét feláldozva, azon fáradozik,

van  este idesurrant árnyaival. A szomorúság borús sárnap estéjén fáradt fejükben szabadon kóvályog-
rjslt? Vau • • . színe rászállott a bakaágyakia, az ezek fölött el- haltak a múltidéző gondolatok.
Irta: Révész Béla. nyúló állványokra és a daróctakeró, a holmit Ráemlékeztek a néhány hét előtti időre és

л M L .. . , 4 őrző borjú, a kínos gonddal egymásra hajtogatott minden kiszínesedett előttük. Ami akkoron csúf,
btefán hajdú belerúgta a levegőbe idorata an gunya a tetejükön ágaskodó ceákó, minden szó- kietlen ellenséges volt. A munkás visszavágyódott 

bakkancsát és pöckesen, a hasat behúzva, a nie lét m ondott a szobában. A méla árnyak ráborultak az emberevő gyárba, ahol a tűzkeblü kazánok 
kimeresztve, rengette a szoba padlóját. A kétj mindenre. fogyasztották a húsát, tüdejét. A kereskedősegéd

га*оп\а a bálára és a lábát csapdosva úgy rágondolt a pultra, amely mellett naphosszam a
próbálta a diszmenetelést, amelyért egyébként a A regrulak pihentek. Elgyötört testük rane- ,ábait vá|togaUa; *.etére már a gerince is roppant,
hét minden napján ugyan csak potyogtatta a sós hezedett a padra és a nyakuk, a fejük, melyet a minden a legrosszabb is megszépülve mosoly- 
könnyüket. kínos hetekben egyre meresztettek, behúzódott goll feĵ j(jk, ahogy kiteregették maguk előtt polgári

Vasárnap este volt é9 a regruták ott gub- válluk közé. A vasárnapi diszkabát gombjai és életüknek apró-nagy eseményeit. Lelkűnknek ez a 
hasztottak a legénységi szoba hosszú padján, aj lábukon a bakkancsok fényeskedtek. Sőt, ahogy vigasztaló játéka azután megduzzasztotta bennük 
sáfránsárgára súrolt asztal mellett. Stefán Hajdú rájuk hullott a petróleumlámpa egy-egy sugara, a beszélő kedvet és az uj bakák e szomorú őszi 
tovább próbálkozott, keményen vágta ki a lábát, szikráztak, de a ruha alatt elborult bennük minden estén a csöndes borús szobában vallottak egy- 
de egyszerre csak odakapott a bokájához és fel- étJ kere8Ztüi húzott testükön a csüggedt érzés, másnak.
ordított: Benne vannak a kátyúban, soh'se leszen máskép Egy hosszúképű szőke fiú ábrándozva be-

— Benne a görcs . . és odabiccegett a pádhoz, . . .  Egy ideig nem is beszélgettek. Pedig a képze- szélt a fekete világról, ahol 6 dolgosott. Beszélt e 
a sanyargatott lábú bajtáraak kösé. létük egyre hánytorgatta a furcsa gondolatokat, mélységes tárnákról, a komor falakról, amelyeken

Sáfrán Hajdú — akit még négyhét előtt De ezek annyira rászálloltak a szivükre, lelkűkre a csákányukkal kocogtattak és a bánya lábuk elé 
becsületes néven Hajdú Istvánnak neveztek, meg- hogy egymás mellett, de külön, melegedtek belé gördítette a csillogó kőszéndarabokat. A bányász 
lőbálta kerek nagy fejét és tenyereivel körülnyom- emlékeikbe, melyektől régen, nagyon régen elsza- fiú szava nem volt gyűlölködő, a fekete rém tet- 
kodta a fájós lábát. kadtak már . . .  És kiröpültek a katon&gunyából szett neki, sőt dicsérte a tárnákat, ahol jó meleg

A szobában csönd volt. A regruták gunnyasztó és újra belé zökkentek a polgári sorba: agyárba, van . . .  És rágondolt a hajnali rukkolásokra, a 
csoportját halványan világította meg a fölöttük a szántóföldre, a boltba, ahol nem kell peckesen dércsipt» mezőkre Egy másik fiú Pestről beszélt 
függő petróleumlámpa, melynek sápadt világossága járni, megszakadásig a fegyvert emelgetni. A ezen- Pincér volt és szivesten magyarázta, hogy élnek az 
küzködötl, föl-fölobbanva versengett a késő Őszi védéstől megroggyant bakák igy pihentek éa va- urak ott fenn? Furcsa város ez, mikor a nap el-

«



hogy a társadalom jótékonyságára appellálva 
újólag kilép a fórumra, hogy a gyermekliga 
erősítésére némi anyagi támogatásról gon
doskodjék.

Nem hisszük, hogy Csáktornya jóezivű 
társadalma teljes lelkedéssel ne támogassa a 
helyibizottság törekvését. Csáktornya polgár
sága is gondolni fog ez alkalommal azokra 
a szegény elhagyott gyermekekre, akik bár 
hatóságilag elhagyottá nem nyilváníthatók, 
segélyre, vagy nevelésre szorulnak. Lehetet
len, hogy ne támogassa adományaival azt 
az országos egyesületei, mely a szegény 
gyermekeket a társadalom részére megmen
teni s azokból a Hazának becsületes polgá
rokat nevelni törekszik

Minden egyes fillérrel felszárítunk egy- 
egy könnyel. Adományainkkal megalapozzuk 
a magyar társadalmat, mely csak akkor erő
södik meg, ha ennek minden tagját meg
mentjük.

Ha valamely nemzet rászorul erre az 
akcióra, akkor a magyar nemzet az első
sorban. Kevesen vagyunk s mert egyedül is 
állunk, csakis a magunk erejére támaszkod
hatunk.

S ezért a géperetben minden Jcsavarra 
nélkülözhetetlen szükségünk van !

K Ü L Ö N F É L É K .

Japán vers .
(Közli: Z. Gy.)

A  mig csak a kezem  bírom.
A míg a levegőt szívom,
A míg Шок, amíg érzek,
H azát m ár én nem cserélek.

Japán Zöldnek nincsen párja,
Szabad a nép, nincsen pária,
Van kenyere s  k i  sem bántja,
Megőrzi a Nap világa.

Tenger védi jobbról, balról.
M íkadónk tesz minden bajról,
S zá z  nyavalya szakadjon rám,
Ha elhagylak édes hazám !

(H okataw a)

—  Eljegyzés. Beszterczey Gábor a Csák
tornyái áll. tanítóképző-intézethez beosztott 
gazdasági szaktanár jegyet váltott Tódor 
Margit polg. isk. tanítónővel Csáktornyán.

—  Gyermeknap. Említettük, hogy mull 
vasárnap Szalmay József főszolgabíró a vá
ros hölgyeit gyűlésre hívta össze, hogy a

gyermeknap rendezése érdekében a rendezés 
módozatait megbeszéljék. A gyűlésen a höl
gyek elég szép számmal jelentek meg s 
hosszabb eszmecsere után a gyűjtésben ál
lapodtak meg. A megejtett sorsolás útján a 
város területén a következő úrhölgyek gyűj
tenek: a Csányi l^szló, Arany János, Királyi 
Pál és Széchenyi ■ István utcákban: Pálya 
Mihályné és dr. MTolf Béláné; Az Árpád ut
cában, Erzsébettéren és Vásártéren Pálya 
Mihályné és Szilágyi Györgyné; a Deák Fe
renc és Patak-utcában dr Viola Vilmosné 
és Zakál Henrikné; a Festetics György ut
cában Szalmay Józsefné és Szilágyi Györgyné; 
a Hunyady János, Kisfaludy Károly-utcában 
s a Vásártéren Mózes Bernátné és Szalmay 
Józsefné; a Kossuth Lajos és Vaspálya-utcá
ban Dénes Béláné és dr. Viola Vilmosné; a 
Mező, Petőfi Sándor és Patak-utcában Ro
senberg Rezsőné és Pethő Jenőné, a Rákóczi 
utcában Pecsornik Ottóné és Pethő Jenőné; 
a Szénatéren, a Jókai Mór és Zöldfa utcá
ban dr. Kovácsics Ferencné s Wollák Re
zsőné; a Wlasics Gyula utcában Hirschmann 
Leóné és Mráz Jenőné; az uradalmi épüle
tekben Mesterich Aladárné. Ezeken kivül az 
iskolákban is történik gyűjtés, minek foga
natosítására az igazgatókat kérték fel.

—  Református istentisztelet. Kádár 
Lajos nagykanizsai rét. lelkész f. hó 11-én 
vasárnap délelőtt 10 ómkor, Csáktornyán az 
állami polgári iskola emeleti helyiségében, az 
úri szent vacsora kioszlásá\al egybekötött 
istentiszteletet tart, a melyre a református 
egyháztagok és a szives érdeklődők ez utón 
is tisztelettel meghivatnak.

—  Köszönetnyilvánítás. A Muraközi 
Takarékpénztár 20 koronát adott a Zrínyi 
Önképzőkör alaptőkéjének gyarapítására, a 
szives adományért ez utón is legmelegebb 
köszönetét feiefci ki a polgári iskola igazga
tósága.

—  Eljegyzés. Larnszak István botlornyai 
körjegyző jegyet váltott Áts Erzsébettel, da- 
másai áll. helyettes tanítónővel.

