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. rostiak 2949, 1880-bau 3810, 1890-ben 43 78"/°; egyéb anyanyelvűek 88 (46, 42)
Csáktornya népese« viszonyai és m a m á j a .4046- i»oo ban 446i. a legutóbbi ю  ev 1-597,

* . öi C a|all te[,á| a p0|gäri lakosság 433 fővel д haladás a magyar nyelv szempont-
Miulán a staliszlikai hivatal rendelke- (9*7e/e) szaporodott. jából amennyire örvendetes, annyira szembe-

zésünkre bocsátotta a szükséges adatokat, д  p0|gäri lakosságból férfi volt 2392 tűnő is. Mert a magyar nyelv állandó elő-
feldolgozluk az anyagól s ezzel kiegészítjük (2167), nő 2502 (2294) A nők tebát 4 67,- nyomulását jelenti. Ami különösen akkor 
azt a kimutatást, mely a 10 évvel ezelőtt ka| szárnyalják túl számban a férfiakat. világlik ki, ha évtizedről évtizedre kisérjük 
megjelent Csáktornya Monográfiájában nap- д |akogäÄgb0| helybeli születésű 2309 nyomon a magyarság létszámát. Ekkor ki- 
világol látott. |(H28 I. 1181 n.) 4 7 1 8 7 ,; Zalavármegye tűnik, hogy még 1880-ban 828 (21737.) s

Szükségesnek találtuk ezt, meri «>«”'• más részéböl való 1518 (701 ,817 )31017 ,; 1890 ben 1171 (28947.) vallotta magát ma- 
érdektelen, hogy a varos lakossága főleg m4s vármegyebeli 589 (189, 400) 12 2 3 7 ,; gyár anyanyelvűnek Csáktornyán, addig 
magyarsága s szellemi műveltsége tekintete- kü||ö|(Jj 15^ (55 104) '324% A vidékről 1900 ban már 1773-ra (3947% ) « »#10-
°?.П'Г 5°?Т1д hr ,ad evllz'‘dről-evlizedre, (ok- va|(Jk |(jhbs, gtie„ vJ iak lel^ t a bennszü- ben 2427-re (49 59%) rúgott ezeknek a 
r .o r.i e re. . lőttekkel szemben. 1900-ban a lakosságban száma. Vagyis rövid 40 esztendő alall a

S nagyon örülünk, hogy ezúttal is a be„szülöHek 48 937*-kal voltak Itépviselve lakosság törzsmagyarsága több mint meg-
fényes eredményről számolhatunk be, mely, „ kétszereződön, meri 21 737.-ról 49 597,-ra
ékes tanúbizonyságot tesz Csáktornya ma-! Vallásra nézve római katholikus volt .ke(j
gyarsága s kultúrája felől. ' 14178 (20291 2149 n) 8 6 3 7 7 ,; református - n i

Előljáróúl megemlítjük hogy épület volt | 38 ( 2 ° L 18) 0 77% ; evangélikus 46 (26+20) Rlég hatalmasabb ez az arany, hacsak
Csáktornyán 1910 ben 648 (1900 ban 503), 094%  ; görög ka.holikus 7 (7) 0 14 % ; fel. magul a belvárost vesszük,
a szaporodás tebát 145, ami évenként állag nélküh 1 rd '«»«*"» 622 (307,316) 12-737.; Ill a magyar anyanyelvűek a lakosság 
\л építkezési |elent Az épületek közt volt A római kalholikusok szaporodása 10 év alatt 156‘4&7«*át (222S), a német anyanyelvűek 
088 földszinti s 60 emeletes; 604 cserepes t3787) 10 3* az izraelitáké (590)5 4% volt. 5 73% át (230), a horvát anyanyelvűek 36.87 
és 44 zsupos ház. Ez utóbbiak a külső köz* A külső községek l református, 1 «»-át (1480) képviselik.
ségekre (Búzás, Battyán, Zrínyi-külváros) evangélikus és 13 izraelita vallasú laaost Míg tehát Csáktornya lakosságát tekintve
esneftr mert a Belvárosban (Csáktornya} ily kivéve tisztán kalhoí.ktrj jellegűek a magyarságnak 41 század perceidre van
épület alig található. Megjegyezzük, hogy Életkorra nézve volt Csáktornyán 3 szüksége, hogy a lakosság felét elérje (1900-
1870 ben 322, 1880-ban 354, 1890 ben 417,' éven alul 331. 3 — 5 éves 314. 6—11 éves ban 1126% hiányzott ehhez), addig magá- 
1900-ban 451 volt a lakóépületek száma 604, 12 —14 éves 379. 15 — 19 éves 573, ban a belvárosban 10 91 % ra 1 úg a magyar-
Csáktornyán 20 — 39 éves 1328. 10—59 éves 943. 60 ság abszolút többsége (1900-ban 5 69n „ hiány-

Л lakosság összes száma 5213, ebből éven felül 421. ismeretlen kom I zott ehhez). Hogy kézzelíoghatólag kitűnjék
katona 319 Polgári lakosa van tehát Csák- Az anyanyelvet illetőleg nagyon érdé a magyarság hatalmas tértoglalása, megem- 
tornyáuak 4894. Ebből a belvárosra 4014 kesek a staliszlika d a la i. Nevezetesen az Üljük, hogy 1880-ban a belváros magyarsága 
1900-ban : 3641). a külső községekre (Búzás egész lakosságból magyar anyanyelvűnek 25 8, 1890-ben 35 1, 1900-ban 47 02 o-ra 

349. Battyán 348, egyéb külterületre : Zrínyi- vallóit» magát 2427 (1219, 1208) 49 59°/°; rúgott, minek méltó betetőzése az 55 457«, 
külváros, vasűli állomás, nehány majorra német anyanyelvűm к 236 (105, 131) 4 82% ; mellyel mostanában a magyarság a belváros 
183), 880, (820) esik. 1870 ben volt a vá- horvát anyanyelvűnek 2143 (1022, 1121) területén képviselve van.

íla r r iK  hál Я KPÍPSlíPílPlmi tfau innhan r ig  aiig álló, egyik kezében boros palackot, a csakhamar bájos szendeséggel és jóízű lortaszele- 
AldlüUo Udl d hol GoKoUBIIIII AdoZIflODdíl. másikl).m boros-pohar.tt fennen lobogtató éjszakai lekkel kárpótolt egy takaros cukraszmas (Benedikt 

»Oh miért oly későn, levelek nyílása, rügyek ; кот hely t (Schwarz Lajos dr.); a leányok szépségén Katinka).
♦ak adása idején? Miért nem táncolhattam farsang-1 való izlésfejleszlést élethivatásként űző gavallért A fajoknak valóságos kongresszusává tömő
kor álarcban veled én?« j (Wollák Béla dr.); a bőrkabátos, széles ecsetkeze rűltek a nemzetek minden rendű és rangú képvi-

Lz volt a gondolat, amely senkit sem bán- nagy mesemondót iPliclita Béla); a milliói [ w |ói : a büszkén lejtő spanyol hidalgó (Rosenberg 
tolt azok közűi, akik március -Jü-én este a Ke-1 körébe minden év július 1-én visszaxonulni akaró | Richárdné), a festői jelmezű amerikai cowboy 
ieskedebni Kaszinó fényárban úszó termeibe be-I „agytőkést (Neumann Miksa); a kamatláb egész-1 (VVollák Béla dr), a Drinápoly elestén cseppetsem 
leptek. Néhány órára háttérbe szorúlt a külpoli-1séges fejlődésére gondosul ügyelő pénzügyi lekin- j búsuló tötök nő (Strausz Lilly), a fiatalság üde- 
‘ :kai borús helyzetnek, a nehéz pénzviszonyoknak, I (^lyt (WVisz Miksa); a minden foglnizásért bele- «égében tobzódó stájer Szeppl (Pol'ák Janka), az 
a nagyhatalmak versengésének gondja és kiki az- ; ^inek két koronát fizető fogorvost (Viola Vilmos 1 elAkeUS főrendek körében magát szendeségével 
z.tl a szándékkal jött el. hogy hosszú hónapok j (|r.) és a hordó tetejére, valamint a szónoki hév megkedveltető cigányleány (Schwarz Jenő), az 
után ismét próbál a jókedv szárnyán repülni és j Inag islatára hágott, minden babért »lekaszáló« Észak frisseségét a Dél tűiével párosító helgolandi 
Kénye szerint mulatni, 1 kiadott jelszóhoz képest, népszónokot (Heilig József). Volt is kacagás és „6 (Hirschler Emilné), az ifjú kínai köztársaságnak 
»mely így hangzott: »Egyszerűn és mégis nagy- sűrűn hallatszott a megjegyzés: »Ördöge van en -! két tarka-barka, copfos követe (Kraeiner József 
szerűn !« „ek a Hiischmann Rózsinak; egyszerre jeles le és l ’ollák Iván), a nem annyira katonai tehetsé-

A versengő, ármánykodó nagyhatalmak he-1 hetségű, ötletes torzképrajzolónak is bizonyult.« gével, mint inkább roppant testi terjedelmével ki- 
K4.ll eg) velünk barátságuk vieionyban lévő nagy- d g lBm . Hajnrlcll Mlksa és váló török pasa (Weis* Sándorné), aki már srí-
íi italomnak, a sajtónak, nagykövein jelent meg s . . ,  Vlimo,  hárnaivok közjogi méltóságuk vesen kötött volna békét a bolgár parasitteánny al 
apunk felelős szerkesztőjének .személyében, ak i, ^ ^ t w n t ö M Ä l ^ X t . Ä  (Pollák Manó).

hódolalos1 fogadlalasa ulan kénytelen voll "У0"1- Ljanki, Felpattan a szomszédos len innék eildig KellOnl, Imgy a sima modort), hajlongó lakáj
•m a mOblráló rovatai is elvállalni. zárt ajtaja, Balogh zenekarának száraz ............. eg -. (Stőger Béla) nem a nagyúri világ kedvében

Meri a lalon ismerős alakoknak karrikalu- ^ HAk ezsd(te jndul6j |i z, mihamar Igyekezeti járni, hanem inkább a demokratikus,
aja hívogatta és mditolla derültségre а "а* У ! |l(l8nü .„enelben az álarcosoknak tarka és hangos! kackiás bécsi mosónő (Benedikt Alice) és a ringó 

-zanii.an megjelent vendégeket, soraikban sok (ft (вш m # na(!y,ereln k,iZepét. járású magyar paiaszlleányok (Herzer Irma, Buch-
. 'ivil.-ben megjeleni szép asszonyt is  leányt, . . ! wald Malvin), vagy a kecses masamód (Kelemen
akik mind a nagyteremben várták he az álarcosok Kél vásott hu, Max és Montz l iosenberg: k ( , fl. |Mr I .kede„
i'evonulását. Kacagtató sorozatban ott láttuk meg- Kálmánná és Gráner Sári, akik azonban csak 1 '
•rökítve a tkedélyes al«ós«-t ^Wollák Rezső és véletlenül viselték apáik nevét, ami kereskedelmi I A pazar természeti kincsekben bővelkedő 

Wolf Béla dr ); a kaszinóink parancsoló pózban kasz nói körükben rendszerint ritkaság) lármás napsütötte Riviera derűit ege alatt fiatalosan üdén 
elhelyezkedett és tekintélye jeléül szivarját szuvc- i elevenséggel vonja fürgeségére figyelmünket és ; tipegett az elegáns koros nagyvilági hölgy (Mózes 
rémil szívó elnökét (Hirschmann Leo : a lábán! közbe közbe ütleget is oszt ki. Ezekért azonban i Jenő), akinek ódon szabású ruhájából és lorgnonos

I ______ J
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Ennek következtében természetes, hogy 
a többi nyelvek a váro9 terü'efén egyre 
csökkennek. Mert még 1880-ban a lakosság 
47 97o-a horvát anyanyelvű volt, mely arány
szám 1890-ben 483%-ra felszökik ugyan, 
de 1900-ban megint '41"387«-ra csökken: 
addig 1910-ben már csak 36 877o-ot tesz 
ki. A német anyanyelvűek 1880 bari még 
207 s 1890-ben 15 4, de már 1900-ban 
csak 9547o-kal vannak képviselve. Még job
ban apad a szám 1910-ben, amikor 5 73° 0-ra 
fogy le a német anyanyelvűd száma.

