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Felelő* szerkesztő:

ZRÍNYI K A R O LY .

Hüziipar.
A mezei munkákat immár majd min

denütt befejezték. Még a szőlőmunkálatok s 
a vetés vannak hátra s a magyar földmives 
ismét hosszú pihenőre hajthatja fejéi. Nem 
keres semmit, elfogyaszlja a készet s mire 
kisüt a tavaszi napsugár, elfogyott mindaz, 
amit verejlékes munkával az előző évben 
kereseti, mert a hosszú tél mankátlansága 
kimeríti teljesen anyagi erejét.

Sokat írtak és sokat vitatkoztak már 
azon, hogy vájjon a hosszú téli napokat mi
lyen hasznos munkával tölthetné el a magyar 
földmivelő. Hogy ne vesszen leljesen kárba, 
az a teméntelen eleven erő, mely a íöldnn- 
velők karjában rejtőzik. S Inába, a mi gyári 
s ipari viszonyainknál fogva okosabbat cél- 
ravehelőbbet a házi ipariul nem tudtak ki
sülni. Valóban a magyar földmivelő nem 
tudja a téli időszakot jobban felhasználni, 
mintha háziiparral foglalkozva oly módon 
igyekszik jövedelemre szert tenni, hogy ezzel 
legalább azt a szükségletét fedezze, amelyre 
a tél folyamán feltétlenül szüksége van. Ha 
ezt a célt elérnők, akkor már mindenesetre 
annyira mehetnénk, hogy a magyar földini- 
velő nem enné meg a tél folyamán egész 
nyári s tavaszi keresetéi, hanem eítehetne 
valamit a jövőre is s ezállal a lőkegyííjlés 
folyamata megindulhatna. Hiszen a tőkesze
gény országnak épen ebben rejlik örökös 
rákfenéje, hogy társadalmának egyes egyedei 
csupán annyit keresnek, amennyire a meg
élhetésükre okvetlenül szükséges.

Oroszországnak vau jelenleg a legna
gyobb háziipara. Évenknt milliók és milliók 
juhiak így a szegény földhözragadt földmi- 
velÖK kezeibe s csak így képzelhető, hogy 
az orosz nép évrdl évre, dacára hiányos

КбнегквЬЕ1б;

M A R G IT \ \  JÓ Z SE F.

kultúrájuknak, gyarapszik, inig a magyar j 
minden élelmessége, minden ügyessége mel-‘ 
lett, évről évre elszegényedik s kivándbrlásra 
kényszerül.

S minő sok iparága van a háziipari 
tevékenységnek Hiszen még a külföld is 
nagy fogyasztója a kalotaszegi varottasnak, 
a csetneki csipkének s mindannak a sok 
apró — cseprő ügyes hóim nak, amelyek a 
lehelséges magyar kezekből kerülnek elő 
Csak egy kis biztatás, csak egy kis segítség,

I inig a kezd' t nehézségein átvergődik s meg 
lenne teremtve az, amiből azután egész csa
ládok jó exíslenciája kerülne elő.

De mint minden jónak, igy a háziipar
nak is nálunk szak szónokló apostolai vannak.

I Tenni nem lesz senki semmit sem érdekében. 
Pedig hát nagyon jól tudjuk, hogy füsttel 
nem lehet piros tojást festeni s éppen igy 

I szólamokkal nem lehet a magyar kivándor
lás egyik legnagyobb okozóját, a szegénysé
get s földéhséget megszüntetni.

A társadalom egyedül nem elegendő 
arra. hogy ezeken a bajokon segítsen. Noha 
sokat lendíthet az ügyön, de egyedül gyenge 
ilyen elhatalmosodolt haj orvoslására. Ná 
lunK, sajnos, még mindig a kormány segít 
ségére szorul minden olyan országos akció, 
mely végeredményben a társadalom hasznát 
mozdítja elő. Olt kell tehát szorgalmazni a 
segítséget. Onnan kell kiindulnia annak a 
mozgalomnak, mely végre megteremti a ma
gyar háziipari, de nem olyan mértékben, 
mint ahogyan azt most művelik, hanem 
olyan terjedelemben, mely azután hatásában 
annak jóságát mihamar érezteti.

A társadalomnak tehát, ha már saját 
erejéből nem képes a magyar földmivelő 
szomorú sorsán enyhíteni, oda kell hatnia, hogy 
a kormány végre vegye erélyesen kezébe ezt

Kiad6 é t Itptolajdonot:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

az országágos fontosságú s a magyarság to
vább fejlődésére nélkülözhetetlen kérdés sür
gős s hatásos megoldását.

Cirili-apostol.
Egyik tavaszi számunkban megemlékez

tünk arról a mozgalomról, mely a Julián- 
egyesület ellensúlyozásául Horvátországban 
heves agítációt indított meg. S ennek az ak
ciónak nemcsak az a célja, hogy társadalmi 
téren, iskolák szervezése tekintelében, a hor
vát hatóságok segítségére siessen: hanem 
legfőkép az, hogy a létesített alapítványok 
segítségével muraköz; fiukból Muraköz ré
szére magyarúl tudó, de horválérzelmű ügy
védeket, orvosokat neveljenek, akik Muraköz 
területén a horvát érzés, a horvát szellem 
féktelen agílátorjai lesznek.

A magunk részéről dőreségnek tekin
tettük az egész mozgalmat; mert sokkal in
kább híztunk népünk józanságában, semhogy 
hihettük volna, hogy ennek a propagandának 
csak parányi eredménye is legyen

Es mégis van eredménye. Nem azért, 
mert népünk Horvátország felé gravitálna. 
Eszébe sem jut ez neki. De mégis küldi gyer
mekeit Horvátországba, mert akadnak Mu
raközben Cmll-apostolok, akik a népet rábe
szélik; akik a népnek aranyhegyeket ígérnek, 
hogy gyermekeiket a horvát Molochnak pré- 
dáúl odadobják.

Sajnos, hogy ezt konstatálnunk keli. 
Még pedig legnagyobb bánatunkra konsta- 

! táljuk, mert az apostolok nemcsak a telké- 
I szikárban vannak, de ép egy oly lelkészről 
tudtuk meg, és pedig hiteles forrásból, hogy 
erre a gyászos szerepre vállalkozott, akinek 
hazafias érzésében eddig híztunk. Akit min
den alkalommal mint hazafias érzelmű papot 

! emeltünk ki s kit ismételve példányképül

Kép egy falusi iskoláról.
— Verő Á rpád. —

Ősi tudatlanságban leledző községben a ha
tóságok folytonos zaklatására elhatározták, hogy 
újonnan létesítendő tanítói állást szerveznek, val
lási meggyőződésükhöz híven felekezeli iskolát. A 
pályázatot annak rendje és módja szerint tehát 
kiíratták az Iskolaszék elnökével.

Kibérellek egy szobát tanteremnek, egy má
sikat tanítói lakásnak s várták a pályázat ered
ményét. Nehány hét telte után az iskolaszék el
nöke értesíti a községet, hogy a tanítói állásra i 
megérkeztek a pályázatok s elég érdeklődés mellett j 
ejtették meg a választást s a választottat meg
hívták az állás elfoglalására. A megválasztott tanító 
pedig levelet küld s kéri az iskolaszéket, hogy ко- j 
csival várják a legközelebbi vasúti állomásnál, 
ineiy fél napi járóföldie volt a községtől.

. . Csikorgó» zimankós téli délután voll, u 
midőn megérkezett a tanító. Falusi egyszerűséggel, j 
de nagy kíváncsisággal várták. Megkondull a lalu 
kis kápolnájának egyetlen harangja s öreg asszo
nyok, gyerekek síeltek a templomba, amidőn a 
községbiró eléje áll az újonnan választott tanító
nak: Megköveteli) a tanító urat, tartson egy litá-1

niát, a sok nép azt várja. Mit volt lenni, a vacogó 
és kimerült tanító eleget lett a kérelemnek 
Litánia után seregestől tódultak utánna, nyirkos, 
padlózatban szobába vezették s falusi szokáshoz 
híven a már átadóit tanítói lakásban feltett ka
lappal, pipaszó mellett nyakgatták a tanítót kér- 
dezősködéseikkel.

♦* *
Alig múlott el egy hét, amidőn minden kopog

tatás nélkül betoppan a tanítóhoz a kishiró s 
kezdi mondókáját: Tanító ur, a község házánál 
ugv szavazták meg, hogy ma éjfél előtt maga lesz 
a strázsn, a Fali komámmal együtt. . .

*
Л hatóság mindjobban szorongatja a községet 

az iskolaépítés miatt. Összeül a falusi kupaktanács 
és határozatot hoznak: Egyezzünk meg, szép szó j 
és jó áldomásért kiviszi a tanító ur, hogy nem 
kell még iskolát építeni.

*
Amidőn pedig már az építést halogatni nem 

leheteti, a kupaktanács szemrehányást tesz a ta
nítónak : Tudta a tanító ur, hogy csak bérelt is- 
iskola van, miért folyamodott, elégedjen meg, vagy 
folyamodjon máshová.

Végre kiadták az építkezést s midőn már 
felépítőben volt a lakás, nagy lett az- ijedelem, mert 
annak előtte a község bútorozta be a tanító egy
szobás lakását, hát most a kél szobás lakást is 
be kell bútoroznia ?

*
Az épület jói elkészült már, de padlózui kel

lett; a »bölcsek« ismét határozatot hoztak: a fa
lunkban nincsen padlús szoba, eddig is meglakolt 
a tanító úr földes szobában, ezután is jó lesz neki.

Végre kész lön az épület. Ismét összeül a 
kupaktanács s határozatot hoz: A tauító шпак 
most még pincére nincs szüksége, kiadjuk a falu 
zsidajának árendába, legalább jövedelmez.

Az iskolaépület padlását is elrekesítettók 
községi magtárnak s miután a községben a ka- 
nászház Összedőlt, mit volt más tenni, összeült a 
tanács s kimondta a határozatot:

»A tanító ur úgy is rideg ember, két szoba 
nem kell neki, az egyik szoba meg a konyha jó 
lesz a kanásznak« .. .