—  Meghívó. A Magyar Mérnök és Épí
tész Egylet elnöksége 1911. évi junius hó 
11-én, vasárnap d e. 10 órakor Szombat
helyen. a Kultúrpalota nagytermében, Avató- 
közgyülést tart, melyen a vas- és zalamegyei 
mérnökök egyesületét a Magyar Mérnök és 
Építész Egylet Szombathelyi Osztályává avatja. 
Az avató közgyűlést a Hollán-emléktábla 
megkoszorúzása követi.

—  Tanítói közgyűlés. A zalamegyei Ált.

Tanítótestület f. évi közgyűlését augusztus 
28-án tartja meg. A közgyűlés helyéül Keszt
helyt tűzték ki. A gyűlésen Csáktornyáról 
Brauner Lajos áll. isk. tanító s Hüli Cili 
helybeli áll. óvónő fognak szerepelni mint 
eNStftták.

—  A Dunántúli Közművelődési Egyesület
nép- és vándorkönyvtárairól kiadott jelentés 
szerint az 1910-ik évben létesített 16 könyv
tárral együtt 138 nép-, vándor- és gazdasági 
népkönyvtár fölött rendelkezik az egyesület, 
mely mindezideig is jelentékeny és sikeres 
eredményű tevékenységet fejtett ki a hazai 
irodalom terjesztése és ezáltal a nép műve
lődésének emelése érdekében. A 138 könyv
tárból vidékünkön vannak Alsódomborun, 
Csáktornyán, Muracsányban, Muraszerdahe- 
lyen, Nagyfaluban, Perlakon és Stridóváron. 
Legtöbben használták a könyveket Alsódom
borun, hol 301 olvasó 1.105 könyvet hasz
nált, Csáktornyán, ahol 288-an voltak az 
olvasók s a kivett könyvek száma 1.524 
és Nagyfaluban, ahol 180-an 1089 könyvet 
olvastak.

— Szerencsétlenség a fegyverrel. Mu-
raszerdahelyen múlt héten majdnem végzetes 
szerencsétlenség történt. Czinzek István ot
tani tanító ugyanis egy kányát akart lelőni, 
de miután ezözben vendége érkezett, a 
megtöltött fegyvert az előszbában letette s 
vendégével foglalatoskodott. Ez alatt azon
ban szolgája a fegyvert kivitte s künn ját
szani kezdett vele. Játék közben azonban 
a puska eldördült s a serétek egy ré?ze 
Czinzek, Gizi nevezetű lányának jobb karjába 
fúródtak. A szerencsétlenségnek szerencsére 
nagyobb következménye nem lett. A gyorsan 
alkalmazott orvosi segítség elejét vette min
den nagyobb bajnak.

— Vizsgáló állomás. A kollera behur- 
colása elleni védekezés céljából a m. kir. 
belügyminiszter a vasúti határállomásokon 
vizsgáló állomásokat létesít. A Csáktornyái 
állomás is ilyen vizsgáló állomásnak minő
síttetik. Ez okból a Csáktornyára érkező 
utasok és málháik az állomás mellett erre 
a célra berendezett helyiségben a kirendelt 
orvos által megvizsgáltatnak, megfigyeltetnrk, 
esetleg fertőtelenittelnek. A megfelelő helyi
ségről a kormány gondoskodik, mely beteg
szállító eszközökkel s fertőlelenítő szerekkel 
és készülékekei fog felszereltetni A megt - 
zott orvosnak egy ápoló és fertőlelenítő all 
rendelkezésére.

— Díjmentes vasúti távirat. Az utazó

megy aludni, az emberek felkelnek. Kigyulladnak 
a villamos-lámpák és az emberek csak mulatnak. 
Soha mást nem tesznek. A pesti emberek fütyölnek 
vagy táncolnak és isszák a dámákkal a borokat, 
a pezsgőket. így látta ő mindig . . .

Így sorjában mindenki elmondta, mi volt az
előtt, honnan jött, csak az egyik regruta hallgatott, 
aki a pad közepén mozdulatlanul ült. Köpenyeg 
volt rajta, melynek széles ujjába bele csúsztatta 
a kezeit és karjait keresztbe fektette, úgy pihen
tek az ölében.

— Hát te barát hogy kerültél közibénk ? — 
szólt a hallgató regrutához az egyik katona. A 
barát kiegyenesedett és ránézet a regrutákra. Min
denki tudta róla, hogy papféle volt. A viselkedése 
ráv&llolt az életére. Ha beszélt, akkor a szava 
áhitatosan hangzott és ha végigfeküdt az ágyán, 
a két karja rögtön keresztbe fonódott a mellén. 
Mindig így aludt.

A barát ránézett a regrutákra és újra meg
görnyedt, nagy kopasz feje lehanyatlott a melléie. 
És mikor a katonák tovább foggatták, hogy élt az
előtt, most már válaszolt, de nyugtalanul és a 
szemét a földre szegezte.

— Megkísértett a sárkány. Azért vagyok
most itten . . .  Aztán éneklő hangon, ahogy a haj
nali misét otvflssáV, tovább a barát:

— Éppen a fölszentelés előtt öt évig voltam 
novicius és már készültem a promocióra. Ekkor 
egy éjszakán eljött hozzám a sátán . .. Elhozta 
magával a bűnös vágyait és beléoltotta az 
én tiszta szivembe. Azóta se éjjelem, se 
nappalom nem volt. Kántátni sem tudtam már. 
Megcsuklott a hangom és ha asszony jött vízért 
a klastrom udvarára, reszketett a lelkem. Elmen
tem a szerzettől. I

A barát beszédét megszakította a nagy ijedt
ség mely elkapta valamennyit a hirtelen pillanatban, 
amikor a szobába betoppant a szakaszparancsnok. 
Vékony bajusza meglengett a levegőben, amikor 
rákiáltott a gunnyaszkodó regrutákra.

— Bakák vagytok, vagy micsodák? Derüljön 
ki az a sok savanyu ábrázat, mer . . .

A haragos katonában bennrekedt a károm
kodás és dühösen mutatott az egyik ágyra, amelyen 
a daróc takarót a fejére huzva feküdt egy regruta. 
De aztán kegyesen elnevette magát.

— Hajrá, regruták, bakatréfát csinálunk.
A regruták látva, hogy a rettegett ember 

mosolyog, ők is neki bátorodtak. Vidáinodni igye
keztek és amikor a szakaszparancsnok kiadta a 
jelszót — Temetni fogjuk a poros fülűt . .  . fürge 
sietséggel köréje tömörültek, a fegyverükre rátüzlék

a szuronyokat és engedelmesen felállottak az ágy 
két oldalán, ahogy a parancsnok elhelyezte őket. 
A takaró hosszában és szélességében a bakkancsok- 
ból keresztet formáltak és a regruták csákóit he
lyezték eltakart arcára. A szobaparancsnok aztán 
ráraordult a pap katonára: Ceremoniázz barát, 
mintha gvardiánt temetnél . .  .

S a barát elpirult, de szolgált az urának és 
nevetésre rándítva az arcát, reszkető hangor. rá
kezdett a halotti dalra:

Requiem aeternam

Dona ei, domine

Circumdederunt me . . .

— Ti is, regruták, ti is .. .  circumdederunt 
m e... kiabált a szakasz parancsnok.

A rokkant bakák a lábukkal topogtak, a kar
jukkal hadonásztak és teli torokkal kiabáltak

— Circumdederunt me...
A szakaszparancsnok hirtelen haragra lobbant 

a fekvő regruta nem mozdult és mikor a barát, 
siránkozó énekléssel újra rákezdett a bús nótára, 
döhösen megragadta á daró< takaró egyik sarkát 
és lerántotta azt a regrutáról A bakkancsok tere •



közönségnek figyelmébe ajánljuk, hogy a 
vasúti állomásokon felejtett tárgyakért a 
következő állomásokon a kárt szenvedett az 
elveszett tárgyakért díjmentesen táviratozhat 
s a leszállási állomásokon a forgalmi hiva
talnok a károsult fél jelentkezésére köteles 
felvenni jegyzőkönyvet az elveszett tárgyról 
s távirat utján intézkedni annak visszaszer
zése érdekében.

—  Kipvíseltetés. Az Országos Tűzoltó 
Szövetség pünkösd napján tartja Veszprém
ben közgyűlését, melyen a helybeli önk. 
tűzoltóegyesületet Fejér Jenő tőparancsnok 
és Polesinszky Emil gyakorlómester képviselik.

—  A tanítók katonai kedvezménye. 
Figyelmeztetjük ama tanítókat és tanítóje
lölteket, akik katonakedvezményesek és eb
beli viszonyukat továbbra is biztosítani akar
ják, hogy igényjogosultságukat a Védtör- 
vény Ulasitás I. 51 §. 1. pontja értelmében 
a járási főszolgabiróságnál még e hó folya
mán igazolják.

—  Vásár. Drávavásárhelyen f. é. junius 
lö-án csupán lóhajtással összekötött országos 
vásár fog tartatni.

