
Az iskolai év végén.
Ezt a néhány sor Írásunkat meg sze

retnénk külömböztetni azoktól a szezon-cik
kektől, amelyek témahiányból, a diákok iz- 
zadását kihasználva, e tájban Íródnak. Van-e 
hírlapíró, aki erről a témáról nem követelt 
el stílusgyakorlatot? Olyan ez, mint lársa 
»Pártoljuk a magyar fürdőkéit, melyeket 
megírván, vagy elolvasván, aztán — roha
nunk külföldre, honnan még a kolerahírek 
sem tartanak vissza.

Nem a vágy szaporítani e nyári ártatlan 
alkalmi cikkezések szárnál, vételi elő velünk 
az öreg elnyült tárgyat. Az iskolai vizsgák! 
alkalmából vetjük föl — amire Serényi a 
költségvetési vita során mutatott rá — nem 
kellene e oklatásügyünket reformálni ?! 
Körülöttünk egészen megváltozott a világ 
és mi mégis a német vaskalaposság mód
szere szerint tanítunk, figyelembe sem véve 
azt az üde légáramlatot, melyet az általános 
emberi boldogulás jelszava nevében, a so- 
ciálismus hozott. Mi a német szó szálha- 
sogatás metodikája szerint megtaníljuK a 
gyermekek fejét oly nagy szellemi utravaló- 
val, hogy ezzel az élet tekervényes utjain | 
c*ak elfáradni tud, csak eltévedni képes. A 
reális tudományok egész halmaza van nap
jára kimérve és pedig német pedantériával 
az iskolai tanítás során; ám hogy e reális 
íudományok egyben gyakorlatiak-e, ezt a 
német rendszer elméleti paedagógusai soha 
se firtatták.

így állt elő az a nonszens, hogy a me
zőgazdasági Magyarországban, melynek nyolc
van százaléka a földből él — nem tanítják

a gazdaságtant. Nem turcsa-e, hogy diplomás 
tanítóknak és tanároknak évtizedek óta nyári 
gazdasági kurzusokat kell rendezni, legalább 
abból a célból, hogy vak ne vezesse a vi
lágtalant. Nem lurcsa-e, l\ogy az elemi isko
lákban tanítunk a Baleari szigetekről, de 
hogy a gyermekei a tanító kivezesse a szán
tóföldre, a konyhakertbe, az oltvány iskolába 
és ott úgyszólván játszva megtanítsa őket 
élethivatásuk némely alapvető ismeretére 
— az kinek jut eszébe? Nem furcsa-e, hogy 
mig a leány az elemi iskolában hali haran
gozni a spanyol inkvizícióról, de az senkinek 
még eszébe nem jutott, hogy a jövendőbeli 
lalusi gazda feleségét konyhakertészetre ta
nítani kellene, valamint arra, hogy férjének 
és gyermekeinek a lebbencslevesnél valami
vel jobb, táplálóbb és egyben olcsóbb ételt 
a konyhakertből tudjon elkészíteni.

Serényi jelszava, hogy tanításunk ge
rincévé gyakorlati alapon a földmivelés is
mereteit kell tenni legalább a falusi isko
lákban, oly közelfekvő, oly okos és oly 
szükséges tanács, hogy ezt követnie kell 
mindenkinek, akinek az oktatás terén bár
miféle szerepe, vagy befolyása van. A gaz
dasági talpraállílás minden folyamatos mun
kája és az a vágy, hogy a magyar föld az 
eddiginél többet teremjen, • mind hasztalan 

lés céljatévesztett, ha a legalsó oktatás során 
и földművelés szakismereteinek megszerzése 
ügyében kedvet nem tudunk felkölteni.

Teljes mértékben átérezzük, hogy ez 
jámbor óhajtás, ha derék tanítókarunkat 
nem tudjuk ennek a huzaerősílő missziónak 

I megnyerni. A földmivelés gyakolati ismeretei 
széles vonalon terjesztése — ez fogja Ma-

gyarország anyagi boldogságát megszerezni. 
És ettől kell várnia bizonnyal rosszul dotált 
tanítói karunknak sorsa jobbra fordulását. 
A miniszter nemcsak eszmét dob a társa
dalomba, de gyakorlati alapon is tettre indul. 
A nyáron 480 néptanítónak gazdasági ki
képzése történik. Vajha szép célja prozelitáit, 
a dolgozó gárda vezérkarát ebben a 480 
néptanítóban találná meg.

De nem! Többet kell kívánnunk, vajha 
oktatási rendszerünk megszabadulva feles
leges ballaszt ja itól, egyenesen gyakorlati fel
adatokra vállalkoznék és a földmivelö népet 
elsősorban arra tanítaná, amiből él.

A retek és legelők gondozása, trágyázása.
Irta: Beszterczey G á b o r  m. kir. gazdasági szaktanár.

Eltekintve azon körülménytől, hogy a 
talaj rendszeres megmivelése és a piaci nö
vények által elvitt tápanyagok visszapótlása, 
— szóval: a talajerő fenntartása szempont
jából oly nagy fontosságú az állattenyésztés, 
hogy e nélkül rendszeres gazdálkodást vi
szonyaink között el sem képzelhetünk: az 
állattenyésztés szükséges és jövedelmező 
volta bizonyítására elegendő volna csupán a 
mai magas állatárakra hivatkozni, melyek 
mellett a legegyszerűbben számító gazdának 
is meg kell találnia az öl megillető hasznot.

A gazdának meg kell becsülnie és ki 
kell használnia mindazon dolgokat, melyek 
ezen fontos és a gazdaság többi ágaira is 
legnagyobb kihalással lévő ágazat minél na
gyobb mérvű fejlesztésére, tőkéletesbilésére 
alkalmasak.

Állattenyésztésünkre, állataink rendszeres

Az utolsó baba.
Irta: A lm ä sey  G yula .

Annuska az első bál után volts nagyon ko
moly arccal ült a nyitott almáriom előtt. Előtte 
volt a nagy utiláda, amelyikben a ragyogó vonat 
a cókinókját viszi holnap a fehérfalu zárdába. Az 
öreg almáriomból abba kellett volna rakosgatni a 
csipkés fehérneműit, az egyszerű zárdái ruhákat 
s belopni az apa könyvesszekrényéből elcsent 
francia regényeket. De Annuskának nem ment a 
munka,. A tegnapi mámoros éjszakára gondolt még, 
a fényes báltermekre. Fehér karjait kitárta göndör 
fejecskéje körül, álmosan kinyujtózkodott. Ajka 
rezgett az első mámor emlékeitől s amint a nagy 
leányság legelső álmával belebámult a délutáni 
szürkeségbe: gondolatai messze kalandoztak. A 
szürkeségben a fehérfalu kolostort.látta, a jókedvű 
leányokat s a komoly zárdafőnöknőt. A jóságos 
fejedelemasszony mintha szelíd haraggal nézett 
volna rá. Annuska lehunyta szemeit. Bohó szi- 
vecskéjében úgy érezte, hogy nem tudja többé a 
régi szelídséggel hallgatni a fejedeletnasszony ko
moly intéseit, nem tud a régi könnyelműséggel 
dévajkodni a leányokkal s a diákokat nem nézi 
többé szembe kisleányos bátorsággal.

Az ósdi álmáriomok helyén mintha óriási 
ragyogó tükrök lennének. Lehunyt szemein keresz
tül úgy látta, hogy a fényes bálteremben frakkos 
fiatal emberek rajongják körül és szédülten esik 
a táncosa karjaiba. A táncosának nagyon tüzes: 
volt a szeme s Annuska lenézte a fal mellett bá-i

mészkodó diákgyerekekei, amint a fekete bajuszu 
száj mozogni kezdett és azt mondta, hogy Annuska 
a legszebb leány a bálteremben.

Az asztal közepén rózsák virítottak: a tán
cosa tűzte bucsuzáskor a hajába. Hullottak már 
a levelek is, de Annuska rózsaszínű fátyolos 
szemén keresztül nem látta a hervadó leveleket. 
Diadalmas pompájukban mosolyogni látta a ró
zsákat.

Fejecskéje' álmokkal volt tele s mig a nagy 
utiláda komoran ásítot felé kitárt födelével, bohó 
lelkében a széthányt zárdái ruhák között mosolygó 
szomorúsággal búcsúzott a kisleányos emlékektől.

Kinézett az ablakon. Az akácfák alatt han- 
gosodni kezdett az utca. A sürü lombok nevetgélő 
párokat takartak el. Annuska nagyon szomorúan 
gondolt a holnapi utazásra. A vonat messzire 
robog el vele az akácfás utaktól s a tíz hónapon 
keresztül a komoly zárdafalak között csak gon- 

jdolnia lehet a táncosára, akinek jóformán még a 
I nevét se tudla. De azért hitte rendületlenül, hogy 
a fekete bajuszos fiatal ember heállít majd fekete 
ruhában a papához s megkéri a kezét. A papa 
nagyon komolyan beszél a mamával, aztán be
hívják őt is. Pirulni fog ő is, mint tavaly az 
Eleika nővére, de nem ellenkezik. Erősen hitte, 
hogy igy történik minden.

Az ablak alatt vidáman haladtak el a kis 
barátnői. Annuska most komolyan üdvözölte őket 
és szegénykékre titokban nagyleányos büszkeséggel 
nézett. Ők még játékon törik a fejüket s legfeljebb,

ha gimnázista gyerekek, mennek lármásan a lép
teik nyomán.

