
Tavaszi fagy és a borárak.
Ezt az aktuális, időszerű cikket olva

sóink szíves figyelmébe különösen ajánljuk.
Szomorú az a híradás, mely jelenti, 

hogy az áprilisi fagy. kivéve Tokaj-hegyaljál 
és Erdélyt, majd egészen, majd részben tönkre
tette az idei szőlőtermés! Néhol valóban igen 
szomorú lesz a szűrei. Ennek következteben, 
az első hírekre, pl. Sopronban, 10 koronával 
emelkedett a bor ára.

Rá is fér ez az áremelkedés a terme
lőkre. csak ne olyan katasztrófáid alkalomból 
történnék. MiKor más mezőgazdasági termé
nyeknek és az iparcikkeknek ára oly nagy 
emelkedést mutat, úgyszólván egyedül a bor 
az. amelynek ára nemcsak nem tartott lépést 
a minden más téren tapasztalható áremel
kedéssel, sől e tekintetben — talán az utolsó 
két kedvezőbb évtől eltekintve — sok helyen 
egyáltalában nem is tapasztalható javulás a 
filoxera előtti állapothoz képest.

Ez annál szomorúbb és annál súlyo
sabban érinti szőlőgazdáinkal. mert a szölő- 
felujílás igen nagy befektetésekkel |ár és fá
radságos munkájukba kerüli: mert továbbá 
a szőlő rendes évi mivelési költségei is egyre 
fokozódnak. Köztudomású dolog, hogy ma 
kétszer, sőt háromszor annyiba kerül egy 
hold szőlő rendes megmunkálása, mint 15 — 20 
évvel ezelőtt s a kiadások ily tetemes emelke
dését nem tudja ellensúlyozni a szőlősgazda 
borának jobb áron való értékesítésével. Kü
lönösen a finomabb borokat lehetetlen oly 
áron eladni, amelyel azok tényleg megérnek.

Ennek dacára a bor, mikor a fogyasztó 
közönséghez k*rül — a közvetítők révén 
— annyira megdrágul, bogy a fogyasztó

még a silány minőségű bort is drágán kény
telen megfizetni.

A borértékesítés kérdésével tehát beha
tóan kell foglalkoznunk és oda kell töreked
nünk, hogy olyan megoldást laláljunk, amely 
mellett természetesen az üzleti tisztesség fel
tétlen megóvásával — mind a termelő, mind 
a kereskedő meglalálja számítását s a fo- j 
gyaszló közönség megfelelő áron tiszta, 
egészséges jó borhoz juthasson.

A hazai szőlő — és borgazdaság terén 
most ez a legfontosabb feladat, amelynek1 
megvalósítása érdekében valamennyi érdekelt: 
tényezőnek: a kormánynak, a termelőknek, 
kereskedőknek és a fogyasztó közönségnek 
vállvetve kell közreműködőtök.

A legutolsó években mindenesetre ha
tározott javulás tapasztalható. Köztudomású 
dolog, hogy az utolsó két évben lényegesen 
emelkedett a bor ára s hogy az áremelkedés: 
még nagyobb nem volt, annak jórészt maguk 
a termelők voltak az okai, még a szüret 
előtt — olcsón eladni termésüket.

Mindezekből a statiszlrkadag bebizonyi- 
Ml tényekből tehát megállapíthatni azt, hogy 
az uj bortörvény szigorú rendelkezéseinek 
üdvös hatása a borárak emelkedése és a 
borkivitel növekvése utján már is érezhető. 
Egyszersmind megállapíthatjuk azt is, hogy 
nem volt igazuk azoknak, akik az uj bor
törvény megalkotását károsnak vélték.

A lények bizonyítanak. Ha a bortörvény 
életbelépte óla emelkedtek a borárak és 
emelkedett a borkivitel, miben nyilvánult hát 
a borlörvény káros hatása? Erről ma már 
komolyan beszélni sem lehet

Gróf Serényi Béla földiriivelésügyi mi
niszter legutóbbi köllségvetési beszédében 
kijelentette, hogy a bortörvényt csendben, de

szigorúan végre fogja hajlani s a tervbe vett 
állami közpincék létesítésével erélyes akciót 
indít az okszerű borkezelés terjesztésére és 
a borértékesítés s a  borkivitel előmozdílására. 
Mindezt csak helyeselni lehet.

A földmivelésügyi miniszter állal az 
ellenőrzés gyakorlásán kinevezett' pineefelü- 
gyelők már is serényen működnek.

A törvényhatóságok közigazgatási Kö
zegei is Teljesítsék lelkiismeretesen a bortör
vényben. a végrehajtás körül előírt teendőket. 
Támogassák őket abban a bortermelők, bor
kereskedők és a fogyasztóközönség is s hasz
nálják ki и folyó évben már megnyíló állami 
közpmcék előnyeit. Ám a borárak pangását 
a gazdák is okozzák.

Vannak gazdák, akik nem is szüreteltek 
maguk, hanem a tökén adták et a termést, 
ami redszerint a legrosszabb üzlet szokott 
lenni a termelőré. Az is nagy hiba, hogy a 
termelők nem gondoskodnak előre hordóról; 
szüretkor pedig, amint ezt különösen egy 
nagyobb termés esetén, pl. 1908-ban láttuk, 
egyáltalában nem kapnak már hordót és így 
teljesen k.szolgáltatják magukat a vevőknek, 
kénytelenek lévén bármily potom áron el
vesztegetni a termést

A borárak emelkedése mellett egy másik 
igen örvendetesen konstatálható tény az, 
h"gy borkivitelünk az ulolsó három évben 
igen erősen fellendült Feltűnő jelenség, hogy 
a borkivitel lényeges emelkedése összeesik 
az uj borlörvény életbeléptével. Ezeket az 
örömkeltő jelenségeket értékök szerint figyel
niük kell még azoknak is, kiknek ez évben 
a szüretjök gyengébb lesz a fagy következ
tében. Sől nekik leginkább!

A rózsa álma.
— V irágrege. —

Irta: Zom bory  Gyula.

. . Egy elpusztult régi, ősi grófi kertben, 
Melynek gazdája már temető lakója,
\ sok burján között, észrevétlen, árván,
Olt maradt egy bokor piros moha rózsa. 
Elfeledten állt ott, vihar összetépte,
Pókok tanyája lett; mégis tavasz jöttén 
Szebb, pirosabb rózsát keresve se látnánk, 
De nem is volt párja ott a Tátra mentén.

Amint a kikelet csókot lehelt rája 
Egymás után fakadt bimbóra a bimbó,
Úgy néztek ki a vén rózsatőn, mint mikor 
Karácsonyfát díszít a sok cukor ringó —
S aztán kipattanlak s szinte versenyezve 
Nevetgéli, mosolygott a sok piros rózsa,
Nem egy legény ugrott magas bástyát érte, 
Csakhogy egyet lopva szakajthasson róla.

Egyszer egy nyár után, már csak egy virága 
Volt a rózsafának, az is hervadóban, — 
Körülié a dndvák, két annyira nőive, 
Sttogták: mily bájos, igy is, elhalóban ! — 
Hallotta a rózsa s a hízelgő hangok 
Uj életre kelték s egyhen vágya támadt:
Ha párja akadna, boldog tudna lenni,
Óh ha átélhetne ilyen édes álmát ! . . .

. . . S vágya beteljesül*! . . . ahogy kék fátyolét 
Ráhorítá a hold a pihenő földre,
Szendergéshe merült a hervatag rózsa 
S csakhamar mély álom nehezült szemére. 
Álmodta, hogy teljes vírulásban égnek 
Vérvörös szirmai s közötte a lepkék 
Tarka csoportja száll, aranvszin a szárnyuk 
S aztán vörös, fehér, tengerzöld s azúrkék.

Boldog az lett köztük, a melyik egy pe cet 
Éldegélhetett a méztelt porndákont.
Ő meg hivalkodva, kacérkodva nézett 
Végig a sokféle színes lepkeszárnyon.

És jöttek a kérők; jött a Gyöngy vírágszál, 
Hófehér köntése harmattal díszítve.
Szólt: Vírágkírályném, én a sírból jövök,
Érted feltámadtam, jössz-e esküvőre?
Nézd, én tiszta vagyok, szennyfolt nem érintett 
A hóval versenyzem, óh fogadj el párul;
Ha veled karöltve a kertet bejárom.
Fű. fa, virág, mind . , .  mind porba hullva bámul.

Jött az Orgonafa; szép fürtös vírági —
A merre elhaladt, dús illatot szórtak,
S a lilaszin szirmok bfibájteli hangon 
Szinte esedezve, könyörögve szóltak:
Te, legszebb közöttünk, rád szemet vetettem, * 
Éleltársul vágylak, óh légy enyém drága ! 
Védelmeződ leszek, illatos lombsátram 
Csupán ezámodra lesz örökké kitárva ?

Jött a Mályvaró'sa, büszkén kérkedőleg:
Kedves rokon! — igy s/ólt — véiség jogán várom, 
Hogy mellőzve mindent, kezet nyújtasz nékem,
S hitvesi hivséggel lesz szerető párom, 
így tovább a Nárcis, Jácint, Laptarózsa,
A Viola, Szegfű, mind epedve jöttek,
Mindnyája szívében bontó szerelemnek 
Életet emésztő tűzlángjai égtek.