Ebből tehát látszik, hogy mig a bel
városi magyar elem száma 40 év alatt 25 8 7o-ról 55457o*ra, tehát 29 657«*kal szökik 
fel, addig a horvát elemé 47 90 0-ról 36 87 
s a német elemé 20 7%-ról 5737«-ra. azaz 
11 12, illetőleg 1497%-kal csökken — mind 
a magyarság előnyére, amely valamennyit 
már alaposan legyűrte, nemcsak relative, de 
abszolúte is.

Örvendetes a magyarságnak a külső 
községekben való térhódítása is. A mostani 
népszámlálás alkalmával 201 azoknak a 
száma, akik a* város külső területén magukat 
magyar anyanyelvűeknek vallották. Termé
szetes, hogy ezt az eléggé hatalmas számol 
leginkább a vasúti állomás alkalmazottjai s 
családjuk tagjai teszik ily kedvezővé.

Ez azonban nem meríti ki teljesen a 
magyarul tudók számát. Mert a statisztika 
egyéb örvendetes adatokat is feltár Neve
zetesen azt, hogy a város egész területén 
(részletesebb adataink nincsenek) magyarul 
beszélnek a német anyanyelvűek közűi 132-en 
(55-937«). a horvátok közűi 976 an (45-54%), 
összesen tehát az idegenajkunk közűi 1 lü8-an ; 
vagyis ezek 4491% a beszéli hazánk nyelvét, 
beleértve a külső községek horválajkú la
kosságát is.

Eszerint magyarul beszél a város terü
letén 72237«. Ez a 10 év előtti állapothoz 
képest (63 557«) 8*687« javulást eredményez

A német nyelvűek magyarul tudása 10 
év alatt 48 33%-ról 55 93 s a hcrváloké 
39 02" ,,-ról 45 54%-ra emelkedett; tehát 7 60. 
illetve 6 527« erősödéssel.

Sajnos, hogy ebből a szempontból — 
adatok hiányában — magát a belváros ma
gyarsági viszonyai! nem boncolhatjuk, sem 
a magyarságnak a lakosság fiatalabb rétegei
ben való ere|ét nem mulathatjuk k i ; de

tekintetéből annyi előkelőség áradt ki, hogy méltán 
kelthette fel az ugyancsak gráciával sétáló modern 
hölgy (Fischer bajos; féltékenységét. I)<* fenségben 
megjelent itt az uralkodó fejedelem : a derűs 
mosolyé, örökifjú Karnevál herceg is (Strausz 
Hikij, kíséretében a legbájosabb kis rokokó-apród
dal (Strausz Piroska) Konfetti (Neumann Jankai 
is kinálkozott szemet vesztegető színes tarkaság
ban. csatát rögtönözhetett volna vele a hódítóan 
feszítő gigerli (Kelemen Béla), aki után azonban 
a kakas (Scheffer Andor sem kukorékolt.

Mert nemcsak u növényvilág volt képviselve 
a pipacsvirág (Feiglstock Ilus) képében, de gazdag 
választékban megjelent az állatvilág is. Lepke 
(Strausz Sándornál bontogatta szárnyát a színes 
napsugárban és ijesztő gyorsasággal nőtt szeműnk 
láttára Zsiráf Antal (Samuely Ottó) és élete párja 
Zsiráf Antónia (Samuellv Ottóné). Nem bántotta 
őket a hetyke vadász (lbrschmann Bözsi i, aki 
sporttársának, a ródlizó fiúnak (Hirschmann Rózsi ) 
társaságában inkább más természeti szépségek 
élvezete után kutatott. Ugyancsak nem árúit el 
vérengző hajlamot a vörös frakkos parforsz-vadász 
(Suharippa Frigyes) sem. Mégis két valóságos lyuk 
ijedten rebbent fel a sokaságba keveredett tyukász 
(VVeisz Ignác) hátán hordott ketrecében.

A technika csodáit jelenítette meg a ma
gasba vágyó merész aviatikus (Hochsinger Ada1, 
a pezsgőt szopogató csecsemő (Heinrich Alfréd . 
aki zsenge kora ellenére oly önállóságot tanúsított, 
hogy az ugyancsak a közelben sürgő-forgó dada

Ihogy ez fényes lehet, elég hivatkoznunk 
'az 1900. évi adatokra, melyek szerint már 
akkor a belvárosban 82 957«-a a gyermekek
nek tudott magyarul.

A római katholikusok közűi magyar 
anyanyelvű volt 1852 (922. 930), magyarul 
is beszélt 1061 (606+155), tehál magyarul 
tudott 2913 (1528. 1385) 69727«, a refor
mátusok közűi magyar anyanyelvű volt 31 
(18, 13), magyarul is beszélt 4 (2, 2), tehát 
magyarul tudóit 35 (20, 15) 9270 ; az 
evangélikusok közűi magyar anyanyelvű volt 
35 (19, 16), magyarul is beszélt 13 (6, 7), 
tehát magyarul tudott 48 (25, 23) 1007«; 
az izraeliták közűi magyar anyanyelvű volt 
502 (253, 249), magyarul is beszélt 78 (41, 
37), tehát magyarul tudott 580 (294, 286) 
93*247«. A róm. katholikusok magyarsága 
tíz év alatt 10 31, az izraelitáké 7 34%-kal 
gyarapodott.

A városi lakosság szellemi műveltségére 
nézve következő adatok állanak rendelke
zésünkre.

Csáktornyán 3502 (1839, 1663) lakos 
ir-olvas, 76 (3, 73) csak olvas =  3578.
Vagyis a város lakosságának 73 1 l70-a sze
rezte meg a szellemi műveltség legelemibb 
követelményeit.

Az irni-olvasni tudás a 10 év előtti 
állapottal szemben 3 04%-kal \aló javulást 
jelent. 1870-beu a lakosság 47 13, 1880-ban 
5226, 1890 ben 6002, 1900-ban 7008% a 
irt-olvasotl

Magában a belvárosban ir olvas 3220 
(80 217«); tíz év alatt itt 6 71%-kal javult 
az arányszám

Miután azonban Csáktornyán 645, ma
gában a belvárosban 500 hatéveu alúli 
gyermek van. kik koruknál lógva irni-olvasni 
még nem tudhatnak, ezek levonásával Csák
tornyán nem 1316. a belvárosban sem 766, 
az analfabétáknak a száma, hanem csak 
671, illetőleg 266 találkozik oly egyén Csák
tornyán, illetőleg a belvárosban, aki irm- 
olvasni nem iud

Eszerint az irni-olvasni ludók Csáktor
nyán a lakosság 86 29, a belvárosban 93 38 
%-át teszik ki Ez a tíz év előtti állapottal 
szemben Csáktornyán 535, a belvárosban 
6 97% emelkedést árút el Annál büszkébb 
ez a műveltségi fok, mert az országos átlag 
68 07. a megyei átlag 75.1% irni-olvasni

i Katz Lipótné) gondjaira nem is szorúlt és így ez 
minden gyengédségét saját pólyás babájának szen
telhette. >IVnkala«-t nemcsak Strausz Sándor | 
rek<áinplakátja, hanem két nagyfejü bürokrata is 
hirdetett Wilner Kálmán, Heinrich Frigyes). A 
fehérarcú, pirosszájú kéményseprő lehelőségét VVeisz 
Böske bizonyította be. Tnronymagasságny ira emel
kedett Bokor Jenő sokszínű Pierrot-ja.

Hiába settenkedett a közelben a vasorrú 
bába (Nyíri Samuné), hiába indított merengésre 
és megfontolásra a múltba és jövőbe néző ket- 
tősarcú női Janus Hirschmann Ado'fné). két 
arca: a »Múlt« és a »Jövő« közűi legjobban tet
szett a harmadik, a »jelen« arca), a társaság 
nemsokára más mitológiai istennőknek is hódolt. 
Sok híve volt Terpszichórénak (az első négyest 
26 pár táncolta) és mindenkit ( 142-t) alattvalói 
kóréba nyűgözött a gyomorbeli élvezetek isten
nője : Gasterea Buzgó főpapja volt Hajas József 
vendéglős, aki nagy segédlettel «ondoskodott a 
vendégek jótartásáról, ezzel is jelentős mértékben 
hozzájárulva ahhoz, hogy a reggeli órákban min
denki egy jólsikerűlt mulalság kellemes emlékével 
távozhatott, azzal a meggyőződéssel, hogy rengeteg 
kincs a jókedv, a társas egyiittlét derűje; rokon
érzéssel. összetartással gyarapítható az, veszendőbe 
pedig nagy kar volna mennie.

Or. Schw arz Lajos.

ludóról számol be, amit Csáktornya szellemi 
műveltsége feltűnően túlszárnyal,

A részletekre áttérve, római katholikus 
ir-olvas 2952 (70687«), izraelita 548 (88 10 
7«). Az elsőknél az arány 3 69, az utóbbiak
nál 0 647o-kal javult.

A magyar anyanyelvűek közűi 2065-en 
(85*087«), a német anyanyelvűek közűi 207-en 
(87*7l7o), a horvát anyanyelvűek közűi 
1449-en (67+6170) irnak-olvasnak. Az arány
szám az elsőknél és utolsóknál 7 70, illetőleg 
632%-kal javult, a német anyanyelvűeknél 
ellenben 1 097o-kal csökkent.

Mindezeket összevetve, önelégülten te- 
kinthelünk vissza Csáktornya társadalmának 
utóbbi évtizedbeii törekvéseire is. Áldozatot 
nem kiméit, hogy boldogulását előmozdítva, 
hazája iráni való kötelességeit minden te
kintetben lankadatlanul teljesítse.

Nemcsak műveltségének foltozására tö
rekszik, de lépésről-lépésre törtet előre, hogy 
Csáktornyái ill a végvidéken magyarrá tegye 
s a magyarság bástyá|ává kiépítse.

Mindkét törekvés előkelő helyet biztosít 
Csáktornyának az ország városai sorában

к  c  l  ö  x  p  É h  é  к .

У  Á S Z .
Irta S z e n t e h  D e z s o n e .

Alomhimes hajnal sugárzó csöndjébe
Lágy dallam Imii halk édesen.
Igézetes, hús, kínzó, mint valamikor.
Titkos hatalmú éjeken.

Fényrózsáк nyitnak a menny puha kékjén,
A tavasz langyos lelke zsong.
Zendűl a dal ujjongón. győzelmesen . . .
Valahol öreg harang bong.

Csönd... nyugtalanító nász induló zendűl,
Tűz tombol az erdő mólyen:
Mámoros madarak nászünnepet ülnek. . .
— A szivem halkan rnegrezzen . . .

— Eljegyzés. Matuka István ligetvári 
tanító el|egyezte Horváth Valériái Drávává- 
sárhelyen.

