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•j* Ruzsicska Kálmán.
1848-1912.

Alig két héltel ezelőtt megemlékeztünk 
lapunk hasábjain Ruzsicska Kálmán dr, 
Zalavármegye kir. tanfelügyelőjének Csák
tornya városához intézett átiratáról, melyben 
nyugalomba vonulása küszöbén majd har
minc éven át Muraközre kiterjedő tanfelü
gyelői működéséről beszámolt.

Mély megil'elődéssel foglalkoztunk ak
kor az átirattal. Mert a beszámolás valóság
gal a sir széléről szállott felénk. S hogy 
tényleg hattyúdala voll ez az átirat a súlyosan 
beteg kir. tanfelügyelőnek, bizony>ága a le
sújtó hír, hogy Ruzsicska Kálmán már nincs 
az élők sorában! Ruzsicska Kálmán gyarló 
lesle áldozatul esett annak a romboló be
tegségnek, mely az ő szárnyaló lelkét örökre 
kioltotta.

Ruzsicska Kálmán elhunytával nagy 
veszteség érte Zalavármegyét. Nemcsak tan- 
ügyét, melynek fejlődését szívén hordta, 
hanem főleg a nemzeti ügyel, melynek ér 
té^ 'S, erő;. és hű k.í»>n«.ja

Nem volt a vármegyében kulturális 
vagy nemzeti mozgalom, mely az ő figyel
mét kikerülte, mely az ő támogatását nél
külözte volna Mmdenütt olt voll a homlok
térben. Mindenhová belevitte az ő páratlan 
lelkesedését. Mindenbe beleoltotla lángoló 
lelkének izzó tartalmát lelkesedéssel, szen
vedéllyel. S elsősorban teile ezt Muraköz
zel szemben, azzal a nemzelis-égi területtel 
szemben, melyet ö  az ország végvárának

KOexei kévetői
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tekintett s melynek felvirágoztatása, meg- 
magyarosítása ambciójának súlypontját ké 
pezle.

Ezért különösen nekünk veszteségünk 
Ruzsicska Kálmán elhunyta. Nekünk van 
okunk siratnunk őt elsősorban, mert nem
csak a Csáktornyái iskolák, de a muraközi 
állami iskolák egész bosszú sorozata igazol
ják a nagy ürl, melyet Ruzsicska Kálmán 
örök távozásával maga után hagyott.

Mely fájdalommal veszünk tehát bú
csút Zalavarnu gyének 30 éven át lelkes tan
felügyelőiétől, Ruzsicska Kálmántól.

Emléke köztünk log maradni. Ebből a 
szellemből fogunk meríteni erőt a további 
küzdelmekhez. Lelke táplálni log további tö
rekvéseinkben

S ha hívek maradunk az ő termékeny 
eszmé hez, nemcsak kegyeletünket róluk le 
az ő drága emlékezete iráni, hanem a Hazá
nak is szolgálatot teszünk vele.

Legyen tehát áldott emlékezete, hogy 
hivatásunknak megfelelhessünk!

A Halál nagykereskedése.
- -Vájjon Ilii bűnt á2Vi A Halai n gyw 

kereskedése. Hát szokott a Halál kereskedni 
kicsinyben is, miként az egyszerű sarki 
boltos?! S lehet neki nagykereskedése i»‘ 
ahol az emberhalal lucalszámra áll a fara
góit állványokon s olyan olcsón vesztegetik, 
uiIиt akármelyik metropolis cityüzlelében a 
merinókelmét, vagy a kekleslővásznal?! Úgy 
latszik, hogy van.

A mindennapi élet forgatagában mailt, 
holnap olt hull el az emberek bizonyos j

Kiadő éa Uptulajdonoai
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százaléka, hogy bevonuljon abba a szép 
szomorú kertbe, ahová évenként egyszer, 
éppen ebben a hónapban zarándokolni szo
kott a kegyelet közönsége: a temetőbe.

Jól tudjuk, milyen fájdalmas az, amikor 
az emberek leélve a szűkre szabott életüket, 
eltávoznak körünkből s megtérnek őseink
hez, hogy porrá legyenek,. miként az az 
írásban vagyon, mert hiszen porból lettünk. 
A normális életben azonban ez a szomorú 
aktus minél ritkábban jelentkezik, annál 
kisebb a fájdalom, mely nyomába lép. Ez a 
Halál kiskereskedése. A Halál grajzlerája, 
níely éppen azért, mert a természet köve
telményeinek felel meg, megnyugvást kelt a 
mindenbe beletörődő emberiségben.

De amikor a Halál megszedvén magát, 
elhatározza, hogy nagykereskedést nyit, vagyis 
amikor megelégelte a grájzleros boltot, hogy 
fényes nagy helyiségbe költözve nagyba mérje 
a Halált, akkor az emberek szivében meg
hűl a vér s rettegve tekintünk a jövendőbe, 
amely egy nagy temetés sivár, szomorú képét 
helyezi kilátásba.

Mikor az emberben már annyira fel
gyülemlett a vér, a becsvágy, a mások bol
dogságár nem nézhető irigység, hogy nem 
férnek a bőrükben, akkor előszedik a ködös 
mull homályából azt a szerencsétlen szer
számot. amit úgy neveznek, hogy háború s 
minden lelkifurdalás nélkül öldösik halomra 
mindazt, a szebb reményre jogosító s jobb 
sorsra termett emberanyagot, mit a vak vé
letlen é|>pen elejbók sodort.

Ilyenkor nyílja meg fényes boltját a 
Halál nagykereskedése. Halomszám hullanak 
az emberek a nem is olyan távol Kelet

Vallomás,
Oh nem az egekben. 
Földön a mennyország 
Angyali tünd< rek 
A nagy üdvösséget 
Mind ide lehozták.

Mind ide lehozták.
Ide, hozzám, nékem 
Hogy te vagy világom,
Te szép mennyországom, 
Te nagy üdvösségem !

V. d.

Váratlan találkozás.
Irta : Battyány Radó.

Tengei parii fürdőhely. A strandon hófehér 
p adok csillognak elő a holdsütötte éjszakából. Az 
örökzöld pá mák, thüják s magnólia fák söíét.ii 
merednek a csillagsugáros égbolt fe é. A ti l g г 
csendes A dagály csend*S karikákba : veti partra 
a hulámokat, ahol azok habosán meglörn к s tér
nek vis-z . a teng» r végtelenségéin*.

Ünnepi**», néma c->end. A háttérben in gas, 
tornyos vil ak kiviláglott abl kai törik meg a 
szűz sötétséget, leginkább kiválik a Casino épü- 
lete, százab'akos, sok el kelt es silhuettjével.

Valami mélabú?, különös zene végső akkord
jait hozza a szel'ő az elhagyatott magános ten
gerpart felé. Mint amikor összhang/atos hárfák 
zenéjét liveghegedűk kísérik s gyermekek hófehér 
kantátéja hangzik ki be öle.

Az angyalok menyországi karéneke lehet eh
hez hasonlatos, mert így képzeljük el azokból a

’ leírásokból, mit a szentek iratai tárnak profán 
I szemeink elé.

Az ünnepélyes némaságot hirtelen ruhasuho
gás, m.jd a strand kavicsainak csikordulása za- 

I varja meg.
Hófehér köntösben karcsú s-zilfid alak tűnik 

fel a tengerparton, amint fehér cipőbe bujtatott 
' lábacskáit lassú méltósággal szed* g ti a homok
buckák tömkelegében. Gondolkozni látszik, vagy 
talán elmerült a nyugalmas természet gyonyörkö 
désében

Az egyik hófehér pad elölt hirtelen megáll s 
gyönyörű lábait keresztbe rakva, helyet fogai 
azon. Tekintetét a tenger felé irányítja, mintha 
onnan várna valakit, napernyője hegyével pedig 
titkos hieroglifákat rajzol a strar.d sárga kavics- 
földjébe.

Az esti sz* I'ő kis é elállt s hirtelen illat 
árad ja el a sir ndot. A zene is elült s most 
c-Ufán a parihoz <*s pkodó hullámok kellemes 
csobogása a/ egyetlen **1 let eláruló /aj.

A tengerpart ellenkező irányából egy válasz
tékosán öltözött térti fekete silhuettje válik ki 
Lassan, elgondolkozva halad útján. A |>ad előtt 
halad el, melyen az iménti hölgy foglalt helyet s 
mig szórakozottan tekint az »gy diilülő hölgy felé, 
annak ajkat egy liaik sikoly hagyja el.

A teli hold a férfi arcát megvilágítja. Mig az 
ülő hölgy teljes árnyékban van.

Süiű hajfürtökké beárnyékolt nemes arcéi 
tűnik elő a tengerészsipka pereme alól. Bánatos,

szomorú arc, mint amely már sok szenvedésen 
ment keresztül s a nyomok még nem tűntek el
egészen.

A sikolyra a férfi is feleszmél mély gondo
lataiból s figyelmes pill jutást vet a pádon ülő nőre.
Megismerte.

— Zizi! Maga az ? Mit keres itt ? Egyedül!
Éjszakának idején ?!

A leány nem felel. Néma remegés fut át 
láthatólag testén, majd felbiggyeszti ajkát s szokott 
gunyorossággal válaszol

— Magát vártam! Itt lesem már órák hosz- 
szat! Hiszen tudja, hogy minden gondolatom a 
magáé s még akkor is, ott is csak magát lesem, 
várom, ahol még a képzelet sem tudja elgondolni 
jelenlétét. Majd élesen, természetellenesen elka
cagta magát.

A férfi arca a gunyoros hang hallatára fáj
dalmasan eltorzult.

— Zizi! В >cs ássa meg, hogy még mindig a 
régi, becéző nevén szól Htom. Nem jól áll magának 
ez a gunyoros hang. Nagyon is erőlteti a kacajt

I gyönyörű hangján. Nézze s higye el nekem, hogy 
igazat mondok, a lehető legnagyobb véletlen, hogy 
ini most itt találkozunk. Ha csak kicsit hisz az 

I isteni gondviselésben, ha van valami fatalizmus 
I magában, az ezredrésze annak, ami engem 
minden teltemben irányít, akkor magának is hinni 
к -II abban, hogy a inai találkozásunknak nagv 
jelentősége van. Higye el, mérföldekre elkerültem 

! még csak a helyet is, ahol magát gondolni véltem.



* .
csataterein. A becsvágyukat felkeltett em
berek reárontotlak arra, akit gyengébbnek, 
erőtlenebbnek tartoltak s minden meggon
dolás nélkül pusztítok a teremtés legszebb 
kreatúráját, az embert, szuronnyal, golyóval, 
srapnellel, robbanó bombákkal.