Az utca végén egy ismerős alak tűnt élőt 
Annuskának hirtelen dobogni kezdett a szive. A 
táncosa jött fütyörészve. Vidám lépésekkel. Ele
imén csak a termete bontakozott ki a homályból, 
aztán látható lett a felkukorodó kis fekete bajusz. 
Dobogó szívvel bekapta a fejét és a függöny mögé 
húzódott. Azután megröstelte félénkségéi s kihajol- 
bátran az ablakon. Eszébe jutott, hogy ő nagy 
leány s a fiatalember kitalálja nevetni a kisle
ányos félénkségért.

Az elhaladt előtte Fel se vette a fejét. Talán 
azt se tudta, hogy Annuska néz ki dobogó szívvel 

I a nyitott ablakon. A túlsó oldalon magas szép 
leány intett feléje. Annuskának elszorult egyszerre 
a szive. A leány belekapaszkodott az ő táncosa 
karjába s egymáshoz simultan, sattogva jöttek 
▼issza az akácfás úton.

— Kicsi menyasszonyom — csak ezt hal
lotta s valami soha nem érzett szomorúság fa
csarta ki szeméből a könnyeket. A fekete baju
szos fiatalember már eltűnt a leánnyal a fekeledő 
utcán s Annuska nagy szomorúságában zokogva 
borult az ablakra :

— Hát miért tűzte hajamba a vérpiros ró
zsákat . . . - •’»*• -• ♦

*  *
A szobában félhomály volt. Annuska támo

lyogva ment a régi nagy karosszékhes. As ablak 
alatt elhaladó fekete akakokat nézte s úgy hitte 
minden szomorúság ráborult. Szeretett volna már



• telneveliéeére, kihasználására nagy fontosságú lecsapol**» terveket a kb|turmérnÖkség in- E n g w ^ ens* én^Á ám vL  -
a rét és legelő. Mindkettő zöld és »zára* gyen bocsát a gazda rendelkezésén.1. É n  a  H a lá l  fia, v a g y o k ! . . .
takarmányt szolgáltat állatainknak és legelő Ilyen hasznos és szükséges munkálatok
nélkül egészséges tenyészállatnevelés nem továbbá: a boronálás, esetleg hengerezés és én d* lor” h* IA ^  ,

. И6ППВ Л Х  BIBI Л В ftl ГЯ#у u<f.
18 V ihető  k e re s z tü l.  a  g y o m ir tá s . N e v e té s e m  h a lá lk a c a j ,

Mégis általában országszerte azt tapasz- Szántóföldi növényeinknél tapasztaljuk, K ö n n y e im  i s  h a l á l k ö n n y e k /
táljuk, hogy a mezőgazdaságra nézve any- bogy rendszeres talajmiveléssel, szántással, N e m  é le k  é n  a z  É le tn e k ,
nyira’ lontos rét és legelő nem részesül boronálással .a talajt kitéve a meleg s le- É n  a  H a lá l  f ía  v a g y o k !
abban a gondozásban, melyet érdekeink meg* vegő behatásainak, szabályozva és megőrizve 
követelnének. benne a nedvességei: a nyers tápanyagokat

Földmivefési kormányunk belátta ennek a növények által felvehető folyékony, kész F o r d u l n i .
kn^aydnsáffi lelentfísécét s ma már navv ^pláló anyagokká változtatlak át s ez állal 
összegeket áldoz a rétek és legelők jő karba b' ^ ^ k ^zben állandóbb és nagyobb 
hozatalára és felújítására. terméf  eredményeinket. ^  E ,-eltünedeznek

Azonban a kormány eme naffv hord- A  rétek s legelők talaja sajnos vajmi bennem tombolva m  Élet . . .... .И ,n * korm*ny eme nagy nora rj(kán részesű, a me| é8 |evegő eme jó
erejű intézkedése, mellett szükséges hogy a behalásajban ,  ez az e* yik ok h nem
gazdák maguk IS Igyekezzenek salát érdé- . pl(1„pn,.rt к(5ч „ „ A 1 vi a70k Nyomor, Bűn, Is ten  veled
kükben ezen hibán segíteni. I 1  f l u  У l.ipanyag. azok En uJm

termése csökken. s  bennem tombolva dalol a z  Élet . . .
A muraközi gazdákat különösen érinti Szükséges tehát meleg és levegőhöz jut- 

ez a dolog mert aránylag iU sok rét és ütni a rét és legelő talaját is s ezt boro- .
legelő van. Utazásaim közepette tapasztaltam Hálással érjük el. Hisz m  vagyok móg _
is, hogy a rétek, legelők javítását, jó karban A boronálást lehetőleg Iáncboronával, s  bennem tombolva dalol a z  Élet . .  .
tartását illetőleg sokan érdeklődtek gazda- vagy ha az nincs: jó vas fogasboronával i# ír # k a  t
lársaim közűi s már több ízben fordultak tavasszal végezzük akkor, amikor a talaj M e k o v e t *  a r o  y.
bcjzzám tanácsért. felszikkadl. A borona által felszaggatott mohát,
j (.̂  Ezen érdeklődés is indított részben arra, gyomot, giz-gazt ilyenkor összegyűjtve: égés- _Átutazó főherceg. József kir. herceg
hogy rétjeink és legelőink gondozásával jelen sük el s a hamut szórjuk el a réten, legelőn. ő fensége pénteken délben a Budapest félő! 
kis cikkem keretében foglalkozzam. Akinek azonban esetleg tőzeges, nedve- érkezö gy0ráVonaton Csáktornyára érkezeit.
СЗСЛ gazda érdekei azt kívánják, hogy úgy sebb talajú rétje van. melyen a növényzet s inr)en tovább folytatta útját Trieszt felé.

valamint legelőjén olyan elsőrendű télen át felfagy, az ne boronáljon, hanem a hová'másnap megérkezett. Ő fensége a
jó füvek teremjenek dúsan, melyek állatai hengertzzen tavasszal. »Viribusz unitis« nevű első ür.jadnougth
•táplálására elsősorban és kiválóan alkalma- A rét é9 legelő növényzetére káros csaiahajö vizrebocsájlási ünnepélyén vett 

csakis úgy érhető el, ha azoknak gyomokat, mint a kikerics, csalán, kutyatej- részj Triesztben.
tenyéá?fe Újteleit megadjuk és elhárítunk félék, bogáncs, szerbtövis, aranka, aszal, au- . . . . . . . .  . . . .
ШЩ0СД N olyan okot, melyek a rósz füvek, nál is inkább irtanunk kell, mert különösen Tanulmányi kirandu ae. A Csáktornyái
gyomok, élősdiek elszaporodásának kedvez- az utóbbiak irtását a mezőrendőri törvény f  . / ° ' g\ flU- éb leanY,sko,a bO növendéke
nek. ^gppdqskodunk egyben a szénával el- is elrendeli. K. kell irtanunk továbbá a ha- f- hó 21-én 5 nap. tanulmány, k,rándulásra
m  , .tápanyagok visszapótlásáról, szontalan cserjéket, bokrokat is. menl 4 "?Pot Budapesten töltenek, az o-:k
.vagyis,[ trágyázásról is, hogy a termés ered- Ami a legelőn lévő gyomok, bokrok irtá- "a.frd me,,eU Fured; b'ófük еь
(т0щу(̂ к, CspH^^sét megakadályozzuk. sát illeti: azt elsősorban a pásztoroknak kell Foldvár érintésével visszatérnék. A meger-

A réten lefielön álló felesleues víz a kötelességükké tenni s a pásztor felfogadá- kezes 1 ̂ eje 25-ike (vasárnap) est. 10 óra
A ge On a 0 felesleg .s viz a or ezen munkák lelkiismeretes teljesítését 52 P A tanulmányi kirándulás vezetői ez

K Ä T Ä Ä  k í S  Ь Т Я  énenőHzn, J úton kérik a kiránduló „yen,.ekek szüle.,,
Aliinak э kevés ériékü, dúrva, sáros szénát A réten- le8e|ő” lévő egyenetlenségeket: szíveskedjenek » késő esti órara való tekin- 
aiyerunk. OU tehát, hol felesleges víz van: hangyaboly, vakondtúrásokat el kell időnként teltei, gyermeke.kei az állomáson megvan, 
-ununk — ha viszonyaink megengedik — teregetni s a kaszálón lévő köveket összeszedni. s * aivu.ni.
-«kár. nyílt! árkokkal, akár alagcsövekkeli le- Mindezen munkálatok természetesen a — A gyermeknap gyűjtése. A gyermek
kezeléséről gondnoskodpunk kell. _ Ezen körülményekhez mérten több — kevesebb liga javára a Csáktornyái járásban fogana-
munkáiatok rendesen bőven meghozzák a költséggel járnak, azonban az bőven megtérül tosítolt gyűjtés eredménye 888 К 11 tin

-beléjüki fektetett töke,kanalait. _Öntözési, az általuk elérendő haszonban. Ebből Csáktornyára 676 93, Drávavásárhelyn
- Amint a szántóföldi termelésnél nem 39 30, a stridóvári körjegyzőségre 70, a csák-

, . , . . , . , , . elegendő az, hogy a talajban lévő nyers tornyavidéki köriegyzőségre 24, a muraszent-
!’Övé.nyi “ f 1“1* *!,ya*ok roiidszeres mivé- mártoni körjegyzőségre 18, a murasiklósin 

fejedelem asszony szigorú arca c s u p a  jóság . . .lessel a meleg levegő és nedvesség behatása 12, a muraszerdahelyire 10’32, a viziszent- 
A A azolgitó behoala a lámpást. Annuska le- következtében átváltoztassanak a növények györgyire 10. a drávanagyfaluira 10, a drá- 
tőtölte ,a мете,ЧУ a könnyeket. Erős akart lenni, által felvehető kész tápanyagokká, hanem vacsányira 8, a boltornyaira 6 94 , a belicaira 