Legvégül, szerényen az Árvácska lépdelt 
S hajlongva, susogva ez volt vallomása;
A te szépségednek, a te bű bájadnak 
Árnyában nem lennék én sem ilyen árva. 
Válassz társul engem; szüntelen nyomodban, 
Lábaidnál áldlak fetrengve a porban,
Ahogy én szeretlek, nem fogna a szegfű,
Nem a Jácint, Nárcis, óh de egy se jobban t

S a szép büszke rózsa lehajolt a földig, 
Jegyesül fogadta Árvácskát szívére, — —
Ez fog megbecsülni, gondolata ez volt:
Kiváló fölényein lesz a büszkesége.
S úgy is lön — -—az álom tovább így szövődött, 
Boldogságban éltek, nem lett ébredésük.
Vihar szántotta át ez éjen a kertet,
Porba hulftan hevert mindén ékességük.

Boldog öntudattal, hogy mást boldogít a — 
Térhetett sírjába a szép moharózsa.
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S zo lid a ritá s . Kláridéi tolliiáláiJ TílánfitWciir m i8 * meg- Nyirvölgyön 80, Zaltujváron 150, Alsópusz-
—  ---------*— ■..............- tudjuk -teremteni cnnHr-аг országmrk • »zt « titfán 160,-OréA adiósoti 100, Urávaszentist-

Ideget! szó Annyit jelent, bogy többen gljfaasági függetlenséget, melyre a jelenlegi vánon 60. Drávaszilason 1 0 0 , Györgylakán 
bizonyos ügyben, annak keresztül v i l á  géi- tjNltiiyok között {éllétlei Jp^züksége^van 70. Hodosányban lölt, Muracsányban 200, 
jábói egyesülnek, vagy hogy bizonyosljdjlog §  Щ Ж Щ Kisszabadkán 1 0 0 . Kolorban 80, L'gelváron
jelenlegi állapotán nem engednek váltogatni, & Ц §  80, Mn га к irályon 100. Perlakon 100 és Tűs-
S ha a szolidaritás tényleg szolidarítás.fligy If * 'tPaiá tógV Ű fe^ keezenlgvörgyön 60 hallgató előtt.

S t í S K I ; S X S S I K  w .  J U L П .  A h  M r .  „ .A""“ ** r í ;  T -
állottak, diadalmaskodjék, s hogy álláspont- tartotta ,nég 89-ik kösgyűlését Muraszerda-yr|lvdva>á, lle'J 'i00^  Murd**'ut,,' árl0 1 ' *>00, 
juk változatú,«М keresztül ménjen. helyen, összesen «4 tanító jelen, „tag * |Zal*ujvar 800 S*ent, ona HOU Dravaszenl-

Ezt a szót leginkább, eddig Csak a po- közgyűlése«. akik Brauner Lajos járáskor!,^ Tüskeszeutgvöigу 400- f o ^ U u m ^ r t í  
11 ti kába n használták. A politikusok szoktak elnök elnöklete alatt a délelőtt folyamán a i { щ ( , РМа̂ цмк it enreskertek léte^íté^r 
valamely ügyben szol.darilást vállalni., hogy; gyűlés lárgysorozatál lelárgyallák. ,erU'e'e' d léles,lesére,
azután együtt diadal niaskodianak, vagy együtt j A gyűlést Gerstner Margit muraszerda- Lombszedésre alkalmas szederfa volt a 
bukjanak a kitűzött küzdelemben. ! helyi áll. isk. tanítónő mintatanítása nyitotta Csáktornyái járásban 1541 darab (legtöbb

a7nn, un r,,,,. rí_|,llblJI I meg, aki szabatos tanításáért s a gyermekek Drávavásárhelyen (449) és Csáktornyán (289),
azonban nem írunk politikai c,kke4 SZPp folyékony magyar feleleteiért legyző- legkevesebb Bányaváron (6 ), Drávaóhidon 

tehát ennek az idegen írónak a társadalmi tér«*n elismerésben részesült a közgyűlés (2 ). « perlaki járásban 1671 darab (legtöbb
való érvényesüléséről óhajtunk beszélni. Vaj-. r Perlakon és Kolorban 300—300, legkeve-
jon a társadalom ne tudná méltányolni azt! ' рЫ) TiUke^erdavöravn.. м ’Пгягж»;
a rengeteg erőt, aim ebben a szóban ossz* i Kilenc órakor istentisztelet volt az ottani i í 8 i e-
pontosul? Nem tudná kihasználni azokat az kapójában, melyet Molnár György mura- ~ [
előnyöket, melyek ebben a rövid szóban1 swoti» árion i plébános mutatott be a Min- Muraközben a* következő községekben 
rejlenek? jdenhalónak. foglalkoztak selyemtenyésztéssel s kereslek

Ha például a társadalom szolidaritást1 A tulajdonképp,,i gyűlés 1 0  órakor » ‘ег1" еИ g‘,bók Utá";K,.M“rasze"",'á;,‘,1n 
vállal,,a hogv ezután nem vesz semmiféle<kezdődött. П8/4 K). Csáktornya (764). üravavasarhely
olyan portékát, melyet hazánkban is gyár- j A largysorozat első pontja a körelnök ^ ,0r (̂ 0 ) .  P^lak (398), Dravaszilas
Uuak, de nagyrészt küllőidről importálnak, tartalmas megnyitó beszéde voll, aki a ta-|j ,,га ,га У eszen gyorgy
vájjon nem leone halasa ennek a szövet- nílóság misszióját és anyagi helyzetét fejte-j ^ ^ , 7 ^ -  
ségnek? Vagy ha például szolidaritást vál- gettte a tőle megszokott ékesszólással. Str dóvár <1 ). ihksa'ar (lo 8 ), Za aujvar
Jalna a magyar társadalom összeségé’, hogy A kör Zrínyi Károly indítványára Ru- IviMracárdonv î HtTl Rotlornva'11061 Dr iva- 
ezentúl nem viszi ki drága s nehezen szer- zsicska Kálmán dr kir. tanfelügyelői, ki be- sZe()llván Drávadiós 105 —105 Mura-zil-
zetl pénzét külíöldi haszontalan fürdőkre,j tegsége miatt maradt el a gyűlésről, távira- ". Q 1 дьлНпшЬпгп /nQi ViraunbiH
hanem itthon próbálná üdülését megkeresni,!tilag üdvözölte. '**1 91). Alsódon ború (o9) Dra^ób.d

S i r s  ,0bem i,‘n8találhaki h0m A jelenvoltak névsorának megállapítása szenW tváTt:^). Belica (30), AI só puszi a fa 
űKMheiftbw ’ V lenne ez kérész-|S a választmány jelentésének felolvasása (2 9). Györgylaka (16). Ráckanizsa (5), Zri-

" , ulán, melyet a gyűle.* elfogadott, következett l)yita|va ш  községekben.
Meg kellene egyszer már végre próbálni Gyarmaty József alsódomborui tanító felöl-■

olyan egészséges mozgalomba vinni a magyar vasása »A tanítóság anyagi érdekeit érintő . Legtöbbet keresett Juth József Drava- 
társadalrnat. melynek azután nemcsak er-! kérdések«-ről, melynek kapcsán határozati i vásarllHyen ( l 2 1  K), id. Garai János Per-
köicsi, de anyagi hasznát is élvezhetné. Ki javaslatának harmadik pontjában a kör tag- ,akon Novak Ignác Muraszentmárton^
kellene mondani, hegy egy a másért felelő- jait passzív rezisztenc ára hívta tel A kör han (98), Szép Jánosrié Miksaváron (8 6 ), 
séget vállal az iránt, hogy a szolidaritást! Zrínyi Károly, Horváth József, Bóna Ernő tacskó Emdia Kotoron (77) és Kanizsai 
annyira betartja, hogy annak megszegőjére i és Rhosóczy Elek hozzászólása után az első Janos Ligetváron 69 K-t 
kimondja a társadalmi bojkottot. Vájjon minő i két pont elfogadásával a 3  ik pontra vonat- A selyemtenyésztés terén kifejtett jóin- 
eredménnyel záródnék csupán egy esztendő j kozólag úgy határozott, hogy amennyiben a dulatu közreműködésért köszönetét mond 
gazdasági mérlege?! Ha egy esztendeig nemi július havában a fővárosban megtartandó Bezerédy Pál felügyelő Puncs Menyhért es 
veunők a bécsi rongyot s a külföldi hasonló|egyetemes tauilógyűlés az ország tanítóságát Major Károly hodosányi, Tóth Sándor per- 
gyártmányokat; ha mindenki hazafias köte- j|y ellenállásra felhívná, ahhoz a Muraközi1 laki tanítóknak. Neusztdler Ernő murakirályi, 
lességének tartaná, hogy csak azt pártolja, tanítói járáskor is csatlakozik. Zala József perlaki s Piichta Béla Csáklor-
azt vásárolja, ami honi. azt, amit ebben a »Az adminisztratív kérdésekéről Lerch nya-Vidéki körjegyzőknek s végül Festetics
szegény, sok szenvedésen keresztül ment Lajos liyírvölgyi tl„ isk tanüó értekezett Jenő gróf nagybirtokosnak, hogy a hirtoká- 
országbau állítanak elő Minő perspektíva llagy tanulmányra valló felolvasásában. Lan lévő szederfák lombozását megengedte.
WdléÜU* v J ^ i o k  Miodké‘ éflekMőnek a kör jegyzőkönyvi '* — — — —
hacsak mi. magyarok, pártolnók azt annytr«! | k0“ 6ne,et SZaVaz . ~  НМ*‘«»У- je n n e l közzélétePk,
hogy előnyben részesltenők a külföldivel! A »^,nv,zSgaló bizottság jelentésének hogy Csáktornya nagyközség, továbbá az nie
szemben s a könyvtár állapotáról szóló jelentésnek tu- tartozó összes majorok, puszták, malmok,