— Jutalmazás. A m. kir kereskedelem
ügyi miniszter Honi! Lőrinc zrínyi fa I v a i áll. 
el isk. c. igazgató tanítót, a muraközi horvát- 
ajkú fiúknak magyar iparosokká leendő ki- 
képezlelése érdekében kif-jtetl sikeres műkö
déséért 50 К jutalomban részesítene

Felvételi palyazat. A vallás-és köz- 
oktatásügyi m kir. miniszter úrnak 33799. 
sz rendeleté értelmében az 1913/14 iskolai 
évre a Csáktornyái állaim tanilóképző-inlézet 
I. osztályába összesen 30 növendék vételik 
fel és pedig teljes fizetéses helyre 14. fél- 
díjas helyre 9 ingyenes helyre 2, készpénz
segélyes helyre 1, segeiynélküli bejárónak 4 
növendék A teljes fizetésesek 30. a féldijasok 
15 К t tizeinek havonként köztarlásdíj címén 
az intézet pénztárába. A készpénzsegélyes 
növendék havonként 15 К segélyt kap A 
kérvényhez a következő okmányok csato
landók 1 születési bizonyítvány. 2. iskolai 
bizonyítvány a megelőző évről és а I évi 
értesítő, 3. tiszti orvosi bizonyítvány a folya
modónak a tanítói pályára alkalmas voltá
ról, 4 segélykérés esetében hiteles községi 
bizonyítvány a szülők vagyoni állapotáról s 
a kiskorú gyermekek számáról hiteles családi 
kimutatás Csak oly éptestű és zenei hallás
sal bíró tanulók vétetnek tel. akik 11 élet
évüket már betöltötték, de 18 évesnél nem 
idősebbek .- akik a polgár, vagy középiskola 
4-ik osztályúi sikereden elvégezték A vég
leges Hvélel az intézeti orvos véleményétől 
s az ének-bhllásbeli vizsgálat eredményétől 
függ A vallás- és közoktatásügyi m kir.



miniszter úrhoz címzett folyamodványokat szeli szemlék teljesítéséért 5 К napidíjat álla- — Állandó mozi Csáktornyán. Lapunk 
az előirt okmányokkal együtt 1913. május pított meg. A tisztikar mandátuma lejárván, zártakor vett értesülés szerint Heinrich Miksa 
31-ig kell a Csáktornyái állami tanítóképző- a tisztikar 3 évre a következőképen alakít- helybeli kereskedő Rákóczi utcai (volt Kohn 
intézet igazgatóságánál benyújtani a folya- látott meg: Bakos Géza dr. (elnök), Weisz féle) házában, az udvaron, állandó mozit 
modó lakóhelyének, az utolsó posta és vár- Miksa (alelnök), Brauner Lajos (titkár), Dénes rendezett be, ahol a kor igényeinek megfelelő 
megye feltűntetésével. Csáktornya, 1913 ápr. Béla (pénztáros), Wollák Rezső (ügyész) előadásokat fog tartani. Az előadások ma 
3-án. Zrínyi Károly igazgató. Kovácsics Ferenc dr. (orvos). Választmányi délután tél 4 órakor veszik kezdetüket. A mo-

— Jelmez estély. Fényes jelmezbált tagok lettek : Gráner Miksa, Hajas József, ziról jövő számunkban hozunk bővebb tu- 
rendeztek f. hó 29-én a helybeli Kereskedelmi Hirschmann Leo, Horváth Pál, Pelhő Jenő, dósílást.
Kaszinó előkelőén kényelmes termében. Nem- Rosenberg Rezső; Horváth György, Králl — Vád alá helyezett szülésznő. A nagy- 
csak tagok jelentek meg azon, hanem a tagok Mátyás, Kropek Rezső, Megla István, Megl* kanizsai kir. ügyészség vád alá helyezte 
által meghívottak is, akik részint jelmezben Gusztáv, ifj Verhár József. Parancsnoknak Pergier Julia drávaegyházi szülésznőt. Pergler 
vettek részt a mulatságban, részint gyönyör- Fejér Jenőt, alparancsnoknak Binder Károlyt, Júliát helytelen beavatkozása juttatja a vád- 
ködtek a pazar jelmezekben, melyek való- szakaszparancsnokoknak Kercsmár Nándort toltak padjára. Perger Júliát ugyanis Perlakra 
ságos tündérképet varázsoltak a jelenvoltak és Sztrahunya Józsefet, gyakorlómesternek hívták Stolczer Jozefához, aki 12-ik gyerme- 
elé. Nemcsak gazdaság, de nemes ízlés is Polesinszky Emilt, szertárosnak Horváth kének készült életet adni. A szülés komp
érvényesült a kiállításban. Tarka-barkaság, Istvánt, parancsnoksági jegyzőnek Cornea likációkkal járt s orvosi közreműködés vált 
Aely nem bántó volt, de harmonikusan ősz- Jakabot választoltak meg. A közgyűlés a volna volna szükségessé A szülésznő azon- 
szeolvadt káprázatos mozaikká. Bár a titok- főzőtanfolyam részére az egylet emeleti ban nem hivatott orvost, hanem csak maga 
szerűség leple alatt készüli mindenki a jel- nagytermét és egyik kisebb helyiségét az működött közre a szülésnél. Az asszony bele 
mezeslélyre. mégis önkéntelenül is bizonyos ellenőrzési jog gyakorlásával átengedi. Végűi is halt a szülésbe. A boncolás a halál okául 
rendszeres összkép domborodott ki a kiala- HZ elnökségnek és parancsnokságnak sikeres a helytelen beavatkozást állapította meg. 
kult kedves kép hatalmas keretéből. Általában tevékenységéért jegyzőkönyvi köszönetét mon- Ezért tolyik ellene a bűnvizsgálat 
kitűnő hangulat uralkodott az estélyen, mely dőlt a közgyűlés. — Sorozás. A Csáktornyái |árásban a
nemcsak a mókákban nyert kifejezést, de a — Uj plébánia. Muraszereahelyről máic.! soroZi*s h hó 17-én kezdődik s tart 20-ikát 
tánckedvben is, mely Balog Károly kitűnő havában küldöttség járt Budapesten Fussík,véve 22-ig; a perlaki járásban 23, 24, 25 
zenéje mellett a reggeli órákig együtt tartotta Nándor és Hajós Ferenc dr. orsz. gy. képviselők 26 án történik a sorozás. Csáktornyán a 
a mulatni vágyó közönséget. A Kereskedelmi vezetése mellett a kultuszminisztériumban, sorozóbizottság elnöke Tóth István tvh. bi- 
Kaszinó annalese ben előkelő lapot fog ki- hogy Muraszerdahely részére a vallásalap zottsági tag, orvosa dr. Józsa Fábián alsó- 
tölteni a rendezett estély, mely minden le- terhére külön plébániát kérjenek. A kül- lendvai jár. t. orvos; Perlakon dr Zakál 
kintetben méltó a megörökítésre. Bizonyára döttség szónoka Lukmann Nándor községi Lajos tvh. biz. tag az elnök, orvos dr. Marton 
emlékezetes is marad. jegyző voll, aki élénk vonásokban vázolta Lnre lelenvei jár. I. orvos. Dr. Kovácsics Fe-

— Meghívó. A »Csáktornyái Szépítő a muraszerdahelyi plébánia szükségességét. |renc Csáktornyái jár. t. orvos az alsólendvai
Egyesület« f. é március hó 30-ára egybe- A küldöttséget a minisztériumban szívesen sorozóbizottságnál működik ápr. 10—16-ig, 
hívóit közgyűlése nem volt határozatképes, fogadták s a kérdés jóakarata tanulmány*- és 13-ikát kivéve, amikor a sorozás
miért is a második közgyűlés f. é április zását a küldöttségnek megígérték. szünetel. Csáktornyán 947, Perlakon 906 ál-
6 án vasárnap d u 3 órakor a Muraközi — Iskolaépítés. A zalaegerszegi m. kir. Ii,askötelest vizsgálnak meg.
Takarékpénztár tanácstermében fog meglar- államépílészeti hivatal márc. 26 án verseny- — " orza*[nae Опдункомад. Kadmanics 
talni, melyre a t. tagok ezúton is meghival- tárgyalást tartott a Slridóváron építendő 8iJ f  ^a9’ kotori jómódú gazdának erő-
nak. Az elnökség. tanteremből álló áll el. iskola építésére. Aján- ^ e9’ d* kissé gyengeelméjű fia apjának m.

- A  képviselöválasztók összeírása. I >-Ю1 lellek a bádogosmunkákra: Hübsch f e l ie n  e.veBÍÍ^Ie':
Csáktornya nagyközség választóinak össze-1 Manó (Csáktornya) 1685, Elefánt Dávid (Csák- . . .  ’  ̂ j . . .
iraaa a napokban történt Az összeírás sze- '^ n a h v e  erösen ■«utatkozlak rajta, sőt ki is jelen-

— Ösztöndíj-pályázat. A kereskedelmi, * ŝuz 8 8 к082У®пУв8 bántalmaknál nin- и^аГ|а magát vetni, de erről elkésett. Este
miniszter pályázatot hirdet az .Erzsébet1 ésSj á s “ ^ ! ^ ,  “ä K»d,nan.ic.e M4lV*3 azzal » kijelentéssel, 
királyné ösztöndíj alap« 1913. évi kamatai- tűrhetetlen csontfajdalmak elkeserítik az ember hogy ellátja az állatokat, távozott a halottas 
ból alakítandó 8 egyenkint 2500 koronás életét. Isten áldása tehát a Kriegner-féle Reparator, szobából, de nem az istállóba ment, hanem 
öszlöndíjra. Az ösztöndíjra keleti kereske- mely a felsorolt fájdalmak legbiztosabb gyógyító- a szegény, önmagával meghasonlott lélek 
delmi akadémiái jó eredménnyel végzett oly szere. Évtizedek óta páratlan sikerrel használják jsmél csak a vasúti töltés felé tartott s a 
liatalsbb kereskedők pályázhalnak, kik az Je^ajánya^ í^k ieX eg**! kor, ^nlgy a'vegrt^ Nagykanizsáról esle 10 óra után Kolorba 
akadémia elvégzése után legalább három év | koronáért küld az egyedüli készítő’ Kriegner gyógy- érkező gyorsiloll személyvonat elé vetélte 
óla. a gyakorlati kereskedelem terén működ- szertár, Budapest, Kálvin-tér. Póstán bérmentve 5 magát A vonat borzalmasan végzett vele. 
nek s ismereteik bővítése céljából valamely kis üveg 5 kor. 3 nagy üveg 6 kor. Mindkét lábát tövében elvágta, megcsonkított
jelentékenyebb külföldi városba, vagy kikö- __ Vonatelgázolás. Majdnem végzetes törzsét pedig maga előtt tolta vagy 100 
tőbe, mely tengerentúli kivitellel bír, kiutazni szerencsétlenség történt múlt vasárnap este lépésnyire, mígnem az egyre rémesen ordí- 
szándékoznak. A kereskedelmi miniszterhez a tanítóképző intézet szomszédságában levő tozó szerencsétlen embert a fején ért nyomás 
címzett kérvények május 1-ig a soproni ke- 40-ik őrház mellett. Este 10 óra után Bicsák örökre elnémította. E borzalmas pillanatok 
reskedelmi és iparkamarához nyújtandók be, István Csáktornyái bérkocsis arra hajtatott i alatt az öngyilkos rövidrenyírt haja tüske- 
ahol a részletes pályázati feltételek is meg- Lg у utassal s ahogy a vágányokon átvág-1 szerűen megnőtt. A rémes eset kimondha- 
tudhatók s a kérvény szerkesztésére vonat-1 látni akart, beleütközött a Kisszabadka Ге!011 lallan pánikot idézett elő az utasok közt. A 
kozó útmutatások is nyerhetők. jövő munkásvonat mozdonyába, mely az  vonat nyílt pályán megállt з az utasok