^  áHilutUicik oda a többi lelkész elé, akinek 
ház Has működése elé minden jóérzésü mura
közt intéligens ember a legnagyobb várakozá
sokkal lek ml.

Igenis egy plébánost nevez meg forrá
sunk, aki hívei közöli jobb és tisztességesebb 
Ügyhoz méltó lelkesedéssel s kitartással lo
boroz s az ilymódone összeterelt gyermekeket 
Zágrábba küldi, ahol azokat nem papoknak 
nevelik, hanem ügyvédekké, orvosokká slb. 
képezlelik ki, hogy majd itt övéik körében, 
mint renegátok, a horvát propaganda agilá- 
iorjai legyenek.

Felhasználta állását, tekintélyéi, rábe
szélőképességéi, befolyásai, hogy a szülők 
gyermekeiket Horvátországba adják. Ez per
sze sikerült neki, hiszen a szegény nép ölül, 
ha gyermekét úrrá neveltetheti, s hozzá 
teljesen ingyen.

Annál csúnyább ez azonban, mondhatni 
rettenetesebb egy tanult egyéntől, aki 
intelligenciájánál fogva kétségtelenül tudja, 
hogy hazájának mivel tartozik, melynek földjén 
született; a társadalomnak, mely felőle jó 
véleményt táplál; állásának, melV reá haza
fias kötelességeket is ró. De lel tétlenül azt 
is kell hogy magában érezze, hogy akkor,) 
amikor a haza fiaiból ellenséget neveltet: a 
legburzasztóbbru vállalkozik — hazaárulóvá 
lesz.

Nem írjuk ki a plébáuos úr nevét, mert 
komprommitálni még se akarjuk. Hátha még 
sincs így. Noha kétségtelen bizonyítékaink 
vannak erre nézve. Tudjuk a gyermekek 
nevét, akiket a tanév elején Zágrábba expe- 
diállak s azt a muraközi születésű fiatal 
zágrábi egyetemi hallgatót is ismerjük, aki 
a fiukat itt Csáktornyán átvetle és Zágrábba 
elkísérte.

Nem nevezzük meg teh<t az illető lel- j 
kész urat, de lelhívjuk őt ezen a helyen — 
levélben is megteltük — igazolja magát. Ha 
nem teszi, nevét s az adatokat .nyilvános
ságra hozzuk. Pellengérre fogjuk állítani, mert 
nem kímélhetünk oly egyént, aki inig egy
felől a rukonszenv meleg sugaraiban fürdik, 
másrészt meg Alcibiades szerepére vállalkozik.

A magyar társadalomnak tudnia kell, 
ki zavarja cirkulusait. Tudnia kell, nehéz 
nemzeti munkájában kire lámaszkodhatik!

A muraközi plébániák történeti fejlődése.
(A Povjest M edjim urje adatai a lap ján .)

Irta: H aller J e n ő .
(.Folytatás).

Katolikus nézőpontból a 17. század 
negyvenes éveiben Muraköz helyzete nem 
éppen kedvező. Pomorjén 1640-ben Bruh 
csák Miklós nevű ref. tanító működik oly 
hathatósan, hogy a katolikus álláspont va
lósággal összeroskad.

Stridón 1649-ben szintén эок a pro
testáns. 1657-ben Szelencén (Selnicán) 20 
újhítű család lakott.

1669 ben Zrínyi Miklós Csáktornyára 
meghívja a ferenceseket. Ezeknek földet, város
részt ad és számukra templomot is emel. 
A templomot Szt. Miklós névre keresztelik.

1695 ápr. 29-én nagy szerencsétlenség 
érte a szentilonai pálosreudi kolostort. Ezen 
a napon ugyanis óriási tűz támadt, amely 
a templomot a Zrínyiek kápolnájával és 
épületeivel együtt megemésztette Ez a kö
rülmény a barátokat arra ösztökélte, hogy 
Lepogláván telepedjenek le.

Ekkor támadt az a harc Malesics Gáspár 
vikárius vezetésével, amelynek eredménye- 
képen a par excelence magyar eredetű pá
losoktól a honátok külön váltak.

1700-ban Muraközben 13 plébánia van, 
de plébános csak 7. 1701-ben a horvát papság 
böllönködésére Tatarics István Csáktornyái 
lelkész (az egész Muraköz dékánia) a követ
kező nyilatkozatot izzadja ki: Én Tatarics 
István, a Csáktornya mellett lévő Szí. Mihály 
nevű templom papja és az egesz szigetköz 
archidiákonusa, bizonyítom, hogy itt a nép 
anyanyelve a borvöt és vend s hogy Mura
köz összes lelkészei — kivéve a légrádil, 
aki magyar — horválúl szolgáltatják ki a 
szentségeket és hirdetik az Ur igéit.

Ebbő1 az esztendőből a papok neveit is 
ösmerjük. tíelicán Graci Miklós, Szabadkán 
Kocián Gáspár, Perlakor* Orács János, Mu- 
ravidon Jarnics János, Tüskeszentgyörgyön 
Lengyel Dani (magyar). Légrádon Prekréth 
István a plébános.

1738. ápr. 30 án óriási földrengés lámad, 
amely Csáktornya régi várát a szentilonai 
pálos-kolostorral egyetemben romba döntölte. 
Ez utóbbit azonban újólag talpra állította 
1754-ben Bedekovich József házfő

1782-ben II. József eltörli a pálosreudi 
szerzetei is. Minthogy a pálosok kiirtásával 
megfogyott Muraközben a lelkészek száma: 
Vrhovác zágrábi püspök kérelmére a király 
9 új plébánia megteremtését rendeli el 
1789-ben. Ezek a következők: a dékáníalvi, 
ligetvári, domboiúi, muracsányi, kotori, 
miksavári, íelsőmiháíyfalvai és 1790-ben a 
szentmáriai meg a murasiklósi.

Ennyit jegyez föl egyoldalú kutatása 
gyümölcseként Horvát К, a Povjest Medji- 
murja szerzője, aki minden erejével azt igyek
szik bebizonyítani és elhitetni, hogy — ha 
a muraközi egyházak 1092 óta a zágrábi 
püspökség keretébe tartoztak: akkor Muraköz 
politikailag is mindig horvát terület volt, 
amelyhez Magyarországnak semmi köze se 
volt.

Okoskodása láncízein végigkapaszkodva 
oda konkludál egyebek közt H. R, hogy a 
légrádi katolikus egyházközség is a zágrábi 
diöcézishez tapadt mindig s hogy Muraközzel 
Légiád is állandóan Horvátország birtokában 
volt. Ez azonban éppen úgy nem áll, mini 
az előbbi. Ha Vizméth, amely Muraköz te
rületén feküdt, már az Árpádok idejében is 
a veszprémi püspöké volt, amit a szerző 
maga is beismer: akkor Muraköznek legalább 
egyik jelentékeny része már 1300 előtt is 
Magyarországhoz tartozott úgy politikailag, 
mint egyliázilag.

Légrád már csak azért sem lehetett 
Horvátországban és a Zágrábi egyházkerület
ben, mert egyik oklevél szerint 1384 ben 
Somogymegyéhez tartozott még.

Ez az oka, hogy sem 1334-ben, sem 
1501-ben nem található meg a muraközi 
plébániák közi. Igaz, hogy 1641-ben a zág
rábi püspök küld ide egy papol, de viszont 
1701-ben meg már magyar pap van itt, 
akár csak 1684-ben is.

Mindezekből a jelenségekből, mind 
pedig abból, hogy a legrégibb latin okiratokon 
a fárák magyar nevűek (pl. Perlak, Csák
tornya stb.) s hogy a pécsi püspökből zág
rábi, a zágrábiból kalocsai, a székesfehér
váriból meg ismét zágrábi püspök leheteti, 
csakis az következik, hogy az egyházi ad
minisztráció hajdan nem olyan volt, mint 
ma s hogy a püspöki széket Zágrábban 
csakúgy foglalhatta el magyar vagy horvát 
ember, mint akár a báni méltóságot. Ez pedig 
nem Horvát úr törekvései javára billenti a 
mérleget, hanem a mienkre, mert az tűnik 
ki belőle, hogy a magyar befolyás a horvát 
politikai és egyházi közigazgatásra még je
lentékenyebb voll hajdan, mint ma. — Ezért

! volna jó objektív ítélelű magyar emberrel 
meghalni Muraköz lrslóriáját. Majd akkor 

'sok mindent látnánk másként, mint pl not, 
amikor tisztánlátásunkat elfátyolozza e|. 
lenfeleii.к torzító és tudatlanságuk leket* 
szemüvege.

К  о  I- Ö К  F  E  I J  K .

E stim á m  szó i n hnrang  . . .
E s t im á r a  s z ó l  a h a ra n g .
I m á d k o z n i  k e lle n e ,
H e j  d e  n é k e m  s e m m if é le  
I m a  n e m  j u t  e s z e m b e .

B o c s á s s  m e g  oh j ó  n a g y  I s te n ,
H o g y  a z  e s z e m  m á s u t t  j á r  
É s  a jk im r a  m o s t  n e m  to lu l  
S e m  M ia ty á n k ,  s e m  Z s o l tá r .

N e m  tu d o k  m o s t  im á d k o z n i  
S  b á rh a  m o z o g  a ja k a m ,
N e m  i m á d s á g  a z .  m i  o n n a n  
S z ü n te le n ü l  f e lsu h a n .

C s a k  e g y  n é v  a z ,  m á s n a k  s e m m i,
N e k e m  p e d ig  m in d e n e m  :
H o g y  i m á d k o z n i  n e m  tu d o k  
Oh b o c s á s s  m e g  I s te n e m  !

V. P

— Eljegyzés. Aidauer István gyógysze
rész jegyei vallóit Zrínyi Margittal, Zrínyi 
Károly áll. tan. képző int. igazgató, lapunk 
szerkesztőiének leányával.