—  A gráci koleraeset. A jó szomszéd 
osztrákoknak is megvan a szenzációs kole
raeseményük. Grácban ugyanis a mull héten 
koleralünetek közt meghalt Franzky posta
tiszt, aki Velenczében a bajt a sok osztriga
evestől kapta meg. Franzkyt eltemették, de 
néhány napra rá nővérén is jelentkeztek a 
kolera tünetei, akit természetesen azonnal 
izollálták. Több baj, eddig nem történt, de 
ez a két eset a magyar kormányt fokozot
tabb óvatosságra készteti, amiért a határál
lomásokon, már most életbe lépteti az óvó
intézkedéseket, melyekről lapunk más helyén 
már beszámoltunk. így a Csáktornyái állo
máson, mint amely elsősorban van érdekelve 
ez esetben, az alispán rendeletére a további 
intézkedésig egyelőre a tavaly elrendelt óvó
intézkedések foganatba vétettek s az egész
ségügyi hatóság az ez irányú intézkedéseket 
már múlt pénteken haladéktalanul megkezdte.

—  Katonák szabadságolása. A honvé
delmi miniszter fölhívja a vármegyei tör
vényhatóságokat, figyelmeztessék a közös 
hadseregnek és honvédségnek a földmivelő 
osztályhoz tartozó legénységét, hogy az ara
tás és egyéb fontos mezei munka idejére 
8 heti szabadságot kérhetnek személyesen 
kihallgatáson.

púltek a földre és a mély csöndben egymásután 
koccantak. A regruta ekkor sem mozdult. Két baj- 
társ az ágy fejénél föléje hajolt, megrázták a testét, 
az állát is, de ekkor visszakapták a kezüket és 
ijedten mondták :

M eghalt....
A regruták arcáról elsikkadt a kényszeredett 

mosoly és tágra nyilt szemekkel, sápadó arccal, 
meredtek az ágyra, ahová orozva csapott le a halál 
Az esti homályból fakón világolt feléjük a holtra 
vált baka pufók kövér arca. A karjai, a lábai széj
jel vetőd\e feküdtek az ágy szélén. Derűs szája 
kicsiny homlokának békés simasága elárulta, kogy 
álmai áthajoltak a szelíd örökös álmák felé.

A kiálltáé : Meghalt. . .  végig szállott a legény- 
séggi szobán, belékapaszkodott az árnyakba, végig 
hullámzott a levegőn, melyből hullottak, szakadtak 
alá a szomorúság színei. A regruták újra gunnyasz- 
tottak, kusza gomolyagba összeterelődtek az ágy 
körül és a barát össekulcsolta kezeit. Halottas énke 
megbicsaklott és nagy feje lebukott a mellére.

Késő este volt m ár. . .  A komor szobába föl- 
nuktak a takarodó hangjai. A zengő busongó baka
nóta szélesen szárnyalt a kaszárnya udvarán és 
ahogy ide a legénységi szobába felhangzott, meg
nyitották a regruták szivét, melyből hullott a fáj
dalom, a kör.y, a gyász bánatos lelkűkre. És úgy 
érezték, hogy önmagukat is siratják.

— Kiállítás. Bobai Györffy Ilona fest
ménykiállítást rendez Nagykanizsán. A kiál
lítást a régi gimnázium rajztermében ma 
délelőtt И  órakor nyílják meg. A jótékony 
célra rendezett kiállítás egy hétig, naponkint 
délelőtt 10—1 óráig, délután 3—6 óráig 
lesz nyílva s a személyenkint fizetendő be- 
lépti-dlj tiszta jövedelme a nagykanizsai 
szépítő egyesület, népkonyha és szegényház 
közöli lesz egyenlően megosztva.

—  Ha valamelyik gyártmány meghódítja a 
közönséget, az értéktelen 'utánzatok gombamódra 
teremnek. De a közönséget a legtöbb esetben meg
téveszteni nem lehet. így például alig van szivar- 
kapapir és hüvelyminőség, mely csak megközelítőleg 
is vetekedhetnék az ABADIE — gyártmány köz
kedveltségével. Számtalan az utánzatok száma, 
melyek hasonló felszereléssel és névvel a ciga- 
rettázókkat megtéveszteni igyekszenak. Azért aján
latos megfigyelni, hogy a csomagoláson és a pa
piroson is az A b a d i e  név látható legyen.

— A telefon reformja. A hírek szerinl 
a fővárosi posta- ás távirdaigazgatóság a 
telefondíjak megváltoztatása tekintetében ja
vaslatot terjesztett a kereskedelmi miniszté
rium elé. Ez a telefonálást annyiban tenné 
előnyösebbé, hogy az interurbán telefonálás díj
tételei ezentúl kilométerenként számítlatnának 
a távolság szerint. Eszerint 25 km. távolságra 
20 f, 25—50 km. 30 I 50—100 km. 60 
f., 100—200 km. 1 20 К és 200 km-n felüli 
távolságra 2 koronába kerülne a távbeszélés. 
Ez a reform pl. Zalavármegyében rendkívül 
megkönnyítené a telefonálást, mert a távol
ságok a fentieknél kisebbek s a telefonálás 
a vármegye területén eddig 3 percenként, 
tekintet nélkül a távolságra, 1 koronába 
kerüli.

— Korytfllcán a saison már kezdetét vette. 
Az idei kivételesen rendkívüli meleg napok folytán 
már most is tömegesen látogatják hazánk e kies 
fürdőjét a gyógyulást kereső vendégek. A fürdő
igazgatóság mindent megtesz, hogy ezt a termé
szettől bőven megáldott gyógyhelyet a modern 
igényeknek megfelelővé tegye. A fürdöházak a leg
kényesebb igényeket is kielégítik. A tömeges be
ruházás folytán Korytnica ma már egyike hazánk 
legelegánsabb fürdőinek, olyannyira, hogy a fürdő 
kényelménél, egyúttal olcsóságánál fogva nem kell 
magyar betegeknek külföldre menniük.

—  A vasút köteles a sertéseket meg- 
I itatni. A Kúria döntvénye teljes kártérítésre 
kötelezte az alperes vasutat, meri a szállí
tásra felvett sertéseket a vasúti közegek 
szállítás közben nem itatták meg és e- 
miatt több sertés az utón elhullott. A ma
rasztaló ítélet indoka: Az 1888 évi Vll. t. c 
végrehajtására vonatkozó 40.000—88 sz. 
földmivelésügyí miniszteri rendelet 85 §-a 
szerint a vasút szállítására átvett sertéseket 
minden 24 órában megitatni tartozik: ennek 
elmulasztása tehát vétkes gondatlanságát 
megállapítja, mely alól a íorgalom nagysága, 
gyorsasága vagy tévedés nem mentesítheti: 
Ennek kövelkezményeiért a vasút teljes kár- 
téríléssel tartozik, noha az áru átvétetett.

— A »Vasárnapi Újság« szép képekben közli 
a legfrisebb aktualitásokat, köztük a franciaországi 
repülőgép-katasztrófa képeit s az áldozatul esett 
minisztereket, a turini kiállítási sportünnepeket, a 
tavaszi lóversenyt, Strauss *Rózsalovag«-jának 
budapesti előadását. Szépirodalmi olvasmányok: 
Szász Béla és Mezey Sándor verse, Kaffka Margit 
novellája, Rákosi Viktor regénye. Egyéb közlemé
nyek: az elhunyt báró BánfTy Dezső arcképe, kép 
Achim András temetéséről, Mahler Gusztáv és 
Harmat Hedvig arcképei, a budapesti katonai díj
lovaglás nyertesei tárcacikk a hétről s a rendes 
heti rovatok. Előfizetési ára negyedévre ö t k o 
r o n a  (Budapest, IV. kér, Egyetemutca 4. szám.)

—  Zivatar. Szerdán délután újabb zi
vatar volt Csáktornyán és környékén, mely 
valósággal felhőszakadásszerüen Öntötte az 
esőt a fellegből a város területére. Közbe 
jégeső is vegyült, mely azonban a nagy 
esőben alig érvényesülhetett. Ez azonban

nem vigasztaló, mert annál nagyobb kárt 
tett az eső, különösen a vetésekben.

—  Tüzek mindenfelé. Az a körülmény, 
hogy a falvak lakosai a mezei munkák miatt 
a nap legnagyobb részét távol töltik, maga 
után vonja a szokásos tűzeseteket, melyek 
a falvakban nyaranta nagy károkat okoznak. 
Ilyen tűz pusztított a közelmúltban Vizi- 
szentgyörgyön, Csalfadombon és Muragár- 
donyban. Viziszenlgyörgyün Kovacsics István 
telkén, az u. n. Oskolahegyen égéit el egy 
pajta s a csűr, a benne felhalmozott ta
karmánnyal és elhelyezett gazdasági eszkö
zökkel. A tűz, melyet villámcsapás okozott, 
1240 К kárt okozott. Az épület nem volt 
biztosítva. — Ép igy biztosítás nélkül pusz
tult el Csaltadombon Kelencz József kothi 
lakos lakóháza, a hozzá épült présházzal, 
istállóval és akollal együtt. Itt a kár 1498 
K-ra rúg. A tulajdonoson kívül vincellérjei: 
Sostarics Mihály és Skrobár Mihály is kár
vallottak, akiknek élelmi szereik s ipari esz
közeik menteklönkre. — Muragárdonyban, 
Hajdarovics Mihály lelkén támadt a tűz, 
kinek pajtája, sertésóla, istálója, meg egy 
rakás takarmánya, szalmája és egy csomó 
gazdasági eszköze pusztult el. 1500 К kárt 
jelentett be, mely megbizlositás révén nagyrészt 
megtérül.

