
Az összetartás sikere.
Igen sokszor rossz véleményünk van a 

magyar nép értelmi színvonala felől. Akiknek 
rossz véleményük van, azok nem ismerik 
sem a német, sem a francia paraszlol. Bálran 
lehel mondani, hogy népünk sokkal mlelli-! 
gensebb, mint ennek a két kulturnemzetnek ! 
a fia. Legyen azért jelszavunk: Ne bántsd 
a kisgazdát! Ne bántsa senki a kisgazdát. 
Ne vádolja meg senki, bogy a haladásnak 
nem balálja, hogy az iránt nincs érzéke. 
Igen szép beszédes példák vannak arra, 
hogy a mezőgazdasági munkások és a kis
gazdák a maguk kis társulataival, a szövet
kezeteik. köreikkel nagy sikerre villpk egyes 
okos kezdéseket s a maguk es községük 
jovoltát szolgálták vele

Ennek az Összetartásnak, ennek a jó- 
ravaló >parkodásnak egy pár beszédes sike
rét írjuk itt le

Messze az ország szivétől, a székely 
erdős begyek zárt völgyében, van egy község: 
Felsőcsernátony. A múltból arról volt híres, 
hogy a régi magyar irodalomnak egy örök- 
híres tagja. Bőd Péter, itt született. Uiabban 
<* község szövetkezetei és az ezekkel elért 
sikerek révén tette híressé a nevét Van 
minta méhese, mintagazdasága. gépbeszerző 
szövetkezető. Gépszíné telve gépekkel. Rendes 
körhelyiségei tart lenn. hol 20 napi és szak
újság lesz tanúságot a haladásról. Felszínen 
tartja a gabona-, gyümölcsértékesílő. fogyasz
tási szövetkezet eszpiéjét és a székelység 
legégetőbb sebét: a legelőkérdést megoldani 
törekszik. Népháza most épült föl.

Mezőgyán biharmegyei községben alig 
lakik kétezer lélek. De ez a kétezer ember, 
mint jó kél testvér, összetart. Kibérelték a

t)34 holdas Késa pusztát, amelynek fennálló 
forgalma immár 20 ezer K. A pénztárnok 
és könyvelő kelten mindössze 80 К fizetést 
kapnak. Aki ebben a haszoleső korban ezt 
nem mondja önzetlenségnek, az nem tudja 
megbecsülni a közjó érdekében való lelkes 
munkát.

Búj községe Szabolcsban van. Biz ez a 
község igen siralmas heiyzeiben volt néhány 
év előli Uzsorások karjaiban nyögtek a gaz
dák. Ma a lakosság helybeli hitelszövetkeze
tének beléle lő ezer К Boltjában, mely a 
maga házában van, a maga busái, maga 
zsírját, maga vetőmagját árulja. Ahol össze
sen ö7 lakóház van, az ugyancsak öklöm falu

Ilyen Uszor község. Pozsonyban. De 
amilyen kicsiny a falu, olyan derék a népe. 
Van népháza, benne gazdakör, házupar fog
lalkoztató műhely, fogyasztási szövetkezet, 
népkönyvtár, meg a szegényeknek — me
nedéket adó szobája.

A peldátadó községek közé sorosuk 
Szühadháráiidol, ahol a kisgazdák és mun
kások köre megszervezte a gépbeszerzö, a 
lejszövetkezet, a munkások rokkant és nyug- 
dijegyletél. Szövetkezetének forgalma a fél
millió koronái jóval meghaladja

Somogymarcali élelmes népe viszont a 
legelötöldjavítás komoly és évekre terjedő 
munkájával, a jobb legelő tehenek elterjesz
tésével, az állattartás jövedelmező tételére 
tette nevét ismertté.

A nagybelicsi munkások és kisgazdák 
rákaptak a mezőgazdasági háziiparra és hogy 
anyag hiányában telente ne kényszerüljenek 
kezüket Összetenni, berendezkedtek nemes fűz
vessző termelésre. A mezőgazdálkodás oly 
nagyfokú, hogy ma már a kisgazdák 3000 
métermázsa műtrágyát vesznek. De azt se

veszik és szórják el tíübele Balázs módjára, 
hanem kísérleti leiepükön kipróbálták, mit 
érdemes, hogyan érdemes; mi a haszna, 
mennyi a baszna?

Ilyen a mi népünk. De vezetőkre — 
arra igazán sokfelé szükségünk volna.

Kérelem megyénk pénzintézeteihez.
Az einbeifeletti munka, melyet a mu- 

raközi magyarság vegez itt a halárszélen, 
részleteiben csodálatraméltó, eredményében 
örvendetes Sajnos azonban, munkánknak 
koránt sincs oly eredménye, mint »minőt 
mi szeretnénk, aminőt eni kepesek lennénk 
elérni, ha . . . s e föltétel megmond mindent.

Megyénk apostoli buzgalmú lanfHügye- 
lőjén^k közbenjárására sok helyen állami 
tanítók, vagy ba nem is államiak, de feltét
lenül nemes buzgalmú tanerők ojtják bele 
a kis muraköz) gyermekek szívébe a magyar 
haza, a magyar szó szerelemét. A földrajzi, 
gazdasági helyzet azonban olyan, hogy az a 
horvát ifjú, mikor elhagyja az iskolát. Újra 
csak horvát larsaságba kerül Az iskolában 
elsajátított magyar szót nem gyakorolhatja 
tovább a kellő mérlékben. így azután nem 
ritka az az eset, hogy magyar iskola kitűnő 
növendéke az iskolát elhagyva, pár év múlva 
elfelejtette nyelvünket.

Mi. kik tisztában vagyunk missziónk 
pontosságával, tudjuk, látjuk a sebeket Hisz 
a pulzuson tartjuk a kezünket. Tndnánk is 
orvosolni, ha az orvosságot megkapnák. 
Missziónk csakis az esetben lenne teljesen 
eredményes. Iia olyan társadalmi intézmé
nyeket tudnánk népünk számára létesíteni, 
melyek egybegyüjtenék közönségünket, me-

Jöd a víz!
irta: F a r k a s  Ernőd.

Korhadt, vén szomorufűz törzsén ült az ag
gastyán.

Várt valakit, vagy rettegve gondolt valamire, 
rnt rt sovány, beesett, pergamen arcán ideges re- 
niejíés futott végig s gyakran egész testében össze- 
rándull. Nem messze lőle a Duna höinpülygelte 
*ngva kavargó, sárga hullámait. A folyó medre 
kiszélesedett Л parii kavicsok fölött tajtékos ha
bok verődtek össze, dobálva, narapdálva egymást, 
majd szerető gyöngédséggel egymásba omolva. A 
szél eg\re harsogó!»!) riadással pattogtatta szilajul 
suhogtatott korbácsát. A hullámok felrohanUk, 
mint a domboldalra a riadozó gyermeksereg, majd 
i'-mét lefutónak, mély völgyeket hasítva a folyam 
ágyában.

A viz szemlátomást nőtt, habos taraja duz
zadt, szélesedet! s majd mint egy óriási kígyó 
nyújtózol! ki, majd mint egy hernyó húzódott össze. 
л lankáe part kiálló kavicsait, beiszapolt sziklakö- 
veit egymásután nyelte el a növekvő áiadat.

Az aggastyán szeme mozdulatlanul tapadt rá, I 
pupillája kitágult s olyan tííz villant föl benne, 
mint az esőtől vert pásztortűz.

Iszonyú kin és keserű vád hörgött a hang- j 
Jáhan A Duna felé szaladt, de hirtelen megállt és 
»■iadtan hátrált. Lábai remegtek, mint a meghajtott

paripáé. Arcán vörös lázfoltok ütöttek ki, amiknek 
a szegélye sárga volt és szemében a düh és féle
lem bírkőztuk egymással.

Néhány pillanatig mozdulatlanul áltett, majd 
nyers, állati üvöltéssel fordult meg és Lacháza 
felé rohant. Lábai meg-megrogytak. A melle be
süppedt, a válla előre bukott, de lihegve, fújva, 
luldokolva rohant tovább. Mikor az első házakhoz 
ért, megfogódzolt egy akácfa törzsében és levegő 
után kapkodva harsogta:

— Jön a víz !
Iszonyat és rettegés nyöszörgött^ebben a ful

dokló kiáltásban.
Az emberek szónakozó részvéttel mondták: 

Igazán jön, András bácsi 9
— Jön, jön, a tulajdon két szemnmmel lát- j 

tam, mentsétek meg gyermekeiteket.
Aztán eleresztette az akácfa törzsét és to

vább rohant.
így mondották el az ő történetét.
— A neve Balogh András, 1870. február 

26-ika szomorú emlékű napja Lachá/ának. Béggel 
megindulta jégzajlás a Dunán. Délután két órakor 
megtorlódon a jég s estére már hatalmas jégtáb
lákat sód rt felénk az ár. A nép fáklyákat gyúj
tott, a férfiak csónakokba Ültek és esáklyákkal 
tördelték a jeget. Majd a gátakat erőeítették meg. 
De az áradat percrői-percre nőtt, a gátakat össze
zúzta és elsodorta. Egész éjjel kongott a vészha

rang és pörgött a dob. A nép 3irva, jajveszékelve 
menekült a magasabban fekvő helyekre. Az ár fék
telen erővel tört városunkra. Hatalmas hegyi zu- 
hatagok dörgésével rohant keresztül az utcákon. 
Három oldalról nyomult a városba. A temető fe
lőli városrészben, ahol a szegényebb nép lakik,

; ölmagasau harsogtak a hullámok. A város északt 
.oldalán magányosan állott egy kis ház. Egy beteges 
'özvegy ember lakott benne két kis árvájával. Senki 
sem tudja, hová lettek; a mentők nem merlek odáig 
hatolni a dereglyékkel. Hajnalban észrevettük, —

■ mondja az elbeszélő, — hogy a ház meginog és 
düledezni kezd. A házat minden oldalról széles 
jégtáblák törték, ostromolták. Néha akkorát recS- 
csent, mintha rájuk omlott volna. A falak már 
erősen ingád» ztak. Tudjuk, hogy a viskó bármely 
pillanatban összedőlhet. A nők kezüket tördelve 
zokogták:

— Jaj, a két kis árva!
De egyszerre csak a tömeg komor arcán át

eső lant a remény szivárványa. A beteg Balogh 
András lóháton jelent meg a bedőlt kapu helyén, 
"járga voll, mintha ravatalról kelt volna föl. Két 
kis gyermekét ölébe szorítva, egyetlen lovára bízta 
a maga és kicsinyei életét. A sovány gebe fölszegte 
a fejét és prüsszögve, fújva úszott az árral. A sze
gény ló feje néha fáradtan bukott le. Balogh András 
ilyenkor lábaival megszorította, biztatóan szólt 
hozzá és a sovány állat megint tovább úszott 
Lábait véresre hasogatták az éles szegélyű jég-
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Jyekuek, gével tovább építhettek az, а !,ПНЯУ^Г^ lm' gju- földmives iskolánál htstmló célból 2 0  tani.
akoliban JfcaJtűU. aLapol. _________ , ta.iuuzza- áiduz tlkéazáé^lekal! ............ tó«*# rówu&f* mezőgazdaság. 4»оЫ vamot

Kultúrát« intézményeket akarunk léte* SÍ _______  ma. [rendez.
sitini Muraközben! M- '< t \Ш * 1 ^ lanfolyamon résztvevő tanítók ttani«

Ifjúság' egyesületet, dalárdát, Byasö- Ш Щ ^  шшГ  ̂ ^  w ^ • É j tűnők) 1 0 0  azaz: egyszáz korona segélyt 
kört akarunk minden iskola mellé áptani, Д  «  A niJMLiéteifla jutal^«ék(»k!íje|i-él»en|^fz®ek- rne,ykől 40 К ellátási díj levonása 
hogy ezek együttvéve egy erős, hidáJjÉias S lJ |k  le ífpüfpielőaió:**. аги^лЩ-.уап| 1  н̂ ец*'пу|и^ п К a jelentkezéskor. 30 К pedig * 
várát képezzék a magyar érzésnek. lsfc»fánk ''IMt 014#  !V ,ni ♦ >a,a "m ТГ’ "%* * l'ázjl an folyam befejezésével log kifizettetni
nem ritkán szánalmáaáu silány épületben, ^ ^ ne,1,, ^ m̂ en "  ̂ kn',fol  ̂ fz in^ séf ^ l- .^a' A lanfolvamon résztvevő azon népta- . .  ■ ; . . V, . , |záa iesodai4nzuuk. bogr ily körűimének közölii . ... t . . . . . 1 ia
kénytelenek meghúzódni A* lehne’a jó, a | iné dispoViáiva voltak á  színészek , 2 előadásokra. ní,ók l̂a,J,WftÖk) reszere- klk a ^nagyobb 
Célravezető, iia minden faluban a legszebb) HU inil *is lehetlek volna egyebet! Részbenfszor^al,nat és a ,e«Jobb előmenetelt fogják 
helyen oU allana egy szép, miporiáW külsejű, i a bérlet ШППе Téőket;>hál kötelezetbégeik voltak: tanúsítani, a fötdmiveléáügyi miniszter minden 
modern berendezésű iskola^ дне!у alkalmas másfelől meg az igazgató galanhTiája áll »ti az jegyes iskolánál egy-egy 1 0 0 . 50 és 50 ko- 
lenne nemcsak áz eredményes tanításra, <1е]е!$1̂ Ьеп a jufalomjátékra reflektáló elsőrendű: ronás. összesen három jutalmat engedélye- 
helyet adna az olvasókör, dalárda, if|usági sẑ sẑ kkel szemben. zeit Ezege| MZ ösztöndíjakat lehetőség >ze>
egyesület számára is. Hu az iskolaépületek- Pénteken este a Bolond regényes daljátékot, rint a numszter kiküldöttje a vizsgán fogja 
ben építhetnénk egy alkalmas dísztermet, ;ld*ák, melynél kedvesebb színdarabot, a sok|HZ illetőknek odaítélni

. , . ' it . , jó mellett, nem láttunk s/inrek erűim a mostam . , .. , . . . , . .mely színtere enne a missziónkba vágó Jszez,íllban Cd, r levegő áradt szét a szín- A tauiolyamokra lonyleg alkalmazás... ..
ünnepélyek rendezésére, más időkben pedig patioii Rákosi Jenő darabja révén. Úgy a szerelmes j,evö olyan néptanítók (tanítónők) vétetnek 
hajlékül szolgálna ezeti egyesületeknek. Ez ifjak: Matány. G,delta és Cser, minta ezerelu-es j lel, kik mezőgazdasági tanfolyamul még nem 
intézmények kellő felszerelése: harmonium,! lányok: Kiss Tusi, Balázs Ilona s Dinyésy Kató j végezlek.
asztalok, liazafias tárgyú laliképek slb. slb.: na,?-[)n kedvesek voltak. Különösen sikerült volt Felvételi kérvényt a földmivelesugvi • , и . . azonban Ágotái és I hurzó Margit szereplése. Előbbi i . , . . .  . . . .

eJwteedheteHenek. i mim Bimbó fölülmulu. ..nmagii. Tl.uriö Ma.-gi.n«k | " " " l s z , e r h ( ' 2 k e l 1  c,mezm w tolyó ev. |un.us
Magyarországnak egyik legnagyobb baja; meg, BimhilU szerepében volt egyik legszebbhű l-ig, a tanítónők pedig tol vő évi május 

az, hogy mindent az államtól várunk. Mivel | alakítása. Szende játékával, különösen csengő ked- hó 20 ig az illetékes tantelügyeiöségnél be- 
azonban az állam anyagi erejét más léren ves énekeivel valósággal elbájolta a közönséget, nyű,tani.
veszik igénybe, jól tudjuk azt, hogy hozzá , *10 voJl a “ inigazgaid Diiigó sekrest\é9e is A jelölést a taufelügyelöség javaslatara
hiaba fordulnánk segítségért, megyénk h»*.- hétMn e)e4dotl kflula„ Zäuzsit>iin s „ kBdd,.n a vsllas-es kuzoklala.ugy. inuuszler teljesili 
fias pénzintézeteinek ajtajam kopogtatunk «zinrekerüll A rejtélyes emberben mulatta be szín* i
tehát. Megyénk hazafias társadalma minden*; padi otthonosságát. Minden szerepe (Лlexi pincér, — YédhimlŐOltás. A Csáktornyái ved
kor mint egységes falanksz állotta nemzeti ■ Bercier) fényesen beigazolta, hogy vérbeli színész himlőoltásra kötelezett gyermekek beoltasa 
célok védelmére. A pánszláv agitátorok alal- ! 8 művészi játékában a Vigszinliáz volt szi-:ma délután I őr.ik<fr kezdődik az áll. el 
loinos munkája nálunk sem pihen. Ellenük 1 M̂szével á,íoUunk 8zem|,t*n- népiskola helyiségében. A községi e'őljárósag
küzdeni nagy, nemes, hazafias kötelesség. E . A ®z o , ” b a 0  »Kyörgyike drága gyermek« szín- ggye|(||eílHj H szülőkel. hogy oltásra köteles 
munkánk teljesítésében kérjük magyar vé- j „»„vészeiét már megszokiuk, de ebben a darabban gyermekeiket pontosan mutassak be. mert 
remk segílökezét. Tesszük ezt abban a re-.különösen excelláll srászoluált a jutalcmra, mely-’a mulasztást elkövetők megbüntetés vegHI 
ményben, hogy magyar véreink méltányolják j lyel neki kedveskedtek s a sok őszinte lapsra, a felettes halöságnak jelenteinek fel. 
munkásságunkat. melyben részesítették. ! — Hirdetmény. A Csáktornyái Választó-

E méltánylásnak tanujele legyen a kért . , ^ а8<)П,.л méltatá^b in részesült Matany, vala-. kerQiet összes választóinak 1913 évre öseze- 
segítség kiutalásit. Mi vallal|uk a harcot, ti; Zsuzsival д Babnskával kapcsnlalnsak voltak, ja l l , t o 1 1  »aetgslenfs névjegyzékei bsaktoroyau 
lássatok el bennünket hadiszerekkel! Ha a Mindkeltő elemében volt ь játékával élvezetes estét ts a választókerület egyéb nagyközségeibeu, 
magyar társadalom igy tanujelét adja együtt- szerzett a külümben gyér&zámú közönségnek, bár í valamint a kisközségekre nézve a körjegy- 
érzéséneK. sokkal lelkesebben, nagyobb kedv-' hintán szólva Ivánfi jutalomjátékúl külörab da- zőségek székhelyén f. é. május ö-lől 25- g
vei folvlatjuk harcainkat. S a kívánt ered- j VH,í«sz,,,;,,ol: v<*lna. mint A babnskát, közszemlére letetnek, hol is a névjegyzékj , ír w. mely a közönséget majdnem hidegen hagyta. . ... f . \menv nem marad el. Vegyünk példát az ~ ..... .... „ . . .  r..., . . . esetleges kngaztlasa iránti felszólalásuk iras-. . . .  .. .. \ . . . Csütörtökön este is jntalomiátékra készültek . ? . . .  . . . . . . .oláh *ís pánszláv penzinlezeteklól, amelyek u szinés^ k Ekkor a 7  á,lalán0S„Jn üdveit komi-!ba" és Ped'« maJus bv»g adhatok be. A
százezreket áldoznak nemzetiségi kulturális kusnak, Agotaynak, a tiszteletére a Papát adták, felszólalásokat mindenki megtekinthet s 
céljaikra. S sajnos -— fényes eredménnyel Előrelátható volt, hogy ez » sie a nézőiér megteliik; azokra május 2tí-ig felszólalni jogosítva vau 
a magyar ügy sa  magyar álllameszme vég- 9 bár ez a emény nem teljeseden be egészen, mégis A felszólalások a megyei közp választmány-
telei, nagy kárára! «é^tímü ktettn*«« «vedirtle • МЛаМЛ hoz ln|ézendők s az liléid község eléljarrt-■ Az est sikerében Agotavval Í.Iocaese. abbé) mindvé- . .. , &

A missziónk támogatására kiutalt segít- gig Halá>z Alfréd színigazgató osztozkodott, aki sa8 a,lal nyújtandók be 
ségel kérjük a Közművelődési Egyesület za- ezen az estén is, bar/ас gróf szerepében, kiváló
lamegyei fiókjának küldeni Zalaegerszegre, ügyességét és t-ileniumát ragyogtatla. Természetes, К 0  L Ö N  P É  li É  K.

bogy a többi szereplő is, kiki tehetségéhez mérten, ____
лг i hozzájárult az üsszjáték tökéletességéhez.

táblák. Egyszer inát el is merült a feje. A gazda д színtársulat a mai napon lép fel utoljára ИгЛд$яЫп . .
a sörényéhez kapott, de ekkor a fiacskája kiesett A hölgyek örömét adják utolsó előadásul. VtrAvtalan tavas, hтЬш sa
az öléből Az asszonyok dermesztő sikollásban Holnap mái Zalseiierszeseu játszanak, ahol l
törtek ki. Bennünk férfiakban is megdermedt a vél. a 1 eánvvásárban inul itboznak be ailmgßmlmn tyek. Illúziót szomjaz£ . (M .. . c . .  a LeányvasarDan mutatkóznak r>e. Tőletek úgy félek. Mit a sir nem adhat,