— Tanítói előléptetések. A vallás- és 
közoklatásügyi m. kir. Miniszter Tóth Sáu- 
donié és Vogrintsils Nándor perlaki s Brauner 
Lajos Csáktornyáig Soslarics Elek horváthá- 
sosi áll. el. iskolai tanítókat, illtőleg tanítónőt 
a népnevelés terén szerzett kiváló érdemeik 
elsmeréseül az 1997. évi XXVI. t. c. alapján 
jelenlegi állomáshelyükön igazgatótanítókká, 
illetve igazgatótanítónövé léptette elő.

— Halálozás. Kántor Bernát helybeli 
kocsmáros I. hó 10 én elhunyt. Kántor Bernát 
Budapesten balt meg, ahol súlyos haja miatt 
megoperállák, de a műtét életébe került. 
Kántor Bernát holt tetemét Csáktornyára 
hozták s ilt temelték el a közönség nagy 
részvéte mellett Kántor Bernát a város kép
viselőtestületének virilis s a Gsáklovrnyavi- 
déki Takarékpénztárnak igazgatósági tagja 
volt. Nyugodjék békében!

—  Áthelyezés. A pécsi posta és tá- 
virdaigazgalóság Winkler Ferenc kaposvári 
posta és lávirdatiszlet a Csáktornyái posla 
és távirdahivalalhoz álhelyezte.

— Tánctanfolyam. A nálunk előnyösen 
ismert és közszeretetben állott Máyersberg 
Frida tánctanárnőnek fivére Máyersberg József 
oki. tánctanár, az országosan ismert Róka- 
féle táncintézet volt tanulója, e hó folyamán 
a Zrinyí szálló termében tánctanfolyamot 
nyit. Máyersberg a legújabb és kedvelt lánc- 
darabokat tanítja, úgy elméleti mint gyakor
lati téren. Nagy gondot fordít az illemtanra 
és a társaságban való könnyed előkelő érint
kezésre. Különös súlyt helyez arra, hogy 
növendékei a közkedvelt bostoni alaposan 
elsajátítsák. Tanítási módszere — lek intettet 
széleskörű tapasztalataira — a lehelő leg
könnyebb. úgy, hogy 3 — 4 óra alalt bárki 
elsajátíthatja. A tanítás gyermekek részére
5 —7-ig felnőttek részére este 8 — 10-ig tart. 
Tanítani és megbeszélések végett kívánatra 
egyes házakhoz is ellátogat. Beiratkozásokat 
elfogad, felvilágo-ítással szolgál Zrinyí szállo
dában lévő lakásán, naponta d. e. 11—12 
d. u. 5 —7-ig.

— A városbiró lemondása. Fetrics 
Ignác aki több cikluson kérésziül állott a 
város élén mint városbiró s a város polgár
ságának legnagyobb megelégedettségére a vá*



ros érdekeit mindenkor a leglelkiismereteseb- félévi elöleges részletekben évi 240 kor. tép-!tanító. A tanítók mind a horvit szlavpn- 4 •
ben a szivén viselte. állásáról lemondott, díjat köteles a vincellériskolának fizetni * országi ináv. és JúTián-iskölákriál működnek Л v
Nem kutatjuk okát. hogy miért mondott le. Szegénysorsi! tanulók egész vagy fél tápdíj-1 mint tanítók
csak leszögezzük sajnálatunkat afölött, hogy mentességgel is vételnek fel, ha szegénysé-1 •— A »Vasárnapi Újság« nagy sorozatot közöl
energikus, tapintatos és értelmes vezetését a güket hatóságilag igazolják A felvételnél Vrtdász Miklós, a kitűnő magyar iiloszirálor rajza- 
város élén a jövőben nélkülöznünk kell. előnyben részesülnek, a kik katonai kötele- /a g y  Endre csikké veiI. Más Attila olasz-
A lények beszélnek arról, Ьоцу Pelries Ignác zetlségüknek már elegei teltek, vagy állói 9zomb!.Û v°á“űti4atáertrófáí a; újpest? k o le ráé - 
a város ügyeit hogyan szolgába és épen véglegesen felmentettek, továbbá szőlömive* tHv színhelyét, a budapesti új gázgyár építését stb. 
ezért nagy hibát követelt el a város képviselő- lök, pincekezelők, kertészek, kádárok, illetőleg mutalják be. Szépirodalmi olvasmányok: Kaffka 
testületé, hogy a lemondás viszavonásának azok fiai. Fehérneművel, ruházattal, továbbá Mar8il regénye, Telekes Béla és Juhász Gjula 
ridegen úlját vágta. A többség helytelenül író es taneszközökkel saját költségén tartozik tT Jellá^'wE*yéK
cselekedett, amikor a lemondást leszavazás a felvett tanuló magát ellátni. Az egy koronás csillagászati czíkk*tárcacikk a"*hétről's ’a ^ < ím 
után egyszerűen csak tudomásul vette. Pét- bélyeggel ellátott s a lent említett okmá- heti rovatok. Kifizetési ára negyedévre öt к or о n а, 
rics Ignác nagy érdemeiért külömb elbánást nyokkal felszerelt és sajátkezűig írt és aláírt » »Viiágkróniká«-vai együtt h a t k o ro n a  (Boda- 
érdemelt volna attól a képviselőtestülettől, kérványek a m kir. vincellér iskola igazga- PesL МЛ ker* Egyetem-utca 4.( 
amely, mig Petries a város élén állóit, hűséges lóságához címezve f. évi október hó 30-ig ~  ^  magyar posta uj levélbélyegei,
munkatársa volt. nyúlandó be a vincellériskola igazgatósé- úton, egy berlini újságból az az ér-

— Vonatelgázolás. Csütörtökön reggel gohoz Tapolcára. dokes hír érkezik hozzánk, hogy a magyar
hajmereszlő szerencsétlenség lörtént. A reg- — Megbízás. A vallás és közoktatás- Posta a jövő év elején uj levélbélyegeket íog 
gél Varasd felől jövő hajnali vonat a zrínyi- ügyi miniszter Szabolics Antalka daruvári f°r8a ôriiba hozni. Ezeknek a levélbélyegeknek 
falvai erdő mellett, közvetlenül a 28-ik sz Julián-lanílónőt, oki. polg. isk. tanítónőt, a a rajzát egy német filatelisztikai lap magya- 
Őrház mellett, magúval ragadott egy paraszt- helybeli polgári leányiskolához megbízott razó c,kk kíséretében már közzé is tette. Az 
szekeret. A rajta ülő Mikó Máté feleségét tanítónőnek kirendelte. uí lev^lbélyegek állítólag nagyon szépek és
halálra gázolla, magán Mikó Mátén pedig — Beiratások. A helybeli áll. tiniló- b*res magyar mesterművek reprodukcióit
halálos sérüléseket okozott, melyek követ- képző-intézetben a felvételek s ennek kap- ábrázolni.
keztében a varasdi kórházban haldoklik A csán a jelentkezések megtörténtek. A rninisz ~  f  fly?,ö'b?n b^ró Rosznt*r
kocsis csak kiropult a szekérről, egyéb baja terium összesen 116 növendéket vett fel,ídekü tanulmányt kezd, amely az olasz választói 
nem történt A bűnügyi nyomozás gondal- az 1 évfolyamra 36, a másodikra 33, a | reformok egész történetét adja elő. Nem kevésbé 
lanságot állapított meg a vasút részéről, mert 111 ra 21. s a lV-re 26 növendéket. Ezek Jérdekes Tisza István grófnak egy szintén történelmi 
az átjárók sorompók nélkül állanak. Az őr közül bennlakó 96, a többi küunlakó nővén-jdkke, amelyben egy a gróf Bvth len-család biilo-
eilen is megindították a vizsgálatot, aki a dék A Julián-internáiusban van ezenkívül í k*ba" h®Tí; f 10'ír8г? л?теГм-кч kízir?loí . , . . . . . .  6 -  , . . . . . . .  .. I, mutat be. E kézirat gróf Belliién Mihály európai
szekéren ketsegfelenul alvó utasokat a vonat 7 polg isk. lanulo. Segélyt kapott az allam- j bujdosásit beszédei. E kézirat lörténelmi érdekes
közeledésére nem figyelmeztette. lói 57 tanuló, ehhez járul a 12 Julián-segély. 1 ségét és eredetének nagybecsű voliát csak lokozza

— Városi gyűlés. Csáktornya képviselő — »Mely esetekben van válópernek helye?« az illusztris ismertető személye. Igen érdekesek a
testületé Sátrán Kárnlv helvpfte< bíró elnök- ily címen a »HázaesáMjoqi Szemle« kiadásában egy , szám azon cikkei, amelyekben Eöttevényi Nagy 
. . - .. . . , .... * . ... rendkívül praklikus és nélkülözhetleo népies kör.yv; Olivér, egy a magyar kérdésről szóló uj francia

a l)e*1 e en M'tllesl artolt. A gyűlés je|enl mejí> me|y az öSszes magyar házasságfel- 1 munkát ismertetés egy másik cikk, Alinásy László 
első pontja Molnár E'ek elparentálása voll Rontó okokat igen ügyes beosztással, könnyen ért- tollából, *Az esküdtszék« intézményéről eredeti és 
Helyettes bíró kegyeleles szavakkal emlé-lhető nyelven tárgyalja. A könyvet, — melynek I érdekes nézeteket ad elő. A szépirodalmi részben 
kezelt meg Molnár Elek érdemeiről melye I szerzője Dr. Gerő Ernő budapesti ügyvéd, ismert! Lövik Károly elbeszélését találjuk. A gazdag »Fel- 
kel a város fejlesztése s különösen iskola-! t o s 3»«o«i » * . -  nemcsak a jo ^ v itá j , hátim] jegy iek . rovat pedi« mállóin sorakozik a szám 

