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A lap szettemi részére vonat
kozó minden közlemény я szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a t a l  :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések, magyar es 
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M U R A K Ö Z
horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi

Megjelenik h e te n k in t  egyszer: v a sá rn a p .
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—  

Előfizetési árak:

Egész évite . . .  8 kor.
Fél évre . . . . 4 к91*.
Negyed $vre . . .  Sí kor. 

Egyes szám ára 20 Éti lér.

hetilap Hin*et**etl Jutányosai számíttatnak 

Nyllttér petitaora 50 fillér.

F elelős sze rk esc tő :

ZRÍNYI KAROLY.

Természeti csapások.

Haragszik a természet. Talán megbán
tottuk, talán ok nélkül, de tény, hogy csőslüi 
zúdítja ránk haragos elemeit, melyek óriási 
károkat, sok hűt és bánatot szereznek az 
ország lakosainak. Mintha csak megbomlott 
volna az idő kereke, egészen fordított világot 
élünk. Nyár felé haladunk, az időjárás azon
ban kora tavaszi volt még néhány nappal 
ezelőtt. S mintha a márciusi szellők kísér
tenének, olyan harcias, olyan forradalmi láz 
vonul végig egész társadalmi életűnkben.

A fővárosban a lebecsült, lekicsinyelt, 
minden jogától megfosztott osztály megunva 
a százados járom viseletét, féktelen rombo
lással, életének kockáztatásával próbálkozik 
menekülni alóla. A forradalom szele lengeti 
kórül a kipirult arcokat Azalatt meg a ter
mészet önmagát megtagadva hideg idővel, 
tavaszi áradásokkal lepi meg hazánkat s 
tönkre téve a gazdák minden reménységét, 
földönfutókká, (eszi még azokat is, akik a 
honszeretet minden szálával csüngenek hazán. 
Árvíz veszedelmei zúdítva nyakuk közé

Az ország nagy része víz alatt van A 
vasúlak közlekedését megakadályozza a med
réből kilépeti féktelen ár. A kereskedelem s 
ipar pang. A terméskilátások gyengék.

Vájjon mivel érdemelhettük ki mind
ezen rettenetes csapásokat? Mit vételt a ma
gyar ar Egek Ura elten, hogy oly sok irányból 
küldi le ránk a pusztítás rettenetes angyalait?!

S ilyenkor természetesen a kicsinyes 
érdekek, az emberek apró-cseprő bajai, me
ly kkel bőven megáldottak, háttérbe szorul- 
ь tk. Mindenki az ország bajával van elfog
lalva s mindenki igyekszik segítő karját
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felajánlani azoknak, akikéi ily sűrű oslorcsa- 
pásokkal látogatott meg a balsors.

Pedig hát tengersok az apró ba| is. 
Az élelmiszerek oly magas áron kerülnek 
elfogyaszlásra, hogy maholnap már odáig 
jutunk, hogy még a mindennapi kenyeret 
sem Iüd 1 uk családunknak megszerezni. Az 
elsőrendű életszükségletek árai is annyira 
túlhajtottak, hogy már csak az amerikai 
milliárdosoknak, meg a betörőknek s sikasz- 
tónkak ál! majd módjukban, hogy társadalmi 
állásukhoz rnéllóaiis a mi berendezkedéseink
hez kellőképen járhassanak.

A * noblesse oblige«, a kötelező előke
lőség. szigorú parancsszavát is mihamar el 
kell lompíraimnk, mert jövedelmeink nem 
tepezik szükségleteinket s rövidesen el kell 
érkeznie annak az időnek, amikor az egész 
társadalom, mint egy ember, száll sikra, hogy 
sztrájkoljon a meglevő viszonyok ellen.

S ilyenkor jő a természet máskor ál
dásiosztó karja s szórja le ránk rettenetes 
haragja sújtó villámait. S ezek nem kiméi
nek semmit, a mi szent, amit az emberi kéz 
munkásszorgalma évtizedek fáradságos mű
ködése szerzett, fej tesztelt, hanem kimélel- 
lenűl elsodor, elpusztít mindent, ami útjában 
áll romboló szenvedélyének.

Haragszik a természet s haragjának 
következményeit nekünk, a jelenkor gyerme
keinek, kell megsinylennnk.

Vájjon mikor telik be az ismeretlen 
Nagynak, a felettünk állónak engesztelhetet
len haragja? Mikor ve-zi el tőlünk azi a 
keserű poharat, mely n; ponta lelénk hajlik, 
hogy azi kiürítsük Vagy fenékig akarja ki
itatni velünk az ürmöt, mit előttünk isme
retlen okból reánk mér!?! Vájjon ki tát a 
jövőbe? Ki merne jóslatokba bocsájtkozni,
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hogy elértűk-e már a legnagyobb csapásokat, 
avagy még tartogat-e számunkra olyan meg
lepetéseket, mint a minők a legutolsó napok 
keserves történetei voltak?!

Schwarz rabbi kitüntetése.
Már megírtuk, hogy Ő Felsége a király 

Schwarz Jakab Csáktornyái rabbit. 50 éves 
illeni lelkeszi működése alkalmából, érde
meinek elismeréséül, a koronás arany ér- 

I demk^reszltel kitüntette.
Az érdemrend átadása múlt vasárnap 

történt méltó ünnepség keretében. Az átadás 
harmonikus kiegészítője volt annak a benső 
ünnepélynek, mely a rabbi fólszázadoa |u- 
bileuma alkalmából az izraelita hitközség 
keretében husvél vasárnapját) lefolyt

Sőt még fényesebb, mert nagyobb volt 
a dekóruma A főispán képviselője: Hajós 
Ferenc dr. országos képviselő, a hatóságok, 
katonaság, intézetek, hivatalok képviselői s 
a társadalom jelentek meg, hogy az ünne
plés aktusnak szemtanúi legyenek Annyian 
jelentek meg, hogy a jubiláló közönség jó- 
része a folyosóra szorult.

Az átadás ünnepélye a városház tanács
termében pont 10 órakor vette kezdetét.

Sehvarz Jakab rabbit, aki családja kí
séretében jelent meg, a közönség rokonszen
ves fogadtatásban részesítette.

A lelkes éljenzés után a főispán kép
viselője, Hajós Ferenc dr. a kerület országos 
képviselője, üdvözölte a rabbit meleg sza
vakkal s a kitüntetés hivatalos leiratának 
felolvasása után mellére tűzte a koronás 
érdernkereszlet

A jelenet magában is megható volt. Az 
asszonyok könnyeztek, a férfiak éljeneztek

Paraszti história.
Irta: Gaál Bertalan.

Ezek az aratók, akikről némiképen alábbiak
ban is lesz szó, azáltal különböztek a novellabeli 
aratóktól, hogy nem csendült fel ajkukon az a 
vidám dal. Nem csendült sem vidáman, sem szo
morúan, ellenben hallgatott mindenki. Ha eset is 
néha szó, abban több volt a keserűség, ellenben 
az is a szárazságról esett.

Valami istentelen szárazság feküdte meg a 
vidéket, mintha ki akart volna égetni mindent.

— Megfeledkezett rólunk az Isten — mondta , 
Boor Mihály.

— Az is kétféle van, — legyintett kezével 
Szekeres Daru Vince. Az uraké különb, úgy hív 
ják, hogy Ur ISTEN. Most ő kormányoz. A célszerű 
szegényre nincsen gondja.

Ahogy ültek delelés idején az árnyékol hintő 
fa alatt, egyedül Boor Anna tudott aludni. A többi 
nyitott szemmel nézte az eget, mely nem is volt 
kék, hanem amolyan hamuszinü porfellegek tarkí
tották. Bo< r Anna még ezt sem látta. Szabályos 
lélegzete nyugodtan folyt tovább, legföljebb olykor 
rándult meg gömbölyű kis vá'la, mintha álombéli 
manók incselkednének vele.

