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„ C ir ill apostol uj m egvilágításban“ .
Ily fejezet alalt védekezik Lajlmann 

György kotor: adminisztrátor a »Zala« 51 
számában. Védelme íámogalására azonban 
nem hoz fel -bizonyílékokat, hanem a rabu- 
lisztika terén elég ügyes taktikával gyanúsít 
és vádol.

A »Muraköz« hasábjain e tárgyban meg
jelent tények fenntartása mellett felesleges 
a »békeszerető« cikkírónak jelentkeznie,mégis 
rövid válaszunkban a védelem egyes pont
jaira reflektálni akarunk.

Az eddigi cikke?ésekben részünkről be
csületsértést nem látunk s ez a szándék 
távol is áll tőlünk de Lajtmann György 
adminisztrátor működésével elég okol szol
gáltatott arra, hogy annak elbírálására az 
igazságos kritika megszólaljon.

Főlisztelendő U r! A »cikkírót tényleg 
nagyon banlja, hogy a nép esztétikai érzéke 
fejlődésére« »más dialektusban« írt kétszó- 
lamu egyházi énekeket, melyeket a »temp
lomi énekkar« nem muraközi, hanem két
ségtelenül ékes délszláv nyelven szóról-szóra 
énekel, mit az asztalunkon lévő »Mala cirk- 
vena pjesmarica Vilko Novak dvoglasno sa 
pratnjom orgulja udesio Zagreb« kézzelfog
hatóan bizonyíl.

Fordítsunk csak egyet s világítsuk meg 
a dolgot más oldalról. Ha adminisztrátor úr 
csakugyan hazafiságot és liszta szeretetet 
hozott volna magával Rotorba, akkor ennek 
éltető melege bizonyára már régen áthatna 
ill npndekit és mindent a kotori iskola most;

már állami lenne s ennek 7. és 8 . osztálya,
I melyet három évvel ezelőtt szerveztek, sem 
állana, tanító hiányában, árván; Ön ma már 
kotori plébános lenne s a templomi énekkar 
ma 50, szebbnél-szebb magyar egyházi éneket 
énekelne, melyeket Kotor józan felfogású, 
derék polgársága sokkal nyugodlabban és 
sokkal szívesebben hallgatna, mint a becsem
pészett illír énekek kihívó szövegét.

De Ön nem ezt akarja. Hanem hogy 
nekünk volt igazunk, amikor az ellenkezőről 
vádoltuk, önmaga bizonyítja ama őszinte s 
ellentmondást nem tűrő kijelentésével: »küz
dők az iskolák államosítása ellen« — habár 
minden magyar ember mélyen érzi és szentül 
meg van győződve arról, hogy csakis az 
állami iskolák azok az iskolák, melyekkel 
nemzeliségi vidéken a magyarságot megvé
deni s a magyar nyelvet a nép között in- 
tenzive terjeszteni lehel. S Ön ezzel a felfo
gással ellentétben nemcsak a kotori iskola, 
hanem más isko.'ák államosítása ellen is 
állást toglal. Ezekre a kijelentésekre a I. ol
vasóközönség bizonyára nem fog »elképedni«, 
hanem inkább levonja magának a konzek
venciákat belőle, mert olvassa védekezésében, 
hogy a község házán is szervezve vannak 
emberei, melynek révén elég erős a befo
lyása olt is.

A holtak békés nyugalmát nem szeret
jük zavarni s azért a kegyelet megsértése 
nélkül csak annyit jegyzünk meg: nem a 
»békeszerelő« ember volt a plébánosok el
lensége, hanem a békét hirdető pap akarta 
az egész tantestületet községi jegyzőstül bör

tönbe juttatni s midőn pőrét elvesztette, 
búsan fizetett és a kibékülés terére lépve, 
sóhajtva idézte Sallustius Jugurthájából a 
mindig igaz mondást: Concordia res parvae 
crescunt, discordia maximé dilabunlur. Mert 
mint o k o s , tapasztalt ember ezzel az idézettel 
is a produktiv munka eredményes voltát 
bizonyította be. Áldás és béke poraikra !

Az élőkkel való összeférhetetlenségre 
vonatkozólag még a hülye részéről sem té
telezünk fe! annyi gyámoltalanságot, hogy a 
fejéről leütött kalapot maga vegye fel s érte 
még köszönettel is tartozzék. A társadalom 
minden rétegében találhatunk krakélert. Üres- 
fejű, sivárlelkü ember az, aki a saját lelki 
rútságát másban tízszeresen akarja feltűn
tetni s elbizakodottságában, a magáról való 
örökös kakukolásban, elég dőre elhinni azt, 
hogy az általa sértettek között ő a bileliai 
József álombéli kévéje. Az ilyen egyén sok
kal veszedelmesebb jó barátnak, mint ellen
ségnek !

Egyebekben pedig ajánljuk Főtisztelen- 
dőségeduek: iparkodjék igazi paphoz illő 
szüzüszta keresztényi szeretettel boldogságot 
teremteni s akkor meglátja, hogy Ön lesz 
a boldogok között a legboldogabb s mi tisz
telettel fogjuk kalapunkat Ön előtt megemelni, 
mert az ily lelkiatya ezt a tiszteletet tőlünk 
meg is érdemli!

Felh ívás a „M uraközi T an ltö k ö r" tagjaihoz.
Kedves Kartársak !

A »Muraközi Tanítókor« választmánya f. év 
március hó 2-án tartott ülésében a Ma-

Silhuettek.
Irta : Kontier Gyula.

. .. Pompás egy darab Méltóságos Uram ! 
Igazi tiszta parasztvér. Üde, mint a harmatos 
bimbó, kívánatos, mint a kaviár!.. Mondhatom, 
a legpompásabb darab, amit eddigi pályámon fel
hajtottam. Kemény a húsa, mint az acél, orcáit 
aranyos zománccal vonta be a nyári nap heve. 
A lelke, a szíve — akár a szinarany !. .

— Ugyan hagyja már abba, Stern ! A maga 
mérés beszéde tán pezsgésbe hozná az én hüllő 
véremet, de . .. hehehe ! . . .

— Parancsolja, hogy behozzam ?
— Lássuk I
Stern ur kiszól az ajtón; egy életerős, karcsú, 

18. év körüli parasztleány lép be. Orcáin két tüz- 
vörös rózsával. A félelemiől-e, vagy tán a fényesen 
bútorozott szoba miatt kerültek azok oda? — erre 
már csak az a szepegő, naiv falusi leányka zaka
toló szivecekéje tudna felelni. Esetlenül babrál 
szűzfehér köténye csücskével s csak úgy susogja:

— Dicsértessék a .. .
A végét azonban elnyeli. Rémílően hat reá 

a méltóságos ur fürkésző pillantása.
Stern ur elégedetten dörzsöli két húsos, vö

rös tenyerét.
. — Tán vissza is vonulhatnék Méltóságod

engedőimével ? . . .
— Helyes, Stern. Oda.
És Stern ur visszavonul. Azt azonban vilá

gért sem mulasztaná el, hogy jelentősen ne pis
logjon a mereven, elbüvölten bámuló méltóságos 
ur felé, kinek éles pillantásai, mint tüzes szúrós 
nyilak érik a leányt: — az orcáin, minden izében

remegő testén. A méltóságos ur monoklija több
ször csörömpölve hullt le a faragott szék karfájára. 
Ilyenkor a leány felrezzen, azúrkék szemében a 
félelem ezer vegyüléke gjujt lángot; olyan mint a 
pompázó, virágzó természet életrekellő antik 
szobra ! ..

A méltóságos ur leereszkedően mosolyog; 
kecses mozdulatokkal lépdel a leányka felé s ineg- 
simogatja bíborvörös orcáit.

— Maga lesz tehát gyermekem, a mi kis 
szobacicánk? Helyes. De aztán megbecsülje ám 
magát. Olyan helye lesz itt, mint a selyem fé
szekbe cseppent verébfiókának.

Pár markirozott köhintés után igy folytatódik 
a vallomás:

— Hogy is hívják édeském?
— Ju .. . li .. . isnak .. . kérném alázatosság

gal a méltóságos tens u rat! . .
— Julis? — Juliska?! Pompás fiam! — s 

csettint nyelvével, csak, úgy . .. nagyobb nyomaték 
kedviért .. . Azonnal hivom a szakácsnőt s 6 majd 
elrendezi magát, szentem. Aranyos egy öreg néniké 
ám 6 ; gyöngyélete lesz mellette . . .

— Stern u r !
— A . . .  á . .. kérem, parancsára Méltósá

godnak !
— Mennyit is kér havonkint Juliska.
— Csak 20 К-t, könyörgöm.
— Rendben van. Becsületes arcú leánynak 

nézem, adok neki mindjárt 30 К-t. Megelégszik 
ezzel Juliskám ? ..

— Szépen megköszönni gyermekem. Сэак 
gyorsan megköszönni. Ugy-e, milyen агапуоэ egy 
ember a méltóságos ur?!

S Julis sietve kapja el a méltóságos ur bri

liánsokkal díszített tejfehér kezét. A csókot egy 
forró könnyűvel is tetézi; no de a nagy boldog
ságért ! . .. ♦ **

Künn tépi, rázza a csupasz gályákat a sü
vítő fergett-g. Ilyenkor Juliskáiknál komoly vesze
delemben forgott a zsupptető. De most mióta úgy 
felvitte a jó Isten Julis dolgát . . . piros cserép 
sorakozik szép rendjén a szarufákon. Benn is ba
rátságos a hangulat. A kályhában ropog a rösse. 
A derék Julis özvegy édesanyja sem fázik, mint 
máskor, hisz duplán fiit: a kályha, meg a boldog
sággal teli lelke . . . Szinte kicsattan az arca, amint 
mohón meséli a Takácsné komám asszonynak:

— Jaj, galambom, komámasszony, — a 
Julis? Finom úri dáma legz az! Méltóságos urnák 
a felesége . . . Kanállal eheti a csillogó aranypénzt, 
annyi lesz. Aztán nekem is küld, hiszen már eddig 
is küldött, pedig sokat! . ..

— Istenem, Istenem, — sopánkodik a ko- 
mámassznny, — ha még én egyszer olyan süldő 
leány lehetnék ! .. .

— Elmenne kend is Pest városába. Nagy 
város a’, fáin város . . .  Istenem. Istenem . . Sze
gény Julisom .. .

— Ej, no, csak ne sirjék kend, komám asz- 
szony ! . . .

Tudja, galambom, — a boldogság hát 
mert .. . mert . . .  s itt közel hajolva szinte leheli 
a hét pecsétes titkot: unoka is lesz nemsokára! 
. .. Talán egy hónap múlva . . .

A gyér napvilág összeölelkezve találja a két 
öreget, összefoly a könyük, mert igy szebb köny- 
nyebb a sírás ! . . .