. .. ... 1 . . . .  ,, ... a nagyközönség is, melynek eddig hasonló népies gazdag tartalmahoz. A Magyar Figyelő előfizetési
ugye korul szerzőit. Indítványára, elhalá o- uj,nut;<(5 nem áll rendelkezésére, — rendkívül ára negyedévre 6 K. (Budapest, Andrássy-ut Ю.) 
zásából kifolyólag, a képviselőtestület rész- értékesen használ halj*. A könyv szép kiállításban, — Hajbakaptak örömére a szent nap- 
vétét tolmácsolja s emlékét jegyzőkönyvileg címlapján a válni készülő házasfeleknek egymással! na^ Boltornyán is verekedés volt. Éspedig 
megörökíti Részvétéi fejező- ki Kántor Bér- szembeni brtrz gyűlöletét ábrtooló 'raPPá"*k^PP*‘ ||án CIIiuiaI*ág alkalmával. A nap bőse Torná
nál képv. lesi. virilistáit elhunyta alkalmá- é̂lbilwVlenébel a »Házasságjogi i sics János, aki -gy maga veri szél egy egész 
hói is. — "eines Ignác bíró lemondása’ gZMm|ee kiadóhivatalánál Budapest, VII., Király u. 1 társaságot. Nem mese, de fény, hogy a biró- 
tudomásúl veszi, egyben érdemeit jegyző- 57 vagy bármely hazai könyvkereskedő utján. | Ságnál hárman: Ofcsár Mihály, Zsvorcz Aulai 
könyvbe foglalja. — Bagola István vendeg _  Gyümölcspusztító. Jágecz Miklós'és Zserdin János keresnek jogorvoslást es
lösnek az u n. Barakkét korcsmái célra szászkői lakos nem mindennapi módot vá- 1 elégtételt, mert Totnasics János rajtuk a We
rtem adja el. Elhatározta azonban, hogy az h a to tt arra, hogy Novak Imre ngyanottani! bér Mihály féle korcsmában megtartóit lánc- 
ingatlant más célra érlékesílf. — A pezsgő lakoson boszúiál kitöltse. S feltűnőbb a do-! mulatság alkalmával súlyosabb természetű 
gyár melletti kel telket a pezsgőgyárnak et- logbau, hogy nem pillanatnyi felháborodá- t^sti sértést ejtett. Az orvosi látlelet szerint 
ad|a. — Tudomásul veszt, hogy Starzsmszk v sábnn okozott kárt polgártársának, hanem a vádlók csak egy hónap alatt gyógyulnak
László segédjegyző ideiglenesen szabadság“! hideg megfontoltsággal hónapokon kérésziül. mPg testi sertésükből.
latoit. Novak Imre ugyanis észrevette, hgy gyű*: — Kultúra. Ennek az igazán modern és ne-

— Tanítói közgyűlés. Л Muraközt Tanító mölcsösében egyik almafa a másik u tán ; mes értelemben vett modern folyóiratnak и 10-ik 
kór oki. 3-án ем kö/gyü é>t tart Felsőn».- lünkre megy. Utánjárására azután kiderült, számt is Äcgjelent és gazdag értékes tárta'maval,
balyliilván. A kozgyult sl RanU-s Menyhért |„>ку szcp almarail Jagccz PUb,zlU;Uzl, hogy a monarchiának IcKtökéletraeb szetluw
királylaki áll. isk. íafúió gyak. tanítása e ö/ galja, aki ilymódon körülbelül 100 К kart telt t)S leggondosabban illusztrált lapja. A Kultúra 
meg. A gyűlés kiemelkedő' j>ont|a В k«>s . kozott neki A tönkretett 7 darab almafáért az egyetlen magyar pzépirodulini és művészeti iap,
Géza dr. Csáktornyái kir. járásbiró előadása Novák Imre Jágecz Miklósi a kir. járásbiró-j amely áthidalva az ellentéteket, az igazi méderu
a patronázs egyesületről R.eitagogia, tél« I ,ágnal feljelentette. ; magyar irodáimat adja menten az ultramodernek
■Л/. isméilőiskoiH m.drif.Minálásc. mfiyio —  Az állatbetegség ezunőben. A Г*1** ’ : kessége.wi. £« épp.-n ez »< «ka a ti иск. hiwy » 
Uhosnczy Eb к drávax á>árl»»*lvi áll. tani о községei egymásután felszabadulnak a keile-. LéLlietenkint megj«lenő gyönyörű folyóirat mind 
larl előadást. A gyü'és folyamán lisztiiiftá mellen zárlat alól. Ezúttal Muraszenlmárton I nagyobb és nagyobb olvasókört hódít. Az Ámou 
is lesz A gyűlés a lanilókör 38-'k rend - és Lapány községekre nézve intézkedett a i Víffeós á^erkcsztésébbn és a foltig Gusztáv és Fia
‘ »■«Vf»- A „ ü l . ,™  ........... . .« .....«у .
tornyai áll. ьк. igazg oó iamb» elnököl körömfájás mialt elrendeli za lai alól ft lo -, z^ z K,6'tiziíl(y4 ára negyedévre ő koron«. A Kul-

— Pályázati hirdetmény. A tapolcai О itassanak, stridóvároo, Ligetlaluban, Viziszent-|turu 10 fámának érdekes laitulma a követk.*zó:
kir vincelleriskülajian az 1912. éx janu.ii nyörgyöll és Cseresnyésen IS annyira meg- j Pintér Wő: Régi magyar írónők, lilnú Sándor: Arany. . . .  , t i ,  .. , , , . . i,_„„ .. uai ir, tintával. Lux Torka: Mi rmberok. Harsánvi Lájoe: Napfól-1 el) kezdődő egy ev* s Unloiyamra lelv»'. . -/űnt и betegség, liogy «1 JOVO net ,0“ j keile előli. Tábori Kornél; Huotío. boros Feronc: Arty ám! 
nek, akik legalább 16 éves eblkoiukal 1* lyamán ezek is feloldás alá kerülnek. |a lányodnak levelet írok. Orbók Attila: A hál». Ilangav
töl löt lék, írni és olvasni tudnak; ép, 'ló s  — Horvat nyelvi képesítő vizsgálat. E K4r^ tj Кп̂ м>,Х<)0тГ Dr̂ lUdváayné'niiRkay Emma: iUáni
egés/séui'4 S a cvakorlali munkák Vi gzé-C hó l í 15-én dr RuzsiCska Kálmán kir. . Oltului. Amon Vilmos: Az idê asszonx Bányai Károly:

,, " ” , í r  uln/iblofo hnri-úi |«n ! íryerm'nkkori bűnök. Boros ь erenc: Kis m̂ sék Zsirkay Jánbi:a'kalmas testalkattal bírnak; koz-égi • rko c tanácsos, tanfelügyelő elnöklete horvat lati- j Aylojvlljk t rvjn: SambMüv és lyrifMé kritika. Koves- 
hizonyilványt és a «zülők vagy gyám l e 1 \ «• IVÜ kiegészítő képesítő vizsgálat tartatott köti Jenő: Kt'tten beszélnek. Bella: ílygienikusan célszerű
W i  nyilliilkoz^lát .......   b«(!v 1. f » áll. la,,í.őképZö.inlázelb..,«._Minl’^ “
Vett tanulót a tanév vég - elölt / skoía! <• mill, hiztos Margitai Jozsel Julián tanácsos 1 Ida: Minden eladó. Tanulmányfej. K.inyvdiszek: K. ?angh 
kivenni nem fogiák. Л leivel tanuló / Ht részi a vizsgálaton. Jelentkezett 24 tanító р таяб ** yia,Ä? PÄ! 
kólában lakást és teljes ellátási kap,  ̂ . / - . j7 jaxíló). A vizsgálatot sikeresen letelte 15
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- Sve poSiljke, kaj se tiöe zadr- 
iaja növi nah, ее imaju pos- 
lati na ime urednika vu

Csáktornya.

Iz d a te ije tv o :
knjiSara S tra u s z  S a n d o ra  
kain se predplate i obrnane 

poSiljaju.

MEDIIMURIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeői druitveni, znanetveni i povucijivi list za púk 

Izlazi svaki t jed en  je d e n k ra t  i to : svaku  ned e lju .

Broj 38.1
-------  --------------- . .

Predplatna c in t ja:

Na celo le to ...........8 kor.
Na pol leta .............4 kor.
Na Cetvert leti . . .  2 kor. 
Pojedini brcji koötaju20fil

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raéunaju.

OdKOVorni urednik:

___________ ZRÍNYI K Á R O LY .____________

Svakojacki betegi.
Zmed sto i stotina betegov je najviSe 

takovih, kője jeden od drugoga dobimu, koji 
se od jednoga Cloveka na drnge primeju. 
Tem belegom je lak mala stvar zrok, koju 
s oCima videti nemoremo, samo na velike 
reőpetére. Öve male slvari vunas Siviju i 
svakojaCkoga gifta nam puSCaju vu télu 
Pisrnoznanci öve jako male grabeSlive stvari 
za baktériumé ili za baciluáe zoveju. Ako 
vu télu vudriju i tarn popriliki dobru pos- 
lelju najdeju za malo i kratko vréme se na 
milljune i milljune splodiju. § beteSnoga 
téla opet na svetlo dojdeju vu zrak, na op- 
ravu, na hranu, vu vodu, vu zemlju i t. d. 
Sad ako se Sto slakovim beteSnikom ili 
Snjegvom opravom baratuje, jako lehko nase 
privali táj beleg ili pák na opravi, na koSi, 
na Iasi dale rezáiri, tojest i drugi zdravi 
ljudi opadneju vu laj isti zloCesti beleg, vo 
tu istu nevoliu.

Kaj nam je anda najvekSa zadaía, da 
to, как na)bolje moretno pripreéimu ?

Negda su to mislili, da onu mestu, 
gde se takve kuge nuhadjaju, je najbolje 
tak zaprti, da odonul msói vun, niti niSci 
nuler iti nesme. Denes je to nemoguCe nap- 
raviti, jerbo ona stran orsaga, gde se ta ne* 
volja nastani, bi morala Cistam na SterSCiju 
dojti. Denes velika znanost je lo skonété- 
rala, da bolje je te male stvari zaklati. u- 
niétili predi как se rezáiriju. Zato takvoga 
beteSnika od druSiju od zdravih, opravu, 
stana i sve drugu pák jako dezioficéraju, 
da se öve s oCima né vidlive stvari uniátiju.

