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A vasúti megállóhely.
Egy, Csáktornya jövö fejlődésére mélyen 

kihaló mozgalom vert fel szokatlan hullá
mokat társadalmunk összes rétegeiben. Napi
rendre került ugyanis a vasúti megállóhely 
kérdése, mely. úgy látszik, annyira komoly 
színezetet nyeri, hogy megoldása elől már 
aligha lehet kitérni.

Aktuálissá a kérdést a helybeli polgári 
iskolába járó vidéki tanulók ügye tette. Az 
tudniillik ez oldalról a törekvés, hogy a 
Muraszerdahely felől jövő tanulók kedvéért 
a vonat a Festetics-ulca végén álljon meg. 
hogy így a tanulók az iskolába hamarább 
eljuthassanak.

Az érdekeltség ez iránt a város elöl
járóságát megkereste s ennek előterjesztésére 
a képviselőtestület szótöbbséggel kimondta, 
hogy a vonatok megállítása érdekében a 
szükséges lépéseket megteszi.

Miután azonban ez a határozat, meg
hozott formájában, egy vasúti megállóhely 
létesítését vonná maga után s ezzel végle
gesen agyonüttetnék az évtizedek óla napi
renden lévő abbeli természetes törekvés, 
hogy a mostani pályaudvar teljes személyi 
forgalma a tanítóképző-intézet mellett álló 
40. sz. őrház helyén létesílendő állomásra 
terellessék : ellenmozgalom támadt nemcsak 
л képviselöteslületi kisebbség, de a városi 
polgárság körében is, mely a képviselőtes
tület határozatának me gsemmisítésére törek
szik abban az értelemben, ha Csáktornyán 
vasúti megállót létesíteni akarnak, azt ne

Zalaujvár felé valósítsák meg, hanem a 
Kákóczi-utca végén, mely irányban Csák
tornya nemcsak a hozzátartozó külső köz
ségekkel : Búzás és Baltyánnal, hanem a 
távolabbikkal is a legélénkebb, állandó 
érintkezésben van.

Ezzel tehát egy hatalmas közérdeK 
nyomult előtérbe. S hogy mennyire meggyő
ződésen alapuló, komoly s hozzá életbevágó 
ez a törekvés, kitűnik abból, hogy a pol
gárság anyagi áldozatoktól sem riad vissza, 
hogy a megállóhelynek a tanítóképző mellett 
való létesítését a maga részéről is lehetővé 
tegye.

Mindenesetre humánus dolog, ha a 
vidéki gyerekeknek az iskolába való járást 
megkönnyíteni akarják de mégis ennél 
sokkal hatalmasabb közérdeki szempontok 
szólnak amellett, hogy a megállóhely ne a 
Festetics-ulca végén létesüljön, hanem a 
Hákóczi-utca végén, m ely a jövő személyi
pályaudvar embriójává alakulhat ki

Hiszen mindnyájan tudjuk, miért a 
mostani helyen épült az állomás s azt is, 
hogy a vasúti igazgatóság eredetileg a mostani 
tanítóképző helyere tervezte azl. Valameny- 
nyien tudjuk, hogy mennyire elhibázott dolog 
a város szempontjából, hogy a pályaudvar 
mostani helyén van s azt is, mennyire álta
lános az óha| már évek óla Csáktornyán, 
hogy az másfelé és pedig éppen a tanító- 
képzö-mtézet mellé lelepillessék ál.

Mert érzi mindenki, hogy nagy hiba 
történt a HO-as években, amikor az akkori

képviselőtestület kicsinyes, de az akkori fel
fogás szerint érthető okokból az állomásnak 

! mostani helyén való elhelyezését mozdí
totta elő.

Ne essünk tehát újból ugyanebbe a 
hibába Ha akkor megtörténhetett a végzetes 
tévedés, ne duplázzunk arra rá ú|ból, amikor 
a múlt tévedéseinek reparálásához az első 
lépést megtehetjük.

Lássuk he, hogy Csáktornya is máskép 
fejlődött volna, ha az állomás nem a mostani 
helyén épült volna ki. Szinte mesterséges 
akadályokat gördítettek ezzel a város termé
szetes fejlődése elé. Hiszen mindenfelé ab
ban az irányban épül valamely város, 
amerre a forgalmat lebonyolítják. A forgalom 
önt életet és életkedvet az összes szervekbe. 
Csáktornyán pedig, mert a pályaudvar 
hermetice van elzárva a várostól, retográd 
irányban történt az építkezés, ami nem egy 
természetellenes szimptomát vetett felszínre.

He nemcsak a belváros szempontjából 
volt elhibázott az állomás elhelyezése, hanem 
a városhoz tartozó külső községek okából 
is. Búzás, Baltyán, melyek tulajdonképen 
hajtásai kellene, hogy lennének Csáktornyá
nak. ott vannak most is, ahol egy félszá
zaddal ezelőtt voltak. Fejlődésükről szó sincs. 
Maradiság tanyáz ott a legteljesebb mérték
ben. Semmi nyoma itt annak a haladásnak, 
mely Csáklornyát egy félszázad alatt várossá 
telte. Pedig itt is lehetne némi átalakulásról 
beszélni, ha ezek a községek annak ideién 
Csáktornya vérkeringésébe belekapcsoltattak 
volna.

Gerendás szobákból.
Irta : Pont.

Tömörkény egyik novellás kötelét díszíti a 
íennti cím. Csak tessék felnyílani az ízléses vászon 
táblát s akkor az első oldalról egy ősz, barázdált 
arcú, komoly magyar koponya mered elő. Ahány 
lap, annyi új meg új típus : s mind ízig magyar. 
Tömörkény legtöbb hőse ott születik a délibábos 
magyar róna kalásztengerében; ott növeli meg aj 
tüzes magyar napsugár; ott hullik sírjára a zsíros 
magyar föld röge. A Mihály bácsik, szőke Húsok, 
barna Viktóriák, hetyke Frantzia Gergők minden 
agysejtje, minden hús és csont atómja a sajátos 
magyar struktúra szerint igazodik.

. . .  És Kocsis Bálint uram őkigyelme mégis 
azl mondja, hogy »nem érdekes«.

Nem szándékom Tömörkény Istvánt fel
fedezni — az ilyesmihez nem értek. Hanem, hogy 
édes Bálint bátyám a kend dolgát elhallgassam, 
ahoz meg éppenséggel nincs erőm. Már akkor 
csak inkább belekontárkodunk, teszem Bőthy Zsolt 
munkájába, az sem lészen nagyobb vétek, mint a 
kend dolgát elhallgatni.

Distingváljunk csak .
Tömörkény vagy csapni való kontár s mint 

ilyen hilálos vétkei követ el, ha szerény elme
futtatásait papírra veti: vagy pediglen író, érdemes 
lehblség s akkor Bálint bátyám kendben keressük 
a hibát. Az első eshetőség meg nem állhat, hiszen 
Tömörkény babérjait ócsárolni tán lehet : de le
tagadni soha ! Ő az alföldi magyar egyik leg
avatottabb tollú rajzolója. Hogy van akkor mégis, 
hogy »nem érdekes?«

Bálint bátyám, kigyelmedben van u hiba !
Nem érez együtt a szűkszavú, képes beszédű 

Mihály bácsival ; az 6 csendes tragédiák közt 
pergő élele. okos nemessége — kendnek : nem 
érdekes : a szőke IIus hivséges szerelme, melynek 
kezdete egy fényes, éjsetét szem villanása s vége 
is csak akkor szakad, ha a feketére mázolt ko
porsón zuhog az omlós göröngy, mondom, kend
nek ez sem — érdekekes. A szilajvérű, cselszövő 
Viktória ; a duhaj, de egyébként jószivű Frantzia 
Gergő csárdái csintevése sem hevíti fel. Uram 
Isién ! — hova jutottunk : már a szinmagyar ér
zése. gondolat és cselekvés világa sem tetszik ? 
Már az ilyesmi nevetni való, ej dehogy, csak 
mosolyra sem érdemes hipokrizis ?

Micsoda címen kívánjuk akkor, hogy a mi 
Íróink a magyar erkölcsről, magyar dicsőségről, 
magyar bűnökről zengjenek, ha holmi Kocsis 
Bálintok is válogatott orrfintorgatással köszöntik 
az ilyen izü munkásságot ?

Azt mondhatnák, hogy — egy ember nem a : 
nagy közösség. Jó, jó — egyetemes igazságot nem 
kívánok kovácsolni, de ha teszem egy pár száz 
lelket számláló községben is feltűnő sok a — Ko
csis Bálint, az már gondolkozásra késztet. Vagy, 
azt is monehatnák, hogy együgyű falusi koponyák 
— és így tovább. No, no — Bálint gazda »olva
sott, tanulmányos okos ember«. Még annak a 
módját is tudja, mint kellene «intézkednie« az 
elöljáróságnak, hogy ne kelljen — pótadó . . . .  
T. i. legyen a község pék, szatócs, korcsmáros, 
kéményseprő, foltozó varga, esetleg hóhér is, ami 
mind hasznos foglalkozás s akkor: a haszon le

gyen a pótadó . . . .  Persze, az ilyesmit — inög 
köll érlenyi!

Kik fejlesztették idáig a falusi bölcseséget? 
Talán azok a magyar írók, kikről Ön, jó Góga 
Oktávián úr csak rosszat tud? Talán a mi nem
zetközi témákkal és alakokkal bajlódó íróink fej
lesztették ide a magyar polgár jó érzését?

Nem, urak, iná-hol a bibi.
Feltételezem, hogy Kocsis Bálint polgártárs 

a Hegélő bácsi naptáránál, a Bököm Muki, a szép 
Franciskó csodálatos (!) — történeténél egyebet 
nem is olvasott : még sem érez együtt az egyszerű 
életviszonyok közt élő magyar paraszttal. Nem 
érez vele együtt, mert minden csak a/.t kiáltja 
feléje, hogy felesleges a régi magyar szokás, a 
magyar erkölcs, meg nevetséges is. Az ég tudja 
honnét csöppent mai morá! azt hirdeti falún : az 
ostobák, a fukarok hordják még az ólompitykés 
pruszlikot; az ezerráncú gyolcsgatya meg éppen
séggel nevetségre ingerlő — parasztság . , . . A 
fodros kantáros kötött, bokát verő női kabátok, 
hukjel szoknyák és sálok (ó mi szép is mind ez, 
hogy a varjú vájja ki a feje búbját a kitalálójá
nak I) — : ezek nevelik a Kocsis Bálintokat.