Ks mi történt a fiueskaval д^а Isten, hogy a Csáktornyán ért anyagi | Szintéin világban, Illúziók nőikül
— Egy jégtáblára bukott. Ez volt n szeien- j veszteségért a zalaegerszegi szezon a direktort j Sötét éjszakában. Ez a kmteit élőt

eséje. Apja lehajolt és ölébe kapta. És néhány i kárpótolja. Szivünkből kívánjuk, mert buzgó tár- Inkább nem is élek. Húr el is maradhat
Örökkévalóságnak tetsző pillanat múlva észrevet ' sulata a támogatást megérdemli.
tflk, hogy a ló már a földön gázol. Közeledett a ____ • mÁI id* fénn is Még и síromou is
temető széléhez, amely magasan feküdt. j KoftAr, rideg a lét. Ha szál virág nyílik

— Szóval megmenekültek! MeZŐ^fiZdfiSáilíi ta n fo ly a m  n ép ta flí-  Oda lenn mit válunk P Nyugodt» hb lesz álmon»
— Uram, — folytalalta az orvos — nincs i Ai. , л • . .* ,.  , , Legalább fény derű s ha egy csillag sugár

fogalma arrról, millyeu örömujjongás támadt erre. OS STHZCiaSáî l tanítOK SZaíTiaia. 4 virágillat legyen Leszürődik hozzám.
Mindenki elfeledte, hogy háza összedült, vagyona, <Hi' H rnerr*‘ j&rnnk Az lesz boldogságom
jószága elpusztult. A tanító felütötte a zsoltár- A m kír. földmivelésügyi miniszter a Zombory Gyalu.
könyvet és az egész gyülekezet szent áhítattal di-! kisebb fokozatú Ismétlő iskolához a gazda-1

osérte az Urat sági tárgyak tanítására hívatott népiskolai — Zrínyi Ünnepély. Zrínyi Miklós szu-
András lelked ^  ОГ ^  Г Ю,и a a,°8hI tanítók gazdasági kiképzése céljából íolyó évi letésének évfordulóját évről-évre kegyeledel

— A kiállott szörnye izgalmaktól. Mikor de- Íubua bó 18 -lói bezárólag augusztus hó 18.-ig ünnepit meg május 1-én Csáktornya és Vi-
rrglyével érte mentünk, sírva ölelte, csókolta két az «Igyógy», adai, békéscsabai, breznóbányai, dékének tanulóifjúsága Az idén is lefolyt az 
kis didergő gyermekét. hódmezővásárhelyi, jászberényi, karcagi, lu* ünnepély a Zrínyi emlékoszlop előli .Délelőtt

— Ne sirassa a házát András gazda, adjon! gosi, pápai, rimaszombali. nagyszeuhniklósi. 9 órakor már ott sereglelt a városi tanuló
hálát az Istennek, hogy megmenekült, próbáltam | gomogyszenlimrei, szilágysomlyói. szabadkai iljuság zászlók alatt, akikhez a kisdedó»’ó s 
vifduazlnlni és csáki (ezelőll CsákovAr, Tfmes vármcKVe) a drávassenlmiliályi áli iskola tanulói m
hehegin" °* ' “ ' аГи?а,> ,,#,eU rál" és,nt'*ri,zl"'dva ifö|dniives iskolánál 2 0 —2 0 . összesen 300 csatlakoztak Mendel Zsidmond lanftö veze*

Jftn a víz! néplanfló. lolvrt évi jnliiie hó 1-101 julius hó lése mellell Az iinnepélyl a képzó-mlezel
31-i* lerjedő időben pedig я kecskeméti ifjúsága nyilolia meg a Himnusz eléneklé-



sével. A szép hazafias szavalatok sorát a gyej központiul és áz országid szövetséggel i ör ve alatt csal|a lépffr a hiszékeny ejnbfere- 
kisdedóv’ó kél kicsi V4téze: Kolmanics Feri szemben kötetezsUságsmek elegotlenm. Csák*! kel. Így csalt к» Mork^v^  islván bollornyz) 
és Zdelár Miska kezdték meg, akik a »Tud- tornva, 1912. május hó í én. Brauner Lajos | lakostól két ízben 44 К-t s más alkalmakkor 
jálok-e miről susog« s »A hömpölygő Tisza kört Iné к r Щ i kttföqfte fehérneműi és ennivalót. Ezzel ho-
habja« c. költeményeket szavalták el Az elfmi 4- Gyilkosság. Üémes g|ilk#sftgi еэд 1 тфЩ Murkovics Bednyács Julit, mert ki-
iskola részéről Györkös Juliska mondt# eV történt áp*liÉ 30-án a mari írtéveifiegyi Hé* W4*b3 helyezte neki, hogy az ő segítségével 
»A hon leánya« című szép költeményt A* rom kifályíéB* kjcltniban. L^a<l|ci Mihály' Щщ'Щ állattenyésztés körül, mint termés 
ünnepi szónok Gabriel Jenő IV. éves t í n í * } * ^ ^ ,  M bs > önvédelemből \<Щ* ШФ lekf  [W ben is nagy szerencséje lesz Mur- 
tónovendék volt, aki tanulságos .és lelkes czarko Ferenc martmovechegyi lakost Az Movies István azonban jó későn rájött, hogy
beszédben elmélkedelt Zrínyi Miklós grótról ellenségeskedés nem akkor tört ki a kél férfi ■ a jósló asszonyban közönséges csalóval van
H lelkesítette az ő szellemébe!! hazaszeretetre i fcözl Hosszú időre nyúlik az vissza.* Bőrös dolga s ezért Bednyács Juli ellen a kir. já- 
az összegyűlt tanulóifjúságot. A szép ünne-1 viszonyban voltak s ezért ellenségekké vát- * rásbiróságnál feljelentést tett 
pély a Szózattal nyert befejezést, melyet а jhk ße ^gért itt-otl találkoztak. Összejöllek — A Magyar Figyelő most megjelent szá- 
lanílólóképző tanulóifjúsága énekelt. mondott napon is a kocsmában Egy-kettőre m á b ó 1 mindenekelőtt kikeli emelnür.nk báró Hen-

— Esküvő. Fényes esküvöt tartottak Össseszóla.kos.ak, h»iba kaptak, ölre mentek
csütörtökön Budapesten Mikes József fold- s bizony Czeczarkó Levacsicso! földre gyűrte. megnyiló csatornáról és a vele ösLlüggő összes 
birtokos vezele ugyanis aznap oltár elé Zalán S ekkor törtéi)! az ok, ami Czeczarkot örökre kérdésekről alaposan és kimerítően tájékoztatja az 
Ilonát, néhai alsódomborui Zalán L. János elnémította s Levacsicsol a bíróság elé állt- olvasót. — Szabó Jenő főrendiházi tag, a görög 
.nagybirtokos lányál, a budapesti Jézus szent tolta: Levacsics előrántotta revolverét s el- kathohkus magyar püspökségért folytatott mozga-
szive templomában. Az esküvőt »zerlartást leníelél. Czeczarkót, lelőtte Czeczarkó szőr- aÍ ^ mai* ^ abba'|l l ^ ,4 l ,1 [ a n ^ 0„, , , .. , . , . , . . , . . . .  püspökség székhelvét illetőleg és az illetékes körözTomcsányi Lajos Jézus társasági alva végezte nyel hall A bűnügyi nyomozó vizsgalatot bizonyára figyelembe fogják venni ezt az állás-
Násznagyok voltak Sorrtsich Tihamér gróf В kos Géza dr máius 1-én loganatosítta, pontot i9. ;— »Nemzetiségi programotok« címen 
országgyűlést képviselő és Abriantsik Ármin május 2 -án Czeczarkó holttestét Mbonc°Jták Bé* Mihálytól értékes tannlmányt olvasunk. — 
huszárezredes; tanukként pedig Hammersberg s Levacsics M hál у t vizsgálati fogságra ve- Cholnoky Jenő egyetemi tanár a jéghegyekről ér- 
Gé*u és Kállay Uhui orszáKíyüléS1 képvmW lellek Evyelöre a csAklornya, láréaMréság
szerepelteá< börlönehen őrzik. történelmi jeleneteit találjuk »Miranda testvér«

— Kinevezés. A földmivelésugyi mi-j — Modern gyümölcsös. Győr és Szamosujvár címén. — Igen gazdag a Feljegyzések rovata, 
mszter Lehoczky Zoltán oki. állalorvost ide-1 városok exeellá'nak abban, hogy a városi kö?költő! amelyben aktuális kérdéseinkhez találunk almée, 
iglenes minőségű dijlalan m ktr állatorvos- apasztására modern gyümölcsöst rendező k be. • szatirikus és találó megjegyzéseket. A »Magyar
gyakornokká kinevezte * szolgálaltételre 'а Аго" 1kHzUl,'k ~  mim, ®''Л IT * “" ! «И*«* ^*8* 1*81 ára negyedévre ü К. (Budapest,.. . . . .  * . . gyümölcsöst, szőlőt azzal kell kezdem —, bogy a ; Andrassy-ut 10.)
Csáktornyái jár m. kir állatorvoshoz es a ,a|.(j ngoJirô áSyi után elkerítették u területet. Ke-' ___ Tolvailás Trszíenvák Ferenc dráva-
határszéll szolgalatra osztotta be. ritésre •legalkalmasabb a Delta néven forgalomba! . . . . . .  on ,

— Köszönetnyilvánítás. A Muraközt Та- Botolt keiltésanyag, me yet egy kívAlö Inzai ,.éK. !^en ivain akos zár anirájabó m. hó 20-ün 
karék oénzl&r* dravavaakrlielv,^tűzoltó e«e- Kóltólfeh Pál és dal (Budapest, Ferenez Jtósef!« M ai leíessitése után 2 zsák szemes ku-

el/- u i ^  rakpart) hoznak forgalomba. Szilárdsága, tartós- koncát lopott el valaki, miáltal neki 30 К
sule nek v ( h-t volt szive» adományozni, j  ság;i 0 jcs<y?ága egyaránt javalva. A cég bárkinek j^rt okozott. Feljelentés után vizsgálatot tar- 
mely adományért ez utón mond hálás kö-■ küld á,jegyzéket .,oUak a községben s a kukoricát ottani
szonetel az egylet elnöksége. — Megtalált bordó. Petővári István házban megtalálták. A csendőrség a tény