2Я$

XXIX évfolyam. Csáktornya, 1912. március 10-én. 10. szám.
A lap szellemi részére vonat- I I  ElHzatáal árait:
kozó minden közlemény a szer. Ш Ш ■ ■  B A  Ш ЩШ A  ■ ■  Egész évre . . . Bkot.

keszlőség nevére küldendő. Ц f i  I I ^ 1  Ц  I #  I I  Я  Fél é v r e .................... 4  kor.
K ia d ó h iv a ta l :  l a l l  I  I  V C  I I  I I  I  I  Ш  Negyed évre

Slrausa Sándor könyvkeresk«- I V I  1  |  I I  Ж Л  1 %  И  Egyes szám ára 2 0  fillér,
dése. Ide küldendők az előfizetési I I I  Щ Ш  Ш Ш Ш Ш ■  m  Ш Ш

dijak, nyiltterek és hirdetések magyar es horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. H,rdetéwk l“t*"yMee •l4" itut"ek 

Telefoa szóm 34. M egje lenik  hetenk int egyszer: vasárnap . Nyllttér petltsara 50 fillér.



gyarországi Tanítóegyesületek Országos MÉPCÍUS IS S Й ШЬйГЙАУ 198210 К 2 1  f. brutlo jövedelem mellett
Szövetsége által bemutatott s f. évi ju- " Г в И  13 5  * К 94 Г (4718578 К) tiszta пуеге-
lius hó 2. 3. és 4*ik napjaira kitűzött VII Zalaegerszeg város közönsége az idén mérmyel zárul.
egyetemes tanílógyűlésen a tárgyalásra »• nneg fogja ünnepelni március Í5*él, a ц д Csáktornya vidéki Takarékpénztár 
felveendő tételek közül az alábbi bárom magyar szabadságtörténetnek legnagyobb, Kriege is tanúságot lesz fejlődéséről, 
tételt jelölte ki a lanítókörnek tavaszi köz- legemlékezetesebb napját. Kívánatos, hogy д mér, (öbb vagyontéie|ei- *
gyűlésen leendő kidolgozására: a vármegyénknek lobbi városaiba.Js koz- ? 2040452.47 К (1877128.72 К)

1. A U nitóság anyagi érdekeit igeiben is megünnepeljék. Zalaegerszegen Ad6sIevelek 252937.41 » ( 255115.41 .
érintő kérdések. már évrtróta, mióta csak megindult a Csány HhIÍ bef adóslev. 88122.— * ( 104674.— ,)

2. A tanítói állás értékének eme- szoborra való gyűjtés, mindig e szoborüggyel Értékpapír sz. 43592.70 * ( 43184.60
lése. Az egységes képesítés. kapcsolatban ünnepük márc. 15*ét, vagyis а Főbb tehertételei pedig:

3. A dm inisztratív kérdések. közönségnek öukényles adományaiból mindig H e t é t .................. 987506 53 К (913422.84 К)
Aki az igen tisztelt karlársak közül a gyű|t a bizottság a szoboralapra, s ez év- Heti betét . . . .  82799— * ( 97587.— *)

fent kijelölt bármelyik tétel kidolgozására ben is. A szabadsághősök szellemével légin- Visszleszámítolás 987735.35 * (892272.78 » 
vállalkozik, tiszteletteljesen kérem, hogy ab- kább összefér az ilyen tartalmú emlékűn- A mérlegszámla vagyonösszege 2509278.69 
beli szándékát szíveskedjék velem folyó év nepély. A szoborbizottság, melynek elnöke К (2340943 12 К) az összes ágazatokban 
március hó 25 ig bezárólag tudatni, illetve Bosnyák Géza országgyűlési képviselő, kéri tehát 168335.57 К az állományszaporodás 
azt nekem bejelenteni; mert a tanítóköri a vármegyei egyesületeket s ünnepélyrende- Az eredményszámla 180580.27 К brutto 
gyűlésre való előkészületeket csak úgy leszek zőket, hogy az idei március 15 emlékűimé- jövedelem mellett 4191340 К (3931963 К) 
képes loganaiosítani, ha igen tisztelt Kartár pélyt az egyes községekben szíveskedjenek tiszta nyereséget mutat, 
saim szives közreműködésükkel megajándé- úgy rendezni, hogy vagy a néhány filléres  ̂ ; .
koznak a a lenti korszerű tanügyi kérdések belépőkből, vagy csak az önkéuytes adoma- Ц (j L 0  N P  E  L E  K.
közül legalább is egy léteinek — tetszés nyokból juttassanak egy-egy kis összeget a ------
szerint választva — a tárgyalása a közgyű- Csány szoboralapra. Л ё г n a p r a .
lés tárgysorozatába felvételik. Erre különösen felkéri a Bizottság e TivoI napnyagAtra> R eszkető  kezekkel

Választmányunk a Muraszerdahelyen !;ф  utján a tanító és jegyző urakat, akik Egy kicsi kunyhóban írom üdvözletét:
tartandó ez évi közgyűlés idejéül május hó többnyire eddig is már sok jóindulatot ta- мят а nagy ünnep van. Egy szerény veraecakét:
2-ik napját tűzte ki. Dúsítottak az Ügy iránt, S akik többnyire j Máma nagy ünnep van! Egy szerény versecskét'

Tiszteletteljesen hidalom a tanítókor élén szoktak állani a községi és környékbeli Egy szegény asszonynak Mert e szegény a sszon y
igen tisztelt tagjaival azt is, hogy a »Zala- hazafias összejöveteleknek. Van ma ne ve napja. Senki sem gondolja
megyei Általános T a n te s tü le t .  -  melynek A szoborbizottság nem ok nélkül h iva t - j£  f  
a »Muraközi Tanítókor« kiegészítő részét koüik e hazafias nemes ügyben most a ta-
képezi — 1911. év augusztus hó 28-án, nltó és jegyző urakra hiszen ők a mi gya- __ ® öve я a ro  y.
Keszthelyen megtartott közgyűlése halároza- korlati, szellemi és erkölcsi életűnknek a K a r c o l a t o k
tilag kimondta a »Magyarországi Tanítóegye- mozgó szervei. Aztán a szoborbizottság, el- A mai társadalomból ellesve
sületek Országos Szövetségé« be tagul való múlt ugyan egy éve, hogy semmi gyűjtést Дг váUozásait M  n6i s0hajl^
belépéséi és az eddigi 2 korona, tanévre nem rendezett e célra. Nem hanyagságból, teremti;
szóló tagsági díjat ezután polgári évre szá- hanem szándékosságból történt ez így, hogy Férjhez akarok menni!
mítva, 1912. év ja n u á r hó 1-től 4 кого- j a közönség ne zaklaltassék íolytonosan. Azon- *
nára emelte fel. ban a gondos figyelmei most már megkívánja! Minden hölgynek két ideálja van: az egyik

Végül kérve kérem azon igen tisztelt a gyűjtés, mert igaz. hogy 30 ezer korona az igazi, a másik a valódi! 
kartársakal, kik tagdrjhálralékban vantfak, összegyűlt már, de még szükséges legkeve-
szíveskedjenek hátralékukat a közgyűlés nap- sebt) ötezer koronát gyűjteni s a batáridőig A ^öregebb leány is szeretne fiatal asszony lenni, 
jáig föltétlenül rendezni, hogy igy csekély- immár csak másfél év van. Máslél év múlva * , ... .
ségemet és magukat a további kellémetlen- már betetőzést kell nyernie a díszes és méltó # »“ w“ » *
ségektől megmentsék. művészi emlékműnek, mely egyúttal Zala- *

Csáktornya, 1912. március hó 9-én. vármegye közönségének erkölcsi nagyságára Aki hosszli beszéddel készül szerelmet v&l-
Kartársi üdvözlettel '9 felépülni. lani, úgy jár, mint aki leves előtt sokáig imád-

B rau n er  Lajos Erre a gyűjtésre kilűriőbb alkalom nincs, kozik. Kihűl a levese.
» .Muraközt Tanítókor. einokr. mint március 15-ike, mikor a szabadsághő- . . . .  * . . .  \ .

_______________________________________sökneK és vértanuknak emlékére szentelünk ',. , Ibmi.g a nyelvünk ellen panelodnak a fér-
, r,..,. . . . . . .  ^ . . ..... fiák. hllelejuk. hogy aki mindig hallgat, annak,  .  ünnepel. FolhíVjuk-tebát a figyelmet s to l-;Mha slnc3JÍB„ a. bl B

IT , kérjük mi is a községek vezetőit, különösen a i ------- o z iu i.
c s o . n i k e ^ V S“ ' Ä ; , "  le'kes lfj«ságot, hogy a szoborbizottságnak -  Kinevezés. A kereskedelmi miniszter 
Isten lássa, hallja könyörgésteket. óhajtása és kérése szerint rendezzék a márc. Horváth Antal posta- és távírdafelügyelőt,

Majd elkezdi a tanító csendes, imádkozó 15 emlékünnepet. akit a mull év folyamán a Csáktornyái posta-
hangon: . A gyűjtött összegei Zalaegerszegre kell hivataltól, melynek főnöke volt, a pécsi posta-

~~ Mc«t is lm id ő n »а " т е gyünk küldeni a Csány szoborbizottság címére. és távírdahivatalhoz pénztárosi minőségben
Pár perc múlva visszhangzik az akáclombos áthelyeztek, a szekszárdi posta- és lávirda-

utca, mint teli tüdővel kiáltja az éhes gyermekhad: ^  M u T tlk ö z i éS C sü k to m V & V iílé k i Anva^  vezetésével bízta meg. Horváth Antal
— Is-ien-ve le! , . f  felügyelőnek ez az előléptetése csak újabb
Csak egy néma, rongyokba burkolt fiúcska l a k a r é K p e i lZ tá r a k  m é r le g e i .  jele az igazgalóság s minisztérium bizalmá-

marad a padsorban. Bátortalanul tekint tanítójára. „ . , . , ., . ,
Arcáról lerí a szívfájdalom, meg az éhség ... I A Muraközi Takarékpénztár mérlegé-, * \   ̂ л . s e szar( 1̂ Роа1я- és tavin

— Ferkó, hát te nem mész haza— ebédelni? bői örömmel megállapíthatjuk az üzlet fel- i “ ,vatai vezetésével történt megbízásból ki-
— Nem kérem, ma nem ebédelünk .. .  leudülésél íolyólag személye iránt isméleltve megnyílat-
— Nem? Miért fiain? ...  . kozott. Szekszárdim a pécsi poeta míütá|ára

Nincs pénzünk; nagyon szegények vagyunk! A mérleg lobb vagyontételei a következők:. ц : |)09tapa|0la épü„ me |Vet niáius havában
Fájdalmas akis fiú hangja; a szív legfájóbb Váltótárca . . . 2012944.80 К (1084580.44 К, ' ’ .

húrjaiba markoló. Adóslevelek . . 535996.— » ( 545391.— ») ‘ d -ren(leltelesének.
— Nem keres az édes apád, az édes anyád Heti bef. adóslev. 148695.— » ( 144540.— »V március 15. Magyarország politikai

sem? Értékpapírok . . 4 7 0 1 0 — » ( 18570.— újjászületésének évfordulóját Csáktornyán a
Édesanyám Peetan szolgál, de nagyon kevés Különféle adósok 31220.29 » ( 59915.42 »V szokásos módon ez évben is megünneplik