Az az őiűlt hajsza, mely a szépet csak a 
külsőségekben kivánja fitogtatni: az törli le a 
többé-kevésbé elszigetelt magyar leikérői az ősi 
magyar vonást. És addig, míg a vezetők egysze
rűséget prédikálva naphosszat robotolnak egy-egy 
divatos — plörőzért: mind az a ini — ősi magyar 
— nem érdekes! Amen.



Ha a vasúti megállót a tanítóképző-j 
intézet mellett létesítjük, egy csapásra meg- 
változhalik minden Csáktornya fejlődése a 
külső községek felé terelődnék. A belváros 
és külső községek összeépítkezése valóra 
válhatnék. S az ekként támadt perspektívába 
nemcsak a délivasút személyi pályaudvara 
is végeredményében beleilleszkednék, hanem 
a külső községek megmagyarosítása is meg
kezdődnék.

Tehát nemcsak territoriális következ
mények kapcsolódnak bele a megin
dult ellenmozgalomba, hanem nemzetiségi 
szempontok is, melyek mellett pedig ala
posan eltörpül annak a 14—20 vidéki ta
nulónak az ügye, akik lehet, csak egy — két I 
évig fognak járni a Csáktornyái polgári is
kolába ; de ha Alsólendva nem is kapna 
lányiskolát s a Csáktornyái polg. lányiskolá
nak a jövőben is lennének ily tanulói, 
akkor sem nyernének többet a kaszárnya j 
melletti megállóval, mint a tanítóképző-intézet 
mellettivel, ahonnan az utat az iskolába 
körülbelül ugyanannyi idő alatt tehetik meg. 
miut a 45 számú vasúti őrháztól.

Mivel tehál a lovaskaszárnya melleüi 
megálló mellett csak egy, lényegtelenül el
törpülő szempont szól, a tanílóKépző mel
letti megállónak a támogatására pedig egész 
légió|a a közérdeki szempontoknak hozható j 
fel: nagyon kívánatos, sőt Csáktornya érdé-! 
kében szükséges, hogy a vasúti megálló a 
40-ik őrház mellett állíltassék fel.

Csáktornya jövőjének a kérdése, hogy 
a nagyfontosságot nyert ügy ilyeténképpen 
oldassék meg.

Felhívás a „Muraközi Tanítókor“  tagjaihoz.
Kedves Kartársak !
A »Muraközi Tanítókor« választmánya 

I é. március hó 15-én tartott ülésében több, 
a kör ügyeit érintő dologról tanácskozott, 
amelyekről, körelnöki tisztségemből kifolyólag, 
szükségesnek tartom ezennel tiszteletteljesen 
a kör tagjait is értesíteni és a dolog érde
méhez szives közreműködésüket, nemkülön
ben jóakaratukat kikérni.

A választmány — csekélységem indo
kolt előterjesztésére — a tanítókor f. évi 
rendes közgyűlésének idejét őszre (október 
hó első hete) halasztotta s tekintettel arra, i 
hogy a mull évi közgyűlés által ellogadolt 
s kijelölt Muracsány községben — az ottani 
tanítótestülettől vett értesítés szerint — a 
közgyűlés meg nem tartható, más helynek 
kitűzése egy később tartandó választmányi 
ülés leiadatává tételeit.

A »Zalamegyei Általános Tanítótestület« 
központi, valamint az »Eötvos-alap« elnök
sége által leküldött s választmányunk részé
ről f év október hónapjára kitűzött 40-ikj 
tanítóköri gyűlésen a tárgyalásra felveendő 
tételek közűi a választmány az alábbi három 
tételt jelölte ki a tanílókörnek őszi közgyű
lésén leendő kidolgozására :

1 Az iskolák szellemének modernizá
lódása.

2. A tanítóságnak a patronázs egyesület 
keretében való szervezkedése.

3 Az »Eötvös-alap« új alapszabályainak 
ismertetése.

Aki az igen tisztelt kartársak közűi a 
fent kijelölt lélelek bármelyikének kidolgo
zására vállalkozik, tiszteletteljesen kérem, 
szíveskedjék abbeli szándéKát velem I. év 
május hó 1-ig bezárólag tudatni, illetve azt 
nekem bejelentem; mert az őszi közgyűlésre 
való előkészületeket csak úgy leszek képes.

foganatosítani, ha kartársaim közreműködé
sükkel «megajándékoznak s a fenti három 
tételnek — melyek tanügyi és emberbaráti 
szempontból elég fontosak úgy a társadalom, 
mint pedig magára a tanítóságra nézve — 
a tárgyalása a közgyűlés tárgysorozatába 
felvétetik.

Kedves Kartársak! Az Önök kitüntető 
bizalma, amelyre mindenkor hálásan tudok 
visszaemlékezni, egy évtizeddel ezelőtt cse 
kélységemet az elnöki tisztséggel ajándékozta 
meg. Úgy mondják, hogy az ily kitüntető 
tisztség nincs, semmifele munkával egybe
kötve s csak boldog lehet az a földi halandó, 
ha ily szerencse sugározhatik rá! Ámde 
ezen egy évtizedes szerény körelnöki műkö
désem alatt — bármily nehezemre esik is, 
de be kell vallanom — a tanítókor érde
kében kilejtett produktív munkálkodásom 
helyett örökösen csak a kör belügyeinek s 
ezek közűi is különösen a tanítókor szeren
csétlen anyagi viszonyainak rendezésével 
voltam és vagyok elfoglalva. Én úgy tudom, 
hogy az Önök bizalma és kartársi szeretete 
csekélységemet nem a tanítókor »Íródeák«, 
vagy. hogy egy igen tisztelt kartársam és 
barátom szavait idézzem : *a tanítók ügy
védje« szerepével ajándékozott meg. hanem 
sokkal áldásosabb tevékenységet kíván, vár 
körelnöki tisztségemtől. Fájdalom, körünk 
tradicionális szelleméhez híven a hasznos 
munkálkodásra ily állapotok melleti képtelen 
vagyok No hát Kedves Kartársak, ily sze
rencséből én valóban nem kérek!

Tanítókörünk pénzügyi állapota válságos, 
a bevételek nem fedezik a kiadásokat, mert 
a tagdíjhátralék egyre emelkedik és jelenleg 
— körünk fennállásának 40-ik évében — a 
hátralék egyezeregyszázötvenkeltő koronát 
tesz ki. Csakis gyors és alapos ténykedés 
az anyagi viszonyok rendezésében mentheti 
meg ezt a fényes múltú tanítókört attól, 
hogy a tönk szélére ne jusson és ezáltal 
szellemi és erkölcsi ténykedésében károsan 
ne befolyásoltassék.

Igaz, hogy a tanító nyomorúságos hely
zete és a nehéz megélhetési viszonyok egy
részt okai annak, hogy a tanítókor pénztára 
üres és a hátralékok egyre szaporodnak, 
mert csak nagyon kevés kartárs áldozat- 
készsége nyilatkozik meg a tagdíjak pontos 
lerovásában.

Én tiszteletteljesen kérem a »Muraközi 
Tanítókor« azon igen tisztelt tagjait, kik 
tagdíjhátralékban vannak, szíveskedjenek tag- 
díjkötelezettségeiknek pontosan és sürgősen 
eleget tenni. Ne várják Kedves Kartársak a 
névre szóló felhívásokat, mert azok megírá
sára nincs időm. a kör pénztárának pedig 
a postai költségekre nincs fedezete

Felhívásomat, kérelmemet ismételten az 
igen tisztelt kartársak jóindulatába ajánlva, 
vagyok

Csáktornya, 1913. március hó 29-en.
szívélyes kartársi üdvözlettel

Brauner Lajos
a »Muraközi Tanítókor« elnöke

К Ü L Ö X P É I, É Ív.
E ltitk o lt  m e ló d iák .

Nem tudok már sírni.
Nem tudok zokogni.
Nem tudok nevetni.
Mulatni, kacagni.
Kihalt már sxivemhöI az örom a bánat 
Kipusztult az érzés, többé fel nem támad.

Valamikor sírtam.
Zokogva zokogtam.

Nem is olyan régen.
Kacagva kacagtam.
Együtt volt szívemben az öröm. a bánat.
Mikor még — barna lány — vágyódtam utánad.

Nem tudom már rólad.
Nem ismerlek már rég.
Csókot, táncot, mosolyt
Régesrég ielejték,
Elfáradt szivemben az öröm, a bánat,
Minden szép érzésem otthagytam tenálad.

K oz m a  Im re .

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter Madarász Lajos zala- 
vármegyei segédtanfelügyelőt jelen minősé
gében a Vili. fizetési osztály harmadik foko
zatába kinevezte.

— Házasság. Leszják Pál, zágrábi gim
náziumi tanár, oltárhoz vezette tegnap dél
után Alszeghy Alaios nyug. polgári iskolai 
tanár leányát, Paulát, Viziszentgyörgyön.

— Halálozás. Opris Péter posta- és tá
vírda fő gazgató. a pécsi postaigazgatóságnak 
2ö év óta vezetője, f hó 27 én szivszélhü- 
dés következtében hirtelen meghalt 65 éves 
korában A halálhírre a helybeli postahiva
tal épületére a gyászlobogót azonnal kitűzték 
Opris Pétert tegnap délután temették el 
Pécsett A temetésen a Csáktornyái posta
hivatalt Muzikár Ferenc főnök képviselte.

— Hangverseny. A helybeli Iparosok 
dalosköre látogatott hangversenyt rendezett 
I. hó 24-en este a Zrínyi-szálló nagytermé
ben A mulatság programúi szerint folyt le 
Első része énekből állt. A műsor öt pontot 
foglalt magában A műsor pontjai a követ
kezők voltak : Suhog a szél (műdal), Somogyi 
Lászlótól; Kedves babám (népdal egyveleg). 
Lányi Ernőtől; Ha meghalok (népdal egyveleg), 
Varga Józseftől; Hégi nóta, hires nóta — 
Lányi Ernőtől; Kurucz bordal — Káldi Gyu
lától. Az énekkart Kalz Lipót karmester di
rigálta A hangverseny jól sikerült. Utána 
tánc következeit. A láncoló közönség csak a 
hajnali órákban oszlott szét. Az estélyen a 
következő felű'fizetések történtek : Deutsch 
Jenő. Keresk Ifjak Öok Egyes, Neumann 
Hóhért 5 —5; Kaiser Andor 450; Anlonovics 
Józsit. Kaczun Mihály 4 —4; Mayer Armin, 
Pecsornik Oltó 3 50 — 3 50; Heinits István, 
di Wollák Béla. Hranilovits János, Hencsei 
Gábor. H>Tfinann Pál. Orbán Elek, Plichta 
Béla. Hónai Sándor. Wollák Hezső 2—2; 
Anlonovics Antal. Földes Mór. Heilig József, 
N. N, dr Schwarz Lajos. Strausz Miksa, 
Slocki N .  Tárnái Mihály 150 —1.50; Anto- 
novics Gusztáv. Halász Manó (Alsólendva), 
Strasszer Ernő. Szirk Frigyes, Taussig Oszkár, 
Tomasic«* Tamás (Drávanagyfalu). Vajda An
dor. Wiliner Kálmán, Zrínyi Károly 1 — 1 K; 
Bárka Imre. Handelsmann Ferenc (Zegersz), 
Heinrich Róbert. Kelemen Béla. Molnár János, 
Mózes Géza. X N.. Pálya Mihály. Peitl József, 
Pólyák Mátyás. Szotmann Kálmán, Szerb 
Henrik. Imrei Ferenc. Sáfrán Ferenc 50—50 
fillért, melyért rz úton is hálás köszönetét 
mond az Ijiaros dalárda.