— Fiatal még, gyönge is, — vélte amúgy 
menlegetődzésképen az apja. Ellenben az asszony

úgy találta, hogy inkább ő tálá'ja fején a szöget.
— Vagy lusta. Tizenhat esztendős koromban 

már alig aludtam nyaranta négy órát.
— Jól van már no, fejezte be a vitát Boor 

Mihály, az elkeseredett, eleget dolgozik így is, 
minek agyonfárasztani.

Talán megérezte a leány, hogy róla van 
beszéd, mert főineszeit s kidörzsölte szemeiből az 
álmot.

— Meleg van, majd elaludtam. Kezdjük ?
Kezdődött az aratás, vagyis folytatták azt.

Anna leányzó pedig nagyot nyújtózol, mint a ké
nyes cica s indult az apja után marokszedői tni- 
voltjában. Egyre énekelgette kis nótáját, hogy:

Megy a fecske uj hazába.
Marna legény kiállt u к apuja b 1
Barna leány a vizet méri
A legény a csókos ajkát egyre kéri...
Aztán válogatta, hol szőke embereket sze

repeltetett, hol összekombinált » a szerelmeseket. 
Alkonyatkor pedig letelte a kévét és csuk annyit 
mondott:

— Most elmegyek vízért.
A többi ráhagyta, hogy menjen, ő szokott 

úgyis azért járni, szokatlanul fürgén, ámbátor még 
igy is I eletellett két órába, míg visszakerülhetett.

Oldalt kezdődött u másik élet, a zsombékok 
között. Ez nedves terület volt, ahol állandó a ta

lajvíz, meg a sok gém és bíbic. A végében nádas, 
épen akkor szelte át gyors repüléssel egy vadruca. 
Ez volt az előőrs, aki terepszemlét tartolt, a feje 
forgatásából lehetett látni, hogy kutatgatolt . . .

A vadász pedig ott ült már a kubikgödörben, 
de úgy tesz, mintha észre sem venné a madarat. 
Biztos zsákmány volna, csakhogy akkor már nem 
jón tlő a többi. Jó vadász ki tudja számítani, 
mennyi idő múlva jön meg a csapat, következő
leg vár.

Akkor észreveszi a piros kis szoknya libbe
nését s kimegy az útra.

— Merre kis hugám ?
A lány csaknem elejti a mázas korsót ijed

tében.
— Alig ismerem meg az ifiural, hol jár erre?
— Vadrucát lesek szentem, vad vagy-e

nagyon ?
— Mán akinek. Szüleimnek nem.
— Hát ha megölelnélek, mit szólnál hozzá? 
A leány leteszi földre a korsót.
— Menten kikaparnám mind a két szemét. 
A fekete, szélesvállu fiú csodálatosképen

épen nem ijed meg a fenyegetéstől, ellenben meg
ragadja Boor Anna kezét.

— Ezzel kaparnád ki, te kis vadkacsám ?
— Nem vagyok én a magáé, s ezzel igye

keznék kiszabadítani a kezét.
— Hát kié vagy ?



8 maga a rabbi a szeretetteljes tüntetés kö- maga nagy értéke, amely kevés embernek hoz közeledett, hogy úgy neki, mint családja 
zepette ott állott szerényen, mini mindenkor jut osztályrészül, értékesebbé és becsesebbé tagjainak az 50 éves jubileum és a kitűu- 
éleiében. teszi azt az általános tisztelet, értékesebbé tetés alkalmából örömét kifejezésre juttassa

A jelenet meghatottságát fokozta dr és becsesebbé teszi az a körülmény, hogy A magasztos ünnepély 11 órakor ért 
Hajós Ferenc üdvözlő beszéde, melyben ékes el merem mondani, hogy nincs ebben a szü- véget.
szavakkal méltatta a rabbi érdemeit s adott kebb világban, amelyben élünk egyetlen ------------
kifejezést a maga s a társadalom örömének egy ember sem, aki önmagában el nem is- F ö lh ív ás  M u rak ö z  ta n ító ih o z
a kitüntetés fölött. merné, hogy Ön e kitüntetést méltán meg-

Hajós Ferenc dr a következő beszédet érdemelte. Kedves Karlásak !
intézte az ünnepellbez: Miután feldíszítettem Önt a királyi kegy A magyarországi Tanítóegyesületek Or-

»Azok, a kik Ő Felségének, am i nemes) eme látható jelével, azt kívánom, hogy vi- í szagos Szövetsége még a f. év elején jelezte 
és alkotmányos érzésű uralkodónknak európa-i-sei je azzal a büszke öntudattal, hogy aztia VII. egyetemes tanítógyűlés összehívását, 
szerte tisztelt egyéniségét közelebbről ismerik; megérdemelte. Ragyogja be annak ténye hogy ezen az egyetemes gyűlésen ad|on ki- 
akiknek alkalmuk volt közvetlenül meggyő- életének hátralevő részét. Legyen boldog s : lejezést kívánságának, akaratának. Egyben 
ződést szerezni arról a módról, amellyel megelégedelt s folytassa tevékeny működését; felhívta a tanítóegyesületek vezetőségéi, hogy 
uralkodói teendőit végzi: azt mondják, hogy a haza, hi vei. családja s mindnyálunk öro- hozzon olyan tételeket javaslatba, melyek az 
őt ezen leendők ellátásánál, példátlan lelki-önére nagyon sokáig!« össztanítóság érdekeit a legmélyebben érin-
ismeret, mélyreható gondosság és tiszta! A harsogó éljenzés lecsillapodásával! tik. A karlársakat pedig (elhívta arra, hogy
igazságszeretet vezérli ! эогга következtek az üdvözlések. ezen a VII. egyetemes gyűlésen minél na-

Ennélfogva én úgy gondolom, hogy Elsőnek Szalmav József járási főszolga* 8 У°Ы) számban jelenjen illeg Magyarország
amikor н t. Főrabbi ur életére vonatkozó bíró üdvözölte. Maid következett Wescher tanítósága, hogy külsőleg is imponálóan je- 
adatok kerültek eléje elintézés végett, akkor helyőrségi ulánus őrnagy, aki a helybeli lezze :,z összetartást. az egyöntetű akaratot, 
ő lelki széniéi elé idézte a mi kies városunkat, helyőrség tisztikarának tolmácsolóia volt. A a sz°fidmiiá>t, mely a tanítóság közt kell, 
Csáktornyái, s abban a neki kitüntetésre zala-somogyi ízr. köz>égkerület nevében Neu- ^°8 У meglegyen. > ezekben a nagy napok- 
ajánfoit férfi egyéniségét s ekkor látta amint mann Ede dr nagykanizsai főrabbi üdvözölte ^an kölcsönösen kifejezésre jusson.
Ön nehez viszonyok közölt megkezdte lel- hosszabb megható beszédben a rabbit. Majd Kedves Kartarsak! Azt hiszem, hogy 
készi minősegét teli reménnyel s a jövőbe Csáktornya város részéről Dénes Béla városi minden tanító, ki a maga erkölcsi és anyagi 
vetett hittel, látta azokat a küzdelmeket, a jegyző volt a szószóló. A városi tanintézetek boldogulását óhajija, tisztában van az Ür- 
melyeket Ön megvívott, s látta amint lépésről- tanílótestűletei nevében Zrínyi Károly laní* 3z^gos Szövetség céljával, törekvésével; tisz- 
lépésre haladva megszerezte hívei szeretetét lóképző int. igazgató köszöntötte a rabbit, Iában van a VII egyetemes tanítógyülés 
s embertársai becsülését; látta Önt mint mint az iákolák egykori hitoktalótját. Utána -fontosságával. Ez a körülmény szolgáljon 
gondos családapát családja körében s leiké- Wollák Rezső ügyvéd fejezte be a hivatalos buzdításul arra, hogy ezen a gyűlésen minél 
szí működésének 50. évfordulón látta Önt üdvözletek sorozatál. aki az izr. hitközség többen, minél nagyobb számban jelenjünk 
osztatlan s általános tisztelet közepette megbízásából intézett szeretettől sugall be- meg. Egyesült erővel, tömegmegjelenéssel,