— Közgyűlés. A Csáktornyái Önkéntes egyik lovat elgázolta A kocsi pozdorjává rémüldözése közben csak 10 percnyi késés-
Tűzoltó-egyesület márc 30-án Bakos Géza tört ugyan, de az utas és kocsis életben sei folytathatta útját A szerencsétlenség 
dr. elnöklete alatt évi közgyűlést tartott. Aj maradt. Az utasnak semmi baja sem lelt, pillanatában hozzátartozói keresték Radma- 
tilkári és pénztárosi jelentést a közgyűlés mert a kocsiból szerencsésen kiugróit, а ко- mcs Mátyást az udvaron, a kert végén, 
meghallgatván, az utóbbi számadás meg-ícsis azonban, miután -a pozdorjává tört látták eközben a szokatlan kivilágítást, hal- 
vizsgalására öttagú bizottságot küldött ki. A kocsiról szinte leröpült, a nagy ijedtségtől lották a zür-zavaros lármát is, de arra nem 
számadás szerint az egyletnek 2698 07 К és lelki megrázkódtatástól valósággal ideg- is gondoltak, hogy a felfordulásnak ő az 
bevétele és 2315 42 К kiadása voll. A pénz- beleg lett. Az épen maradt ló csak órák oka, aki ép abban a pillanatban lehelte ki 
tári maradvány 382*65 Kt lesz ki. A jövő múlva került elő, mert iszonyú erővel a szegény, meggyötört lelkét Egy évi házasság 
évi költségvetés 217372 К bevétellel s lószerszámot elszakílva, vad futásnak eredt, ulán gyermektelen felesége, kél nővére és 
ugyanennyi kiadással állíttatott össze. A köz- A szerencsétlenség oka Szabó József vasúti édes anyja siratják a szerencsétlen halottat, 
gyűlés egyben a szolgálatvezetőnek az irodai őr. aki a rendkívüli vonat jelzését nem hall- akikel a kél férfinak tragikus halála teljesen 
munkálatok elvégzéséért évi 50 К tisztelet- ván, a sorompót nem eresztette le. A vizs* megtört ♦
dijat s a tűzoltói szakértőnek a tűzrendé- gálát megindult. -------------

. ..... ------------------------------------  ---------



Csáktornya, 1913. apriliä 6-ga. Broj 14.XXX. god. teéaj.
Sve poáiljke, kaj se tiőezadr- 
4aja novinah, se imaju pos- 

lati na íme urednika vu 
Csáktornya

Izd ate ljstvo :
knjiáara S tra u sz  San d o ra  
kara se predplate i obznane 

poáiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druztveni, znanstveni i povuóljivi list 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 .

Pojedini broji koátaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

Odccovorni urednik:
z r í n y i  k á r o l y .

Protulétna nevolja.
Dvé strahovitne povodnje su znamenite 

vu Magiarskim orsagu i to 1838 leta már
ciusa 13-ga, kad je Duna Peáto poruSila i 
1879 leta marciuSa 12-ga, kad je Tisa uniá- 
tila Segeda.

Kaj zrokuje protulétno povodnjo? Po 
bregih se vnogo snega s nähere éez zimo, 
naprotuletje se hitro poéme laliti i iuIlka 
vode doleti doli, da neima dosta veliko pos- 
telju vu riékah. Doklam med áanci teée i 
raste, lak veliinu, da voda dohadja, ali jaj 
je onda, ako prék Sancov vdere, onda ve- 
limu, da se voda razlijala. Obiéno i vihri 
prepomagaju vodi naprotuletje sve uniátiti, 
kaj njim na put dojde. Breéaju vihri i voda, 
kad Sáncé predereju, kad je strgaju i voda 
zamlaji célé okolice. 1888 leta protulétna 
povodnja samu kre Dune je ohlejala 135 
jezer, kre Tise pák 645 jezer katastralnih 
mekotih. Na lak velikim prosloru je sve 
sgubljeno bilo.

Slrahovitni nesreéi je vnogiput sluéaj 
zrok. Seged je lak pod vodu doáel, da pri 
Tokaju véé sedem i pol metrov visoka Tisa 
ziála se Sajó i Maróé riékami, kője su véé 
takodjer napete bile i tak je voda pri Se- 
gedu véé osem metrov visok» bila. Tu bi 
se tak bili morali braniti, da se sve öve 
vode skup ni zideju. DrugaC pák je to ni 
moéi napraviti, ako vidiju, da vu jednom 
mestu strahovitno éuda vode se skup zide, 
morali bi jedno ili drugo riéko preseői. da 
voda hitro dőli spiahne i vodi krajáega puta 
napraviju. Uredjene riéke 120 takvih mestah

Snradnik:
P A T A K I V IK T O R .

imaju, gde je moCi vu s lnim vremenu vodu 
dőli spustili i ujoj krajáega puta dali.

Vnogo ljudstva pogme, milljuni se u- 
mátiju, teáki 2u li su zabadav onim, koji kre 
riékah slanujeiu i kad je povodnja pohodi 
Vu Ameriki Missisipi vu Francuzkim pák 
je Rhóne réka tak zloéesta i tak huduga 
glasa ima. Vnogiput su presilile one. koji 
su se kre njih nastanili, da sve ostaviju i 
pobégneju, da si barem íívljenje osiguriju i 
zabraniju.

Pak itak, kuliku ljudstva je naálo hla- 
den grob vu ovih dveju vodah. Kuliko 2a 
losti, plaéa I sdihavanja se éulo véé vu ovih 
méstah.

Negdi pák je na hisen povodnja Na- 
primer vu Egjiptomu ako se NíluS zva na 
riéka na leto dvaput ni razléje, to je velika 
nesreéa na céli ors&g Nílus pognoji céloga 
orsaga i ako naprimer jedno leto néga tam 
povodnje, onda ga niti fcetve néga. Daklem 
opet i tu je jedna istina, da néga tak veii- 
koga kvára, da nebi nekakov hasén bit.

Duna vu Magjarskim je takaj véé vnogo 
fcalosti zrokuvala, ali itak tuliko ni. как 
Tisa, makar je Duna 1838 leta vu Buda
pesti véé как dvé jezero hi2 poruáila. 1879 
leta pák Tisa tak spodrla Segeda, da je tak 
rekué kamen na kameno ni ostal. S vun 
toga velike povodnje su bile 1772 leta, 
1830, 1835, 1876, 1879 i 1881 leta

Negda pák tak nagel defcdj opadne. da 
imali poloéeci célé sele, obéine sporuáiju 
Так je bilo lanjsko leto vu Solnok-Doboka 
i Satmar varmegjiji Sestput jeden za drugim. 
Véé как jeden milljun mekotih je lanjsko 
leto voda poplavila Sinjva potok 1878 leta

Izdb'elj i vl&utmk
S T R A U S Z  S Á N D O R

ponoéi se razlejal i Miákolc varasa vdrum 
poruSil. Pak je komaj par minut dé2dj iáéi.

Sad su véé skorom sve riéke poprav- 
Ijene I okolo njih áanci nastavleni, itak se 
zato joá i vezda pripeti, da tak naglo doleti 
voda, da se mora prék áancov razlejati. Od 
1869 leta, 685 puta su se áanci raztrgali i 
viáe kak'pet i pol rnilljnn mekotih je pod 
vodu doálo.

То рак se s vekáinoma tam pripetilo, 
gde su Sáncé ni tak napravili. как njim je 
prepisano bilo. Negdi-negdi su preáparali 
nekoju jezero korun. potlam pák na mill- 
june su kvara imali i opet Sáncé s nova 
su morali delati. Jesu takva mésta po or
sagu. odkud su stanovniki ravno zato mo
rali dalje odputuvati, jerbo svako leto njim 
je voda letmo zela.

Neda| Bog, da bi i letos tak ve povod
nje bile, как su lanjsko lelő bilo. Ovu zimu 
néga tuliko snega bilo. как je prvráe zime 
znal biti i poleg toga ni se je moéi povod
nje nadjati.

Balkanski boj.
Europanski vladari, najbolje pák Aust

ria Magjarska zapovédala je érnogorcom, to- 
jest Nikita montenegrovskomu kral|U, da naj 
da mira Skutari gradu, jerbo ovaj varaá 
Albaniji mora ostati i njenni ga nebudo 
dali Nikita |e nato slém odgovoril, da je 
joá bolje dal bombardérali varasa как predi, 
jerbo tak misli, ako jedenput zadobi Skutari 
grada. onda mortig itak njegov ostane Kad 
su to poéuli drugi vladari, da Nikita neée 
poslubnuli zapoved, tak su se dospomenuli,

Kamenar.
Iz sió m . drobt. prevel M. K u tn ja k  zvo nar.

(Dalje.)

Ostavimo ga 2a éas u njegovum raz- 
koáju I bogatstvu, pák poglednimo Pustinjaka 
Daniela kako se kaj njemu dogadja.

Daniel od onoga dana, kad je éul glas 
bo2ji: »Neka se ti izpuni za kaj prosiá!« 
Bit je tim osvedoéen. da je Eulogi obogatel 
a nije bilo zroka putuvati kad u one kraje. 
da ga pohodi Znal je samo. da je on sada 
bogát i mislil si sudeé ga po njegovoj mi- 
losrénosti da si je blaga za Nebesa nabral 
véé na rente svojim bogatstvom

Kad bi neku nőé zasanjal straSan san. 
Vidi na prestolju Nebeskom sedeéeg pravié- 
noga sudca fcivih i mrlvih. da uekomu sudi. 
Na desni njegovi stoje B oéjí Angjeli pri- 
pravni mu na sluZbu. na levici duhi pak- 
leni isto tako pripravni da duSu odsudjenog 
pograbe ako jim zapadne. A gde je on ko- 
jega sudi? 0  jo j ! Odsudjenik nije rntko 
drugi, nego on Diniét sam. kojega srd.to 
oko BoSanskoga sudca tako straSno probada, 
da na svom íivotu zaéne как list na drevu

Irepetali. Bo2anski sudac ovak nad njim 
zagrrni:

»Gde je onaj Eulogi, za kojega si ti 
bogatstvo prosit. I kaj poéinja svojim bo
gatstvom. kojega sam mu na tvoju molitvu 
dal ?«

PrestraSem Daniel ne reéi ne zmore za 
odgovor. i véé je mislil da ga budu sad, 
na fcareéi peklenáéaki pograbili i odtancali 
2njim vjatnu peklensku.

Sudec pako na dalje grmi : »Odgovar- 
1 jaj za njegovu duSu, Rajti ti si kriv, da |e 
véé dozorela za skvarjenje !«

TrepeCué tako na célom telu padne 
Daniel na koljena pred Prestoljem BoSjim i 
prosi iz dna srdca svoga. Milosti i odloftenja 
joá toga suda I joS napred zave2e svoju 
duSo, da nebude prestal u delovanju. l)ok 
opet zloCcsloga kamenara na pravi put ne 
dopelja. •

BoSanski sudec dade se joS preprositi 
i umekáati, joS mu reée: »Eulogi je Nadvoj- 
voda u KonStanlinapolju, i gazi nad glavu 
vu blatu greáne razvuzdanosti!«

Nato se Daniel zbudi, trepetajuéi od 
straáne te sanje nemore viSe zaspali, kad 
bi pako osvanula zorja. spravi se na put.