S a Halálnak dús aratása van. Ma tiz- 
ezezer, holnap húsz, holnapulán negyven
ezer a halottak száma, mit egyetlen napon 
erőszakos úton mozdítottak elő. S a művelt 
emberiség a múlt idők eme barbarizmusát 
szó nélkül szemléli s csak legfőlebb arra 
vigyáz, hogy az irtózatos vérontás az ő faj
táj jbelit elkerülje.

S most már olyan a helyzet szignalu- 
rája, hogy rövidesen fokozottabb érdeklődés
sel merülünk a hírforrások tudósításaiba, 
mert nem lehetetlen, hogy a mi véreink 
gyors s erőszakos pusztulásáról számol majd 
be a napisaitó.

Vészes fellegek tornyosulnak a monarchiá
nak határai íelé. A bizonytalan helyzet ide- 
gessé teszi az embereket s az amúgy is 
válságos pénzügyi helyzetet, a gazdasági 
helyzettel karölive, még jobban megrontja, 
ha az még egyáltalában lehetséges.

A társadalom, az egész világ társadal
mának ama rétegei, melyek át vannak hatva 
a kultúrával kétségbeesett tehetetlenségtől, 
szemlélik ezt a véres színjátékot s haszta* 
lanúl tiltakoznak az ellen, nem tudnak se
gítségére sietni az ártallanúl elhullottaknak, 
mert a hatalom az ilyen zavaros időkben 
éppen azok kezében van, akiknek mester
ségük, mondhatnék kenyerük, a vérontás: 
katonáék kezében.

Sötét és sivár a helyzet. S a remény
ség mindig zöld lombkoronája elsárgúl, el
hervad, láttára a sok nyomorúságnak s em
berhalálnak, mit a Kelet bonyodalma kivált.

Vájjon megment-e a kegyetlen végzet 
bennünket állói, hogy az amúgy is szomo
rodott szívünk, még nagyobb gyászba nem 
borul er!  Va||on elkerüljük-e azl, hogy köz 
vetlen közelből szemlé.jük a Halál nagyke
reskedésének működéséi?!

A magyarság ügye.
Az 1910 iki nép'Zámlá'ásnak a Statisz

tikai Hivatal által közrebocsátott adatai kö
zül kétségtelenül a legérdekesebbek azok az

adatok, amelyek Magyarország lakosságának 
magyarságára s irni-olvasni tudására vonat
koznak. S ezek az adatok megint a magyar
ság erőteljes lér foglalásáról tesznek bizony
ságot.

A magyarság számaránya 1900 lói 
1910-ig a magyar birodalomban 2 7 száza
lékkal, az anyaországban 3 l százalékkal 
javult, amennyiben a magyar birodalomban 
45 4 százalékról 48 1 százalékra, a magyar 
anyaországban pedig 514 százalékról 54 5 
százalékra emelkedett,

A legu'óbbi népszámlálás lizmilió és 
ölvenezer magyart mulal ki, százezerrel töb
bel, mint amennyi német van Ausztriában, 
vagyi9 a magyar faj ma már relatív több
ségben van a monarchiában. A németség 
százezerrel, a lólság ötvenezerrel fogyoll, az 
oláhok ab-zolut száma százölvenezern I gya
rapodott ugyan, de aránvszámuk még s le
szállt 16 7 százalékról 16.1 százalékra. Ej- 
délyben is javult a magyar-ág számaránya, 
amennyiben 32.9 százalékról 343 százalékra 
emelkedett, de ez a javulás erősen elmaradt 
az anyaországé mögött.

Az egész birodalomban a magyarság 
számbeli gyarapodása kerek számban egy- 
millióháromszázezret lesz ki, úgy hogy a 
népesség összes, 1,632 000-nyi szaporodásá
ból csak mintegy 320 000 |ut a nemzetisé
gekre, magában az anyaországban pedig alig 
több 120 ezernél a nemmagyarajkuak sza
porodása.

Ezek a számok is bizonyítják, hogy 
milyen alaptalan rémkép a magyar szupre- 
mácia megdőlésétől való (élelem

K» vésbé örvendetesek azok az adalok, 
amelyek az irni-olvasni ludás, tehát a köz
műveltség terjedését tanúsítják.

A magyar anyaországban az írni és 
olvasni tudók száma az egész népességben 
51.1 százalékról mindössze 58.2 százalékra 
emelkedett, vagyis a javulás még a hél szá
zalékot se m üli meg, bok.lt az elölte \nló 
évtizedben tíz százak knyi volt az emelkedés.

A hal éven felüli népességben is mind
össze 68.7 százdék az irni-olvasni tudok 
számaránya, ami anny i jeleni, hogy a gyer
mekkort túlhaladott népességünknek is egy- 
harmada még műidig analfabéta.

A köztünk lejátszódott tragédia után érthető volt 
ez tőlem. Jól tudja azt, hogy én elválásom óla 
éppen úgy szeretem, imádom, mint akkor, amikor 
boldog voltam, ha csak kézéi meglóghatl.<m Jól 
tudja, hogy az én élelein a kínszenvedések kálvá
riája. Hogy maga nélkül az egész élet minden 
sikereivel, dicsőségével csak annyi ériékkel Lir 
reám, mint egy fületlen rézpityke. Zizike! Maga 
mindezt jól tudja s m-’gis van sdve, ezen a vé-j 
letlen találkozáson gúnyos soivakk 1 fogadni ?! De 
nem sikerülhet engem félrevezetni. Ez a hang, ez 
a beszéd nem abból a Zidk* bői fák id, aki c-ak 
szótlanúl, hanglalanúl tudta szeretni az ő látszó
lag rossz, hit szegő Freddyjét. Ez a hang a sértett 
nő önérzetéből fakad, amely megtagadja még a 
közösségei is azzal, akit a legjobban szeret.

— Csak folytassa, hallgatom — szólt a leány.
S a fiú fobtatta.
— Zizike 1 Megengedi, hogy ide U'jek maga 

mellé?
— Megengedem.
— Hogy kezernb“ vehns'-em gyönyörű kezét, 

mint akkor, mikor még az en)ém volt ? I
A leány arcát e percben élénk pir borfiáéi. 

Mint, akit kígyó csípett meg, ugrott fel ültéből s 
harsogó hangon kiállá:

— Sohasem I
— Hát jó — szólt a fiú — csak ü’jön le 

szépen. Ennél a helynél alkalmasabbat az i 
nek sem adhattuk volna Vugy tu.án éppen

adták ezt nekünk, különös kegyképen ? В szélves
sünk szépen, okosan, mint kél éitelmes lény
hez illik.

A leány e szavakra ismét letilt a padra, de 
valemivel közel, bb a fiúhoz. Hófehér, vékony j 
ruh'j i, mely formáinak mind n gyönyörűségét ér- j 
véuyesUlni engedte, szinte súrolta a (iu tennisz 
ruháját. 8 a k i szövet mintha szerelmesen simult 
volna egymáshoz.

— S nki sem lat, senki sem hall bennünket. 
Mintha csak a menni országban lennénk, ahol 
mindenki kitárhalj i szabidon le két s úgy beszél 
bet, ahogy azt szíve diktálja. Az észnek ihhez az 
ü.yhöz, jelen pillanatban mi köze sinc-en. S In 
Zi ike úgy akaija, akkor én holnapra úgy eltűnők 
innen, hogy még csak nem is s jiik, hogy v..la 
mik. r ennek a H* s tengeti fürdőnek ha csak í gy 
napra is vendég»* voltain.

— így le>z jó
— В S'éljiirik fiát úgv, ami -t azt szívünk 

súg Hja. Megváljo n. Il i leli I séges, jobban szerelem, 
mint az< n a sejtelmes éjszakán, amikor az első 
c-ókot váltottuk. Amikor azt hitt* m. Imgy most, 
most van vége a világnak, hogy reám szakad a 
mennyboll s hogy m r nincs további élteim.-éle
temnek, im rt a legnaiyobl* b 'd'.gságot megélte.

I Amikor utána egész é s/aka ú.y jártam fel és alá 
a szobámban, hogy a szotn-zédeiin mind azt I il- 
lék, hogy <gy szerencséd *n öngyilkosad ismét 
több I. sz Amikor a s/ere mi láz v. г jb ke ült ki 

ök , homlokom! a s én delit iumbali jártam, mint aki

K Ü L Ö N F É L É K .
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Szomorú napok, szomorú évek,
S emberek mégis egyre csak élnek, ..
Este ledőlnek, felkelnek reggel,
A nappal к Inját felejtik éjjel.
Így megy ez régen, ezredek óta,
Ember az útját szüntelen rója,
Ha egyik-másik kidől is közbe,
Ott van a többi, lóttat előre . . .

Hova sietnek, hol van a célpont?
Az egyik alkot, a másik ront, bont,..
Szinte tapossa egyik a mását,
Folyik a létharc, tépik a pálmát. —

Aki erősebb, rontja a gyengét,
Aki elfáradt, eldoija terhét,
Felveszi másik, igy tülekednek,
Míg valahára a célhoz érnek.
Ott van a célpont a temetőben,
Mikor a nap már van lemenőben,
Mind lepihennek, vége a harcnak,
Szomorú évnek, szomorú napnak.

Z o n ib o r y  G y u la .

—  Erzsébet nap. Erzsébet királyné vér
tanú-halála évfordu ójának megemlékezésre 
elrendel iskolai ünnepélyek november 19-én 
tartatlak meg az összes Csáktornyái iskolák 
ban. Az ünnepélyeket megelőzőleg az iskolák 
összes lanulóifjuságai istentiszteleten vetlek 
részt, melyet Varga Wolfgang hittanár mond itt. 
Az állami lauítóképző-iiitézetb^n a szép ün
nepély a következő programm szerint loiyl 
le: Himnusz; énekelte az ifjúsági énekkar 
Gyászdal Erzsébet királyné emlékére (Gaál 
Fal); énekelte az ifiusági énekkar. Mese egy 
széni asszonyról (Nagy Lajos); szavalta L n- 
tos János Ili. éves növendék. Szózat; éne
kelte az ifjúsági énekkar. Az ünnepély szónoka 
Horváth Lajos IV. éves növendék voll.