u , . , . lA. . . domásul vétele után a jövő évi közgyűlés i tanyák és telepeken lakó minden térti, aki
hacsa^ég^'észt^iidöben”^'^,^!^ '^^,»^,*^- helyéül Mnracsányl lűz, ki a közgyűlés. honos, a folyó esztendőben legalább
hacsak tgy esztendőben keresnék te mind közgvűlés után ebéd volt melven 2 6  eletévél betölti, a m igynr nyelvet érti,
azok a n  1 a g у árok , k  I k t  e I n e rd e k s  о к Ptí"zl ^ ^  ”  ^k  igazgaló minTház « ^  írn' olvaál" lud éá évenként legalább költenek el a kmfoldi fürdőkön. Minden esz- , aczun A|fnac aH; igazgaia mini nazi , , . . . .  __
tendőben nem keresheti fel a kedvelt külföldi 8 az<í{h a kör tisztviselői karát s Zrínyi Károly.“ . э-.„, . .. . t
fürdőket eizv-eiiv iótékonv kolera iárvánv tanítóképző-intézeti igazgatót köszöntötte tel, amenn^iben pedig időleges adómentesseg»! 
melv hl a lTkókat tiem de и Ш ^ к а ;  mire Zrínyi Károlv igazgató a tanító. k ö z- ^ e z  20 korona egyene, állam, adónak 
mindenesetre megtizedeli * Nincs más válasz- 8Ze,,emre s Brauner Lajos elnökre mondott f!‘e8 , e , e l 0  értékű vagyonnal bír, továbbá az

pohárköszönlőt. Brauner Lajos körelnök a ; »dózókru való lek,,,tel nélkül: köztisztviselő,

társadalmat arra, hogy a saját jól felfogott A tanítók egy részé a 3 órai vonattal haj’Ó9k а * MZfa J \y  óm tzerész
érdekét kövesse. Szohdarflást kell vállalnunk, elutazott Muraszerdahelyről. ! vegyész, erdész bányász, tanító sebész, ál-
hogy legalább próbaképen egy esztendőre ------ -----  latorvos, továbbá az, aki a telsöbb művészeti
csak magyar gyártmányt vásárolunk, csak M uraköz se ly e m te n y é sz té se . vagy más felsőbb szakiskolát elvégezte, végül 
magyar fürdőhelyeken üdülünk, csat, magyar J  / .  , «ki a közép,skol.i záróvizsgát letelte, f. év,
művészeket pártfogolunk, hogy azután az Az orsz selyemtenyészlés, felügyelőség ,nájUs hó 2G-IÓI 28-ig terjedő naooko,, d e. 
egy esztendő elteltével megtudjuk állapítani, 1911 évi jelentése szerint Muraköz terülelén 8  töl 12 óráig — az alanlaislromba való 
azl a mérleget, mely azután ilymódon elő^gubókért Csáktornyán 7882 К-t fizettek ki fe|Vélel végett — a városház nagytermében 
á,,ana ; Előadást tartott 3 szakember Bánya- székelő összeíró bizottság előtt személyesen,

Mondjuk hát ki a társadalmi szolidan-, váron 60, Drávaóhidon 50, Drávavásárhelyen vagy meghatalmazott által is megjelenhetik. 
tá9 t Igyekezzünk ennek az eszmének pro-1160. Miksaváron 70. Muraszilvágyon 120. Az összeíró bizottság.



К U Ь ö  N F É L É K .  Ifajauly emelése érdekében, jutalom adómé- tarifa melleit: kétfogaty szekér uláu 24 t,
---------------------........ ■ ....... ................... Jnyaival évről-évre véghez visz. Hogy nem- egyfogatú szekér ulán 1 2  f, egy ló vagy

Eltitkolt melódiák csak a s,'dóvári ®ll. iskola — melynek szarvasmarha után 1 0  t. egy Borjú vegy
bm *  кои* elrHHte Щ baiuni a többi fcö*l eertézjután 6  f, egy ember után 4 1, gép-

Te vagy л szépség, te vagy az é le t! a ráckanilsai áll. iskola jiöyendékeinek i s  köc^i Qlán 1 K, moloros kerékpár után 30 f.
T* v*üí li7 ^ i^ lelkem̂ m6̂ yéne,1! magyarosodását,, kiváló érdeklődéssel kísért, t  — Muraköz cigányai. A vármegye alis-

Iratom  sturoy™ núl J°nyoLigbá. el*l*'*®san * rácfcanmsat állami pánjáuak jelentéséből megtudtuk, hogy a
Csak Te vezess híven!  iskola növendékjeinek Г évi vizsgái jutajmí- csáklllnyai járás területén nem laknak ci-

1 zására", a rfa za szemet hévé ver nyúzott gá^(S ; ellenben a perlaki járásban talá.lko>
É g 7 n a p ie t t  \г^т,г̂ п Г ^ ^ r ítta  j adomány Fogadja e követésre rnéltö haza-izünk állandóan lelelepedett teknövájó cigá-
Kebiem fbrrása lett a szépnek a jónak,  1fiú* letlérb — mellyel inpulzust ad a oöven- j uyokkal. Így a drávadióái körjegyzőségben
H álát adok érte a nagy alkotónak.  ; dékek igaz magyar érzetének istápolására,| 6 6  állandóan letelepedett ilyen cigány lakik
Mert boldoggá teszel.  —  a nevezett iskola gondnokságának szívből j 19 tanköteles gyermekkel, akik nem járnak
Tűzieikem mélyében /orrúnak a dalok.  lakadó hálás köszönetét. Tihanyi Lajos áll iskolába. Kotor határában 51 leknővájó ci-
H im nuszt zeng a szivem , ha Terád gondoioiok.  '»kólái igazgató. ! gány tanyáz, akiknek 11 tanköteles gyer-
Tavaszi lég pírja  ott ég a z  arcomon.  — Esküvő. Dr. Abay János helybeli | mekök van. Ezek sem iratkoztak be iskolába,
Szereiem sziporkús fényes szemcsillagom.  ügyvéd tegnap vette nőül weissenwarlhi j tehát szifrtén nem tejnek éleget tankötele-
Ha Terád gondolok. Моятл Im re  Weissma,ín Hermina kissasezonyt, néhai1 zeltségöknek.

— — r e * weissenwarlhi Weissmann Ferenc cs és kir _  a »Vasárnapi Újság« az olvasnivalók-
— EskUvÖ. Fuchs Ferenc alsóleudvai ezredes leányát Ciliiben. nak és szebbnél szebb illusztrációknak nagy bő

kereskedő f. hó 5-én délután oltárhoz vezette! — Véres kardpárbaj Perlakon. A Zala ! ségével jelent meg. Eredeti rajzokat közöl a főváros 
Ргетесг Ilonkái, id. Premccz Miklós csák-! tudósítója szerint véres kimenetelű kardpár- legújabb, nemsokára megnyíló nevezetességéről, az 
tornyai iparos lányál. A po'gári aoy.ikönyv-! ba | folyt le szerdán a perlaki nagy vendéglő új állatkerti öl Hermann Lipót jeles festőművé- 
vezető előli a fiatal pár a délelőtt folyamán ♦'gyík termében. Ellenfelekként dr. Pichler szünktől; cikket és képeket Mendlik Oszkár am$- 
kötötl házasságot. Gyula ügyvéd és Kiss Ernő kórházi gondnok terdami képkiállításáról. Alexander Bernát cikket