— Kinevezés. OMsége a király Imrey györgyhegyi lakos panaszt emelt még m. év konstatálása után a kukoricát a község elől
i k o r  nagykanizsai 20 honvédgyalogezred- í augusztus havában, hogy udvaráról egy 296 íróságánál letétb- helyezte s a betöréses 
beli zászlóst hadnaggyá kinevezte. literes tiordó 40 К értékben eltűnt. A meg-1 lopásról a kir. ügyészségnek egyúttal jelen-

— Eljegyzés. Kelemen Teréz kisasszonyt, i jiidjjplt nyomozás kezdetben sikertelen volt. 1 lést tett.
Kelemen J» zsef vasúti őr leányát, eljegyezte- ujabhan azonban fény! derített az ügyre aj — A virágnak megtiltani nem lehet, — mondja
Habianec Alajos Helybeli fodrász és borbély, hosszas kutatás eredménye Előkerültek az örökszép dal, — »hogy ne nyíljék, ha jön a

— Kirándulás. -\ helybeli áll taníló /ugyanis a lanuk. akik bizonyítják, hogy a kikelet.« Megtiltani nem lehet. Ebben igaza
- у .............« . л  м м  s t ä s  i r r s a r s e v r e t

szerint 32-eri, 2 tanár vezetése mellett, ki- el A leitest a kir. járásbíróságnál feljelentelleK. kert ŝzek mondják. A »Háztartás«, KÜrthy Emühé 
rándulásra indullak múlt csütörtökön reggel Gondatlan anya. Nmét egy asszony, ezen országszerte elterjedt, kitűnő lapja megtanítja
a gyorsvonattal! A négynapos kirándulás aki gyermekére vigyázni nem lúd. Sárdi IJ kertészkedő olvasóit, hogyan kell a virágot ne- 
állomásai Szombathely, Kőszeg, Sárvár. Iker- Imréué a neve az ahóvéghegyi anyának, '’elni. De nem csupán a virágokra, hanem-akoayka-

Veszprém, tíulHtonfiíred és Siófok, nhol икпи*к ^опс1я11нп й̂|{Я iiiiiill о éves István ^̂ pĵ ^̂ kedik. Kzenkivü! jóizn ételekről is kiván 
a lorteneti, kulturális, majd az iparf és gaz-»ft«rskájn Kornj István hiffegfatvt lakosnak, kedveskedni a »Háztartás«, 'Я havonkénr túTrom- 
dasági vonatkozású látnivalókat tekintették a ház tulajdonosának, 31U К kari okozott, szór megjelenő képes füzeteiben, évenként, több
meg A kirándulók mindenütt и legelőzé- a kárt tűz idézte elő, melyei a kis fiúcska mint ezer kipróbált étel. stpemény. fagy ait, bdő-
kenyebb fugaüb.a.ban rém ültek  ,  («у a oküí0» a«.U hogy .  U ouyh^l m a g á v a l , "
tanulmányokból merített hasznon kívül szó- ;hozoll égőfával az tstálóhan Qssszehalmozoltj,^vaj jjvat és kézimunkával, szóval mindazzal, 
rakoztaló mozzanatokban is bővelkedett a i alomszulmát meggyújtolla, mitől az isláló ainj a nőket érdekli Ésetről-esetre pályáz tokat 
kirándulás. A kirándulók ma e s te l i  órakor padlása s az ezzel összeépült lakóház tető- hirdet sok értékes díj kitűzésével. A »Háztartás«
térnek vissza Nagykanizsa felől a gyorsí- zete is tűzet fogott s elégelt. A gondillán előfizetési ára egv étrel2 K. (Hndaj»est. VI., Eötvös-
toll személyvonattal .auya ellet, a v.aagáW megiuduU. ^  m.Wrtn,«é-

— Foldkölcsonok becslésének ellenőrzése. A - a »Vasárnapi Újság« feltűnést keltő. — LODás Jambrovics Ferenc gyümölce-
M agyar Közvetítő Bank Részvénytársaság, mely az ! pompás kivitelű képeket közöl az új kormánytag- . . ..  . Ifttl *' . .
elmPIlelsí üzletévben béséges tartalékolás dacára i[a(r6í, Korfutól (Alexán,Irr Bernit cikkével), а И » ' lak»s luPa# uuall aUdatOll • helybeli 
b"/c osztalékot fizetett Tészvényeseiib k, értesülésünk 1 velencei GampaniléiŐl, Bemard Schaw darabjairól Kir. járásbíróságnak. A lopás téltye Levacsics 
szerint a tőkéiéit-nie léesel kapcsolatban minden j a Magyar Színházban, a Műcsarnok tavaszi kiálli-: Antal szentitonai es, Biszt/ovics Álltai uyir-
vármegye területén bizalmiférfiakat keres. Ezeknek, j tásáról, a Titanic hajók»tnsztrófáról stb. Szépiro- völgyi lakosok és,társaik feljelentése alapjai)
mint a bank választmányi tagjainak feladata volna j  dalmi részében Szemere György regénye, Fekár j  а11апЩа1оЦ meg akiktől rn, hó 15-fől lö-ára 
a környékükön előforduló birtokbecsléseket illő I(jyu|H tanulmánya a troubadourokról, Kosztolányi , .. . . *Jn , . lr
díjazás ellenében ellenőrizni. Akik ezen bizalmi i jj^ő , Duíka Ákos, Majthényi György versei, S&  hajló ója«.kan 8 ó К t erő ^Qmfil 0 » búr-
küldetés iránt érdeklődnek, közelebbi fetvilégosi* | derkényi Anna novellája adnak bő és magas szín- 1 gonyát ellopott. Hasonló okból túlit k<-uogy 
lábén forduljanak a bankhoz, Budapest, V., Tezéz- vonalú olvasni valót, Alexander Bernét pedig n Z$élez*nyák Borbályg és Bo.rkovics Dorottya 
liórut 46 bodapeati színházak újdon̂ égait ismerteti. Egyéb Japáthógyi lakosok kárára értékbeli

— Keretem a »Muraközt Tanítókor« kőkemények; Farkas Zoltán cikke a Műcsarnok eUjöyeiett Jopáá tettese Mrázovírs Péte,r zala-
tagjaihoz. Tiszlelelteljeecn fe!kém »  ez «он. &  <Hv*ri e , , é ?. ■ Г, •
л »Muraközt Tanítókor« azontagjail, kirí tag- rí̂ y^ |évre (И korona, a »Világkróniká.-val — ll«tomtflVál®H. Herperger MárJtm & 
díjhátralékba и varinak, bogy a hátralékos egyen hat koron«. Buda pest, IV kér, Eeye- János lapányi lakosok muraípcpti malmaik* 
lügsági dijakat (tauévenkinl 2  korona), nem- tem-utoa 4.) .. ból az április iO es 11 közti éijeJ 7f) К er-
különben a f évi tagsági díjat (1912. január — Furfanngos jótlóasszony. Bednyácsj tékü különféle gabonát loptak el Á lopás 
hó 1-tői* számítva 4 korona) a Muraszerda- Juli zalaujvári asszonynak is, jnmt sok îmás fényéről a kirügyészségnek jélánléá.feleteU, 
helyen 1 év május hó 9 -én tartandó köz- odavaló cigánynak a vérében van, hogy a inegjnditott nyomozásnak eddigi ered- 
«yfllés folyama alalt okvetlen befizessék, munka nélkül keresse meg mindennapi ke-- m^ yt, «em Volt , ,л' • ;i. nij
meri csak így lesz képes körünk д várme- nyerét О azonban népi lop, hanérp j^ lás, rr ] , , . bo



Koánja i paáenjtí.
Nije zadovoljen gospodar aku malo krme 

mu zraste, makar je i naj fineáa. jerbo nije 
dosta, da marha dobro séno dobi. nego je 
potrébno, da se do sitosti najé Koji zárán 
kosi. óm dobiju naj boléu séno. ali i naj 
menje. Takodjer vnogo sí né sh&snuno, ako 
pustimo, da se trava postámé i v trdi. istina 
da nekaj viée dobimo, ali takova krma ne* 
ima téka, teáko ju predéla Zaludec i neiina 
nikakvo jakost, gira. Zato kosimo zaraueée, 
da s fondamo onoga draéa. koj se íz zrnja 
pova. Vu takoviin poioíaju zrnje se nemore 
do zreliti i draC se nemore dalje povati, i 
razéirjavati Так se je rnoCi réöiti hude i| 
hitvalne trave. Takodjer dobro je malo predi j 
pred cajtoin kositi. ako imamu mlade teliée; 
na pleme, jerbo za öve nucarno naj boléu i i 
naj fineáo krmu. Zárán pokoéena trava dal 
naj boléu krmu

Koji preveé kesno kosiju senokoáe, ni 
samo da hudu i zloéesto krmu dobiju, nego 
i otave imaju punu menje. Kesno samo onda 
kosimo, ako je tak degdjovno vréme. kaj se 
trava na uikakvi naéin nemore posuéiti, 
jerbo i naj stareáa trava boléo séno da, как 
рак prék i prék splavljena

Da dobro séno i po priliki dosta dobimo,: 
naj bóléé je onda kositi, kada je naj viée’1 
trave vu cvéto Takvo séno ima naj viée 
silosti vu sebi.

Pokoéeno travo dók lain se nuter zvozi 
vnogo neprilike more pestiéi. Hudo. deídjovno 
vréme vnogo dobroga téka vun splavi iz

1. 2eljezniéki putnik vozne 
karte.

Na imanju kneza Batthyány-a u V. Ka* 
nizsi I okolici se je jesenas veliki lov obdr* 
gaval, na kojega je knegev nadzornik kanigki 
Pálíy mnoge pnjatelje i jagare íz okolice i 
daljine pozval, как je to véé u lakovih pri- 
likah navada. Medju ostalima bili eu takaj I 
pozvani i grota Festeticse éinovnici i jagari' 
iz Cakovca. Koji su to bili i как su se zvali, 
je sve jedno, jer to sivár nemienja.