S ekkor Ő Felsége lelkiisinereíének szedet a hitközség lelkipásztorához. akaratunk egyöntetű kifejezésével talán si-
nyugalmával, meggyőződésének egész erejével A hitközség ragaszkodásának spontán kerül a közel Jövöben kivívni azokat a
s igazságérzésének teljes kielégítésével alá- megnyilatkozása Benedikt Ede üdvözlő szavai j°8 okal’ amelyek nehéz kötelességeink lel
írta ezen kitüntetést. voltak, aki programmon kívül kért engedelmet, ,esíté^  folVlán bennünket, mint a magyar

S Ö Felsége, akit uralkodói teendőinek hogy a rabbit a kitüntetés alkalmából síin- n * m “ 11 п*Рок1а1*» közvétlen tényezőit, már 
ellátásában példátlan lelkiismejet, megfontolt j lén köszönlhesse. Súlyt adott szavainak s °* r^nóla megi lelnek, 
gondosság s átérzett igazságszeretet vezérel, jogcímet az a körülmény hogy Benedikt Ede II. egyetemes tanítógyülés f. é\ ju-
ezultal sem tagadta meg önmagát; mert az egyedüli élő ama hivek közül, akik Schwarz p 8 , .  naPJ*n tarlatik meg
mindaz, amit ő lelki szemei elé idézve Iá- Jakabot 50 esztendővel ezelőtt a rabbn ál- “ uc'aPe:?,e(1-
tolt, mi mint valóságot s igazságot ismerjük, tásba instalálták. Ezen kongreszus tárgyában az ország
láttuk és tapasztaltuk. A programm befejező része a kitüntetett Óvárosában az előkészületek serényen foly-

lsmerjük az Ön hazafias lelkületét, is- rabbi válasza voll Megható szavakba fog- l,ak A különféle bizottságok már megala-
merjük azt a szerető gondosságot, amellyel lalta össze a bálát úgy a király, mint az ku,Uk és a munka, mely Magyarország jövő
lelkipásztori hivatását betöltötte: tudjuk, hogy országgyűlési képviselő, a hatóságok s az kulturáját lesz hivatva előbbre vinni, lázasan
Ön a felekezeti békének éber őre volt; láttuk összes megjelentek, a társadalom irányában. ío1' Készül az egész ország tanítósága is. I
Önt, mint gondos családapát családja köré- S erre valaki a Himnuszt intonálta, Ennek a gyűlésnek nagynak, impozánsnak
ben, s látjuk ma általános s osztatlan tisz* melyei az egész közönség állva énekelt végig lennie. Aki csak teheti, jelenjék meg a
telet közepette S nem volt sem hossza, sem vége a V I 1  W etemes tanítógyűlésen. Előtérbe, áll

És t. Főrabbi ur, ha a királyi kegy eme kézszorításoknak és éljenzésnek, mellyel a a megélhetési, az anyagi kérdés, a tanítók 
megnyilvánulásának önmagában megvan a megjelenőknek mindegyike a jubiláló rabbi- fizetésrendezésének gyökeres megoldása Az
__  _ __  _________ „_________' egész ország tanítósága egy táborban áll. A

, . r  . . napirendre tűzött többi kérdések a szakosztá-
— A magamé. Eressze el a kezemet. a csók ellen. De lángol már a vadász szenvedély. |yoknak betartott közérdekű szakkérdések
Nem tudja kihúzni, hát nevetni kezd.. — Eresszen, mert vikitok. J . . ,
— Hát jól van, csak fogja, majd elunja. -  Csak s.kíts kis bolondom, ugv se hallja " » f  on Osságnak, ügyeink s a nemzet
-N em én , soha. Hallod-e Annácska, soha! i“ Bki- .. л , A . , f népok «tásának jövőbeni alakulásara nezv.

Veszekszek utánad már egy éve, de ilyen szép még •. A lány érzi, hogy elönti a forrósa«. A fiú ott nagy kihalasuak. Ez alkalommal szükséges, 
sohasem voltál, mint ma. Kurták voltak u felele- jar a korul s teli torkavaj vág a levegőbe, hogy az ország összes tanítóinak összetar-
teid mindig, nem tudom, ki bolondította el a fejedet. , tása. zárt sorokban való megjelenése de-

— Maga nyilván nem. kacagott a leany.de . „ .„ .. .... monstració jellegével bírjon, mert az egye-
kertHte emellett a fia tekintetét. j .  nádb6l, nyilván azonban L m . é n l ^ I b ó l . 1«'11«  lanltógyűlés feladata lesz megmutatni,

xlVa\ A, k,u,é *luzza a n>aká5< и8 У kuncog mint. előugrik az öreg Márton, a kerülő. bogy a tanítóság a közéje mesterségesen
Ä t 2 * Ä S 3 g i  "  •» * '*« ' “  -  •«> «—  — •  « т ш *

— Eresszen, mennem kell, szomjasak lesz az Urfi szégyenkezve somfordáit odább. Tájékozásul megjegyzem, hogy а V11.
nek apámék. mintha misein történt volna. Közbe felkapja a ̂ SY Î̂ mes tanítógyűlés tagjai tagság. fi

— Hát az én szomjamat ki oltja el? puskáját és megnézi, hogy benne vannak-e a töltések, címen 5 (öl) К tagsági díjat fizelnek 'M
— Olt a kút, ihatik. amennyit akar, incsel- Öreg Márton a leányt biztatja. egyetemes gyűlés pénztárába Ezen összegért

kedik tovább Anna. — Gyere hugárn, hadd kisérlek haza! a tagok megkapják az egyetemes gyűlés nap
A levegőben hirtelen hangok hallatszanak. Boor Anna azonban, a villogó szemű Boor lóját, jelvényét és azigazoló legyet. Egyúttal
— Gyáp, gyáp Anna, mialatt felkapja a vizes kancsót. mérges részesülnek ’ mindazon kedvezményekben, j

Ne féljünk — fezól közbe egy rucakisasz-; indulattal kiált rá molveket а кппогр.гн« Imoimí «»«mára meg*
szony, a vadász most nem törődik velünk Csak — Kl az ördög híjjá kendet, mit avatkozik p / . ... . “ . . ‘
gyón«» le a (éaxrkt<e : a más dolgába! ■*“ !«  '.' slkerul A '»nllól kongresws ag

A vadísj tényleg nemesebb vadat hajsiolts Ügyel .vem vet аг emberre, és haragosan »»í1 dija junius hő 25-lg bezárólag Ü»
amint a kacsák lecsapnak a nád közé. úgy rsapj rángatva a vállát, megy tovább a dűlő utón. majd «Ivan pénztáros címére (Budapest, vili 
le 6  is a h ány szájára. hogy sírva nem fakad Prater-ulca 31.) küldhető.

Vergóilik Boor Anna, neki feszíti két karját —— ------ A VII egyetemes gyűlés Rendezőbizolt*
a fiú mellének, majd a körmével próbál védekezni! ságátiak irodája pedig VH, Mária Terézia*tér

1» V4*



8-—9 9Z a (IV. em. 123 ajtó) van elhelyezve, 
hol a tagok minden irányban tájékozást 
nyerhetnek.

Fel tehát muraközi kartársak a VII. 
egyetemes tanílógyűlésre!

Csáktornya, 1912. junius 5*én.
Kartársi üdvözlettel 

B ra u n e r  Lajos 
a »Muraközi Tanítókör« elnöke

k ü l ö n f é l é k .

Kelet költészétéböl.
Irta: Zom bory Gyula.
J a p á n  n ö i-da i.

Virág szirm át, m adár A sszony szívve l ne já tsz -
[tollát / szá tok

Ha kitépted, Gyenge jószág,
Нет lesz többé ékessége Egyik fele a szerelem.
Szegénykéknek. M ásik jóság.
Nekünk pedig ha megté- Akárm elyik kerüljön is 

Iped Csalódásba.
A szivünket, Vihetitek gyászdanával
Elő veszed életűnket. A  sírjába.

— Junius 8. Az ezredévi millenáris ün
nepély s a koronázás évfordulója alkalmából 
tegnap ünnepies istentisztelet volt a Szent- 
ferenciek templomában. A hivatalos istentisz
teleten a hatóságok, katonaság képviselői s 
az iskolák tanulóiljusága testületileg jelent 
meg a tentestűletek vezetése alatt. A szent 
misén Róbert atya, házfőnök celebrált.