Pén*l Ésa azTde9 aetáde?8 ПеШ Ur dolgozni A főbb tehertételek pedig: Az iparosok dalárdája rendezi 15-én este a
Az ninnes kérem. Öreg anyám mondta, hogy í!( ^ 1 ‘ • • • • 1204241.56 К (1173820.78 К) í Zrínyi-szálló nagytermében; kezdete 8  óra-

van, nagy nr, méllóságos ur. De én nem hiszem betét . 1tKH)80.-— » ( 172122.- *) kor. Az ünnepi beszédet Pozsogár Hezső dr.
el, meri akkor mi nem lennénk olyan szegények!.. Visszleszáraítolás 900966. » ( 622396.21 ») ügyvédjelöll mondja. Lesznek még szavala-

. # *  ̂ * A mérlegszámla vagyonösszege 2819658.63 j tok s a dalárda dalokat log énekelni Ünne-
A negyedik kép az, minién írom'e sorokat, f  ( 2 6 0 8 2 U 7 7  éf! | Р«'У lesz « т а р  az áll. lauitóképzű-inlézetben

Frissen, úgy, mint hallottam. Mig bent zsongnak ,1Z Ü!isze!i ágazatokban .111463 8 6  К s az áll polgári iskolában is a délelőtt fo*
szivemben e fájdalmán história akkordjai, .. mig állományszaporodás. lyatnán. Az iskolai ünnepélyeket d. e 9
hull szememből a szánalom könvje . . .  A nyeremény- és veszteség számla órakor istenitisztelet előzi meg



— Halálozás. Igaz részvéttel értesülünk, 
hogy Herboly Alajos muravidi áll. Isk. ta
nító fia, Herboly Árpád, élete ltí évében f 
hó 1 én rövid szenvedés ulán elhunyt. A bol
dogult hült tetemeit f. hó 3-án d. e. 9 órákor 
helyezték el örök nyugalomra a muravidi 
sirkertben. Áldás és béke hamvaira!

— Fölvétel a Tanítók Házába. A »Zaia-
megyei Általános Tanítóleslűlet« kiegészítő 
részét képező« Muraközi Tanítóköré«-nek a 
budapesti Ferencz Józset Tanítók Házában 
létesített kedvezményes alapítványi helyére 
az 1912— 1913 tanévre oly muraközi, eset
leg zalamegyei tanítóknak a budapesti tudo
mány- vagy műegyetem vagy egyéb tő- és 
szakiskolában tanuló kiváló előmenetelő, 
példás magaviselet fiai pályázhatnak, kik 
egyszersmind a »Zalamegyei Általános Ta- 
nílótestűleU-nek s az Eötvös alapnak tagjai. 
A tölvételre folyamodók a kérvényhez mel
lékelni tartoznak: születési, tanu'mányi és 
esetleg erkölcsi bizonyítványaikat A hiány
talanul felszerelt kérvények az Eötvös-alap 
(Országos Tanítói Segélyegyesülets) elnöksé
géhez címezve, 1912. év március hó 31-ig 
nyújtandók be Brauner Lajos Csáktornyái 
áll. elemi isk. igazgaló-laníló, a »Muraközi 
Tanítókor« elnökéhez.

— Közgyűlés. A Csáktornyái Társaskör 
f. hó 3-áu tartotta meg évi rendes közgyű
lését. A gyűlést a kör elnöke, Zakál Henrik 
ügyvéd vezette. A tudomásul vett elnöki 
megnyitó ulán az 1911. évi számadást 
Tomka György és Ruesz József tagok vizs
gálták át, akiknek javaslatára a közgyűlés 
a számadást helybenhagyta s Pólyák Mátyás 
penzlárnoknak a felmentvényt megadta. Az 
előterjesztett jövő évi költségvetéshez is hoz
zájárult a közgyűlés; majd a társaskör hírlap
jait adta albérletbe. Legnevezetesebb mozza
natát a gyűlésnek a lakásváltoztatás kérdése 
képezte. A társaskörnek e tárgyban kiküldött 
bizottsága a Hajas József vendéglőssel lefoly
tatott tárgyalásról jelentését megtévén, a 
közgyűlés az előterjesztett bérleti feltételek
hez, azok meghallgatása és megvitatása után, 
hozzájárult s igy a Csáktornyái Társaskör 
rövig idő múlva a Zrínyi-szálló épületébe 
költözködik át

— Bezárt iskolák. A múltkor erre vo
natkozólag hozott tudósításunkból véletlenül 
kimaradt az iparos-tanonciskola. Történeti 
hűség kedvéért tehát utólagosan közöljük, 
hogy a polgári iskolával egyidejűleg az ipa
ros tanonciskolát is bezárták 10  napra a 
polg. iskolában járványszerüleg fellépett füllő- 
mirigy daganat miatt.

— Eljegyzés. Lukmann Nándor mura- 
szerdahelyi körjegyző eljegyezte Horváth 
Mariska kisasszonyt Dékánfalván.

— Közgyűlés. A Csáktornyái lzr. Nő
egylet ma délután 3 órakor tartja a hitközség 
tanácstermében rendes évi közgyűlését, melyre 
a tagok ezúton is meghivatnak.

— Csak Mauthner-féle MAGVAKAT vásá
rolnak helyesen gondolkodó, számító gazdák és 
kertészek még akkor is, ha mások olcsóbbak vol
nának, mert tapasztalatból tudják, hogy ez csakis 
a magvak rovására és a vevők kárára lehetséges.

— A Sírok gondozása. Szokásba jött, 
hogy egyesek kisebb-nagyobb alapítványokat 
teltek, ezeket a város kezelésébe adták ál 
azzal, hogy ezekből a letétekből a sírokat az 
elöljáróság a temetőben gondoztassa. Ez azon
ban mindenkor nagy terhet rótt az elöljáró
ság vállalni, melynek már csak azért sem 
tehetett mindig eleget, mert a letétek sokszor 
nagyon csekélyek voltak, amelyekből a sírok 
gondozása teljes lehetetlen volt. A városi 
képviselőtestület a múlt gyűlésen ezzel az

üggyel foglalkozott s kimondta, hogy a sírok 
gondozása címén 1000 К uál Kisebb alapít
ványt nem vesz át kezelés céljából.

— Helyreigazítás. Lapunk múlt számába 
a városi képviselőtestület közgyűléséből ki
folyólag hiba csúszott he, mert Fejér Jenő 
és Benedikt Béla nem az 1913. évi költség- 
vetés összeállítására küldettek ki, hanem 
hogy az elöljárósággal az esküdtek jövő évi 
alaplajstromát áHítsák egybe. Amit ezennel 
helyreigazítunk.

— A »Magyar Figyelő« ismét gazdag és ér
iékes tartalommal jelent meg. Seress László foly
tatja »Kossuth, Görgei és Szemere« címen rneg-

: kezdett történeti tanulmányát, amelyben a magyar 
szabadságharc három kiváló vezéralakjának kia
datlan leveleit ismerteti. Báró Roszner Ervin *A 

'suffrage universal Franciaországban« címen szin- 
) lén új részletet közöl abbói a nagy feltűnést keltó 
cikksorozatból, amelyben az általános választói 
jognak Franciaországban lévő halálait és követ- 

1 kezményeit mutatja be. Nagy érdeklődéare tarthat 
I számot Reményi Antal kiváló publicistának »Anglia 
Egyiptomban és Kitchener lord« feliratú dolgozata,

! amely az egyiptomi kérdésről tájékoztatja az ol- 
vasót. Dickens születésének százéves évjordutójáról 
Yollland Artúr érdekes tanulmányban emlékezik 
meg. A szépirodalmi részben Tömörkény István 
mesteri novelláját, »Kutyavér a havon« találjuk. 
A számot gazdag és változatos »Feljegyzések« ro
vata egészíti ki A »Magyar Pigyelő«-nek előfizetési 
ára negyedévre tí K. (Budapest, Andrássy-ut 10.'

— Nem adják bérbe Balatonfüredet. A
A balatonfüredi részvény társaság, melynek 
megalakulásáról a lapok annyit írtak, dugába 
dőlt, nem lesz belőle semmi. Azokból a 
nagyszabású álalakílásokból tehát, melyet a 
részvénytársaság Füred fürdőn tervbe vett 
semmi sem lesz, marad minden a régiben 
A tulajdonos szent Benedek-renddel évek óta 
tárgyalnak a pénzemberek tél víz idején, mire 
azonban kitavaszosodik, félbeszakadnak a 
tárgyalások s Balalonfüreden ismét csendes 
mindet).

— Nem vigyáztak a gyerekre. Özv.
I Notaries Ferencné lapáthegyi asszony múlt
hó végén lakásáról Csáktornyára távozott, 
anélkül, hogy fi éves kis János fiát valakinek 
a gondviselésére bízta volna. A gyermek 
egyedül lévén, gyulával kezdett játszani s a 
a lakás mellett összegyűjtött szalmarakást 
játék közben meggyujlolta. Az igy támadt 
tűz folytán nemcsak édesanyja lakóháza, 
hanem a ház mellett álló présház is hamuvá 
lett. Az okozott kárt 2120 K ra becsülik. A 
gondatlanságból eredt tűzesetből kifolyólag 
özv. Kolancs Ferencnél feljelentették s Cvet- 
kovics Mihályt is, akivel az özvegyasszony 
vadházasságban él.

— A Kultúra. A 3. számának tartalma a következő: 
Mors eques: Veiejtékee garasok: Lux Terka: Máté nem akar 
dolgozni. OrbóZ Atilla: Ilyen az élet I H. Halmy István: A 
mese. Kézdivásárhelyi Molnár Kálmán: Néhány szó a ma
gyar dalról. Hangay Sándor: Fgric-dal. Virágtnek. László 
István: Álmok. Otthon. Barabás Atala: Rajna mentén. Rad- 
ványné Ruttkay Emma: Egyedül. Patayné Farkas Gizi: Л 
költő felesége Igric: Parnasszus mozgó. Vitellius: Az asszo
nyok rágalmazója. Remetey Dezső: Hét szilaj csikó. Szenes 
Béla: Két cink. H. B.: Vicza regénye: Zsoldos László könyve. 
Alarion madár vére. Cholnoky Viktor novellái. B. B. G.: Az 
álomgép. Hun Etele: Maurice Maeterlinek; A méhek élete. 
B. B. G.: A nemi élet etikája és pedagógiája. Almavirág és 
Boldogasszony kis katonája. Családi kör (Interieur). Balassa 
Imre: Körmendi-Frim Jenő és a szobrai. Beödi Balogh Gábor: 
Barta Ernő kiállítása a Könyves Kálmán szalonban. H. B.: 
Németi M klós. Bias: Rákos Alice. Szőts András: Judit. 
Hangay Sándor.: Á rablólovag. Szőts András: Tiltott szere
lem. Keszler István: Kamarajáték. K ép ek : Körmendi-Frim 
Jenő: Leány. Lányfej. Egy hírlapíró. Virágtartó. Önarckép. 
Mátbé Olga. Schwalm Richárd: Rajzok.