—  Halálozás. Ruzeicska Kálmán dr, 
kir. tanácsos, Z davármegye kir. tanfelügye
lője, pénteken reggel életének 64 ik évében 

I kiszenvedelt Az elhunyt tanfelügyelő már 
évek óta betegeskedett, de erős lelke szívósan 
küzdött a betegség ellen. Súlyos betegsége 
dacára csaknem az utolsó percig áll! a 
küzdőtéren, hogy kötelességeit teljesítse. C-ak 
a legutóbbi időben kért és kapott egyévi 

Iszabadságot, de azért csak augusztus ha\a- 
bm szándékozott a vármegye iskoláitól el
búcsúzni De a 11 1 IáI máskép akarla. K al

már egy másik világban él. Jobban sz r-U ni. S 
mint’d nagyobb idő telt *1 boldogságom óm, unnál 
jol>ban nőtt l ennem a szenvedély, ineysrinlem.tr 
betegséggé f jult b umm), ismét bírni azt, aki a 
legszentebb, a legsz-bb, a legjobb ez. n a világon

— Folytassa, szólt a hány álmodozó, el
haló hangolt

— 8 én haladton kitűzőit útamon. C-.<k 
előre tekint. Item. Senki és semmi sem tudóit 
egyetlen percre is m gallítani. Pedig megpróbállak, 
sokan, 1.‘térit* ni kitűzött céloinró . Ott l.-sekdiek 
az ú >z len, különféle csodás s gyönvörű fegyver
zet« kben. Különöseit a nők. Ezeknek tájt, hogy 
Senki sern érdekel közöttük.

— Ez nem igaz — pattant fel a leány.
— D* igy van. S mod itt vagyok s kérem, 

könyörgöm, riuiánkodoui jutá m .mat. L* gyen úgy,
J ahogy volt, vagy utazzam « I innen holnap örökre ?!

— Már késő! Utazzon!
A féifi szomorúan, higgadtan kelt fel a hó- 

felu'r pad ól s la-sm elmélázva indult a kavicsos 
úton. Mindig távo ub » s távolabb tűnt el karcsú 
alakja M kor már ol.au m- ssz * volt, hogy aüg 
láb/o't a sö élb-n, a judon szinte nlélian ülő 
lemy hirtelen feleszmélt s mint őrüli sikolt« zni 
kezd it :

— Fi. dv ! Fi ed у ! Fredy ! . . .
A sejtelmesen suttogó huMámok loccsanása 

volt az egyetlen felelet.



vek proli éloveku je harcuval. étukesu pe- 
áiéki sa bajonetami i s no2i zavzeli. Na i 
mrlvim lélo je naj viáe plazéra od no2a i| 
od hand2ara bilo. Daklem ni su vnogo stré- 
lali, nek su se s no2i klali. Sreéa je srbom 
poslu2ila. Sreéa jim je to naj vekáa bila, da 
su turske knglje ni eksplodéiale. Druga sreéa 
pák jim je to bila, da jeden magjarski cigan, | 
koj vu srbskim áerego slu2il, navéil se je 1 
turske komande vu trobentu pubati. Kad sir 
se naj bolje pokali, ovaj cigan s célom ja-j 
kostjom je poéel turémom pnhati, da nek 
retiréra|u i elém je t«k s méáal turske Se 
rege, da su morali pobeéi. Dokiarn je boj 
tra|al, srbskim soldatom su naj vékáé gos- 
paée nosile vu ákafaj vino i jesti Так su 
se podsegurile, da su nub r vu ogenj isié i 
viSe njih je doli opa lo. J.dnoga pruíessora 
devetnajst lét staro pucu mrlvu su donesli 
vun s bója. Ravno vu srdce je dobila kug- 
Iju. S jako velikom paradom i sveéanostjom 
su ju zakopali. Jeduoj takodjer rnladoj puci 
su morali jedno ruku i jedno nogu dőli od 
rezati, takve str.«hovitne plazére je d »bila. 
J**den céli vlak 2enskih beteZinkov su vu 
В dgrad d »pelali vu ápital.

Pri Kumanovi tn dana je trajal boj i 
od dva srbskih regimentov komaj je nekoji 
élovek ostal 2iv. Zavjeti turski soldati pové- 
dajn, da nigdi nebi sgubili bitku, ako bi 
dosta municije i 2iviáa imali. Negda se jim 
sgodi, da In dana nedobiiu jesli i poleg1 
toga tak oslabiju, da neinoreju harcuvati. 
Officéri ápotaju i kuneju vodje, koji nigdi 
neinoreju pred nepriateljom postati. Novinej 
tak piáeju, da siromaáki turski soldati takov 
kruh dobiju, vu kojem je зато  pol inele, 
pol рак je pések i nilko ga neműre troáili. 
Razmi se, da poleg takve beátarije sóld.di 
od glada moraju pobeéi pred nepriateljom. 
Turske soldate msu bolgarski i srbski átuki 
poklali, nego veliki glad.

Evő nekoji najnoveái telegrami od buja:
Konátantinapolj, november 18. Nazim 

paáa je ovoga telegrama poslal: Denes rano 
v jutro su bolgáréi Steli nafe Sáncé predrti 
Boj je od jutra do kesnoga veéera irpel 
NaSi Stuki su bolgarce pretirali. NaSi peáiéki

veéer idem v kazalléte; se Spanciram. Opel 
mi v 2epu ostaneju éetiri okrugle korunice. 
Namesto da puSirn fine cigare. cigaretline; 
puSim duhana po sedem krejcerov. in sí po 
tun pulu opet priáparam ко veó né — i V?' 
krumcu. Namesto da se svaki tjeden odpe* 
lám domu, idein dvakral na lelő, in si opet 
priápararn dva stolnjaka. Namesto, da bi 
lovil po veéarih kakve lahko2ive frejlice, i 
2 njiini hodil po dvoranah, po balih, po 
pleáiáéih; — se svega toga oguem Opel mi 
ostane jedna banka. Namesto da nosim sa- 
lonski gvant, amerikanske cipele, i visok ci
linder; nosun cejgnate hlaóe, japino suknjo, 
komendjaáko kapu, i gazdove álapáuhe. Opet 
si priSparam okoli dvésto korun

Doála ama do trafiké.
— Так vidié Martinék, svaki mesec 

zadnjoga, si skup z raéunam svo áparanje, 
in má na menje, как na dvejsli jezer korun 
mi vun dojdeju ovi dohodki.

— In gdé su ti penezi? — Ga hlaslno 
pitam.

— N gdi su ni . . Nega njih . . Ja sí 
tak raéunam, как bi lahko bili! Mije 
odgovoril, in prosil sedem krejcerov na po- 
sudo, i 2 njimi odiáel v Ir fiko.

Kutnyák  Márton,
Keszthely.

su tri bulgarske balerije vlovili. Turéini su 
bulgarce pri Calald2i vun sbili s njihovi 
éancov i 62 átukov su njim zeli. 8600 bul- 
garcov su vlovili. Mrtvih ga strahovitno Cuda. 
Turska flotta je jako na pomuö bila. Na 
drugi strani su lakaj turéini bitKU z*dobili, 
500 bulgarcov je tarn doli opalo i 700 je 
jako rajeno 17 átukov su takodjer na ovi 
sirani bulgarcom zell. Celiri bulgarske regi
mente su éistam uniátili.

S Drinapolja su turéini vun vdrli i 
po strahovitni bitki su bulgarce pretirali. 
Mrtvih ga jako vnogo.

Okolo Karabruna je takodjer vnogo krvi 
se prelejalo i tarn su turéini dobili bitku i 
bulgarcom 42 Sinke su zeli. More biti, da bu 
se sve preobrnulu i za kratkoma mir budu 
napra vili.

KonStantinapolj, nov. 19. Turéini su 
dvanajst vur mira prosili, da mrtve poko- 
pa|ii Bulgarski zapovednik, je dopustil mir, 
ali samo na osem vur. Koji vu koleri vum* 
reju, one skuriju.

Belgrad, nov. 19. Monastir je propal i 
poleg loga je tu strahovitno veselje. 40 je
zer luréma se je predalo srbom.

Berlin, nov. 19. Tu je takov glas, da 
su bolgáréi okolo Dergosa opet luréine do 
т о п а  Crnoga stisnuli, jerbo na rnorju je 
strahoviten viher bil i turske ladje nisu 
mogle svojim na pornoé iti.

Belgrad, nov 19. Ferdinand kralj svojega 
brata, Fülöp koburg golhai hercega s tajnom 
missijorn Karolj romanskornu kralju je poslal.

Konátantinapolj*, nov 19. Ministii su 
I opet tak odredili vu sednici, da bója do 
izadnje kaplje krvi budu tirali. To su taki 
na glas dali sultano, koj je to potvrdil. 
Okolo CelepkŐ Mahmud Muktar paáa plazé- 
rani bil i sad su ga vu pruski ápilalj od- 

{peljali. Pruski postain* na svojim automo- 
j bilo je dal vite2koga paáu vu ápital spraviti. 
Mahrnud tr: kuglje je dobd vu télo. pák i 
konja su mu strelili. Za vezda se joá dobro 

|éuti. Srbi >u je na trideset korakov blizu 
dobili i onda su poéeli strahovitno strélati. 
Paáa je doli opal s konja i samo svojemu 

j siugi more hvalili, da su ga ni vlovili. Sluga 
ga je na pleéa hitil i tak je s njim s ognja 
vun vuáel. Potlam su turéini pornoé dobili 
I srbe su pretirali. Bolgarske peáiéke, koji 
su na célo liniju vdirali, takodjer su je pre
tirali I smed ujih vnogo su jc na smrt oranili.

London, nov. 19 Ovdi je takov glas 
doáel, da med Montenegro i med Turskim 

: orsagu za par danov mir bude nastal
Kak je vuáel Tahy konzul? Od monar

chic Tahy Laslo je bil vu Monastiru posla- 
nik, konzul. Monastir je vu Albaniji i on je 
moral odonut poheéi, jerbo spuntani ljudi 
na smrt su ga iskali. Njegovu stanje joá 
predi, как su srbi vu varai doáli, albanci 
su nuler v drli njegve slu2benike su doll 

1 strelili, kancellariju su Sírom rezhitali i na 
zadnje su vu2gali. Konzul vu zadnji ininuti 
je nad obiok vun skoéil vu srbsku opravu 
obleCeni I prék Sumih i bregov je do Save 
doáel i tarn je na |ednim malim éunu se 
prék odpeljal. V peh-k na veéer je doáel 
dimu vu srliski opravi s velikom bradom, 
tak da su ga niti rodilelji ni mogli spoz- 
nati, sluga pák ga je niti nuter ni étel pus- 
titi. Sad je doma, i pokehdob rnu je zapo- 
védano, da nikomu nesme inkaj povédati, 
mii se na vulici veliko ni ka2e.

Vu Prizrendu pák je Prohaska Oskar 
konzul za kojega joá niti neznamo kaj se 
je s njim pnpetilo i all je joá vu Zivljenju 
Jeden telegram tak piáé, da srbom je naj 
prveáe delo bilo, kad su vu varaá v drli,

4 4 ;
da decu, 2enske i starce neéimurnu zakoleju. 
Так su zaklali slojedenajst dece, trideset i 
pet 2enskih i vnogo starcov. Nekoji su na 
ostrak-magjarski konzulat vuáli, divji srbi 
za njimi i sve su je postrélali, takodjer i 
konzulatovu dru2inu. Konzula plezéranoga 
na obéinsku hi Zu odpeljali i tarn su ga zat- 
vorili. Jeden telegram tak glasi, da su Pro- 
hasku zaklali i ako je to istina, onda niga 
viáe pomoéi, da naái nebi vu srbiju vdrli 
i srbe strahovitno kaáligali. Vu ovim poslu 
céla Europa bude znami.