Sest anda veselih jagarah se zaputi iz 
varada k-geljeznici sa svojerni u tokove pos* 
pravljenimi »lancastri« i kako se véé te u* 
böjtié sprave zovu. Oni su isii pieéke. makar 
da je kolodvor od varasa prilicno daleko, 
ali liepo jesensko jutro je bilo, pák je bilo 
liepSe pieSke iti nego se voziti. Jedan iztned 
njih bil je uieSto debljiji u tielu od drugih, 
pák je fucat uviek nekobko korakah za 
njimi jer mu nije bilo moguée fnjimi korák 
dr2ati. Pored svoje debljine bil je uviek na- 
vaden za drugemi zaostajati, uajrnre pák 
ako je bilo treba bngjilanSa iz gép* van vleéi

Ovak fucajuéi i sopeéi dostrgnul je svoje 
drugove véé u Cekalnici na kolodvoru. jedan 
od njih je véé karte za vognju pri kolo-

trave, naj flneSe stvari, как na primer list- 
jice ч obraéaujom doh scuri. Takvo séno 
bige splesnivi, как drugu. Da preteéemo 
ovoga vnogoga к vara, trsiti se tnoramo. da 
skim predi dimo dobimo séno iz senokoSe. 
To tak motemo póstiéi, ako vidin.o kaj su 
pre debele plastnice, odrnah je rezlepemo. 
ovak se éuda predi posuSi. Na tenkoma res- 
tepena trava se nemora viSe, как jedenput 
pre obrnuli i tak se éuda menje restepe i 
stere Preobracali onda moramu, kad je trava 
vubka, dakleni vjutro ili pák na veéer.

Vu baglje spravljeno séno onda pelainu 
dimo, kad je véé dobro posuáeno, drugaé se 
наш vugge ili pák splesnivi.

Na protuletje na senokoSah nije dobro 
pásti, jerbo to narn je na veliki kvar. Trava 
na protulelje poéme tirati i ako ju sad vu 
ovim vreineuu popaserno, vnogo inenje zrasle, 
pák i vnogo je hujSa takova krma.

Po prvi koSn|i ako neéemo na otavu 
éekati moéi je pásti, samo na to rnoramu 
pazili da po mokrim vremeuu ne pustimo 
marhu na senokoSu. Vu degdjenim vremenu 
marha preveé sgazi travu i tak nam kvara 
déla.

Vnogi se stricaju, koja krma je bolSa, 
séno ili pák otava? Ako olava poredo dojde 
dimo, or:a je bolSa od séna, jerbo od samu 
mlade trave stoji. Ako pák na otavu degdj 
opadne, onda se véé nemore pariti sa séuom. 
Mlada krma grigu na éini pri marhi, zato 
éest. ősein tjeduov znjoin nije emeli braniti. 
Prék leta stara krma sgubi tek i tak ju 
marha véé ne átima, prez velike sile.

Kaj je novoga u politiki ?
(B.) Lukaé Laslo növi ininistarpredsjed- 

uik se je április inesec 26-ga dana posl.e 
podne ob pol tretji un u Béé puluval Poa- 
lie pódium v lakom su se gori putuvali grot 
Zichy Janóé. gróf Serénji Béla, dr. Sékelj 
Ferenc, Beöthy Laslo, Hazai Samu, Telesky 
Janóé I Josipovich Géza rninisln u Béé

Drugi dán tojesl április 27-ga su od 
novoga kabinéin élani pred poldan ob deveti 
úri u magjarski palaéi, gde Lukaé miriistar- 
predsjednik svoju sobu ima. skupjdoéli Pred 
tém je Lukaé Skerlec Ivanovoga pohoda pn* 
jel. Skerlec je nanne u kraljski kabinetkan- 
cellariji mmistarski savjetnik. Od kormana 
élani su kralko koníerenciju drgali, a za 
tém pák >u se na automobilé u Sönbrunn 
putuvali Ministri su svi u mag arski párád* 
ni opravi bili obleéeni. Ljudstvo je nje 
jako pogledalo. Oh triferlalj deseti un véé 
su u Sönbrunn dolazili. i ob deseti úri ie 

í Lukaé Laslo ministarpredsjednik, dr. Telesky 
Janóé financmmistar i Josipovich Géza hr 

j vatski mm ista r pred kralja prisega polofcil 
Pri ovim aktuáu nazoéni su bili jóé Festetié 
Tasílo herceg, grot Serénji Béla poljodelst 
vem minietar i Vérteáy Géza drgavni tajnik 
y£a tém je kralj od novoga konnana sve 
élamm predstavu pn jel К svakomu ministru 
je kralj neétere par riééi upravio Óva cere- 
monija je tertalj ure dugó trajala Ministri 
su odveéer véé uazajpuluvali na Budapest

Za predstavom je kralj Lukaé ministar- 
predsjedmka na izpitivanju pnjel Óva izpi-

dvorskoj blagajni kupil, te je véé biloskrajnje 
vrieme, da se u vagonu ponamieste, jer ov 
hip ée se vlak pul Knnizse ganuti. I debeli 
se popne po slubah u vagon te zavzeme na 
sedalu odrnah dva miesta.

Vlak se gane! — »Ali« — véli zasop- 
ljeno debeli — »tko ima naée karte?«

»Naée?« — dobi odgovor — *ja imám 
samo pel. Ja sarn mislil, da si si ti véé 
kartu kupil.«

Tu je sad debeli mudrijaé sedel u káéi, 
poslalo mu je jóé bolje vruée nego rnu je 
prije bilo, pót ga je poéikaval po éelu, te 
mu je niz lusta lica dole kapni na prsluk. 
Junak i bez toga nije bil, a pred protokol- 
hranjem, globe plaéanjem i kaj sve véé 
ktomu spada, ako se netko hoée geljeznicom 
bez vozne karte prekrioméariti, je imái pek- 
lenskoga straha. Najradje bi se bil pred 
kondukleurom nekam skril te se je u to 
ime po vagonu straéljivo ogledaval, jeli nebi 
muzbit takovo skrovno miesto odkriti mogel.

»Tu ti sad nikaj nepomage« — rekli 
su mu pajdaéi — »ti aad moraé pod klup.«

I od ovih pet rivani, gurani i tisxani 
leftal je za nekoliko rniuutah debeli jagar 
na podu pod klupjom frkajuéi se u klupku 
как pravi pravcati jég.

To je bil straéen fertal ure. koj je sad 
aliedel Svaki őas je éul: »Stisni se. konduk- 
teur ide! — Noge potegm pod klup. jer se 
vide* — Tiho budi, em fucaé bolje nego 
lokomotív I«

A izpod .klupe se opet Cuje jadikovanje 
»Ne — to ja véé nemogu zdrgali, — to bu 
moja smrt!«

Na jedan krat se vrata koupea otvore 
»Molirn karte!« éuje se hreáéeéi glas kon- 
dukteura. koj glas je za siromaka pod kiup- 
jom zvonil как trubenla na sudnjem dann

Sad priérne kondukter kartu za kartoni 
svo|om maéinorn luknjati, a debeli pod klup
jom to cvikanje mekamcki broji. I nut! — 
éest krat je maéinica zaékrebetala, a konduk- 
teur véli: »Tu m  éest karte, a gde je éesti 
gospodin?«

»Malo niu nije dobro, pák se je tu pod 
klup legel« — véli jedan, — a ostali prasnu 
u grohotan smieh. koj se nije mogel utiéiti 
Dugó su ga véé prije gréevito zaslavljalí, 
ali véé dalje nisu mogli, moral je buknuti

Lagano se sad izvuée debeljak izpod 
klupe, ali u kakovom razpologenju! On j« 
dakako psoval как svraka, ali u sebi ipák 
nije zlo rntslil radi le éale ined prijatelji



tivaii/a }« samo kratko vréme Irajala Poslie 
podne je LukaC opet na izpilivanju bil pri 
kraiju Vezda je veC Crez jedne ure dugó sei 
dogovarjal s kraljom, i kralj je LukaCove 
javJjenje na znanje vzel. Ministarpredsjednik 
je sarno poslie podne ob péti úri nazajpu- 
luval na Budapest.

On dán pred poldan ob 11 úri su Lu- 
kaóa u BeCu vitéz AufTenberg ministar voj- 
nih posala i Slürgkh austrijanski ministar
predsjednik pohodili i Znjim konferérali. U 
poldne pako je LukaCa Séll Kalman tajui 
savietnik, koj je on dan dolazil íz Taljans- 
koga, pohodil.

Április rnesec 27 ga u poldne je i gróf 
Hédervary Karolj bivá; minislarpredsjednik 
pri kralpi bil na izpilivanju. Naime gróf 
Hédervary se je on dan spriCaval od kralja. 
Kralj se je rnilostivuo spriCal od odstuplju- 
juCega miuistarpredsjeduika.

U minuCem pondelek je bil ou veliki 
dán, kada se je növi kormán u orsaCki hiZi 
predstavil. LukaC fiunistarpredsjednik je véli- í 
kuga govora drZal. i napré je dal od céloga 
kormán» programmá, lojest povedal je. da 
kaj dobroga i hasuoviloga hoCe növi kormán 
napré donesti, kaj hoCe zgotoviti u orsaCki 
hizi, kaj bude orsag. narod blaZen.

Za Lukacev govorom je sabor ustanovib! 
da dot Cas, dók se delegacije u BeCu drZajuJ 
sednice se razilaCiju Dakle do onoga dana ! 
bilde mir u magjarskim parlamentu.

1 velikaSka hiZa je on dan poslie podne | 
ob 4 úri sednicu drZala. I ovd|e je LukaC j 
ministarpredsjednik programmgovora drZal i 
Za lém je joS Cernoh JanoS kaloCaiski nad- 
biskup na kralkoma govoril i stém je séd- 
nici konec bil.

U minuCem nedelju pred poldan je Lu
kaC rninistarpredsjednika na BudapeSlu dr. 
Cuvaj Slavko ban, kraljski komiSar pohodil. 
i Znjim poldrugo ure dugó konferenciju dr
Zal íz hrvatske pitanje. Dr. Cuvaj Slavko 
bude i nadalje vodil hrvatske posle. Dr. Cu 
vhI se je u minuCem pondelek odveCer nazaj- 
puluval u Zagreb.

Od magjarske delegacije Clani su se u 
minuCem pondelek poslie podne u BeC pu-

tuvali i drug» dán vei su svoju prvu sed
nicu drZali. Na sednici je barun L mg Lajos1 
predsjedal.

LukaC ministarpredsjednik, Telesky i 
Hazai ministri su se u minuCem pondelek 
poslie podne u BeC putuvali Od Koéáuth- 
i Justhove slranke delegatuéi su samo on 
dan u noei se putuvali u BeC. Так piSeju, 
novine. da AufTenberg ministar vojnih posala 
bude sada vruCe dane imái, jer magiarski 
delegatuSi. osobito pako kormanova stranka,, 
prpra hoCe tuCi Auffenbergu pod nos za 
one vise neprilike, kaj je on pokojnomiC 
ministarpredsjedniku. Hédervary grofu zro- 
kuval BormeS. ako ne bi AufTenberg doéeb 
na horizont, móriig bi grot Hédervary joS i i 
vezda gizdavo, mirno sedel u barSunjskim 
totelu. Samo to je bés. da je AufTenberg 
jakéi, как céli magjarski kormán.