_ Törvényhatósági közgyűlés Zala vár- álltak szemben egymással. A párbaj vezető (pompás felvételek keretében) a Nemzeti Színház
megye törvényhatósági bizottsága* holnap se8 éde dr. Hegedűs György ügyvédjelölt volt. most folyó ciklusáról: Szemere György nagy ma
tartja meg tavaszi közgyűlését A gyűlés d ^ lelek többször csaptak össze, mig végül gyár társadalmi regénye mellett Claude Farrére
e. 10 órakor kezdődik. Muraközt érintő ügyek F,cB,er dr. tejére oly súlyos vágást kapotl, kiváló francia író »Csata« cimü regényének köz-
a következők vaunak a lárgysorozal kere- Bogy a párbajt be kellett szűntem. Kiss Ernő lését is megkezdi e szám, mely ezenkívül Kanizsai
tébe beleillesztve: Murasiklós képviselőteslű- sérlellen maradt. Érdekes, hogy Pichler és Feienctől novellát. Fejes lsfváhlóL Tóth Lászlótól
leiének a vasúti váróterem építéséhez szűk* három hónapja is párbajoztak, áz el- és Kárpáti Auréltól pedig költeményeket hoz s a 
séges földterület álengedése és a vonatkozó idegeskedés azonban azóla sem szűnt meg | rendes heti rovatok. Irodalom és művészet, sakk- 
szerződés tárgyában hozott határozata a kis- közöttük Az újabb párbajra az adott okot, játék stb. Előfizetésiára negyedévre Öt korona,  
szabadkai körjegvzőséghez tartozó Községek ho8 Y az ügyvéd a gondnokot ki akarta Uta- a »Világkróniká«-val együtt hat korona.  Bo- 
képviselőtestűleteínek a körjegyzői lakás és si,aní a kaszinóból. Pichler dr. állapota su-dapest, IV. kér, Egyetem-utca 4.) 
íro.iabér tetemeiébe es községi szervezési lV0s’ d* nem életveszélyes. _  Népesedési statisztika. Szülét  lek:
szabályrendeleteik módosítása tárgyában ho- — Közgyűlés. A »Csáktornyái Iparos Potocsnyák Ferenc. Fihpán Mihály, Szolarics 
zolt határozatai; Kotor képviselőtestületének Olvasókör« alapszabályainak értelmében évi János, Mokusák Mária, Kovacsics Rudolf, 
határozata a fogyasztási adóbeszedési jutalék reudes közgyűléséi Csáktornyán a tűzoltó í Filipovics János, Bencerics György, Hanzsen 
hováfordítása tárgyában; Alsódomboru képv. laktanya gyűléslermében f. hó 12-én d. U. 1 Antónia, NóVák Ilona. Kapellárí Anna, Buján 
testületének határozata a r. kalh. hitoktató 2 órakor tartja meg. A gyűlés a megjeleni; György, Drbán György. Hídvégi Ferenc, Tkal- 
hszleletdíjáuak megállapítása tárgyában; Ко- tagok számára való tekintet nélkül haláro- 1 cseCfc György, Solya György, Stajerec lloha. 
tor képv. testületének a községi kocsma zatképes lesz | — Meghat l ak:  Egmann Márgft ( 6  é),
bérbeadása, a községbíró s az óvónők fize- — Anyák figyelmébe! Világhírű gyermekor-(Loncsapcs Jenő (20 é), Kozják György,
lésének, ugyaucsak a drávacsányi körjegyző- vosok egyhan8u 'élménye, hogy a gyermekek el- Tkafc& ĉz Miháíytié (57 é), Istvanóvics

йй. Ä s a r a s s Ä  s s t e  a s  r a s 1i snek a level hordó s Légrád képv. testületének könnyen emészthető, igen kellemes izii, a iogzást а̂Уе ^ 2 FerenC ^nósné
a községi alkalmazottak sa  harangozó ÜZé* megkönnyíti és. biztosítja a csontrendszer fejlődését. ív** é), Kosztel Imre (bőé). H áz as s  á- 
tésének felemelése tárgyában hozott hataro- — Щ kerthelyiség Herczog Sándor, a ^ ol kö t öt t ek:  Zzek József és Cegnár
zataik; Perlak képviselőtestületének regale Vasúti Vendéglő tulajdonosa, a szálloda mel- j Fujza’ Bencz Ferenc és Herceg Anna, Fuchs 
kötvénye leioldása tárgyában hozott haláro- lett, az országút melletti területet gyönyörűen 1 Ftíre,jC és Prehfiecz Ilonka. ' 
zata: végül a kisszabadka; és drávaszentiváni beparkírozta. A gesztenyékkel s egyéb kul- — TiUwba jártak. Uob^vics Bertalan 
bábák fizetésének megállapítása lúrnövéuyekkel szépen beültetett kertibeíyi- és György bányahegy! lakosok f. hó 6 -»kára

_ Uj állami népiskolák és Uj tanítói s é 8  bizonyára kedves kirándulóhelye lesz a virradóra Márcsecz Bálint bányahegyi lakos
állások Muraközben. A kuiluszmiuiszler az Csáktornyát szórakozni vágyó társadalomnak, pmcéjét /eltörték » abból. egy 56 literes hor- 
1912. év. szemptember hó 1-én egyszázhatvan Ha tekintetbe vesszük Csáktornyának ebbel, dót tele almaborral és lé  darab fiaskót tele 
községben — háromszázölven tanítói állás mostoha viszonyait, kétszeresen kell örül- szilvapáUukával elvittek. A tetteseket, miulan 
sal -  m állam, népiskolákat állít fel. Más- nőnk Herczog Sándor vállalkozásának. Mert beigazpláM nyert, hogy а betörök ők voltak 
részi ugyancsak az 1912. évi szeptember az ö kerljével a Csáktornyái üdülő helyek átadták a kir. ügyészség oltalmába, 
hó 1-én a már meglevő állami népiskolákat számH е8 У nagyon kedves kerthélyiséggel — Japán adomák. Bíró elé voll idézve 
egyszázhetvenöl uj lanerő beállításával kifej- gyarapodott, amire Úgyszólván szükség is a japán, azzal vádoltwlván, hogy birkája jól- 
leszti. Muraköz területén uj állami iskola volt. Herczog Sándor vendéglős a kertíhélyf- lakott szomszédja »árpavetéséu. Ne hidd 
nyílik meg: Muravidon 3 tanerővel, Rotoron öé8 et a jövő hélen szándékozik megnyitni, el bíixi -h- i h . japán — olyan» éhesen 
pedig 8  tanerővel. A Muraközben meglevő — A Színészek eltávoztak. Halász Alfréd Jött haza a birkám, hogy keresztül láilam 
állami iskolák közül a miniszter kifejtesz- sziniársulata mull. vasárnap este befejezte j rajla. ■— A bírónak teiszett .a leleményes 
tette a siridóvárit 3-al (eddig 5 tanerős troli); itteni szezonját. Utolsó előadásul A hölgyek ! védi-teezée s.e Vádlottat telmentelle v . Kecs- 
a drávavásárhelyil pedig 1-eí (eddig 5 tart- örömét (bohózat) adlák. Szombat este A i két akart venni a jfpárn a a szomszédja 
erős voíl). medikus (életkép) került színre. Ez a darab kínált neki egyet ipegvélelfe, aki beköllöaöU

_ Adomány a kultúrának. Hogy a JÓ Gaíeita jüthlomjáléka volt s így természetesen I kinai voll. — A kecskét liz jenért megkapod
lelt nem szorul dicséretre, orszá'g-viiág tudja: » «okoílnál nagyobb közönségei vonzóit — saóll » kin*». (-„Nem is. drága, Ь» ki
dé hogy vannak jó lellek, a mikel ha nem Az előadj kitűnő volt s úgyszólván éltó tMümUod, hogy négy sapka, 8  pár papads 
IS dicsérni (meri azt magukban hordják), befejezése я színtársulat illeni működésének és legalább is. 10 faló bits lesz a kecskéből, 
de követendő példa gyanánt nyilvánosságra I Halász Alfréd szintársdlata Zaláegerteegr» Hál még a szakálla! Az csak * valami, mert 
hozni szükség -  az is bizonyos. Ilyen elis- «ta*ótf, ahol már bélfőn fel is léplek.' neked úgy sincs szakállad..-e A japán ennyi 
nierésre méltó lellek sorozala, a melyet dr — A bottornyaí révdijak. A k e r é s k é - J nf ltel! ,“el?  .,ud<JU «••«eallamj meg-
Csilii.g Dezső slridóvári körorvos, a felsőrnu- delemügyi rhiniszer Bollornya községnek ’VBUe * kecskéi, fedig Japánban hal jenért 
raközi áll. iskolák idegenajku növendékeinek,! megengedte, bop a Mura lolyón átvezetőí'* v<í" ete(l v»11'» kecskét. . 
a magyar nyelv elsajátítása és Így a magyar' kompon révdijal szedhessen a következő? ' ” r  “ ' "■"‘"'t''4
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S zo lid a ritá s . |bÍHridáÍlMhiáláí.! TulánиVlrtcnr mi is me« Nyirvölgyön 80, Zalaujváron 150, Alsópusz*
---------  —  — —  lentink *^pmtnrr*ennelr-iir-örsz*Riiirk • »zi n tnfán 180, Dra v aeböso« 100. -Dr&va szén list-

Ideget» 8 * 6  Annyit jelent, bogy többen gjjüasági függetlenséget, m ellre a jelenlegi vánon 60. Drávaszilitson 1 0 0 , Györgylakán 
bizonyos ügyben, annak keresztül vittfpéél- ipBnyok között féllélletJI4 Jézüksége: van 70. Hódosán у ban 150, Muracsányban 200,
jábói egyesülnek, vagy hogy bizonyosraiolog % щ % 6 " ___ J§ Kisszabadkán 100. Kolorban 80, Üget váron
jelenlegi állapotán nem engednek váitoffcttni. Ы ff Щ& í  80, Mnrbkirályon 1 0 0 . Perlakon 100 és Tus-
S ha a szolidarílás tényleg szolidarítás.fngy V Щ ^TailÍtdffVŰlés# keszenlgvörgyön 60 hallgató előtt.