— Eljegyzés. Lőwenslein Hermann zág
rábi kereskedő jegyet váltott Klem Etelka 
kisasszonnyal. Újvidéken.

— Fölvétel a Tanítok Házába. A »Zala
megyei Általános Tanítótestület« kiegészítő 
részét képező »Muraközi Tanitóköré«-nek a 
budapesti Tanítók berencz József Házában 
létesített kedvezményes alapítványi helyére 
az 1913—914. tanévre oly muraközi taní
tóknak a budapesti tudomány vagy mű
egyetem vagy egyéb fő- és szakiskolában 
tanuló kiváló előmeneteld, példás inagavi- 
selelű fiai jályazhatnak. kik egyszersmind a 
»Zalamegyei Általános Tanitótestület«-nek s



az Eötvös-alapnak tagjai. A fölvételre folya
modók a kérvényhez mellékelni tartoznak : 
születési, tanulmányi és esetleg erkölcsi bi
zonyítványaikat. A hiánytalanul felszerelt 
kérvények az Eötvös-alap (Országos Tanítói 
Segélyegyesület) elnökségéhez címezve, 1913. 
év május hó 1-ig nyújtandók be Brauner 
Lajos Csáktornyái áll. isk. igazgató-tanító, a 
»Muraközi Tanítókor« elnökéhez.

— Fatelep Csáktornyán. Múlt számunk
ban a vasúti megállóval kapcsolatosan em
lítést tettünk, hogy a zalai Eszterházy-féle 
erdőket egy külföldi cég megvásárolta s hogy 
a fa feldolgozására Csáktornyát szemelte ki, 
ahonnan a fát tovább szállítja. Biztos for
rásból pótlólag arról értesültünk, hogy az 
erdőket nem egy külföldi cég vásárolta meg, 
hanem a Lendler cég Budapestről, de egy 
külíöldi cég támogatásával — három millió 
koronáért. Az erdőkből nyerendő tölgyfát 
Körülbelül 8—10 ezer vaggonnal fogják Csák
tornyára szállítani, hogy itt ötkeretes fűré
szekkel már az idei télen üzembe vegyék. 
A dolog már körülbelül a befejezettség 
stádiumában van ; de azért mégsem ártana 
a város elöljáróságának, ha a dolog iránt 
érdeklődnék. Ezzel a maga részéről siettethetné 
лг effektuálást s amennyiben még nem történt 
volna a hely kiszemelésében a döntés, a 
maga előzékenységével Csáktornya részére 
biztosíthatná ezt a fontos vállalatot, mely 
10 éven át sok munkaerőt s így nagy 
pénzösszeget lekötne Csáktornya javára. 
Csáktornyára életkérdés, hogy egy ily gazda
sági erőforrást a maga részére biztosítson.

—  Husvét. Ragyogó tavaszi nap kö
szöntötte az ünneplő világot husvét első 
napján. A tavaszi nap — éjegyenlőség kalen- 
dáriumi pontossággal meghozta a tavaszt és 
noldogan lepték el az emberek az utcákat 
es dél felé a templomot. Délután a kirándu
lásnak is jutott mindenfelé nagyszámú soka
ság. Nincs igen kiránduló helyünk, de azért 
mégis a szabad természet ölelő karjaiba 
Kívánkozott mindenki, aki csak tehette. A 
tavasz azonban amily gyorsan bemutatkozott, 
oly hamar el is szállott husvét másodnap- 
ján. Az előző napon levetett felöltőket a 
oarátságtalan szél ismét visszahivogatta 
Olykor kisütött a nap s akkor kiáradtak az 
utcára az emberek, aztán megint megeredt 
az eső s tombolni kezdett a szél, elriasztva 
mindenkit biztos fedél alá. Délután már 
nem esett az eső, de a barátságtalan szél 
otthon marasztalt mindenkit. Gyümölcsoltó
boldogasszony ünnepén már ismét tündököli 
a szép természet s derül hozott ebbe a 
-zürke világba.

— KÖzgyÜlé8. A »Csáktornyái Iparos 
Dalárda« folyó évi ápr. hó 1-én d. u. fél 8 
órakor az ipartestület nagytermében rendes 
évi közgyűlését tartja, melyre a pártoló tagok 
is meghivatnak.

— Uj adminisztrátor. A helybeli zárda 
adminisztrátori széke tudvalevőleg Zabavnik 
Alajos elhunytéval megüresedet'. Az admi- 
nsztrátorság azonban rövid idő alatt újból 

betöltetett. S a kinevezés közmegelégedésre 
történt Mert a tartományfőnök a Csáktornyái 
plébánia adminisztrátorjává helyettes plébá- 
iosi minőségben a zárda volt házfőnökét. 

Rosmann Róbert szerzetest nevezte ki Az 
ij adminisztrátor hivatalát folyó hó 27-én 
elfoglalta

— Március 15 ét Drávavásárhelyen is!
méltó módon ünnepelték meg Az áll. isk 
’anuló-ifjúsága. díszzászlóval, a tanítók ve
zetése mellett hevonúlt a templomba, ahol 
К:Iipich Lajos esperesplebános mondott misét

a nap emlékére, mialatt a felsőbb osztályosok 
a kóruson magyarúl énekeltek. Mise után az 
áll. isk. udvarán gyülekeztek a növendékek, 
ahol Sráy József igazgaló-taníió méltatta a 
nap fontosságát. Azután következtek a szava
latok és hazafias dalok.

— Csáktornya zárszámadása. Csák
tornya 1912. évi zárószámadásából a Követ
kező fontosabb tételeket emeljük ki. A re- 
gále-kötvény 489000 К., a földtehermente- 
sitési kötvény 2000 К értéket képvisel. A 
helypénzszedési jog értéke 200 ezer, a 
vadászati jog értéke 2 ezer koronára rúg. 
A községi ingatlanok és ingóságok a vagyoni 
leltár szerint 131306720 és 1192505 K-t 
érnek. A szegény-alap 21348, a kórház-alap 
41077 К-t tesz k i ; kisebb alapok 3691 K-ra 
rúgnak. A község tiszta törzsvagyona 875950 
К értéket képvisel. A városi alkalmazottak 
24180 К fizetést élveztek. A közvilágítás 
6744 K-ba került, iskolai célokra 1578561 
К fordittatotl, aközépületek fenntartása 3121 93 
К-t emésztett fel. A közs szegények segé
lyezése címén 2167 80 К-l. az utcák öntö
zésére 1392 40 К-t fizetett ki a város. A 
szépítő és tűzoltó egyesületek támogatása 
1680 К költséggel járt. Az útak és hidak 
fenntartása, a kavicstermelés 2002 К ösz- 
szeget emésztett fel. A laktanya utáni kamat, 
törlesztés és fenntartási költség 51047 K-t 
lett ki.

—  Uj végállomás. A Csáktornya — Ukki 
vasútnak edd'g Csáktornya volt az egyik 
végállomása. Újabban azonban azt tervezik, 
hogy a vasútvonalnak Varasd legyen a 
végső állomása. Ha ez megvalósúl, akkor 
az Alsólendva felől jövő vonatok Varasdig 
fognak direkte közlekedni, ami egyes utasokra, 
akik Varasdra szándékoznak, kellemes re
formot jelent. Mert nem kell órákig várniok 
Csáktornyán, mig a legközelebbi vasút őket 
Varasdra tovább szállítja.

—  Csecsemöhulla a Murában. Rémes 
leletre akadtak a minap Murakeresztur ha
tárában, a Mura folyó partján a járókelők. 
A viz színén egy csecsemő hullája úszott, 
melyet az összesereglettek csakhamar ki
húztak a folyóból. Ekkor konstatálták, hogy 
az egy három-négyhónapos leánygyermek 
hullája s a fején ütések nyoma látható. Eb
ből az következtethető, hogy a csecsemő 
bűntény áldozata lett A murakereszturi 
csendőrőrs teljes apparátussal kezdeti a nyo
mozáshoz, mely azonban eddig még nem 
vezetett sikerre. A nyomozást most folytatják 
az egész Mura mentén.

—  Népesedési statisztika. Születtek : 
Spolár József, Spolár János, Vortárics József, 
Vugrinecz József, Rittarec Rozália, Slranczli 
József. Ferencsina Fáni, Bencsik Antal. Meg
haltak : Basek József (2 n), Spolár József 
(1 n). Spolár János (1 n), Zabavnik Alajos 
(65 é), Vugrinecz József (7 n), Drvarics 
Mária (32 é). Házasságot kötöttek : Rosen
berg Gyula és Schönwald Róza.

—  Gyilkosság. E hó 16-án, virágvasár
nap este gyilkosság történt Drávadúshelyen. 
A gyilkosságot Pertlik Lőrinc részeges kő
műves követte el, aki anyósát, özv. Vértes 
Ferencnél, revolverrel lelőtte. Pertlik Lőrinc 
részegen jött haza, mi miatt beteg felesége 
szemrehányásokkal illette. A családi perpat
varba beleszólt az anyós is, aki leányának 
fogta partját. Erre Pertlik feleségét bántal
mazni akarta, az anyós azonban közbevetve 
magát, valósággal dulakodás támadt vő és 
anyós közt. Ebben a tülekedésben a részeg 
Pertlik Lőrinc előrántotta a nála lévő revol
vert s anyósára rálőtf. A csendőrség a gyil

kosságról értesülvén, Pcrtliket le akarta tar
tóztatni, de Pertlik időközben megugrott. 
Csak szerdán akadtak rá Tótfaluban, ahonnan 
a helybeli járásbírósághoz hozták s előzetes 
letartóztatásba vették. A vizsgálóbíró Pertlik 
Lőrincet kihallgatása után föltételes szabad
lábra helyezte. Miután azonban az öregasz- 
szony időközben, 12 napi szenvedés után, 
súlyos sebeiben kiszenvedett s mert attól 
lehetett tartani, hogy Pertlik Lőrinc meg
szökik, a gyilkost újból letartóztatták s to
vábbi intézkedésig a Csáktornyái kir. járás- 
bíróság börtönében őrizet alá helyezték. In
nen a nagykanizsai kir. ügyészség kezeibe 
adják át.