Pcelarstvo.
Pripravljanje к rojenju.

(D a lje.)

Usljed sve nepogodnosti i hladnoCe vre- i 
mena. kője je polrajalo skorom céli rnesec j 
april, radi kojega je céla priroda znatno 
zaoslala. zaostalo je i pCelarstvo. Jer pCelje 
nésu mogle izlétati na paéu. dabi donaSale 
potrebno hranu. skojom bi hranilie sebe i 
Ijeglo svoje, zato su pCelci z druSlvom sla- 
beSi. как bi mogli biti daje toplo vréme bilo.

Kak nam je poznato. da mlado leglo 
vnogo hrane potrebuje, zato — matica zna- 
juC, da pCelje to donaSati nemoreju. ona u 
tolikoj meri ne leZe. как bi Ijegla za top-, 
loga vremena.

Ona zapoCimle z Ijeglom veC pod konec 
meseca januara — od kraja dakako u ma
lom broju, a Cirn dalje lim viSe. tak, da veC 
u mesecu majuSu. ako je povolno vréme, i 
do dvé jezere jajec na dan znesti more, i 
tak se druStvo brzo povnoZi i poCne se к 
rojenju pripravljati. Na dalje pako ka| se 
rojenja liCe, о lom néje moguCe u ovom 
Ijistu sve obSirno uapisab, nego samo nekoje 
vaZneáe stvari kője bi moral svaki znati, 
koj se z pCelarstvom makar i na malo ba- 
vili oCe Kak mi je veC dobro poznalo, da 
vnogi ljudi lépe delatne dane IroSiju sedeói!

3 ()g

pri pCelinjaku, i CakajuCi rnlade roje. a nji- 
hovi pcelci na rojenje inti najmanie nemis- 
liju. Ovakovi ljudi onda lehko veliju. da se 
pcelarstvo ne iz plaCuje.

A svemu tomu je najviSe krivo nezuanje.
Da ne troSimo pri pCeljinjaku preodviSe 

vremena. potrebno nam je znati to, da se 
pCelac niti jeden prije rojiti neCe. dók ne 
ima zaleZene matiCnjake. a to moremo znati 
na ovakov nácin, za kojega pCetca misiimo, 
da bi se inogel rojiti. njega iz klupi dőli 
zememo. i obernemo. z otvorom gori, i za 
puhnemo z dimom od cigare, ili pák iz pipe, 
da se pCele malo iz dolnjega selja u nutraS- 
njost koSnice od straniju tak, da< moremo 
med setjem matiCnjake videti. ako su ovi 
prazni, onda znamo da se neCe rojiti. Ako 
su pák zaljeZeni. ali pák veC morebiti i po 
klopleni, onda takovoga moramo paziti.

Ako pák opazimo. da su u matiCnjaki 
stopram jajCeca na neSena, ov se za 7 ili 
8 danov prije rójiI nebude. Jer se matica 
izleZe na Seslnajsli dán, od kad )e jajce u 
maticnjaku zneSeno. a 7 ili 8 danov prije, 
nego se rnlade malice u koSnici iz leZeju, 
slara matica zrojom prvarom ide vun iz 
koSnice

Ako ovo znamo. onda nemoramo pri 
pCelinjaku zabadav sedeti, nego vutom Casu 
svoje dornaCe. ili kakve druge posle obavljati 
moremo

Drugiput dalje.)

S im o n  M ustac.
Racionalni pdelar u Svetoj Mariji.

KAJ JK NOVOGA?

—  Nesreca na vodi. Gróf Schwerin 
i njegva Zena iáii su na comoi zvanoj vodi 
se vozit Ribari su je opominali, da vu o- 
vim vremeno je to jako nevarno. Ovi né 
su ételi to veruvati i od peljali su se na 
jednim Cunu. Popoldan okolo pete vure se 
je viher sdigel, preobrnul je Cuna, obedva 
su se vtopili Mrtva téla su jóé né naéli.

—  U n istena  obcina. Veliki ogenj 
je bil vu Alkeniér obCini. Peldeset h i t  i sve 
gospodarstveno ^tanje je zgorelo. Soldati su 
s bliZnjega varaáa na ekslra cugu se Zurili 
na pomoC. Do veCera su pogasili ognja. Так

II. bénítva za blago.
»Mi hoCemo dobro Ziveti. liepo se op- 

ravl|ati i puno se zabavljati!« — je rekel 
jedan sveuCiliátui dijak, kad ma se je brat, 
koj je bil pucki uCitelj. Zenil i na bogatu 
se zaruCnicu nameril. Ova bogala mlada 
gospa je kCi ékrofuloznoga olca i uviek bo- 
lestue malere, pak je i ona holest veC sobom 
na »viel donesla, te sada je, to u postelji, 
to na promieni zraka, to u raznih loplicah, 
a gospodin ékolnik liepo u ékoli i cirkvi 
ohavl|a svoju sluZbu mnogo nemirni|e nego 
je obavljal onda. kad jóé nije Zenu imal, 
jer se sad mora brinuti za bogatu i bolestnu 
svoju Zenu. koju u istmu — nem«. — — 
Na zdmvlje mu budi gospodiuu ékolniku, 
koj je, mieslo da najde sebi i svojeinu grad- 
janskomu staliéu ravnu, z d r a v u  Zenu, je 
iskal bogatu, pak makar i beteZnu . . . . i

Tu mi pada na pamel jedna liepa pri- 
poviesl, koju saru jóé kakti dijak, u Peéti 
od mekog slolara, pri kojem sam bit na 
stanu, Cul:

Nieki mladiC se je oZenil sa vrlo boga- 
tom ali i vrlo neliepom dievojkom, »er to 
veC lak ide, da grdobu lica tnoraju izravnati 
dukati u ormaru. Kratko vrieine posbe vieu-

Canja se je sastal svojim jednim, jóé iz 
posve mladih lietah prijateljem. Nakon medju- 
sobnog pozdrava i rukostiskanja véli pri jatelj:

»Brate, veC se nisino petnajst godinah 
videli i eto, prije dva mieseca Citam u no- 
vinah, da si se oZenil?«

»Je, isiina, oZenil sam se i to vrlo bo- 
gato, jer znaé jóé iz naéih ékolskih vriemen, 
da rad dobro Zivem i puno se zabavljam a 
mo|i dohodki nenose toliko Ti Ceé biti tako 
dobar, pak ceé danas dojli к meni na ve- 
Cerju, a ja Cu ti torn prigodom moju Zenu 
predstavili.«

Pri ja telj izbilja do jde toCuo u obreCeno 
vrieme u stan svoga novovienCanoga prija- 
telja, ali se prestraéeno osupne, kad zgleda 
tu tniadu, all straéno grdog ohr«za Zenu; 
tako grdu Zenu on jóé nikada niti nije vi- 
del Kad ju je njezin muZ pri|atelju pred
stavil i prijatelj se njoj, otiéla je ona van 
da dooese, Cím Ce prijatelja kod vecere 
podvoriti.

»No, kako li se dopada moja Zena?« — 
pita doinaCina.

Prijatelj odgovara: »Ako sam dobro vi- 
del, jeli пета desno око krivo iz stakla?«

»Dobro si videl, imade stakleno desno
oko.«

»A ako se nevaram, i bekla jóé k-tomu.«
»Neváráé se, — u istinu zapinje u 

govoru.«
»Meni se Cini, da malo i éepesa?«
»I Io je ialina! — Jóé kakti diete si 

je jedan kral nogu preiomila. pak su se kosti, 
zlo zravnane. krivo zárásié!«

»A onda sam jóé opazi«......... U tóm
hipu dojde gospa u sobu, a prijatelj prieme 
éaptati, za da ona neCuje, kaj je on to na 
njoj opazil. Ali muZ njeziri mu posve ravno- 
duéno véli: »Ti samo slobodno na glas go- 
vori, jer je i gluha !«

Ja rnisliin, da sam dosta govoril о sreCi 
onoga. koj se neZeni za Zenu veC za blago.

Professor Sulim je u Zagrebu u svoje 
vrieme svojim dijakom, praeparandom rekel: 
»Kad Cete se Zeniti, birajte miadu, zdravu 
Zenu; én jóm Cete s vriemenom bogali poslati. 
Ako pak Cete traZiti bogatu, a bolastnu; 
njezine novce cete znoeili u apolheku i dok
torom. a vám svriemenom ostane bolestna 
Zena bez novae!«

Tako i ja velim! •
Em. Kollay.
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veltju. dec# su sc.garethni vuZgali. Kvar je mali, tana i dvoja *kca. kője su takodjer bil. Kvara |e prék slojezer korun. Как se je 
síéin vekéi, jerbo nikaj néje bilo sekoléranoJ lak dugu pikali. doklam su zivot Cutili vu ogenj dogodil. nisu mogli zazvediti.