— Úrnapja. A katl). egyház egyik leg
nagyobb ünnepét, Űrnapját, mull csütörtökön 
ünnepelte a helybeli kalh. egyház. Az ün
nepély a reggel 8 órai misével kezdődött s 
folytatódott a fél 10 órai körmenettel, mely 
a pompás idő mellett nagy arányokban tar
tatott meg. A körmenet a szokásos utcákon 
vonult végig, amelyen az iparosok, az isko
lák zászlók alatt vettek részt. Az egyes sát
raknál a tanílóképző-intézet énekkara énekelt 
magyar egyházi énekeket, a kivezényelt ulá- 
nusoK meg akközben egy-egy soriűzet adtak.

— Kinevezés. Az igazságügy miniszter 
Jabreczky Flóris perlaki kir. járásbirósági 
telekkönyvvezetőt, jelenlegi alkalmazási he
lyén, а IX. fizetési osztályba sorozott telek- 
konyvvezelővé nevezte ki.

— Halálozás. Zagurszky Anna magánzó 
hosszú szenvedés után f. hó 2-án 86 éves 
korában Varasdon elhunyt Kedden temették 
el a varasdi városi temetőben. Az elhunytat 
a Vucsák család siratja. Nyugodjék békében!

—. Képesítő vizsgálatok. A Csáktornyái 
áll. tanítóképző intézetben а IV. évi osztály
kép. vizsgálatok a mull héten* tartattak meg. 
A pedagógiai írásbeli vizsgálat holnap lesz. 
Az I—III osztálybeli osztály és osztályképe- 
sitű vizsgálatok junius 13— 14 napjára van
nak kitűzve. A befejező képesítő vizsgálatok 
junius 17 — 24-ig tartanak. A beiejező képe- 
$ilu-vizsgálatra összesen 27 tanítójelölt je
lentkezett

— Jótékony adomány. Festetits Jenő 
gróf Űr Öméltósága 80 К-t adományozott a 
Csáktornyái Nöegylelnek. fogadja n nemes- 
lelkű adományozó jólétiéért a Nőegylet hálás 
Köszönetét. Özv. Bernyák Károlyné, nőegy
leti elnök.

— Ipariskolai vizsgálatok. A helybeli 
iparostanouciskolában az évzáró vizsgálatok 
jövő vasárnap délelőtt lesznek. A vizsgálat 
d- e 8 órakor kezdődik.

—- Sertésvész. A Csáktornyán szórvá
nyosan fellépett sertésvész miatt óvóintez- 
kedéseket tett Szalmay József járási lőszol- 
gabiró. Eszerint az állatorvos véleményezése

alapján idegen sertések a városon keresztül 
nem hajthatók s н disznók közlegeltetése 
beszüntettetett. Ezenkívül a sertéseknek a 
Csáktornyái szerdai heti piacokra való fel
hajtását is további intézkedésig betiltotta. A 
szórványosan fellépett járványnak a reákciója 
már megvan, amennyiben a luttenbergi já- 
rásfőnök a sertéseknek a Csáktornyái járás 
területéről való kivitele ellen a zárlatot el
rendelte.

— TŰZ. özv. Szelejszter Ferencné bá- 
nyahegyi lakos m. hó 3l-én nagy szeren
csétlenségnek lett okozója A szerencsétlen
séget pedig az asszony gondatlansága idézte 
elő, aki a nyílt kemencén általa rakott tűzet 
felügyelet nélkül hagyta, mitől egy lakóház, 
két présház s egyéb gazdasági épületek le
églek. A kárvallott Borkovics György mura
rétháti lakos, akit annyival inkább sújtott a 
tűzeset, hogy 1720 K-ra rugó kára nem térül 
meg, mert épületei biztosítva nem voltak.

— Katonák szabadságolása az aratási 
időre, a magyar királyi honvédelmi minisz
ter rendeletben tudatja, hogy az aratási mun
kálatokra a közöshadseregbeli katonák három 
hétre szabadságolhatók Akik ezt a szabad
ságidőt igénybe óhajtják venni, azok kihall
gatáson (raporton) személyesen kérhetik, mely 
kérelmet lehetőleg minden ecetben teljesíteni 
fognak. Az ily kérelmek az aratási határidő 
előtt egy hónappal terjesztendők elő.

— Maga ásta sírhant. Tomasics 
András lűndérlaki 67 éves gazda junius 
1 -én, a község közelében s az országul mel
lett emelkedő hegyoldalban, a házhoz szük
séges földet amint kikapálta, a felelte emel
kedő földréteg lezuhant s a föld mélyében 
dolgozó embert betemette. A véletlen Polák

jEmil alsóltndvai tkp. igazgató útját Stridó- 
' várra irányította, ki a veszély színhelyére 
'érve. hozzá fogolt az ember életének a meg- 
I mentéséhez. Fáradságom munka árán az 
! embert sikerült is élve kiszabadítania, de mire 
i hazaszállították, belső sérülései következtében 
meghalt.

-— Kertmegnyitás. Herczog Sándor a 
Vasút' szálloda melletti gyönyörű kerthelyi- 
ségét ma délután a budai Déli Vasúti 32 
tagú zenekar hangversenyének közreműkö
désével megnyitja A keit valóságos üdülő
hely és azt hisszük hogy állandó látogatott
ságnak log örvendeni.

— Közeledik a gyufamonopólium. Az az 
I általános felzúdulás, ami a dohányárak
emelkedése folytán a inonarkia két álla- 

imában támadt, még el sem ült, M áris újabb 
j mozgásra van remény. De hiszen a két ál
lam közül csak a magyarnak drága a do- 

I hány. Ausztriában a szivar kétszerié szebb, 
I jobb és olcsóbb, mint nálunk. De menjünk 
tovább. A gyufa ára emelkedni log. S ez 
ravaszul kezdődik. Nem az ár fog magasabb 

I lenni, hanem a gyufa lesz kevesebb. Eddig 
egy skatulyában 40 — 50 szál gyufa volt s az 

I ára 2 fillér, most azár megmarad, ellenben 
a gyufaszálak száma lesz kevesebb, 25 szál 
log hemzsegni a dohozbau Tehát az ár vég
eredménye dupla lesz. A pénzügyminiszter 
számítása szerint a gyufamonopólium tiz 
milliót fog jövedelmezni s már 1913-ban 
bevezetik.

— Cirkusz. Nagyszabású társulat ütötte 
fel vásosunk és környékünk szórakoztatására 
tanyáját a vásártéren Számos elsőrendű

I művész, sok szép állat és nagy felszerelés 
állandó közönséget foga köröndbe vonzani. 

! Tegnap este volt az első bemutató előadá
suk, melyből láttuk, hogy kiváló élvezetei 
nyújtanak. Ma vusárnáp 2 előadás van, dél

után fél 4, és este fél 9 órakor. Kedden 
játszanak utoljára.

— A »Vasárnapi Újság« -nak két szenzációs 
közleménye van: a május 23-iki utcai zavargá
sukról készült fölvételek sorozata» mely úgyszólván 
teljességben mutatja be az izgalmas nap jeleneteit, 
a másik pedig azok a fényképek, melyeket Amund
sen kapilány küldött déli sarki felfedező útjáról* 
A többi képek is érdekes aktualitásokat mutatnak 
be: a póló-klub lovasjátékait, a lugosi árvíz-ka
tasztrófát, stb. Egy közlemény a lap behnunkatár- 
sának, Molecz Károdnak 25 éves újságírói jubile
umáról emlékezik meg Szépirodalmi olvasmányok: 
Szemere György regénye, Móricz Pál novellája, 
Lenkei Henrik, Lovászy Károly, Lányi Viktor, Erdős 
Renée versei, Claude Farrére jegén у e. A Nemzeti 
Színház vígjáték ciklusáról Alexander Bernét szá
mol be. A szám gazdag tartalmát kiegészítik a 
rendes heti rovatok. Irodalom és művészet, sakk
játék stb. Előfizetési ára negyedévre $ t  k o r o n a ,  
a »Világkróniká«-val együtt h a t  k o r o n a .  Buda
pest, IV. kér, Egyetem-utca 4.)