, nagy leány, alti báú'aooée szembe a c s a ló d á s o k k a l, szükséges, hogy a termésben elvitt tápanya- 162 s a íelsőmihályíalvaira 1 К esik A
bkST bj^l! gok.,rká*yáf s 41lal, vi8«"  íf pótoltassanak, gyüitőtt összegből 5 К költség levonásával 

-!<>(., Aa utiládába rakosgatni kezdeti'Lassanként különben a talaj kimerül, elsoványodik: 883 11 к-t küldött a ligának Szalmay József 
vttree lett/ щл öhlösii almiriom. A hátsó zugból egy ép úgy csökken évről-évre rétjeink, legelőink járási főszolgabíró. A Csáktornyán lefolytatott 
oagy kékszeinü bába. mosolygott elő. Annuska növényi tápanyagtartalma s így termésered- gyűjtés eredményét, elszámolás céljából, a 
íi^ aU ^ lu iiá f^  ,nénye i8’ h" keMÖ úágYázásban nem része- következőkben lü..leljük ki. Az 1. sz. gyűl

I Pftlí*!? ■k№*^ |̂o>̂ öU*e|niosolyoUoiL A 8úlne*t. (vagy ha a természet maga nem tői ven befolyt lü 80 (dr. Wolf Béláné, Pálya
hajas baba eml̂ k̂ it elmúlt időkre, az Roudoskodik a visszapótlásról jó minőségű Mihályné), a 2-ikon 96 10 (Szilágyi Györgyné,

b̂ bak̂ asszonyok közé. eliszapolás által pld.) — s a termés fogyat- Pályáné) a 3-ikon 49 60 Ẑakál Henrikné, 
ввоопьТФЦ^п̂ Ж ,^1ад,^ув41 ® tekintete. Az kozásával csökken egyben annak minősége dr. Viola Vilmosné), a 4-iken 36 50 (Szalmay
i1 Ä i ,t*!ll»iS'ubi‘ Ä ^ A . n y ' Ä t Ä  •?’ 1!ert elgyengüU’ kizsaro!t ‘a'*jon a jó József,lé, Szilágymé), az 5-en 30 84 (Szab 
««mébe: karjai J lehanyatlSuak. Az i o S  baba fuvekkel szemben a rosszak lépnek előtérbe, mayné,, Mózes Bernit né), a Hon 43 50 (dr. 

;^ÖrMp(Ífvé hullóft1 á’ bm fa. A rétek, legelők trágyázása tehél ép oly Violáné, Dénes Béláné), a 7-en 115 60(Pethő
OtV^^dt a bába1 liWágzony összetörve az fontos dolog, mint a szántóföldeknél. Jenőné, Rosenberg Rezsőné) a 8-on 64 40

■ (FolytaU» kor.) l(Pethőné, Pecsornik Oltóné).’ a 9-en 47 90
* И к Э Д Я Й Ш ! » Й 4 Ш ^  ТА' К  I, I, o J T ,  I „  K  < » - “  « ;■ » " * .» -  Koí. víc F.reiiciiO

Fájdalmában . úgy érezte  ̂ nógv 'él̂ í̂ i'tétt IV U b  U L\ P &  L &  IV. a 10-en i-210 (Hirschmann Leoné, Mraz 
miáaemT MegcsaVia á fek«á b^ászo fiatalember “ Jenőné), a 11 en 50 60 (Mesterich Aladárné),
és elhagyta az utolsó babája. I L a 12-en 2 08 (ovoda, Martincsevics Julcsa),

Aztán мотогаяпi szedte össze a babakis-1 Interieur. a 13-on 22 (Mráz Jenőné, a 14-en 15 50
'•MMbnyi'tfmvábialf. Odaknezrttti az asetalhoz, a her-1 т л„ u ’ tr
^»htíó Vírágohho* ésMíokogva csókelgnita a hulló i űzö l az Élet bús harangja . у  ; Wolf Béláné), a 15-en 12 К (tanítóképző
''WW8anh*vel*toei.: ' . i mj I h 'i d u ;  i ■ Őszi hangok, sötét dalok Zrínyi Károly) Külön gyűjtöttek Szalmay
iám snJov Jj4i9ias3 4íuiti4*-k-4H. , ümnv« u thn i í szá lln a k  m essze bánatosan, Jözsefné 4, Palaky Kálmán 15 (p. iskola),

*  *



Pólyák Mátyás 1129 К-t (elemi iskola). 
Ezenkívül к p. isk. Ш. osztályában 82 f. 
folyt be.

— Kirendelés. A kereskedelemügyi mi
niszter Heinrich Oszkár Csáktornyái m. kir. 
posta- és lávirda segédellenőrt 6 heti für
dőszolgálatra Savanyukutra (Sopronmegye) 
rendelte ki.

—  A 48 as honvédek létszáma. Hiva
talos kimutatás szerint az 1848-iki honvédek 
közül ez idő szerint él még 309 nyugdíjas 
fő és 4110 közvitéz és altiszt A hosszú 
időt tekintve mindenesetre nagy szám, de 
sajnos ez is nap nap után íogyni fog.

— Meghívó. A Csáktornyái Kereskedő 
ltjak Önképző-Egylete 1911. évi julius hó 
2-án Deutsch Jenő »Arany bárány« szállo
dájának kerthelyiségében zártkörű táncmu
latságot rendez. Belépődíj: személyjegy 1 К 
családjegy 3 K. Kezdete délután 4 órakor. 
Kedvezőtlen idő esetén a mulatság julius
9-én tarlatik meg. Mindazok, kik tévedésből 
meghívót nem kaptak, szíveskedjenek eziránt 
az egylet titkárához fordulni.

— Angolok Muraközben. F. hó 13-án 
délután ritka utasok |ártak Muraközben. 
Két hatalmas automobil egy angol társaságot 
szállítóit Muraszelence községbe, ahol a 
nagyrészt mérnökökből álló társaság a 
szelencéi petróleum-forrásokat és az olt 
folyó bányamunkáitokat tekintette meg. Az 
a hír járja, hogy az angolok nem puszta 
kíváncsiságból jöttek távoli hazájukból, a 
ködös Albionból, a szép Muraközbe, hanem 
azzal a szándékkal, hogy a petroleurn-kuta- 
tas jogát Singer Vilmos bécsi lakostól, a 
jelenlegi tulajdonostól, egy angol milliomos 
konzorcium számára megveszik s a fúrási 
munkálatokat nagyobb tőkebefektetéssel, uj 
gépekkel szélesebb mederben folytatják. Az 
angol társaság az egész telep megszemlélése 
ulán autókon visszautazott Budapestre, ahon
nan vasúton folytatták uljokat hazájuk felé.

— A gőzgépkezelők és kazánfűtők leg
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban julius 
hó 2-án délelőtt 9 órakor a Sopron városi 
villanytelepen lógnak megtartatni. A kellően 
felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. kér. 
iparíelügyelőséghez küldendők. Deák-tér 8.

— A kolera. A Csáktornyái állomáson 
Deutsch Lipót járványorvos megfeszített erő
vel teljesíti az előírt vizsgálatokat. Az orvost 
annyira igénybe veszik a teendők, hogy már 
a legközelebb egy. lehetőleg két orvost kap 
maga mellé segítségül a belügyminisztéri
umtól. A napokban a közegészségügyi felü
gyelő is Csáktornyára érkezik, amikor is a 
végleges megállapodások megtörténnek.

— Anyák iskolájában ma már sok mindenre 
tanítják a fiatal asszonyokat és e tanítások között 
a legértékesebb az, amely a gyermektáplálásról 
szól Minden fiatal anya jegyezze meg mindeiikora, 
bogy a gyermek az elválasztás időszakáfí úgy 
siklik a legjobban keresztül,ha Phosphatine Fali
eres tápszerrel lesz táplálva.

—  Törvénytervezet a családi otthonról.
Az igazságügyminiszteriumban я képvrselőház 
ntasílása alapján előadói tervezet készült 
a családi otthonról A tervezet, amely” н bó- 
meslaed intézmények behozataláról szóló 
törvényjavaslat vázlatául szolgál, oltalmat 
kíván nyújtani a családnak otthonát tevő 
löld- és háztulajdonának megóvásával és 
egyúttal előmozdítani kívánja a kis földtu
lajdon fennmaradását Ennek elérése végeit 
végrehajtási mentességet biztosít a tulajdonos 
személyi tartozásaival szemben. Az ollhon 
feletti feliigyyeleti rendelkezést a házastársnak 
vagy a kiskorú gyermekek érdekeit képvi
selő gyámhatóságnak hozzájárulásától teszi 
függővé. Az örökösödés esetén való álszál-

lásuak a közönséges jogtól eltérő szabályo
zásával pedig az otthonnak a csatádban val£ 
állandó megmaradását és életképességét 
kívánja biztosítani. Ez által egyrészt tovább 
terjeszti a végrehajtási törvényekben, neve
zetesen legutóbb a végrehajtási novellában 
már felállított mentességeket, másrészt bizo
nyos kis tekvöségnek megkötöttségét teszi 
lehetővé nemcsak a tulajdonos életében, de 
halála esetén is. A tervezetnek eszerint nem
csak gazdasági, hanem társadalmi szempont
ból is nagy jelentősége van.

—  Fiúnevelő-intézet Váczon. A »Szent 
József fiúnevelő-intézet« igazgatósága felvesz 
római kalholikus vallású, gimnázium I—VIII. 
osztályba járó tanulóiakat. Havi ellátási 
díj 40 K. Az intézet kizárólag papi vezetés 
alatt áll. A növendékek a váczi kegyesrendi 
főgimnáziumba iratnak be. Pályázati határidő 
1911. julius 15 Bővebb felvilágosítást nyújt 
kívánatra az igazgatóság (Vácz, Honvédsor 
4 szám.)