Najpredi u Tebajdsko dolmu da saznade 
kako je s Eulogijem pa kako se zaéudi do- 
spevái onamo, kad nadje onu kuéicu ka- 
menare vu praznu i razdrto. Popita se u 
selu Tebajdi. A nitko neznade mu drugo 
povedati: »Da je Eulogi pred nekaj godinah 
nekamo izniknul Ostavil 2enu koja je pot
lam od fcalosti umrla. i decu koji su se na 
sve strane raztepli.«

Te2je nego nekada kamenarov Seljezni 
bat na kamen, padale su te reéi dobromu 
pustinjaku na srdce »0 ja nesreéni!« zdi- 
haval |e: »Ja sam svemu tomu uzrok !« Nato 
pa se na mestu obrne i hajd u daleki KonS- 
tantinapolj. Kuliko je na lom dugom putu 
korakov naéinil, tuliko je takajáe suzab i 
molitvah poslal na Nebo. Neka bi se dobri 
Bog milostivno oglednul na njega i Eulogija, 
da bi gde 2njim skupa skvarjen ne bil.

Utrudjen, zmuéen, krvavo 2uljnatih no- 
gah, neprestanoga piakanja zaoleéenih oéiub. 
dodje u KonStantinapolj. Onde pozvedava 
po vulicah varaáa gór i dőli za kamenara 
koji bi se Eulogi ímenoval. Pa sve badava, 
nije kamenara loga imena A dasi je, nije 
onaj prvaánji. kajti se je on sad Bazilli 
ímenoval.



da ílottademouálraciju napraviju na Adria 
moriu pred Montenegróm i .ako joá ni ti 
ond» nebude posluhuut, odinab puémeju 
slré lati Antivari zvanoga moDt°!iegrovskoga 
varasa, koj kre mórja left. Lehko se pripeti 
da i soldaéiju budu vu Montenegro poslali, 
da zabrauiju Skutari i da ueposluhnoga Ni- 
kilo к pameti dotiraju.

Drugoga aprila su sluZbeno javili, da 
se je genula Austria Magjarska flotta iz Kal- 
taro i denes véé naSi dluki zijaju na Crno 
goru pred Antivari i pred Dulcigno. Takod- 
jer i taljanske ladje i englezke su véé na 
putu, da nam vu ovim poslu na pomoé budu. 
Pokehdob Francuzki i Ruski orsagi nisu 
poslali svoje ladje na Adriju svrho toga i 
Preiski orsag je miren ostal.

Od naSe flotté su öve ladje odiéle: 
Erzhercog Franc Ferdinand, Radetzky. Zrinji, 
jedna menjSa ladja i viáe torpedo ladjih 
pod zapoved Njegovan admirala; nadalje 
pák pod Fiedler admiralom zapovedi: Sant 
Georg, Kaiser Kari, jedna menjSa i vise tor 
pedo ladjih, kője stalno ostaneju na Adriji.

Daklem Nikita s célom Europom se 
lioée bosti, ali za kratko vréme bude pre- 
videl, da vu veliko drévo je zasékel svoju 
áérbasto sekiro. Kaj budu tani naSe i druge 
ladje delale, to zavezda joá niáéi nezna. Tu- 
liko znamu, da zabadav nisu je ta odredili 
i Nikiti nebude ravno svejedno, ako nebude 
europanske vladare posluhnul. Так se éuje 
i vidi, da vu ovim poslu opet je rus poéel 
karte méSati.

Od CataldZe napaém glasi hodiju. íz 
Soil je piSeju, da bulgarci jeden za drugim 
dobiju bitke i zavzeli su Büjök, CekmedZa, 
Papa Burgas zvane naj jakáe gradiée vu 
liniji CataldZe, i strahovitno krvarenje su 
ined turéini napravili. Opet s Konálantina- 
polja pák telegraféraju, da su odluóno na- 
pokali bulgarce i na jezere su mrtvi oslali 
na bojnim polju. Daklem stoga se za vezda 
samu tuliko vidi i zna, da pred CataldZom 
strahovilen boj traja véé céli tjeden. BrZe 
bude to istina, da i tam su bulgarci jakéi, 
kojim je sad velika pomoó doála od Drinapolja.

SluZbeno ovak javiju iz Konálantina- 
polja: Bulgarske Serege smu pred Bujuk- 
éedmedZi pretirali i vise как jezero mrtvih 
smu naSli. NaSi su med tem toga Jalos i

Kesebköj zvane mesta zavzeli i odovut bul
garce natirali. Peátéki su zadobili par Slukov 
i 4000 Mannlicher puSkih

Pred Bulairom su takodjer turski áe- 
legi zadobili bitku i bulgarce r.vaju nazat. 
Okolo Kalakdi v nedelju célt dán je boj 
(rajai 1 VU ovi bitki bulgarci SU Sgubill 
4000 plazércov i 1000 lí.rlvih.

Vu Soflji pák je takov glas, da su bul
garci veC predrli Cataldskoga centruma i s 
v e se ljo m  idejű proli Konátantinapolju.

Vu Srbiji osem peSiCkih regimentov iz 
tretjoga razreda su dimu pustili. Druge re- 
zerviále pák po april 7-ga budu dimo pus- 
tili, kad letoánji rfgruti dojdeju nuter.

Svako vuro éekaju. da Skutari grad 
bude se prédái. Strélanjp véé pet danov, 
dan I noó traja. Srbi i montenegrovci su 
zavzeli Bardagnol gradiéa i turéini su véé 
v pondeljek morali odsvunaánje pozicije os- 
taviti i neprijalelju odpustiti Taraboáa su 
obkolili i odonut ni éuje se véé strélanje, 
daklem tam su sami lurémi raztepli Stuke, 
ili pák njim je municija éistam s lalila.

JoS se lehko pripeti, da Nikita itak vu 
ruke dobi Skutari i stém opet strahovitno 
sméáanje bude.

Bulgarci i grki pák se pomalem grizeju 
dalje. Grkom je ni povolji, da su bulgarci 
Urinapolja zadobili, oni bi puno rajéi bili, 
da bi bulgarski Seregi joS pred Drinapoljom 
stall, jerbo med tem loga grki bi pomalem 
okupérali ona mesta, koja su bulgarcom vu 
ruke doála, ali oni derZiju nanje juSa. Vu 
Negutti strahovilen krvni boj je bil med 
bulgarci i med grki, ali sad je mir med 
njimi I ovu vréme svaki se Zűri, da svoje 
soldaéke pozicije pojakáa Iz Saloniki svaki 
dán poSiljaju grki soldaéiju na okolicu 
Struma, nekaj po suhim putu, nekaj pák 
po morju. Kad su to bulgarci poéuli, odmah 
su i oni poslali iz Dimotike deset jezer 
ljudstva.

Daklem ovi dva se tak glediju tani, 
как pes i maéka. Obedvém je strogo zapo- 
védano, da niti jeden naj ni poéme nikakvo 
bedastoéu pred vremenom. Sad da su bul
garci Drinapolja zadobili, prvo delo njim je, 
da Struma okolicu okupéraju tijam do Sa
loniki i célo okolicu s vrho toga soldaéijom 
napuniju. Grki su jako serditi na bulgarce

i nije napré znati kai se bude dogodilo na 
onirn íalalo zemlje, kojega falata bi grki 
jako radi zadobili ali bulgarci njim neérju 
odpustiti Так raéuuajo sveposud, da ako 
med turéinom i med bulgarcom mir nastane, 
onda se ovi dva budu pograbili.

Vu Konátantinapolju su ы straho, da 
bi bulgarci zavezda mogli prék CataldZe 
vdrti. Predi nebudo mogli bulgarci lo na- 
praviti, doklam jakáe i vékáé átuke nebudu 
iz Drinapolja dobili. То рак samu za deset, 
dvanajst danov bude Vu ovim vremenu 
pák zasegurno mira budu napravili med 
sobom. Itak zato soldaéka oblast sve je véé 
odredila, da obrani Konátantinapolja pred 
bulgarcom. Vu Konátantinapolju su odredili 
da svaki muZkarec pod oruZje mora stupili, 
takodjer iz AZije su opet vnogo friáke sol- 
daéije spravili vu varaá, i stem misliju, da 
budu moguéi bulgarce zastaviti pred vara- 
áom. Brséas predi bude mir nastal, neg se 
to bude pripetilo.

Od monarchije flotta véé pred Antivari 
na montenegrovskim hataro stoji i éeka da 
joá od éetiri drZave ladje se tam zideju i 
naperiju átuke na varaá. Céli skupni floRi 
najstareái admiral bude zapovednik, daklem 
englezki admiral, koj je s med sémi naj- 
slareái. Ako si Nikita niti nato nebude éis- 
teáu pamet napré zel, onda blokazirali budu 
célo okolicu, tojest tak zapreju svakoga puta, 
koj vu Montenegro pelja, da niti plica ne
bude mogla prék zleteti. Ako pák niti óva 
demonátracija nebude dosta, onda Austria- 
Magjarska i Taljanska zapoved dobi, odmah 
pretirali montenegrovce i srbe spred Skula- 
rija, ako pák bi morebiti Skutari predi se 
prédái, onda pák je iz grada moraju vun 
napokati. Как se bude pripetilo to sad éis
tam od érnogorcov visi. Как se budu oni 
zaderZava'i, tak i mi

Vu Cettinje je v petek doáel glas, da 
naáa flotta je véé pred Montenegróm Slu2- 
benik Nikitov je to laki v jutro rano javil 
kralju, koj je joá najlepáe spaval i serdilo 
je natiral sluZbenika stém, da naj mu mir 
da, stém se je к sténi obrnul i dalje je spal.

Vu Londonu tak znaju, da pred Sku
tari trideset jezer érnogorcov i srbov stoji 
i ako za istinu oéeju grada zadobit; joá nu- 
cajo tridesetpet do éeterdeset jezer srba.

Sad se domisli one sanje, gde se mu 
je reklo da je Eulogi Nadvojvoda u Koná
tantinapolju. Popita se dalje: »Gde da onaj 
Nadvojvoda stanuje i jeli kada kamenarom 
bil?« Na prvo pitanje pokaZeju mu palaéu 
Nadvojvode. Na drugo pa ga je vendar sve 
debelo gledalo. Nu Daniel ne prestaje, kau 
véé zna za palaéu postavi se ondi vani i 
éeka, nebi li ga gde zagledal i spoznal jeli 
to on kamenar.

Nekako drugi dán od julra spazi ga 
dojti na gornji gan|k áetat se, a spozna ga 
odmah. Zatitrali mu mravljinci pod koáum 
celim telom spazivái ga onako oholo giz- 
davo sprehadjat se kao da je sav svet njegov.