Dezinficéranje je nikaj né drugu, как

Sur&dnilC :
P A T A K I V IK T O R .

jedna velika CistoCa. BeteSnika oprava, pos- 
telinjav i drugu sve, kaj se okolo njega 
najde ali se poSge, ali pák Ci je drago blago 
vu vruCi sopot se dene i tarn viée vur 
dugó se kuha. RobaCe, plavte se vu jakiin 
lugu moraju viáeput prikuhati. Postelja be- 
teSnika takodjer sa vruCim lúgom viéeput 
dobro opere, lakaj pod i sténe. Ako su 
sténe zvapnum poliCene, onda se opet mo- 
raju viöeput s friákim vapnom poliCiti. Ako 
je rnesto dervenoga poda zemlja vu hiS;, 
to zemlju moramu vun skopati pák s dru- 
gum friSkom zemljum poda nabiti. Sve, kaj 
od beteSnika ide s karbolom ili z vapnum 
se poléie i glibuko vu zemlju zakopa. Vnogo 
je vrédno I vaSno je, da se hiSe na dán 
viSeput luítaju, da friSki luft i sunce more 
nutri. Koji okolo beteSnika hodiiu, jako jim 
je polrébno, da se vu topli vodi soponum 
dobro opereju i drugu opravu oblééeju nase 
a prveSu рак, как sem predi rekel, vu vru
Cim sopotu skuhaju.

Vidi se iz loga, как je né dobro i né, 
zdravo beteSnike pohadjali, как to nekoje 
selske babice za Segu imaju. Popravici be- 
teSnik sam mora vu sobi biti i nikoga nije 
smeti к ujemu pustiti, как onoga, koj nan- 
jega pazi i Sn|im brigu ima Vnogi imaju 
to zloCestu Segu, da bole skaSeju miloslivnu 
srdce, kuänjeju beteSnika. Kulikuput se veC; 
dogodilo, da mali je kuéuvala vu diftirilisu 
beteSnu déle pák nazadnje je déte odzdra- 
vilo, mali pák vutém isiim betegu vumrla.

NeCem vezda svakojaCke grabeSlive be
tege spisati i kajkakve neprilike vám tu 
raztolnaCiti. CistoCa na|veC vala pri svakom 
betegoin.

Jerbo pák ravno vu ovim vremenu

Iada te lJ  i v lM tn ik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

se i prinas poöela kolera razSirjavati, zato 
vám budem drugoc od toga pisai, kaj je 
kolera i как se je tnoCi proli njoj branili. 
Za vezda samo svaki naj derSi как naj- 
vekSo CistoCu i naj po svojim duSnim spoz- 
naju zveráava one naredbe i zapovedi, kője 
je nam poglavarstvo odredilo.

KAJ JE iNOVOGA ?
— Nova skola. Dravaíüredsku novu 

Skolu budu tekuCeg meseca 24-ga dana pred 
poldan ob 10-uri posvetili. Na ovo sveCa- 
uosf se uCestvovano obCinstvo pozita. Ban
kett bu 3 kurune koőtal.

— Cigankaravan. TekuCeg meseca 
5 ga dana su pri Sentilona 15 cigaue uhitili. 
Od ciganov na|veC diel je iz Austrie, ali su 
íz Hrvaiskoga ursaga doSli. Né samo za 
radi klatarenje su nje zaprli, nego i zato, 
jer su iz Hrvatskoga doáli, koj tentorium je 
vezda zbog kolere pod zaustava. Cigane su 
hrvatski mlinari pustili prék Drave na njive 
Cune i na takvim breSuljku su nje dőli deli, 
gde je né bila slraSa. Cigane su vezda za 
radi kolere pod vizitu vzeli, i onda budu 
nje odpratili jednoga sim, drugoga ta.

— Dopusceni sajam. Varmegjinski 
podSupan )e dopuslil, da se rogate marve 
na sentilonaiski sajam (September 22) slo- 
bodno goriliraju.

— Nova hiza. Csaktornja-Vidéki Spar- 
kassa bilde za kratkoma u Csaktornja, vu 
WlaáéiC Giula-zvanoj ulici novu hiSu dala 
zidati. PalaCu bude Salon Pétera udovica 
gradileljmeSler zidal.

— Ostavka. Schönaich minislar vo|- 
nih posala je od svo|e sluSbe zahvalil. Kral)

Muzu polje, zeni kuhuja.
Vu Nonnanskoj kraljevini na severu je 

mnogo krajCe leto, nego kod nas vu Med- 
jimurju

Onde vu Normandskoj Sível je pred 
nekaj godinah jeden seljak, koj je poáten 
dober i marljiv bil, samo jako nesterpliven 
je bil. Njegova zakonska polovica morala je 
poleg njega puno trpeti pák i zatrpeti, jer 
akoravno je tak moralo biti sve, как je on 
étel. Zena je marljivo sukala i opravlala 
svoje posle, pák itak ju je muS navék ku- 
dal I nadjotn mrmral, da samo on mora 
sve teske posle opravlati, ona pako vu ne- 
potrebne Knjige gledi i céti dán doma po- 
sedava i lenjari.

Dobroj Seni se takvo spoCitavanje kri- 
viCno vidlo i navolila se veC toga nepres- 
tanoga mrmranja. Zato nekoj dán reCe 
mu?.u : Znaá kaj MiSka ? budemo menjali 
znaSeini opravki. Ti ostani doinaj, opravlaj 
moje domaóe hiSne opravke, ja pák idem 
na polje tvoje posle opravlat 1 ovak se 
bude vidlo, как kaj stém naCinorn napred- 
njemo !«

MuSu se táj Zenin predlog dopadne i 
laki drugi dán se premeniju svojimi posli. 
Zena zeme kosu, vodéra i srp, te se rano 
poSuri na polje. MuS ostane doma, skrbljiv 
i marljiv hoóe biti za svoj dán.

Najpredi ide svinji davat jesti, zatem 
pák si zléje vrhnje v masljenku, da nap- 
ravi puter i skuha maslo; vnaglosti svojoj 
pák je pozabil zasunuti svinju.

Zurnu mo ide delo na red, veC je na 
pol zgustil vrhnje, vruCe mu postane, pák 
si odnese maslenjko na dvor, da ondi do- 
muti. Kod ovakoga dela Sédjén postane.

I jer si je vince né pripravil, a vu 
pivnici ga jóé dosta bilo, Surno poskoCi, da 
si grlo namoCi, inisleC ako stém putom ne
kaj zamudim se pollam bolje poSurim, da 
maslo dobim.

Dók se onda naá Miáka kod lagva 
krépi, zaCuje vuni na dvoru nekakvo cvi- 
lenje i krulenje. Skrbni gospodar naglo skoCi 
od lagva i pogledne kaj je to? Svinja je 
zaparila da vrata na kotcu nesn zasujena, 
skoCila je vun i na dvoru prehitila je mas
lenjko i srkala je razlejano vrhnje.

PraviCni srd pograbi muSa i on zaCne 
nemilo lupati po SCetinastom hrbtu. Vudn 
znekakvim poreSCekom svinju, da divji za- 
cvili i odbeSi.

Kad bi pak bolje pogledal taj komadiC 
dréva kojega vu ruki drSi, spozna da je to 
pipa od lagva, koju je vu naglosti spuknul, 
kad bi ravno hotel na toCiti si jod kupicu 
vina.

Zbriznom, kuliko su to premogle noge. 
skoCi nazad vu pivnicu. Bilo je veC pre- 
kesno Vino je veö izleklo iz lagva, как 
malo predi vrhnje iz maslenjke.

О ti nesreCa, ti ! как me preganjaá, 
zdehne si tuSen i premislava, kakov opravek 
ima joá brSe poprijeti i opraviti. Med tem 
toga zatrobi krava vu Stali i stem ga opo- 
mina, da denes joS nikaj nije dobila.

Kravu bi treba bilo napasti a vréme 
je veC i vkuhnji pripravlati vodu, drva, vpeC 
zakuriti. skuhali obeda, kad Sena dojde 
dimo opoldan, da bude pripravleno sve. A 
как bi vu kuhnii pripravlal i kravo pasel? 
Как ovak mudruje, zapazi na krovu lépő 
travu, za hiSom sto)i brég, a streha poloSita



je njegvu ostavku priniil, i prosil je njega 
da nek hude joá jeden Cas. barem dok se 
2gkluóiju magja ráki manövri, u sluZbi. Tko 
<<e biti növi rninistar od vojnih poaala, to 
joá vezda né mofii zm.ti. Так se Cuje glas, 
ja bráCas Auffenberg general, serajevoiski 
v0jni sbor zapoviednik bude ovu sluZbu po- 
pu Ilii.

— Nikita kralj u Fiumi. Nikita, kralj 
0d Montenegroa je tekuCeg meseca 16 ga 
dana u polnoCi na svojim »Runma« zvanirn 
yachtu iz Anlivaria u Fiume dolazil. U 
njégvi pratnji su bili tri glavni officéri i je
den dvorski Zaridar. Drugi dán pred poldne 
je kralj u Abbázia iáéi, odkuda je nazajpu- 
tuval u Montenegro.

— Dinamitatentat proti jednoga 
uéitelja. U Cklovabanja (Temeávarmegji|a) 
obőini su nepoznati Cinaci Frank Sándor 
dríavnomu ravnatelj-uCitelju od hiZe u sténu 
jednoga dinamit-patrona sarili, koj se je 
September 9 ga dana n noCi explodéral. 
Explodéranje je tak veliko bilo, da su se 
sténe poCili i obioki potrli. ali obitelji je 
nikakvi kvar né nastal. Rada Cinace iáCeju.

— Vtopil se je. U Segedu su se De
nali Lajoá risaC i Cikoá Béla urarpomoCnik 
na óunu se vozili na Tisi. Cun se je med 
lém prehitil i obedvé su u vodu opali. Dobo 
Sándor mlinar je sp.izil ovo nesreCnost. nu- 
lar je skoéil u Tisu i Cikoá Béla urarpo- 
moCmka je vanbranil iz vode. Zenati risaC 
je u vodn vtopil.