—  T a n ító i p á ly á z a t. A vallás- és köz- 
oktatásügyi ni. kir. miniszter Muraközben 4 
állami iskolai tanítónői állásra hirdet pályá
zatot: Muravid, Drávavásárhelyre 1 — 1 s 
Kotor községbe 2 tanítónői állásra. A pályázat 
határideje junius 15-ike. Csakis róm. kath. 
vallásunk pályázhatnak.

- •  Borforgalmunk az első évnegyedben. 
A hivatalos áruforgalmi statisztika szerint 
hordóbor-kivítelünk a f. év első negyedében 
400 357 métermázsa volt, a mull év ugyan
ezen időszakában kivitt 214.041 métermá
zsával szemben. A hordóban kivitt borok 
értéke pedig a folyó év első negyedében 
16,814 984 К, a múlt év első negyedében 
pedig — 6.974.272 К voll. E szerint a múlt 
évihez képest a kivitel mennyisége 87 %-kal, 
a kivitel értéke pedig 142 V* kai emelkedett 
az első évnegyedben. Ezzel szemben az első 
negyedévi behozatal a f. évben 54,514 mm, 
a mull évben pedig 50,179 mm volt Az idei 

ínagy emelkedés annál örvendelesebb. mert 
inára múlt évben is tetemesen meghaladta 
borkivitelünk az előző évek kiviteléi. Ez 
újabb fényes bizonyítéka annak, hogy bor
kivitelünk már évek óta állandóan gyors 
léptekkel emelkedik és a külföld bizalma 
egyre fokozódik a magyar borok iránt.

— A b a la to n i k ö zle k e d á s  ja v ít á s a . Az 
|H hatalmas gazdasági íöllendülés, 4mely a 
I Balaton mindkét partján évről-óvre fokozódó
arányban mutatkozik, jobb és tökéletesebb 
úthálózati berendezést kíván mega Balaton 
körüli idegentorgalomra való tekintettel. Ré- 
gente megfelelt a kompjárat, azóta megiavult 
a közlekedés a tavon, de még igy is sok a 
kívánni való. A 80 kilométer hosszú Balaton 
íelső és alsó parija az esztendő legnagyobb 
löszében el van zárva egymástól. A Révfü
löp és Boglár közötti tavaszi-őszi naponkint! 
két hajójárat és a siólok-balaloníüredi má
justól kezdődő naporikiuti egy hajójárat nem 
felel meg a szükségletnek. Jó hajóközlekedés 
csak nyáron van; a régi kompközlekedés 
Tihany és Szántód közöli, de ez szintén kez
detleges, elaludt. A lejlett viszonyok megkí
vánják. hogy az alsó partot a felsővel, Ti
hanyt Szántóddal vasbid kösse össze. Ennek 
a kívánalomnak ad kifejezést a Balatoni 
Szövetségnek л kereskedelmi miniszterhez 
intézendő íelter|eszlése, melyben kérni fogják 
a lihany-szánlódi á*h dalás kérdésének ta
nulmányozását. a tervek és költségvetések 

\ elkészítését és igy a balatoni közlekedési 
viszonyok megjavítását.

— B á r  те/у hírlap, folyóirat, di
vatlap eredeti áron megrendelhető  
S tra u s s  S á n d o r  kö n yvkeresked és  
sében  C sá k to rn yá m







cuzkih soldatov, da obraniju varaéa. Sad 
silno poinoC prosim, da buntare pretiraju i 
dn veké» krvoloCnost se nepripeti.

—  NesreCa rumunjskoga prie- 
stolonasljednika. RumunjskogH priestolo- 
nasljedniKa j« on dan velika nesreCa pos- 
tigla ua autoinobilo, kojega je sam kormáról 
Sa sdvojom decom se vozil na épancir na 
jednini automobilo kad se je blizn Oltemica 
obcine sa jednami kolami tresnul. S lakvom 
silóm se to pripetilo, da se automobil na 
falaCke potral Mali hercegi na smrl su se 
oranili, olec je takaj vés plezérani NesreC- 
nike su vu bliZnji váráé odpeljali, gde su 
prvu pomoC dobili.

—  Vun s taljani. Turski kormán je 
odredil, da do petoga juniuéa vu turskim 
stanujfCi taljam moraju se iz oreaga pos- 
praviti. Nikakvo vrédnost nesmeju sobom 
nesti Koji taljani na tursku vero stupiju, 
onim mir daju i duZe su slobodno vu turskim

—  Soldati na dopustu. Hon- 
vedski minister je odredil, aa doklam bude 
Zetva trajala, soldati dobiju tri Ijedne do- 
pust. Koj oCe dime dojti, jeden mesec predi 
se mora na javiti i ako nebudu nikakve 
ncprilike. svakomu proénju sverSiju.

—  Vu Dunaj je skocila. Tork pred 
poldan na ErZébet mostu od budinske strani 
je jedoa okolo dvajsli lét stara gospaCa vu 
Dunaj skoCila. S bliZnje ladje marineri su 
za njom skoCili all nisu ju mogli osloboditi 
jerbo je tak s niknula vu vodi, da su niti 
inrtvu lélo ni mogli najti Őlo je bil to, jóé 
neznaju.

— Kolera. Iz Honkonga javiju. da 
ove zadnje dneve stodevetnajst je s beteZalo 
vu koleri i s med ovih stoéestdesetpet je 
vurnrlo. LetoSnji beteZniki su sviskupa je- 
zeropetdeset i devet s med ovih je vurnrlo 
jezeropetdesct i pet. Vidi se, da malo éteri 
odzdravi.

— Bogec kakti miljuner. Vnogo lét 
je vu na v. kérni siroinaéhu Zivel vu Wurz- 
burgu jeden L'z zvani Clovek. Géli váráé 
ga )e poznal i vnogiput su ga daruvali VeC 
vise lét, kaj j*1 varaéa za nekakvo pomoC 
prosil, koju je i dobil. Samu vezda se zaz- 
vedilo. kad je vumral, da как veliki bogatin 
je bil to. Po smrti su hiZu snaZili i vu peCi 
su céloga kiuCa nudli. Vu jedni cevi prék 
miljun marka vrédnosti akcije su naéli i 
f^rínlj miljun marka gotov penez. Toga laj-

I liogatina vrédnost je orsag prék zel, 
da si po vrne su onu porciju i cesarinu 
koju l>i bil bogatin moral plaCati.

—  Kamen. Andrassy Ilona grofiea se 
dnrio vn kaételj pel ja la na automobilo. Kad 
je vu obCinu doéla jedna dvanajst lét stara 
pucka je tak hilila kamena proti automobilo, 
da |e kamen großen jako oranil. Pucku su 
prék dab obCinskomu poglavarslvu.

— Obcine pod vodom. Slrahovitna 
povodnja je pohodila juZno okolicu orsaga. 
Íz NagibeCkereka piéeju majuéa 29-ga, da 
vu pardanjskim kotaru Cebze i Macedonia 
obcine Cistam su v tunule vu morju kojega 
je Тетей zvann riéka zrokuvala. Cebze ob- 
Cina iinala je 300 hiZ, niti jedna nije oslala. 
Takva sudbina je posligia i Macedonia ob
Cinu od 150 hiZ niti jedna né stoji. Straho- 
vitna sudbina céh * juZno stranjko od orsaga 
je uniétila. Staiiovit ki m i prve vure ha 
krove vuSli, all to nije dugu terpelo jerbo 
hiZe jedna za drugum su se poruSile i podse 
zakopale vrédnost i Zivota.