—  ö t  hektó bor. Boldog ember, kinek 
pincéjében öt hektó bor, hozzá még jófajta 
rizlingi itóka vár elfogyasztásra. Ennyi bora 
fogyott ugyanis el hétfő estétől kedd reggelig 
Robb Jánosné muraszerdahelyi vendéglősnek. 
Ne gondoljuk azonban azt, hogy az isteni 
nedvet talán lakodalmasok, mstallálók fo
gyasztották el, koránlsem, hanem azon 
éjjel, amíg a korcsmárosné az igazak álmát 
aludta, valami gazfickó a hordó közelébe 
férkőzött és kiütve a csapot, a hordó egész 
tartalmát, az öt hektó jó rizlinget, kiíolytalta. 
A kártékony pincevendég kilétét a csendőr
ség erélyesen nyomozza.

— A Magyar Figyelő 12. számában Tisza 
István dr. Zolgernak a kiegyezésről írott könyvével 
foglalkozik. Tisza István óriási tudással és alapos
sággal cáfolja meg pontról-pontra Zolger tételeit. 
Az új angol szociális biztosítási törvényjavaslattal 
foglalkozik egy másik tanulmány, amely igen nagy 
tájékozottságot árul el. Bársony István Dinamit 
című novellája, a kitűnő író minden ragyogó tu
lajdonságát tükrözi vissza. Újhelyi Nándor Justh 
Zsigmondi ól írt irodalmi arcképet, dr. Kallós Kde 
a mai viszonyok között rendkívül megszívlelendő 
tudományos igazságokat hirdet. Az ifjú horvát ge
neráció egyik művelt és lelkes tagja, dr. Andres 
István, egy horvátországi levélben az unionizmus 
elvi álláspontjára áll A gazdag számban találjuk 
azonkívül még Sikabonyi Antal cikkét a szecesz- 
ázionizmus túlzásairól. Magyar Figyelő előfizetési 
sra egész évre 24 К (Budapest, Andrássy-ut 10.)

—  A vetések állása. A napokban tette 
közzé a földmivelésügyi miniszter uj rend
szerű vetésjelentését, amely mintegy átme
netet képez a szóbeli és számszerű becslés 
között. Természetesen ma még korai lenne 
végleges bírálatot mondani az uj rendszerről; 
de azl, hogy az újítás számbamenő osztá
lyozások által megkönnyítik az áttekintést, már 
most megállapíthatjuk Hogy persze az osz
tályozások reálisak-e, azt most még megál
lapítani nem lehet. Úgy látszik azonban, 
hogy ezek az osztályozások mégis megaka
dályozzák az olyan elgaloppolást, mint «mi
nőben a földmivelésügyi minisztérium a múlt 
évben részesítette az országot, vérmes ter
méskilátásokkal kecsegtetvén azt. A jelentés 
Itt! tózkodik a Inizásoktól s őszintén bevallja, 
hogy a legutóbbi rossz időjárás sokat ron
tott a vetésekben. Azt azonban a miniszté
rium nem tartja olyan nagynak, hogy azok 
miatt a kilátásokat jó közepeseknek ne itéije. 
Maguk a megyei biztosok általában közepes 
termést becsülnek: 13 megyében viszont jó 
búzatermést várnak Gyenge termésről 6 
megye számol be; ezek azonban nem fontos 
területek. Kitűnő, terméskilátásokkal csak 
Csanádniegye dicsekedhetik. Egyelőre tehát 
meg kell várnunk a julius 1-én közzéteendő 
első számszerű becslést Ha addig a helyzet

nem javul, a mai jelentések alapiáp 44 »- 46 
millió mm. búzatermésre van kilátásunk. 
Zalavármegyében, a jelentés szerint, úgy az 
őszi és tavaszi búza és kétszeres, valamint 
árpa tekintetében átlagos közepes termés 
várható
, —  A megdrágult trafik. Már egynéhányszor
említettük, hogy a kormány a szivar árát felemeli. 
Á hír valónak bizonyult, mert a Budapesti Köz
löny múlt csütörtöki száma hírül adja, hogy Julias 
1-től a szivar, cigaretta és a különféle dohányok 
árát megdrágítják. Eszerint a Finom Török (100 g. 
kartonban) 2*40 К, a Középfinom Török (25 g. 
csomagocskában) 32 f., a Dráma (25 g.) 24 f., a 
Kanaszter (25 g.) 16 f., a Legfinomabb Magyar 
Pipadohány (100 g.) 80 f., a Legfinomabb Magyar 
Szivarkadohány (25 g.) 16 f., a Finom Magyar 
(25 g ) 15 f., a Középfinom Magyar (10 f), a Hazai 
Pipadohány (100 g.) 30 f, a Kapadohány ára 9 
f. lesz. — A Regalitae 20, a Trabukó 18, t  Bri- 
tanika 16, a Miliares 15, az Operas 14, a Cuba 
11, a Finom Virginia 11, a Rosita 0, a Portoriko 
8, a Rövid Magyar 4 t.lesz. — A Nílus 7, a Stam- 
bul 6, a Sultán 5, a Hunnia (5 db. dobozban) 25 
f, a Memphis 5, a Hölgy és Herzegovina 4 f, a 
Sport és Jenidge 3, a Dráma és Virginia 2 f. lesz. 
Csak a Király, a Duna és a Magyar árai megma
radnak változatlanéi. A különlegességek közül a 
Sultan Flor ára 6 50 К, a Kiváló Finom Török 
5 a Finom Kir 3, a Finom Purzicsén 260, a 
Legfinomabb Hercegovina 2*50, a Kiváló Finom 
Kerti Pipadohányok mindegyikének 1 20 K, a Re
galia Mediának 20, a Havanna Virginiának 20, a 
Portorico Especialnak 17 f, и Senorításnak (10 
db) 110 К, a Damasnak 10 f. lesz. A szivarkák 
közül a Coronás (20 db) ára 2*40 К, a Sphinxé 
(20 db) 2 К, a Chinbecké (20 db) Г60 a La Fleuré 
(20 db) 1 60, a La Favorité 1 40, a Khediveé 1*40, 
a Princesas (20 db) 1*20, (50 db) 3 K-ra emel
kedik. Darabonként 6 f-en adják. Az egiptomi Ibis 
(20 db) 1*20, a Dames 1*20 K-n kél el.

—  Kedvezményes hajójegy. A Magyar
Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvény- 
társaság felhívja a köztisztviselők figyelmét 
arra a társaságnál már kezdettől fogva ér
vényben levő utazási kedvezményre, hogy a 
kir. államvasutak állal részükre kiállított 
arcképes igazolvány felmutatása mellett a 
társaság összes vonalain és menenetrend- 
szerü személyhaju járlatain íéiáru menet
jeggyel utazhatnak.

—  Uj okmánybélyegek. A pénzügymi
niszter uj okmánybélyegeket akar kiboc^áj- 
tani A kibocsájtásra vonatkozó előmunálatok 
már megkezdődtek, rajzoliák a mintákat s 
a papirost, amelyből az uj okmánybélyegek 
készülnek, szintén kiválasztották. Az uj bé
lyegek a jelenleg forgalomban levő okmány- 
bélyegeknél nagyobbak lesznek.

A »Vasárnapi Újság« pompás kivitelű s 
rendkívül érdekes képeket közöl gróf Audrássy 
Géza budapesti palotájának műkincseiről, a római 
nemzetközi kiállításról, a Nemzeti Szalon tavaszi 
kiállításáról, a most lefolyt budapesti regatta-ver
senyről, a kispesti Kossuth szobor leleplezéseiről 
stb. Szépirodalmi olvasmányok: Szemere György 
novellája, Zsoldos László regénye. Egyéb közlemé
nyek: Alexander színházi cikke, cikk az indexről. 
Dobay Zsidmond falusi rajza, tárcacikk a hétről 
s a rendes heti rovatok. Előfizetési ára negyedévre 
ö t k o r o n a , »  *Világkróniká«-val együtt h a t k o 
r o n a  (Budapest, IV. kér, Egyetemutoa 4. szám.)

— Uj megyei lap. Balatonfüreden he
tilap indult meg. Balaionfüred a neve. S a 
ml minket legjobban és elsősorban érdekel: 
Zombory Gyula a felelős szerkesztője. Az a 
Zombory, aki mint keletutazó néhány héttel 
ezelőtt a tanítóképző intézetben és a polgári 
iskolában tartotta azokat az érdekfeszilő elő
adásokat, melyeket nemcsak a tanuló ifjúság, 
de a közönség köréből is többen oly nagy 
érdeklődéssel meghallgattak. Gratulálunk a 
lapnak az ideális gondolkozó szerkesztőhöz. 
Ahhoz a szerkesztőhöz, aki nagy műveltsége, 
tudása s idealizmusa mellett, mint írja, a 
»béke, munka és szeretet« jegyében a lap 
élére állott. Fel is lógja virágoztatni!



Slinavka i Sáp.
Pri nas veliju slinavec (srblivec). To je 

beteg osobito pri rogovatoj márhi, kojoj se 
mehuri napraviju na zuberinami i pri paíli. 
Ako Clovek nepazi i ako zanemari, onda 
marSe vnogoput i pogine. Takov beteg je to 
da jedno od drugoga more dobiti tojest как 
pri Cloveku 2vale i to jeden Ctovek od dru
goga jako iehko more dobiti.

StraSno vnogo kvara napravi táj beteg 
po orsagu. Vu Medjimurju vu Horvalskoj i 
Slavoniji, aii i gori vu Magjarskoj je straSno 
mnogo 2ivine vu lém betegu pak njih je i 
vnogo poginuia. Za gazde je to straSna po- 
gibeli jer su zbog betega i séjmi zaprti.