Й Й Й  Х Г 2 Ж  w « x s -  «  M .  < A «  J S Ä Ä S
állottak, diadalmaskodjék, s hogy АИЙфЬп* tart*!»* mag 39-ik kösgyűlését Murasaerda. ] " ravaka Г ш  ч. йпЫ ^  ад»” i w  6°?’ 
juk változatlanul kereJz.fll Шф«. helye,,. C W . ,  «4 tanító jeled meg a i f “i"" Ki ^ahldkä 1 2 0 0  Г г»Г", t

Ezt a szót leginkább, eddig c»ak a po- közgyűlésén, akik Brauner Lajos jarasköri j ^  xüskeszehig'yöigv 400 —400 négyszö'- Ш 
litikábaII haszuállák, A polilikusok szoktak elnök elnöklete alatt a délelőtt folyamán a i területet enoedtek ál epreskerlek létesítésére 
valamely ügyben szobdarílást vállal,,,., hogy *Yalé! tárgysorozatát letárgyalták. 1 rule,e' *"» ep eskertek lét . ité.ére.
azután együtt diadafmaskodianak, vagy együtt | A gyűlést Gerstner Margit muraszerda- Lombszedesre alkamas szederfa voll a 
bukjanak a kitűzött küzdelemben. helyi áll. isk. tanítónő minlalanítása nyitotta Csáktornyái járásban 1541 darab (legtöbb

v, . . . - • • . . * ! meg, aki szabatos tanításáért s a gyermekek Drávavásárhelyen (449) és Csáktornyán (289),
Ml azonben „eiinlfulik pobtikd, cikkel, fo|yéko|)y ,na(,yar feleleteiért jegyző- legkevesebb Bányavárop (6 ), Urávaóhid.m

lehateunekdzidegen írónak aUrsadalm, téren kön Hlsmerpsben részesült a közgyűlés (2 ). a perlaki járásban 1671 darab (legtöbb 
való érvényesüléséről óhajtunk beszelui. Vaj-! * > Perlaknn és Rotorban 300—300. legkeve-
jón a társadalom ne tudná méltányolni nzt " sphl> Tiiske^zeolsvörizvöii és D rávái,
a rengeteg erőt, aim ebben a szóban ossz* I Kilenc órakor istentisztelet volt az ottani ,
pontosul? Nem tudná kihasználni azokat az ' kápolnában, melyet Molnár György mura- ^  >
előnyöket, melyek ebben a rövid szóban szentmártoni plébános mutatott be a Min- Muraközben a* következő községekben 
rejlenek*^ jdenhátónak. foglalkoztak selyem tenyésztéssel s kereslek

Ha például a társadalom szolidaritási A tulajdonképp! gyűlés 10 órakor a termeli gubók után:^ Muraszent marton 
vállalna, hogy ezután nem vesz semmiféle kezdődőit. \*í ~\ w i 1ч- n У8Ш
olyan portékát, melyet hazánkban is gyár- A tárgysorozat első pontja a körelnök J . ? 0 J\ * ’ 'r *. ^  ,av,i^» a?
Urnák, de nagyrészt külföldről importálnak, tartalmas megnyitó beszéde volt, aki a t a - j * ? ’ /. |.,r? '*̂ >1 o.S e;?zen ^°.r̂
vájjon nem lenne halasa ennek a szövet- nílóság misszióját és anyagi helyzetét fejte- í J] ravĤ j  ( -)•  ̂ aí'^avr̂ r J*
séguek? Vagy ha például szolidaritást vál- geltle a tőle megszokott ékesszólással. !?£ *óv*r {\ ^ h (I .  .л í , * u „ (lol  . L’get var 148). Kisszabadka (l3o),ialna a magyar táraaddlom 0 **ese#?, hogy A kör Zrínyi Karoly indítványára ,Mtlra’sárd“nv Bo.lor„ya (106), Dráva-
ezentúl »em viszi k, drága s nehezen szer- zsicska Kálmán dr k,r tanfelügyelői, k, be- Me(ll,ván és'Drávád,ós 105-105. Murául- 
zeit pénzéi külföld, haszontalan fürdőkre,, tegsége miatt maradt el a gyűlésről, tavira- (9U A|södoillbürll (й9) Drávaöli,d

l  vhbP hh , Г??к.еТ " - ! ‘"*в ÜdvözÖI,e (52) Muracsánv (35). Mnravid (34), Dráva-
I а« ы Óbu bbl" ,1"eglal4lha‘ hon' A jelenvoltak névsorának megállapítása sze„|,siván ( 3 2 Bélien (30), Alsópuszlafa 

; Г ,кД ?  Vd|J0" "em le<>ne ez kérész- s a választmány jelentésének (elolvasása. (2 9|. Györgylaka (16). Háckanizsa (5), Zri- 
lUlvinel°- után, melyet a gyűle? elfogadóit, következett ny,|a|va ш  községekben.

Meg kellene egyszer már végre próbálni Gyarmatv József alsódomborui tanító felöl- _ .. , , , 4. l 4  ( .
olyan egészséges mozgalomba vinni a magyar vasása »A tanítóság anyagi érdekeit érintő . pg^bbet keresett Juth József ürava- 
társadalmal. melynek azután nemcsak er- kérdésekéről, melynek kapcsán határozati, vásárhelyen (121 K), id. Garai János i t r- 
kölcsi, de anyagi hasznát is élvezhetné. Ki javaslatának harmadik pontjában a kör tag- **k°" i* 01]’ ;Novak ^ пас Muraszentniárton* 
kellene mondani, hegy egy a másért felelő-jjait passzív rezisztenc ára hívta tel A kör (y8)- Sz^P Janosné Miksavaron (8 6 ), 
séget 'állal az iránt, hogy ь szolidaritástIZrínyi Károly, Horváth József, Hóna Ernő P,acskó Lmdia Kotoron (7/) és Kanizsai 
annyira betartja, hogy annak megszegőjére j és Rhosóczy Elek hozzászólása után az első Janos Ligetváron 69 K-t 
kimondja a társadalmi bojkottot. Vájjon minő, két pont elfogadásával a 3 -ik pontra vonat- A selyemtenyésztés terén kifejtett jóin- 
eredinénnyel záródnék csupán egy esztendő j kozólag úgy határozott, hogy amennyiben a ’ dalain közreműködésért köszönetét mond 
gazdasági mérlege?! Ha egy esztendeig nem | július havában a fővárosban megtartandó Bezerédy Pál felügyelő Puncs Menyhért ŝ 
veniiők a bécsi rongyot s a  külföldi hasonló;egyetemes tanilógyűlés az ország tanítóságát Major Károly hodosányi, Tölti Sándor j»er- 
gyártmányokat; ha mindenki hazafias köte-iiiy ellenállásra felhívná, ahhoz a Mnraközi laki tanítóknak. Neusz.dlér Ernő murakirályi, 
lességének tartaná, hogy csak azt pártolja, tanítói járáskor is csatlakozik. Zala József perlaki s Plichta Béla Csáki *r-
azt vásárolja, ami honi. azt, amit ebben a, »Az adminisztratív kérdések*-ről Eerch oya-Vidéki körjegyzőknek s végül Festetics 
szegény, sok szenvedésen keresztül ment ^ jo s  nyírvölgyi all. isk tanító értekezett ^enö "róf nagybirtokosnak, hogy a birtoká- 
országbau állítanak elő. Minő perspektíva j nagy tanulmányra valló felolvasásában. l)an lévő szederfák lombozását mege.ngedte. 
nyílnék a magyar ipar részére? Hova fej Mindkét értekezőnek a kör jegyzőkönyvi - --
lődnének » m, 9*egény^ ipar. «.«onraink. köszönelet s2avaz -H irdetm ény. Ezennel közzététel,
hacsak mi. magyarok, partolnók azt annyira. . г . 7 . . . .  . ... ,
hogy előnyben részesítenek a külföldivel! A ^mvizsgaló bizottság jelentésének hogy Csáktornya nagyközség, továbbá az ide 
szemben s a könyvtár állapotáról szóló jelentésnek tu- tarlozó összes majorok, puszták, malmok,

u . . . . .... lA, . , domásul vétele után a jövő évi közgyűlés tanyák és telepeken lakó minden lérti, aki
Hol lennének a magyar turdóhelyek,lhe| ül Mllraceáliyl lűzi kl közgyűlés. magyar honos, a folyó esztendőben legalább