Poéaka dók se Nadvojvoda povrne u 
svoju sobu zatim pák odmah dade mu se 
unja vili

Sluga pred vratmi one sobe na slraZi 
pita ga : *U kakovom imenu da ga najavi?«

A Daniel mu reée: »Javite gospodinu, 
da Daniel piistinjak od Aleksandrije je ovde, 
i rado bi Znjim  govoriti.«

Nadvojvodu pako éuvái to irne, süni 
strah popadne i jer se na nikakov naéin 
neée ánjim sastati. reée slugu : »Da danas 
neima vremena primati mkoga «

MoZe se misliti, kako je Daniela speklo 
u srdcu. kad to éuje i spozna zakaj uprav 
neima Nadvojvoda vremena primiti ga

Drugi dán na novu najavi se mu. Nu 
i sad isti odgovor, pa ovak treéi i éetvrti 
dan, prodje celi tjedan a Daniel joá ne 
opravil nikaj, vidi iz toga, da tako nikad ne 
dodje do njega uzme si slobodu sam; pazi 
tako dugó onde na strani, da se sluga od- 

; такие od vratah Nato brzu pristupi odpre 
' vrata i stupi neriajavljen unutra pred Nad
vojvoda. Nizko se pred njim klanjajuéi ovako 
ga nagovori:

»Eulogi ili kako vas sad ímenujejo. 
Bazilli! Jeli da me poznate. Pustmjaka Da
niela od Aleksandrije? Pred nekaj godinah 
bila suta si tako dobra«. . . »Kaj éevkeéeá. 
Poáasl Fralerska! Ja da lebe póznám5 2'vi 
svoj dán joá te niti videl п ьет  »

»Jeli da т е  neste videli pustmjaka 
Daniela! kojemu ste zmislile se samo, u 
onu veéer tako prijateljski dvorili i koji 
vám je zato obeéal bogatstvo izprositi od 
dragoga Boga, kaj sem potlam i uéinil i 
vám к toj sreéi pomognul. О da sam toga 
ne naéinil nikad jer svojim bogaslvom sad 
drugaée zavijavale nego je to stalo u mo

jem a i vaáem programú, gde je vaáa pr- 
vaánja poboZnost i milosrénost do siromakov?«

Na mesto odgovora primil je Daniel 
od Nadvojvode jedno za vuhu, tako vruéu 
da je vrata nad kője je unutar doáel zgre- 
áll. A Nadvojvoda srdit da se peni, slugu 
pozvoni na svu moé i kad dobeZi как strela 
zagrmi nad njim: »Jaj njemu! gdo mi je 
toga áubaka v sobo pustil, Zurno mi ga iz- 
kadite van как psa. Daniel pako koji bi 
radje Eulogija obratiti nego svoju iastovito 
koZu oteti se joá hotel nekaj zglasiti, pogra* 
biju ga slugi koji su véé od svih krajev 
navreli. Jedan poáikne ga vjednu, drugi v 
drugu steno. treéi po átengah tako da je 
viáe po glavi nego po nogah do dolnjih 
vratah doletel, onde joá ga natuéeju na- 
mlatiju, zatim pograbita ga dva i bacita 
prek zida da je sav u krvi na pol mrlav 
na vulici obleZal.

Onde leZi UboZec, как nekad Lazar 
pred vratmi bogataáa. Od mimu hodeéih 
nekojih pomiluvan nekojih sramovan. A psi 
joá bi mu najviáe usluge naéinili, liZuéi mu 
rane, da so mu tim predi celiti zaéele.

(Drugiput dalje.)



Vu Belgradu рак veC drugi veter pu$e,! skonCa mu otca. Krvoloka mali, da sina zemeljski gospon je jednoga kanaskoga med 
lám pák tak znaiu, da obCinita áturma se obraoi nase je zela slrahovilen gréh, ali po Stricingom pluenol. Vu ovi srditosti kanas 
je veC poCela i zavzeli su Tarabosa, na ov őasu se je zazvedilo, da ni govori istinu. se je dospomenul s tremi pajdaái i poCekali 
naCin grad se nemore dalje deríati i mora Susedi i svedoki su valuvali da streljeni su na polju Magaáflia I lak dugó su ga 
odmah kapitulérati. Clovek je jako mrzko bantuval célo familiju lukli doklam je skup opal i onda su ga

Cija j e  s l a v a ?  Srbi i bolgáréi jako • poleg toga su se ga átéli réSiti. Nagjva- tak iiyoga vu zemlju zakopali. Fótiam su 
se Stricaju i gnzcju s bog toga, da ciji sol* radski sud obedva je na smrt odsudil i sad eelCani isii mimo i oni su spazili, da se 
dati su prVi vdrli vu Drinapolj. Srbi taki, j® • Kúria polvrdila suda i ako kralj njim zemlja gible. Taki su odkopali gori zemlju 
как je Drinapolj kapituléral, razglasili su nebude odproslil. za kratko vréme na galge i na veliko Cudo su nutri naSli svojega gos- 
po célim svéto, da oni su zavzeli grada i dojdeju. podina, koj je od straha i muke Cistam po*
sva slava njih ide. Bulgarski od svuneSnjih — Soldat kakti krvolok. Silagji 8*г*1. Vu vaSvarski Spital su ga odpeljali, 
poslov minister taki je to zatajil i lak véli, Andraá na sabadáag je doSel dimo vu selo 8^е sad na smrtni postelji le£i, lopove pák 
da vu veliki Sturmi srbi su nikakvi drugi Tam se je ziSel s negdaőnjim neprijateljom 8U ^andari polovili i prék dali sudo. )
posel ni imali, как Siroku gledali, как bul- Iranji Sándorom. Taki ga je poCel psuvati — Smrt zandarskoga straza- 
garci viteiki vojujeju i vu grad vdereju, i nazadnje smeknul je vun bajonetta i tak me&tra. íz Nagjvarada piSeju su Sandari 
daklem slava je bulgarska. Sad je opet pák je vpicil nesreCnoga deCka vu srdce, da je vlovili Lakatos JanoS glasovilnoga razbojnika, 
srbski kormán dal vun jednogi zapisnika, odmah vumral. Krvoloka su Sandari vlovili kojega su na obCinske hí t e  odegnali i tam 
da nis; bulgarci bili prvi vu Drinapolju, i soldaCkomu sudu prék dali. zaderiali na noC. Gjapai Sándor podnotariuS
neg StepanoviC srbski general svojemi regi- _ Spion. Vu Pelervaru su ruski po- P° nőéi poluknol je na varaSke hi2e, da
menti. Так véli srbski kormán, da obCenita ijcajj vlovili Braun zvanoga naSega ezredeSa, pogledne glasovitnoga cigana. Med spomenj- 
Sturma v julro ob deveti vuri se poCela i k0j je vu civilo hodil i tam Spionil. Как s kom napré je zel Browning revolvers i 
vu Sturmi Timok srbski vojni sbor je bil BeCa piSeju, s takvim imenom neimamo mi kazal j e dandárom, как lreba snjim bara- 
prvi, koj je Jasitepe íestunga zadobil i ob nikak\oga ezredeSa i táj clovek nije к nam tuvati. Med tern toga se revolver s nenada 
dvanajsti vuri 20 peSiöki regiment je vlovil spadajuCi. sprofcil i tak nesreCno je kuglja straíameStra
Sukri baSu i njegve oíficire i da su bulgarci __ £rnj _|a s  у  ne(je|ju vjutro takov ^andarskoga vu srdce dosegla, da je odmah 
fcuda kesneSe doSli vu Drinapolj, как srbi. g)as je doSe| iz R|f̂ a da su Crnogorskoga mrtev °Pal dőli. PodnotariuSa su zaprli,
Так oCe jeden drugomu Cast i slavu zruk zeti. kraj:a эдкци 2aklali Po céh Europi se je Íerbo Iе sum,ía nanjega, da je hotonce stre-

SOdesa piSeju, da montenegrovski kralj, to razgIasilo? a jj na sreCu nije istina, jerbo 1,1 in d á ra  skojim je ni vu najbolSim pria- 
s vrho toga jerbo su europanske dríave ni Niki|a vu najbolSim sdravju Sivi To bi bil lelstvom «»vei. Istrogu su podigh. 
njemu odsudile Skutari, zahval.l se bude veC drugl kralj kojega vu kratkim vremenu — Kak su Riza ba§o zaklali. Kesno 
na kraljestvim i zanavék ostavi orsaga. Odi- na в а|капи bili zaklali. Nebi ravno nikaj Íe doSla prijava iz Skutari, как su Hassan 
Sei bude vu Rusko zemlju к svojemu zeto Ьц0 za vejiko íudo (ja ^  se lo ^\0 3godilo. Riza bej baSo zaklali jerbo ordonanc koj je 
Nikolajevió MikloS nadhercegu i tam na Kak nam je to pozi)alo njegvi Stuki su bil sprijavom poslani, je predi montenegrov- 
njegvim imanju oCe joS ostavljene dane prvi bili, koji su na Balkano poCeli pokati. com vu ruke doSel. Prijava tak govori, da 
preSiveti. . Od saveza svaki-kralj je nekaj vu boju za- Hassan Hiza na veCerjo je bil pozvani к

RjeC ruske novine piSeju. da Holtadé- dobil, samu Nikita nikaj i poleg toga Crno- Essad baSi i kad je kesno od baSe iSel, 
monStracija je ni samu sbog toga, da pote- gorcj su j ako serdj(j nanjega zakaj je bója Essad svojega olficira mu je ponudil koj bi 
reju Montenegro, neg i sbog tóga, da su na ройе| pak je barem nili Skutari varaSa ni 8a bil dimo sprevodil, ali Riza niti Cuti nije 
pomoC Ni к ili i njega braniju proli Crnogor- zadobil. Lehko, da joS mu to ni vujde. Stel od toga, neg je sam odiSel. Vuni na
com, koji su nikak ni zadovolini svojim _ Nesreőa na  mustri Íz Seceda vu,ici lri su se nanJe8a пнvalili i dva su
kraljom, jerbo vu boju nikaj njim je ni da , mil)UCj lork ‘ «„n i IMvan nanie*a s,rélali- za,em su РоЬе8И Kryol°ke
mogel preskrbeti Takodjer . lak govon,u, oberlellini)nl dvft Sk,drone husarov " Í9U denes dobili do ruk Паклив-
da mir je vei C,stam na púin i samu ne- ,nu9lra| Jedenput se mu )e od neCesa konj bju, da montenegrovaki Spioni au bili. Po
koj. dán fali da podpiSeiu neprialflji onoga gp|aSj| i |ak nesreCnohilil dőli Kunla. da smr,i Hassan Klza baSe' zapovedniClvo je
Я ° rb i rL  Ud»e ,kim°n№HiV se m" *lav* razkolila i odmah je vumral. |Es*»d baSa prije prék vu Skutari, zakoga

Daj Bog, da skun predi! _  R e itan t j Nekoji dan su vu üeb. su jedenput takaj razglasili, da je vumral,
récén dopeljali Majornik Ma jer i Kié JoZef *01е8* da su ga zaklali.

KA.) JK NOVOGAV soldaéke dezentérce iz Dalmacije. Taki prvo — T aljan i su  vu T ripo lisu biti b ili.
nőé su pred sudom Steli skoéiti. Majernik Tripoliski arabi su se poleg Garian zvanoga

— P ros,т о nasepostuvanepredplatnike,dimj ak ste' dojti, ali na nesreéu "lesta na taljane postavili i vu bitki su tal-
najnam vu norim fe r ta l ju  predp la tne  zaos- 8|',va se nlu Iе vu dimjaku zastavila Sad ja '"  slabeSi bili, tak da su svoje dobre po-

tatke c ím  p r ed i  p o s le iu  i  p redp la t e  ponoviiu. Iе stel dimjaka sruSlti i stém je takvo larmo zlcl)e sprazmli morali Od laljanov je doh
— Nas kralj Takovi alasi su se éuli naPravil. da je jeden straían poéul i odmah °Pal° petstosedemdeset i osemslo rajenikov 

da kralj kad lepSe i topleSe vréme bude) >e *,el »»njega alreliti Majer n.u je rekel. Arabi taljane joá vu jedni mesti su sbili. 
dojde к nam vu Budapest i tu vise audi- da nai 1,1 s,réla’ drugaé ga s jednim ciglom — Smrt M organa. NajbogateSi élovek 
encijih butié drZal. Sad lak p Seju novine \ RÍuCe- Soldat ni se je prestraSil i pet put; iz Amerike minuCi tjeden je vu Rimu naglo 
iz BeCa, da stoga nikaj nebude, jerbo kralj íe o5lremi kugljami na reátanla strelil, ко- j vumral. Sedemdeset i Sesl lét je bil star 
ni kani pred jesenom vu Magjarsko dojti íega *e ,ak P,B2éral- da je s dimjaka dőli Mrtvo lélo nazat vu Ameriku budu spravili.