— Kolera, óva grda kuga joS je né 
prestala. Так u BudapeStu, как na okolici 
su se viSe ljudi zbeteZali. Vezda veC u Fi
umi. i и Beéu pustoái óva kuga. Kraljski 
ugarski mini dar od nutraSnje poslov je oálro 
odredil, da iz L)unaj vode piti, niti pako u 
Dunaju se kupali né slobodno. Dostig kesno 
je to odredjeno, ali zato ipák Ce nekaj mór
iig hasnuvali. NajvekSa je kolera u Turs- 
kim orsugu, gde jako Cudaj ljudi zbeteZaju 
iumreju. Bog nas Cuv&j od te kuge !

— írtv i vrucini. U minuCem Ijedni 
je u Loudonu tak velika vruCina trajala, da 
su jako Cudaj ljudi Zrtvi poslali. Od juliuá 
mesec srednjega do prvoga septembra su 
9 jezero 555 perSoui u Londonu umrli u 
vélik» vruCini.

— Dem onstracija proti m agjars- 
koga jezika. FiumeisKi Sport Club je te

kuCeg meseca 8-ga dana poslie podne u su- 
ísakskim kupaliáto piivaCnoga takmenja hotel 
juredili. Ali plakate au sarno na magiarskim 
ji taljanskiin jeziku pisali, i hrvatski tekst 
, je ostal. То зе je nikak né dopalo neálerim 
hrvatskim deCkom, i odluCili su, da budu 
takmenja zadjeli. Kada bi poómeli takmenja, 
viáe hrvatski mladeZi bi halabuku napravili 

'Od kluba lajnik je izjavil, da bude proS- 
lenje prosil zato, da je hrvatski j*zik za- 

iostal na plakalu, i to Ce n jedne hrvatske 
! novine pisali, ali stém au mladezi né bili 
zadovoljni; i zato, kaj ne bude pri takmenju 
svadjenja, redarstvo |e né dopustilo. kaj bi 

lse óva takmenja obdrZavala.
— Suprug, kakti napadaé. Sep- 

tember 8 ga dana odveCer HornjiCak Pál 31 
godiánji teZak na Rakoápaloti n Bezerédy- 
ulici je Cetirikrat slrelil na svoju Zenu, s 
kojum ie né skupa Zivel. Ali pucanji su né

j trefili. NapadajuCega muZa su na ujpeátskim 
kapitanstvo odegnali i proli njega iztragu 
podigli.

— Jeden vitéz. U Londonu sada jako 
Cudaj go vonj u od Burgessa, koj je La Man- 
che-zvano Catrno prékplaval, i za ovogaCina 
je 125 jezer frank nagradu dobil.

— Poparila je svojega m uza. U 
Nagjvaradu su tekuCeg meseca 8-ga dana 
u poldne s teZkemi goreCemi ranemi iz 
Tőlöáa u nagjvaradski ápital spravili Jonesku

! Mikjoá sel|akgazda, koj je joá on dan od
veCer med teZke inuké i umrl. September 
7-ga, tojest v Cetvrtak noci, kada je Jonesku 
zaspal, njegva suprug.i je njega s kropom 
polejala i sinrtne rane su iz toga nas- 
tale. Zenu su Zaudari vlovili, i to misliju, 
da je Zeua ovoga Cina iz rnahnitosti nap- 

jravila. Iztragu su podigli.
— Tezakim  nesreca. U ponrici (Hu-

njadvarmegjija) Sumi je jeden obrtvlak
vanskliznul i 13 teZaki su u jaraCe opali. 
PerCa Vasilje je odmah umrl, Deujesk Va- 
silje pák se je pobil na glavi, da sada 
vmira. Drugi teZaki su teZke rane trpele.

—  Krvni samoubojni biros. Teku
Ceg meseca 7-ga dana na StojaCiC-zvanoj 
pusti se je tajmstveno krvoloCnosti pripe

! tilo, kojemu zroka do vezda joá neznaju. 
LazareviC Ferenc je jednoga svojega biroá- 
druga s Zeljeznemi vilicami zatukel, a onda 
pako skoCil, i kada su Zandari njega naáli

i u progon vzeli, s jednim noZom se je u 
srce vpióil i odmah umrl. PotraZivanje su- 
podigli.

— Bolestan nadvojvoda. Jpzeí nad- 
vojvoda, koj se je pri tednim manövru pre- 
hladil, sada belezno leZi u KiátapolCanju. 
Ali njegov poloZaj je vezda veó boljái. Dok 
Cisto ozdravi, mora nadvojvoda u Kiátapol 
Canju ostati.

— Automobil nesreóa. Konátanti- 
novic Spas hudapeátski bugarski nadkonzul 
je na sloboSCini bit u Bulgariji, i ti minu
Cem dneve je hotel na automobilo nazaj se 
prernati na Budapeát, da prék vzeme svo
jega ureda. Blizo Sofie (glavni varaá od Bu»- 
garije) varaáa, na orsaCkim putu se je au
tomobil stresnul s jednim drugirn automo
bilom i prehitil se. Nadkonzul, koj je sam 
sedel u automobilu, si je nogu potrl i na 
obrazu je teZke rane trpel. A njegov áoffőr 
pako sada omira. Nadkonzul dok ozdravi, 
mora u Sofiji ostati pri njegvim téstu.

— Zatuóeni bugarski vrtlar. Polag 
Lacihegj krómé su u minuCem subolu viáe 
bugarski vrtlari se zabavijali. Med pijenjem 
su se posvadili i onda skupa dimo iáli na 
stan, koj u Hermina-rparofu leZi. Tam su 
se dalje svadili i na zadnje dvé bugari su 
s motikami- CenCok Janoá vrtlara tak u glavu 
vudriii, da je CenCak za kratkoma umrl. 
Zandari su vec Cinace vlovili.

— Sam oubojstvo. TekuCeg meseca
9-ga dana u jutro Gönci ErZébet devetnajst 
godiánja íabriCoa teZakinja se je na Ujpeátu 
vii Petőfi ulici broj 18. slanu na sebe stre- 
lila. Na sreCu u oruZje je samo jeden sli- 
épi nabitek bit, i dievojki se je lak nikaj 
né pripetilo. Ali od jakoga pucanja se je 
dievojka tak oreslraáila, kaj je omedleia. 
Branitelji su nju u gróf Karolji-ápitat spravili.

— Smrt na sum i. September 8-ga 
dana poslie podne je Síékiá Gábor 65 go- 
diánji peCétsegski poljodelavec s njegvim si- 
nom od obCine u hataru stojeCu áumu iáéi, 
kaj Ce zelene-kitje za krmo seCi Na iedni 
drévi se je starac ákliznul i iz Cetiri meter 
visine je na zemlju opal. Njegov sin i 
na polju delajuCi drugi teZaki su se к nje- 
mu Zurili, ali nesretni slari Clovek veC je 
mrtev bil Slarcu se je glava rezkolila.

— Drazesa bude kava. Od kave 
ciéna se je zadnjiC lak u Hamburgu, как i

|e skorom do bréga. Tu bi mogla krava po 
brego dojli na strehu i to lépő travu po- 
pasti, a njemu bilo bi blizu kravo nagledati. 
objednim pák i vu kuhnp opravlali Brzo 
polozi dva komadah deskah iz brega na 
strehu i kravo prez svega truda spravi ua 
krod, gde se ona lépő travu pograbi pásti

Vilii to Miska, zveseljom beZi vu kuh- 
nju pripravlat doklam krava ima paáo. 
Krumpira i kaáo na inléki pripravi jerboto 

najpredi skuha. Zakuri \peC i za nialo 
vréine gori ogenj, как dabi krnlia áléi peCi 
ili vapno obeZigati.

Sad beZi vun gledat kravo, koja se 
joá lépő m rno po slrehi pasla. Vidi se. da 
krava zna, da je na krovu a né na ledmi 
1 sarna pazi, da se kain ne skopicne

Zakakov ferlal vure joá ima paáe, za 
ovo vréme poZuri se vu kuhuju, postavi 
na ogf»nj rinjglo zabelom za krumpér. Sad 
zeme vuZu pák opet skoCi na strehu, vuZu 
priveZe kravi za roge a konca vuZe spusti 
kroz dimnjak vu kuhuju, da ondi nekam 
PriveZe, ako bi krava sluCajno iz strehe 
P^dnola, da se ua vuZi zaslavi i nedoleti

naklaj vu grabu, gde bi si morebit nogu ili 
pleCa potrla.

To je sve ni trajalo pet minutah, do- 
áel nazal vu kuhnju, vidi da jo zabel veC 
zaórnul vu ranjgli, a kaáa vu loncu tak je 
vréla i kipela, da je vse popeCi iz ionca 
ielelo i trCalo.

Tu bormeá naá Miáka nije imái vre- 
mena, da vuZu priveZe zakakov drugi stvor, 
nek si ju za vekáo sigurnost brzo zadrgne 
okolo sebe pod pazduhe, ako bi se krava 
posineknulu, da dőli ne opadne.

Zatim pograbi brukle, da potegne lonec 
iz peCi. A jaj ! krava se poäklizne iz slrehe 
I objednim potegne i njega iz kubnje, как 
da se zablisue tak brzo zielet je naá Miáka 
u dimnjak.

VruCi sopot, poinéáan zdimom puhne 
mu vu obraz, a duha posmojena vudri mu 
vu nos, zlamenje, da se jc veC i kaáa zas- 
modila.

Dim ga poCme duáiti, vruCina kuhali.a 
krava se na vuZi obeáena koprca i cuka. 
>Kristná smiluj se !« kriCi Miáka vu ditn- 
njaku, a nigda niSCi ga neóuje.

Na зато sreCu Zena je predi lála dimo,

как je bilo poldan. Vidi veö iz dalka. как 
krava viei na vuZi iz strehe, poZuri se i 
odréZe vuZu s kosom, da oslobodi kravo, 
koja je hitro skoCila na noge. Vu isti mi- 
nuti takaj i muZ njeni bubne iz diinnjaka 
vu Ceber vode, koju je imát pripravleno, da 
napoji kravo.

Kad ga Zena ovakovoga zagledne. prés- 
traái se nadnjim i zakriói : »Kaj pák si de- 
lal negde ? lm si vés zaCrnel, kaj si dim- 
njaka zmelal?«

MuZu ne preostaje drugo neg da se 
Zeni izpové od kraja, do kraja. как se mu 
je na domu pripéCalo.