— Automobil rendelet. Miután az Auto
mobil közlekedés föllendülésének a rossz 
utak a legnagyobb akadályai, a kereskede
lemügyi miniszter rendeletét intézett a vár
megyék alispánjaihoz, hogy a vármegye te
rületén az autóközlekedésre igénybe vett 
vicinális utak lokozottahb mérvben való 
tisztogatásáról s a kerékvágások behúzásáról, 
valamint a kellő vizvezetésről gondoskodja

nak. Végül, amennyiben azl tapasztalnák,

hogy egyes vidékeden az autó elleni gyűlö
letből kifolyólag az úttesten vasszögeket vagy
vasdarabokat szórnának el, intézkedjenek, 
hogy az illetők útrendőri kihágás címén fel
jele átessenek és meghüntettesseuek. Ezen 
rendelet alapján a járás főszolgabírája uta
sította a községi és körjegyzőket s általuk 
az elöljáróságokat, hogy a rendelet intézke
déseinek eleget tegyenek s az ellenőrzést 
állandóan gyakorolják.

— A »Vasárnapi Újság« meglepően gazdag 
és változatos sorozatát adja a pompás kivitelű, ak
tuális érdekességü képeknek. A hadsereg tátrai ski 
gyakorlaiai, a mexikói forradalom; a Nyugat lánya 
az Operában, A cárnő a Nemzeti Színházban, az 
angol királyné magyar ősei stb. adják e képek 
tárgyait. Szemere György regénye, Kaffka Margit 
novellája, Endrődi Sándor, Bállá Ignác versei, 
adják a szépirodalmi olvasmányokat. Egyéb köz
lemények: Kővári Szilárd kiállítása a Művészház
ban,aktuális arcképek s a rendes heti rovatok. Iro
dalom és művészet, sakkjáték stb. Előfizetési ára 
negyedévre öt k o ro n a , a *Világkróniká«-val 
együtt h a t ko ro n a . Budapest, IV. kér., Egye- 
lem-utca 4.)

— Elütötte a fa. Dr. Viola Vilmos 
Csáktornyái községi orvos a Kossuth Lajos- 
utcában házat bontat, mely alkalommal e 
hó 1-én szerencsétlenség történt. A szeren
csétlenség Vngrmecz Imre Csáktornyái nap
számost érte, aki életveszélyesen megsérült. 
A szerencsétlenség faldöntés közben történt, 
de nem az összeomló fal következtében, ha
nem egy fenyőfa által, melyet a dűlő fal 
letört s mely azután a menekülő Vugrinecet 
földhöz vágta. Vugrinec a szeuvedeW sérü
lések folytán meghalt.

—  Magyar Nemzeti Zarándoklat Lourdesba. 
A zarándoklat iránt oly mértékben mutatkozik 
érdeklődés, hogy nem egy, hanem két kölönvonatra 
is van kilátás. A lourdesi X. stáció szobrász) részét 
a jövő hó elején állítják fel. A felszentelés ünnep
ségén több francia zarándoklat vesz részt úgy, 
hogy nemcsak a magyarok, hanem idegen nem
zetbeliek tömege is hozzájárul az ünnep fényéhez. 
Az énekkar naponta gyakorolja P. Felicián lőher- 
cegi udvari pap karnagy vezetése alatt a szebbnél 
szebb magyar és latin énekeket, amellyel a fran
ciákat és olaszokat akarja meglepni a rendezőség. 
Főtiszt. Gaibl Sándor apálkanonok (Pozsony Káp
talan u. 3 ) alig győzi felelettel a számos érdeklődőt 
és kéri a hozzáfoidulókat, hogy elégedjenek meg 
a programmal — miben minden benne van — és 
ne kívánjanak külön írásbeli értesítéseket is, hogy 
munkáját győzhesse.

— Uj százkoronáe. Az Osztrák-Magyar 
Bank vezetősége elhatározta, tiogy uj száz
koronásokat fog kibocsátani. Ez elhatározás 
oka az, hogy a mostani százkoronas bankó
kat könnyű hamisítani. Az Osztrák-Magyar 
Bank ezideig is több hamis százkoronást fe
dezett föl s azt hiszik ebből, hogy még több 
hamis százkoronás van forgalomban. Ezért 
határozták el, hogy a most forgalomban lévő 
százkoronásokat újakkal fogják kicserélni.

— Megverték a fináncot. Szekerák Vince 
csáktonvai fővigyázó m. é. december 24 én 
éjjel szolgálatot teljesített a stájer határszélen. 
Amint őrjáraton volt, kél előtte ismeretlen 
egyénnel találkozott, akiknél csempészett tár
gyakat vélt találni. Az ismeretlen emberek 
ahelyett, hogy a tárgyakat átadták volna, a 
fővigyázót orvul megtámadták, saját fegyve
rével megverték s szolgálati táskáját is elvet
ték tőle Szekerák Vince fővigyázó a merény
iéiről jelentést lett s az ügyben a nyomozást 
a legszélesebb mederben meg is indították, 
de eddig eredménytelenül, mert a leneseket 
még nem sikerült kinyomozni.

Szerkesztői üzenetek.
Kuk Jónás. Várjuk az Ígért kis cikkeket. Versét 

is besoroztuk. Majd azoknak is sorát kerítjük. Ilinél többet 
ir, annál tökéletesebbeket produkál.

V . L. B u d a p e s t .  Jövő számunk bosza.



XXÍX. god. leéaj Csáktornya, 1912. marciuá 10-ga. Broj 10.

Sre poáiljke, kaj se tiée zadr- 
iaja növi nah, se imája pos- 
lati na ime urednika tu 

Csáktornya.

Izdateljstvo:
knjilara Stransz Sandora 
kam sepredplate i ohzna ne 

poéiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatakom í magjarskom jeziku izlazeöi druitveni, znanatveni i povuóljivi liat za púk

izlazi sv a k i tjeden jedenkrat i to: sv a k u  nedelju.

Prtéplatna e h i Jo:

Na celo le to ...........8 kor.
Na pol ieta .......... 4 kor
Na éetvert Jeti . . .  2 kor. 
Pojedini broji koStaju 20 fii.

ОЬмам и  pole« ptgedbe I fal 
raöunaju.

Odaovorni ur«dBÍk:

z r í n y i  k á r o l y .

2alostna sudbina naáega puka.
Naj vise ga takovih, koji se nikaj ne 

briniju s obCinskim s varmegjinskim ili pák 
s orsaCkim poslom. Tuliku se ne briniju, 
как sa lanjskim snegoin

»Vre na ravnaju gospoda!« veliju ovi 
i neidu glasuvat. Ako pák ide, ondaj na 
onoga da votuma, koj rnu foringu plali, di- 
jurjuma da ili pák nekakvu drugu stvarCeka.

lstina, da naravnaju gospoda obcinske, 
varmegjinske posie, takodjer i orsaőke, samo 
da malo gda imanio zahvalnost vu tem. lm 
dabi dobru uaravnali nebi pun bil orsag 2a- 
losti i jadni tu2bih. Naravnaju naáe posle, 
как je njim volja. Moreju to napraviti, jerbo 
vekSa stranjka puka neima nikakvu réC vu 
orsaőke posle, menjSa stranjka pák ueima 
tuliku znanosti, da svoju réő poSteno hasnu- ( 
vati more. Так su navuóali naSega puka veő! 
od negdaSnioga vremena, da nikaj né razmi 
od orsaőkih poslov, nek se da vodili na; 
pantleku, как slöpec, naj viSeput s glavom 
vu sténu.

Nije anda őuda, da se plaő, 2alost i I 
sdihavanje Cuie po céiim orsagu.

Po sih stranih se tu2ba őuje.
»Nije moői podnestiovu veliku dragocu!« 

tak tuguje varaSki stanovnik.
»Za duSi nas veiika porcijaU Zdihava 

polodelavec.
»Neimamo dela, gladni pornerjemu!« 

javőeju teÉaki
Nevolja kole varaáke stanovnike. pol)o- 

delavec skup opadne pod velikim terhom,

Ogenj.
Pieao. Martin Kutnyak.

B.lo je baS 1911 godine Januara 2-ga. 
BaS u oni nesrelni pondeljak. Kaj se mi je 
onoga dana dogodilo, vám svc Ijepo dőli po 
redu napiSem. Kojomu se jako nebi dopalo, 
onomu sam né ja kriv. nego sama dogod- 
bica, koja je svoje neravnoteíje baé naCud- 
noma pri meni pojavila. — Nikaj zato. Ne- 
bantuvá me prav niS. Da! Nebantuva, — 
jer pri koncu i sami razpravite, dasam né 
ja kriv prav niőemo, nego ona dna izreka : 
Prvi; Zenskim jezik, a drugi: íz maloga rase 
veliko.

Dakle baS po nuvom letu u oni pondel
jak je bilo, ob pol Cetrtih popoldan Ja sam 
u svoji topli sobi slikao krascrte, — a vani 
je bila ljuta zima. Ко sam poglednul kroz 
prozor van na ulico, sam nikaj drugo né 
videl, как to; как je vj« tar nosijo po Készt 
helyskih ulicah snega. — A ovde nutri pak 
je lak toplu, da niti s kralskom palaCum 
nebi mén ja I.

Mala, in podugovala je ta moja sobica. 
Ntje baS bogato nadragdjena s pokuCtvom: 
stol, krevet, omara. nato palice z raznovrst-

Saradnik:

P A T A K I V IK T O R .

od dana do dana 2ivijuCi le2aki su po dra- 
pani, gladuvaju ili pak od vandraju vu tud|e 
mesto.

Так ravnaju orsag*, koji ga ravnaju 
Né su to prazne réői. Koji su puni svega 
tak veliju, da je to veC narav puku, da 
javőe. Morém posvedoCiti, zakaj javőemo.

Vnogiput sem óul, da je preveő ljudstva, 
veő je potrében jeden tabor ili рак kolera,' 
koja bi nas prerédila. То nije istina. Ravno 
gde ga naj menje ljudstva, tarn je naj vekSa 
bogőija, gde pak su naj gusteSi slanovniki, 
oni orsagi su naj bogateái. Naáo páenicu, 
marhu od pelaju vu druge orsage, mi pak; 
od drugul Kupimo na leto jednojezero osem- j 
sto i petdeset miljun vrédnosti robe. Tuliku 
penez damo vu tudje orsage, kuliku nam 
je vés 2itek vréden. Ako bi od öve robe 
samo polovicu domaj zmogli, Iri miljun te- 
2akom bi mogli kruha dati Vu naáim plod- 
nim orsagu. menje ljudstva more pre2iveti, 
как tarn, de su sarni bregi, same peőine. 
Так nas ravnaju, da prinas te2aki samo po 
svetki moreju do dober kruh dojli; naáu 
páenicu i marhu pak po drugih orsagov pojéju.

Rizmi se, ako odovut odpelaju kruha 
i meso i Ijudi odideju za lém, jerbo jesli 
svaki mora. Samo vu Amerik» blizo dva 
miljun naáega ljudstva 2ivi. Koji pak su do
maj, med njimi pak strahovitno 2elvo imai 
smrt. Prinas od mrlvih polovica je od pet 
lét mlajáih decah. Kaj zle.menuje to? To 
zlamenuje. da naäi roditelji su preteräeni s 
delom i poleg sirornaátva nemoreju sdravu 
decu ploditi, nemoreju je hraniti i vu betegu 
vraöiti. Neimamo dostaj doktorov, koji bi 
bete2nike vraöili, negdi-negdi na dvajsli je-

nimi kistovima, *dalje; pri vratah je stala 
visoko na kiáti mala peö koja je svojoga 
dima po dugih rolovima puáCala u dimnjak. 
Zaista stara je bila ova peö, nego mene je 
svigdar prijazno po zimi gréla, i za vratami 
je stala na visoki kiéli, da ко ваш iáao van 
sam morao svigdar po prslima stopati, jer 
drugaőe bi se zibala, te bi se znala preko- 
picnuti doli u nizinu, pak bi znal nastati ogenj.