I R O D A L O M .
— Egy uj szállóige. Egynéhány nap óta 

az ismerősök egy különös kérdést adnak fel egy
másnak: — Tudja ön, hogy hány szem lencse fér 
egy félliteres pohárban ? — így hangzik a kérdés. 
— Nem én ! — Hangzik a válasz. — Pedig jó 
lesz, ha megszámolja, mert háromezer koronás 
jutalom van kitűzve azok számára, akik ezt a 
mennyiséget megközelítőleg eltalálják. — Jómagunk 
is kiváncsiak lettünk rája és utána jártunk, hogy 
mi keltette életre ezt a szállóigét. Es a követke
zőket tudtuk meg. A KÉPES HÉT, adta fel az 
olvasói részére ezt a kérdést. Egyik budapesti köz
jegyzőnél megtültetelt egy félliteres poharat kisszemü 
lencsével, azután a most megjelent számában pá
lyázatot tűzött ki oh formán, hogy a megfejtők 
közölt ezer korona értékű női kelengyét, ezer ko
rona értékű úri szobaberendezést és 500—500 
korona értékű női és úri ékszert sorsol ki. Miután 
ebben a pályázatban a Képes Hét számonkénti 
vásárlói is résztvehetnek, ajánlatos tájékoztató 
prospektust kérni, amelyet a Képes Hét kiadóhi
vatala Budapest, V„ Visegrádi-о. 13/a, bárkinek 
készséggel ingyen és bérmentve küld meg.

— A virágnak megtiltani nem lehet . . .  Ez
az örök szép dal arra figyelmeztet, hogy a virág 
»kikeletkor virítani kénytelen.« Látszik, hogy a 
poéták nem kertészek. Máskülönben ludniok kel
lene, hogy a virágot nem lehet virágzásra kény
szeríteni, ha nem adjuk meg nekik a fejlődésük- 
hez szükséges összes feltételeket. Ez a gyönyörű 
dal csak a »Háztartás« olvasóira bír érvénnyel. 
Az 6 ablakaik, az 6 kertjük, erkélyük pompázik 
virágdíszben, mert ez a 19 éves közhasznú, kitűnő 
lap a »Konyha«, »Befőzés«, »Baromfitenyésztés«, 
»Tejgazdaság« stb. háztartási ismertetésein kívül, 
a »Kertészet« rovatát is bőven ellátja hasznos 
tudnivalóval. Most a tavasz kezdetén, különösen 
ajánlatos, hogy a kertészkedő magyar hölgyek 
szorgalmasan forgassák a »Háztartás« lapjait: 
azok mindenre megtanítják ami a diszkért, a 
konyhakert, a gyümölcsös és a szobakertészet 
körében nélkülözhetetlen. A »Háztartás« havonkint 
három gazdagon illusztrált díszes füzeiben jelenik 
meg. Előfizetési ára negyed évre 3 kor. Ha most 
fél évre 6 koronával fizet elő, ingyen és bérmentve 
kapja meg a »Háztartás Könyvtára« most meg
jelent 20 pompás kötetét. (Budapest, VI. kerület, 
Eötvös-u. 36.)

— A »Kultúra« meglepetést hozó számai 
megint eggyel szaporodtak A folyó hó 10-én meg
jelent szám aktualitás tekintetében megint első 
helyet biztosít, mint folyóirat saját magának; a 
munkatársaknak pedig az írók sorában. Pogány 
Béla »Az irodalom gazdasági harcai« cím alatt, 
rövidre fogott, de annál hathatósabban ható elme
futtatást közöl az irodalmi irány alakulásáról, 
amelyben kifejti, hogy nem az író irányítja az 
irodalmat, hanem többé-kevésbé csak a közönség 
tetszése vagy nem tetszése. A maga nemében 
nagyon sikerült Orhók Atilla kis elbeszélése. A 
»kanadai«. Lovag Ádám a pesti nóta jellemzése, 
dr. Turnowsky Sándor »Wiertz« című kritikai 
esszéja méltán sorolhatók a magyar irodalomban 
még nagyon kevés méltatásra talált témák közé- 
A két vers, az érdekes folytatásos filozófiai cikk, 
a várva-várt regény, valamint az irodalmi és kri
tikai aktualitások mind csak elősegítik azt, hogy 
a »Kultúra« mint a legkedveltebb családi lap 
mindenhol méltatást találjon. A »Kultura« szép 
kiállításáról Röttig Gusztáv és Fiai soproni cég 
könyvnyomdája gondoskodott. A lap előfizetési ára 
10 К félévenként.



Csáktornya, 1913.  marciuá 30-ga. Broj 13.XXX. god. teőaj.
Sve poáiljke, kaj se tiőezadr- 
2aja novinah, se imaju pos- 

lati na íme urednika vu 
Csáktól nva

Izd a te ljstv o :
knjiíara S trausz Sandora  
kam se predplate i obznane 

pofii Íj aj u.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druztveni, znanstveni i povuöljivi üst za púk

Iz la z i s v a k i t je d e n  je d e n k r a t  i to :  s v a k u  n e d e lju .

Predplatna сёпа je :

Na celo le to ........... 8 kor.
Na pol leta .........4 kor.
Na őetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji kofitaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
racunaju.

Odeovorm ureduik Snradnik: IiJa'elJ i vlMtnik
z r í n y i  k á r o l y .

Kontrakti od 2etve.
Témák Clovek najviáe more zasluÉiti vu 

metvi, jerbo onda si pribavi za célo leto 
kruha. Zato je vrlo dobro, ako lemak Clovek 
zna, nakaj mora paziti, ako létno si osegu- 
rati oCe. Pismo govori, to je jedenput istina, 
jerbo ako néga pisma, onda je sve zabadav, 
nije moCi bez pisma lak lehko pravicu najti 
i zadobiti. Nekoji par redov budemu pisali 
od kontraktov, kője teíaki i gospodari med 
sobom napraviju i od kojih kontraktov 1898 
II. zakón govori, ovaj zakón oCivestno zah 
téva, как je treba öve kontrakte napraviti. 
Jednako brani ov zakón tak temaka, как i 
gazdo.

То govori zakón najpredi, da koji vu 
metvu idejű, navék moraju pismenoga kont- 
rakta imali sa gazdom. koj kontrakt se pred 
onim obCinskim poglavarslvom mora pis- 
meno napraviti, kam vekSina od temakov 
spada

Ako se kontrakt ni napravi tak i vu 
ovu íme, как zakón zahtöva, onda pred su- 
dom neima nikakvu lakost, tojest ni valja 
nikaj, ravno tak, как da ga niti nebi bilo, 
i zabadav drCe neSCi к varmegjinskomu 
sudcu ili к aliSpano, nikaj nemoreju na 
takvi naCin tam zadobiti. Vu kontraktu uvék 
mora zapisano biti, da popriliki как veliki 
falat je za meti i kakvo silje raste nanjim. 
Ako gospodar nekaj э а т  svojom droÉinom 
kani poieti i to se mora nuter vu kontrakt

P A T A K ! V IK T O R . S T R A U S Z  S Á N D O R

postaviti, takodjer i to. da как veliki je ov 
falat i kakvo silje raste nanjim.

Jako va2no je vu zakonu i ova stvar, 
za koju nigdar nije smeti pozabiti ili s kont- 
rakta vun oslaviti : ako je plaCa tak pogod- 
jena, da temaki s résa moraju pometi, skup 
znositi i zmlatili. ov rés se mora slovami i 
sbrojom vu kontrakt zapisati, ako pak poleg 
hudoga silja temaki nemoreju résa prék zeli, 
vu kontrakto mora biti, da kuliku njim gos
podar na ov naCin vu penezi mora splatiti. 
Ako je naprimer svaki dvanajsli krim sgo- 
vorjeni, kuliku njim mora gospodar vu go- 
tovi penezi splatiti. ili pak kuliko metercen- 
tov Cistoga zrnja njim mora dati

To je tak va2na sivár vu kontraktu. 
da bez toga temaki nigdar nesmeju predi 
kontrakta podpisa11, doklarn je to vu kont 
raktu ni sgovorjenu.

Ako gospodar i koStu da lemakom, to 
takodjer se dobro mora vu kontraktu raz- 
loZili; ako temaki kapom dobiju ili pak od 
plaőe napré zemeju nekaj, to se vu plaCu 
mora raCunati. Sad ako neSCi nazat da ka
pom slém nernore se vun sneti iz kontrakta, 
zato pogodjeno delo mora sverSiti. Ako pak 
temaki daju gospodaro kapom vu penezi. 
ovi penezi pri obCinskim poglavarslvom se 
moraju poloSiti i tak dugo tam ostaneju, 
doklarn je ni delo poSteno svrSeno.

Zakón zahtéva, da kontrakt pred ob
Cinskim poglavarstvom se napravi i to tak. 
da jednoga lemaki dobiju vu ruke, jednoga

pak gospodar Predi как se podpiSe kont
rakt, pred poglavarstvom se mora na glas 
preCitati i po materinskim jeziku pred semi 
raztolnaCiti. Takodjer predi se opominaja 
svi, da kakve kaStige se moreju zahoditi, 
ako kontrakta nebi Steli tak sverSiti, как to 
zakón zapovéda. Svi pred poglavarslvom 
moraju sami nazoCni biti i sami evojom 
rukom kontrakta podpisali, koj nezna pisati 
on kri2a mora dati.

Kad je kontrakt podpisani, na obedva 
nótárius napiöe, da se kontrakt preCital, po 
materinskim jeziku raztolnaCil i da svi su 
pred obCinskim poglavarstvom kontrakta pod
pisali Vu tefcaCke knpíice zapiSe gospoda- 
rom ime, kakvu delo budu morali sverSavati 
i vu kakvim vremenu, nazadnje pak jednoga 
kontrakta da gospodaru, jednoga pak téma
körű ili pak njihovomu vodji, paléru. Kazmi 
se, da za ov posel notariuáa plaCa ide, ku
liko ima juSa potrebuvati. Io je vu zakonu 
odluCeno. Od kontraktov strcöke navék sam 
gospodar mora platiti

To su oni punkti vu kontraktu, kője 
tak temaki, как i gospodar mora znati i 
obderfcati Ako se tak napravi kontrakt i 
ako je potlam kakva falinga s mirnim srd- 
com more iti jeden ili drugi к velikomu 
sudcu, íletno najde lám pravicu, jerbo ovi 
kontrakti к jemu spadaju i on odmah suda 
napravi, da nije potrébno vu velikim poslu 
célé mesece к sudo drkati i napravicu Cekati.