_ Strelil je pajdaia. Vnogo lét su °Pa* ‘ tam s' í.e n°8° v,r8el Drugi se je Siromaóek svojim odvetkom je samu deset
vu najbolöim prijatelstvom kiveti Gn c*»nu i oc* 8,raba obesil i doklam su ga spazili, jezer milljunov ostavil. To su dvé zamoíne, 
Solomun Zandari, koji su vu Horvatskom veC Je mr,ev bil ^ aJera su vu reStanski jedna ledióna puca, jeden sin i mali. Móriig 
Velika zva nőj obCini alulit*. MmuCi tjeden ?Pi,al 0íipHjali. budo mogli stoga nekak íiveti. Metropolitan
isii su na kupim vina vu cirkvensko krCmo. — Rim papa. Как s Rima piSeju muzeumo je dvésloóeterdeset milljun korun 
Так dugó su piti, doklam su se po£tricali i PaPa je réáil infuenze, ali tak je 9lab, vrédnosti ostavil.
vu Stricingi Gracenu lak se razsrdil, da je da su doktori jako straho, da vumre. Jako — 2ivi zazidani ljudi. Poleg Panáa 
pograb I Mannlichera i pajdafta na smrt PazÜu nanjega, ati itak su mu straho za vu Gimbrede obCini poruSili su jedno staro 
strelil. Nato se je najedenput slréznil i taki Vivienje. Influenza je lak zmuCila staica, da stanje i vu sléni su na£li dvanajst samo- 
je 9am sebe strelil. Solomun odmah je vum- 8e svako minuto nekakvoga zla Cekaju. kosti, svi dvanajst jeden kre drugoga su
ral, Gracenu pak na smrtni postelji lefci. — Katastrofa vu Ameriki. MinuCi 8lal> • misliju, da su je negda svi dva-

— Galge. NajviSeSi magjarski sud je tjeden slrahovilen viher. tak zvani .ciklon naist vu sténo zazidali.
opet na smrt odsudil dva krvoloke. 1911. je bil vu Ameriki i strahovitno vnogo kvara — Kolera vu Konátantinapolju. 
leta vu September inesecu streljenoga su je zrokuval i na jezero ljudstva spotukel. Komaj se malo topleáe vréme poCelo, vtó 
nadli vu Tistaft obCini jednoga dobroga gos- Sve vode su se razlejale i eve su poruSile, idő Crm glasi od kolere. MinuCi tjeden vu 
podara David Mihalja. Puíko su lopovi na kaj njim je v put doálo. Vu Hensigtonu Konétantinapolju dva su sbeteíali vu kolen, 
lice niest« oslavili i lak se je taki zazvrdilo viSo кяк 15 jezer stanovnikov je bez krova. s med kojih je jeden auslrianski sleCemk. 
éto je krivec i taki su ga on dan vlovili. Vu Cincinnati je ober 3 milljun dollarov Так misliju, da i viSe njih je veC sbeteialo 
MikloS Florea je bil taj krvolok, koj je va- kvara. S Louisville bejfciju ljudi. jerbo i tam vu ovim strahovitnim betegu, ali ljudi betrÄ- 
luval da David Mihalja sin David Todor ga se povodnju nadjaju. nike zatajiju.
je pogodil za sloSestdesel korun, da naj — N ecim urna srcb a . Maga^i Antal
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Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldőn bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ságnak 1912 évi V. 450/1 sz. végzése foly
tán Dr. Kovács Lipót ügyvéd által képviselt 
Francesko Vidoselt és társa végrehajtató részére 
181 kor. 28 fill, tőkekövetelés s jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán al
perestől lefoglalt és 800 koronára becsült 
ingóságokra a perlaki kir. jbiróság 1912. V. 
457/2 számú végzésével az árverés elren
deltetvén. annak a korábbi vagy telülfoglal- 
tatók követelése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogiogot nyertek volna, alperes 
lakásán Felsőpállán leendő megtartására 
határidőül

1913. évi április hó 10-en délelőtt 10 órája
kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt kettő! 
világos pej kanca ló s egyéb ingóságok a| 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett'! 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-1 
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató; 
követelését megelőző kielégittetéshez jogot! 
tartanak, hogy amennyibcnrés/ükre a fog-, 
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a j 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik,j 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alnlirl kiküldöttnél Írásban vagy! 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek! 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését kö | 
vető naptól számitlatik

Perlak, 1913. márc. 25 5861

Rakoci-ulica hize broj 18. poleg Kraljevskoga suda. 
Im a takaj trgovinu  
od najbolse vrsti

♦ v a p n a . ♦
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

doma pri njemu uz naj- 
falesu cienu. Koji treba cieli 

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

pana suha bukóvá 
бь, • drva na vagu.

msmlal is MIluKiiiliil SzIHlttlevel M M  R ím flM fi
Elnök : Nagtméllóságu D r. K Á L L A Y  Z O L T Á N  v. b. t. t., Hevesvárm. főispánja. 

Igazgatóság székhelye : GYÖNGYÖS, (Fő-tér, Lubyház, Új bankpalota.)
poetafíóh f. 82. — Celefon 99. ez. — Sürgönyeim: Víeontamátra.

ó 19 0 8 — 1911. é v já r a tú  és ú j fa jb o ro k . H a z á n k  le g n a g y o b b  te rm ő  heg yi o ltv á n y  s z ő lő te le p e i:
P e c s e n y e , c se m e g e , s z a m o ro d n i és a s z u -b o r o k . B e ü lte te tt te rü le t  540 h o ld . EvI te rm é s  12 ,000 H ltr.

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekin
tésére, szükségletük méltányos árbani, idejekorán való biztosílása céljából.

Borfajok: |Hez<8. 6zerjó, Rtzling, furmint (8om), Rárelevelü, JMuohat 
Otonell, Cbaseelae, Kövidinka, pozsonyi, 6rdet, JVIuetoe, (Vladelatne, Kadarka, 
680 3-10 Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet.

Zala-, Vas- és Somogymegyei képviselet:

POLGÁR DÁVID ÉS TÁRSA urak, Budapest, VII., Frangepáu-u, 12.

Я Budapesti H sztalos Xpartestűlet védnöksége alatt álló

=  bútorcsarnok =
szövetkezet

mint az Gisz. Közp. Hitelszövetkezet ti.gja, B u d a p e s t, V i l i .  J ó z s e f -k ö ru t 28 . 
(Bérkocsis-utca sarkán). B u d ap e s t, V i l i . ,  ü l lö i-ú t  18. á la n d ó

lakásberendezést kiállítása
5 la 1() n y itv a  reggel nyo lc  ó rá tó l es te  n y o lc  ó rá ig . B e lé p tid ij n incsen .

B u to rv á s á rlú k  f ig y e lm é b e !
Jó és olcsó bútor

HIRSCHL ÁRMIN kárpitos és díszítő
:: dúsan felszerelt butorraktárában ::
Varazdin, Setanj-utca 2. sz.

kapható.
A legolcsóbb árban, ejgyszerü úgyszintén 
legfinomabb kivitelű háló-, ebédlő-és sza
lonberendezések nagyvalasztékban rak

táron vannak.
Műhelyemben mindennemű kárpitos 

és asztalos m unkák pontosan, jutányosán  
eat 42— 50 készíttetnek,
р ф - M AG YAR K ISZO LG Á LÁ S!

SCHMIDT E D E « ZO NGO RATER M E. CSÁKTORNYA
A jánlja  e l s ő r e n d ű  m i n ő s é g ű  zongoráit és i  
h arm on ium ait modern kivitelben, jutányos áron

Bősendorfer, Ehrbar, Förster, Oeser, Schm ied t A K u n z, Lauberger & Gloss, M alivan e k  
Dörr, M annberg, Kotykiew icz Weidig, Petrof, Chm el, M em etschke, Koch A Korsett, Stingl

Igen olcsó átjátszott hangszerek folyton kaphatók 
régieket átcserél újra •:

részletfizetés áremelés nélkül - Zongorakölcsönzés



[ÉRTESÍTÉS |0 В ZN  л и д ]
I Van szerencsém a nagyérdemű közönség be- Sreéu imam poát. obéinstvom na znanje dati, I 
I esés tudomására adni, hogy április hó 15-én, da apriliá 15-ga dana budem na Csáktornya, u I 
I helyben a D eák-utcai NEU- Deák-ulici, vu NEUMANN I

MANNS, festő-féle házban egy S. farbar zvanoj hiái jednu I

ir i- és oíi M r i № f  iispodsliu- i iospijUishu I
ЩШ nyitok. Mindennemű férfi- és női módaskladiátu odprel. Svakevrs- ■ ■  I 

divatcikket, férfi- és női szabó- tne gospodske i gospojinske mo- B K  I
kelléket, fehérneműt, általában dapredmete ánajdarske potrebo- I
minden e szakmába vágó cikket biela roba,uobce sve u ovim I

w kitűnő minőségben és dús vá- struku padajuée predmete u iz- ^  I
lasztékban raktáron tartok :::::: vrstnim kakvocim i u \elikim I

izboru drzim na skladiátu :::::::: I
575 , , ^  p '• közönség szíves pártfo- Osjeguravam poát. obéinstvo, da I

gását kérve, biztosíthatom a leg- izdvűrbu budera toéno svráil. Sr- I
pontosabb kiszolgálásról ::::::::::: da6no zaátitu prüseé? ostajem g I

Teljes tisztelettel podpunim átovanjem I

Berger Simon. Berger Simon. I

ÁLLANBÓ M O Z I  CSÁKTORNYÁN j
» ■ ------------------- -- ■ ■ ------------------------ - ■ у£ 4
к Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy helyben a Rákóczi-űtca 19 szám alatti !
♦ Ш j
i  házamban egy mo- HBJH| állítottam fel. - Kitűnő í
t dernül berendezett Д  Д  Я■ Ni Д  Д  I  andóan új, X
♦ ♦
♦ aktuális műsorral igyekszem a nagvrabecsült látogatóimnak kellemes szórakozást nyújtani. ♦
I A  legelső filmgyárral állván összeköttetésben, a nagyvárosi mozik műsorát egyidejűleg hozom. ♦

Í MEGNYITÓ ELŐADÁS MA 6-ÁN A KÖVETKEZŐ MŰSORRAL: \♦ ♦
5 I. Bandiba nem tudja mit tegyen, sláger. ♦
:  2. Simplon, természet után. 3 . Hz elpusztíthatatlan kalap, humoros. ♦
l + Hz örök  tanúság (sláger) dráma з felvonásban. •
I 5. Hz őrök no, humoros. 6. H felmondó levél, humoros. |

J H E L Y Á R A K : P á h o ly  (Л ü lé ses) Л k o ro n a . P á h o ly  ü lés  I k o ro n a  *20 fillér*  I. h e ly  1 k o ro n a * ♦ 
X II. h e ly  SO f i l l é r 9 III. h e ly  OO fillér*  IV. h e ly  SO f i l lé r ,  G yerm ek ek  a  h e ly á ra k  te lé t  fiz e tik . X

[ M e :  I. E ltadis í .  i .  fél 4 i r a t a  °  II. d u d á s  d. u. léi 6 i r a t a .  □  III. d i a lá s  este t  i r a t a .  |
T Jegyek előre v á lth a tó k  va lam in t bérle tjegyek kapha tók S t r a u s z  S á n d o r  X\
I könyvkereskedésében. I le in r ie h  M ik sa  kereskedőnél és a p én z tá rn á l*  X\

t A nagyérdemű közönség szives pá rttó  gását k é r i H E t X R / C H  M l  H S A  tu la jdonos. ♦]



736/lk. 1913
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. járásbíróság mini Ikvi 
halóság közhírré leszi, hogy dr. Reményi 
Zoltán perlaki ügyvédnek, Markács Iván és 
neje Basnecz Teréz muracsányi lakosok el
leni végrehajtási ügyében 61 kor. 40 t. tőke, 
ennek 1912. évi május hó 9-ik napjától 
járó 5%kamata 21kor. 80 f, eddigi 13 kor. 
30 í. árverés kérési költség behajtása végett 
a nagykanizsai kir. törvényszék és a per
laki kir. járásbíróság területén fekvő 1. a 
muracsányi 5193 sztjkvben felvett 305/a 
hrsz. ingatlan % része 400 kor., az u. o. 
5391 sztjkvben felvett 303/2 hrsz. ingatlan 
59 kor., az u. o. 5391 sztjkvben felvett 303/5 
hrsz. ingatlan 39 kor., az u. o. 2291 sztjkv- 
beu felvett 2927 hrsz. ingatlan fele 168 kor., 
összesen 676 kor. kikiáltási árban, mint 
becsárban az

1913. évi Május Ili 3-ik napján d. i .  9 érikor
Mur.icsány községházánál dr. Reményi Zoltán 
ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg
tartandó árverésen eladatni log.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek 2/3 nál alacsonyabb áron el nem 
adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 30 nap alatt 
a harmadikat ugyanattól 45 nap alatt, minden 
egyes vételári részlet után az árverés nap
jától számítandó 5% kamatokkal együtt az 
árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni.