hacsak egy esztendőben keresnék fel mind- . 1 , . 9 « ĥ iiVit. я m.n»gr nirpiv f̂ ériiя7,»к a Miáyvarok kik temérdek sok oén/t A közgyűlés után ebéd volt, melyen ^  életévét b.lőlti, a in igya. nyelvel erű,azok a magyarok, kik temerdek sok Pénzl K . , .. . : min» híÍ7Í azon írni olvasni tud és évenként legalább
költenek el a külföldi fürdőkön. Minden esz- Kaczun 1>?nác igazgató, mint házi- k Pavenes állami aihsi fi/ei —
lendfilien nem keresheti fel a kedvel! külföldi gazda, a kör tisztviselői karát s Zrínyi Károly “ korona egyenes állami adót tizet tendóbeu nem keresheti tel a kedvelt kulloldi J» » ,а, 70Лш kös7 öntötte fe »mennyiben p^d.g időleges adómentességetfürdőket egy-egy lótékony kolera járvány, tammképző intézeti igazgatói köszöntötte tel, k я ро„ .пм лца т , ..Hónak
rnelv ha a lakókat nem de •» látogatók it ; míre Zrínyi Károlv igazgató a tanítói köz- f  ko.ona egyenes allami adt» Mmfly ha a lakókat nem, de a látogatókat Brauner Luos elnökre mondott т е И, е , е 1 0  értékű vagyonnal bír, továbbá az
mmdeueselre megtizedeli. Nincs más válasz* bze''p|nre .s l̂ aUI,‘er Li|OS етокге monaou adózók , k . . né|klil. köztisztviselő,
lás tehát részünkre, mint a felvetett eszménk Pohárko9Zon,öt Brauner Lajos körelnok a 1( lké Maevar Tndománvos Akadémia
4 7 f*nnt euveoeseo ráké,.vs7 eríteni a maavar. tenllóeág egészségére ivóit. félkész, a Magyar Tudományos Akadémiaszerint egyenesen rákényszeríteni a magyar | tagja, tudor, okleveles tanár, ügyvéd, mérnök,
társadalmat arra, hogy a saját Jól felfogott Л . *""ók eRY. “ d 0Га' V0,"’ttal' építész, hajóskapitány, gazdász gyógysaerésa.
érdekét kövesse. Szolidaritást kell vállalnunk,.elulanotl Muraszerdahelyrdl. vegyész, erdész bányász, tanító*sebész, ál-
hogy legalább próbaképeu egy esztendőre, ------ ;----- latorvos, továbbá az, aki a (elsőbb művészeti
csak magyar gyártmányt vásárolunk, csak M uraköz SelveratenVtíSZtéSe. vagy más felsőbb szakiskolát elvégezte, végül 
magyar fürdőhelyeken üdülünk.csaa magyar; • J aki a középiskolai záróvizsgát letelte, f. évi
művészeket pártfogolunk, hogy azután az Az orsz selyemtenyészlési felügyelőség ,„ájus hó 26-tól 28-ig lerjedő napokon d. e. 
egy esztendő elteltével megtudjuk állapítani, 1911. évi jelentése szerint Muraköz területén 8  töl 12 óráig — az alaplaislromba való 
azt a mérleget, mely azután tlymódon elő-1 gubókért Caéktornyán 7882 К-t fizettek ki felvitel végett — a városház nagytermében 
А,,апа I Előadást tartott 3 szakember Bánya- székelő összeíró bizottság előtt személyesen,

Mondjuk hát ki a társadalmi szolidan- j váron 60, Ürávaóhidon 50, Drávavásárhelyen vagy meghatalmazott által is megjelentetik, 
tásl Igyekezzünk ennek az eszmének pro-1160. Miksaváron 70. Muraszilvágyon 120. Az összeíró bizottság.



t i  0  Lj Ö N F É L É K .  Ifajauly emelése érdekében, jutalom adómé-j tarifa melleit: kétfogaty szekér uláu 24 f,
——  ; nyaival évről-évre véghez visz Hogy nem-(egyfogatú szekér után 12 f, egy lé vagy

E lt itk o lt  m elódiák, jcsak a s ,'dóvári áll. iskolA — melynek j szarvasmarha után 10 I, egy Borjú vegy
buigó goiid. elnöke haium a többi köti serié* után 6 f, egy ember után 4 !, Rép-

Te vagy a szépség, te vagy az élet! a ráckanizsai áll. i9k-bia növendékeinek is  k o c s i után 1 K, motoros kerékpár után 30 f.
Te vagy a szárnya lelkem reményének.  mágyarosodáeát, ktyAlö érdeklődései kiaéfi. f-&- Muraköz Cigányai. A vármegye alis-
Ги££лт Z L JS u u t ¥2roZ2SlL  eklelánsan n«zo»ja « * t «  ráck»ni»saí állHini pánjáuak jelentéséből megtudtuk, hogy a
Csak Te vezess híven! iskola növendékeii>ek F. évi vizsgái jutalma- Csáktornyái járás területén nem laknak ci-

;zására, a hazaszeretet' hevével nyöjtoU 5feK' gányok; ellenben a perlaki járásban laléllko- 
Ég7Lpltt\llZmZf^y12éní%ta j adomány. Fogadj« e követésre méltó haza-izünk állandóan letelepedett leknővájó cigá-
КеЫет forrása lett a szépnek и jónak,  ' fiúi áttért, — mellyel inpulzust ad a uövem 1 uyokkal. így a drávadiósi körjegyzőségben
н а ш  adok ir te  a nagy alkotónak.  idékek igaz. magyar érzetének islápolására, j 66 állandóan letelepedett ilyen cigány lakik
Mert boldoggá, teszel.  — a nevezett iskola gondnokságának szívből 19 tanköteles gyermekkel, akik nem járnak
tű zieikem mélyében /orrúnak a dalok. lakadó hálás köszönetét. 'Tihanyi Lajos áll iskolába. Kotor határiban 51 leknővájó ci-
Himnuszt zeng a szivem , ha Terád gondoioiok.  iskolai igazgató. ! gány lanyáz, akiknek 11 tanköteles gyer-
Tavaszi lég pírja  ott ég a z  arcomon.  — Esküvő. Dr. Abay János helybeli | mekök van. Ezek sem iratkoztak be iskolába,
Szereiem sziporkás fényes szemcsillagom.  ügyvéd tegnap vette nőül weissenwarthi j  tehát sziírtén nem tesznek eleget tánkötele-
Ha ierűd gondolok. Можтл Imre Weissmann Hermina kisasszonyt, néhai! zettségöknek.

------ re' weissenwarthi Weissmann Ferenc cs és kir _  a »Vasárnapi Újság« az olvasnivalók-
— EskÜVÖ. Fuchs Ferenc alsólendvai ez re c le s  leányát Ciliiben. nak és szebbnél szebb illu sz trác ióknak  nagy bő

kereskedő f. hó 5-én délután oltárhoz vezette — Vére« kardpárbaj Pertakon. A Zala Ségével je len t meg. Eredeti rajzokat közöl a főváros 
Premecz Ilonkái, id. Premecz Miklós Csák- tudósílója szerint vére9 kimenetelű kardpár- legújabb, nemsokára megnyíló nevezetességéről, az 
tornyai iparos lányál. A po'gári anyakönyv- ba | folyt le szerdán a perlaki nagyvendéglő új á lla tk erti öl H erm ann LípÓt je les festőm űvé- 
vezető elölt a fiatal pár a délelőtt folyamán eRYlk termében. Ellenfelekként dr. Pichler szílnktől; c ikket és képeket Mendlik O szkár ams- 
kötötl házasságot. Gyula ügyvéd és Kiss Ernő kórházi gondnok terdami képkiállításáról. Alexander Bernét cikket

— Törvényhatósági közgyűlés Zala vár- álltak szemben egymással. A párbaj vezető (pompás felvételek keretében) a Nemzeti Színház
megye törvényhatósági bizottsága holnap! se8fde dr Hegedűs György ügyvédjelölt volt. most folyó ciklusáról: Szemere György nagy ma-
tartja meg tavaszi közgyűlését A gyűlés d ;A felek többször csaptak Össze, mig végül gyár társadalmi regénye inellett Claude Farrére 
e. 10 órakor kezdődik. Muraközt érintő ügyek  ̂Uichler dr. tejére oly súlyos vágást kapott, kiváló francia író »Csata« című regényének köz- 
a következők vannak a tárgysorozat kere- Bogy a párbaji be kellett szűntem. Kiss Ernő lését is megkezdi e szám, mely ezenkívül Kanizsai 
tébe beleillesztve: Murasiklós képvisetőteslű* 8̂ г1е1,е|1 maradt. Érdekes, hogy Pichler és Ferenciül' novellát, Fejes biváhíó*!, Tóth Lászlótól 
leiének a vasúti váróterem építéséhez szűk* ^ lsö bárom hónapja is párbajoztak, áz el-lés Kárpáti Auréltól pedig küíteményeket hoz s a 
séges földlerület átengedése és a vonatkozó lenségeskedés azonban azóta sem szűnt meg rendes heti rovatok. Irodalom és művészet, sakk- 
szerződés tárgyában hozott határozata, a kis- közöltűk Az újabb párbajra az adott okot. játék stb. Előfizetési ára negyedévre Őt korona,  
szabadkai körjegyzőséghez tartozó Községek Bogy az ügyvéd a gondnokot ki akarta Uta- a *Viiágkróniká«-val együtt hat korona. Bn- 
képviselőtestűleleínek a körjegyzői lakás és öí,ani a kasz,”óból. Pichler dr. állapota su- dapest, IV. kér, Egyetem-utca 4.)
íroiiaber felemelése es községi szervezési I?00', de; nem eletveszélyes. — Népesedési statisztika. Szülét t ek:
szabályrendeleteik módosítása tárgyában ho- — Közgyűlés. A »Csáktornyái Iparos Potocsnyák Ferenc. Fihpán Mihály, Szolaries 
zoll határozatai; Kotor képviselőtestületének Olvasókör« alapszabályainak értelmében évi János, Mokusák Máriá, Kovacsics Rudolf, 
határozata a íogyasztási adóbeszedést jutalék rendes közgyűléséi Csáktornyán a tűzoltó' Filipovics János, BenCerics György, Hanzsez 
hováfordítása tárgyában; Alsódomboru képv. laktanya gyűléstermében í. hó 12-én d u. Antonia, NóVák Ilona, Kapellári Anna, Buján 
testületének határozata a r. kath. hitoktató 2 órakor tartja meg. A gyűlés a megjeleni György, Orbán György. Hídvégi Ferenc, Tkat- 
tiszteletdíjáuak megállapítása tárgyában; Ко- l*8ok számára való tekintet nélkül haláro-; csecfc György, Solya György, Slajerec lloha. 
tor képv. testületének a községi kocsma zatképes lesz Meghal t ak:  Egmann Margft (6 é),
bérbeadása, a községbíró s az óvónők fize- — Anyák figyelmébe! Világhírű gyerrnekor- j Loncsafics Jenő (20 é), Kozják György, 
lésének, ugyancsak a drávacsányi körjegyző- vosok е8УЬап8и véleménye, hogy a gyermekek et- Tkafcsecz Mihátyné (57 é), lstvanóvics
• * ? » , щ ^ ш т т  sss nagte*« 2;,SS
nek a levelhordó s Légrád képv. testületének könnyen emészthető, igen kellemes izü, a logzást ГаУе^2 ^егег>С
a községi alkalmazottak sa  harangozó fize- megkönnyíti és biztosítja a csontrendszer fejlődését, i é), Kosztéi Imre (bo é). H á z a s s a - 
tésének felemelése tárgyában hozott határo- — Щ kerthelyiség. Herczog Sándor, a k ötöt t ek:  Z zek József 63 Cegnár
zalaik; Perlak képviselőtestületének regale Vasúti Vendéglő tulajdonosa, a szálloda mel- kuJza» Bencz Ferenc és Herceg Anna, Fuchs 
kötvénye leioldása tárgyában hozott határo- lelt, az országút melletti területet gyönyörűen' I<ere,jC és P^Biecz Ilonka.' 
zala: végül a kisszabadka; és drávaszentiváni beparkírozla. A geszienyékkel s egyéb kul- TilöSba jártak. Üobavi.cs Bertalan
bábák fizetésének megállapítása. túrnövényekkel szépen beültetett kerlihefyr- és György bányahegy! lakosuk I. hó 6-»kára