— A »Kultúra* ötödik száma is beváltotta 
azokat az ígéreteket, amelyeket megjelenésekor 
hirdetett és úgy szerkesztés, mint kiállítás tekinte
tében méltó feltűnést kellett. Hogy pedig ez m 
vidéken szerkesztett lap mennyire megfelel hiva
tásának, azt leginkább az a nagy elterjedés iga
zolja, amely a lap fennállása óla tapasztalható. 
És éppen ennek a nagy elterjedésnek a kifolyása 
az, hogy a »Kultúra« Röttig Gusztáv és Fia sop
roni cég kiadásában julius hó elsejétől már nem 
havonta, hanem két h e t e n к i n t fog megjelenni 
ugyanazon előfizetési áron és kiállításban, mint az 
eddigi havonta történt megjelenés mellett (negyed- 
évenkinl & K). A »Kultura« 5. száma a követ
kező tartalommal jelent meg: Consul: A magyar 
kultura Szávay Gyula: A fülemile. Lux Terka: Fák 
az útszélén. Begyáts László: Görög derű. Zsirkay 
János: Ács Feliciánné. Köveskuti Jenő: Halálra 
készen. Homok: A macska. Thomée József: Vén 
mesemondó dajkám. Petrik Béla: A művészi fény
képezésről. Harsányi Lajos: Nocturno. Győry Jenő: 
A »Szuwarow«. Mészáros Sándor: A fekete várban. 
Dr. Paulovits István: Petőfiné két ismeretlen levele. 
Gyóni Géza: Tükör élőit. Ámon Vilmos: Az ideg
asszony. Skita Ervin: A közönség. Albert József: 
A préda. Köveskuli Jenő: Török költők. Dr. Pau- 
lovits István: Baló Tasziló költeményei Munkácsy 
Sándor: Színház. Havas Zoltán: Le salon. Itj. Re- 
metey Dezső: Budapest uj állatkertje. Művészeti 
krónika Regéczy-Nagy Béla: A keramikáról. Röttig 
Ottó: Műipar. Győry Jenő: Ex libris gyűjteményünk 
elrendezése. Berkes Antal: Külvárosi utca Szenes 
Fülöp: A művész leánya. Árvák. A kis hamis. 
Ágoston Ernő: Szilágyi A. ex librise. Pállá Jenő, 
Markhot A., Szalay Pál, K. Fangh Dezső: Könyv- 
díszek. Bacsa Endre: Az álom. Grabowsky Antal: 
Osztozkodás, Az erdőben. Faragó Géza: Nehéz 
feladat, A köd. Petiik Béla: Szobafelvétel, Erdei 
út. Szövegképek.

■ 102

Szerkesztői üzenet.
V. L. Bp. Ismét nem közölhetjük cikkét Kár lenne 

ágyúval lődözni, amikor egyszerű gumipuskával célt érhet
tünk. Úgy látszik, ismeri a Csáktornyái viszonyokat; szép 
ia, hogy azokért a messze távolban is érdeklődik; de a 
mérték nagyon szigorú, melyet alkalmaz. Sőt igazságtalan 
is. Mert a városi elöljáróságot sem az aszfaltjárda miatt, 
sem a gimnázium miatt nem hogy pellengérre állitani, de 
még csak megszólni sem lehet. Ep igy a képviselőtestületet 
sem, mely túlnyomó többséggel azok mellett állást foglalt. 
Várjuk be csak nyugodtan a dolgok fejleményét Mind meg
érik lassan és természetes menetben. A patakon is segítenek 
majd, már az se éktelenkedik oly sokáig, mint eddig ékte
lenkedett. Sorra kerül ez is. Legyen meg a járda, következik 
a patak is. Meg a kórház s a többi intézmény, melyek hi
ányát érezzük mindnyájan s elsősorban a város elöljárósága 
éa képviselőtestülete, melyek haladási törekvései előtt kalapot 
kell emelnünk. Csáktornya külseje mutatja, hogy megérdemlik.
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Sva poáiljke, kaj se tiée zadr- 
iaja norinah, se imaju pos- 
lati na íme urednika tu

Csáktornya.

Izdataljatvo:
knjilara S tra u sz  S an d ora  
kam sepredplate i obznane 

poöiljaju.

MEDJIMURIE
na hervatakom I magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znanstveni i povuöljivi litt za púk 

Izlazi svaki tjeden  je d e n k ra t i to : svaku nedelju.

■a !•:
Na celo l e t o ............. 8 kor.
Na pol leta ............. 4 kor.
Na őetvert let д . . .  2 kor. 

Pojedini brcji ko§taju20fi!

a
Obznane •• poleg pegedbe i fal

OdffOTorai aratoik:
Z R ÍN Y I KAROLY.

Na trojake.
Nakon Kristuáevog vnebozastupljenja 

apostoli su se 2alostni i zapuáóeni skup 
zbrali vu Jeruzalemu, CekajuCi Razveselji- 
telja i Utjeáitelja Duha Svetoga.

Cekali su skriti, ponizni, slabi i malo- 
duáni

1 na trojake, deseti dén po Jezuáevom 
Vnebozastupljenju doáel je nad nje Düh 
ViSnjega.

Doáel je kao piámén ognja . . .
Doáel je sjajen, vruC, Sarki i svetel . .
I svi se jesu napunili Dühöm Bo2jim . . .
1 nestalo je íz srca njihovoga 2alosti, 

maloduánosti i straha.
Svi su bili rasvétleni, objaCeni. razve- 

seljeni, okrépljeni.
1 izmed njih prvi vum na vulicu pred 

narod slupi Peter i nazvéáCa ljudstvu pre- 
porodjenje svéta po Jezuáu Kristuáu.

I svét se je preporodil, vu duhu i vu 
islini, vu pravici i jednakosti, vu ljubavi i 
milosrdnosti.

Preporodil se je svét.
To preporodjenje CloveCanstva svetku- 

jemo na Trojake
Tom prilikom trsiti se moramo i mi, 

da se napunimo Dühöm istine i pravice, 
svetoga bratinstva i medsebojne ljubavi, 
Dühöm sloge, Dühöm slobode i napredka! 
Da se i mi preporodimo, obnovimo, razve- 
selimo i okrepimo, slo2imo, napredujemo i 
oalobodimo.

Sár adni к :

P A T A K I V IK TO R .

I onda nam bude puknula sjajna zorja 
boljáe buduCnosti!

Da bi bilo tako!
Vu to ime 2elimo naáim Citateljem 

sreéne trojaCke svetke!
__ r —

Nastajucemu Úastnomu Gospodinu Plsbanusu
Puricsu Lukacsu u Szentmartonu.

*

Kad je Gospodin naá Jezuá Kristuá na 
tretji dán, od mrtvih gori stal, doáel je med 
svoje Apoátole, tér njim je rekel: Mir vám 
Bog daj! A Tomaáa nije bilo med njimi. 
Kad bi doáel Tomaá, rekli su njemu njegovi 
pajdaái, tojest apoátoli: Videli jesmo Gospona, 
Tomaá nije veruval, nego je rekel: Doklam 
nebudem videl prebodke Cavlov na njegovih 
rukah i nogah, i nepostavim svoj prst vu nje- 
govo rebro, nebudem veruval Так i ja dragi 
Citatelji, nisam veruval, dók nisam Cul iz 
lastoviti vust, Castnoga i veliko poátuvanoga 
Gospodina plebanuáa sada Szent Martona, 
da su prisegu polo2ili zanas, kakti duhovni 
Pastir za svoje ovce, i razlo2ili nam svojih 
pet velikih duínosti, proli nam, i naáih pet 
du2nosli proti njim, i posijali su med nas 
seme red Bo2je ljubav. Kristuá Gospodin 
naá, donesel je med Apoátole mir, gde je 
mir, tarn je sloga, gde je sloga, tarn je ljubav.

Так i ja, nevredna naj zadnja vaáa 
ovca, vam Cestitam vu ime vsih farnikov 
vaáih ovcih i pozdravlam vas pri nastaju 
Plebanuäke Casti. »Zdravo anda bin naá

I id » U lj i v lM tnik

S T R A U S Z  SÁ N D O R .

duhovni Pastir.« Farniki ove fare dobn su 
verniki, rado posluáaju reC Bo2ju u pravom 
keráőanskom duhu. Vi ih naá Pastir uzdr2ite 
i nadalje vu toj véri, nastojte nam joá jakáe 
uCvrstiti u srdcu pravo veru keráCansku. 
Prava vera rodi ufanje vu Cloveku, vu milo 
serdnost Bo2ansku, a gde ufanje vlada, tarn 
se i lehko ljubav vu serdce naslani. Mili 
naá duhovni Pastir! VuCite nas tvrdo veru- 
vati u viánjega Boga, ulijte nam ufanje u 
miloserdnoet Bo2ju, u ljubav jednoga, proti 
drugomu. Nastojte mill oaá duhovni pastir, 
podignuti ovaj narod od nevoljah njegovih. 
Nastojte dobrim navukom predobiti serdca 
svojih farnikov. Jedno od najlepáih mestah, 
kője Cloveka dopasti more, je mesto duhov- 
noga Pastira. Dober duhovni Pastir je naj- 
vekáe blago. kaj ga fara imeti more. Budite 
nam anda dober pastir, kakti dober Otec 
svojoj déci, i narod bude blagoslavlal spo- 
menek na vas. VuCite ovaj narod, kako 
treba, da jeden drugoga ljubi, kako da se 
jeden za drugoga skrbi. Skoznujle nepres- 
tano, nad sudbinom njegovom, i vuCinite 
ga opreznim, kako mu nepriatelj na huditi 
2eli. U vsakoj va2noj pritiki, gda se dela u 
sreói naroda naáega, u sreCi naáe domovine, 
ruko vodite vi delo svojih farnikov.