Kamenar.
Íz sió m . drobt. prevel M. K u tn ja k  zv o n a r.

Zi cara Justina koji je okolo godine 
1200. careval u KonStantinapolju, mivel je 
ne dalko od Egiptoma medju gorami u lakó 
zvanoj Febajdskoj dolini, u maloj siromaS- 
koj hit ei, sa menőm svojum i Cetvero ne- 
jake deCice, neki Ubog témák po imenu Eu- 
togi, bil je po zanatu kamenar. Droblenjem 
kamenja u lih berdinah slumil je svakidanji 
kruhek za sebe menő i deco. Bit je blaga 
duSa, BogabojeC potrpliven Covjek i izredno 
milosrCen do ubogih. Skromen svoj zaslumek 
joS bi po inoguCnosli delil takaj ubogim. 
Osobito putujuCim kroz Febajsko dolinu. 
Nije bilo skoro dana da se nije koji lo 
putnik navratil knjemu na noCiste a svakoga 
je veselo i gostoljubivo prnnio.

U onu vreme prebivaSe takaj na strani 
Aleksandrije neki sveti pustinjak imenom 
Daniel. Taj Bogumili Covjek kad bi putuval 
kroz Febajdsko dolino svakiput odpoCival 
bi kod naSega kamenara, koji bi mu opral 
noge i podvoril kako to veC po svomu u- 
bomlvu bilo jest moguCe.

Neku noC kad bi po skromnoj veCer- 
jici oslala u podukSom pobomnorn razgovoru, 
popita ga Daniel: * Nije li mu lo Ubomtvo 
u kom se nahadja odviSe tegotno.« Eulogi 
mu odvrne: »Da je svojim Ubomtvorn zado-

voljan i za sebe ne meli Cesa boljSega terSi 
i malosti ga зато u loliko, da bi rado dru- 
gim bogcem pomoCli kad bi bil bogateSi. 
Deljenjem veCega AlmuStva moguC bil bi 
takaj viSe dobrih Cinov izpeljati i bogatiji 
postati za Nebeea «

Nato mu Daniel obeCa; как brm se po- 
vrne u svoju pustinju da Ce odmah svoju 
molitvu podastneti, pred prestolje Bomje u 
to ime, da mu viSnji podelji bogastva, na 
dobrobit drugih Ubotcev i da sebe mnjirn 
rnome Sto vise obogatiti za Nebo . . .

U jutro pako predi nek se raztanela 
joS mu Daniel jenpot obeCaje da neCe prés- 
tat moliti za njega dók mu SvemoguCi ne 
usliSa molbe njegove.

I odmah na povralku u svoju pusti
nju postavi si dugo lestvu koja je imala 
21 kiin i sezala do Neba, po toj lestvi plazi 
on kleCegolih kolenah i Irka na vrata Nebeska,
1. j on se kroz tri tjedne neprestano posti 
i moli. Dók jedenput Cuje bomji glas od 
zgora : »Ne prosi Eulogiju bogastvu kajti to 
bi ne bilo njemu na zveliCenje!« A Daniel 
odgovarja: »Gospodin i Bog moj! Táj Cov
jek tako je utvrdjen u dobrom, da ga ni
kaj od tebe odvrnuti nebi mogle. Ja se zato 
podufam svoju duSo za njegovu zalomiti. da on 
sebi podeljeno bogastvoza drugo nikaj nego 
za ZveliCenje svoje duSe hasnuval nebude «

»Neka se ti dakle izpuni kaj meliá!

Cuje glas opet, a Daniel se nato razveseli, 
dobri Bog |e vendar usliSal njegovu vruCu 
molitvu.

Ravno onoga dana. kad bi Danielu 
posluhnjena bila molitva bil je Eulogi na 
drugom kraju Tebajdske dolinp visoko u 
gori lioteC nek veliki kamen od trgali od 
peCine zabija zaglozde u veliku poknju da 
mu sve pót teCe iz obraza Poknja se Siri 
dalje i dal je veC se kamenita gruda trésé. 
JoS jedan udarac i — Rsk odtrga se kamen 
takovom praskom i Sumom stropaSta se 
dőli, как da se je pol gore podrlo A Eulogi 
zgrabi se za glavu, za oCi. kajti tako se mu 
je zablisknula da misli veC da ga je Sibra 
u Celo Irefila i pol glave mu od trgala. I 
dugo joS nije moguC prepoznati kaj se to 
dogodilo. U svitu sunca sve se svetli i bliSCi 
okolo njega belo i muto po tleh, как da je 

! gdo celi voz Bilie spotrl i raztresel po kamenju.
Teda negda razabere i spozna, da sno 

svetlo belo nije nikaj drugo nego sreber- 
njaki a muti pravi praveali cekini koje sam 
Bog lo zna, gdo° u onu veliku poknju ne- 
kada metnul je i onde skril

Zabezeknut stoji i gledi okolo sebe ne- 
koje vreme domisli se i onoga veCera, kad 
mu je pustinjak Daniel dal obeCanje da mu 
hoCe izprositi bogastvo od Boga. Spozna tu 
veliku ruku bomju koja ga je ravno sím do- 
peljala do te neizmerne sreCe.



Balkanski boj.
Vu Albaniji su opet poóeli srbi i mon- 

tenegrovci nade vere ljudstvo pregaujati i 
u-inilostivno klati. Ovi na pol divji ljudi to 
zahtövaju od albancov koji su krdóeniki, naj 
ostaviju svoju verő i naj prék slupiju na 
njihovu, to jest na riisko, koji su starovérci, 
orlodoksi. Ljudstvo. da si barem Zivljenje 
obrani, presiljeno |e svoju pravióno vero 
ostaviti. Ovi neu.ilosrdm dijaki skup natiraju 
ljudstvo I tak dugo je muóiju, bijeju i vu 
vozi je drZiju doklam all pogmeju od muke 
i nevolje strahovitne. ili pak ostaviju vero.

Vu jedni obóini Cetiri sto Zenskih i 
muZkarcov su vlovili i tak dugo su je mu- 
óili, doklam je polovica od velike muke po- 
ginula. Drugo polovicu pak su na falaCke 
rezali jerbo ni su Steli vero ostaviti. Sve su 
je skonéali. Nazadnje je ostal jeden Palló 
zvani francidkaner, kad je veó od velike 
muke na pol mrtev bil, joS je imal tuliko 
jakosti, da je mogel odgovoriti, da vero svoju 
nigdar nebude ostavil. Divjaki od srditosti 
na talaóke su ga scépali.

Nije túróin njirn nigdar njihovu vero 
bantuval, na stotine lét su mogli pod njim 
svoju veru veruvati i po svoji veri Boga 
sluZiti. Sad su dodli slarovérci koji na Bai
kanu óistam oóeju nadu kráCansku vero 
unidliti

Opet od serdidosti Crnogorci i Skutari 
varada, gde mirni stanovniki stanujeju, tak 
strélaju, da su na stotine veC Zivljenje sgu- 
bili i skorom véé céloga varada sporuSili 
svrho toga jerbo nikak nemoreju zavzeti 
Skutari festunga.

. Nad kormán strogo zahtéva, da naj mir 
daju varadu i naj se naravnaju s Essad 
badom, da stanovniki mureju vun dojli iz 
varada Takodier zahléva Austria-Magjarska, 
da uaj mir pustiju krdóenikom i strogo is 
Irogu naj podigneju proli tomu, как su zak- 
lall Palié sveóenika i druge krdóenike. Nikita 
se je spladil i sve je obeóal, da tak bude, 
как Austria-Magjarska oóe. Previdel je, da 
znami se bormed nije moói tak s lehka igrati

Pet i pol meseca se je vitézko drZal 
Drinapolj. Dvajstidestoga ovoga meseca po- 
poidan ob jedni vuri dodel je telegram, da 
su ga bulgarci “Irahovitnom krvjom zadobili. 
Svaki falaCek zemlje, kam j* denput ólovek 
staue, samu svelikom silóm i skervjom su 
mogli zadobili Sukri bada do zadnje minute 
se je vileZki branil i kad je videl, da je veó 
sve zgubleno idóe nise je dtel predati. Bul- 
garci ponoói su se navalili strahovitnom 
jakostjom na Drinapolj i menjde verke jed- 
noga za drugim su zadobili i vjulro je veó 

'Sipka zvani pedióki regiment vu varadu bil 
Po vulicah na potoke je tekla krv. Svako 
vulicu dturmum su morali zavzeti. Nazadnje 
su turóini pulfer magazine vu zrak pustili 
sobom skup.

Sofia, március 2H. Vu éeraSnji Sturmi 
8. tundsdivizija juZne gradiCe je zadobila i 
medtem toga dvajsti Stukov i osem maSin 
puSkih je zadobila, 800 turéinov su prijeli. 
Popoldan okolo tietje vure veC su samu na 
300 korakov bili od festunga. Proti juln joS 
jedenputsu obCenito Sturmu napravili i sad 
su zadobili na ishodni strani Aivasbaba,

. Aidsoglu, Kestelnik Kuruóesme, Cilzi, Tabai, 
Topioli, i Kafkastabia feslunge i sve Stuke 
koji su tarn bili. Bulgarci taki su se nasta- 

; vili po ovih festungov i stém su vu lakvu 
poziciju doSli, da napré je bilo videti, kaj 
bude tomu kraj. VaraS se vu vise mestah 
vuZgal. Sturmu je sam SadolT geueral vodil.

Drugi telegram tak govori: Plamen stoji 
ober varaSa. как morje. Bulgarski kojeniki 
su vu varas vdrli. Turóini su se soldaóke 
magazine vuZgali. Arzenala su vluft pustili. 
Poleg Janikbisla male kasarne. Spilale su 
vuZgali. Strahovitno se ogenj razdirjava

Z a d n j id a n i  D rin a p o l ja .  Okolo serdm 
november meseca su poéeli bulgarci Drina
polja juridati. ViSe tjednov su se muóili. da 
zadobiju varaSa, all Drinapolj je dobro bil 
pripravljeni i Sukri baSa smed turskih ge- 
neralov naj izvertneSi zapovednik svigdar |e 
pretiral bulgarce, kad su vu varas Steli vdrti 
Bulgarci su sad odluóili, da obkoliju varaSa 
i svekSom stranjkom vojske dalje budu iSli.