Konátantinapolj, nov. 20. Bulgarci v 
éera jutro rano su naglo se navalili na 
tursko lévő i désno stranko, ali turéini su 
je nazal hitili. Okolo Kuéuka su od trgli 
jedno brigado bulgarsko, vu veliki siti je 
vu Kolibrac se átela poteéi, ali n»je mogla 
Célo brigadu budu unidtili ili pak vlovili. 
Rano su poéeli átuki pucati od obedvé strane. 
Proti veéeru su iurki se navalili na bulgarce 
i dalko su je pretirali. Turski Seregi su sad 
vu jako dobri poziciji i vu dobrim poloZaju 
i to tak bude i na dalje ostalo, ako je vu 
redo budu hranili. Turéini to nakanenie 
imaju, da naj menje za tjeden dán na céli 
limji budu poéeli bója proti savezu i tak 
misliju, da pred Catald2om se bude sreéa 
na turéinsko stran obrnula. Vu Konátanti
napolj je takov neveruvani glas doáel, da 
Kuropatkin ruski general, koj je proti japá
nom célo bitku sgubil, vodi bulgarsko vojsku.

Rus je naznanje dal turéinom, da po
leg velike kolere na nikakvi naéin nebude 
dopustil, da bulgarci vu Konátantinapolj v 
dereju. Kolera se véé i vu Belgradu nastanila.

V Budapeátu vu delegaciji Nagy Ferenc 
delegatuá je interpeliral Berchtold Lipot od 
svunaánji poslov ministra, da naj popravici 
da vun, kaj se je pripetilo znaäim konzulom 
vu Prizrendi, zakaj su srbi vu konzulovi 
hi2i, kam niti s jednom nogom nebi smeli 
nuter stati, krvno kupeliáée zrokuvali, tarn 
konzulovu druZmo, deco i 2enske spoklali 
i konzula sobom odtirali i poleg nepoznatih 
glasov i njega zaklali. Na mesto ministra 
grof Wickenburg je dal odgovor vu kojirn 
je s rekel, da sad je kri2icija i ako su nas 
tarn samo naj menje sbantuvali, Srbi ja ne
bude to na suhuma odnesla. Vu ovim poslu 
je céla Europa s narai. NaSi su véé nez- 
merno soldaéije spravili s bog toga na 
Srbsku granicu, da si odn.ah zadovoljáéinu 
zeniemu, как se pravica zazvédi.

Poéel je malo mirneái veter puhati od 
Balkana. Pred dvenn dani je tak otalo, da 
Austna-Magjarska presiljena bude s oruZjem 
zadovoljátinu zeti od Srbije poleg one bez- 
obraznosti koji su vu Prizrendo napravili. 
Srbi su malo itak se prestraáili i za odproé- 
éenje prosiju. Sad joá samo morsku posta* 
jaliáée zahtévaju na Adriji, to рак njim ne- 
budemu dali. Ako pak bi se itak poleg 
ovoga maloga posla Europa s bunila, как 
to srbi misliju, na jedenput bi dvajsti mii- 
jun Ijudslva vu oru2ju stalo i potrodili bi 
na dán za svakojaéke bojniéke stvari i na 
poruáene varaáe tri-éetiri miljun frankov. 
Za éelirinajst danov najmenje petslojezer 
rajemkov i stojezer mrtvih bi bilo. Fabrike 
bi morali zaprli, poljodelstva nebi bilo, trgo- 
vina bi prestala, svi banki bi prepali, orsagi 
pak pangrotérali. Vu Parisu, Berlinu, Beéu, 
Budapeátu, Moskvi, Rimu i vu viáe vekdih 
varaáov strahovitna kolera bi se nastanila i 
od glada vnogo ljudstva bi poginulo. Po 
selah bi samo starci, deca i 2ene ostale. 
Petdeset lét nebi dosta bilo, da bi se to sve 
nazat nameslilo. Takov kip prednami le£i,



dvajsti rniljun obitelja bi va strahovitnu pojatu vufcgal i od njega 9 jezer korun — Cizm ica kupovanja. Vetornane
nevolju doSlo. Vender nas Bog obCuvaj od vriednosli peneze i dragulje vkral. su pet bulgarci — med njih dvé oíficéri —
toga. — Urtirl je  jeden turski soldat, stanuvali na Galgocu, koji su u bliftnji b-

Naj vaíneáa stvar je sad to na bojnim Izmedju kapoävarske lurske soldale je jeden potvarski (Niitravarmegjija) kazmom 25 jezer 
mesto, da kolera je zastavila nepriatelje i prosti sóidat, Ali ben C»rCemba vetornane komád Ciztnice (bukkanCe) kupovali za bol- 
poleg toga su *Sad mir napravili med sobom, u tuberkoloziSu umrl. Njegov sprevod je s garske soldate. BikkanCe mora kazn ona 
da se budu mogli pogoditi, kaj bude sad soldaCkom paradom bil svrfieni, na knjim odmah odpremati, céla svota (225 jezer ko- 
svaki dobil i kuliku bude moral túréin kvara su i nafii, tamofinji soldati nazoCm bili. Boga- run) se odmah splati íz bulgarake orsaCke 
imati Za vezda lak stoji sivár, da oruÉje je bojeCoga muzulmana su né u groblju, nego kasse. To se razme, к ratu treba sarnu pe- 
jofi nijeden dőli del, ali morebiti, da za kratko zvun varasa, na neulralnim mestu zakapali. néz, penez i pen z!
vréme i to bude se pripetilo. — Carevic je odzdravil. íz Péter — U Dunav je opal. November rm-

Kaj se je do vezda pnpetilo na Bal- vara javiju, dt je ruski c»r i njegva fami- s< c 18-ga u noCi 2urkau lfitvan 49 gudifinji 
kano, to sve moCi vu nádim kolendaru lija ostavila Sptlu i u G‘rskoje-Selo su se ladjar je u ujpeftlskun pristanifitu íz jedne 
• Medjimurskirn« Cilati, koj je ravno sad iz putuvali. To tuliko znamenuje, da je mali ladje u Dunav opal. Brodari su ga vanbramli. 
lazil vun s álamparije. Kaj pák bude se jofi Alexej priestolonasljedmk, proti komu je — Ratoprem a. Honvédski ministar
dogodilo, to рак vám od nedelje, do nedelje atentat bil, veC odzdravil. ie u YWisz Maufréd Cepelski tvornici 128
vu naSih »M^djimurskih« noviuah sp fi*mu. — U Srbiju skoceni nadporucnik. komád gibue knhnje i druge, pri kuhaniu 
как smu i do vezda. D »klem kpj od bója íz Uividéka, od lamofiujega 6 bro|. pjefiiC- i peCenju hasnovite - siváré odredil. U 
oCe C táti, najde vu Modjimurskim kolendai u koga regementa je В »gdanovC Pal Serb Ivormci céli dan i noó délaju i neprestano 
i vu Medjirnurskih novinah. poslajani nadporuCnik u Belgrad skoCil i i^Ceju leZake. M >zbit Ce ipák biti nekvu

------------  gori se je dal vzeli u s» rbsku vojsku. bedasta mobilizacija!?
K A J  J B  NO Y O G A ?  — Samoubojni perovodja. T kuCeg — Neseju nase soldate na hatar.

-----  meseca 17 ga dana odveCer se je n Z igrebu U Budapest»!, gde sad пай stari kralj st.:-
— Vojvoda Festetics Tassiló  — Chavrak Leo, od orsarkoga k< rmana pero- unva, od vojska miniéin i generali mkaj

vladalac od Albanie. Nefitere bud.tpefi- vodja u glavu slrelil. Nesretui mladi Clovek, kuhaju, saino to neznamo kaj i как? Iz 
tanske novine toga gl.isa su rezfiinle, da koj bi mogel u njegvi sluZbi vei koga karri duevnike Citamo samo to, da пайе soldate, 
od Albanie neodvisnost veC se za sigurno era delat po vremenu, je odm. h umrl rode decke veC jako neseiu vlaki na
kaZe. Z i  Albanskoga kneza hoCeju u prvim _ Zaklal je svojega m lajsoga *,alar’ 1 1° u slavno В »sniju Íz Szuinb.il-
redu kestheljskoga vlastelina, Fesletics Tas brata. N» Sz»badki se je strnéno krw.luc Ь’*Ин j»vi|U, da veC od 4 Se da iiov niari-
s.lo vojvoda dobili, koga Ferenc Ferdinand nőst pr petilo. U Tak.C J.mofiovi b Zi su bib* nere 1 kanonére odpremaju pr« ko Szombit-
priestolonasljednik jako Ijubi i poátuva, i kőim»» Curek g» bilo dostig! Grubjau h Zoi u Tnesl- ~  lz Szeg* da javiju, da
koj velikoga imetka ima. Drugi bi bil W.n- gazda je pred polnoCi iz duma odifid i pot l,reko Sz-g**d — Riknfiakini filacionu od 
discbgiälz Lajos vojvoda. 1нт na pijan je nazaj doáel. Njegva r-uprug. 'U'iiuCeg . ti* dna poCamS stalno neseju sol-

—  Sam oubojstva. Public J o £ e f  bela- |e к  maleri vujSIa i kada je muZ za nju P r r k , )  Szilndka u B j s i h j u  i Dalin »ciju.
tinski mlinar-pomoCnik, koj je pri Weis* ifiéi, йене su sí na ŝ ebe zatvorile vrala, al ^ ,klt* И,ак b C-* n* kaj b ti tamo na h.itaru, 
Béla belatinski paromelinu bil u slu .̂bi, se TikaC je prékplazil na |>ro-Ce i dolip;*d»vSi 11 grbavim orsngu, vu onu slavnu Bosni u ! 
je u proélim Ijeduu jeden dan na svo|im je joS s \ekSom srduo>l|um juriSal n hiftu. S’̂ bijanci inkák ueinreju u nnru biti, ш kéj 
slanu u prse slrelil. R ína mu je pog beljm. Dók su fcene vujSle, dimo je doSel od grub M||b !ako &rbi, brséas naSi soldati moreju 
Zrok je nepoznat. lan^koga óloveka slareSi brat Ferenc, i |»ой- Pnpravni Ы. na to, da nje rnalo naCoha u.