— Uj állami népiskolák és uj tanítói »ég bizonyára kedves kirándulóhelye lesz a virradóra Márcsecz Bálint báiiyabegyi lakos 
állasok Muraközben. A kultuszminiszter az Csáktornyái szórakozni vágyó társadalomnak, pincéjét /eltörték s abból egy 56 literes hor- 
1912. évi szemptember hó 1-én egyszázhatvan Ha tekintetbe vesszük Csáktornyának ebbeli ■ dót tele almaborral es 14 darab fiaskót tele 
községben — háromszázölven tanítói állás mostoha viszonyait, kétszeresen kell örül- szilvapáliukával elvittek. A letteseket miután
sál _ uj állami népiskolákat állít fel. Más- nünk Herczog Sándor vállalkozásának. Mert beigazpjásA nyert, hogy a betörök ők voltak
részt ugyancsak az 1912. évi szeptember az ő kertjével a Csáktornyái üdülő helyek átadták a kir. ügyészség oltalmába.
hó 1-én a már meglevő állami népiskolákat száma egy nagyon ked.es kerthélyiséggel — Japán adomÜL Bfcró elé volt idézve 
egyszázhelvenöt uj tanerő beállításával kifej- gyarapodott, amire Úgyszólván szükség is a japán, azzal vádolbüván, hogy birkája jól- 
ieszh. Muraköz területén uj állami iskola volt. Herczog Sándor vendéglős a kertíhélyf- lakott szomszéd)*j árpavetéséu. ^ - Ne bwld 
nyílik meg: Muravidon 3 tanerővel, Rotoron 9é8et a Jövö Bélen szándékozik megnyitni, el bíró +*- ezóll н japán —  olyan» éhesen 
P^lig 8 tanerővel. A Muraközben meglevő — A Színészek eltávoztak. Hálász Alfréd jött huza a birkáim hogy keresztül láttam 
állami iskolák közül a miniszter kifejlesz- színtársulata múlt vasárnap este befejezte rajta. — A bírónak tetszett «a leleményes 
tette a sindóvárit 3-a! (eddig 5 tanerős volt); illeni szezonját. Utolsó előadásul A hölgyek i védt-fcezés »m Vádlottéi telineotoUe . Kocs
it drávavásárhelyit pedig 1-el (eddig о tan- Ölömét (bóliózalj adták. Szombat este A ké* akart venni a japán s a szomszédja 
erős voll). medikus (életkép) került színre. Ez a darab kínéit neki egyet megvételre, aki beköltözött

_ Adomány a kultúrának. Hogy a JÓ Galetta jütbíomjáléka volt s így természetesen' kínai volt. — A kecskét tiz jenért megkapod
telt nem szorul dicséretre, ország-világ tudja; » szokottnál nagyobb közönségei vonzott — aeóllI » áimn. ь-. Nem is drága, ba ki
dé hogy vannak jó lellek, a mikel ha nem Az előadás kitűnő voll s úgyszólván éllö »»ámítod, hogy négy sapka, 3 pár. papucs 
is dicsérni (mert azt magukban hordják), befejezése a színtársulat itteni működésénekJ és legalább lé 10 kiló hús lesz a kecskéből, 
de követendő példa gyanánt nyilvánosságra Halász Alfréd színtársulata Zalaegerszegre j Hat inég a szakálla! Az csak * valami, mert 
hozni szükség — az is bizonyos. Ilyen elis- ntazotf, ahol már hétfőn fel is léplek. ! neked ogy sincs »zakáliad., — A japán ennyi 
mérésre méltó lellek sorozata, a melyet dr. — A bottornyaí révdíjak. A kp rókáé- -'tudót! eijeoállam, meg-
Cs ling Dezső stridóvári körorvos, a felsőmu-1 delemügyi miniszer Botlornya községnek ;veLte a kecskél Pedig Japánban hot .jenért 
raközi áll. iskolák idegenajku növendékeinek,! megengedte, hogy a Mura lolyón átvezető i vcBetett volna kecskét. .
a magyar nyelv elsajátítása és igy a magyar!kompon révdíjat szedhessen a következői < .. . .
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Csáktornya, 1912. majuS 12-ga. Broj 19.XXIX. god, teőaj.
Sve poáiljke, kaj se tiée zadr- 
2aja novinah, se imája pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktól nya

Izdateljetvo:
knji2ara S tran sz  Sandora  
kam se predplate i obznane 

podiljaju.

M EDilM URJE
i horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druztvsni, znanstveni i povuóljivi list za púk 

Izlazi svaki t je d e n  j e d e n k r a t  i to :  sv a k u  nedelju .

Predplatna сёла je:
Na celo le lő ..........8 kor.
Na pol leta .........4 kor.
Na éetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koStaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

Saruim к :
P A T A K I V IK T O R .

Oseguravanje Zivinah.

Odxovonu nrednik:
z r í n y i  k á r o l y .

Svaki gospodar se trsi, da skim vide i 
skim lepdo marho ima na gruntu. Opasna i 
stvar je maráe, ako s bete2a nemore se pri | 
tu2iti, зато  milo se og’edava na gazdo i I 
éeka pomoé. Spaineten gazda ni zarnudi, d a ! 
pozove к bete2nomu muréeto vraédelja, ali [ 
itak se pripeti, da 2ivinée pogine, makar 
как gut dobro vraéimo i nali naóin veliki 
kvar imanio

Ako to oéemo, da se nas ov veliki kvar 
mine, moramo i potrébno je, da si domaCo 
Éivino oseguravamo 1 lak se nam céli ill 
рак vekda stran kvara povrne. Razumni 
gospodari svekdmoma daju rogovnato marho 
i körije oseguravati s vun toga pak negdi i 
birke, svinje Oseguravati samo od tri ine- 
secov slarede i od dvanajst lét mlajdo marho 
moCi.

Oseguravanje se tak déla, da gospodar 
tojest gazda piáé ili рак se pri javi pri ne- 
koji dru2tvi, odonut mu odmah poáleju 
pisma koja spuniti тога, зато  predi sa ne- 
kojim Éivinarom тога dati pri viziterati 
marho s bog toga, da se posvedoCi, da marha 
nije beteftna Как se to svrdilo odmah se 
moreju pisma sa fcivinarskom svedoébom к 
nekoji druitvi poslati. Zivinaro га svaki fa
lat kojega pri vizitera 50 űllerov ide. Dru2tvo 
kontrakta na pravi i taki ga podle dimo. 
Kontrakt na jedno leli no valja. Oseguravanje 
odmah se mora platiti.

PlaCo na procente raéunaju s vekdinoma 
oa ov nafiin:

a) od vola i juneca od svaké 100 ko
run vrédnosti se 3 korune plat».

b) od krave i telice na 100 korun vréd
nosti se plat» 3 korune i 50 fiilerov.

c) od konjov (kobií) se plaCa na 100 
korun 5 korun 50 fii térőv, do 9 korun 50 
fiilerov.