Xato se ogledne na okolu dali ga nitko 
ne vidi i poóne pobirati. Zuri se, к ul i ko jest 
moguóe da bi do veéera sve pobral. Veóer 
puko skupa spravljeno odnese na priliéno 
sigurno mestu i skrije a sam odide domu. 
Molilva pako skojum je svako veóer dovrdio 
delo, táj veóer mu je prvopot izostala.

Doma ne pove od toga nikaj, ne Zeni 
ne deci. Zaspal ne celo noó. V zorju pako 
digne se i odide, a ne onoga kamna drobit { 
nego svoje novce brojit. Brojil njih je dan J 
na dán, po nőéi pako kad-kud ostal bi kod * 1 
njih i straZil. Postal pako je od sad sav 
drugaóen Za delo vise nije marii, oblaóil 
se je fino popijaval i pohajkuval. 2ena mu
I drugi veó se spogledavali nad njim: od- 
kud njemu ovak more biti? Kad on to 
spozna da su ga vzeii na piku, inisli si kam 
bi se spravil »Imeniten gospodin moram 
postali I dalko nekam oditi u svet. U Kond- 
tantinapol mene vleée, onde bude meni za- 
zorela sreéa. Kaj pak Zena i Deca? Tu nek 
ostanu, kajti svi ti neotesanci bili bi moje- 
mu gospodstvu posvud na putu « ZmiSleno. 
Uéinjeno. I jednoga dana nestane ga. Znik- 
nul je od doma как kafra.

Xeknliko da nov po lom vidiju na 
KonStantinapoljskoj cesti óetverovpreZno ele- 
gantno koőiju. U njoj sedi u svili i Zametu 
odjeven neki strani gospodin. DovozivSi se 
u KonStantinapolj sve se mu klanja i éini

komplementé. Po svomu slugu dade se ráz- 
oglaSiti za velikoga i bogatoga Irgovca s 
imenom »Bazilli.« Odsede u najlepSom ho 
telu, dók si kupi sjajnu palaóu uprav kraj 
carskih dvorova. U varadu nitko ga ne pózna. 
Pa kako. I njegovi sami domaóini jedva bi 
ga tu prepoznali, da to nije nitko drugi 
nego onaj prvaSnji ubogi, kamenar Kulogi 
iz Tebojdske doline.

Nabavi si krasnoga pokuólvn, najme 
si slugah i sluSkinjah po njegovih sobanah 
sve se svietli i sjaji. Najme si i uóitelja 
koji da ga nauóava jezikah i potrebite iiob- 
raZenosti da moZe obóiti sa gospodskim 
svetorn. I ovak za kratko vreme dodje vstik 
samim i carskimi visokimi dostojanstveniki, 
koji rado ga pohadjaju, i primaju takaj 
njega u svoje dvore. Nije óudo da ovak 
dobije i carsku sluZbu od poóetka menjdu 
pa sve vide stupajuói po onom izreóju. *Gdo 
kotaée dobro maze lahko vozi.« Pak je ovak 
Bazilli sluZbu za sluZbom sve vide stupal. 
Dók nije napokom dórival se na najvidju 
toóku visokogNadvojvodenacarskomu dvoru.

íz ubogoga prvadnjeg Eulogija postai 
je ovak bogát i zmoZen Bazilli. íz poniznoga 
i poboZnoga kamenara ohol, gizdav, visok 
Nadvojvoda, koji bi sad u svom sjaju i 
velióanstvu iz dna dude i srdca preziral sve 
siromake A svojim razkaludenim Zivotom 
prekadal sve Kondtantinapoljske razvuzdance

Dccembra prve dane su veó srbe morali za 
pomoó prosili, jerbo sami nisu mogli veó 
nikaj Zaóeli. Ovak povekdena vojska je za
dobila Drinapoljskoga kolodvora i jeden rés 
varadé prék Marica zvane riéke. Zatem su 
se bulgarci od ishodne i severne strani na- 
loZili, srbi pak od zahodne i juZne strani. 
Doklam su v Londonu za mir razpravo der- 
Zali, bulgarci su dobro objaóili svoje pozicije 
i vnogo municije pribavili. Od druge strani 
Sukri bada ni»e mogel spodrte badóe popra- 
viti i vide municije si pribavili, jerbo óista 
je bil obkoljeni i ni mu je odsvuna nidói 
nikaj ni mogel na pomoó biti. К tomu pak 
mu je veó municija i Zivid menjkal. Itak 
je zato Sukri bada s mirum podiljal iskrene 
telegramé vu Kondtantinapolj, da on i njegvi 
ljudi do zadnje kaple krvi budu branili va- 
rada, makar kormán i odpusti Drinapolja 
savezu. Pod raspravom vu Londonu najvide 
réó je svrho Drinapolja bilo, jerbo save2 
niti óuti nije dtel predi od mira, doklam 
Drinapolja ni dobi. Medtem toga se vu Kond- 
tantinapolju premenil kormán i Enver bej 
je dtel odsloboditi Drinapolja, svrho toga ve- 
like derege skup potegel vu Rodostu, ali 
nije mogel prék nepriatelja vdrti. Takodjer 
I Sukri bada je videput probal iz grada vun 
vdrli, ali niti on se nije mogel prék bulgarcov 
preseói. Vu varadu je glad vudril vun Sukri 
bada i njegvi soldati vide tjednov su na 
konjskim mesi Ziveli, ali volju varada bra- 
niti zato ni su sgubili.

Savez pred tjeden dánom je odluóil, da 
na svaki naóin bude zavzel grada. Zapoved- 
niótvo je Savov general prijel prék. Takrekuó 
svakoga koraka samu strahovitnom krvjom 
i municijom su mogli zadobiti. Obóeniti juris 
se v nedelju ob polnoói poóel. Ötuki su od 
svih stranih strahoviten ogenj hitali na varad 
S grada su sdvojenu povraóali ognja, ali 
veó se je vidlo da neimaju dosta municije. 
Ob tretji vuri na ishodni strani su poóeli 
dturmu s bajonetami Turóini s dvojeno su 
se branili, alt nazadnje su itak morali od- 
pustiti. Do jutra je terpéla krvna dturina, 
onda su poóinka dobili deregi.

Bulgarci strahovitno Ijudstva su sgubili 
i samu na ishodni strani su mogli lurske 
pozicije zavzeti Turski dtuki izverstno su 
strélali, ali itak su morali na ishodni strani 
dva feslunge odpustiti, kője su bulgarci taki 
zavzeli.

Kad se denilo 23 broja Sipka pedióki 
regiment je vdrl vu varad. Turski soldati 
sdvojeno su se branili i na svakim voglu 
su krvno kupelidóe sloZili. Strahoviten boj 

,se poóel po vulicah, ali to je veó sve za- 
badav bilo. Sukri bade oroslanskoga srdca 
soldati ni su mogli veó Drinapolja zabraniti. 
Sad su vitézi se na smrt odsudili, rajdi как 
bi Zivi se predali bulgarcom. Zaprli su se 
vu turne gde su pudkinoga praha drZali i 
tak su se v luft pustili. To je zadnja vura 
bila turskim soldatom

Vu Sofiji strahovitno veselje je nastalo, 
kad je prvi glas dodel, da je Drinapolj pre« 
pal Po célim varadu su zastave nastavili, 
po vulicah su muZikadi igrali, púk je od 
veselja tancal. Pred kraljskom palaóom i 
pred ministerium velike demondtracije su 
bile. Vescliju se, ali jód nezna niti jedna 
mali, kad dojde piaó na red, jerbo как se 
vidi na jezero i jezero lépi mladih bulgar- 
cov nebude dodlo vide nigdar dimo.

Vnogo i vnogo bulgsrske krvi se je 
preljalo pod Drinapoljom. Drinapolj je sad 
zastalno njihov. Povjest bude uvék znala, 
da turóini poleg velikih panamiftov su sgu
bili svoje imanje vu Europi, ali i to bude



glasila, da poleg svega zla i neprilikih s 
velíkim poStenjom su zakluéili svoj 2ivot 
vu Europi vu Drinapolju Pét mesecov su 
bili nuter zaprti i makar su vnogo stradali 
i pomoC od nikud ni dobili, ni su sgubili 
viteZko srdce i do zadnje vure, doklam je 
ваши Steri mogel puSku vu rukah der2ati, 
ni su se predali. Stojezer soldala je zadr2al 
earn Drinapolj pet mesecov svojemi tridesti 
jezer soldatmi. Samu vu negdaSnjih pripo- 
vestih moCi je to Citati. Bulgarski raCuni su 
liSli. Mogli su znati, da Drinapolja budu 
zadobili Ci sdrugim ni, onda s gladom. Je
den varad, koj je odseCeni od svéta, nemore 
se na léta hraniti

Drinapolja je XI. Konstantin sgubil 
1449. leta i sad je stopram nazat opal bul- 
garcom vu ruke. Strahovitno krvi su aldu- 
vali bulgarci sad, da je Europa veC itak 
odluCila, da Drinapolj mora njihov bili. Na 
jezero i jezero ljudstva je sad tam 2ivlenje 
sgubilo, kad bi turCini ravno sami bili mo- 
rali vrala odtvoriti, jerbo glada, koj je je 
veC du2e vremena trapil, nebi bili mogli 
du2e sder2ati i preterpeti. Kad je glas pocii 
vu Petervaru, da je Drinapolj propal. po 
svih cirkvah su zahvalnost der2ali. I mi 
smu zahvalni, jerbo sad vidimu, da jeden- 
put itak bude kraj strahovitni krvoloCnosti.

íz Drinapblja izvanredno vnogo zarob- 
Ijenikov voziju vu Filippopolis, med kojemi 
je i как se Cuje Jusuf turski princ i puno 
nemSkih officirov, koji su pod turskom zas- 
tavom slu2ili vu Drinapolju. Vu zadnji Sturmi 
proti varaSu nezmerno Cuda ljudstva su 
sgubili bulgarci, na jezero i jezero su mrtvi 
scureli dőli od turskih Stukov.