Tako i danas, — po svojom kunCanom 
délo se je ravno poCelo tmiői. Vréme se je 
natihoma pomirilo. i ja sarti se odpravljal, 
da oohodim mojoga prijatelja klesar kipara: 

\ K ertész József-a, jer baá ga hoöern posje- 
tili, kod jednoga dragoga umjetnoga déla. 
Sada jóé smuknem u bundu, denem joS u 
staro peö nekoliko premoga, da ko dojdem 
natrag, stopivSi u sobu me bo gorkota pri
jazno pozdravela. Sada jóé stopim u kuhnju, 
vrata zatvorim, kluC u 2ep, tako, sada pak 
nego tu sam spazil da ga mojih predpos- 
tavljenih duma ni. Anda duma sam bil do 

; vezda sam, zato i zvanske vrata zatvorim, 
kluö u 2ep, lako sada pak si zaviham gó
léra do uh, in se poönem Selati po Keszl- 
heljski glavni ulici proli jugo — i koncu, 
gdé je stanuval najtne moj prijatelj.

IsdaUlj i vlMtnik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

zer duä dojde jeden doktor. Prinas na leto 
átiristopetdeset duS pomerje, polovica prez 
doktora, как pes pod Éevicom. §tiriput tu
liku sveőenikov je vu orsagu, как doktorov, 
koji samo od orsaga dobi|u deset miljun 
place к tomu pak od tri jezero miljun vréd
nosti hasna vleCeju к lomti joS ide ona ne 
preraCunana svota, koju od puka s guliju 
Так slojiju naáe kulturne stvar;.

Vu ovim orsagu mora poginuti puk, 
jerbo neima polje. Trideset i sedem miljun 
katastralni mekot oralne zemlje imamo. Sto 
ima to vu rukah? Cez polovicu nekoji grófi 
i biákupi. Naprimer herceg Eszterhazv sam 
ima Cetiristo Ceterdesel i dvé jezer mekoti 
Ako je Bog tak daruval one, koji se nigdar 
neprimeju za pljug, idemo glel как se je 
pobrinil z« one, koji s teákom rnukum i 
znojom obdelavaju polje. Vu Magjarskim 
orsagu jeden miljun petsto trideset i osem 
jezer poljodelavski gazdov ima (prez dru2inei 
Na svakoga sedem. osem mekotih spadne. 
No! ovi joá 2iviju sprilikom. Gdé su sad 
oni tri miljun Iristoáesdeset i devel jezer. 
koji se za poljodelavce raöunaju bez falaCek 
zemlje! üaklem zemlju öez polovicu nekoji 
velikaái dr2iju vu rukah, poldrugi miljun 
gospodarov samo tuliku ima, da nekak pri- 
2 ivi. od Iri miljunov viáe poljodelavski te- 
Zakov pak samo tuliku ima. kuliko tun je 
polrébno, da mu raku pokrije.

Neöem ja nikoga puntati, samo doka- 
zati oCem zakaj srno bogci. Stém sem doka- 
zal. da oni koji niti pljuga niti kosu nepoz- 
naju pod siluma dr2iju pol orsaga vu rukah 
a na miljun i miljun ljudstva pak neima 
tuliku svoje zemlje, kam bi si po drapanoga

Predi как bi doáao do Kesztheljske 
stolne crkve, me nekakova slutnja poléje, 
poönem si misliti, kaj bi to inoglo biti? 
Dalje — nedem. Ravno pred gymnasiumu 
poleg gróf Feáletiő spomemka se zastavim 
Misii so mi najenput sve po svuda letele, 
nazadje se dotirajo na mojo pusto sobico. i 
na staro peö u visini. Ona misei ini je né 
dala dalje stopati, misei: »Kaj pak ko se je 
peö iz visokoga.........«

Natrag! Ovo mi neda rnira. U mojoj 
sobi se je neáta dogodilo. Obratiin se, in s 
bitrimi koraki premirim glavno ulico. do 
ogla moje ulice, ovdi doli, in veö vidim 
mojoga jedinoga prozora, amde glej Cudo: 
pred njim su sosede gledale u sobu, i vikale:

»Za boga Martin, kaj se goiii u sobi?« 
(sjegurno po Madjarski). A ja sam njim baá 
doáel za hrbet.

»Za pet bo2jih — gdé hodijo? u sobi 
se je nekaj pripelilo « Samo toliko sam Cul • 
korake porpeáim, i smuknem kroz knbiije 
u sobico, ovdi se ini nudi na oka velezani- 
miv prirok . . Voda je nutri do glefcnja, 
vrala su na dvé strain razbita, pod je z 
obe2gani, a moja peC, tnoja stara nedu2na 
peC, je se valila razbita po podu, slrahovita



I  kapula hilili, kad si smuéeno télu oceju po- I «TTmti. Niti on je né bog zna как sreéen, 
I  koj ima P»r mekoli zemlje. Vidi se to s 
I  onoga iskaaa, koj nam poka&uje, da lanjsko 
V leto su deetnaist jezer 3edemstotridesti i sé

dem gospodarom prodali imétka pod terhom 
éekucije. Tabulérali su sa Sekucijum stodva- 
najst miljun korun na novoma Evovamje 
kip od naSe bogéije.

Idemo glet porciju. Zemlarina sbije 70 
miijuo korun, to nije velika svota, ioS sko- 
rom pre mala. Samo to je velikt Cemer, da 
nije popravici razdeljena. Zemelski velikaái 
bi mogh deaelput tak veliku zemlarinu pla
nati, как seleki gazdi. Рак kaj vidimo? Na- 
primer herceg Eszterhazy od mekote 1 ко* 
rumi I 40 fillerov plaCa, mu£ plati od me* 
koti 8 —12 korun Daklem vnogo vekSo 
porciju plaCa mu£, как on koj na jezere i 
jezere mekotih ima. Gde pak su jo$ drugi 
naplaóki. Jeden mali gospodar od 14 meko
tih plati sve skupa 280 korun i 6 fillérov 
porcije. NaSi mali gospodari krv Svicaju za 
domovinu Naj plati mu£ i tak devet kofcih 
ima, tak veliju naSega puka dobri priatelji.

(Drugiput dalje.)

Politiöki pregled.
(B.) U magjarskim parlamentu, — gde 

naáa visokorodna gospoda imaju brigu za 
naSu domovinu, — se je red obrnul. Bog 
zna, kaj bude iz toga joS vandoSlo. Gledimo 
na kratkoma, kaj se je rnedjutim u magjars
kim parlamentu, vu oni prekrasrii i lépi pa
láéi pripetilo.

U minuéein rnesec 28-ga dana je bilo 
prvo skupabacenje med predsjednika i opo- 
zicije. Navay Lajos, od sabora predsjednik 
je novoga reda hotel stvoriti na sednici, 
nego opozicija je to nédopuslila.

Velika borba je bila on dan iz Ыйпе- 
pravile, u koji borbi su vise ablegati od 
neodvisne slranke uéestvovali. 

j Opozicija je i zaprto sednico prosila,
koju jo Navay predsjednik odredil. Za lém 
je opet odprta sédnica bila, nego on dan je 
né mogel dojli red na soldaCkoga predloga

Februar mesec 29 ga dana je borba 
dalje trajala nad hifcnepravile. Neodvisna 
stranka je poémela obélrukciju, tojest nedo- 
pusti na saboru nikaj razpravljati. Od opo-

duha je Cloveku udrila u nus od kamenitoga 
ugatja, ovi dén se je valil kroz kuhnje van 
naplano.

»Kaj — se — je — do-go di-lo?« sam 
viknul na ovaj Cin. — Joj — joj — kaj 
su bombe metali na mojo nevino peé? Sve 
je г rasbito sve poékropjeno. Kaj bude mi 
rekel gazda?! Uh ta nesreéa! . . .«

Véé sam ni mogel izgovorili . . .  Na 
sreCu je njih ravno né bilo doinaj — anda 
к delu, — laloga как se povralijo sobu u 
red donesem, a onda svoj reéi, i komedji — 
amen. Nikomu nié.

Najpredi prozora naéirokoma otvorim, 
da je samoli ropolalo, i za malo minutu je 
cug nevugudnoga duha z dimom sobom od* 
nesel. A zatém stolce stola, sve na krevet 
nameéem, a onda si donesem veliko lopato, 
skojom je dekla znala iz dvora snega me- 
lati. Ко sam bil lak lepő pripravlien, poé
nem — plati; vojo kroz obiok na ulicu, 
da je sve teklo doli iz me ne Vani su se 
zebirala déca, i na ovaj dirindaj Civketala, 
nad vodoj koja je leiéi» daleko na sréd 
ulice.

v Drugiput dalje.)

ZiCtje ublcgull sü oslixj postali (»roh N ««*;»у 
predsjednik а.

TekuCeg mesec» 1-ga dana pred dnev- 
noga reda su opet vide ablegati govoriti 
proli Navay Lajoő predsjednika Cina, koju 
on hoCe svréiti za radi toga, kaj bude véé 
jenkrat red u saboru. Ali sve je zabadavó. 
Opozicija nedopusti na red soldaCkoga pred
loga. Na novoma su se svadili nad hiéne- 
pravile i opet je miou! jeden dan bez sob 
daékoga predloga razpravljanja.

Marciud mesec 2 -ga dana su gorostasni 
smutnji bili u magjarskim parlamentu. Opo
zicija je svoju dosadaénju taktiku obrnul», 
I samo proli predsjedniékoga éina govorita. 
Nikak se né vidi njim to. da Navay preds- 
jednik reda i posla hoée stvoriti u saboru. 
Lépoga govora ie dréal on dan u saboru 
gróf Andraééy Gjula ablegat od predsjednika. 
Osvedoéil je, da Navay s Cistoin srcom i 
praviéno upravtja hiénepravile, dakle zakaj 
su proti njegve djelovanje tak nepriatelji. 
Jóé je Juslh Gjula govoril proti predsjednika 
i za léin je takva larma, halabuka naslala 
u saboru, da je predsjednik nikak né mogel 
к rééi dojti.