— Kazniona kastiga. J j S se je na potal je pijanca. N.i-lc se je und i»j b svadja T') 8e ,,a fl ,,,0,na mora pnpetiti, im cdi
protuletje pripel lo, da su dvé damaSaiski nastala, hitali su se i-med lém je F*jr**i c s ^ Iе u Ognju, a Seibij tinc J• S
moinaki Novak Giörgja s kuliCami dolivud- IPdnim h  pnim notom nj« gvoga mlajéega dalje рийе ognja. Nesretni narod, kakve be- 
rili. Silóinak Novak se za kralke тике и brata, J moéa dvékrat vpiCil. Veliki mir je dastoCe thda nied puka.
mrl. PoCimtelje, Koczian M *t|«S i Furdi Mar- uastal i kada su 2ene hudoga slutili, nazaj Ogenj. T kuCeg meseca 13 ga da-
tona su 2andari uhitili. Nigik niiaiski kr. su se povrnule i и krvi na mrtvoma su na Iе na Kadarkutu (Somogjvarm.) Vaödé 
sudbeni slol je vezda obedvé rnom ike od- T kaC Лапойа. Zmdari su uhitili krv- "Iе bnr*ov paronielin podpuiioma dol zgorel.
sudil. Koczian je 5, a Furdi puko 4 godifi uika, koj je prije tajil, nego da su ga od* bvar je 20 jezer korun Melm je bil o |̂e-
nju kaznionu dobil. uesli na prolievanje krvi mesto, spozuai je guravan.

— Kultura _ bez ogrjev N'gjsa- sv°lega ®ina, i pokazal je mesto, kam je Umoril je vlak. Kobna nesreCa
lonta (B  harvarmegjija) van.fi nna na Simon- skr'1' se. jeL рГ^ И',а 11 pn'älm' 'Jed,,u na tomw«:
kerék. tanj. jednu fikolu, koja je od cent* ~  Naglo smrt. Na U .gvaru je M ^b 'ku ii  filac.onu GjoC. Janofi ujdombovarski 
гита na flest kilóméira daleko. Ovu fikolu halié Janofi varafiki zaslupn к и rninuCeiii k.r^ ' ^  pri s 'hanju med d\é pun n*
и de2d|enu vremenu leítko moreju mali di- l°rk poldne na varafiki sedn ci skiipa opal L° e 1 op 011 mu r‘ ^,e P°dpunoma zdiobili
jaki dostiCi. BrfiCas tomu je zrok, da je va ' za neStere minute umrl. MihaliC je 66 go 4 ^ ,re nl c ovek Iе za nefitere иге med
rafi jofi do vezda né poslal ogrjev, lojesl dine star bil, i srCna uzma ga je zaklala. 5 T,IIP,H íí11* ’® . ,
drévo za slran Skolu; uiitelj pako, — jako — Kralj. I. Ferencz J < Ы  magjarski M . J r 5 ' ' b “ nt own, ' k- M" el' 
apametno, — jc dijaké dimo poslal slim, kralj je tekii. eg meseca 19-ga dana na Í ' 4 ■- 6‘k , 1 ,lf" e J 11
da зато  nek onda dojdeju и Skolu, ako Budap. siu, и budimski kral|skim gradu vu , , * ' Pred le<llie druélve oiilo-
bude dimnjak kadil. Dók ga né ogrjnva, Sveli Suf.m-kapelici bhu meSu posluSal \ ^  ГН“‘ da S'' VeZt a ,a kanskl
nega uCenja. julro od pol osem -  do osme иге Pred J d a  h « . h  S '  " a “ "«»nki." onagu

— Zmrznul je. Rassinger Sándor poldan ob deseti uri je kn lj pogledal ove : _  _8 , pP. a Rudemu vankr» i i
keszlheljski stanovmk, koj je jako póznát »‘°ve oprave, kője budu hon\éd>ki kánonén ■ , . . ^ ,íe I ^va iandari su
bil na tamofinjim pi|acu, je vetornane Па I hasnuvali. Kraljn su se oprave jako dopadali nH|MVl|, s j  ^  giid'i6 ^  ^  ' builtovnika’
GjeueSdiafi putoval, kaj tamo jednoga dru- — Bavarski priestolofrasljednik —  ̂----- -— >>N ÎM ül_____________________
goga кори je. Kada je pro'i domov ifiéi, sla- na M agjarskim orsagu. Lijofi bavarsk
boga Cloveka je Vih**r и jednu grabu lulil, kronprmz bude deceinb» г 8 »za dana m.
i tamo su ga zmr2jenoga nafili. U njegvim svoj imétek, и Sárvár (Vafivarmegdja) »loh-
«ери su 70 korun gotovi penezi bili. zil Ovd|e bude preko tri l|edne stanuval i Д  T/  (  \  J >  1 ?  1 7  \ 1

— N esreca. TakaC Jv>íef nagykapor- vad »il I lo se Cuje, da bude leden Puhorr ^  “■ XV A j  VJT A j  XfA
nakski poljodelavec |e vetornane po péska zvani bavarski bogalafi na Sarvaru je d n u  ie.mindig azt mondta, hogy ezopiök riü/éê ro. vaia-
ifiel к jedni grabi. VeC su kola Cisto puna pivotvornicu opravil. S -rvarski slanovmki ёя fehér l,‘,nt
bila s pé-ikorn, kad» se je zeml|a na ri|eg»[s velikom paradom Cekaju bavarskoga prie- с к о ,,P r.. r U“ l i l i o m a i  s z a p p a n ,  vwjpg'»'
srufiila, i TakaC Jo2eía podpunoma zakapala | stolonasljednika. ,-t do. cz<* Te-’ :  \  f scno.i я/ь. -- kaph.tó mm.lpn gyógvizortár- drogo*
Dok su nesret и spazili, lakaC je veC rnrtev! — Dmamitatentat proti svatovi. |||я1"'»*г»«г » mmdm «. ияктнЬа vágrt огИЬеп.
bil. DtJVicu I sedem di.ce je oslav.l. Na Almafiegrefiu (Ardvar.negjija) je jede,, ^ ' Г . ^ п п | Г о mt Tk%bm

— Vlovili su ga. Kapofivarski redari Dragui Demeter zvani selski rnonak dinamit- női kp7pk mPKÓv4eAr»i en n ek  tubusa
su vezda né zdavnja vlovili Arvay Janofi j atenlala osnoval proli jedne svalovi Alid»- kapható. 774 „ ю
zvanoga osoba, koj je u minuóem inesec naunl se je predi»xplodéral i Oragaua smrluo o 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ * ^ * * ^ * * * * *
10 ga dana na Csaktornja Hodufii Vilrnofiu óraiul. BoÄja kafil.ga je dostigla. Щ ф



tolla éleiének fáklyáját a vármegye tanítói
nak őszinte bánatára. Temetése ma lesz Za
laegerszegen délután 3 órakor. Halálát öz
vegyén, fián és kiterjedt rokonságán ki\űl 
nagyon sok tisztelője és jó barátja gyászolja. 
Nyugodjék bekében!

— Kettős családi öröm. Meider Mór 
drávavásárhelyi korcsmáros családja kettős 
ünnepet ült a mull bélen. Ilona lányát va
sárnap eljegyezte Schlezinger Lajos Csáktor
nyái kereskedő, Emília lánya meg (éijhez 
ment. Műit csütörtökön oltárhoz vezette 
M<yer Mátyás posta- és távírda segédtiszt 
Budapestről.

— Állandó választmányi gyűlés. A jövő 
hó 9-én tartandó törvényhatósági bizottsági 
rendes közgyűlésre, Nagykanizsa 1911. é\ i 
számadásainak m*'gv zsgál, sa cél|ából az 
állandó választmány gyűlése f. é. nov. 23 án, 
a közgyűlésen felveendő egyéb ügyek tár
gyalása végeit pedig d« с* mber 2-án, min
denkor délelőtt lél t z órakor tarlatik meg a 
vármegyeház gyüléstermében.

— Gazdakör megalakulása. A Légrádi 
GtzdaKÖr múlt vasárnap tartotta m«*g előre 
hirdetett Közgyűlését, amelyen a kör meg 
i> alakult. A közgyűlésen számosán voltak 
Nagykanizsáról, de a Zalamegyei Gizdasági 
Egyesület is érdeklődő t az üjy iráni, ahon
nan Sárkö/y Viktor titkár érkezett le a 
közg\űlé^re, hogy a gazdaköri megalakulásá
ban hathatósan lámogtssa. A Csáktornyái 
G'zdakör részélői IF szlerczey Gábor g«/d;« 
-ági tanár vett Г« >zt a g\üle>en A mega a- 
kiloll gazdakör elnöke St«rZ'in>zky La-zló 
legrádi helyettesjegyző lelt; аI» Inökm к ped g 
Fredenfeld Henriket s litkármk if|. Gold- 
scbmi dl Jó/•'t fel választ«diák meg. Hazu gy 
lett Horváth О vér, pénztárimk Aner Károly 
és könyvtáros Kis János Az alakuló gyűlést 
este társasvacsora és táucmulatsá# követte, 
mely igen lelkes hangulatban virradatig 
tartott.

— Köszönetnyilvánítás. F hó 17-én a 
Buday-féle vendéglőben tarlóit táncmulatság 
alkalmával a Csáktornyán építendő kórház 
alapja javára JO К folyt be, melyet átvet 
tünk és e helyen nyugtatunk. Az elöljáróság.

— VaSÚtÜyy. A régóta vajúdó Ahó- 
lendva — nagykanizsai vasúti ügy nagysokára 
megint tett egy lépést megvalósulási felé 
Ezt az Alsólendván I. hó 14-én meglailoil 
értekezlet eredményezi«1, melyen Stem M kiós 
és dr. Weszely T.bor engedményesek elő
adása szerml к tűnt, hogy a vasút lélrejöl 
lének semmi más akadálya nincs, mint a 
törzsrészvény« к jegyzése. Ebből kifolyólag 
elhatározta az értekezlet, hogy újabb törzs 
részvény-akciót indít; bogy a megyei hoz
zájárulás keresztülvitele tárgyában intézkedő 
s az engedélyezési tárgyaláshoz küldöttség« I 
meneszt. Miután az érlekezleten Edényéről 
és Nagykanizsáról is voltak jelen érdekelek, 
akik a vasúti ügy iránt a legmesszebb m» nő 
támogatást ígérlek, alapos kilátások vannak 
arra nézve, hogy az Alsólendva— nagykani
zsai vasúti kérdés utolsó akadályai is rövi
desen elháiílsák, ami azután az Alsóiéiulva 
—muraszombati vasút kiépítését is remél
hetőleg maga után fogja vonni.

— Napközi 4)tthon közgyűlése. A Nap
közi Otthon ma délután 5 órakor larl|am*g 
közgyűlését, melynek fontos tárgysorozatánál 
fogva nagyon is óhajtandó, hogy azon minél 
löbben megjelenjenek

—  Meghívó. F. évi december hó 1-én 
a Pecsorink Ottó vendéglőjének helyiségei
ben, kél óvódás gyérne k felruházására, lánc
estély rendezlelik Belépli-díj szeinélyenkint

4 4 '
80 fill., családjegy 140 K. Kezdete este 8 
órakor Tekintettel a jótékony célra, felül- 
íizetések köszöneltel fogadtatnak és a Mura
közben nyugiáztatnak.