Kad su soldati doéli, veC su hiZe né 
mogle s derZali puvodniu. Podjednom su 
smrt se nadjali koji su po krovaj bib, takod- 
jer i soldati koji su morali bra niti, do Cesa

su vu veliki vodi mogli. К tomu pak su ee 
ljudi né dali doli s krovov, rajéi bi bili smrt 
podnesli. Od kraja su mir dali, tko je oi 
étel sam odsebe iti vu Cun, ali potlam je 
zapoved doéla, da podsiloma je treba ljudstvo 
s nevolje vun spraviti. Vnogo se je potopilo. 
Do vezda 60—80 mrtvih su nadli, tojest iz 
vode vun vlovili. Naj viée ga drobne dece 
i stareéi koji su ni mogli dosta fletno vujti. 
Voda je 50 jezer mekot plodne zemlje ob- 
lijala. Kvar je vise od deset miljun korun. 
Stanovnike varmegjija hrani i ako na ílel- 
noma ne dobiju vekéo pomoC od glada budu 
pomirali. Kud Karas, Тетей, Béga, Maróé 
teCe svigde je veliko zlo, kriC i piac. Milo 
je gledati koji su na drevje se potegli i tam 
se к drévi privezali, da doli neopadneju. Так 
je obranil na jednim malim Cunu Wimmer 
kotarski sudec preko 30 ljudih, koji su veC 
Cistam na smrt bili pripravljeni. Vnogi su 
jóé po drevjah, do koie nije moCi dojti, dok- 
lam voda malo ni sahne. Razmi se doklam 
ove novine budu izlaz le, te Cas i ovi budu 
od9lobodieui.

—  Dinamit vu skoli. Congrad va-
raéu od male ékole tr tjin. razredu velika 
nesreCa se pripetila. Hajdú Imre iz treljoga 
razreda ékolarec pri jednim poznauirn kubi- 
kuéu je dinamit patrona vkral, kojega je 
sobom vu ékolu odnesel. Sa nekakvom ig- 
lom je pehal patrona koj je na kratkoma 
s velikom silóm eksplodéral. Od eksploda-j 
cije déle se na falaéke strgalo, viée pak se| 
teéko oranilo. Redarslvo je znaélo, da pat
ron je od Lanlos Antal kubikuéa doéel de- 
tetu vu ruke.

—  Na Dunaju. V nedelju popoldan 
za zabavu iéli su se ÜeZö Antal i Pmlér 
JóZef soldati na Dunai vozit. Komaj su dóéii 
na serdm vode. kad se Cun prebitil í obedva | 
su vu vodu opali. Pintér je nekak splaval 
vun, ali siromak DeZö lak je sginul vu vodi, 
da su niti mrlvu télo ni mogli najli. I druga 
nesreCa se pripetila. Ravno vu onim vre- 
menu vu jednim Cunu se peljalo Cetiri muZ- 
karcov i jedna Zena Cuna ^njim je voda 
prehitila i svi su vu Dunaj opali. Dva ma
rineri su za njimi skoCili i sve pet su sreCno 
vun polovili.

—  Na cavlo. Na Kőbánja zvanoj 
inesti je Zivela jedna slara Zenska, koju su 
susedi na dán зато jedenput vidli. Та 
Zenska Cisto se od druZila od poznancov i 
nigdar nije étela sa snikirn vu govor pustiti. 
Célo veselje je njoj lo bilo, da se popoldan 
épancirala. V nedelju jeden rod ju je étel 
pohoditi. lééi je vu stan, ali nikoga nije 
imád nutri. Na zadnje vu jedni mali hiZ.Cki 
je naéel staricu na Cavlju viseli. VeC je 
onda mrtva bila. NesreCna Zenska'na voljila 
se veC Ziveti. Lépő vrédnost je ostavila rodbini.

— • Koj je река zaklat. Vu Satmaru 
su vlovili GatoviC Gjika zvanoga potepuha, 
na koga nazlob imaju. da je on majuéa 
8-ga vu Sékeéfebérvaru GjorgjejoviC Mihal 
lamoénjoga река zaklal i njega zraubuval. 
Kad su ga previziterali naéli su prmjim od 
éparkasse knjiZicu od tristnjezer korun, i 
jeden Zaklec zlati cekioov po deset i dvajsti 
korun Od zaklanoga река je vu onim vre 
menu ravno ta«ov Zaklec zlati penez sginulu. 
Potepuha su zaprli i sad zvédaiu, po kak- 
vim pulu ie nn doéel, do ove velike vrédnosti.

—  Dva decaki. Iz Makó varaéa pi 
éeju, da lám dva deCaki su svéta prernmuli. 
Obedva su hotonce hilili od sebe mladi Zi- 
vöt. Mezei Sándor petnajst lét stardeóecse 
pred vlak hitil, koj ga je na falaté sdrobil 
Drugi рак takaj petnajst lét star Nagj Jenő 
pokehdob je prez olca i matere ostal od

velike Zaiosti se je skonCal. Rajét je smrt 
sí poZelil, nek l>i bil sluZd iéel.

—  Katastrofa letanja. Dva laitinanti 
80 vu Bréma varaéu vu zrak leteli, da 
sprobaju naj uoveéu maéinu, koja po zraku 
léCe. Kad su tretjiput se obruuli okolo va
raéa, strahovilna nesreCa se pripetila. Motor 
seVje pokvaril i obedva su tak nesreCno 
opali iz velike visme, da su odmah mrtvi 
postali.

— Tolvaji.  Vu Gjöngjöéu su tolvaji 
vdrli vu kloétersku cirkvu i r*zbili su ta- 
moénju kriplu, gde ga viée velikaáov poko- 
pano. Rake i Conte su sve razhilali, da po- 
iéCeju zlatinu i drugu vrédnost koju su 
Cutili pri mrtvih. BrsCas su nikaj ni naéli. 
Sad je Zandan léCeju.

Pesma od fare Strigovske!
(Dalje.)

Za pomoő so ludi tam istina tini;
Pomagaju radi rés vsakomu vsili !
AI to je nevola med lemi seljani;
Kaj vige put vei su как éepi pijani '

Razkr2 je skorom se zvaraáom gliba:
Tam krenjega krasna Murira se ätiraa !
Kod Kozma birtije je Ratz tér leieíi;
A imen od vulic sad nemrem vám reéti f

Na bregu stoji tam kapela prekrasna;
Na drugo stran teée pak Mura poéasna !
Od cirkvice túrén gór vzrak se dviguje;
Od kojoga mili glas zvonov se Cuje !

éto videl je krasno kapelo veliko:
I svetga Ivana volUri tam sliko !
I stranske oltáré vüast boíju stpjeöe 
Od marmora zlata i sunca blihcéöe !

Tam doh pod cirkvom je velka palaőa:
Tarn levko se vsaki povoü obraéa !
Tam pivo i vino je moéi dobiti;
Gospa ga podvori Sto oée kaj piti !

I Salersko selo je precej éti manó 
Je ekstra od drugih sei vkraj odebrano:
Tam stoga poboínost u sein stanuje.
I Pintarics O sar пи d njimi kraluje !

Na Gibini takaj veselo je biti;
Pri llerklini vino al gpricara piti !
АГ groza, na Gibini kuínara majo;
Ce kéri napije se vöreslo ga da;o !

Na Gibini dobra je tud’ ribiéija;
Za к méta izvrstna je lakva raeStrija .'
Do jutra si tuliko rib nalovijo;
Kaj spraznimi torbami к ‘domu hitijo ’

Jaláovecz obéina precej je <:uga;
V njo vozi se vigeput Zaiosti i tuga !
Vágóhíd tarn j« na ónkra.) potoka;
Gde gazda /a eujzo se vigeput joka !

Gábnrvölgy okéino jako cenijo;
Pri Flaeih tam vigpput strune brnijo !
Tam banda je Flacova z obcine ove;
Ma pjevaőko druätvo kaj lépő njim poje !

P o dgore lecz  M arton
Robadibegy.

(Drugiput dalje.)