Cím se beteg pojavi, odmah se mora 
prijaviti, jer se samo tak more na put stati 
da se dalje diri. Tko neprijavi taj prestupi 
zakona i na 200 korun Strófa more biti 
odsudjen.

Ako se kuga vu vise dvorov pojavi, 
dobro je takve 2ivine razdeliti od onih koje 
su joS zdrave ili nisu jako beteine i ovih 
sline na tvrdo debelo platno primiti pak 
onda stém naribati lampu zdravih, da i ove 
Cim predi dobiju betega. (To je tak hasno- 
vito, как őeplenje bobinkah). Takva marha 
kojoj smo tak naribaii, nebude tak te2ko 
bete2na, как koja naravno dobi sama. Pak 
onda stém i to pomoreino, da se betega 
predi réSi sva marva vu ubéini i predi bude 
moCi séme drtali, pa i marvu hasnuvati. 
Jako je to znamenito osobito sada kada 
je tu veliko delo i kad je marva za vo2|U 
jako potrebna.

Belesne marve rnléko moramo skuhati 
i onak na gnoj vlejati. Za jesli takvo rnléko 
nije slobodno, jer Iehko i clovek dobi 
betega.

Gnoj se od belelne marve vnogoput 
mora vun metati i nastilj osobito od glave, 
jer tarn najveő slinah curi doli oku2iju nas- 
telja. áivinőe pod jednom na Cislom mora 
stojati, jer drugaC su pa2li Crez viSe meseca 
bete2ni a more se pripetiti da pa2li doli 
opadneju.

Za vraCenje je najbolSi zelenoga galica 
4% lekuCina, tojest vu jeden liter vode 4 
deke zelenoga galica reztalirno, sa ovim s 
jednim mehkim canjkom nateremo lampu i 
zuberine. Med pa2le moramo suhi canjek 
metnuti, kojega sa na fino luCenim zelenim 
galicom posipljemo.

Betelne 2ivine moramo doma* dr2ati. 
Koj bele2nu 2ivinu na paáu ill na dein lira 
do 400 korun Strófa more platiti.

Iz lakovih dvorov, gde su beteZna 2i- 
vina se niti slama, niti gnoj niti séno vun 
peljati nesmije.

Od marhe i svirijah paSuSi se moraju 
obCinskomu birovu predati.

Ako su bete2ua 2ivina svu ozdravila, 
Slala se mora Cistiti, da séme betega lam 
neostane. Sténa se moraju dobro postrugali, 
jasle, lojtre, vrata i svaki drveni komád sa 
jakim lúgom poprati i oprati, dno Stale se 
mora vun znosili sa gnojom i nutri se friSka 
zernlja mora nabiti. Gge je pod ovoga mo
ramo gorivtrgnuti gnojSicu izCisliti, deske sa 
jakim vruCim lúgom oprati i zalim nalrag 
namestiti. Sténe létre vrata i sve zatim mo

ramo poliCiti, pobéliti sa vapnom. (Sprica- 
nje nehasni).

Ravno tak « svinjskii косе moramo iz- 
Cistiti i to ako je beteg vu selu ku2ni bil, 
ta du2nost na sve gazde koji imaju косе i 
Stale spada. Tko to zanemari, bude Strófán 
pak i onda, ako pri njem nije bila kuga 

*
Tuliko smo hteli reCi od kuge koja nas 

sada pohadja i na rnilijune kvara napravi 
né зато nam nego i drugim orsagu. Zato 
se branimo proti neereCi i nevolji pomori- 
mo si sami jer i Bog bude nam samo tak 
pomogel, ako se i sami trsimo.

KAJ JE NOVOGA?
— Egzamen i izlozba. U mjestni 

obrtSkoli je u juniuS mesec 11-ga dana 
pred poldan bil egiamen i od obrtne djele 
izlo2ba. Na eg2amenu su viSe meStri nazoéni 
bili, koji su se osvedoCili, da csaktornyaiski 
obrtinoSi né hodiju zabadavo u Skolu, jer 
vu magjarskim govorenjem i vu uCenjem su 
lépoga uspjeha pokazali. JoS bi vekSi moral 
biti uspjeh, ako bi naSi inoSi u redu hodili 
vu Skolu, nego neSterim meStrim to nikak 
né moCi u glavu zabiti, da bi njihove inoSe 
u vredu poslali vu Skolu. 2alostno je to 
jako, nego mi rnislimo, da 6e to u buduc- 
nosti drugag se obrnuti. Za egiamenu je i 
izlosba bi la od obrtne djele. 23 iuoSi su 24 
gotovljene stvare donesli na izlo2bu. Obrtne 
djele su lépe i Ciste bile, to зато to svedoCi, 
da naSi meStri veliku brigu imaju pri obrtni 
djeli na svoje inoSe. Med izlofcitelje su 54 
kurun nagrade razdelili : 2 pet, 3 Cetiri.

Svaáta znati vriedna.
Kroz dűlje vriemena sain si utuvil u 

glavu, mnoge, kod nas joS oepoznate zna- 
menitosti saznati i u Muraköz napisati. Ко- 
like krat je spomenek о neéern, о éem on 
tfelji nlkaj nezna, pak mora hoéeS neCeS 
sve vierovati, makar i nije istina, a к lomu 
se nemo2e pod nikakvu cienu u spomenek 
pustiti, jer mu je stvar, о kojoj je govor, 
posve nepoznata, рак mora зато pos uSati. 
Ja san. u to ime po raznih knjigah i pis- 
mih sabiral nekoje takove znamenitosti i 
evo predajem je u tiskaru, neka si je moji 
vriedni Citatelji proéitaju i zapamte, jer Ce 
se őeslo sluCiti, da bi im mogle u dru2lvu 
biti potrebne za znati, te о njih spomenek 
voditi, pak budu onda i oni znali koju 
progovoriti

Najprije Cu govoriti о najveCih zvonih 
na svietu.

NajveCi zvoni u NiemSkoj su : l-o 
Tako nazvani cesarski zvon u stolnoj cirkvi 
u Köln-u, koj va2e 500 centih. 2-o Veliki 
zvon u stolnoj cirkvi u Erfurtu 275 centih 
te2ak. 3-e u stolnoj cirkvi u Magdeburgu

266 centih. 4-0 drugi, za onim najveCim u 
Kölnu u istom turnu 224 centih. 5-o U i 

I cirkvi sv. Jal2abete u Breslau zvon od 220 j 
centih te2ine. 6-o u cirkvi sv. Pavla u Gör- 
litzu, zvon od 217 centih te2ine, i konaCno 
u cirkvi sv. Marije u Danzigu zvon 121 cent. 
Ie2ak. Izvan niemaCke se nalaze najveCi 
zvonovi u Zülpthenu u Hollandeskoj, jedan 
sa 400 centih te2ine, zatim u Olmützu sa 
368 centih, u stolnoj cirkvi sv. Stetana u 
BeCu sa 345 centih i u pari2koj stolnoj 
cirkvi sa 340 renlih. Englezka neposieduje 
takove ogromne zvonove. Glasoviti zvon u 
Oxtordu »veliki TomaS« nazvani va2e samo 
160 centih. — Zvon, kojega le godine 1786 
papa PiuS IV. na vatikansku kupulu posta- 
viti dal, va2e 280 centih, a onaj, koj se na 
turnu Santjago de Compostella nalazi, va2e 
300 centih, baS toliko, koliko i veliki zvon 
u Maylandu. — I Svajcarska posieduje ne- 
koliko takovih orijaSah; u miinstenu u Bern 
visi takov jedan od 240 centih te2ine, a 
onaj u SchafThuusenu je joS nieSlo veCi. — 
Huska ima takodjer ogromna zvona; onaj 
tak nazvani cesarski zvon, koj joj mkada 
nije zvonil, va2e 404 centi. Taj zvon ne- 
visi u turnu, veC stoji na kamenitom pod-

no2ju u Kremlu, u jednom dielu varaSa 
Moskve. U obCe je taj stari ruski cesarski 

I varaS Moskva, najglasovitiji na ovoj zem ji, 
sa broja svojih zvonovah. Prije onog veli- 
kog po2ara varaSa godine 1812, kojim je 
bil Napoleon 1. uniSlen, bilo je u Moskvi 
1706 zvonovah. Poslie po2ara su túrni uz- 
postavljeni a onda i zvonovi opet, te su 
godine 1819 — anda sedam godinah poslie 
po2ara, veC u jedan turen potegnuli zvona 
od jezero centih, koj se i danas u narodu 
naziva »BolSoi« — t. j. veliki.

BapjCe i u istoj Kinezkoj zemlji ima 
vrlo starih I vrlo teZkih zvonovah, samo 
Slo oni imadu posve drugu formu od naSih, 
poSto prama dole, gde batiga luCe, kada se 
zvoni, oni nisu Sirji, a gore pak imadu 
luknju, za da bude tobo2 jaöi glas. Najveéi 
zvon Kine je и Pekingu; cesar Yong-lo, ga 
je dal godine 1403 zlejali a te2ak je 1250 
centih U Kini imadu zvonovi drvene batige. 
a ne 2eljezne, как pri nas, pak mogulé, da 
je glas zvona drvenom batigom ugodniji, 
akoprem sigurno slabiji.

A  sad pak, poSto smo Culi, da se о 
naSih 10—20 centih Ie2kih zvonöecov. nap- 
rama ovim, nije niti vriedno spominati, pre-



4 tri, 6 dvé i 9 inoéi su 4 —1 kuran nag- 
radu dobili. Nek se trsiju ríaíi inoSi i na 
dalje se dobro uCiti, i. ju obrtnojdjeli dobre; 
i fine slvare napraviti.