Predslavite njim neustraälivo 2ivom reC- 
jum. odkuda se ima nadjati dobromu, a gde 
mu se naákoditi nastoji.

PrednjaCite navek svojim dobrim pn* 
merőm, kakti verni, i dober duhovni Pastir, 
i dober domorodec

Takovoga duhovnoga Pastira mi 2elimo,

Dobri navuki, z i  n a h  gospodare.
Spisal : Martin Kutnyak.

(Dalje.)
V.

U о vom claim si lahko zemes za novace s- 
jajne place  —  aldragoga mirnoga duma né.

Oh koliko je takvih bogatinov, koji i- 
mao nakinCéne palote s svémi, rieCmi i toplu 
sobu — a svojoga mrzloga hladnoga srca 
si pak ipak nemorju ogreti.

PalaCa mu je sjajna как sam mramor 
a oCi 2alostne temne i do kraja potrle. Sav 
stan mu od svega pripovedava samo od 
sreöe né.

Póznál sam jednoga Cimurnoga grofa 
koji je dal svoj stari kaálelj podreti do funda
ments doli i dal si je sezidati drugo Ijepáo 
palaCo, a u nju je ovo napunil s najdrag- 
Simi kinCi, kaj si je oko v srce po2elilo.

AI od toga on putuje u druge к rajé 
al na nesreCu joá ijepáe grade najde как je 
bil ojegov, na svo Cemer ide dimo, i drugi 
dan mu je veC palaCa leiala u razvalinama.

Seaida si drugi joá krasnejäi »elemen* 
tionz« u drugom mesto, napuni nju isto 
tako z dragimi reCmi — no — im tu pak 
se mu je né dopalo pak si je né naáel 
mira, falilo je palaCi vnogo liepih cifrih od 
zvuna, i v just ju da podréti.

Sezidal si je joá drugoga al ovde pak 
mu je to ni bilo prav izpuca ga narazno z 
bombami. No — im kulikoput je iálo to na 
dale, svakoga je veC napré video da nebude 
dober, no — im tak je i bilo. Toliko pala- 
linov je dal podréti da je nazadnje ostal 
najnesretniji bogec.

Najsretniji durn je vaá gospodar i imajte 
ga za pravo cesarsko i kralsko palaCo ne 
kolite ga.

U priprostoj seljaCkoj kuCi nagjete mir 
kroz ove mire!

A sada pak si proCitajmo áestoga n. 
primer.

VI.
Lahko si kupite knige — al — razuma na 

to nedobis.
Od ovoga teCaja se najmo dugo spo- 

minati, i mnogo od toga van niti ne piáén, 
samo morti vam je znana naáa stara réó. 
»Ko vola otpelajo u beC — ako i vol os- 
tane« no sada pak mi je doála — ova 
zgadbira na pamet od BeCa.

U ovom BeCu na jedni strani grada 
se je dvigal jedan mali steber iz zemlje kraj 
pula ovo deblo je bilo punu z nabito s Cav* 
lovi znatiZeljan sam bil da kaj i Cemo spada 
to sve skup, i izvedeo sam sliedeCe: Ovo 
steblo je bilo kraj varaáa i puta, i kad so

iáii van iz varaáa deliéi (kajte) je svaki po 
jedan Cavelj zabio u trom, tak dugo dok 
se je veó steblo napunilo, i veC do kraja 
skrivalo niá vrédno drvo. Sada ovo deblo 
donesejo na jedan liCni trg postavio ga na 
sred oodignejo ga za jedan metar i — Trgu 
daju ime — ili priimek od débla.

Jednoga dana dojde jedna visoka gospa 
da na ovaj trg paC — pitaju se da áto bi 
to znamenuvalo ovaj steber i zaáto su ga 

I povisili?
U tom dojde jedna odliCna gospa im 

jim odgovori na pitanje:
Pri prosta vam je sva ova stvar. steblo 

so zato povisili da se dalje vidi drugaC pak 
i sada skrival 2eljezo Cavlov staro télo

Тако je ко nanosiá knige célog sveta 
na kúp niti onda nebuá razumnejái iáCe se 
i znaá pokvarit.

Zato vam priporoCam ogibati se kako* 
vih bez bo2nih knjigah, a priporoCam vam 
naáe domaCe liste как n. pr. Megjimurske, — 
a onda orsaCke kaj vam i — vaáa ob* 
Cinska reC i glave, priporoCajo как i Ore* 
muáke i Mohorske.

Ci u ovih knjigah ne najdeá razuma 
onda ti je veC kasno se postaviti vlade pelat.

Evő nam sedmo poglavnje.
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i ufarno se, da budele vi lakov. Zato na 
zadnje jód vám destitam a íme vsih vaäih 
ovac: Zdravo! 2ivili vnogo leta u zdravju, 
sredi i zadovoljstvu, na ovom svetu, a na 
drugom da bi skupa sa svojimi ovcami za- 
dobili Éivot, ved ni.

O letics M átyás.

Skolski egÉameni.
NadoSel uam je mesec juniuá, kada po 

célom naéem orsagu ökölé drZiju svoje eg* 
Zamene.

Na eg2amenu poka2uje navuditelj, как 
je marljivo navudal decu, как je vu mlada 
mehka srca zasajuval séme dobroga navuka, 
как je oplemenival srca njihova,du§u njihovu.

Na eg2amenu se vidi, kakvoga su ta- 
lenta deca naSa, kakvoga ponaöanja, kakvoga 
napredka.

Svaki otec, svaka máj ka mora vu vréme 
eg2amena pomisliti na Skolu, mora se ufati 
da i njeno déle bude vu ákoli vu svakom 
hasnovitom navuku napreduvalo i za 2ivot 
se pripravilo.

Zalibo2e pri nas su joS ákole vu vno- 
gimi mésti manjkave, nevredjene. Malo je 
sobah, malo uditeljah. Vu nekojem selu je
den uditelj vu jednoj sobi ima pred sobom 
preko 100 déce.

Sve je natrpano. tésno, nezdravo . . .
То nesme tako ostati.
Skole su ono mésto, gde se odgaja naS 

bududi naraötaj, drugo pokoljenje iza nas. 
Najvekái kinő su nam deca naéa, koja vu 
ákolu idejű.

Zato imajmo misei na ákolu. Vezda, 
gda su egZameni, poglednimo vu nju, da 
vidimo, kakova je naáa ákola, i kako napre- 
dujeju deca naáa

— r —

KAJ JE NOYOGA?
— Pohod skola. Feyér Gjula odsjek- 

nadzornik iz Budapeáta, je majuá 26-ga 
dana u Csaktornja doáel, i ovdje obrtnu 
ákolu pohodil. Nadzornik je pogledal od 
inoáe pismene diéle, njivé risanje, s kojemi 
je jako zadovoljen bil i to ákolskomu rav- 
natelju, Zrínji Karolju vanoditoval.

VIL
0 novci si morei nabaviti sumo druzbo — ni

dobre prijntelje né! . . .  .
U Ameriki zapadnoj slrani je lak zvani 

kraj Kalifornia.
Pravi dudtza vréden i pun pripovistih 

van je ovaj orsag, — svega pun zlala, iz 
cieloga svieta hodio simo ljudi si iskat srede
1 bogasfva.

No — im jednomo zlatarju je bila 
sreda, no redimo nesreda, da si je toliko 
zlata pribavil — da si je sezidal hi2u, i 
dale je isksl zlate no — im za malo vréme 
si njih takij na nosi na kup u jamu, sada 
je sav sretan.

AI ov^mo mu2u su nedaleko u mestu 
bili dobri pajdaái misül si je da svojim 
dobrim prijateljom nesmim zamudati kaj 
sam naSel no — im pove njim na krat- 
koma da kakova sreda ga je potraZila.

Prijatelji njegovi dobri prijatelji pak ga 
na — ove redi zakoljejo i sami obsedejo 
zlatne j4me.

No sada pak se obralimo к osmi példi.
VIII.

Znovci ui Inh ko prihn vis kakvo gud zensko 
ul dobre iene si nemores.

Djevojka koja je herbala od otca osem

— Deteéjidan. U Csaktornja vara&u 
budu opet detedjoga dana dr2ali, i to brádas 
u juniuä mesecu. Majuá 28-ga dana je bilo 
u ovi deli sednica na varaSkoj hi2i, kam je 
Szalmay Jo2ef kotarski sudac od varada 
gospodje skupa zval.

— Konjska utrkivanja. Od Miklod 
ruskoga cara zvani 5*ga ulanerskoga rege- 
menta ofíicéri su u minudem nedelju poslie 
podne ob 2 uri kraj Varazdina u Vinkovdak 
hataru s prémiumom kapdenoga konjsko 
utrkivanje drZali. Na ulrkivanju su i mjestni 
ofíicéri nazoéni bili.

— Ispit. U mjestni obrtni ákoli bude 
zakljuöeni ispit, tojest egZamen juniuä 11-ga 
dana pred poldan ob 8. uri se obdrZaval. 
S ispitom bude i izloZba iz inoäeve djele.