Opozicija je zaprto sednicu prosila, ali 
Navay je to oé hotel odrediti No, to je stop- 
ram samo ülje bilo na ogenj! Ablegati su 
kriéali, vikali, klupe pokali, goroslasna larma 
I smutnja je nastala u saboru. Jeden, dr. 

i Palji Ede zvani novineurednik se je od sebe 
pozabil i grde rééi je kriéal na célú opozi- 
ciju. Komaj su ga mogli iz dvorane vanri- 
vati. I on dan je predsjednik odredil zaprtu 
sednicu, a za lém pako odprlo. Poslie podne 
ob pol péti úri se je sednica zakljuéila i 
ablegati bez djela su se rezéirili

U minuéem pondetek, tojest marciuá 
4 ga dana je borba daljejrajala okoli zapis- 
nika. Navay predsjednik je oproétenje prosil. 
Dvajsti govori su bili san.o od protokola. 
Od Juslh Gjula ablegala je predsjednik réé 
obteglil. Na to je zaprta sednica bila, na 
kojim je Navay predsjednik govoril. Né samo 
u orsaéki hiéi, nego i od palaée na proho- 

jdiötu je razdraéenost velika. Od munkaparta 
Clani su na prohodiélu jednoga, bez obrane 
Cloveka, dr. Serdahelji Henrik dunaserdaheljs- 
koga éivinara zbubati, i njega redarim prék- 
dali. Med ablegate je razdraienost tak velika 
bila na ovi sednici, da je Polonji Géza bivéi 
ministar s lém réémi iéel van iz dvorane: 
NajbliZje s revolverom Ireba sim dojti! Sed
nici je poslie podne ob pol Cetvrti uri konec 
bil, ali soldaCki predlog je né na red doéel.

Március fvga dana je obStrukcija opet 
dalje trajala. Od protokola je bila borba, i 
ablegati od neodvisne stranke su dostig mogli 
govoriti poslie podne do dvé ure. Predsjed- 

I nik je onda odluCil sutrafnjega dnevnoga 
reda, i zastupniki su u miru SiromiSli.

Gróf Khuen-Hédervary Karolj ministar- 
predsjednik |e u minuéem nedelju odveéer 
ob sedmi uri s Hazai Samu honvédminist- 

I rom и Béé dolazil. Drugi dan ob J 1 uri je 
'grol Hédervary pri kralju bil tin izpitivanju 
u Sönbrunnu. Ixpiti van ja je poslie podne do 
pol jedne ure dugo trajala. Na tork jutro 

I veC su obedvé minislri na Budapeétu bili. 
Magjarski kormán i Auffenberg ministar voj- 
nih posala se nemreju nikak poravnali u 
so!daCkim predlogu, za radi toga je vezdaSnja 
kriza jako velika i nekoje novine lak piSeju. 
da ali magjarski kormán, ali pak Auffenberg 
ministar budu morali oditi, tojest mesto dru- 
gomu prékdati.

U minuCein srédu je grol Khuen opel 
u BeC putuval i na Cetvrtak к kralyu iSel 
na izpitivanju.

ICA I .1” Ч 'ЛЧНТ.Ч^

—  D ar za kulturu. Perieken» Spar
kasse je za stran csak tomjaistée gradjanske 
djevojaCke ökole 100  korune daruvala Om 
svotu Ce dobiti u 1912— 913 ékolskti godinu 
takva uCenica, koja se je u Perlaku, ali pako 
u perlakskim kolaru narodila. i u djevojaC- 
kim-internatu je gori vzeta

—  Z latn i pir. Lépa i riedka obileljska 
sveCanoet je bila u mim lééin mesec 18-ga 
dana u Stridovarskoj farmcirkvi On dan je 
blagoslovi! Ivko Janóé tamoéuji plebanoé u 
okviru svete mise Kamerlin Ferenea i njegvo 
suprugu Gunzi Marin, banfihegjske stanov- 
nike, koji veC peldeset godine tiviju skupa, 
kakti ftenitbeni p»ri. Zvun zlatni pir pari 
nazoCni su bili i od familie Clani i veliko 
rodbinetvo. VeleCastni gospodin Ivko Janóé 
plébános je starim parim lépoga govora dr* 
éal. Za sveCanosljom je na Banfihegju gos- 
tuvanje bilo, koj je do drugi dán jutra trajal, 
i na kojim síi viée peréoni nazoéni bili.

— Veliki ogenj. Februar mesec 28-ga 
u jutro ob pol péti uri je na Feléökiraljfalva 
obCini veliki ogenj pusloéil. Ogenj se je u 
Matoéa Palovu éitnici postai, i na flelnoma 
je céla ulica u piamim stala. Cetirinajst éit- 
nice, 1 őtala. 4 kolci, éudaj krrno, gospo- 
darstvene elváré i drvo se je zgorelo. Petnajst 
gazdi su poleg éarcanje osemnajsljezer 414 
korun kvara trpeli, od kvara je samo 3 je* 
zero 900 korun vrédnosti bilo osjeguravano. 
Íz okolice su vatrogasci s 18 épricalkami 
doéli na lice mesto, jako veliko delo su imeli, 
dók su mogli ognja lokalizérati. Ogenj se jé 
iz nemarnosti pri petit. Kvarni gazdi su sle- 
deéi: JambroviC Vince i Imre, MaroviC Bá
lint, Lustig Kalman, Varga Matjaé i Mihalj, 
SabolCec Pál, Gustak létvan, Dunjko Gergelj, 
Tuksar Andraéa supruga. Joéef i Ferenc, Ma
toéa Pál i létvan i Rozmarité Pál

— D obro tvornost.  Rhoéocy Elek 
dravavaéarbeljski dréavni uCitelj je tamoénji 
valrogasni druétvi peldeset korune daruval.

— Najdjena ura. Mikolek Matjaé 
ternovóakski slanovnik je jóé u minuCem 
godinu September mesecu na ftumeískim 
étacionu na dvoru jedno Zensko ztatoo uru 
i lánc» naéei po pribci u 100  korún vröd* 
nosti Öve siváré je ve to mane hotel pro- 
dati, iiiti od nje se rééili. Nego ttaé Matek 
stnc je u veliki nevolji doéel. Rosenfeld Ja
kab mjestnomu uraro. — komu je hotel 
Mikolek öve elváré prodati, — se je jako 
Spajsno vidlo célo stvar, i zato je njega 
najavil, tak je Mikolek iundaremi u savez 
doéel

— Ogenj. Na Stanetinecbregu je lí 
minuCem mesec 12 ga dana posUe podne 

I ogenj bil, koj je Novak Janóé kiraljlakskomu 
stanovniku u pivnici postai Né samo od 

ipivnice krov. nego i éudaj séno se je zgo
relo. Takodjer se je zgorela i Petek Antal 

i sentorbanhegjskomu stanovniku pivnica Céli 
kvar je 400 korun. Ogenj se je hréCas iz 

1 nepazljivosti postai. Nikaj je né bilo osje
guravano

— Zaprte  ik o le .  Na Cektomja len-
itoriji se ie med fekolske dece mlaz beteg 
Irezéiril. Za radi toga je kotarski sudac od 
február 29-ga dana elementarne ékole zaprti 
zapovedal. Takodjer zaprli su i gradjansku 
puCku- i djevojaCku ékolit. Do inarciué me
sec l i  ga dana u ovih ékolih ne bude pre* 

idavanje. •
—  Asfalttrotoar. Cnktornja váráé je

Iodredil. da bude glavne utice é aefalttroto- 
arom obskrbil Ovo djelo budu jo* Ио* na?- 

j pra vili. ! >li äv i



— Munjinarazsvjeta.Hnaibliznjes m
vremenu budu u BuzaS- i Zrinjivanjski va
riléi elehtnCw brnipaft i tQ

V u ig a l ja m elina. Nagj Mibalj
muraserdaheljski stanovnik veC je *d#vnjp 
u neprialeljslvo bil s Gal Vendel mhnarom 
Kaj mu srditoeti i izvuna pokaZe, vuZgal je 
Gal Vendelu melina, kojemu je fcrova ogenj 
unistil. К var je 167 korup. Nagt Mifaalja su 
najavili pri oudu нс» tnlslS

— H ep o zn a t i  tQlvaji, Krezuar G/örgj
rackauiZaiski slauovuik je tak mislil, da svaki 
Clovek jnw poSteno du$u na ovim svélu, i 
oe moCi se bojaU od täte, od tolva je, AU 
ipak je né lak bilo! Ve to manege je Krez- 
nar na Rackamti u Kozma-zvano^ krCmi 
zabavljal, svojega kapnia рак je na postelju 
loZil. Do vezda jo$ nepoznali Ctnaci su mu 
iz kapulnoga Zepa 118 korun peneze, jednu 
zlalno i sreberno uru u 1 1 0  korún vrédnosti 
vkrali. Cniaci su nepoznali, ali u suwnju 
su vzeli tri Stajerce, koji su pe on dan u 
krími suztezali. Zandari vezda ove tri plice 
iSCeju. Л  ,  ̂ c híV

—  Tudja Svinja. HliZo GaSpar varaZ- 
dmski stanovnik je tamo na nadkapitanstvo 
najavil. da február uiesec 20-ga dana jedna 
svinja mu se izmknula. 1 od Caktornjaiskoga 
kotara Zandari su ovu javljenje dobili i od- 
inah potraZivauje pokrenuli. PotraZiyaoje je 
8 uspjebom hodilo, ar su sviuju na Drava- 
vaSarhelju pri KluCanC TamaSa suprugi naSU. 
2 ena to postavi, da je svinju na VaraZdiuu 
od jednoga nepoznatoga Cioveka kupila za 
126 korune, ali paäufca neima. Svinja je 
vezda na Dravavaöarhelju uaobcmskim koStu.

— Kralj na Gödöllő . Iz Веса javiju,
da kralj bude okoli marciuS 20-ga na Gö
döllő putuval i tamo Crez dvé Ijedne oslal 
Pod ovim vremenu bude kralj neáterokrat 
na Budapest »Sei, i tamo izpitivanju dal. 
Pred vuzem neSiere datn  ̂ bude kralj opet u 
BeCu I u Söubrunnu ostaue. L©tos bude 
brSCas za ran putuval u I§1 na Ijetuvanje, 
jer kralj ne bude nazoien lelos na veliki 
manövri. f• Kl

— S a m o u b o js tv o  s  g iftom  i s  
revolverom . Jeden Snutzler zvani 28 go* 
diSnji sudbeni Cinovmk se je marciuS 1-ga 
dana na Drezda varaSu strahovitim naCinom 
skonCal. Snulzler se je predi hotel obesiti, 
ali voZe se vtrglo. Na to je nutar vzel 
gifta i strelil se je s revolverom. U bez 
nade poloZaju su ga naéli i spravili ga u 
Spital, gde je za kratkoma umrl Nesrelnuga 
Cioveka su malerialni nepriliki u smrt tirali.

— S a m o u b o jn i gazda. Március 1 -ga 
dana v julro okoli sedme ure se je na 
Njiregjhaza obesil Nagj JanoA seljakgazda, 
koj je veC как dvéstojezer korun blago imel. 
Samoubojstvo su samo onda spuzili, kada 
je veC gazda na mrtvoma visit u Stal» na 
jedni gredi. Njegvi poznanci lo govoriju, da 
je Nagy za radi toga samouboinik postal, 
jer je né möge) vrtgazda biti. Samoubojnik 
je nikakvoga lista né nazajostavil.

—  Pronevjerenje. Immer Sándor 32 
godiSnji kassér je ve to mane na BudapeStu 
sedemjezer korune pronevjeril i s penezemi 
skoCil. Redari ga sada potraZivaju.