— Kerdezze meg házi orvosát, hogy nmn-e 
akkor cselekszik It-gokosabhan, ha már szappant 
vásárol, hogy csak a kolozsvári Heinrich-félt? 
S'ent László fertőtlenítő pipera szappant veszi. 
Megóv minden ragályos beteg-égtől.

—  Gazdasági egyesületek tevékenysége 
a többtermeles érdekeben. Föídmiveié^ügyi 
miniszterünk jelszava, amely szerint min
denkinek többi« rim lésre kell törekednie, 
úgy látszik, nemcsak jelszó marad, mert 
minden téren azt lal.uk. hogy gazdaközön- 
'égünk csakugyan komolyan törekszik a 
többtermelésre. Igv gazdasági egyesületeink 
körében élénk mozgalom indult meg min
denfelé a többi* rmelés érdekében. Az egyik 
lenyészáll «tokai o-zl ki, a másik műtrágyá- 
zási kísérleteket vég* ztel, egyszóval mindenik 
teljesíti kötelességéi a nép jobb gazdálko 
dása érdekében. Miután pedig éppen a mű 
trágyák segélyével lehet legkisebb befekte
téssel, legkevesebb fáradsággal, legjelentéke- 
ny»bben fokozni a termés átlagokat, külö 
nősen a műtrágyák megismertetése és ter
jesztése erdőkében működik több gazdasági 
egyesület. Így a temesmegyei és a torontál- 
megyei egy«*sületek nagyobb mennyiségű,! 
ingyen műtrágyát osztottak ki kísérletezé
sekre kisgazdák között : ezenkívül pedig a 
toronlál- és szalmármegyei gazdasági egye- ;

— ül«‘l«-k összes községeiben szakelőadókat 
! küldenek ki a tél lolyamán, akik a népnek 
m« gmagyarázzák a műtrágyák lény«‘gét, busz 

inát, hogy rá m u ta tn ak  arra, miként kelta 
műiragy.iléleségekel alkalmazni s minő haszon 
várható alkaiiuazásukból. Ölömmel láttuk a 
gazdasági egyesületeknek ez irányú műkö
dését és m«-g vagyunk győződve, hogy a 

I működésükkel a többi« i tnelés érdekeinek igen 
jjelentékeny szo'gálatot lesznek.

— Megszűnt járvány. Alsólendván lud- 
valevőleg több héten át szüneteltek az ö-z- 
szes iskolák, m* rl a városban sarlach-jár- 
vány dühöngött Miután a járvány megszűnt 
nek tekinthető, a tanítások az ♦ gész vonalon 
újból megkezdődlek.

— A Balaton új gőzöse. A Balatoni 
Szövetség áldásos működésé ismét megtenni

ja gyümölcsét. Elnöke, Övári Ferenc dr. ki
járta a minisztériumnál, hogy a Balalon- 
Knllusz fejlesztésére jövő évi költségvetésé
ben négy millió koronái felvegyen Ebből a 
hajópark gyarapítása céljából kétszázezer К n 
egy’ új gőzhajót építenek, mivel a jelenleg 
forgalomban lévő hajók nem elegendők a 
közlekedés lebonyolítására.

— TŰZ. Folyó hó 18-án reggel tél 8 
órakor lűzlárma riasztotta fel Perlak lakóit. 
Krémár Józsefué Vásártéri utcában lévő háza 
gyulladt ki s lett a lángok martaléka. A 
kár 8 — 900 korona Az épület csak részben 
voll biztosítva. A lűz a padlásra felvitt s 
meg teljesen el nem oltott széntől kelet
kezett.

Járványos kutyabetegség. Perlakon 
a kutyák között járványos betegség ütött ki. 
Több kutyát agyonlőttek.

—  A szénkénegezö gazdak figyelmébe.
A földmivelé-ügyi miniszter f. évi 119048 
sz. rendeletével meghagyta a sz^nkémgrak- 
lárak kez«‘lőinek, hogy amikor a szénkéneget 
kiadják, figyel meglessék a feleket, hogy a 
hordókat а к üiílés után lnd«‘g vízzel jól 
öblílsék ki. A szénkénegraklárak vizsgálata 
alkalmával arról győződlek meg, hogy több 
hordóban a szénkeneg fekete és piszkos, 
minek az az oka, bogy aszénkéneget igénybe 
vevő szőlőbirtokosok a bordó kiüiitése után

azt nem mossák ki s emiatt a hordóban
tekete, piszkos lerakódás képződik. Saját ér
dekében cselekszik tehát minden szőlősgazda, 
ha a felhívásnak eleget tesz.

— Egy 48-as honvéd halála. Ráth Já
nos, 48-as nyug houvédszázados életének 
86-ik évében f. hó 12-én Murakirályon el
hunyt. Temetése 1. hó 14-én történt a köz
ség lakosságának élénk részvéte mellett. A 
bírnál Harmat Nándor ligetvári körjegyző 
búcsúztatta el megható szavakkal a nem
zeti függetlenség egykori harcosát. Az el
hunytat nagyszámú rokonsága siratja. Legyen 
áldott emléke !

— A benzin drágulása. A soproni ke
reskedelmi és iparkamara jelenti, hogy az 
Apolló kőolajfinoniitó r. t. a kisiparosoknak 
a benzint drágábban szállítja, mint ahogy 
a kereskedelmi kormánnyal kötött szerződése 
kötelezi. A kamara figyelmeztette a keres
kedelmi minisztert erre a körülményre, aki 
felhívta az Apolló budapesti igazgatóságát, 
hogy a kisiparosoknak t. évi augusztus 15 éig 
szállított benzmmennyiség után 18 koronán, 
ettől az időponttól kezdve pedig 23 koronán, 
vagyis a megállapított árakon fölül számí
tolt összegeket az illető kisiparosoknak leg
később f. évi november hó 30-ig térítse 
vissza, a jövőben pedig a megállapított árak
hoz alkalmazkodjék. ,

—  A Cigarillos vidéken Is kapható. A 
pénzügyminiszter legújabb rendelete alapján 
a Cigarillos f. évi december hó 15-élöl kez- 
dődőleg nemcsak a dohánynagyárusoknál, 
hanem az összes trafikokban kapható lesz. 
Ára darabonkint 5 fill.

— Világhírű gyermekorvosok egyhangú véle
mény ■*, hogy h gyermekek elismert, legkiválóbb 
téps/ere ;tz «Jvai sz á ' ideiétől kezdve a *Phos- 
phaliin*- Falliéies«, m rl nagyon könnyen emészt
hető, igen ke lvines izü, a f gzást megkönnyíti és 
biztosítja a csontrendszer fejlődését.

— Tolvajlás. Mull hétfőn éjjel egy fur
fangos tolvaj Pálfalváról két lovat, kocsival 
«•gyűlt ellopott. Feljelentés folytán a csend
őrség mozgásba hozta az egész környéket, 
sőt a szomszéd vármegyéket is értesítették 
a lopásról. A körözteles eredménnyel járt. 
Amennyiben Szigetvárról vett sürgönyi érte- 
-ité-hől kdetszőleg a lovakat a kocsival 
♦ gyűlt otl megtalálták, de a tettesek kereket 
oldottak. Az erélyes nyomozás folytán a 
bitesek egyike azonban mégis hurokra ke
rült A többit tovább keresik.

— Fonyód új fiirdöneve. A belügymi
niszter a Fonyód község határában fekvő 
fürdőhely nevét В ilalontenyvesre változ
tatta meg.

—  Pályázati hirdetmény. A zalaeger
szegi tanítói járáskor pályázatot hirdet a 
Szépeikén tartott közgyűlés határozata él
teimében 40 К tanulói jutalomra. Pályáz
hatnak oly járásköri tagok gyermekei, kik 
közép-, vagy középiskolai jelleggel bíró tan
intézetben járnak. Pályázati határidő dec. 1. 
A folyamodása tavalyi bizonyítvány alapián 
történik.

C S A R N O K .
Egy éjét tölték Túrában,
Ellen, szomjan, tortúrában.

így szólott a Karmelita :
Ha télre lépsz Kár, Melitta.

A barátnak van csuhája,
Nincs annak, ki karcsú, hája.

Amióta a kalapja karimás,
H gyjék el nekem, hogy a Kari más.
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Sve poäiljke, kaj se tiőezadr- —  m  Preipltti* oím je.

novinah, se imaju pos- В  f l  И® VB I I I  f l  I  I  jj^É I  Na се о ...........
na ime urednika vu l l f |  I  I  I  I  H i l l  I  I  I  Na pol  4 kor.
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Izdateljstvo: i f lL U jl lT lU IIJ L  РфШ"‘ 2°
knjiiara Strausz Sandora . -... . . . .  .
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poäiljaju. Izlazi svak i t je d e n  Je d e n k ra t  i to :  sv a k u  nedelju .  raöuiujii.

Odgovorm urednik: 8uradnik: l*d»<#lj i vl**tnik
ZRÍNYI KÁROLY. PATAKI VIKTOR. STRAUSZ SÁNDOR.________

vu red zeti. Nije polrébno nikakve parade je uvék vu krCtni, kakov red je dorna S 
G a z d a r ic a m .  delati, пек зато  s marljivost|om CistoCu vekSinoma pri takvi hát néga nikakvoga

del2ati. reda, tomu pak je najviäeput 2ena kn\a,
I vu naj vekSim siromaStvim od gazda- tomu nije treba uikakvoga stroSka, koja ni man za mu2a, nemarljiva je i sama