Ako na primer jeden gazda oseguravati 
oée 2 vole, 1 kravo i jedno telico, vole na 
300 korun, kravo na 200 korun, telico pak 
na 100 korun onda na leto plati 2Ö korun 
I 50 fiilerov. Istma. da gospodaro je to dosta 
velika svota all barem pre miruoma more 
spali, jerbo zna. ako se mu pri marSeto 
nekakva oesreCa pripeti, nije svega kvaren. 
Grófi i velikadi moreju bez toga biti, jer 
prinjih se ne pózna, ako jedna krava, vol 

I ill konj pogme, ali jednomu gospodaru koj 
Í vise ueima, как dvé krave ill dva konje, 
ujemu je veliki kvar i terh ako se mu pri 
hi2i ta nesreCa pripeti. Rajdi na leto 6 —8 
Korun plaCati, как pak na jedenput svega 
kvaren bili. Naprimer jeno dva svetke ili 
nedelje neide vu krCmu pak je véé sekola- 
cija plaCena i barem je seguren, da ako 
kakva falmga ill beteg postigne marSe i po
leg toga doli dojde. zna da kvar mu bude 
podteno plaéeni Svako druZtvo odmah i na 
jedenput mora oseguravano svotu vun splaliti.

Ako se nesret'a pripeti potrébno je, da 
gazda odmah pri|avi dru2tvi i da pozove 
2ivinara, koj posvedoéi da vu kakvi nepri-

Ix latelj i vlaatnik
STRAUSZ SÁNDOR

liki je marSe se pobilo ili pak doli dodlo. 
Takoűjer on more do pustili, da se ko2a ili 
pak meso proda.

Dm2tvo cöfoga kvara spinti. ako je 
dobro posvedoéeno, da se kvar né poleg 
nemardéine tli pak botonce napravil.

Svaki gospodar ili gazda, koj oée sa 
menjáerni sfrodki marho oseguravati, more 
se I vu Caktornja varadu |>ri gospodarst- 
venim dru2*vi na ja vili, gde se druge naloge 
takodjer more dobiti.

Politick! polozaj.
(B.) Delegacionalske sednice su u BeCu 

Ivéé minute. Obedvé odbori (magjari i auslri- 
lanci) su svoje posle svrdile, i zajednickornu 
'kormaim od májúd 1-ga — do október Hl-ga. 
— dakle na dest mesec, — indemnitaSa 
dati. tojest slobodno potrod.iju one peneze, 
kője su u proraCunu gori vzete, nego pro- 
raéun je jód né bil na delegaciji razpravljan 
Magjarski delegatuSi su nikve neprilike né 
zrokuvali u Beéu Auffenberg ministru, ma
kar su se grozili domaj, da ovak, pak ónak 
ée biti u Beéu. ako se poéneju sednice na 
delegaciji.

Hazai Samu domobranski ministar se 
je májúd 2-ga dana poslie podne iz Beéa 
oazHjputuvMl na Budapest. Lukaó Laslo mi- 
nistarpredsjedmk i Telesky Janó* financ- 
ministar pako su se samo májúd 3-ga v 
jutro nazajputuvali MajuS 2-ga dana poslie 
podne je Beöthy Laslo trgovaéki mimslar u

Ure generala Gomeza.
Slari Gomez, Spanjolskt general, je nekaj 

svielft videl On je sudieloval u karlistickih 
ratovib, a u Ameriki se je jahal sa indiánéi 
Njegovi prijatelji su ga Salno nazivati juna- 
kom dvijuh svietab, a on sam je о sebi znal 
reéi: »Kaj je strah, to ja nepoznam«. A joS 
éedée je znat reéi: »Braéo. ja sam mnogoga 
na drugi sviet presetil, ali za tudjim imet- 
kom nisam nikada posegnul !•

Gomez je bil ne2enja, i to. vesetak, koj 
veselo dru2tvo nije poteptovat. Vani, dalje 
od PuerU del Sói je stajaia vita, u kojoj je 
njegov jedan tetec sa svojom brojnom obi- 
telju stanoval. Onamo se |e Gomez rado 
hódit po vecerih zabavljat Tam su s e  spo- 
menkuvali. kartali i puSili, te je Gomez éesto 
kasno u veéer se znal povrnuti к svomu 
domu.

Jedooé se je u Madridu dogodilo gra- 
be2no umorstvo i о tom su se jedne veéeri 
pri tetcu puno rtzgovarali Bil je govor о 
cieloj tolvajskoj bandi. — kője okolo Mad
ridi haraCi о osobab, kője su bez Iraga 
Zgtnule i о spodobninri bajkam. Sam Gomez 
jo rekel u tóm ípomenku, da u Madridu 
dodude ima puno lopovah, koji su na sve 
pripravni; ali najgore je ipák. kaj se éovieku 
more dogoditi. da navadno 2epokradicam u

ruke opadne. Medjutim, véli smieSejói se,
! niti ovi za staroga Gomeza nisu pogibeljni, 
jer ja bi rado videl 2epokradicu, koj bi se 
podufal nieni prihli2iti

»Zakaj ne, tetec?« — protuslovil je sin 
kuéegazde — »prije nego ti kradju opaziS, 
je tat véé Bog zna gde! «

»Dakako, da je tak«, — véli mladji 
brat prvoga — »tat se na ulici samo ónak, 
tobo2 nehotice, stobom sudari — i véé ima 
tvoje novce. VidiS. ovak:! I tun ide mimo 
generala te poaegne mu u 2ep i neopa2eno 
van vzeme 2epni rubac.

Naimladja pako iz obitelji, jedna Iju-i 
bezna dievojéica od kpjib osam godinah. za- 
grli staroga soldata te ga prosi: »Ah dragi 
tetec, ti danas nesmeS kuci, véé je kasno i 
tmina — i tebe budu sigurno putem napali, 
ako pojdeS.«

1 mati je povladiivala kéerkinim rieéim: 
»lzbilja je véé kasno i nenavadna tmina; ti 
liepo samo prenoéi kod nas.«

Gomez na te rieéi skoéi iz stolca. То 
predmievanje, da Ce on radi kakovoga strähn 
iz svoje uavade iziti, ga je bad razdrafcilo 
»Puslite me u miru! Stan ne2enja je ipak 
najradje med svojeini éeliremi zidovi«, — 
reée otresito

On biti pogled na uru pendulku na
stieni viseéu »Ah. gledaj, pak je véé pol

noci proálo! — véli, te sa dalje neda za- 
dr2avati. Samo kéerkici tecovoj, koja ga je 
malo prije hotela odvrnuti od noénog puto- 
vanja, je povieril potiho, da ima kod sebe 
revolvera Onda odtide zbogorn u tamnu nőé.

Je, lakó je bilo! — Tmina как dan 
pred sudnjem dánom! 1 tmina je ostala, dok 
je Gomez cestom u varaä koracal. Te2ki 
tmurni obiaki. kroz koje sviellost zviezda 
nije prodrieti mogla, zastrli su nebo, potoka 
kraj ceste se je éulo зато  2uborili, ali vi
heti ga nije bilo, gde koja joS goreéa lampa 
u varaäkih uiicab kazala je put u váráé, 
как svietli turen na morskoj obali, put mor- 
narom u luku.

Poslie hoda od pol ure, prispel je u 
varad, ali tu skoro nije bilo nikaj bolje. 
TmiCoa i kakt; izumrla je tu Ie2ala predva- 
radka ulica. Iz nijednog obloka sviellost, ni* 
jedan putriik na vulici. Staroga generala 
malo obide, onak nekak neugodno, как «а 
niti po gudurah amerikanskih nije obbadjalo, 
kad se je proti indijancom borii. Ern ga nije 
strah obhadjal, on niti nije poznal straha: 
ali samo je bilo nekakovo neugodno éuvstvo. 
Ali pravu mu budi, zakai je о lih razboj* 
niCkih stvarib tarn pri telcu brblal, miesto 
se mirno tarokiral i einundzwanzigera pa  ̂
pagata lovil

Daleko dole na kraju ulice gorela je,
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=  Jeg yek  kap h a tó k : =  >
Nádasdi Nándor borbélyüzletében 
Hirschsohn Testvérek divatáruházában 
Mik Szilárd borbélyüzletében 
Deutsch Salamon l'üszerkereskedésében. 
Slrausz Sándor könyvkereskedésében 
Hirschsohn Henrik fűszerkereskedésében 
A pályaudvari tőzsdében.
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Csépléshez, gőzekeszántáshoz, téli fűtéshez
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Kérjen ingyen prospectust!  | • »1 t U  l ' l

^1м1тТГ:^ У | ‘Гщ|1м' dChtfirz bipotnai Schwarz bipotii
•píüsF.’oisir^n^lfJL'r" kapható Varazsdon. ' se moz i dobitiuVarazdina.
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Nyomatott Kischel Fülöp tS11 húsz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

Süm eg i m ész a legjobb!___________

Az építtető közönség szives tudomására 
hozzuk, hogy I. rendit, fával égetett, por 
és könientes, évtizedek óta eásinert leg- 
jobb minőségű

{ : i sümegi meszünk a j
w TJ jo. kizárólagos elárusilási jogát Muraközre és .2 
w Horvátországra APFEL GÉZA mészkeres- I
^  kedö Csáktornyái lakosra (a laktanya mel- JS 
ió let) ruháztuk, kinél úgy waggononként, «j j 
•“ mint kicsinyekben, kerül eladásra miáltal n 
m Honi gyártm ányunk, mely minőség te- 4 5 '! 
*2 kintetében a kültöldi (sájer) meszet na- E ■ 
* gyón felülmúlja, azzal ár tekintetében is '
у  versenyképes. g

^  Tisztelettel ш 9_* |

"  D unántúli m é s z -  é s  téliünk r . t .
SÜ M E G  (Zalam egye.)

U gyanott ten y észto já so k  kaphatók.

S üm eg i m ész a lego lcsóbb!
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