— S a m o u b o jn i naöeln ik. U Nevek* 
lau (Ceska) varaSu se je RakoSnig AgoSt 
naCeinik na smrt strelil RakoSnig je pri 
zadnjim zbiranju veliko agitaciu delal poleg 
Zahradnik patera, kojemu je na zbiraCi eil 
60 jezer korune na posud dal. Jer je Zah
radnik ovu svotii joS do vezda né mogel 
nazajvrnuti, RakoSniga su malerialni nepri
liki u samoubojstvo tirali.

— Strajk. U Münchenu su március

2-ga dana tamoSnji muZkikrojaCi u strajk 
stupili. Vise как 1 jezer krojaCdeliCi strajkujeju.

— Skoöen i ka non  ér. Március 2 ga 
dana v jutro na BudapeStu, poleg dr2avoe 
Zeljezniee na jedni slog «iena krovu 8U jed- 
tmga kationéra naSli U omedlenom poloZaju. 
Kada jé soldat к sebi doSel, povedal je, da 
se Tar JanoS zoye, 24 godiSnji, prosti sóidat 
is Celvrloga kanonérregemeula. SkoCil je iz 
grof AndraSSy-kasarne i sedem dot bez brane 
i pitvine leZal je na slairn. Soldata su odmah 
u Spitai spravili, gde ga sada dvoriju.

—  Goreöe dete na ulici. Februar 
mesec 28-ga dana se je straSna tragédia 
pripeiila na KasSa varaSu na TordaSSy-ulici. 
Haragsin Gjörgj kuiameStra Mari zvana 8 
godiSuja devojka je sama ostala domaj pri 
hi2i i na Sporhertu je kruha pr2ila, med 
lém je jedna iskra van letela i za kralkoma 
od devojke céla oprava je u plamnu stale,

ikoja je u strahu za pomoC kriCala i na 
ulicu bejZala. Med be2anjem je oprava joS 
bolje gorela, koinaj su mogli ljudi pucku 
vloviti i nju u jeden dvor spraviti, gde s u ; 
ognja pogasili na njoj. TeZko oranjenu de- 
vojku su odmah u Spital spravili, gde je 
drugi dén na jutro med teZke muke umrla.

— B ilin sk i na BudapeStu . Vitéz 
Bilinski Leo, na novoma imenovani zajed- 
oiCki financminiätar je március 1-ga dana 
odveCer na Budapest dolazil, i drugi dan od 
magjarskoga kormana Clane pohodil. MarciuS 
2 -ga dana poslie podne je financministar 
veC nazajputuval u BeC.

—  A lkohol. GaSparitS Milan 41 godiSnji 
zengski kraliski nótárius je u minuCem me- 
seen poludjil. Nesretni Clovek je jako Cudaj 
alkohola potroáil.

— - Velika z im a. U Ruskim orsagu 
sada strabovita velika zima vlada, kojemu 
su jako Cudaj ljudi 2rtvi postali. Februar 
21-ga dana je na Pélervaru temperalura 23. 
Celsius graduSe kazala. Celíri perSoni su se 
na smrt zmrznuli. — U Omsk vladarstvi je 
takodjer vebka zima bila, i u zadnjih dnevih 
222 perSoni au se zmrznuli.

— S trajk  u preparandiji. Na Eper- 
jedu (GaroSvarineg)ija), od tanioénje grCke- 
katoliCke preparandije dijaki su u strajk 
stupili Zrok je tomu to bilo, da je Gerbery 
Elemér prefektus jednoga dijak» plusnul za 
radi tóga, kaj je ov mladi Clovek za neSlere 
minute kesneSo dolazil na juternjo molilvo.

— S am o u b o jn i putnik. Februar 23- 
ga dana odveCer je u ceglédski Central svra- 
tiStu jeden putnik doSel, koj se je za HirSler 
Gjula budapeStanskoga trgovaCkoga putnika 
dai zapisali. Za neätere ure je u kavanu 
iSel, a odonut pako u Kazincy-ulicu, i tam 
se je s revolverom u glavu strelil. Nesretni 
putnik je odmah umrl.

— Rat. Med taljane i turCine u Tripo- 
lisu rat joS uvjek traja. Taljani su ve to 
mane Beirut varaáa, koj poleg mórja Ie2i, 
bombardérali. 58 soldati su umrli, a 56 
pako na leZkoma oranili. Taljanska flotta 
vezda hoCe proli Dardanelle iti. S tém ratom 
svikak boCeju taljani Tripolisa u ruke vzeti.

— S am o u b o jn i agent. U minuCem 
tork v jutro na BudapeStu, u LukaC-kupa- 
liStu vu jednim kabinu se je Tolnai Vazul 
19 godiSnji agent s revolverom u prse strelil. 
Te2kemi ranemi su ga u Spital spravili.

— Pronevjerenje. Havas Arthur knji* 
govodja je na BudapeStu dvanajstjezer ko
rune pronevjeril. Hedarstvo ga je uhitilo. 
HavaS je spoznal pronevjerenje i povedal 
je, da je peneze na devojke potroSil.

— Sm rtn o  skocenje. Február 24-ga 
dana na SepSibüksad Stacionu je Palhegji

Samuel kondoktér íz SlropojuCega via ka dőlj. 
skoCil. Nesretui Clovek je med koíafe opaj 
koji su njega tak zdrobili, da je odmah umr|

—  Branitelj z ivota. Gilhuber Silv^ 
od aradskoga 33 pjeSiékoga regemeuta sat
uik (kapetau) je február 25-ga poslie podne 
rano onda idei preko MaroSrnosta, kada je 
jeden, na gospodski obleéeni mladi Clovek 
íz mosta u réku skoőil. Gilhuber se je né 
dugó preiuiíljaval, doli je hilil svojega kaputa 
sablju, skoCil je u vodu i brand je uesret- 
noga mladenca. Mladenac |e né povedal 
svoje ime, nego dok bi ta doéel redar, od- 
bejiial je.

—  B u ga rsk i kralj na B u d a p e s t s
Ferdinand bugarski kralj je február mesec 
26-ga dana u poldne iz BeCa na Budapest 
dolazil. Na kelenföldskim Stacionu ga je vec 
Cekal Jozef nadknezov automobil, na kojini 
se je bugarski kral| к JoÄef nadknezo vuzil 
u grad. Joiet nadvojvoda je zajlreka dal 
Ferdinand kralju, koj je poslie podne ob 
tretji uri odiöel iz grada na izhodski kolod- 
vor. Odonut se je bugarski kralj ob tertalj 
Cetvrli uri dimovozil u Sofiju

—  Z la to se ljak . Barun MikoSá András 
vlastelin je ve Io mane prodal svojega imelka 
koj poleg TemeSrékaS oböine leÄi. Imelek je 
jezerolrislo mekot veliki. Ovoga imelka je 
jeden Niedermayer Ferenc zvani elekski vlas- 
telin i svinjatrgovec kupit za 1 milijun dvé- 
etojezer korun. Znamenito je to, da je kupec, 
koj joS uvjek u Skornji i u modrim mand- 
liu hodi (tamoSnji seljaki, iliti как na$a 
gospoda zoveju *parast«-i vu takvi opravi 
hodiju). je kupovnu cénu odmah splatil. Je, 
tarn ljudi né poznaju SterCiju, tarn su kuruü-
njaki joS p u n i .............  Barem bi se i viäe
takvi parasti naSli u naöern orsagu !

—  Izjavu, koja je prava, naéi éemo u 
onome listu, koji je nj. preuzv. baronica Helena 
FRAYTAGH-LORINGHOVEN, rod. barunic* BUX- 
HOEVEDEN, Göit, Corso Verdi 36, Ijekarniku E. 
V. Felleru pisala. Isti glasi: *Slu2 i mi osobilim 
zadovo'jstvum, §lo Vam mogu priloSmu, upravo 
zadobijenu dopisnicu poznate spisateljice Pnu MA
RIJA MACROMA, Maria, pl. EGGER SCHMITZ
HAUSEN priposlati. Vi vidite iz isie, da je kuéno 
sredstvo Fellerov Elzatluid sa novoni progiasilicom 
postalo bogatije. Ova damit bila je prije krutko 
vrijeme kod mene, a po§to se je radi silnih neural
gisch bolovu potuáila, dala sam joj boéico istoga. 
Sada, poslije nekoliko dana od prvoga pokusn, 
pridoSla mi je ova áivahna hvala za zaista sjajni 
uspjeti. Nestrpljivo oőekujem obavjest о djelovunju 
Elzafluida kod knezice CAROLATH, о kojem cu 
Vas odmah obavjestili.c Felbrov Elzafluid, koji 
naái ej. éitalelji dobm poznnju, proizvodi Ijekarmk 
FELLER u Siubici, Centi ala br. 124 (Zagorja) i 
treba tamo naruőiti Dobivá se 12  malih, 6  dvo- 
strukih, ili 2 Special ne boce franko za 5 kruna. 
Mala zaljha ovoga izvrstnog kucnog sredstva mogla 
bi svatkom korisliti.

—  P r ie sto lon a slje d n ik  pri kralju.
Ferenc Ferdinand kraljski knez je marciuS 
1 -ga dana pred poldan pri kralju bil na 
izpilivanju. izpitjvanja je pol ure dugo trajala.

— Doli je skoc ila . Március 1 -ga dana 
u jutro na BudapeSlu Sari Mi ha I j» supruga, 
rodjena Lombard Katalina je na Bakoci putu 
stojeée hifce iz tretjoga kala na dvor doli* 
skocila i umrla Njeziu suprug je pijanduran 
i grubjan bil, i zato se je skonCaia.







2fiO/tk 1911
Árverési póthirdetraény.

A csák tornán kir. jbiróság, mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, miszerint a 
Dr Etlényi Géz« ügyvéd nagykanizsai lakos 
Végrehajtatnak #akál Henrik ügyvéd Csák
tornyái lakos v«rehajtást szenvedett elleni 
#74 К s jár. pánti végrehajtási ügyében 
3o54/tk. 911 szájjn aIáit kibocsátott árverési 
hirdetményben $  Csáktornyái 690 sztkvben 
228/8 hrsz. ingállannak Zakál Henrik vég
rehajtást szenv. illető r/r ed része 3820 kor. 
К kikiáltási árban a Csáktornyái kir. járás- 
birság kebelebel^Ikvi irodájában

1912. évi március lé 26-ik napjának d. a. 9 érájára 
kitűzött árverés az 1881 LX ke $67 §-a 
alapján Kautmaifb Mór nagykafiiasai beje
lentett szabó cég- végrehajtató érdekében is 
274 К töke követelése s járulékai végett 
megtartatni fog.