Zavzeti Drinapolj vnogo broji bulgarcom, 
jerbo to je bil najglasovitneSi turski varaS 
vu Europi. Ober sto jezer stanovnikov je 
imái s med kojih je 50 jezer lurCina bilo, 
druga polovica pák su grki, bulgarci, 2idovi, 
jermenini i cigani. Glavni varaS Cetiri biS- 
kupov, dva rabinerov i jednoga lurskoga 
prvoga popa. Tu su stanuvali turski sultani 
tak dugó, doklam je ni II Mohamed zado- 
bil KonStantinapolja. Vu zadnjini vremenu, 
turCini su takvoga festunga napravili vu 
Drinapolju, za kojega su tak mislili, da nig 
dar ga nebude niSCi mogel zadobiti. Za 
vezda su njim bulgarci prekri2ili ovu mis
lenje. Stém se je prehitil céli boj. Sedemdeset 
jezer bulgarca i na stotine Stukov koji su 
do vezda privezani bili к Drinapolju, 2uriju 
se к CtlaldZi, da tarn joS jeden zadnji vu- 
darac da|u sbéSenim lurCinom. Bolgarsko 
vojno zapovedniCtvo se iz Dirnolike vu Dri
napolj preselilo. Ferdinand kralj je takodjer 
odmah vu Drinapolj odpuluval i tam sam 
bude turskomu oroslanu Sukri baSi nazat 
dal njegvo vite2ko sablju.

Bulgaici su v nedelju i pred Catald- 
2om poCeli odredjeni boj i od onda pod- 
jednoma Sluki ruCiju. Na céli liniji (raja 
strahoviten boj. TurCini se izvanredno jako 
braniju tfO jezer bulgarca ide proti Karaköj. 
Tu su veliki Sereg turCina naSli i morali su 
nazat retinrati. Bulgarci su dvé jezero ljudstva 
sgubili, ali i turCini su strahoviten sguhiCek 
imali

VeC pet dana naj krvneSi boj terpi 
pred Catald2om i na turCine 2alostni dani 
Cekaju. Drugi vojni sbor je branil CataldZs- 
koga kolodvora, bulgarci su se tak nanjega 
nasipali, da je s velíkim sgubiCkom moral 
pobeCti.

D2avid baSa koj je od Janinena sever 
iSel, s petnajst jezer soldatmi se je prédái 
pri Skumhi zvanoj néki

Naj noveSi glas je s KonStantinapolja

doSel i tak giasi, da su turCini morali i 
CataldZo ostaviti.

Hamidie taborska ladja opet je pred 
San Giovanni di Medua doSla i strahovitno 
je varaSa slrélala lak, da ga je svega poruSiia.

Как se vidi turCini su od kraja ni 
imali sreCu, pák niti nazadnje neimaju. Kaj 
bude se sad з Turskim orsagom dogodilo, 
Sto bi to napré znal. Tuliko se samu vidi 
za vezda, da vu Europi nebudu mogli nikaj 
si zader2ati i odovut Cislam se moraju po- 
brati nazat vu A2iju, odkud su doSli. Vu 
odsnutreSnjim orsagu sigurno velike bűne 
budeju, poleg kojih sultan i njegvi tolnaC- 
niki, ako nebudu se íletno s orsaga se po- 
brali, lehko Zivlenje s gubiju.

K A J  J E  iNOVOGA?

— Kralj. Takvi politikusi, koji su mi-j 
nuCe dane pred kraljom bili, tak prédaju, 
da kralj veC sdavnja se je ni lak dobro 
Cutil i tak sdrav bil, как je sad. Samu bal- 
kanski boj mu Ie2i na srdcu i rád bi bil, 
da bi jedenput ovi komedji kraj bilo i da 
nas bojni stroSki nebi nas dalje tak tisfcali. 
Kralj se nadja i tak misli, da veC nebude 
du2e vremena boj trajal, jerbo neprialelji 
su veC Cistam odnemogli. Kralj svaki dán 
svrSava orsaCke poslje i koji do njega mo- 
reju, zaistinu se Cudiju, da vu takvi starosti, 
как more to sve obaviti.

— Od glada je vumrala. Farkas Irén 
ipoljéki navuCileljica je istragu dobila, koja 
veC dvé leti traja svrho toga, jerbo je zlo- 
Cestu baratuvala sdecum i poleg toga rodi- 
telji su ni Steli decu vu Skolu poSilati. Na
vuCileljica zadnje tjedne se zaprla vu sobu 
i nikomu se ni kazala. Sad je aliSpan odredil 
KovaC Endre dokloru naj ju privizilira ali | 
je pri pameli KovaC nije mogel vu sobu, 
jerbo je odsnutra zaklejena bila. Postai je 
po Slosara i po Zandaré i ónak su odprli 
vrala. Kad su vu sobu doSb, navuCiteljica 
je ravno hmirala. Doktor njoj je odmah na 
pomoC bil, ali veC je sve zabadav bilo, za 
pol vure je vumrala. Istraga je skazala, da 
nesreCna Zenska od glada je vumrala, makar 
su vu jednim stoleku 110 korun naSli.

— Stellinga. Vu Zalavarmegjiju letos 
sveskupa 10193 deckov bude na Stellingi. 
Od toga na Caktomjainski kőtár spadne 940, 
na perlaski pák 900 Za kralko vréme bu- 
demo znali, kuliku su vrédni naSi deCki, 
proti drugim

— Zadavila je svoju pucu. Straho
viten dogodjaj se pripetil vu Algjogj obCini. 
Jedna Zena Salamon Leopoldné je naglo 
obnoréla i zagutila je svoju dvajstiosem lét 
staro риски, zatem pák se na obiok obésila. 
V jutro kad je s marofa bliZnjega jedna 
Zenska mléko donesla, ona je prva spazila 
strahovitno tragédiju i odmah je prijavila 
2andarom. Kad su doktori doSli, obedvé su 
veC rnrtve bile.

— Horvatski sin, kakti ruski spion.
Vu Nagjvaradu su policaji vlovili jednoga 
dvajstipel lét staroga elegant obleCenoga mla- 
diCa Velika sumlja je nanjega. da je ruski 
Spion, ali niti réC je ni moCi snjega dobiti. 
Tuliku su samu razvedili da Rosen Mihalj 
se zove. Kad su ga privizitirali, svakojaéka 
pisma s tajnami slovami napisane su naSli 
priniim vu kaput zaSite Ruske banjke prék 
trijezero korun su naSli takodjer kod njega.

Nagjvaradska policija nije mogla nikaj 
snjega dobiti, zalo su vu Budapest ga pos- 
lali, gde su laki znali, da to je jednoga 
ZagrebnCkoga hogaloga krCmara sin. Bogatoga

Cloveka déte zárán |e na budi put zaSlo. 
Sve je vtegnol potroSiti, tak da je otec scélom 
familiom Cislam doli doSel. Mati mu sad za 
kuharicu je. DeCko je pred sedmemi létmi 
sniknul I obhodil je célo Europu i nazadnje 
se vu Ruskim nastanil. Tu se je s ruskemi 
olticéri spoznal i tak je naslal svoje domo- 
vine izdajnik, ruski Spion. Kad su to naglas 
dali Roseno, onda je valuval, ali ni vnogo. 
Samu tuliko je povedal, da vu Ujvidéku i 
vu Zimonu je ima) posla i kad je tam 
posla svrSil odiSel je vu Varad, da se tam 
poCine. Prék su ga dali soldaCki oblasti.

— Rest za foliéno vino. Wmler- 
berger Adolf i Moákovitz Mór budapeStinski 
vinski trgovci su opet poCeli s foliSnim vinom 
manipulérali i как pravo i izverstno vino 
su trZili peStinskim krCmarom. Ni su dugó 
mogli, íletno su je vlovili. Prvi je dobit za 
spomenek 500 korun Strófa i dvajsti danov 
reSta, drugi pák 300 korun Strófa i deset 
danov reSta. BormeS su premalo dobili. Ba
rem lak dugó bi je imali zaprte, doklam bi 
sami spili svoje izvrstno vino.

— Prorok. Farkas JoZef je vekslina 
podpisal jednomu svojemu rodu na Sesto 
korun. MinuCi tjeden je ziSel vekslin, ali 
duZnik nije Stel platiti i tak je kassa Far
kasa tuZila Nadtem se je tak razZalostil, da 
je odiSel vu gorice i tam se na jedno drévo 
obesil. Kad su ga naSli veC je mrtev btl.

— Zlocesta macuha. Jeden Zeljez- 
niCki sluZbenik od prve Zene je imái jedno 
dvanajst lét staro pucko, po ímenu MariCiku. 
Kad se je droguC oZenil i zel je jedno do- 
vicu, koja je takodjer od prvoga muZa imala 
jedno pucko. Zenska je veC od kraja odur- 
javala MariCiku, potlam pák ju je veC vu 
boZjem kipu ni mogla videti. Nekoji dán s 
vrho nékakvi penez se je sluZbenik poStrical 

! Zénóm i srdito je odiSel od doma. Na veCer
kad je dimo doSel, vrala su zaklejena bila 
i tak je mogH je polrli, da je vu sobu mogel 
Na postelji je naSel mrtvo déle, kője je na 
glavi dva strahovitne plazére imalo Pucko 
je maCuha s revolvers dvaput vu glavo 
strelila. Риска je odmah vumrala. Na stolu 
je naSel jedno cedub, vu kojoj mu Zena 
piSe, da je sama mu strelila pucko. Po krvo- 
loCnosti je odbejZa i svojom Cerkom к ro- 
diteljom i tam se zaklenula. Kad su Zandari 
doSli, da ju primeju, vu glavu se strelila i 
odmah je vumrala. Deca poSlujte roditelje, 
doklam su vám Zivi, jerbo jaj onoj deci, 
koja oCuha ili tnaCuho dobiju.

— Smrt na mustri. Vu Berlinu nőve 
Stuke su probali. Vnogo visokih oíficirov je 
nazoCno bilo pri strélan}u. Jedna kuglja, joS 
ni znati как se pripetilo, nazat se sproZila 
I okolo Stuka slojeCe sve je plazérala Jeden 
podofficir i jeden prosti kanonér su odmah 
na lice mesta vumrali, jeden рак na putu, 
kad su ga vu Spital Sleli spraviti

— Vu vodu opadjeni aviatikus. 
Pramareri P.elro avialikuS vu Lugano je vu 
zrak zletel. da prék Zürich zvane vode od- 
leti Okolo Cavalino obCine motor se pok- 
varil i avialikuS s velike visine je zesim 
skupa vu vodu opal Odmah su na Cuni 
na pomoC isii, ali aviatikuSa su veC mgdi 
ni mogli najti.

Strelil je oberlajtinanta. 13. pe-
SiCkoga regimenta jeden rezemet kaprol 
PagaC JoZef vu Tropaui, kad su veC smuStre 
dimo maSirali, hitro je slupil vun iz reda i 
od zadnje strani na smrt je strelil Sehramek 
MikloS oberlajtinanta. Poleg velike srCbe je 
to napravil kaprol, jerbo sbog jedne sluZ- 
bene falinge na raport ga je dal zapirati 
oberlajtinant. Segurno na galge dojde.