AZ ÖREGEM
is mindig azt mondta, hogy szepldk elűzésére, vala
mint finom, puna bdr és fehér leint elérésére és meg
óvására nincs jobb szappan, mint a világhírű „S te- 
e к e n p ft-r ‘ l i l i o m tej  s z a p p a n .  Védjegye 
„Steckenpferd“, készíti Hergmann et Со. czég Te- 
schen a/E. - Kapható minden gyógyszertár- drogé
ria- illats/ertái s minden e szakmába vágó üzletben. 
Darnbja 80 fillér. — Hasonlóképen csodálatosan be- 
válik a Hergmann féle „M an e г a‘ I i I io m te j  к r é m 
fehér és finom női kezek megóvására, ennek tubusa 
7O fillérért mindenütt kapható. 774 15 -4 0
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Vodonepronicavni krovni crip.
Poátuvanim obéinstvom ima то srecu 
na znaiye dati, da kroz nasirn izvrst- 
nim  iiovacabaratom vuonim  vugodnim  
poloíaju  jesmo, da takve dobre preáane 
(Pressfalz) i rovásé ne (Strangfalz) 
krovne érépe moremo sgotoviti. da oni 
как  gud velikom u detdju protistojiju, 
usíied toga su nasi krovni crépi 
vodonepronicavni. Vrédne odredjivanje 

pro sec, ostajemo s étovanjem
86# S—*

B e l i c a i s k a  c i g e i t v o r n i c a .
Я # * # # # * « # # * # * * * # * #

Patak-utcza 9. szám alatt.

Modern kényelemmel berendezve 
és minden igényeknek megfelelő

Nyitva  egész  nap. :: Ü gyes, g y a - 
:: koro lt m assz írozónö . ::

= Jegyek kaphatók: =
Nádasdi Nándor borbélyüzletében 
Hirschsohn Testvérek divnlámházában.
Mik Szilárd borbélyüzletében 
Deutsch Salamon fűszerkereskedésében. 
Stransz Sándor könyvkereskedésében 
Hirschsohn Henrik fűszerkereskedésében 
A pályaudvari tőzsdében. 808 13_ae

A  nagyé rd e m ű  kö zö n ség  
sz ive s  pártfogását kérik

♦  A  T U L A J D O N O S O K *

33 J

* * * * * * * * *  r>iz d a d á é !
Az emberi kéz

mint sérvkötő
SEISATIÓS 1ШШ11!

K é r j e n  i n g y e n  p r o s p e c t u s t !
Z á r t  b o r í t é k b a n  p o r t ó m e n t e s e n  k ü l d i

Г0ШШ SÉROAMPHkATOBIIH
s p e c i á l i s  o r v o s i  r e n d e l ő i n t é z e t

8ДОР0Т. vn.. ttáKóczi-nt 10. fölemelet.

Csáktornya nagyközség leg
szebb és legforgalmasabb ut
cájában (Rákoczi-utca 58. sz.) 
egy üzlethelyiségnek és al
kalmas, szép lakóház szabad
kézből eladó.

Bővebbet ugyanott.,

hasáb , tuskó és rothadt-] i 
m entes T t Z i F A  87 á Ili- I ) 
tást m ár erre a z . évre is  J 
m egkezdtem . Ajánlom míg \ 
készletein  tart tá v  i l la , } 

ta la p é t  p é k  é s  s iitő la p é tja im a t , i 
veszek azonkívü l legmagasabb árban 
egyszer használt jó karban levő l is z 
te s  zs á k o k a t.  «*> l- l j

Klein  Gyula, Barcs.i

SCHM IDT EDE • ZONGORATERME • CSÁKTORNYA
Ajánl a elsőrendű minőségű zongoráit és 
harm on ium ait modern kivitelben, ju tányos áron

Zongorák . . . 500 kor.-tól feljebb 
harmoniumok 150 „ „
czimbalom . . 100 „ „

Al á bbi  v i l á g h í r ű e z é g e k r a k t á r a :
Bősendorfer, Ehrbar, Förster, Oeser, Schm ied t & K unz, Lauberger A Gloss, M alivan ek, 
Dörr, M annberg, Kotykiew icz Weidig, Petrof, Chm el, M em etschke, Koch & Korselt, Stingl

Igen olcsó átjátszott hangszerek folyton kaphatók 
Régieket átcserél újra •:

Részletfizetés áremelés nélkül - Zongorakölcsönzés

M uraközben egy jótorgalmu

vendéglő, szatócsüzlet és mészárszék
az üzlettől való vissza vonulás m ia tt e la d ó  !

Bővebbet
Neufeld Lajosnál, Bottornyán.

V M edjimurju je jedna dobroprometna

gostíona, kramarstacun t mesntca
— za radi zab itnosti od stancuna  — na p r o d a ju  !

Ob/ljneáo p r i:

Neufeld Lajoáu na Bottornya.
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H i e l t  árak! Щ . M e z é  lizefési l e l ü i !
Van szerencsénk a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy

Varazödon a Kukuljcvíc ce écnoína útcza
sarkán

bútor - raktárt
nyitottunk és állandóan raktáron fogunk tartani mindennemű

КШ és MrpltOS Ш
Felkérjük a n. é. közönséget, hogy szükséglétéi beszerzése vé
gett nagyi), látogatásaival bennünket megtisztelni szíveskedjék.

Kiváló tisztelettel:

Az I. In é t  asztalos és Kárpitos szötelkezel H í  raktára
(Franjo Zavrlié Zágrábból)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ijerene eijene! Povoljni p lz n l uvieli!
Castimo se ]). n. obcinstvo javiti, da smo u

Varazdínu na uglu Kukuljcvíceva t écnoínc ulíce otvoríU

sk la d is fe  pokuctva
i da éemo vazda drzati na skladistu svakovrstne

stolarske i tapetarske robe.
Umoljavamo cij. obcinstvo, da nas prigo- 
dom potrebe svojim cij. posjetom pocaste.

Yelestovaujem

Koniissionalno sKladiste l. M e  stolarske i tapetarske n m e  iz Zapieka
(Franjo Zavrlié)

Nyomaton Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.



H a szn á ljo n  Feller-féle E lsafluido t és
Felie r-fé le  E lsap ilu lá ka t, m elyek egyedüli 

készítő je  Feller V. Jenő udvari gyógy
sze rész, Stub ica, Centrale 124. szá m  

(Zágrábm egye).

I A Keller-féle Elsafluid saját tapasztalatunk szerint 
fájdalomcsillapító, gyógyító, gyengeséget megszün
tető hatássel bir, gyorsan és biztosan gyógyít csúzt, 
köszvényt, ideggyengeséget, oldalszúrást, szaggatást, 
influenzát, fej-, fog- és derékfájást, zsábát, bénulást, 
szemfájást, megránt, sok itt meg nem említett be
tegségtől megszabadítja az embert. \ Feller-féle 
Elsafluidot, rekedtség, nátha, mell- és torokfájás és 
légvonat vagy hüléstől eredő b <jok ellen is páratlan 
gvógysikerrel használják. Valódi csak úgy, ha min
dén üveg a »Feilere nevet viseli. 12 kis vagy в 
dupla vagy 2 speciális üveg bérmentve 5 korona.

II. Továbbá tudomására óhajtjuk adni, hogy az em
berek ezrei gyomorbajok, görcs, étvágytalanság, ve
seégés, hányási inger, rosszullét, fel böfögés, puf- 
fadtság, dugulás, aranveres bántalmak és különböző 
emésztési zavarok ellen kitűnő és biztos sikerrel 
használják a Feller-féle hashajtó Rebarbara-Elsa- 
pilulákat. 6 doboz bérmentve 4 korona. Óvakodjunk 
azonban utánzatoktól és címezzünk minden ren
delést gondosan

Feller V. Jenő gyógyszerésznek, Stubica
Centrale I24 sz. (Zágrábm egye).

77117-84 ________________________ *

Perlakon , néh. Glavina András*télé 
melyben je len leg  k is - 
ded óv oda van, nagy 

7  beltelek és 7'U bold 
kert a la tti szántóföld szabad kézből 
e la d ó . :: Bővebb értesítést Perlakon 
Novak M átyás m észárosnál vagy Gla
vina János kir. végrehajtónál Csák
tornyán szerezhetni . 7*3 1 - 1

L a n g e n  & Wo It
W ie n  X|3. La x e n b u rge rstra sse  5 3 —55. szám .

Mérnöki iroda: Pozsony, S tefania-utca  25.
827 9~ae A m o n a rch ia  teg te ljesebb  m otorgyára .