Jelen árverési kérvény kéltségei végre
hajtást szenvedette! szemben 13 К 20 f-ben 
megálla pitta Inak

C sáktornya ,^ !  1 szept.24. 791

3554/tk.911. 1. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy l)r :£ilényi Géza nagykanizsai 
Ügyvéd végrehajtónak Zakál Henrik ügy
véd Csáktornyái lakos végrehajtást szenve
dett elleni 181 К 80 I löké és jár iránti 
végrehajtási ügyében az árverést az 1881 
LX le. 144, 146®§-ai alapján elrendelte mi
nek tol у Iá rí véprehajtalónak 181 К 80 I 
tőke, ennek 19 ÓD. felnuár hó 20 lói járé 
5° 0 kamatai 22 К peri, 12 К 40 f végre
hajtás Kérelmi, 19 К 05 I árverés kérelmi 
és és a még felmerülendő költségekből állé 
követelés kielégítése végett a nagykanizsai kir 
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíróság 
területéhez tartozó s a Csáktornyái 690 sz.- 
tkvben 228/8 hrsz ingatlannak Zakál Hen
rik végrehajtást szenvedett illető ‘/f-ed részrí 
3320 К becsárort

1912. évi mire. he 2 6 *1  d ile k H H  órakor 
ezen telekkönyvi hatóságnál ür. El lény i Géza 
nagykanizsai felperesi ügyvéd vagy helyeltesse 
közbenjöttével megtartandó nyilvános bírói 
árverésen eladalm fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitelt becsál 
melynek félénél az 59 hrz sz. ingatlan */r 
nál alacsonyabb áron jiedig a többi ingalínr 
el п я т  adható. ' ...... 1- ■ - -----

Árverezni kívánók tarlozm^k a becsár 
1 0 %-át készpénzben vagy óvarfékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
332 K át.

Csáktornya. 1911. szepl 20 791

'mala, 82 kor 85 f költség, 850 kor tök»,
pptiík 1911 mtrcf'i* 28-lóFjáró 6" о kamat , 

(8 6  kor. 85 t. költség, 247 ^tor. löké. enne 
j l é í l  májib 13-tól »áró 6 ° |  kamata. 72 ко 
|85  í költség, 186 kor tő|e, ennek 191 
május J3 [<>i járó 6% ktentjila 60 kor. 40 

I költség. őé.S kor. tőke, eifcek 1911. julu 
j 23-tól ráró 670 kamata, 100 kor. 90 1. kölí 
ség, 100. kor. tők“, ennek l f l l  junius 9-tŐ 
jaró 6% kamata, ‘ , 0 vál|Ödi|, 35 kor. 3 
I költség erejéig továbbá é l  kor 30 1. ár
verési kérvény) költség behajtása végett a 
nagykanizsai kir törvényszék, a perlaki kir. 
járásbíróság l^nOelén fekvő a következő inj 
gatlannak u. m.
I .  ü murakintlyi 1 sztjkvben felv«dtk 1673.2241.669 hrsz. 
ingatlanoknak В 19. 26. 27 28 é* 34 sorsz. alatti

'té tté  Y 92 kor,
.2. az u о 2190. sztjkvben felvett 84/1/31 hrsz ingatlannak 
B. 17. 20. 21. 22. sorsz. alatti u/u-»é részé 4 kor,
3. а/, u. о 2190 sztjkvben f.-lvett 262Шс/Ь hrsz ingatlannak 
B. 17. 20. 21 22. 28 sorsz. a »‘/„-ad része 4 kor,
3., az u r$. 2190 sztjkvben fevett 16ffc/a/85 hrsz ingatlan
nak B. 17 20 21. 22 28. sorsz i "jL-ad része 346 kor.
4., az u. о 2491к sztjkvben felvett 1ЮО hrsz. ingatlannak
В 13. 16. 17. 18. 23 s '«» , a »‘/„-ad része 74 kor.
5., az u o. Ilö7 sztjkvben felvett 946 hrsz ingatlannak B.

, 25. 27. 28 29 94v sorsz. a »'/»«-éd ré*ze 11 kot;
I 6. az u o. 144ö sztjkvben felvett 5l|6/b hrsz ingatlannak 
j В 6 és 7 sorsz a. fele 71 kof;
. 7. a dfávaegyházt 935 sztjkvben felvett 430/1 hrsz ingatlan^
I пак B. ő ée 13. sor-z a ‘/,e-ed részé 19 kort-
8., а/, u. о 961 sztjkvben felvett 1007 hrsz. ingatlannak B,
ó 13. sorsz a '/„-ed része 4 kor.
9., az и. о 962 sztjkvben felvett 53lg hrsz. ingatlannak Bi
ő és 13 sorsz. a */,#-ed része 8 k o n

1 1U-. az u. o. 676 sztjkvben felvett -26 hrsz. ingatlannak Ifc* 
ő 13 sorsz alatti ed r é m  9 kor.
II . , a deévaegyházi H37 sztjkvben felvitt 223/b. hisz ingató
latinak R 1 13 чог-/ a 1 -öd r.'S*e ItHI kor.
12 , az u о 1095 »ztjkvben felvett 4á6/b hrsz. ingatlanna|||

I B. ö és 13 sorsz a. */,e-ed része 6 kori*-
13. az u o. 672 s'tjkvben felvett 4ájtyb hrsz. ingatlannal^ 

j B. 11 és 19 sorsz. a. ‘/„-ed része £ 6 k o ^
összesen 754 коЛ

kikiáltási árban miot becsárban és pedig a 
muraknályi ingatlannak

1912. eii május hé 6-ik napjanik délelőtt 10 énkor
Murakirály község házánál a drávaegyházi*

! ingatlannak pedig
1912. évi május, hé 7-ik napjának d. e. 10 érakor

I Uráva^gvház község házánál dr Kemény 
j Fülöp perlaki ügyvéd vagy®helyettese köz^ 
ibnijötlével megtartandó nyilvános birói ári' 
verésen eladalm lógnak.

A murakirályi 1157 sftikvben 1̂1 veit. 
461/a és a drávaeegynázi 831 sztjkvben 

I lelveti 407 hrsz. mgatlaura vonatkozóan az 
árverész elrendelhető nem voll, mert eme 
ingatlannak adobizonyilványa csatolva nincs.

Vevő köteles a vételári három egyenlő 
J részletben még pedig az elsőt az árverés 
i napjától számítolt 15 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól számítolt 30 nap alatt a harma

dikat ugyanattól számitolt 45 nap alatt, 
mindeii egyes vételári részlet után az árverés 

; napjától számítandó 5°/e kamatokkal együtt 
; az árverési teltételekben meghatározott helyen 
és módozatok, szerint lefizetni.

Ezen hirdetmény kibocsájtásáva! egyide
jűleg meghatározón árverési feltételek a hi
vatalos órák alatta perlaki kir jbiróság Ikvi 

1 osztályánál, Murakirály. Urávaegyház község 
elöljáróságánál megtekinthetők.

Perlak. 1912 február. 18. 793

A legkiválóbb fajú nemesített f l

Gyümölcsfák I
kaphatók : В

Hottmann Ignác, Szeged I  
ujszegedi fa iskolájában. I

Telefonszám !Т*> Árjegyzék ingyen és bérmenlve

9 í j

Kiadó lakáé! .
e I A Zrinyi-téren. ÖZ V. ZIEGLER

I4AJOSNÉ házában 4 szobából 
, álló Utcai lakás hozzávaló mel-
3 lékhelyiségekkel együtt f. évi
1 jnlius 1-től kezdve kiadandó,
г Bővebbet ugyanott.

r
Egv nagv

álló
tükör

eladó.

ő z v . Konyáry JVlíbályné
L  Ceahtornya, jVforandttit-ftle ház.

■ 696/tk. 912.
í. Árverési hirtfotmóny.

A perlaki kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy az alsómuraközi 
takarékpénztár r. t perlaki cégnek özv Hahus 

! Bálinfné, Halms Pál! és néje Rez>ek Anna. 
! Hahns Isfván nős ttovács Katával és Vlah 
1 EluKuc jszüí...JiiiLius,..Mácha. inurükiráiуi iako- 
' sok elioui vógrobajtá>i ügyében 72(J kor tőke, 
1 énnek 1911. auguszfus l-töl járó 6 ° » к
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B á d o g o s : Eredeti S in ge r va rró gé p e k : K ö té lgyá rtó : V e n d é g lő k :

Hübsch Manó (faazénraktáa) CsUlorovs Singor Со. Arp*d-ulc» CsUtornva Don,ik Re” 6 Ctóktornya íj"J“

B 6 rk .re e k .d e - Férfi szabó* Kő faragó  é . e irkökéazitö: S 2 I ? a S K  Ä y J
B o r k e r e s k e d ő . S O. Teéfctenvák Bódog Csáktornya Antonovice József Csáktornya

Mayer Testvérek Csáktornya Ivácsics Ignác Csáktornya M é s z á r o s : Budai József Csáktornya
Bedics Ferenc * Csáktornya . . Horváth Mihály (Fehér

Borbély é8 fo d rá sz : Antonovice József Csáktornya galamb) Csáktornya
Férfi- és nő ld lva tárú : Ó rá s- éa ékszerész • Deutacb Jenő Csáktornya

Nádasdi Náador Csáktornya „ V> a s  es e e s z . Kelemen Imre Csáktornya
Mik szilárd Csáktornya Zrinyi V,ktor Csáktornya Pollák Bernét Varaidin Prusát* Alajos Caáktomya

Pezsaőffvar * Deutsch Zsigmond Csáktornya
M * ~ . k . U k » o . é . v i . « -  Fu azarkereek.dée : M » “ Ä Ü h ,  С Ш « , ^  1 ^ « ^ *
gy .r ty .6 n t6 :  M a y ^ B é M k ó a j é n ,  p é k , *  С Ш о гл у .

Tihanyi Mihály D.n.ka. C -k to n : ,.  “ S S

Butorraktér: U tán« Trataówk Catktomya Szállító ös d e sz k a k .re a k .c M : К2£7ь м ы : Р[4,|,"*«уГа:,‘

s ä t » ,  а я я  1 а я а а ;
koporsóraktár) Csáktornya Deutsch Salamon Csáktornya U r i-  é s  n ő id !v a t ,  J á t é k -  é s  l «Кя»«,» Suti* / Nyirvölgy

,  i .  Hirsch soha Henrik Csáktornya d í s z m ű á r u  : Й 2 2 *  Л К ^ в . Í S e f
Hwehler Ármin Varaid,n Mattersdorfer N. Perllk Kelemen Béla Ш |й м п  Ä ®?,4  ^  Budapest, VII., Klsu-

~  - Ustmann György Nyirvölgv Kelemen Bé‘* Csáktornya « J M r l i
C , P 4 e - Strthi. T eatr íiS  Csáktornya V aske re skedé s: 5 Ä Ä .  s Ím iÍIoÍI

Martnak József Caáktomya Kávéház : Bernyák Károly utóda Ifádni József Ligetfalva Petánczi savanyu-
Meako Bálint Csáktornya Binder Károly Csáktornya vi* központi raktár és szállítási vállalat

Földes Már Zrínyi kávéháza Csáktornya Prostenik Gusztáv Csáktornya , Szabadalm azott Krlatálv“
Divatáru  h á z : Dent^h Jenó Csáktornya V ászon  kereskedő • b o r s z ü r^ y á ? :

Gerstmann Lipot Otthon vászo n  K e re skedő . Herczas Sándor d a iin -u ;
Litzt és Brodnyák Stndóvár kávéháza Csáktornya Szivoncaik Antal Csáktornya vendéglős ™ Út Csák torma

Könyv-, papír- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: STRAÜSZ SÁNDOR Csáktornya
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