— DrazeSi bude duhan. U buduCem 
mesecu, tak dujemo, budu od duhana ciéne 
povekáali. I to: drama cigaretlin bude 2 f, 
duga cigaria 5 f, kratka cigaria 6 f, porto- 
riko cigaria 8 f, Virginia cigaria 12 f, ma- 
gjarski cigaretlin 2 f, Virginia cigaretlin 2 f, 
Sport cigaretlin 3 f, jenidge cigaretlin 3 f, 
hölgj cigaretlin 4 f, ätambul cigaretlin 6 f, 
trabuko cigaria 18 f, kuba cigaria 11 f, 
hercegovina cigaretlin 4 f, hunnia cigaria 5 f, 
magjarska pipaduhan 30 f, turski pipaduhan 
400 f, princessas cigaretlin 5 t, média ci
garia 18 f, brittanika cigaria pak bude 16 
fillér. Dakle opet budemo draZeáega duhana 
puSili, jer orsag ved peneze nuca, i to pri 
duhano si hode poskrbeti. Bogataáu je to 
sve jedno, on ne bude baguäa, ali pak dr- 
noga cukora cmulil, nego i na dalje de fine, 
mirisavne cigarie, cigaretline puáiti. A siro- 
mak Clovek, koj samo negda-negda puái 
neka dobroga, on de vezda mortig menje 
na duhan potroáili, nego zato bude ipak 
lulu u vustah imel, i áparano duna puádaval.

— K urazna zena . Jedna feláőpusta- 
faiska Zena, makaif* je supruga, ali pak leca,
kuma, s tr in a ........... Zorec Mara zvana si
je hajd pokazala svojega KuraZa u pustafa- 
iskim jedniin Stncunu. Naime ova Marica 
sneha je u Magdalenid Pala átacunu Vugri- 
nec Apolloniu né samo pljuskavala, nego 
nju i na zemlju hitila, od desa je Vugrinec 
Apollonia teZke rane trpela. Zorec Maru su

к sudu najavili. Hej kuma Mara, strina
Mara, teca Mara, M arica,................. kaj de
biti zvami pri sudu?

— Gorostasni ogenj u Japanu.
Na Jeddo zvanim japanskim ottoku goros
tasni ogenj pustoäi na vide sto kvadratkilo- 
melar teritoriumu. Cudaj varaöi i okolidni 
logi u plamnu stojiju. U Kuma-molo provin- 
ciji se je zemlja rezpodila i sto hiZe s 
stanovnikami skupa pogutnula.

— Zaklal je svoju zaruánicu. U 
Frankfurtu je u minudem dneve pladud ja- 
vil na redarstvi jeden Bittner zvani fabridni 
teZak, da njegva zarudnica, Kraege Elza se 
je u logu na smrt strelila. Odmah je van 
idlo redarstvo na lice mesta, i tamo su naéli 
od dievojke mrtvo télo, polek nje je leZal 
revolver. Jeden redar je na momaka kridal: 
Oni su nju zaklali! Bittner je prisigal, da 
je neduZan. Sada je redar iz zemlje gori- 
zdignul revolvera, i dal povonjati s redars* 
kirn pesorn. Na on hip je pes na Biltnera 
skodil, i njega na zemlju hitil. Od pladenja 
je onda momak valuval, da je on zaklal 
svoju zarudnicu.

— Pokus samoubojstva pred ro-
ditelje. U Debrecenu se je strahoviti do- 
godjaj pripetil u jedni jako poznati gradja- 
ninski-familii. Jeden Racz Gabor zvani diak 
se je posvadil s svojum materum, koja je 
njega za radi nekve dale nadpolsla. Svedok 
je bil pri svadjenji i njegov otec. Na jeden- 
krat je dedko u ruke vzel otcinoga revol
vera i ta je kridal: Tu je moje Zivljenje. I 
u drugim trenutku se je u usta strelil. Pla- 
Seni roditelji su se omedleli. Oiaka su na 
итога и obdeépital spravili.

— Umiranje. SchafThauser Endrea 
supruga, koja je pred jedne godine joS и 
Csaktornja stanuvala, je majud mesec 19-ga 
dana и poldne na Aläolendva hitroma umrla. 
К obedu su se spravili, kada je Zeni na 
hitroma zlo postalo, krv je pljuvala, i dok 
je liednik doäel, ved je mrtva bila.

— Stosedem godine atari. U Máté- 
salka varaäu je и minudem dneve umrl 
Feldmann Samuel, koj je bréóas najstareái 
stanovnik bil и orsagu, jer je stosedem go
dine Zivel.

millionoy, i taki po smrti njega su bili njeni. 
I и onoi uri njuj je doälo trijezeretristo 
vabljivih .felefonov.................

Sirotic<* si ie mogla nabaviti ekstra 
pisare koji su nod i kroz dan pisali i odgo- 
varjali.

Kaj né tu nam je opet jasno, как Clo- 
veku najeuput srce zgible za novcima. Iz 
med ovih trijezeretristo gde je sada onaj 
mladenec kojemu su odgovorili da ga »ode?« 
kaj mislite da bude sada ovaj 'sam onda 
izmed tolikimi pak sretan, zadovoljen s и 
svojom zakonu?

No — im to i sami vidimo i znamo, 
da najved zakonskih raslépanja je и visokoj 
zmed dastnoj gospodoj.

Koji ne zveZejo svojega zakonskoga 
stana zljubavjoj — nego — znovcima. I 
kaj jim pomaga и stanu novae gdé mora 
najpredi ljubav gospodariti koju su zaradi 
penezih odhitili, i ved skrbih navadjajo na 
se как veselja, kako nam i ova deveta glava 
naznani.

IX.
Z novci si lshkomn spravis vec skrbi — 

как — veselja.
Strahoviti dini se dogadjajo sada po 

svétu i kako na groznoma umirajo ljudi. 
Ne davno sam ditao da su и Ameriki San

tranciáko varaäu tri millionerski dlani se z 
groznim samoubojom se — skondali. Od 
ovih tréh dlanova je jedna dama, Miss Iza
bella, koja je svojo palado uZgala na takvi 
nádin:

Svojo neizmerno bogastvo je dala pre- 
pis&ti na siromake, a onda pak je idla palade 
svoje, najviäe и sobu i ofnala je cevi plina 
i gaz — a po kojih se je najenput raäiril, 
ogenj i palada je bila na jenput pepel z 
millionerskoj и sobi.

Drugi dlan pak je skodil и morje, а 
tretji pak, se je ogiftal!

2alno ali istinsko!
Koliko veselja ima jeden ubogi teZak 

samo kroz tjedan dana z nedeljoj toliko 
nezmorejo bogati ljudi po célé godine.

Ogledimo si i nekoliko desetoga dlana.
X.

Z novci si takaj тоге то pribaviti veliko 
cast — al mira к torna ni.

Po pismih i po ditanju sam spoznal 
najvedega bogataäa: Amerika nec »Morrgam«.

Zalostnog stanja si on tira Zivlenje, 
ekstra polieija straZi okolu njega kam god 
pete metne svigdi, i po ulicama kada ide 
mora okolu njega straZa drZati puäke na 
streljivo jer ved neprijateljov ima как no- 
vaca pri — svakom voglu so koji preZijo



— Jednomu kapelanu tragédija. Cipőala je glasoviti plivaő Ы1 a Budapesti 
Dr. Geis Antal, temeávareki, od nutraánjega tani je jedenkrat iz ujpedtiskoga mosta dot 
varada kapelan je sloboáőinu prosil, kaj bude skoőil, ali nikaj mu se je né pripetilo. 
svojega otca pohodil na Hidegkuto. Ali ко- — Bugarski kralj u Be£u. Ferdi 
maj 37 godiShjoga kapelana med putem na nand bugarski kralj je u majuá mesec 26 g 
Radna obőini je srőna uzma dosligla, u dana odveőer vu inkognito u Beő dolazi 
lippaiski Spital su ga spravili, gde jc napro- i do majuá zadnjega je u Beőu oslal.
tiv pornnjivo dvorbe za nestere dane umrl. — Umorstvo med rléóenjem. I

— Tri samoubojstvo na Karcagu. Mike obőini, Tepf Janos i Mucel Jo2ef te2aki 
KiSS Lőrinc karcagskoga vlastelina 16 godine koji su veő zdavnja nepriatelji bili, su pr 
stara Ilonka zvana kőér je majuS 23-ga jedni hi2i delali. Med dielanjem su se pos 
Sibicerazmoka pila i umrla Svoj öin je u vadili i jeden drugoga je s grdimi riéő 
ljubeznoj 2alosti sliedila. Mladi dievojki smrt traktéral. Mucel je na to tak u srditosti do 
je na obőe velikoga suőuta zrokuvalo. — Sei, da je s jednim bamriöom tak u glavi 
Na zastupljenji öetvrtak poslie podne Labane vudril svojega druga, kaj je ov omedlenc 
JanoSa supruga K. KovaC 2u2anna se je na zemljo se sruSil i na kratkoma umrl 
polek tanje Cetirikrat u usta strelila. Kada Krvnika su 2andari uhitili.
su bli2nji tanjaiski Ouli pucanje, 2urili su — Ytopila se. Na Zalavaru se je 
se na branenje, ali mlada, komaj 18. godiSnja Rövid Anna 16 godiSnja dievojka u Zala 
2ena veő je onda umrla. — Merk Imre 56 rieku 'kupala. Jer je né znala plivati, poplava 
godiSnji gospodarstven se je majuS 26*ga v je nju zgrabila, i mlada dievojka se je vtopila. 
jutro na svojim naj2u obesil i umrl. Da — Ogiftala se. Na FelSö2idu Oroslanj 
zakaj je samoubojnik postai, né moői znati. JanoSa 17 godiSnja dievojka, koja je jako

— Obvkrali su priestolonasljed- zaljubljena bila, se je ogiftala. Kada su rodi-
nika. Na Kuchelbadskim (Ceska) natjeca- telÍ‘ sPazi,i njezine muke, na Kesthelj su ju 
njem su iz Ferenc Ferdmandovoga automo- spravili к doktoru, ali med putem je nes- 
bila jednu 2epnu uru vkrali. reőna dievojka umrla.