Zena ui reCe na to jedno Zalno réC. 
Hitro skuha obeda i odveCer opet oCe iti 
na polje.

Sad veti muZ : Ostani ti domaj i op- 
ravlaj domace opravke. Ja pák idem opet 
na polje delal, spolskitn delom se bolja 
razrnim.«

I od onoga vremena nije muZ nikad 
viáe mrmral nad svojorn Zénóm. Opravial 
je svaki svoje posle i mir je vladuval med 
njirni.

Kutnyák Márton,



u Tiieslu s tri kuruuemi povekáuJa. Zrokjse karlali. Zvedrelo se je ua fleluoma, üt 
je tomu to, da Ijclos bude jako hadi ports! se je u njegvipt йери jeden Browning piS 
pri kavi. , tola sprofcib», i kuglja se jé fiákaliuéu t

— Puzyna nadbiikup je umrl. Pu- Crévo zavrbelo. Odinah sn ga u Spital od 
zyna Janód dr, stoaermk-koeznadbiskup, nesli i operérali. Ali i to je nikaj né po 
ie September 8-ga dana u Krakou umrl. maga Io, doktori su veC od ojegyoga ziv 
Puzyna nadhiékup je veC dugöe vréute jako Ijenja dolirekli.
beteten bil. — Edison u Budapesti!. Jedenagla

— Z g o re ta  o b ő in a . TekuCeg mesecu sovili amenkanec, Edison Alva Tamaä izu-
7- ga dana odveCer je u KemeSmal (Vadvar- milelj je u minuCem tork poslie podne na
inegjija) obCini ogenj oastal, koj je drugi Budapest dotazjl, Edison je samo jeden dan 
dan do poldne pustoSil. Od obCine skoront bil u magjf»rskim glavnim varaSu, koj sc 
sve hi2e su zgorele. Dvéstopetdeset perSoni mu je jako dopal Drugi dan je na auto- 
su bez stand ostali, i yeliku SterCija je mobilu preko ta lra  briége u Praga putuval 
med njih. — Kolera je  p re sta la . U Horvats-

— O tec I s in . JankovilS AndraSbez- kimorsagu je kolera prestala. Na csaklor- 
danski slanovnik je jako pijanduran Clovek njaiskim kőtár halam, к Varafcdinu spada- 
bil i kada se je napit. viSekral je bantuval juCi falmic breg je veC Cisti, lojest svi tri

• svoju familiju. September 7-ga dana je opet perSoni. koj su se u koleri zbeleZali, vei 
pijan doäel dimo i hapil je svoju йепи bu- su zdravi. D »к le n tlorvatskim orsagu né 
háti i na nju je пойн zdignul. Na йenillo ga veC kolere, ali je u magjarskim glavnim 
kriC je nutarvdrl JaukovitSov sedemnajst go- vara?u, gde se dan na dan nalaz ju betez- 
diSnji sin i s jednim fceljeznim vilem viSek-, niki i p<leg toga i umreju. 
rat je na otca vudril. JankovilS AndraS iej — N a p u & v a n je . TekuCeg godine u 
odmah umrl. S'n i mali su se sami naja-jjunin*. juliuS i augns’uS mesecu pnrast je 
vili pri Sandarslvo. j bil u csaktornjaiskim kotaru 314, a u per-

— S v e te k  na M arg ito to k u . Od bu- j lakskim ko:aru pako 229; dakle u célim 
dapeSlanske posade oíTcéri su September [ Medjittrarju 548.
8- ga dana poslje podne veliko gl isbeno lak- ( — N a si c ig a n i.  U Zalavarmegjiji na
menje uredili za keCkemélske nesretnike, célim tentor umu od nasih zakadencih je 
kojun je potres lak velikoga к vara zroku- broj 523. Od ovoga broj;» 115 cigani imaju 
val. Sedem budapeätanske sofdaéke bande Í redovilogt slana, а 408 joS uvjek u Sa1o- 
su na sveéanosti igrale. Banda je iz dvéjslojiih stanujeju Od 131 Skolske duce su u 
osemdeset Clanov stala. Na sveCanosli sut minuCem Skolskom Ijelu samo 46 ciganj- 
ministri, velikaSi i Cudaj ljudstvo nazoCni bili. i eeki hodili u Skolu Vidi se iz loga, da deca

— P ro m a k n u ce . Kr. ug. tninislar od j ne imaju rado abc knjizicu !
Skolske poslov je Bmuner Lijoá od csak- — M a g ja rsk a  s k o la  u M ostaru. Od 
tornjaiske, VogrintSilS Nándor i Toth San- Hefeego vine vu glavnim varaSu, u Mostaru 
dorica od perlakske dr£;»vne Skole uCilelje,jse je veC odprla magjarska Skola. tlCeniki 
dotiCno uCiteljicü za ravnalefj uCilelje, do- 1 su najveC diel od rnagjarske iamilije deca, 
tiCno ravnatelj uCiteljicn potisih ‘ali su med и j i 11 i boSujaki.

— V e lik i o g e n j u C o rn i. TekuCeg — K a tastro fa  pri o lta ru . Rofcahegji 
mesesa 9 ga dana poslie podne je gorostasniJ Giula vaeski kanonik je ^eplember 11-ga 
ogenj pustoSil u Corna VaraSu, koj se je na PeSlsfentlörincu * hodil, i s Wmnert Béla 
u velikim vihru na friSkoma rezsiril. Ogenj j sveöemkom je pogledal od cirkve oltarka- 
je v subolü poslie podne od pol Irelje úre mf*na Med fém je tresnul oltara i jeden 
do nedelja jutro trajal i po priÜci slo h ze jk ip  mu je na glavu buCrtuI Winner*. koj 
pokrajíne, krma i Cudaj jWnale z vine su Je 1ейко lupanjuzdrmanje trpel, su u Sent 
ognju йг!vi poslali Pri gasenju su se viSe lötvan-Spital spravili.
Ijudi oranili. К var ĵ e jako veliki. Ognjin | — Z a  p e td e se tje ze r  d o llá ré . Fowler
zrok je do vezda joS‘ Hepozna'ir amerikanski avialikuS je lekuCeg meseca

— P ro n e v je re n i f is k a liu s . Dr Tabak 12-ga dana nahapil iz San-Francisko u New- 
István gjomaiski fiSkaliuS je iz ‘'Tamöíiijéj york lelelT Na ov pTiT su petdesetjezer kii- 
sparkasse dvajstijezer kurune pronevjeril I run nagradu odredili.
Tabak dr. se je sam najavü pri sudu. gde! — D e v e td e se tse st g o d in e  s t a r a  
sn ga zaprli. • ó iz a ru c n ic a . I Io se samo u Ameriki more

— V e lik a  k a ta s tro fa  na je d n im  I pnpetiii. ü Trov zvanim amerikanskim va-
je z e ro . U Perugiji se je u minuCem rie-iraSu (JevetdeHetSe>t godiSnja mrs Nancy Eüoy 
delju poslie podne slraSna katastroU pripe- 1 je u nnmnern dnevo sklopila Äenill)U. i to 
lila poleg varaSa leÄeöi na jednim jezero. veC Seslikral. Njezin mladoÄenja je Ree ln-
C^lirinajst йепе i dievojke, takodjor tridnu^i low i sve skupa je samo 24 godine stari.
holeh su ne1 jednim motor Című prékili izIKaj je loga mladoga Cloveka i staru babu 
jrdnoga Ьгейи1]к:г пн drugoga. Ali da sre-jna ov pul vodil, to neznamo. Spajsno delo 
dino jezero se je Cun prehilil i sv*i su u I islrno. ah ipak не je pripetilo.
vodu opaii. Мпйкягсг sn «reino na brbsuljk — V e lik o  o p a s n o s t  p o z a r a  u
plivali, ali ’Cefirimjsl ^etie su ff voder vln- jed m  o b e in i. U Cepregsknn kotaru (Sop- 
P1*' se- ' ‘ i i-i••cd. i.,i j ronvarmegjija) 1ейеС1 Bö ol»Cini lekuCeg me«

C irk ven i t o lv a ji. U Banja (KtaSSo- seca lá^ga dana poslie podne med 5*—6 
Sörénjvarmegjija ) obéini su1' dvn trinajsl'ure je ogenj nastal, koj je za kralko vréme 
godiSnji deCki \krnli od tarnoSrije cirkveJdvajsti 1пйе, i pokrajine uniSlil. Ljudi su ko- 
kluCa I v nod iititor su vdrli u cirlc\’u i maj mogli ognja gabiti» jer od slanovnikov
odönut iz pudnrntce fmoSnja) Ib  kiifdne 1 najveó,jdjel je na polm delalo, i dok su vu
su vkrali DeCnke sn fcarrdari vlovili. 1 selo duóiig veC je céla ulica u plarnnu stala.

B ro w n in g  u zepu. U MaraiiiarihMU jedni Iiiäi je r no jeden mrtvac bil o-
sigelu med Irgovcem se'ip» sHraSfia k ilasl- darjepi. Valrogasc su van boteli donesli
rota prrpehln September Kkgrt dbtl». T«mo raku. all dok Ы u sobu mogli slupiti, 1ийа 
je kartai med viSe trgovcov i Na^ady PC4er|se je sruSila i. imtvac s гакот skujia se je 
mladi fiskalius Nb jeuenkrat se je sáritól na |)rah gwrelo.
pucán je Cn!d, liSkalmS je blédi ostal, i o- *— U vodu b u e je n i b r z o v la k i. U
medleuo je dolibuCnul poleg .-lo!a, gde mj Porlugalia orssgu, blizo Oporto s** je siratna

i ieljezniCka nesreCa pripetila u minuCem 
« pondelek. Polag Duro riéke je od ledoogi 
I brzovlaka lokomotív iz IraCnice vanSklizoul
- kada je na hitroma od naprotiv strane jeden
- drugi brzovlak doSel. Ovi dvé vlaki su se
- slresnuli. I od obedvém su se vi§e vagg0nj 

u riéku buCnuli. Od lokomotiva vodilelj j 
grijaC su u vodu vtopili, od putmkov naj«

• veC diel je van plavalo na bre^uljk, ali 
I brSCas su i viöe u vodu se vtopili. Jo§ 8Ц 
I né mogli usbuoviii, koliko je mrtvih.