rice visi, da se pri hi2i svaki dobro Cuti, sam0 malo spretnost i marljivost. Nekoji je joS bolje potroSliva, как je mu2 Vu ta-
ako si зато  malo Iruda zeme i nije ne- nriisliju, da je lo lépő, ako svakojaCke c Ire kovim mesto, néga nikak\oga reda i inuZ
marna. NiSCi naj ni misli, da samo lam je ,19 vé^iju po slénaj i onda pollain pak se se veseli, da more s coma odili i ni vidi 
lépő i dobro, gde za drage peneze kupiju nj smisli, da bi barem na Ijeden je- domaCu neCistoCu.
svakojaéko cifrasto pohi2tvo, kipe i zercale denpiit praha doli pobrisal ili slepel. Jedna JoS i takviga mu2a moői od krémé 
i druge paradne slvari, nek tarn je mir i  ̂jsja plavta na Sublalo, Cisti obioki, nekakov oteCi, koj rád vu takvo druítvo hodi, как
Cast, gde se na svakim falaCko vidi, da se cvgt vu téglec, Cisti férungi je ravno d*»st , je sam, ako 2ena s radostjom i s Cistofuni
gazdarica za sve brmi i svigdi ie jeno oko, j a ^|0vt k more reCIi, lu .je vredo gazdarica njeinu priliku da, da se skim vise duma
gde je treba nekaj vu red zeti i po*na2iti. Vu {akvim stanu je mir, lo pak je nai zader2 ivlje.
Lépi stan, gde je sve siromaStvo vu redo i |ep<$e I]a 8véto. Bez mira néga radosli, gd>* Tarn je samo zadovoljnost i blagoslov, 
Cisto, uvék зато spametno i marljivo gaz p.,^ je га(10!ч̂  tau. je i Bo2ji mir. N je bor- gde 2ena i mu2 jednako se briniju za d* cu 
darico hvali. Dosta je, ako Clovek samo meg jHm iihjlep^e i vugodno, gde je cifrasto i |ednako délaju zanje, da je vu miru Вой- 
malo pogledne vu sobu, da najedenput zna, , j r .,g 0  p(>hi2tvo, hi2m pak s praznim srd- jem rnoreju odhraniti. Példo si moremu zeti
kakva je gazdarica pri hi2i GJe vu redo com |10diju okolo, nek tarn je dobro, gde od malih ptióicah, как paziju i как radi
gazdarica, tarn je uvek svaka stvar na svo 8Vagj vu 8r(jcu Cuti radost pratna drugomu, imaju svoju gnjézdicu, od kud si budu po 
jim mesto, Cisto i sna2no. kinC je уе|л^  gde jeden drugoga razmi i vremenu svoje male spelali.

H 2a je onda vu redo, ako je svaki gde ni mrziju i ni svadiju se s rinrum med -------------
dan dobro s luftana, pometena, mgdi se sobom. Tarn je B«>2ji blagoslov, gde 2ena Rql korhaki h n i
smetje ill prah ni vidi i sténe su lépő po- spametno zna i razmi rastalati ono, kaj mu2 1 v
liCene. Gde Clovek ni vidi vu svakim vuglo s legkotn rnukorn zaslu2i. Tain je zdravje i Sest tjednov traja veC taj boj, vu ko-
ili kotu pavuCine, pavuk se samo tarn nas- zadovolnost, gde je sve vu redo i Cisto, gde jem su tak doli deli Turski orsag, da )e
tani, gde mira ima i gde ga svaki dau ui se trudni Clovek vur miru more poCinuti moral za mir prositi i sad Europanski via-
bantujejo sna2ejom. Tain se nastaniju sva- Takov stan je uvekKu pameti Cloveku kam dari dojdu na red, da nebudu dopustili Cis-
kojaCki kukci, gde mira imaju. BormeS mar- gud ga hiti sudbna i navék rnu na pamet lam uniStiti ov stari i negdaSnji orsag. Ako 
Ijiva gazdarica niti jeden dan ni zarnudi, doideju öve réCi: Dilko sem bd po svéto, na nekoga nevolja dojde, nigdar ni dojde
da nebi sobu lépő pomela, posna2ila, da svigdi mi je dobro bilo, all najbolSe tni je sam». К veliki nesreCi je joS vekSa doéla:
nebi sobu i postelinjav dobro s luttala, po- itak doma. kolera Na dan po jezero turCina pogine od
hi2tVO pobrisala. Vu pomnjivo pospravljeni Gde mu2 ima mira i zadovolnost pri kolere
hi2i svaki se dobro Cuti, prém ako gazda- bi2i, tarn ni misli na krCmu i na pilvinu. Pri Kumanovi su dva generali vodili
rica i to razmi, как je treba pristojno sve Samo poglednite takvoga mu2a, 2eno, koj srbsku vojaku proli 80 jezer lurCmom. Clo-

■p ,  j  grozno Cloveka motriio, ко se sam Séta kdo dvejsti jezer korun skup naSparam. Svo
irrGU SUuOni. g,lcj — me(j njimi. Cudni 11udi su to. Svi íparanje si lepő dől napidéin v edno knji-

Mnogo poimíb у evojem iivienju g zdavi. i svi naSem.ieni po najnovejSi modi. 2ico, v bilje2nico, in ко dojde zadnji v те-
•Ьои1 b^e^Tminl0praye*pm Аmpaк Clovek к tomu nemre reCi, da su i secu, si prosle Ijedne svo Sparanje, skup z
In moine proti kritiki? neoljudni, joS preudvorni su, как se reCe: raCunam, in ко mi verjeft ill né, svo Sp.t-
In odgovor takov ja Cujem: Ргауе francuzke narave. ranje vudri na jezere, i jezere !
»ZIO-  brate ravno паоракЧ Так sem se dobro poCutil med njimi, — Idi se sollt s tvojimi jezerkami, ja
V peemih glaa U je nevogudem, v p ln n  n r i ix tp l in -  i . , A ■ 1 JI fui piameni redifi avak I« 0d ve,l,n PHjaieiJU. ti ran Cista lllC neverjem.

• — CijeS amice! Kak se je luátno Se- — Jer т е  nerazmiS!
To'je JvfiaY- mpiâ jiv°aVs'iia. lali lu tak m<‘d 8(>sP(>doj. Covek naenput -— BormeS nerazmim te, как mores
Mnogo spisai sem v«>i ja pesmih, misli, da |e kakovi zemeljski gospon ! Kaj né? lakvu tiedastu Salu nabijati komu drugomu.
ITt í A i a ; " ,«bimb l m"0iin0j -  -  mi r , te  g zdnvo p.lani T , ! Ki groM néz,nőre.

Kutnyák Márton. ll Se lahk0 ,,0ful'í' za kaj lakvog*. Siromek ! _  Tltk т18|й ?  No onda т е  posluüaj.
Keeitheiy. Siromak vera, in ti si niaaj né jo ta|(( se osvedooiä, da je sve Ziva isiina!

------------- •  boljSi od méné! _ Pi Cm!
R n W I k i  “  KaJ 91 rekel? Da sem nikaj né — Samo т е  sluStj, как poCnem ápa-
UOHUUIU. bolj5j od tebe? rati 2e od zarana: Svako jűtro bi lakho i$el

Jednoga tcploga létnoga veCera se od- — Né bormeS! v kavano пн IruStok, in rajSi doma ostanem
pravim Sétát na glavno ulico. — Topéi jug — Ej! — Pomisli si samo, da sem pri Casi mleka. i pri 2ernli. V kavani bi pia*
negdi tarn doli iz Medjimurja je podpuhaval joS né pri letah, in veC imam svaki mesec til ueimenje za sve skup dvé korune, doéim
po dugi ulici, in vedril Ica SetajuCe gospode. dvejsti jezer körmi Cistogi dohodka ! т е  domaj kosta зато  dva groSa. Ostaneju
M mo mene je sve puno IjuJ h — gospode — MiCko pisano m< S ti! Né dvejsti mi dvé korune. Potlam bolje ко se idein 
mrgoielo. 2ivahno mrmlanje, i veselo pozd- jezer korun d< hodka na mesec! kopal na Héviz, luhko bi se s fijakerom od
ravlanje se je Culo po taracu gori in dőli, — Ei! Ouia koliko misliS? z bal lam, i opet domu, in ja idein- pe.-ki
— od prvoga konca do drug«)ga Najraje bi — Kol ko? sim-tam; opet mi ostaue v 2epu deset ko
sé — как se i svigdar rád — sam Sétál. — Je! run c Na obed bi lahko iSel v kakov veliki
Ali nek bilde poiskal sam si prijatelja, prvo —  NiC! Cista niC! Ali pak toliko kolko hotel, nedem ! In mi opet ostane v 2epu do
zbog toga, da me je veó Cakal na voglu, a ja. Najmenje. I>e!deset korun. Namesto, dabise po obedu
drugo zbog toga, da Cluveka ta naSa inter- — Ti niti onda nedvomiS, da как lepő gdé v kakovi bandi kartal; kolovratim. Opet 
nacionalna gospoda, как gosti kupaliSla — nbfletnoma ja, nutri u jeduim imstcu; lepődni ostaneju dva stolnjaki. Namesto da na



T i s z t á n
ee világosan úgy herje 
cs foga ja el, ba szap 
pan t vesz, hogy

K O L O Z S V Á R I  
( H E I N R I C H - f é l e )  ::: 

G l y c e r i n  szappan  
T o j á s  „ 
M a n d u l a  „ 
M á r v á n y  ,,

Я kolozsvári gyógyszappan gyár 
azért lett világhírű, m ert a leg
drágább és teljesen ártalm atlan 
anyagból hészítí szappanaít.

A z  e m b e r i  k é z  m i n t  s é r v k ő t ő  

S E H S A IIÓ S  T A L Á I . M Á I ! !
Kérjen ingyen p ro s p e c tu s t !

Z ár t  b o r í ték b an  portó rn en eesen  küldi

PObblTZER SERUAMPUbATORilil
specialis  o rvos i  ren d e lö m teze t

ВЧРАР0Г, V1U Wfai-tl 10. Ftaelít J1

3566/lk 1912

A rverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság mint Ikvi 

Inlóság közhírré leszi, hogy Varasanecz 
András (n(K Giavák Ágolával) muracsányi 
lakosnak, Vtrasanecz András (nős, Vara
sanecz Katalinnal) u. o. lakos elleni végre- 
hajiási ügyében 299 kor. löké, ennek 1911. 
évi szeptember hó 24 napjától járó 5% 
к 'illata, 7e°/o váltódíj, 82 kor. 41 f eddigi, 
20 kor. 75 f árverés kérvény! költség be
hajtása Végeit a nagyktmzsai kir. törvény
szék, a p iliki kir. járásb róság területén 
fekvő Muracsány községi 1089. sz. tjkvben 
foglalt 374 hrsz. ház 200 sz. a. udvarral, 
ing illannak */4-ed része 200 kor. u. o. 3738. 
sztjkvben foglalt 372/b/2 hrsz. kert, a bel- 
ie|. kben ingatlan l/ A-^á ré-ze 2 kor. u o. 
3470 sztkjben foglalt 2947/3 hrsz. legelő 
Z > Zsabami dűlőben egészben 26 kor. 586/a 
szántó Zaverlje dűlőben egészben 61 kor 
586/d szánló Zaverlje dűlőben egészben 29 
kor. 2985/b hrsz rét Bereki dűlőben egész
ben 219 kor. 2164/b/2 hrsz szántéés rél 
Вarbaricsevkut dü őben egészben 65 kor. 
2260/a/l hrsz rét Birbaricsevkul dűlőben 
egészben 20 kor. 278l/b/l  hrsz rét Skarice 
Bereki dűlőben egészben 34 kor 2804/a/l 
hrsz lét Skarice Bereki dűlőben egészben 
110 kor. 9 sorsz. 8/31240-ed arányú legelő 
illetmény 8 kor. a ligetvári 244 sztkjben 
felvett 378/a hrsz rét és erdő Na Ilii dű
lőben */e-ed része 42 kor. kikiáltási árban, 
mmt becsárban és pedig : a murscsányi 3738 
sztkjben foglalt ingatlan, annak //4-ed részére 
Kvakácz Mátyás muracsányi lakos javára 
b keblezett bolliglam haszonélvezeti szolgalmi 
jognak fenntartásával s amennyiben 1500 
kor. be nem igértetnék, annak lennlartása 
nélkül

a M uracsán у község határában fekvő 
ingatlannak Muracsány község házánál 

1912. évi december hó 13ik napjan d. e. 10 órakor
Lgelvár község határában fekvő ingatlan

pedig
1912. évi december hó 13-ik napjan d. u. 4 órakor

Ligetvár község házánál dr. В ményi Zoltán 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbenjöltével 
megtartandó árverésen eladalni log.