— Ogiftarfje. Fönai JarroS kapoävarski 
(abriCni leZaka supruga je u minuCem ne- 
delju u áumi vrganje brala, i nje drugi dén 
к obedu pripravljala. Sam Fonai je né jel 
vrganje, nego njegva supruga i dvé dece : 
t l  godiSnji sin i 9 godiänja dievojka su sve 
vrganje pojeli. Za neSlere ure za obedom su 
svi tri hudi postali i odmahje doSel liéCnik, 
koj je svim trim Zaludca vanpral, ali za 
térn je poloZaj ipak jako hudi bit. OdveCer 
s u  nje u kapoSvarski Spital spravili, gde je 
mala dievojka u noCi urnrla. DeCko i Zena 
joS Cudaj trpiju i liéCniki tak inisliji, da 
mali deCko ne bude u Zivljenju oslal, sup* 
rugu samo njezina jaka nalura Ce uju 
braniti

— Trostruk. Szombalheljskoga poko- 
piCa je velika sreCa dostigla (ako moCi za 
sreCu zvati ovo dogodjaj u sadaSnjim \ré- 
menu, da je tak velika SterCia i dragoCa). 
N)egva»supruga, rodjena Fekete Mari je u 
minuCem nedelju tri dievojke rodila. Male 
frajlice su odmah krstili, da pred smrtjom 
nek imaju barem irne Za rodj^nje na ries
tere ure su svi tri umrli i u jednu obCeraku 
su nje spravili. Mali se dobro Cuti.

— Gorostasna toáa. Na Télovo, to- 
jest juniuS 15-g& okoli Dobri i Lovasi ob- 
cine je gorostasna toCa bila. koja je na pol- 
jali I goricah sve unistila. CreZ ferlalj ure 
je led gusto, jajé veliCine padal i stanovni- 
kom hiZe, polje i gorice na nikaj del. Oko- 
lica sada lak gledi van, как dabi nepria- 
telj sve pogazil, sve rezkolil. Stanovniki su 
bez kruha ostali i Stercija je velika.

— Nesreca pri zidanju. U lendva- 
ujfaluSskim marofu se je u minuCem tiednu 
leZka nesreCa pripetila. Med hiZozidanjem je 
jedna leZka greda na Benkő JanoS pinceis- 
komu tesaru na glavu opala i njemu glavu 
rezkolila. Benkő tesar komaj bude u Ziv- 
Ijenju oslal.

— Englezi u Medjimurju. JuniuS 
l.i-ga poslie podne na dvé vélik im automo- 
bilu se je jedna englezka druZlva dopelala 
u Muraselence (Selnica) obcinu, gde na viáe 
stran iz mérnike stojeCa druZlva je pogle-

dala tamo petroleum svjrafc i rudne déle, 
Так se Cuje, da englezi su né iz znaliC\ 
nostr doöli u Medjimurje, nego hoCeju od 
Singer Vi t mod* juSa za petroleum iskanje 
kupuvati; i u veksirn teritoriumu s noverni 
maSinami célo delo dalje voditi.— Englezka 
druZlva, kada je veó sve pogledavala, nazaj 
se je putuvala na Budupest, odkud na Zel- 
jeznici su se dalje putuvali u Englezki orsag.

— Pét hektoliter vino. Tiiliko vino 
se je potroSilo od pondelek odveCer do tork 
julra- Robb Janoäa suprugi, mureszerdaheljski 
krCmarici. Ali pet hektoliter vina su né 
gosli potroäili, nego v nőéi, kada je krCma- 
rica sladko spavala i mozbit od velikoga 
hasna senjala, nekvi galZeniak je med lagve 
doSel i Сера vanvudreC, pet hektoliter fino 
rizlmg vino je vanpustil Cineca sada Zan- 
dari iSCeju.

— Naglo smrt na vlaku. Kadar
Henrik hódmezővaSarheljski vatrogastveni- 
nadzapoviednik je u nrmuCem nedelju u 
Vesprému bil na valrogasnim-kongreasuSu. 
Kada je na batatinski novi Zeljeznici doma 
se putuval, med Copak. i Balatonfüred Sta- 
cione mu je na hitroma hudo postalo i pod 
neätere minute umrl. SrCna uzma ga je dos
tigla. Na Balatonfüred Stacionu su ga van 
deli, i odonut dimospravili.

— Kneievska zaruka. Karolj Ferenc 
JoZef nadherceg, pokojnoga Olló nadhercega 
najstareSo déle, koj Ce u buduCnosti, — ako 
na njega red dóidé, — i magjarski kralj 
biti, si je zaruéil u Pianoreu Zita Maria 
herceggospodjicu. MladoZenja je sada 24, a 
zaroCnica pako 19 godine stara. Kralj je iz 
Lainza »elegrafiCno gratuléral inladomu paru.

— Opasnost pozara u Skutariu. 
U Skutariu (Turska), BoSporuSu na aZiais- 
kim breZuljku od varasa juZniizhodski stran 
je na skoronr Cistoma dolizgorel. Jer je ogenj 
и nőéi nastal, viSe ure su minute, dók su 
vatrogasci na lice mesta doSli. Dot Cas Ceter- 
deset hiZe su zgorele.

— Car u Belgradu. Buski саг, как 
Io u dvorskim okrugu govoriju, Ce u juliuS 
rnesecu u Belgrad puluvati. VeC do sada su 
iz Pétervara i iz Moskve vise detektive nare- 
dili u Belgrad.

— Potres. U minuCem pondelek v 
zorju je u BudapeStu, i na okolici tijam do

Sol пока i KeCkeméla sredenj jako»|j potre* 
bil, Ali koj je nikakvoga kvara né zrokuval.

— Umorstvo. Keller Ferenc kapóid
varski varaSki straZar je u minuCem tork v 
zorju svoju sup rugu s jednim kuliCom za- 
tűket, jer je njega stalno povkrala. Sestdeset 
godine staroga vmoritetja ru uhitili.

— Kraljovo Ijetuvanje. I. Ferenc* 
JoZef magjarski kralj, koj sada poleg BeCa 
u lainzu slanuva, Ce juniuS 28-ga v jutro 
iz penzinskoga koJodvora u Ischl putuvali, 
kam joS on dan poslie podne dolazi.

— Sudnovréme u Becu. U minu
Cem nedelju, kada je Crez céli dan veliku 
vruCina trajala u BeCu, odveCer okoli pol 
Seste ure su se gusti, Crni oblaki pokazali 
ober Hermaunskogela i na kratkoma je ve- 
liKi viher s dezdjom nastal na varaSa i na 
okolicu, med tém je i toCa bila golubjaje 
veliCinom Viher je tak veliki bil, da je iz 
hiZe krove dolistrgnul, na stotine obloke po- 
Irl, i drévje s korenjemi vantrgnul. Cudaj 
ljudi, koji su na ulici hodili, su se oranili. 
Viher je i vu goricah velikoga kvara zro
kuval.

— Pronevjereni gospodar. Na
Tisaroffu od Harasti-vlastelinstvo gospodar, 
Turi LajoS je 20 jezer kurune pronevjeril 
i za lém skoCil

— Krvna obiteljska drama. Ju
nius 18-ga, tojest u minuCem nedelju pred 
poldan ob deseli uri se je krvna obiteljska 
drama pripetila u KoloZvaru vu Korom-ulici 
1 brojnim hiZi. Moldovan Petar 24 godiSnji 
cipelarmeSter je svoju suprugu, KriSan Ilona 
na smrt oranil, onda pák sebe na smrt st- 
relil Moldovan je samo jeden lét bit ofcejeni, 
ali niegva 22 godiSnia supruga mu je nö 
zdavnja puta pokazala, jer komaj je nekaj 
sluZil suprug i samo od onoga je Zivel, kaj 
je Zerra mogla, kakti fabriCna teZakinja, do- 
nesti к hiZi. Moldovauica je zato muZu puta 
kazala, ali je povedala, da ako se popravi 
i peneze skrbi, Ce njega nazaj vzeti. U ne
delju je suprug doSel к Zeni na stan, i pr- 
vic prosil, a onda pak grozil se njoj da 
nek vzeme njega nazaj. Supruga se je obr- 
nula i van je hotela iti iz sobe, ali muZ je 
napré vzel revolvera i iz blizoma trikrat je 
strelil na Zenu, koju je teZko oranil. Pu- 
canji su se tak ix blizoma pripetili, da se

:azim na druge osebujnosti, kője mnogi 
leznadu, a ipak ih je vriedno znati.