Világbirii eredeti OTTO motorok
Benzin, Benzol, Petrolin , Nyersolaj, vilá- 
gitógáz és  szivógáz h a j tá s ra ,  tö b b  m int 
106.000 drb, egy millió lóerőn felül fo r

g a lom ban .

Diesel-féle nyersolajmotorok.
A leg m o d e rn eb b  szerkeze t.  Az égő a n y a 

gok legkisebb fogyasz tása .

Rtrdctmcny,
a horvát királyi országos kormány által engedélyezett, s 1912. é v i  J u n i u s  h ó  i 4 r é n  
V i d o v e c e u  (Horvátország) megtartandó

országos vásár megtartásáról.
Mély tisztelettel hozzuk a nagyérdemű közönség szives tudomására, hogy Vidove- cen ( Var ásd mellett) közvetlen a hasonnevű vasúti megállóhely mellett, f o i y ó  é v !  J u 

n i u s  h ó  14-én — az újonnan rendezett uj vásártéren — nagy országos vásár fog megtartatni, mindenféle marim felhajtással és áru eladással.A vonatok érkeznek Vidov ec megállóhelyre: Varasd felöl reggel tél 9 órakor és délután 1 órakor. A vonatok pedig indulnak innen: délután fél 3 órakor és este 8 órakor, mely vonatoknak jó összeköttetésük van Muraközzel, mivel Varasdon a vonatoknak közvetlen csatlakozásuk van a Csáktornyái vonatokhoz.A n. é. közönség szives megjelenését kérjükVidov ec. 1912. junius hó 5. A községi elöljáróság:
L U K A  A N T A L  J e g y z ő .

f  Ф Dozvolom kr. zemaljske vlade obdrzuvati ce se na
B é í t t l á  dan 14-gn juniusn 1912. veliki vidovskise- 

^  M  w V i l  I I H *  jem sa svakom vrstnom marrom i rohom na novouredjenom sajmistu pokraj zeljeznicke stanice и Vidovcu. — Cugi dolnze do sajmista: и pol devet vur prije podne i и pol jedan popoldaniz Va rázd ina.Odlaze od sajmista: и pol 3 vur popoldan i и 8 vur na veéer и V h  rázd in Sveza iz Varazdina su Medjimurjem i Stajerskom. Sto se ovdje na znanje daje.
Poglavarstvo uprnvne ohcinv Vidovec.

869 1-t Na felni к i nótárius A N T O N  L U N A ,



486 ez. 1911

Árverési hirdetmény.
Alulirolt bírósági végrehajtó az 188J. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir járás
bíróság 1910. évi V. 369 és 353 sz. végzése 
következtében dr. Schwarz Lajos ügyvéd által 
képviselt Theodor Deutschland javára 209 К 
72 f. s jár erejéig 1910. aug. hó 6 án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 1780 К becsült 1 -vas pénzsz* króny 
ruhaszövet, szinee vászon, fehér vászon, gom
bok és perchetből álló ingóságok, nyilvános 
árverésen eladóinak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir já
rásbíróság 1911. V. 353, 369, 351, 382 sz. 
végzése folytán 209 К tőkekövetelések, és 
ezek járulékai erejéig Csáktornyán a város
ház épületben leendő eszközlésére

1912. é li június hó 12 napjának d. e. 11 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi, 
LX. t.-cz 107. és 108. §-a értelmében kész
pénzfizetés midiéit a legtöbbet Ígérőnek becs- 
áron alul is el f guuк adatni.

Csáktornya, 1912. máj. 29 868

1870/1 k. 1912.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság, közhírré 

teszi, hogy dr Hídvégi Miasa Csáktornyái ügy
véd állat képviselt Hergotics Szaniszló os
kolahegyi lakos végrehdjtatónak Podvezanec 
Medard nős Pintarics Terézzel kerekhegyi 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 60 К tőke 
s jár iránti végrehajtási ügyében a Muraközi 
Takarékpénztár RT utóajánMa folytán az 
árverést az 1881. LX. te. 144és 146. §§-ai 
és a végrehajtási novella 27 §§ ai alapján 
elrendelte minek tolytán végrehajtatnak 60 
К lőke, ennek 1911. évi február 22 napjától 
járó 6% kamatai 18 К 80 f, per 11 К 80 f 
végrh. kérelmi 20 К 52 f árverés kérelmi 
és a még felmerülendő költségekből álló kö
vetelés kielégítése végeit a nagykanizsai kir. 
törvényszék és a Csáktornyái kir járásbirság 
területéhez tartozó és a végrehajtást szen
vedettnek a viziszenlgyörgyi 908 szlkvben 
219/a hrzsz. ingatlanbóli l/4-«»d része 231 
К becsáron, az u. о 166 szlkvben 215 hrszi 
ingatlanbóli 1/4 ed része 55 К az u. o. 1461 
szlkvben 218 hrsz. ingatlanbóli 1/4 ed rész 
55 К becsáron

1912. évi június hó 26-lk napjának d. e. 10 órájakor
a viziszenlgyörgyi községházánál dr. Hídvégi | 
Miksa ügyvéd vagy helyettessé közbenjölté-! 
vei megtartandó nyilvános bírói árverésen! 
eladalni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitelt becsár 
melynnél alacsonyabb áron az ingatlanok el- { 
nem adhatók

Ár verezni kívánók tartoznak a becsár 
10%-át készpénzben vagy ovadékkepcs pa í 
pirban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
23 К 10 I, 5 К 50 1 és 5 К 50 f.

Csáktornya, 1912. május 10. 867

2 0 9 0 /lk  912.

Árverési póthirdetmény.
A Csáktornya kir. járásbíróság, közhírré 

leszi, hogy Dr. Pichler József barcsi ügyvéd 
által képviselt Pajtás Jakab bejegyzett keres
kedő végrehajlatóuak Horváth Sándor nős 
Gabn ez Maiddal helybeli lakós végrehajtási 
szenvedett .elleni 1763 К 91 f tök«* és jár. 
iránti végrehajtási ügyében az árverést az 
1881 LX. tcz. 144 és 146 §§-ai alapján el
rendelte minek tol у tán végn-hajlatónak 1513 
К 91 f hátralékos lőke, ennek 1911. aug 
14 tői járó 5°/o kamatai 78 К 60 f peri, 
34 К 05 f végreh kérelmi 29 К 30 f ár
verés kérelmi 20 К uiabb árverés kérelmi 
és a még felmerülendő költségekből álló kö
vetelése kielégítése végett anagykanizsai kir. 
lörvszék es a csáklornyaikir. jbiróság terü
letéhez tartozó a Csáktornyái 1185 szlkvb n 
189/a/3/b, hrzsz. ingatlannak végrehajtási 
szenvedett nevén álló fele része 2816 kor. 
bresáron, az u. o. 1311 szlkvben t91/h/2 
hrz>z ingatlannak ugvanmak nenén álló 
H e része 33 kor. bee áron az u. o. 1311 
szlkvben 190/b/2 hrzsz. ingatlannak ugyan 
ennek nev én álló fel«* része 9 kor. bersáron 

1912. évi juniui hó 23-ik napjának délelőtt IQ órakor 
ezen lelekköuyvvi h dóságnál dr P ch'er 
Józsel barcsi felperesi ügyvéd vagy helyet
tese közb mjöttével megtartandó nyíl ános 
bírói verésen eladatni Ing.

Kikiáltási ár a fentebb kite lt b csái 
melyn к felénél a l89/a/3/b Vs-oál alacso
nyabb áron pedig a lobbi ingallan el nem 
adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár I 
10Vo-*t készpénzben vagy óvadékképes pa-' 
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig ! 
381 kor. 60 f. 3 kor. 30 í. és 90 fillért.

Csáktornya, 1912. május 7. 868
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Bútor
legjobb minőségben és a 

legolcsóbb árban csak

Schwarz Lipótnál
kapható V a razsdo n.

Pokuótva
u najbolji kakvoéi i u 

najfaleáoj ciéni samo pri

Schwarz liipolii
se m o te  d o b itiiiV a ra zd in a .
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