Kikiáltási ár a fentebb kitelt b« csár 
melynek 2/3 nál alacsonyabb áron el nun 
adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
\ 0°/0-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pír! an a kiküldőit kezéhez lelenni.

Vevő köteles a vélelárt három egyenlő 
résziéiben még pedig az elsői az árverés 
jogerőre < melkedé'élől számítandó 15 nap 
alalt, a másodikat ugyanattól 30 nap alall 
a harmadikat ugyanattól 45 nap alatt, minden 
gyes vételári résziét után az árverés nap- 

jalól számítandó 57» kamatokkal együtl az 
árverési feltételekben meghatározóit helyen 
es módozatok szerint lefizetni.

Perlak, 1912 aug. 30 983

3567 Ikv. 1912.
I. Árverési hirdetmény.

A perlaki kir járásbíróság, mint Ikvi 
halóság közhírré teszi, hogy W»iszHd Ignác 
muracsányi lakos végrehajtalónak Gudlm 
Mátyás (nős Varasanecz Franciskával) u. o. 
I »kos elleni végrehajtási ügyében 92 kor. 
84 I tőke, ennek 1912 április 27. napjától 
láró 57» kamata 41 kor. 20 f. eddigi, 18 kor. 
30 I árverés kérvenyi költség behajlása vé- 
g> tt a nagykanizsai kir. törvényszék, a per-

U o

1 laki kir. járásbíróság területén fekvő Mura
csány községi 440 szljkvben felvett 2036 
hrsz. Okolek dűlőben levő szánlóíöld egész
ben 42 kor. az u. o. 2055 hrsz levő rét 
egészben 29 kor. az u. o. 2058 hrsz. rét és 
szántó egészben 7 kor. 3075/c hrsz. Polyanik 
dűlőben levő szántó egé-zben 305 kor. u. o. 
5383 szljkvben foglalt 339 hrsz. ház 186 
sz. a. udvar és kert ingatlannak végrehajtást 
szenvedő nevén álló % 4-ed része 580 kor. 
u. o. 2162 szljkvben foglalt 571/a hrsz. 
szántó és rét pri C rkvi Zaverlje ingatlan 
7, ed ré-ze 24 kor. 571/c hrsz. szántó és 
rét pri Cukvi Zivertje ingatlan */,-ed része 
48 kor. és u. o. 228 szljkvben foglalt 8 és 
9. sorsz. legelő és erdő illetménynek В 13 
és 19 sorsz. a Gudlin Mátyás nevén álló 
7e °d része 20 kor. kikiáltási árban mint 
becsálban

1912. évi december hó 14-ik napján d. e. 10 órakor
Muracsány községházánál dr. Reményi Zoltán 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbenjöltével 
megtartandó árverésen eladatni fognak.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melynek e/e-nál alacsonyabb áron az ingat
lan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
1 0 %  ét készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni

Vevő köteles a vételárt három egyenlő, 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
napjától számított 15 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól számított 30 nap alatt a harma
dikat ugyanattól számított 45 nap alalt, 
minden egyes vételári részlet után az árverés 
napjától számítandó 57» kamatokkal együtt 
az árverési teltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni.

Ezen hirdetmény kibocsájtá9ával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a perlaki kir. járás
bíróság telekkönyvi osztályánál és Muracsány 
község elöljáróságánál megtekinthetők.

Per'ak, 1912. aug. 31. 984

M e n  szabásminta 
wmr ш и  60 fillér!

Ú j d o n s á g !
::: Szál után szabva, tehát :::
::: szövetelvagdalás lehetetlen ::: 

Egyedüli árusítása:

Jtraujz Sándor

Strausz Sándor
könyvnyomdájában :: Csáktornyán

№  w i e s t  1  H i t t  k i t t .
A polgári isk. 3 — 4 osztályát 
végzett tanulók előnyben ré



MEGHÍVÓ. A Muraközi Pezsgőgyár RT, Csáktornya
az 1912. december hó 10-én, d. u. 4 órakor, városi irodájában tartandó

rendkívüli közgyűlésére
a társaság részvényeseit ezennel meghívja.

Cárgy:
A társaság további fennállása vagy feloszlása iránti határozat

hozatal.
Csáktornya, 1912. november hó 24. Az Íg 2 Z g d tÓ S á g .

18. §. A tanácskozási és s za v a zá s i jogot a közgyűlésen minden részvényes szem élyesen a vagy m eghatalm azott ugyancsak részvényes által 
gyakorolhatja; ezen jo g  gyakorolhatására azonban megkivántatik, hogy úgy a megjelenő, illetve a meghata Ima zo tt részvén yes is nagykorú legyen és hogy 
ezek mindegyikének érvényesülni kívánó részvénye a közgyűlés előtt legalább 14 nap óta a részvénykönyvben a z  ő nevükre legyen bejegyezve és végül 
hogy a megfelelő szelvényeket tartalm azó részvényük legkésőbben a közgyűlés megnyitása előtt a z  elnöklő kezéhez lett légyen letéve.

Pályázati hirdetés.
» I

, A Csáktornyái áh. tanítóképző-intézetben az 1913. évben szükséges élelmi cikkek szállítására vonatkozólag pályázat
hírdettetik. !

Szállítandó cikkek:
1. Marhahús (havi fogyasztás — a szünidőt kivéve — körülbelül 350 kg.), borjúhús (10 kp), sertéshús 350 kg.)

sonka, kolbász (Я00 pár), disznósajt (30 kg). <
2. Disznózsír (90 kg.), füstölt szalonna (15 kg), töpörtő (5 kg.) '
3. Li-zt (0. számú hengermalmi.) (220 kg) (
4. 60 dkg. súlyú, 6 számú lisztből sült kenyér-vekni (2000 drb); 8 dkg. súlyú zsemlye (3000 drb); 10 dkg súlyú ! 

uzsona cipó (7200 drb.)
5. Fűszer, gyarmatáru, hüvelyesek, mosalá-i anyagok; és p'dig: rizs (55 ka), dara (10 kg), tarhonya (20 kg), maka

róni (20 ku); — bab (65 kg), borsó (10 kg), lencse (65 kg); — kávé (12 kg), cusor (70 ki); >ó, ecet 'S3jncii; paprUa 3 kg), 
magyar bors, fahéj; aixi olaj; — tea, rum; — csokoládé (1 kg), mazsola, mandola, m g\oió, mák (10  ki), dió, ászul! szilva, ,
szilvaiz (10 kg); — liptói túró; n\á i sziláiéi (30 kv), s nka, virsli (450 pár), vegyes híd g felvágott (30 kg); szappan (20 kg), <
kékítő, keményítő (5 ku), borax, lugkő, mosószóda (10 kg).

6. Tej (И 0 0  liter). |Tájékoztatások: Az ajánlati ár ik egységes elbírálásinak tn *gkönnvítése célj iból kívánatos, hogy az 5. pontban 
felsorolt s használatban levő áiucikkek mintáit, további a hús és zsbnemüek szállítási felére eit a pályázók a kö/tar átvezető <
tanárnál ineg'ekintsék. — Régi szállítónak oly esetleges ajánlata, am lyben hajlandónak műt itkozik, h n.y gy njabb ajánlattevő '
olcsóbb árai mellett ö is s/á lit. fiumeiembe n* m vétetik. Ax egy csoporb in feemií'ett árucikkek közül кih • g\ ni eivet s on lehel.

Az 1 К-ás okmányból egge! ellátott, borit kbi zárt lep c -é ie t  ajánlatok 1012 év! tlocrmber hő lő. tlé/l \12 óráig uz ä\\. tanítóképző intézet igazgatójánál nyujandók be. Az aj. n .»ital ep id j i g r/e külön bá .a pénz isi-ad ..d ó  
és p dg az 1 . csoportbeli árucikkekre von itkozólag 700 К, a 2 -ra 1 0 » К, a 3. ra 50 К, a 4. re 400 K, az 5 .-re Зш  К, a <
6 -ra 100 K, mely az ajánlat e.fogadása esetén a bánatpénz kétszeresét tevő biztosítékra egé-zitendó ki. ( \ binatpéuz kizáró ag 
készpénzben, ériékpapitban, vagy takarékpénztári könyvecskében te ndő le). ,

Minden ajánlónak tartalmaznia k* li: <
a) az ajánlattevő nevét, polgári á lását, lakóhelyéi;
b) azon nyilatkozatot, hog\ a szállításra vonaiko ó feliételeket az ajánlattevő ismeri (felvilágo-itást alóürolt ig zgaló nyújt); <
c) az ajánlati árat (árúeikkenként — számm 1 és szóval kiírva);
d) kötelező nyilatkozatot arra, hogy a< előírt biztosítékot leteszi, ha ajinlata elfogadtatott <
Az ajánlatok a királyi tanf-*Uig elő e'nöklele alatt működő bizottság és a pá'yi/ó< jelenlétében bontatnak fel; a <

bizottsági halározatt kihirdetése után az el nem fogdott ajánl «lukhoz csatolt bána pénz az-mml visszaada ik. \ b zottság f nn- 
tarlja magának a jogot, hogy — esetleg szerződ-köt s ó' eiekintve — >zabad kézből való vásárlás útján biztosítja a szál.ítíst, 
miért is kívánatos, tiogy a pályázók erre az eshetőségre is árajánlatot tegyenek.

Csáktornya, 1912. november 18. <

978 í-i Zrínyi Károly igazgató. ]

DDflflDFCC e g é s z s é g ü g y i  cigaretta bűvel? és papír anconarcotíco
r iU IU K lL Ú Ú  vattával ♦  Kapható: Fischel Fülöp ( S íR A U S Z  S A * 0 0 n )  p ip lrkereskedeseben Csáktornyán

Nyoinalolt Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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