— Vrag. Prinas ga jóé punu takvihjnjih. Dvoju dele se pod postelju skrilo i ovi — Smrt iivana. Vn Parisu viée mes-
ljudih koji verujeju copernice, slrahe, vrage. j su vu Zivljeniu oslab. Krvoloke su veC pri* tab su vu bank v drli, tain éinovnike doh
Za to se vuogiput pripeti, da öve svakojaC- jeli i vu reál zaprli, doklam na galge dojdeju. po strélali, peneze od nesli i za lem su na
kamt ciganijami v kaniju i viéeput vekftoj — Opet ciganí. Íz Kapoávara pifteiu, automobil skoCili i как stréle su od leteli 
ftumu penez od njih s gerlaju. Тик se dogo- da su lám Tóth Józseía ciganí pnjeli i к Policaji dugu su né mogli na trag dojli, élő 
dilu vu Maramaros varmegjiji. da su dvaijednomu drévi su ga prevezali i zraubuvali I su té lopovi. Sad su vlovili naj slraSneftoga 
vagabunti doáli vu jedno obCino i kad sujsu ga. Tóth je sad vu spilalu, cigani pák : iivana ßonnota, koj je neftteri dán opel dva 
spazili kakvi bedaki Ziviju tam, poCeli su vu reátu policaje dőli slrelil, kad su ga vloviti Sleli.
vrage IrZih. Takve vrage, koji na zapovet -  Kralj. Naé kral) rnajuéa prve dane, Policaji su zazvedili, da Bonnot poleg Parisa
sve na pravijo i odmah sve doneseju. Hri-1 |e hotel vu Gödöllő putuvati. all sad su ta| pri jednim anarkifttu se skrivaCka i zader-
borCuk 1 van I njegov brat s veseljom suiput na pollam ostaviii. Kralj dva*tri Ijedne Zava. Odinah su lam iftli i zapoved su dali,
prijeli to lépő priliku i laki su se po godtli Í kani ostati vu Gödöllő i odonul ide nazal da nek njim vrata otpreju Hazmi se, da to
za dva vrage. Dvajsli kurun kaporé su dali; vu äönbrunu. Odovut pák ide juniuáa tret su Zivain né ételi napraviti. Policaji su na 
i zavezali su se, da odmah plaliju 1 2 0  ko-jjega vu lschl toplice, gde bude nazoCen-na to potrti vrata i tak su vdrli nuter. Tolvaji 
run, как robu, tojest vrage vu ruke dobiju. zdavanju Elle kraljske hercegovice su poCeli strélati, tak da su na orvo stré-
Za lém su odiftli vu bliZnji berek, gde su 1 — Nesreca vu cirkvi. Vu Harting lanje tri policaji doli opali, drugi su po begii,
vagabunti dvé Zabé vu fiáéi prék dali bra- tonu su minuCu subotu obsluZavali posve- drugaC tuti jeden nehi bil Ziv ostal. Zivani
tóm. Raztolnaóili su, da tak vu Hadi je ne-! tiliéCe nőve kától éke cirkve. Cirkva je puna su dale strélali nad öblöké i opet su jednoga
varno vrage dimo nesti, nek najbolje bude ljudstva bila. Jedenkral se samo holla gene sluZbenika doh strelili. Policaji né su mogli 
ako je nazat hiliju vu berek, doklam dimo!i doli opadne vu cirkvu. Do poldan su dva nikaj na praviti i tak su poslali po sóidate 
dojdeju vragi budit veC tam. Так su napra- mrtve i pntdesef teftko rajene vun zeli spod ! Döftél je jeden cug pionérov sa bombáim,
vili i s veseljom su iöli dimo. Cekali su céh ! cigla Rajenike su odmah vu ftpilal od pel- PoCeli su blizu InZe jai ka kopati. da se pred
dán ali vragov néga bitó. S bog toga su jali gde se smrtjom barcuvaju. Misliju, da kugijami braniju. Med lem toga su Zivani
vragove tergovce prijavili Zandarom. da nek je joft vnogo ljudstva zakopano pod ciglom. jednoga soldata strelili. Sad su dopeljali voz
po iáCeju njihove peneze ili pák kuplene — Növi penezi. Növi zakón je od-.slame i to su pred soborn rivali. da su
vrage. Raztni se, da sat iftCeju Zandari te redil, da jedna i dvé korune se moraju na- , mogli CisLatn blizu biZe dojti. Officér koj je 
vrage praviti. Növi penezi budu íz starih forintakov., vodja bil, lntil je bouibu vu stauje, od kud

— Navucitelj kakti zvonar. Nésmo Alagjarski bank je veC postai prvu rato trijsu zmirom strélali. Prva bomba nije veliki
mislili, da vu nádi glasovitni varmegjiji i- milljun lorintakov vu Körmöcbáuju, nek,kvar napravila. Druga je Sírom bitila stanje.
mamo tak lépő obCmo i vu obCmi tak spa- napraviju Znjih nőve jedno i dvé korune. jSamo ve su mogli soldati i policaji nuter 
metne poglavare, как su vu ZobordaraZ ob- — S goreca fabrika. Vu Krassó- vdrli. Taki vu prvi sobi su uaéli jednoga
Cini. Imaju jednoga navuCitelja. kojemu tak Szörény varmegjiji je do dodtia zgoréla jedna ( mrtvoga. Toga je bomba zaklaia. Vu drugi
veliko plaéu daju, da nemore Ziveti. Poteg Zelezna fabrika. Fabriku viáe nebudu zazidali j hiZi je bil Bonnot, koj je joS Zivel. makar 
loga je nase zel zvotiaríju na lelő za éez- i tak tamoSnji teZaki su prez kruha ostali jsu ga Sesl kuglje trotilé. Taki su ga vu ftpi- 
deset korun. Od toga vremene. je marljivo — Za giftale su muze. Vu Lippi .talj od peljitb, ali na kralkoma je vumral. 
vuóil i zvonil. Kad je leto minulo javil se su Zaudari jedno b«ndo vlovili, köpi je pel'Sad je veliko veselje vu Parisu kad su te 
je pri obCini za svoje zasluZene korunice Clanov imala i vodja je Kaprucau Gjurova krvoloknike sfondali.
B.rov je sesiju odredil zvrho toga. Vu sesiji Zena bila. PosvedoCili su na nje. da su svojej — Nutar vdiranje. ?atmar obCini su
su spauietni poglavari zrekli, da navucitelj muZe s giftom na drugi svél spravile Do vu Cinka btvanovu tnZu vdrli i odouut pj- 
kakti zvonar nije vréden nikakve plaCe, vezda jedenajst grobov budu odprli. da se denajst jezer korun vkrali. Zaudari su íztrogu 
jerbo nezna lépő zvoniti. Navucitelj je ape- poglavarslvo osvedoCi, «kakovom smrtjom podigli i poCiiulelje su vlovili. kője su laki za*.
léral к varmegjiji, de su odredili, da bormeft su ovi preminuli. Так se Cuje, da zvun o- prli. To je bil Simon Sándor i Simon Jenő
moraju plalili, ali zna navucitelj lépő zvo- vih pel beftlijih. |Oft vnoge budu zaprli i koujski mafteUri.
niti ali né. Siam je more biti i vifte takovili proli njim istrogu podigli.
apameljijxliov. -  Od k o p .n l grob. Vu Törpefalu p  0 (t fare  S t r i s o v s k e !

— K rin a s  s e  n e b u d u  sv e tk i p re - zvanoj obCini su Zandari na ciutoru jednoga
menili. Rimski Otec papa je sa jedtlim groba od prloga naéli. Pozvedili SU da laj Krasna vpsela ie ítrigovska fara;
dekretom odredil, da nekoji svetki se nebudu grdi Cin su sarui obcinari napraviti, jerbo Med Muroj i Dravoj re* nima njoj para ?
obderZavali Как Cujemo nafti biékupi su tak jeden rumunjski muZ je nagovoril ljudstvo. sió pózna nje hnbe i кгалпр dolme;
pisa 11 vu Rim, da nek ostaneju prinas tak da célo selo bude poginulu jerbo Papa To-
svetki, как su predi biti. Daklem vu Alá gjer preobrjeni leZi vu grobu. MuZki su zeli i Na.i pnje ogtejmo nje eitne bregove;
gjarskim orsagu svi svetki ostaneju motike. lopate: Zenske pák svete svéCe i tak ; Gioboke doüne potoke i vöde t

— Umral je jeden ‘nadherceg. U,oboruZtem su téli na cmtor. gde su groba sve pojn vweio na TiMkih pi.mnaht
BeCa piéepj, da |e tam 6 b lét star Radziviü od kopali i tam su vidli, da je műt v kanil
Lajos nadherceg na hitroma umral. SrCni je, zbog toga su ga dobro impokali. Zaudari Tu kukov.a kuka vetető si poje;
krC je ga zaklal. Herceg je v Gabciju spadal.! su prijavili poCinitelje. Й , £ %

— Krvavi Strajk VU Portugalljl. Íz — Cell obitelj je skoneal. Kudra- A »lavec SP poSme tam Vgrmu u mraku!
Lissabona piéeju, da su soldati i strajkari1 Cev István Lubrenovski stanovmk, i doberj
potukli su se Strajkan su bombe hitali na gospodar zaklat je Zeno. Cet.r. dece i tero,
soldale, soldati pák su med ljudi strélali. za lem pák je vu cirkvu odiéel. Za kralkoí pa takaj ?uk «uka i sov« .,am huska;
Od obedvé stranke su viöe inrtvi postait vrétne ide dimo s pajdaéi i poCme slrabo- Tam zverokradice zaiuje ee pusia!
Soldati su razlirali slrajkare, med tern toga .viteti kriC delati, da kaj se je dogodilo vu( hrugiput datje.,
su íz oblokov strélali na soldate. tern kratkim vremenu, doklam je on vui PoHanratePí Martnn

— Goreca fabrika. Vu Budapeétu, cirkvi bil. Samo. da su Zandari ni tak slépi. Robadib
»Unió« zvana labrika se je apriliö29-ga po noCi da nebi prék sila vidli i odmah su pre vidli i— ------------------------ ------- ------ L______ -
ob pol jedni von se vuZgala. Ognja je Bé- kuhku je vur Zato su poCeli rotiti Kudra-1
reé Aridraft policaj spazil i odmah je pozval Ceva, koj |e na zadnje itak povedal, da o n ^
na teiefonu vatrogasce. koji su do dveje vure sam je táj grozovilen Cin napravil. jerbo je j
po gasili ognja Fabriku su od puftCeni te- |ako za Ijubijeni vu jedno pucu, koja nikaj \  ГЖ  /  \  T >  T 7 "VI
Zak» vuZgali. Kvar fe petdeeet jezer korun neda na njega. pokehdob ima Zeno i decu * XV 1  j  v T  J j  IvX

— Ruski policaji. Iz Krakeve piéeju 1 Krvolokllika SU zaprli. azt n‘»ndta, hogy szeplök elűzésére, vala-
da na halaru Galic.je an maki policaji jert- — Uniscena obéina. Vu Vaavarmo- . 522*5*57?
noga krCmara i njegvoga céloga obitelja zak- gnji je KeneésentpélHr obCmn. vu kojuj je ckenpferd“ liiiomtej szappsn. Védjegye
lali i zraubuvali. Tr. policaj» su doftli к Ros- minin', tieden slrahov.len ogenj bil. Zgorelo k’ch^a/bf1̂ k í|E Í
ner krém;.ru i Zganicu su zahtévali, potlam je petdesetsedem hiZ i sve gospodarsku slanje iibtezertár s minden .• szakmát» vágó üzletben,
pák i peneze. Kad je krCrnar né étel dalt Jeden KovaC létvan zva.io déle se tak pre-1 ЖЗ| Ь? в ? Д „ i ^
njim peneze. vun su potegli sablje 1 krCmara straftilo od ognja. da je pod slot se skril i íf í« *  ,ino™ "6i kezek raegóv&»ára, ennek tubusa
su p ^ tíiif . Na kriC dobeZi nutri krCmarova doklam su ga vatrogasci naéli, veC je mrtev ^pható :74



( M ű i M í
Patak-utcza 9. szám alatt.