Ezen hirdetmény kibocsájtásával egyide
jűleg meghatározott árverési feltételek a hi
vatalos órák alall a perlaki kir. jbiróság tkvi 
osztályánál Muracsány község elöláróságánál 
megtekinthetők.

Perlak, 1913. febr. 9. 589

2.r*8/ik 913. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy dr. Ha|ós Ferenc Csáktornyái ügy
véd által képviselt Csáktornya Vidéki tkptár 
végrehajtatnak dr Ha|as Hugó nagykanizsai 
ügyvéd állal képviselt ismeretlen helyen tar
tózkodó Horváth Sándor és neje Gabercz 
Maliid Csáktornyái lakos végrehajtást szen
vedettek elleni 7450 kor. tőke s jár. iránti 
végrehatási ügyében az árverést az 1881. 
évi LX. t. ez. 144. és 146. §§ ai alapján el
rendelte, minek folytán végrehajtatnak 
7450 К tőke, és pedig 6000 К tőke utáni 
1912. január 7-től, 1450 К tőke után 1912 
évi március hó 7 napjától járó 67* kamatai 
15 kor. 30 f. óvási, 7i*/* váltódíj, 207 К 48 f. 
peri, 128 kor. 50 f. végrehajtás kérelmi, 
50 kor 30 I. árverés kérelmi, és a még fel
merülendő költségekből álló követelés kielé
gítése végett a nagykanizsai kir. törvényszék 
és a Csáktornyái kir. járásbíróság területé
hez tartozó s a Gabercz Maliid férj. Horválh 
Sándorné végrh. szenvedett nevén álló 
Csáktornyái 1184 stjkvben 189/a 3 b. hrsz. 
ingatlan fele 1400 К becsáron, a csákt 
1311 sztjkvben 191/b 2. hrsz ingatlan fele 
4 К 50 f. becsáron, a csákt. 1311 sztkvjben 
190/b 2. hrsz ingatlan fele 24 kor 50 f. 
becsáron.

1913. évi április hé 18-án d. I. 10 érikor
ezen telekkönyvi hatóságnál dr Hajós Ferenc 
felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével

megtartandó nyilvános bírói árverésen ela
datni lógnak.

Kikiáltási ár a fentebb kitelt becsár 
melynek felénél a 189/a. 3 b. hrsz. kéthar
madánál alacsonyabb áron a többi ingatlan 
el nem adatik.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
140 kor. 45 f. és 2 kor. 45 f.

Csáktornya, 1913. január 21-én 585

961/lk. 913.

I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhíré 

teszi, hogy Wollák Rezső Csáktornyái ügy
véd által képviselt Csmrecsnyák Flórián far
kashegyi lakos végrehajtatnak Csmresnyák 
József nős Murksics Magdolnával királylaki 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 126 К 
80 fill tőke s jár. iránti végrehajtási ügyé
ben az árverést az 1881. IJC. t. czik 144 és 
146 §§-ai alapján elrendelte minek folytán 
végrehajtatnak 126 К 80 f. tőke, ennek és 
pedig 15 К 20 f. után 1910 október hó 15 
tői, 15 К 20 f. után 1911. májusi-tőt 15K 
20 f. után 1911 október 15 tői, 15 К 20 f. 
után 1912. május l-lől. és 66 kor után 
1912 augusztus hó 15 napjától járó 57# 
kamatai, 17 К 70 f végrehaitás kérelmi, 
20 К árverés kérelmi, 56 К 22 f árverés 
loganatositási mcgkisérlési, 12 К újabb ár
verés kérelmiér s még lelmerülendő költ
ségekből álló követelés kielégítése végett a 
nagykanizsai kir törvényszék és a csáklor 
nyai kir járásbíróság területéhez tartozó a 
végrehajtást szenvedő tulajdonát képező a 
királylaki 56 sz Ikvben 119/h hrz sz alatt 
felvett egész ingatlan 1080 К becsáron, az 
u. o. 56 sz. Ikvben 119/2 hrz sz alatt fel
vett egész ingatlan 56 К az u o. 56 sz 
tkvbén, 119/3/a hrz sz. alatt felvett egész 
ingatlan 333 К becsértékben, az u o. 5 sz. 
Ikvben felvett legelő és erdő illetőségből 1/2 
rész 5 kor. becsérlékhen.

1913. évi április И  19-lk nipjáiak d. e. 10 órájakor
Királyiak község házánál Wollák Rezső fel
peresi ügyvéd vagy helyettessé közbejöt
tével megtartandó nyilvános birói árveré
sen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitelt becsár 
melynek 2/3-nál alacsonyabb áron a király
laki 56 sz Ikvben 119/2 119/5/a hrsz az 
u. o. 5 sz Ikvben felvett ingatlan el nem 
adható, a királylaki 56 sz Ikvben 119/b hrz 
sz alatt felveti ingatlan pedig a becsár fe
lénél alacsonyabb áron el nem adható.

A bíróság megjegyzi, hogy a jelen ár
verés a királylaki 56 5. sz Ikvben С I. 4 
alatt Csmrecsnyák Flórián királylaki lakos 
javára bekebelezett kikölményi jog nem 
érintetik.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10%-át készpénzben vagy ovadékkepes 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 alall a harma
dikat ugyanattól számított 45 nap alatt, 
minden egyes vételári részlet után az árverés 
napjától számítandó 57» kamatokkal együtt 
az árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10% »I készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részben, mégpedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt 
a másodikat ugyan attól 30 nap alatt a har
madikat ugyan attól 45 nap alatt minden 
egyes vélelári részlet után az árverési naptól 
számítandó 5% kamatokkal együltaz árverési 
feltételekben meghatározott helyen és mó
dozatok szerint lefizetni.

Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a perlaki kir. járás
bíróság telekkönyvi osztályánál Murakirály, 
Liget vár község elöljáróságánál megtekint
hetők.

Levelező-lap
újdonságok

művészi kivitelben nagy válasz
tékban kapható:
(Fischel F illip )  STRAUSZ SÁNDOR
k ö n y v k e re sk e d é sé b e n .
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Г c á c - * á r { i \ r r 4 r \  Budapesten. Ху ári fis téli 
u b ú b t a i  lU r U U  gyógyhely, и inagyur lrga/- 
masrend tulajdona. 1 leőrangu kénes hévvizű radioaktiv 
gyógyforrásai: modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők. iszapborogatások, uszodák, külön hölgv < к 
fis urak részére. Török-, kő- fis márvány fürdők: Imlfig-, 
ssénsavas- és villamos-vizfürtlök. fürdők kitűnő ered
ménnyel használtatnak főleg esuzos bánta Imáknál és ideg
bajok ellen, lvó-kura a légzőszervek hurutos eseteiben s 
altesti pangásoknál. 2ÜU kényelmes lakószoba. Szolid ' ezelés, 
jutányos árak. Gyógy- és zenede nincs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld дуг IGAZGATÓSÁG

M f m v m m w m m m w m w ’m

Az emberi kéz mint sérvkötő 
Ш Ш 1 0 1  Н Ш Н Ш

K é r je n  in g ye n  p ro s p e c tu s t!

Z á r t  b o r íté k b a n  p o rto m e n c e s e n  kü ld i

POUIIZER SÉRUAMPlLATOIItUM
sp e c iá lis  o rv o s i re n d e iö in te z e t  B W ö r .  Vll„ RákKzi-ut 1D. Fékmelít.

а ш ш т а т т т т ш т о

Hilm kiváló minőség, lit. íi К 130 és feljebb RllHl jhko fini, liter oil 1 НО К viSeSe

ш и  nagyon ló. Ili. ä К 1 40 és feljebb. M i n  jako dobri, liter od 1 40 К viSeSe

TOfhÖly Pállfllá 111 а К I 40 és r. Ijebb Í ÍO P ÍN  Z$9flÍI!9, lilor od 140 К vlSeSe

KapMó: Dob’va se p r i :

jiochsingcr jVl. f t  Ля» d g n fl Kocteieger M- i 5*ооУ1 l í r a i
Csáktornya. Csáktornya

Eladó birtok.
в д у  7 1 2 bold szántóföldből és 7V/* 

hold rétből álló ingatlan a tulajdonos 
betegsége miatt eladó. 5774 «

Hz epületeh mind téglából építve 
Hz udvarban egy motoruzemö malom, 
azonkívül van még egy teljesen új motor.

Pincsi I n  Rovisée iBelovir melleit).
vasúti éo posta állom ás

fclecgce ízű fehér vagy aranysárga csemege mézet
ő kü-os csinos póstadobozokban 10 Iv szállít bér ment ve a

..M É H " a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Duda pest. Váci-ut I0S af. .Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!

74:1; twt:: hirdetmény.
M ura « z w  ia b e l у  k ö z s é g  k é p v i s e l ő  t e s t ü l e t é n e k  S fjk v . 191H. s z á m ú  hu - 

tá v o z n ia  f o l y t á n  k öz h ír r é  t é t e t ik ,  h o g y  a  k ö z s é g b e n  é v e n k in t  tartani szokott
n é g y  o r s z á g o s  v á s á r o n  ;i

— - belypénzszedést jog —
о fo lyó t 19 Hl. é v r e  n y i l v á n o s  á r v e r é s e n  n l e g t ö b b e t  Í g é r ő n ek  JÓUL év i á p 
r i l i s  h ő  4 0 - á  n ti, //. 4  ó ra k o r  a k ö r j e g y z ő i  i r o d á b a n  b é r b e a d ó  tik .

I\ ik iá l t á s i  á r  KH)0 k or.
Á r v e r é s i  t e l t é t e l e k  a lu l  ir t e l ö l j á r ó s á g n á l  betek inthet ők.
M iira s z e r d a b e lv ,  191.7. á p r i l i s  4.

L U K  MAHN NÁNDOR körjegyző.

H a lá s z  N á n d o r
füszerkereskedésében
Csáktornyán.
Ugyanott jó karban levő 
k e r é k p á r  is eladó.

egészségügyi cigaretta büvely és papír anconarcotíco
v a t t á v a l  ♦  Kapható: Fiscltel Fulop (SíRAUSZ SÁNDOR) papirkereskedésében Csáktornyán
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