— Smrtna nesreca. Május 27-ga — Kraljovo putovanje. Njegovo veli-
dana poslie podne se je smrtna nesreőa Canslvo magjarski kralj, koj je érez viSe 
pripetila u BudapeStu na Dunaju. Cipőala lledne u Gödöllőu Ijetoval, juniuS prvoga 
Mihalj od nagjmezö-uliőne trgovaőke ákole dana u Poldne se je odputoval iz naSega 
17 godiSnji diák je od oblasti dopuSCenje orsa8a- Kralj je on dan odveCer ob 7. úri 
dobil, da iz Er2ébet zvanoga mosta s gla- ve  ̂u ^eő dolazil.
valóm u Dunaj skoői. Cipőala je on dan s — Novi Koásuth spomenik. U
poslie podne okolo 4 ure viSe Skolake paj- Satoraljaujhelju su u minuőem nedelju lépő 
daSemi na most doáel, doli se je slekel, i u »veőanost dr2ali. On dan su Koááuth LajoSu, 
plivaőihlaőaj, crnom kapom na glavi iz magjarskomu domoljubu spomenika postav- 
mosta je u Dunaj skoőil. Med skoőenjem ,-Ía,i ‘ 8 ve,'kom paradom varoSu prékdali. 
viSekrat se je obrnul, s őrévom je na vodu Na sveőanosti nazoően je bil KoSSuth Ferenc 
opal i vtunul se. Nesretnoga mladoga őlo- bivdl m»&>s,ar i drugi veiikaSi. KoSSuth je 
véka je voda joS jedanput gorizdignula, s bolestan doSel nazaj u Budapest, dé ga je 
molorskim őunu su se na branenie 2urili, dru6' dan Khuen-Hédervury Karolj gróf 
ali osloboditi su ga né mogli, jer se je na ministarpredsjednik pohodil. Hédervary gróf 
novoma vtunul BrSőas, da se je Cipőala jeőrez jedne ure dugó bil pn KoSéulhu. 
med skoőenjem omamil, i samo tak moői — Zaruka. Larnszak István bottor-
to tumaőiti. da je u zraku viSekrat se obr- njaiski nótárius si je zaruőil AtS Er2ébet 
nul i s őrévom na vodu opal. Od nesreőe uőiteljicu iz DamaSa. 
je redarstvo dal glasa roditeljim, koji u — Tezakim katastrofa. U Rimu
Szent László-ulici, pod 172. brojom stanujeju. se Je velika nesreőa pripetila pri jednim 
■ ___vodovod zidanju. Od vodovnda veliki re-
na njega da ga budeo poslréljali. Veíput “ irt *Í4! £  d° " > d®ral ' r,uäevi";  su dva-
razglasijo po varaSu da je umrl da bi stem J Í n*ake, zakoPale Med nJe 3U °sem
ukanili neprijatelje „ A n a rh ia te .“' Dr“8' teZak' a« za katastrolu odbjeiali.

Veíput odputuje u Europe po slraii i ■ . . Í* vrudina- U Beiu . Parisu
po svojoj ladji al parobrodu. Tu je lak ,7*^* VruCma’ “a vfcC «loveeJe
dugó doklam ga opet ne proteraju socialist! hI  h.  h, ü J® u proSI,m nedelju ,e‘ i Anarhisti J den He,dlv°gel Ferenc zvam mmistarski ői-

Na dale, i okolu postelje stoji slraía "“L" ПнГь*П‘Си d°bÍL’ !, I “ ulici. je 9kupa 
kre njega kada spava -  né ne apava on °Pal 0dmah *“ 8a « «Р"а' spravili, ali vei 
veoma mu hodio i u sanjah straíne miali J / é moCl bll° "aTn'ega Pomoíl- ar ZB 
po glavi avaki dan ai prebroji svojo premo- 0, Й "“  pak SU 1 noíl
ienje. Jeli je jóé célo su mu ga né ukrali d * , °? ’ d 9 ljudl U slobodl spavaju. 
veíput s, ga dene pod zglavje al pák so- Posliedlc* suníen.ce su vei viée ljudi umrl,. 
bom ga nosi Dievojka na viziti. U Rochlitz

No im ja drugo n,á ne reiem как: í ? ÍD' ■ 1pred. n0™Cen<e Í.eden ,nladi <*>•! 
hvala Ijepa za takovi 2:vöt ,vek s* najav"’ od koJe8a Je regementsdok-1

Kulikuput mi dojde na misei mala н»’ u J? dlevoJka j Dlevojka je po-'
siromaSna seljaőka kuőica, u kojoj se őov- !  d V r  °blast Je njoj dopuSCenje dalo, 
jek veselo opravlja na delo, i opet zdela. da slob°Í'’0 opravo поЫ.
2ivi po bo2ji volji veier ко dimo dojde 07 am ° “ bols tv o - ü Keslhelju se je
veselo, (negda tudi 2alostno) veíerjo si zav- J t ,  godlSnJ' .!'romaSen "r.ladenac u
2ije zrnoli svojo molitvo i trudem si legne. i ' 7 ^ .  Maiu® 27'*a t*dveier je

Nili mu ne dojde na pamet da sada i Kes,helJ dolaz,l Kősega KerS Reíö 
sada po noői ga őeka kakovi 2ivan ili toí- zvani m,adenac 1 u Sieber-zvanoj gostioni 
vaj pod posleljom da ga ubi i malo gospo- j® prosl ' dr"g' da,l> u Jutro ob 7 úri 
darstvo okrade. Brez skrbi 2ivi né da bi ^  m'adennc Mmoubojnik postai. ViSe pisme 
mo kaj takvoga doSlo na pamet j? nazaj ®slavd 8V0Í' bli2nji, u kojim prosi,

No im к to nebi onda ménial zvami ga " í  P°Sten  ̂ da,u zakaPali-
(j)rugiput dalié) .. ~  5 "Jrtni boj med soldate i cl-
------------  vile. Vu BudapeSlu u proSlim nedelju v

u, noői u VaroSligelu stojeői Gyöngyvirág zva- 
li- nőj gostioni se je strahovila krvoloőnosli 

pripetila. U gostioni su se soldati i civili 
i- zabavljali, med kojih Rejner Gabor foringas 
;a se je posvadil s jednim kanouérom i njega 
il, na smrt vpiőil. Rano onda je ta dolazila 

soldaőka patrola koja je odmah soldate ц 
U branenje vzela, ali ci vili su s tolcemi i kus- 
i, lurami na nje juriSali. Patrol je na to stréljal 
ri i devet civili su se na smrt oranili, jeden 

soldat pako, kojega je kuglja vlovila, je od- 
5i mah umrl. Redari su krvnik foringasa uhi- 
I- lili, a soldate pák je patrol pod pazljivosti 
ii vzel.

— Pred rezprave u smrt. Szabó
1 látván kerkateSkandski (Zalavarmegjija)poljo- 

delavec na zadnjim aláolendvaiskim sajmu 
B je jednu kravu prodal za 320 kurun jednomu 
1 Cestregskomu őloveku. Kada su se pogajali,
1 Szabó látván je to tvrdil, da krava dobro 
• doji, ali izkustvo je ran proti tomu odgo- 
I varai, — za radi kaj je őeslregski őlovek,
> kakti kvaren, toga lukavnoga Szabóa к sudu 

prék dal. Szabou su rano majuá 27-ga dana 
1 prék dali citovanje к sudu, od őesa se je 

tak presfraáil, da se je u svoji átali gori- 
obesil. Dók su ga naáli, veő je mrtev bil.

— Mrtvo télo u Muri. Majuá 27-ga 
poslie podne u aláolendvaiskim kotaru vu 
Feláőbesterce obőini hataru su jedno od 
mu2koga spola mrtvo télo van vlekli íz 
Mure. Mrtvo télo veő je dugó vréme moglo 
biti u vodi, jer niti ruke, niti noge su né 
bili na njem. Oblast je odluőila, da je do- 
tiőni Szánt Ferenc séőenjkutiiskim (Vaávar- 
megjija) stanovmkom istovjetan, koj se je 
joá u minuőem godinu december mesecu 
naproti Széőenjkut obőini polek Mure sto
jeői krőmi tak napil, da kada je na kompu 
prék hotel iti na drugi bre2uljak, je u Muru 
buőnul, Vöd toga je izniknul. U strvmi je 
njegva supf’jga njega spoznala, kojega su 
do vezda zabídavo iskali u Muri.