Modern kényelemmel berendezve 
és minden idényeknek medlelelő
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=  Je g ye k  kap h a tó k : =
Nádasdi Nándor bori élyűztetében 
Hirschsohn Testvérek díva (áruházában.
Mik Szilárd borbélyüzletéi* n 
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ji5e7/tk 1912 Árverési hirdetmény«
A Csáktornyái kir járásbíróság közhitre 

teszi, hogy L)r. Hídvégi Miksa Csáktornyái ügy
véd által képviselt Dr. Magdié Pero varafc- 
dim ügyvéd végrehajtatnak Március István 
nős Trupkovics Katalinnal drávaóhidi lakos 
végrehajtást szenvedett elleni 18в К 29 Г 
tőke, és jár. iránti végrehajtási ügyétien az 
árverést az 1881. XL t. c. 144. 146. 176.
§-ai alapián elrendelte, minek folytán végre
hajtatnak 186 К 29 f tőke, ennek 1912. 
évi február hó 16 napjától járó 6 7 « kamatai,

I 16 К 48 í hátralékos peri 12 К árverés 
i kérelmi és a még felmerülendő költségekből 
í álló követelés kielégítése végett a nagyka
nizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái kir 

háráb. területéhez tartozó s a drávaóhidi 
] 50 sztkvben 2 U/8 . 2  hrs ingatlannak vég
rehajtást szenvedett illető 1/2 része 427 К 
I becsáron. — az u. a. sz.tkvben 152 hrsz 
ingatlan végrehajtást szenvedettet illető 1 /2 -ed 

! része 8  K, az u o. felvett legelő illetmény
nek végreh szenvedett illető 1/2 része 8  К

I az u. о 70 tkv. 31/a. hrs*. ing. végrh. ezenv. illető ‘/,-ed 73 К 
» 107 » 62/ь. » » > * » V»* 23 »

I > 137 . 224/a. » 23 » .  *■ » Vt » 7 »
, 224 » 224/a. » 31 » * * * • * / * »  3 *
. 236 * bö/b. » » » » V, * 106 •
» 237 » 106/a. » » » * » V, * 78 „

238 » 32/a. 1. hrsr vhg. szeiiv. illető egéaz ing. 70 К 
86/b b. * » » » » » 73 »
32/2. a „ „ „ „ „ „ 252 „

becsáron
1912 évi a a ju s  hó 24-ik napjának délelőtt 10 órakor.

Urávaóhid község házánál Ür. Hídvégi Miksa 
Í ügyvéd vagy helyettese közbenjöttéve! meg-
1 tartandó nyilvános bírói árverésen eladattu 
fognak

Kikiáltási ár a fentebb kitelt becsár 
melynek felénél a 23/b hrsz. szám. 2 / 8  nál 
alacsonyabb áron pedig a többi ingatlan el 
nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
1 0 ° о át készpénzben vagy óvatjlékképes pa
pírban a kiküldőn kezéhez letenni és pedig 
42 kor. 70 fill., 80 fill.. 30 fill. 7 kor 80 f.
2 kor. 80 fill.. 7 kor.. 7 kor 80 fill. 25 kor,
2 0  nil

Vevő amennyiben a kikiáltási árnál na
gyobb igéretett tett, köteles nyomban a kik - 

'állási ár százaléka szerint megállapított bánat
pénzt az általa Ígért ár ugyan annyi százalé
káig kiegészíteni.

Ha ezen kötelezettségének eleget nein 
Ítész ígérete figyelmen kívül marad és az
árverésben mely haladék nélkül folytatandó 
részt nem vehet.

Ha az árverés folytatásában senki sem 
lesz újabb ígéretet előbb azonban más is 
árverelt az ingatlan az által illetőleg a leg
több ily árverelő közül a legtöbbet ígérő 
áital megvetnek jelentendő ki. ha az az 
ígéret a kikiáltási árat meghaladja az első- 
pont rendelkezései alkalmazandók

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részben, mégpedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt 
a másodikat ugyanattól 30 nap alaít, a har
madikat ugyanattól 45 nap alatt minden 
egyes vélelári részlet után az árverési nap
tól számítandó 5е/„ kamatokkal együtt az 
árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni.

Ezen hirdetmény kiboosájtásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. járás
bíróság telekkönyvi osztályánál és Drávaólud 
községi elöljáróságnál megtekinthetők

Csáktornya. 1912. ápr. 7. 851
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Süm «gi m é n  »  legjobb! j

Az ép ítte tő  közönség szives tud o m ására  
hozzuk, hogy I. rendű, fával égetett, por 
és kőm entes, évtizedek ó ta  elism ert leg- 

_  jobb  minőségű

1 :: sümegi meszönk : : f
jj
a  kizáró lagos e lá ru sitás i jogát M uraközre és J2 
m H orváto rszágra  APFEL GÉZA m észkeres- ’S» 

kedő Csáktornyái lakosra  (a lak tanya m el- ü  
kő let) ruháztuk , kinél ugv w aggononként, * 

m int kicsinyekben, kerül e lad ásra  m iálta l N 
S honi gyártmányunk, mely m inőség te- 

'g  k in tetében a külföldi (sájer) nieszet na- E
*  gyón felülm úlja, azzal á r  tek in te tében  is
у  versenyképes. £

I  T isz telette l MüS g

* iníitiii m - « m m  r. t
SÜ M EG  (Zalam egye.)

U g y a n o t t  te n y é sz to já so k  k a p h a tó k .

" "  Süm egi mész a legolcsóbb!

Egy erkölcsileg és anyagilag 
megbízható

Ш Ш  lelieló
ki úgy a magyar mint a horvát 
nyelvet írásban és szóban bírja 
azonnal alkalmazást talál.

Bővebb felvilágosítást

Graner Testvéreknél Csáktornyán.847 a—*

A legkiválóbb fajn nemesített

Gyüm ölcsfák
kaphatók: w,a

Hoffmann Ignác, Szeged 
ujszegedi faiskolájában.

Telefonszám 175. :: Árjegyzék ingyen éo bérmeatve.

176 sz. /1911.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. te. 102. §-a értelmében ezennel köz- 
hirrélessí. hogy a Csáktornyái kir. lárásbiró- 
ság 1911. évi V H46 számit végzése követ
keztéin Simon József vagvonbiikott ellen 
1911 évi november hó 7-én foganatosított 
csődleltár alkalmával 4 b8  — 490 S. sz. alatt 
felvett követelések nyilvános árverésen ela- 
datnak.

Mely árveresnek a Csáktornyái k.r. já
rásbíróság 191 1 V 646/4 sz végzése folytán 
Csáktornyán Ur. Hídvégi Miksa ügyvéd mint 
lömeggondnok irodájában leendő eszközlésére 

1912. évi május hó 6 napjának d. u. 4 érája 
haláridőül kilüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megiegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érinMl ingóságok az 1881 LX t e 107 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellel! 
a legtöbbet Ígérőnek becsaron alul is elf >g 
nak adatni.

Csák tornya. 1912 ápr. 26 850
Nyomatolt Ftschel Külöp (Slrausz Sándor) könyvnyom dájában  Csáktornyán

# # $ # # # # $ #  ш ш ш т т ш
1G1 sí. 1912

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .  Főrangú hölgyek legkedvencebb szépitöezere

Alulifott bírósági végrehajtó az 1881 n F e  fAiö
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel a  r u L U L O - íe te
közhírré teszi, hogv a Csáktornyái kir járás- ▲ I I  А П  Г  IT  Л VI Г i f  Г ▲
bíróság 1912 évi V 118 számú végzése kö w  M fl II I. I I  I 1  И Г M Г W
vetkeztében Wollák Hezső ügyvéd által kép- ф  IJ  П П U I I l  II L Г1 L • ♦
viseli Pesti Hengermalom Részv^Társ. javára £zpn kivAló arckenőc,m az egé„ viI4gon Bok niIlió
384 К 5 4  f S jár. erejéig 1912. február hó úrhölgy hasznába, mert a legújabb tudományos bú- 

24-én foganntositolt kielégítési végrehajtás X ' Ü i Ä Ä t J i K :  
ut|án lefoglalt és 3722 К becsült fűszer, á r ta lm a tla n  a rc -a z ép ltő  és f in o m ító . H
Csemege, kőszénáru, szeszes italok és Üzleti Д Margit-crémet a bőr azonnal felveszi, miért is rög- 
felszerelvényekből álló ingóságok, nyilvános tön b e á ,la  to lás, mety Salóban m eg lep ő  gyors é,

* °  ® ' b iz to s  A bor teljesen átalakul tőle és az flde. telt
árverései) eladatnak. bársonysima s ró ttafeh  r lesz.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir já- Pír n.p ai.tt «itonnek ráncok, redők. sz.piők,J ; , . . míjfoltok és mindennemű kiütések.rásbiróság 1912. V. 118 sz. végzése lolytan . „ . . ..,  , . A böldes-fele M arg it-c rém e nemcsak szépíti az ar-384 К 54 I tőkekövetelés ennek 1910 július cot, hanem ápolja és megóvia az időjárás, a nap <s 
8  napjától járó 5 7 « kamatai és eddig ősz 8zél befolyása ellen,
szesen 165 К 18 f biróilag már megállapított utánzatoktól és hamisítványoktól óvakodjunk: 
költségek erejéig Csáktornyán a Deák utca K»Pható az egész világon. Tégelye • к és 2 к 
7 sz. a. leendő eszközlésére M.rgit-sz.ppan 7o fillér. M.rgit-pud.r I К zo fi...

1912. évi m ájus hó 10 napjanak d. u 2 órája * e "z,tl *7 p o s ‘a n  k u l d l ,
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- FÖlOfiS КЭ1бГПвП 9УÚQySZ6r6SZ, Arad. ■  I
dékozók oly megjegyíéssel hivatnak meg. Kapható Csáktornyán:
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi. p e t h ő  je n ő  g y ó g y szerészn é l.
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész- 
pénzfizetés legtöbbel Ígérőnek becs-
áron alul is el fognak adatni.

Csáktornya. 1912 ápr. 25 849

# s s s s # # # s  Ш
" I  Spurit A- Kólóm П  I

V a r a i  d i n ,  Ferenc József-ter.
T isztelettel tudatom  a nagyérdemű közönséggel, hogy a tavaszi- 
és nyári újdonságok legnagyobb része m egérkezett. És pedig:

Ruhára való gyapjúszövetek , ze íirek , grenadinok, karto
nok , nyári ruhára való könnyű szövetek.

Tavaszi női- és leányfelöltök, selyemmel béllelt kész  
csipkeblousok 5 koronán felüli árban, selyem bion sok  7 K- tói 
kezdve nagy vá lasztékban kaphatók.

Férfi- és gyermekruhák, rag/ánok, rövid (Dendy) 1 elöl tők  
stb. az első bécsi gyárakból.

Xagy vá laszték szőnyeg- és függönyökben stb.

S z o lid  k is z o lg á lá s !
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