Онbonn A ra k . — C ien a  H ib a.
mmázsa I m.-cent. kor. fill.

Búza Páemca 20 00 —
Rozs elsőrendű Нг2 14 00—
Ama Jeömen 1 4 - 0 0 —
Zab Zol) 18 00 —
Kukoricza Karuza suha 10 40 —
Fehérbabul Grab beli 2100 — 
Sárga bab * 2uti 16 20 -
Vegyes bab » zméSan 15 50 -
Kendermag Konopljpnn seine 20 00 - 
Lenmag Len 23 00 —
Tökmag Koséire 26 00 -
Bükköny Graborka 1 4  0 0  -

RlllH kiváló minőség, Ül. á К 130 és feljebb. RUIU jako fim, liter od 1 30 К viSefte

SZilttil nagyon jó, lií. ä К 1 40 és feljebb. SIMi jako dobri, liter od 140 К viSeSe

TÖrliÖlj] P á l iÉ  bl. á К 140 és feljebb. T ro p ic s  Z^SÍllCS, liter od 140 К viáefle

Kapható: Dobivá se pri :Kochsitiger jut. fc Fiai cégnél jtochsinger JK- i SinoVi firmi
Csáktornya. 6xa l2 _ь2 Csáktornya

333/1913. szám. A DRÁVADIÓSI KÖRJEGYZŐTŐL.

H ir d e t m é n y .
Dráva oil ár község képviselőtestületének 2/ű. 1913. jkv. 9. sz. határozata folytán 

kihirdettetik, hogy a község határában gyakorlandó

= = = = =  v a d á s z a t i  f o g  ^ = =
1913. évi augusztus hó 1-től 1919. évi július hó 31-ig terjedő fi <hati évre a drávaollári 
községi biró házánál НИЗ. é v i  m á ju s  hó S -á n  ti. u. 3  ó r a k o r  megtartandó nyil
vános árverésen a legtöbbet ígérőnek bérbe fog adatni.

Feltételek a körjegyzőségnél megnézhetők.
Drávaollár, 1913. március hó 20. C iR A  SÁN D O R  körjegyző,

felséges ízű fehér vagy aranysárga csemege mézet
^  * 5 kg-os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérraentve a
.M É H *  a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest, Yáci-ut 108 af. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!

ГФ C4 ГФ ГФ ГФ СФ t?  СФ СФ гфсфсфсфгфсф

Az emberi kéz mint servkötí 
SEISATIÓS TALAkHAHÜ!

Kérjen ingyen  p ro sp ec tu st!
Zárt borítékban  portóm encesen  küld i

Р 1Ш 1Ш  SÉlUAMPlbATORIUH
sp e c iá lis  o rvosi rende lő in téze t

ВОДАрвГ, VII., 10. Félemelet. “

Eladó birtok. Oglas.
6 gy 7 '/« bold szántóföldből és 7 1/, prodajem svoj cicit posjed, sastoji 

hold rétből álló ingatlan a tulajdonos od 7 '/, rali, od toga ima 7 '/* livadc i eve 
betegsége miatt eladó. 577»-« zidano etanje, u dvoríótu dobro íduéí

Hz épQletelt mind téglából építve, motorni melín, ősim toga joö jedan növi 
\Hz udvarban egy motorüzemü malom, motor, Ao sve prodajem radi bolesti uz 
azonkívül van még egy teljesen új motor, jeftinu cícnu. Koj zclí kupíti, neka se

Pipítsi Ili ШЙ U H  IMI. Тш  нмГийСе, м  Biiovira).
vasúti- és posta állomás Zclj. postája í poéta.

1 ---------------------------------------------- - ■ ■■■

332/1913 szám A DRÁVADIÓSI KÖRJEGYZŐSÉGTŐL.

H ir d e t m é n y .
Dráva diós község képviselőtestületének 2/tí. 1913. jkv. 7. sz határozata folytán 

kihirdettetik, hogy a község határában s a közbirtokosság erdejében gyakorlandó

—1 v a d á s z a t i  / о д  = = = = =
1913. évi augusztus ho 1-től 1919. évi július hó 31-ig terjedő fi (háti évre a körjegyzői 
irodában НИЗ. é v i m á ju s  hó 7-én  ti. u. 3  ó r a k o r  megtartandó nyilvános árvt‘résen 
a legtöbbet ígérőnek bérbe fog adatni. Feltételek a körjegyzőnél megnézhetők.

Drá v a diós, 1913. március hó 20. CiRA SÁNDOR körjegyző.

Kivi finom asztali m
• legnemesebb, legtsrtóssb minőségben s z i l ü l  
ki l ogrammonként 35 fillérért.
Egy 5 kilós postacsomag К n o

Max Pauly BtliClHf, UM iSlEÍEílfSZill

H i M M r n y i i
Rakócí-ulica hize broj 18. poleg Kraljevskoga suda. 

Ima takaj trgovinu  
od najbolse vrsti

♦ v a p n a . ♦
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako doba 

l^dom a pri njemu uz naj- 
falesu cienu. Koji treba cieli 

vagon dobi vapno cisto 
fal. T rz im  takaj razeie- 

pana suha bukova 
drva na vägu.



I ÉR TESÍTÉS IО В Z  N Д И A I
I  Van szerencsém a nagyérdemű közönség be- Srecu imam poát. obéinstvom na znanje dati, I
I  esés tudomására adni, hogy április hó 15-én. da április 15-ga dana búdéin na Csáktornya, u I
I  helyben a D eák-u tca i NEU- Deák-ulici, vu NEUMANN I
■  MANNS, festő -féle házban egv I S. farbar zvanoj hizi jednu I

I Ш1- ÍS Ü  ő i i i r t t i t  ЩШ- i Щ Л
I  Ш В nyitok. Mindennemű férfi- és női módaskladiStu odprel. Svakevrs- ШЯШ I
I  A É  divatcikket, férfi- és női szabó- tne gospodske i gospojinske mo- B jS  I
I  (Я Ш kelléket, fehérneműt, általában dapredmete Snajdarske potrebo- I
I  núnden e szakmába vágó cikket ée, biéla roba, uobee sve u ovim I
I  Щ kitűnő minőségben és dús vá- struku padajuée predmete u iz- X I
I  lasztékban raktáron tartok :::::: vrstnim knkvocim i u velikim I
I  izboru drzim na skladiStu :::::::: I
I  ^  n' közönség szíves pártfo- Osjeauravam poSt. obéinstvo. da I
■  gását kérve, biztosíthatom a leg- izdvorbu biulera t0(5n0 svráil. Sr- I
I  pontosabb kiszolgálásról ...........  daéno zastitu prosec, ostajem s I
I  Teljes tisztelettel podpunim stovanjem I

I Berger Simon. Berger Simon. |
;  ------------------------------ --------------------------------------------- --------------------- ---- --------------11

Ó riási b ibát Budapesti Hőztalos Ip a r stűlct védnöksége alatt álló

követett nem — p l  д " ^ ^  ^ ^ Д  ■ "  Д Ц  Д  Д  Д т^  —
köszvényes bántalmai, szú rá?, szaggatás, ha- e m
soeatás, nyilalás, derék- és hátfájás, rheumu, „ -

csontfájdalmak slb. ellen a valódi SZOVCtRCZCt
K r i e g n e r - f é l e  R E P A R A T O R  mint az Orsz. Közp Hitelszövetkez-t tagja, udapest, V ili. Jó z se f-k ö ru t 2 8 . |

helyett, holmi utánzatot használt. Bérkocsis-utca sarkán . B udap est, VIII., Ö llöi-út 18. á lan do
Sürgősen ajánljuk minden rheumás betegnek I j  , g g , * л*  / ц  г
és mindenkinek, aki fönli iájdalmakban vagy l í l K á S CXCZC&X R l i l l l l t i i S í l  •
hülés és légvonat okozla bajokban szenved,

hogy azonnal használjon valódi ».sia n. nyitva reggel nyolc ó rá tó l e s te  nyolc órá ig . B eléptid ij n incsen .

= REPARATOR-t, 1-----------------------------------------:-------1
ti»« ъ melyet kizárólag csuk a .«■»—. ___ __________________________ .^...^.^,1 .

KRIE6HfR 6y06ÜSZERTAR, BUDAPEST, RALOIR-IÉR Kjvá|ó Uj fajborok; M ß p h i v d S  0 borok naBy váia»aekbani
készít, lehát ide kell címezni a rendeld levelei. I I  Y  Q O *
Egy kis üveg l korona, nagy üveg 2 lorona.

liaitii és MUnldlillai ШИй Bértétel léstéiiMüEz a régi kitűnő gyógyszertár minden sósbór- .
szesznél jobb, mer már egyszeri ^dörzsölés Elnök N agy inéi lóságn Dr. К A L LA Y  ZO LTÁN  v. b. t. I., Hevesvárm. főispánja,
után is gyógyít és nemcsak csillapítja, hanem Igazgatóság székhelye GYÖNGYÖS, (Fő-tér, Eubyház, Lj bankpalota.)

poetaftóh .. ez. -  Ceufon 99. e2. -  Sürgönyeim: Víeontamátra.
Ó 1908 —  1911- évjáratú új fajborok. Hazánk legnagyobb termő hegyi oltvány szőlőtelepei:

;----------------- - ...... ..... -  /-  ;-------------- —— : - Pecsenye, csemege, sza morodni és aszu-b orok .  Beültetett terület 540 hold.  Évi termés 12,000 Hltr.

a // I A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekin-
L  tésére, szükségletük méltányos árbani, idejekorán való biztosítása céljából.

0  B orfajok: |4czee. 6zcrjó , R ízlínq, furm int (8om), hárslevelű, Muskat
U j C l O l l S a C j  O R  Otonell, C basse las, Kövidinka, p ozso n yi, 6 rdci, M ustos, Madelainc, Kadarka,

m űvészi k iv ite lben  n agy  v á la sz -  &*<• *-ю Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet.
tek b an  k a p h a tó : I
(Fischet Fölöp) STRAUSZ SÁNDOR nnl(lln  nlwin
könyvkereskedésében . POLGÁR DÁVID ÉS TÁRSA 1)гзк, Buddpßstf VII.f Fгэпусрэп*u, 12.

Д Д | | Д Д Д Д Д Д Д Д И И Д М Д М В М М  ----------------- ------------------ ---  --------------------------------------------------------- ---------------------------------- - -  - r  in rj j-i j ______  - -------

Nyomatott F'ischel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

к .  LT
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