— Kolera polek Graza. U Waiten- 
doríu, polek Graza, je majuá 27-ga v noői 
jeden Franzki zvaui grazijski poátaőinovnik 
u koleri zbeteZal i c pondelek v jutro u- 
mrl. Franzki je -15 gedine star bil, i je ofce- 
jen. Franzki je né zdavnja u Velence bil, i 
tamo je sirovo ljuátuvu i ostrigu jel. Bráőas 
odonut je donesel i betega.

— Umorili su ga, onda pák obe-
sili. Sooá Mihalj apacaiskoga (Braááovarm.) 
stanovnika su nepoznali őmaci vgutili, onda 
pák na vrala obesili. Krvniki su ga prije 
zvezali, onda pák umorili, na kaj su iz 
stana sve povkrali i odbejiali.

Xekaj za kratek ías.
— Pavlek, áest vur je veő, hódi dimo 

drugaő bu zlo
— Ako ne dojdemo dimo, nas budu 

bili, zakaj smo tak dugó zaostali. Ako pák 
se okolo osme vure dotepemo dimo, onda 
nas skuáujeju, pák nam kolaőe d*ju od ve- 
selje, da né smo se vtopili.
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Az építtető köiöhaég szivas tudomásár« 
hozzuk, hogy I. rendié, fával égetett, por- 

«• és kőmentes, évtizedek óta elismert leg-

I
jobb minőségű ^

i i  sümegi meszink : : !
kizárólagos elárusitási jogát Muraközre és Я 

«  Horvátországra APFEL GÉZA inészkeres- g  
kedő Csáktornyái lakosra (a laktanya mel- Ä 

• lett) ruháztuk, kinél úgy waggononként,
■  mint kicsinyben, kerül eladásra, miáltal £  
N honi gyártmányunk, mely minőség te- §  

kintetében a külföldi (stájer) meszet na- 5  
Я gyón felülmúlja, azzal ár tekintetében is g  
_  versenyképes. °
ж >2  sä« 1-» Tisztelettel £
Ж  OB

3 toö sfinegi nészgyár
SÜMEG (Zalamegye).

I SÜMEGI MÉSZ A LEGOLCSÓBB ! |

817, 818, 879 és 861 sz. 1911.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. Ic. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbí
róság 1910. évi V. 642, — 649, — 624 
650 és 648 számú végzése következtében 
Pollatsek és Messinger, Weiner és Stricker 
I. E. Zakarias Eisenklam Mór és Brüder 
Schwarz javára 115 kor. 06 f., 176 kor 84 
f., 154 kor. 16 f.t 129 kor. 46 f. és 50 kor 
s jár. erejéig foganatosított kielégitési végre
hajtás utján lefoglalt és 1848 K-га becsüli 
női nagykendők, férfi és nőj ruha szövet 
fehér és színes vászon, kalapok, és ingekből 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladalnak

Mely árverésnek a csákt&rnyai kír. járás
bíróság 1911. V. 624, 642, 618, 649 és 65# 
8E. végzése folytán 167 kor. 06 V, -r 17$ 
kor. 84 L  — 154 kor. 16 f., 129 kor. 4 |  
í. és 50 kor. tőkekövetelések ezek járulékai 
erejéig Csáktornyán a városház épületében 
leendő eszközlésére

1911. éti jiRlus M 6-lk napjának i  i. II ért)*
1 haláridőül kitüzetik és ahhoz a venni sxán- 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107, 
as 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni.

Csáktornya, 1911. május 22. 635

SZÉP LENNI?
Kevés hölgy van a világon, ki n PÖLDKt-féle

M A R G IT -C R É M E
arckcnőcs& t ne ismerné. A bőr mindennemű tins- 
t it a l jm s ig it ,  sz«plót, p attanást, m itaazart, m ii -  
foltot, r á n c o k a t  itb. gyorsan és blstoonn e l
távolít és az arc Ideális, szép én Cd« Inna. Nem
csak az arcbőr, hanem a nyak, váll éa kés falté- 
rltéaére éa asépitéaém  is legalkalmasabb Az ősz- 

szee szépitőszerek között a

Földes-féle Margit-Crlrna
örvend a legnagyobb kelendőségnek, mert taljasan  

ártalm atlan és zsirtalan.
Nagv tégely 2, kicsi 1 korona, minden gyógytárban 
és drogériában. . . Kiváló to lls tt -c ik k s k : Margit 
hölgypor (3 színben) 1-80 kor., m arftt-ssapp an 70

fillér, M argK-fogpép 1 korona, M arglt-arcvla  
1 korona.

Teaék a zárévedjegyre ügyelni éaeaakla ara - 
deti készítményt elfogadni, melynok ártalmat
lanságáért éa kitűnő hatásáért féMAsségat

l.oitínXkl?l«íi* FILDES* KELEMEN nARAI. I
Kapható C sáktornyán:

Pethö Jenő gyógyszertárában.
.........................................................т т т Л

i385/tk.9ií. i. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy Wolták Rezső Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt Neumann Antal szelencehegyi 
lakos végrehajtónak Cserncsecz Andrásné 
sz. Levacsics Anna alsóhideghegyi lakos 
végrehajlást szenvedett elleni 363 kor. tőke 
és jár. iránti végrehajt, ügyében az árverést 
az 1881. LX. t-cikk 144 és 146 §§-ai alap
ján elrendelte, minek folytán végrehajtatónak 
363 К tőke, ennek 1910. évi január 14-tŐi 

Jljaró b*/a kamatai, 56 К 50 f. 23 К árverés 
kérelmi és a még felmerülendő költségekből 
álló követelés kielégítése végett a nagykani
zsai kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. 
lárásbiró ság területéhez tartozó s a szelen
cehegyi 604 sztkvben 854 hrsz. végrehajtást 
szenvedett nevén álló egész ingatlan 630 К 
becsáron, az u. o. 1466 sztkvben 818/8 hrsz. 
végrehajtást szenv. nevén álló egész ingat
lan 191 К becsáron, az u. o. 1465 sztkvben 
918/12 hrsz, végrh. szenv. nevén álló egész 
ingatlan 191 К becsáron, az u. o. 1494 
sztjkben 908/14 hrsz. végrehatási szenvedett 
nevén álló egész ingatlan 60 kor. becsáron, 
az u. o. 1494 szlkv|ben 908/15 hrsz. vég
rehajlást szenv. nevén álló egész ingatlan 
274 К becsáron, az u. o. 1494 sztkvben 
908/80 hrsz. végrehajtást szenv. nevén álló 
egész ingatlan Ül К beceáron, az u. o. 1308 
sztkvben 916 hrsz. végrh. szenv. nevén álló 
V» rész ingatlan 77 К beceáron, az u о 
325 sztkvben 831/23 hrsz. végreh. szenv. 
nevén álló Vi réez ingatlan §9 К becsáron

1911. évi június M 26-ái i. i. 9 éraker
Szelencehegy községházánál Wollák Rezső 
Csáktornyái felperesi ügyvéd vagy helyettese 
közbejöttével megtartandó nyilvános bírói 
árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek */s*nál 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 
68 kor. 10 Alt. 19 kor 10 fill 27 kor.
10 fill. 6 kor 27 kor. 40 fill 6 kor. 10 filk 
7 kor. 70 fill. G kor. 60 ШЫ.

Egy „Helical Premier* Jeden „Helical Premier“

k e r é k p á r  b i c i k l i
Lorencz rugóval, sík és hegyi útra változ- s Lorenc slajkum, moói premeniti na ravne 
tatható dupla áttétellel, kitűnő karban, tel- i gorovite steze s daptiflnjom prenosom, u 
jes felszereléssel, igen elegáns, sürgősen ju- dobrim poloíaju, punom opremom, jako 
lányosán eladó 039 elegant, na eilno se jeftino prodaje.

Péntek Ernő Péntek Ernő
Csáktornya <B*c*ai házi Csáktornya (Becsei hi*a)
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J N Ic g b ív ó .
A Perlaki Takarékpénztár Részvénytársaság Perlakon

1911. évi junius hó 18-án délután  
2 Órakor az intézet helyiségében tartandó

rendkívüli közgyűlésére
a tárraság tisztelt részvényesei meghívatnak.

T árgysorozat: 1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesíté
sére két részvényes választása.

2. Alaptőke felemelése.

Perlak. 1911. május hó 31.
Az igazgatóság.

В
В

ввв
ввввв

legjobban szerkesztett, teljesen 
független, nagy, előkelő napi
lapot járatni óhajt, fizesse előA K I  

AZ ÚJSÁG OT!
V a s á r n a p i  „ A s s z o n y  m e l l é k l e t .

ELŐFIZETÉSI Egy évre 28 .— K, Félévre 14.— K, N egyed  
ÁRAK: évre 7.— К • Egy hónapra 2 .40  К

A z Ú js á g  terjedelme rendesen 3 2  —3 6  —4 0  oldal. Vasárnap és ünnepnapokon 
— = = = = = -------  - 8 0 — 1 0 0 — 2 0 0  oldal.  ------------------------------—

Megrendelési c im : A Z  Ú J S Á G  K IA D Ó H IV A T A L A  Budapest, VII. kerület, Rékdczi-út 54-ik szem.



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

Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.

! _ , Ennélfogva mindenkit, a ki valódi Zacherlmt akar venni, nyomatékosan
figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben megtévesztően hasonló 
°Z a * h ^ n *or| a*omha a* által óvakodjék, hogy pontosan ügyeljék a

Nyomatott Fiáchel Fülöp (Strausz Sándor) к Any vnyoro dijában Csáktornyán.
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