U Perziji drZe stnieh kakti Zensku na- 
v и du. — Na dvieh tretjinah naSe zemaljske 
krugle nepada nikada snieg. — Osam kral 
vise su muZkarci podvrZeni naglo umrieti, 
nego Zene, t. j. dok osam muZkih naglo 
urn re, dojde tek jedna Zeua na red. — U 
Jamajki su tako velike i svietle ivanjske 
muSice, da je pri Sesteh moCi Citati. — Po 
znanslvenom raCunu zadrZava varoSki 
xrak Cetirinajst krai vise nezdravog zraka 
I. j. mikrobah, nego ladanjski zrak — U 
Kim ima 1557 ulvrdienih varoSah, koie 
nijedan europejac nesme posielili. — U 
innogim Svedskinr oSterijam dobivaju Zerre 
samo pot porcije naruCenog jela. — Fran- 
cezka importira kroz godinu sto i Sestdeset 
jezer kilah kinezkih ljudskih lasih, iz kojih se 
onda krivolvorene kite za gospe i gospo- 
diCne prave. — Jedna kiastava Zaba izleZe 
na godmu jedanajst jpzer i pet slo jajec. 
ali navadno se tek svako jedenajslo izleZe. 
— U Japanu se oprava na vagu trZi. — 
Navadno je pri Covieku desno ubo nieSto 
vr*Ce ml Jrevoga. — Plica Orel moZe dva 
deset i osam dni Ziveti bez hrane. — N;ij-

viSe grbaveev, ili как mi velirno puklavcev, 
se nalaze u Spanjolskoj. — Morske piene 
iliti one tvari iz koje se one fine pipe i ci- 
garisi prave, imade do trideset razlicitih 
vrslih. — Na svietu ima dvie з1о sedam- 
deset vulkanah, iliti ognja riga)uCih brirgov; 
od kojih su, dakako, nekoji vrlo mali i nez- 
natni. — Ako je vietar povoljan, tak more 
lisica Covieka na pol ure daleCine njuSiti. 
— Medju alpama, I. j. visokim peCinam. je 
zrak u visini od dvie jezere metrov, iliti 
dva kilóméira visoko bez mikrobah. — U 
Hollandiji imadu na godinu popreCno samo 
jednoga rnrtvoga sa ZeljezniCke nesreCe, tak 
se tarn na Zeljeznicah pazi. A pri nas? — 
Najmanji sisavac, iliti Zivinica koja se tim 
odhranjuje, da svoju mater sisa, iliti ceka, 
je sibirski poliski mis. — Skoro svi inladi 
japanci se primu zvanja i meStrije svoga 
olea. — PopreCno je englezkinja za dva 
cola niZa od amerikarrke. — U severnoj 
australiji je crni narod tak, da na sedam 
sto kvadratmh miljah dojde tek jrdan bieli 
Coviek. — Najlrladnije vrieme dana je peta 
ura u jutro. — Po rnierodavnom raCunu, 
bilo je posliednjih dviuh godinah, osam 
milijunah leiephonov na zemlji. — U Ams-

terdamu se na godinu u lamoSnjoj brusar- 
mci diamanlah izbrusi 400 000 takovih dra- 
gih kamenah. — Koreanski krojaCi oprave 
neSivaju, oni nretnu skupa spadajuCih izkro- 
jenih komadah okrajke skupa te je onda, 
za to priredjenim strojem skupa spreSaju, 
— U ruskom tojnom tedarslvu iliti polieiji 
se nahadja osam jezer Zenah. Nekoje izmed 
njíh su lak priliCne i zaufane za tu sluZbu, 
da dobivaju plaée na godinu do 40 000 ko
run. — ZloCmac, kojega u grCkoj na smrt 
otisude, bude tekar dvie godine poslie od- 
sude pogublien. U englezkoj se takovomu 
odsudjeniku uaznaCi dan i ura niegovog 
pogubljenja, a ta biva Ceslo tri do Sest mie- 
secih poslie proglaSenja mu odsude i ua- 
kraCenog pomilovanja. Tako dugo moraju 
té uesretnici, u nerniru i strahu Cekati i ure 
brojiti, dok je vode van na stratiSte. — 
NiemaCka ima 700000 telephonah; sjedin- 
jene amerikanske drZave, sa nranje broja 
slanovtiikah imadu ib dva tnilijuna. — Svi- 
etlost od sunca do zemlje treba osam mi- 
nutah, dok do nas dopre; a svietlost veCer- 
nje zviezde, tak nazvanog »Sirius« treba 
Celiri godine, dok dopre do nas; anda : ako 
bi Bog sunce na jedan kral uniátil, to bi



jé od suprjLige i oprava vuígala. Na to je 
cipelar na sebe strelil i odmah umrl. 2enu 
su u Spital spravili, gde sada med 2ivot-i 
smrt lesi.

— Munkaóyov spomenik. Vu Bu-
dapeőtu su u minuéem nedelju v jutro u 
KerepeSi-groblju odkrili Munkaéyovoga spo- 
inenika. MunkaCy je glasoviti magjarski síi* 
kar bil, koj je s svojerni kipemi velikoga 
hvala donesel magjarskomu narodu. Na sve- 
éanosti nazoőni su bili : Joíef nadvojvoda, 
magjarski kormán i drugi velikaöi. Sporne- 
meuika je Telő Ede magjarski umjelnik 
napravil.

— Rajéi smrt. Schwindel Jo2ef kré- 
mar i njegva supruga su hudo obiteljsko 
Zivljenje imali. U oedelju je supruga vu Bu
dapeStu na Rakoczi-putu stojeéu Fehér 
hattju zvanoj svratiStu iSla, gde se je u prse 
strelila U BokuS-Spitalu nju sada dvoriju. 
— Sesecki JanoSa supruga, rod. Topov Anna 
tefcakinja je v nedelju poslie podne iz uj- 
peStskoga breíuljka u Dunaj skoéila. Jo§ su 
nju u vremenu spazili i vanbranili. Nesreéna 
2ena je zato holela od sebe Éivot odhitili, 
jer je nju suprug ostavil i s décerni skupa 
je gladuvala. Boie moj, kaj je vréden takov 
suprug ?

— Krunisanje u Londonu. Junius 
mesec 22-ga dana, tojest u minuéem Cetvrtku 
su u Londonu V. Gjörgj englezkomu kralju 
kurunu na glavu deli. Sveéanost se je s 
velikom paradom pripetilo. Na krunisanje 
naSega kralja je Karolj Ferencz JoZef nad
vojvoda zastupal. Od céloga svéta dr2avi su 
poslali zastupnike na ovo veliku i zname- 
nito paradu.

— Prvi Dreadnought. »Viribus Uni- 
tus« zvano ratno ladju su juéer ob 8-i úri 
u Triestu s velikom sveéanostjum posvelili 
i na vodu pustili. Na ovi sveéanosti nazoéni 
su bili Ferencz Ferdinand priestolonasljed- 
nik, Maria Annunciata nadvojvodica, viSe 
velikaSi i éudaj orsaéki zastupniki iz mag- 
jarskoga parlamenta. KrStenje su taborski 
apoStolski mjeslnik i nadvojvodica svrSili. 
Kada je ratna lad|a na morje stupila. banda 
je Hunnusa igrala a Stuki su pucali.

— Samoubojni vlastelin. Jakabffy 
Béla prebogati makóiski 25 godiSnji vlastelin 
se je na smrt strelil, NeizlieCiva holest ga

mi za osam minutah dospeli u tmini do 
toga, da sunca néma na nebu. Ali kad bi 
On uniétil zviezdu »Siriusa«, to bi mi tekar 
za éetiri godine opazili, da ga néma na nebu. 
BoÉe moj, kolika je to daljina? — Gde je 
to? — Ko2e ubilnih severnih iliti bielih 
medvedah, ako je bil obilen lov, se nepre- 
vataju na ladji ved se svetu izvana na 
ladju i lak po vodi vleéu — Üo godine 
1840 je bilo englezkim soldatom prepovie- 
dano mustaée nositi, a onda pák je bilo 
prepoviedano iste podbrivati. — Oóne vegje 
Covieka se u jednoj godini éetiri miliunah 
put odpiraju i zaklapaju. — U Francezkoj 
se na godinu sto miliunah bielih zajcov za 
hranu potroSi.

Sa ovimi nekoliko stvari i navadah iz- 
van naSe domovine, tko zna, véé more u 
druítvu, gde se nepolilizira, véé u drudih 
prilikah govori, ; on koju rieő progovoritl. 
Zato sam to ovde napisal, da se neS sei ja k 
bude znal i о neöern drugern, kad u druZtvo 
dojde, spominati, a ne зато о stvarih, kője 
na njega baS nikaj nespadaju. — —

Em. Kollay.

je u smrt tirala. Nikvo pismo je né nazaj 
ostavil.

— Stopét godine stari clovek. U
minuéem dneve su jednoga staroga éloveka 
donesli perSup na KapoSvar i njega redaret- 
vom prékdali, da nek && odegnaju na njegvo 
rodno mesto, na Juta, ar néma nikoga, koj 
bi t  njim brigu imái. Nesretnomu je ime 
Kolovié István, 1806. godine se je narodil 
u Juta, dakle vezda je stopét godine stari. 
Soldat je bil, i honvéd i vu vide ratah je 
vojuval. Potlam je pri Batthyány bercegu 
sluzil kakti konjuSar. Nigdar je né bil bo- 
lestan; u njegvi petdeset létni dobi se je 
oftenil, i jód u 70 létni dob; je na konju 
hodil od eele-do sela. Lani je umrla njegva 
jedina kéerka, koja je za njega skrb imela, 
bezdudni zet pák je nesreénoga starca na 
ulicu van del, koj je tak doSel na odpra- 
Cenik put. Zanimivo je, da siromak starac 
dobro őuje, vidi i jako puSi.

— Jeden egipatski vojvoda u §a- 
rospataku. Zanimivi gost je bil u minu- 
Cem dneve na SaroSpataku (Zemplénvar- 
megjija). Jeden egipatski vojvoda, Jussouf 
Kamiéi je tarn hodil. da prék vzeme svoju 
jezeromekot veliku Sumu, koju je u prolu- 
letje kupuval. Egipatski vojvoda hoée ovdje 
jednoga zviernjaka urediti i svaku godinu 
bude na vadasiu u Magjarskiorsag doSel.

— Koséuth Ferenc u Nauheimu. 
Kodáulh Ferencz orsaéki zastupnik, od KoS- 
Suthove- stranjke predsjednik je u minuéem 
éetvrtak poldne u Nauheim kupaliSlu se od- 
putoval. KoSSuth ée jeden mesec u kupa- 
liStu ostati.