—  S iro m a é a n  p rie s to lo n a s lje d -
nik I Zepellin-vrslan »Schwaben« zrakop- 
lov je u minuCem pondelek iz Berlina na« 
zajdolazil n Gotha. I neméki prieslolonae« 
Ijednik je liolel goristati s zrakoplovom, ali 
od soldaCkoga zapoviedniClva je né dobit 

I aloboSCinu.
— Krvna konobar dievojka. U

t Sandorudvar (Torontalvarmegjija) obCmi se 
je u minuCem nedelju krvava ljubezna dra
ma pripetila. Talzberger Nándor gazda je 
do zadnje vréme Ь1айепо 2ivei svojorn sup- 

' rugóm Oswald Annum, koja je svojemi dvé 
Skolske decami u Nagjb^ckereku slamivala, 
I samo na veliku vakaciju )e ii=la van na 
lanji. G izda je viöekrat nutar hodil u varoä 
da svoju familiju pogledne i ovdje se je 
spoznal s Pélermann Mariom, s jednom 21 
godiénjom kouobardievojkum (kelnerica), koja 
je tak ljubezna bi la k gazdi, da je gazda 
nju vatmesel na tartja za gazdaricu. Kada 
je Io supruga seznala, je dievojku vanna- 
putila iz tanjr; gazda je na to dievojki pe- 
neze dal, da nek odlazi, i obeCal je da hude 
nju veC pogledal; nagovorii je nju, da nek 
ide u Temesvár sluiit. Dievojka je privotila, 
odputovala se, ali sejilemboi 9 ga dana vu 
noCi neoCevidno je nazaj dogla na Sandor- 

I udvar i kada je T ilzbergerica u nedelju 
I vu zorju van doSla na Sandorudvar, med
• dvé йене je svadjenje naslalo, med kaj je
i-supruga tijam do ieljeznickoga Staciona li- 
I rala dievojku Ond i je kelnerica na hitroma 
Irevolvera uapuknula i strelila je na йепи, 
Tatzbergericu je kuglja na sree vlovila, 
skujia se sruSila i za nettere minute umrlá. 
Zandari su prijeli kelnericu i k sudu 

1 prékdali —
К Mariéi.

Ííek bilde, jedanpnt i wd te Marica, 
hoöem Ijepo sada pisati.

Da ie  tf sptmi. Ivnji mi!a Zelja, — 
íaljem ti pozdrav po o\4*j pjesmi :

Ti si /aisla kraina, sumska vila,
kak xlato te k infra o<l lasih kodrov,

Kak rajska zala, ,«i rniica mila —
Li si j(* iz okia sto zlalih sjajov.

I Z. jednom riöjoiu; na torn svötu jesi,
krasnejáa kano lilije cvft,

Kamo gud kronee po ti ovi z.emlji. 
le s Ciidenjotu gi^Ja cjfli o j  svét.

Meal si prava Balost tolaSniya, 
i okrepCalo и svi britkosti.

! Kano dasi : kraljica Biam a —
sladkost Ijepost —■ kroz — sve Ijeposti.

Sada pák draga Marira nioja, 
da sam lak Ijepo pisai od le,

Za boga te prosim, nai zabiti ti — 
za moje miloslivno erdee.

M a r tin é k .



ß a b он а  á r a k .  — C ie n a  Ш кп .

m mázsa I m.-cent, kor. fill.

Buza lIsiriRdil fySenica ji 22 80 —
Rozs Hr* 16 20 —
Агра JeCmen ! lő  70—
Zab Zob 1Ő 40_
Kukoricza Kuruza suha lő  20__
Fehér bab uj Grab beli 2810
Sárga bab » Suti 27 őO -
Vegyes bab * zméSan 23 80 —
Kendermag Konopljpuoseme 20 80 — 
Lenmag Len 27 40 —
Tök mag Kofiőice 2ő 70__
Bükköny GraboVka lő 4 0  —

532 sz 1911 Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. le. 102 §-a érlelőiében ezennel köz 
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbí
róság 1911. évi V 4-01/1 sz. végzése követ
keztében Weisz Mór budapesti cég javára 
900 kor. s jár. erejéig 1909 évi augusztus 
hó 26-án foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt 1612 К becsült szoba 
bulor. czipőkenvöcs, szurok és kaszákból 
álló .ngóságok nyilvános árverésen Hadainak 

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás 
bíróság 1918 V. 401/1 sz. végzése folytán 
67ő kor. lőkekövelelés, ennek kamatai éí 
eddig összesen 96 kor. biróilag már megál
lapított költségek erejéig Csáktornyán leen
dő eszközlésére

1911. évi szept. hó 22-ik napjának d. e. 11 órája
határidőül kilüzetik 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 melleti 
a leglöbbel Ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni.

Csáklornya, 1911. szepl. 6 69c

Hirdetések felvétetnek
e lap kiadóhivatalában. 

# # # # # # # # #  

A hölgyek tudják legjobban m у fontos a

SZFP, üde arc
mily hatalom és kincs az, mily 
előnyökben részesül egy szép nö.

Szépnek lenni azonban' nagy feladat, nem elegendő, 
hogy valaki csinos, f< ss ég kedves h*gyen, hanem a 
legfontosabb, hogy az arcbőre tiszta sima legyen.

A nők tudják ezt és ezért nagy gondot fordítanak- 
az arcbőr ápolására, a szépség fentartáeára és emelésére.

A F Ö L D E S -fé le

M A R G IT -
C R E M E

az egyedüli szer, mely 5—6-szori használat után biz
tosan eltávo'it kiütéseket, pattanásokat, miteszert, 
szeplőket, máj foltokat, ráncokat és az arcot fehéríti, 
üdít« és fata lítja .

A Fö des féle Margit-Créme telj» sen ártalmatlan, 
páratlan és csodás arc*szépitö.
Kapható az egész világon. Tége'ye I kor. és 2 kor.

Részit» és postán küld»:

FÖLDES KELEMEN gyóíy M .ré Sz ARADON. 

Kapható Csáktornyán: PETHÖ JtNÖ gyógyszertárában. 
___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ Щ  Í É Í
bükk hasáb, szállítok Szlavónia 
erdőmből bármely állomásra bér- 

mentve.

Klein Gyula, Barcs.

»oirjei unó,
bukovo cjepanica, odpremnni b 
moje slavoniaiske Sütne na kojigod 

átacion.

Klein Gyula, Barcs.

Eli ízlet
Üetenyén, Zalatnegyfben,

bírósági székhelyen, hat évig még adómentes

Korcsma, tiávéház és venilépló
vezetés h ánya miatt sürgősen eladó. Kitűnő 
üzletmenet, mHy fogyasztási bárcákkal iga- 
Eoltíilik. Ar a modern berendezéssel együtt 
>J4009 korona, átvehető 4 —5000 koronával.

Ö zv . H o r v á t h  P é te rn é .



Ó szilvdrium I ®  Ю
literes palackokban literje 2 K, 60 fillér se moraju na fal ciene dobiti pri I

Rosenberg Lajos I
СШ Ю шда I

697 1—2 У

: Ugyanott használt üres hordók olcsó árban kaphatók; I

Ili № i№  m ű t
RUZICSKA ALBERT cég a pettaui vasúti állomás

közvetlen közelében a kor igényeinek megfelelően teljesen uj göz- 
fürészl építtetett, mely gőzfürész, részben bérmunkák teljesítésével, részben 
pedig saját faanyagának feldolgozásával fog foglalkozni.

Ezen gőzfürész gyárban minden iparos, a ki faanyagok feldolgozásával 
loglalkozik alkalmat talál, hogy az uj gyalugépeken és körfűrészen mérsékelt 
munkftdijért faanyagát a feldolgozáshoz elökészilksse és meggyalultassa és ez
által a munkáját könnyebben és gyorsan végezhesse

A cég különben továbbra is bevásárol és raktáron tart minden fa|ta fa
anyagot és kész fűrészelt Iákat és kéri a tisztelt vevöközönségel, hogy a 
gyárat lehetőleg foglalkoztassák.

—  Legjobb és lehető gyors kiszolgálás feltétlenül biztosittatik. = * =

Nova paropila шт а д и ш (Pattaii).
Tvrdka ADALB. RUZICSKA u Ptuju poleg zeljez- 

nicke kolomije ptujskog kolodvora je dala zidati jedrm
paropilu (parnn Zngti) koja je lakó dobra, kako u danaönjem. vremenu na)- 
bolfla more bilt.

(Jva tvrdka bude reznla i svoje drva i za plaCu ludska díva takaj.
Ima Ci*de nőve hoblicke masine i krugn»1 Zage i svi s drvom delajuéi majs- 

teri moreju lám svoja drva pripravljali i hoblili i lo za main plaCu i tako. 
da majsteri delo hitro budu mogli svrfeiii.

Tvrdka kupi svakovrstna drva i proda gotova rezana (Írva.
Zalo tvrdka moli svakoga, koga tiée, nek izvoli svoje posle pri joj dali 

óba v ill, jo I prodati ill od je ku piti, jer óva tvrdka bude svo|U duZnost naj- 
!>ol|e i nailletnije svrSila i se trsila. da svaki. ko| Zom posla ima, Zom naj- 
zadovoljneSi bude. tíM

Nyomatott Fiáchef Fülöp (Strausz Sándor) knnvynyomdájában Csáktornyán.

„ K u la t á r “
szobrász- és építőművészek által tervezett 

kész művészi síremlékek állandó kiállítása

Budapest, Vili., Köztemető ut 4 szám.
T e le fo n  91 7 6 . Iro d a .

B L U M  L A J O S  sírkőraktárában.
M  s •

Fix fize té s
és magas jutalék mellett alkalma
zunk vidéki ügynököket, sorsje
gyek részletfizetésre váló eladásá
hoz. Havonkint elérhető jövedelem:

300 -  600 к. ...J
Hecht Bankház Részvénytárs.
Budapest, Ferenciek-tere 6.
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