— Unistjeni hrosci. Na Abaujvar- 
megjija leritoriumu su 727 jezer 655 kilo
gramm hroSée uuistili ijetos, kaj po prilici 
na 73 vaggone dojde. Ovo uniStenje je var- 
megjiji 107 jezer 891 kurun i 58 fillér 
kóstáló, ah poleg toga kréenje je od pol- 
drugi milijun kurune kvara varmegjiju 
branila.

—» Samoubojstvo u Varosligetu.
U minuéem sredu poldne vu BudapeStu u 
VaroSligetu na jezero breZuljku se je jedna I 
sluZkinja s revolverom u usta strelila. Umi-: 
rajuéu devojku su branitelji u BetheSda-Spi- 
tal odnesli, gde je za kratkoma umrla. SluZ- 
kinja je nepoznata.

— Skocila je íz  tretjoga kata. Uj
BudapeStu jedna lépa i mlada dievojka, Ha
vas Ilonka, koja u Forgaé-ulica pod 3. bro- 
jorn stanuje, je v sriedu íz tretjoga kata! 
dőli skoCila, i tak teZke rane Irpela, da je- 
za kralkoma u Spitalu umrla. Samoubojnica 
je joS 15 godiSnja bila, jako-jako se je za- 
Ijubila u jednoga rnladenca, ali táj mlade- j 
nac je nikaj né hotel znati od llonkinej 
ljubavi.

— Kolera u Velenci. Poleg adrials-, 
koga mórja, u Taljanskim orsagu lesi ov ' 
lépi i stari varas : Velence, gde sada kolera j 
se uvjek bolje i bolje rezSiri. Taljanske no- 
vine nikaj né piSeju od te kuge, nego ipák 
glasi to svedoCiju, da u Velenci kolera jako 
bjesnova. Svaki dán viSe ljudi umreju i 
kakti mrtve na morju u vodu ulopiju. Drugi 
dríavi jako paziju na granici, da se nebi i 
óva kuga i dalje rezSirila.

• I
Pesma Megjimurska.

Vozil sam se po Morekoj glubiini,
Alaj i po zemalskoj Sirini.
Cerveni jé kontár bjeli Konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Г dalekim krajevima bil sem,
Megjimurju para naSol nisem.' *

Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Bote moj.

Megjimurje megju dve vodami,
Tako stoji kak vrt sagrajoni.
Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Zjuine straue bistra Drava teőe,
Pokraj nje su iumice leieőe.
Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Bote moj.

Vu öumici spevaju ftiöice 
Veseliju Megjimursko serce,
Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Zjuine atrane lepa je ravnica 
Koja rodi svaké fele iitka,
Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Od Severa jesu vinski bregi,
Vinograd podigli naSi Predji.
Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Gde nam rodi navek dobro vince 
Skira se krepi Megjimursko srce 
Cerveni je kontár, bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Od Severa t'ha je vodica 
Mura, Dravi vjerna pajdaSica.
Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Koje jedna drugu tak lubiju 
Kak dva sere* tak se skupa zliju 
Cerveni je kontár bjeli l»nj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Lépő naSe Megjimurje malo 
Nedaj Boie dabi kad zaspalo 
Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Zivilo nam slavno Megjimurje 
Puno iitka kano speskom Morje 
Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj;- * *

Raznim cvetjem odjeva si grudi 
Megjimurac navék vesel budi 
Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Megjimurje zemlja preljublena 
Jer otebi nigdi para néma 
Cerveni .je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Pod tobom je sladko poöivati 
A1 jóé sladje na tebi íivjeti 
Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

TeSka nisi onom koj te ljubi 
Koj poöivat őe u tvojoj grudi 
Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Zapjevajmo BraCo jednoglasno 
2ivilo nam Megjimurje slavno 
Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Xeka pjesme sve po svud se ore 
Éivilo nam malo Megjimurje.
Cerveni je kontár bjeli konj,
Éljen a Muraköz Boie moj.

Speval: Flcz Imre 
Drávaceány.



Gabona Arak . — Ciena Hiba.
- - ■

mmázsa t m-cent, J  kor. fill.

Búza ilsdrindil Páenica ] 23 00 —
Rozs Hrfc 16 20—
Árpa JeCmen 1420—
Zab Zob IfiOO —
Kukoricza Kuruza suha 14 80—
Fehérbabuj Grah beli 17 00 —
Sárga bab * 2uti 15.50 —
Vegyes bab * zméáan 1.5 00—
Kendermag K o n o p ljp n o s p m e  22 00 — 
Lenmag Len 24 00 —
Tökmag Kofiéice 24 00 —
Bükköny Graborka 1300 —

129 vh. 1 9 1 1  Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhirré teszi, hogy a perlaki kir. járás
bíróság 1911. évi V. 50/1 számú végzése 
következtében Dr. Kemény Fülöp ügyvéd 
által képviselt Plaftarics János javára 340 
К s jár. erejéig 1911. évi március 3 án fo
ganatosított kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 710 K-ra becsült következő ingó
ságok, u. m.: kancaló, kocsi, íabódé és mérleg 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1911. V. 50/2 sz. végzése folytán 
340 К tőkekövetelés, ennek 1910. évi dec. 
hó 20-ik napjától járó 6% kamatai 7»% 
vállódíj és eddig összesen 72 K53 fillérben 
biróilag már megállapított, költségek erejéig 
Alsópusztafán alperes lakásán leendő esz
közlésére

1911. évi julius hó 1 napjanak d. e. 10 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi, 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is el f gnak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felül foglal lat lük és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120 §. értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Perlak 1911. jumus 15. H52
047 és S46 sz. 1908

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. Ic. 102. §-a érleimében ezennel köz
hirré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbí
róság 1911. évi V. 482, és 481 számú vég
zése következtében Ur Tamás János ügyvéd 
állal képviselt özv. Sostar cs Pálnc s. I. per- 

j laki lakos javára Ziínyi Viktor és neje Csák
tornyái lakos ellen 409 kor. 70 f 170 kor. 

js jár. erejéig 1908. évi julius hó 30-án fo- 
I gaualositotl kielégítési végrehajtás utján le- 
I foglalt és 1351 K-ra becsült szoba bútorból 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1908. V. 481 és 482 sz. végzése 
folytán 409 kor. 71 fill, tőkekövetelés s já
rulékai erejéig Csáktornyán leendő eszköz
lésére

1911. évi jolius hó 4-ik napjának d. u. 3 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
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. juuius 20. 053

Fix fizetés
és magas jutalék mellett alkalma
zunk vidéki ügynököket, sorsje
gyek részletfizetésre való eladásá
hoz. Havonkint elérhető jövedelem 

3 0 0 -6 0 0  K.

Hecht Bankház Részvénytárs.
Budapest, Ferendek-tere 6.
A Széchenyi-utca

26. sz. ház
r,B71 1 szabad kézből eladó.

Bővebbet

M atján  M ih á lyn á l
ugyanott.

/

Eladú automobil!
Egy három üléses (szembe ülővel) Laurin- 

Klement gyártmányú, alig használt, teljesen 
jó és meneiképes állapotban levő

fedeles automobil
jótállással, háromezer koronáért eladó Zala
egerszegen.

Tudakozódhatni a

„M a g y a r P a izs“
szerkesztőségében. 6íke



Veliki-Ottokon (Horyátország) egy

«  IWltlm “O'
mely áll 3 szoba, konyha slb. hozzátartoz- 
*óból V* hold kerttel eladó.

VIDOV1CS JÓZSEF
Alsópálfa

U Veliki-Ottoku (Hrvatskiorsag) je 
jedna

hi±a
koja stoji iz 3 sobe, kuhnje i t  d. s pol 
mekot vrlom je na prodaju.

VIDOVICS J02E F
W81- 1 Aläopalia

l y r p  t T H T i  «ЧРк w l

Egy jó erkölcsű fiú

könyvkötő tanulónak
felvétetik

Strausz  Sándor könyvkötészetében
Csáktornyán.

~ 911 hirdetmény.
Boeskaihegy község képviselőtestületének véghatározata alapján, közhírré teszem ,  

hogy Boeskaihegy község

vadászati joga
B o e s k a ih e g y  k ö z s é g b e n  i f f  11. é v i  J u l iu s  h ó  2 3 - i k  n a p j á n  d. u . 2  ó r a k o r  a
községhiró házánál nyilvános árverésen, 1911 évi augusztus hó lő-töl 1917 évi augusztus 
hó 14-ik napjáig terjedő 6 (háti évi időtartamra legtöbbet ígérőnek bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 40 korona. Részletesebb feltételek a muraszerdahelyi körjegyzőségnél 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Boeskaihegy, 1911. junius hó 20.
655 1— l L u k  u n t  u n  N á n d o r ,  k ö r j e g y z ő .

1407. 911. A  a. fhirdetmény.
Szelencehegy község képviselőtestületének véghatározata alapján ,  közhírré teszem, 

hogy Szeleneehegy község

vadászati joga
S z e le n e e h e g y  k ö z s é g b e n  ítf 11. é v i  J u l iu s  h ó  2.1-á n  d. e . ff ó r a k o r  a községi 
iskolában nyilvános árverésen, 1911. évi augusztus hó 15. napjától 1917. évi augusztus 
hó 14. napjáig terjedő 0 ihat) évi időtartamra legtöbbet, ígérőnek bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 50 korona. Részletesebb feltételek a muraszerdahelyi körjegyzőségnél 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Muraszerdahely, 1911. junius 20.
Ь5± I —1 L n k m n n n  N á n d o r ,  k ö r j e g y z ő .

Egy jó erkölcsű fiú T Ä U B E L  p D E

1 3  f i  I I I Ó  Yl 21 к
fe lv é te t ik  C s á k to rn y á n .

Nyomatott Fiácbrl Fülöo (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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