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Tekintetes Járási Mezőgazdasági Bizottság! viilni fog, anélkül, hogy a bírságolást érez- legium céljaira lellek átalakítva. Ez által
Az utóbbi évek tapasztalatai szemmel j helöbben kellene alkalmazni Maga az a ezen intézmények megfelelő célszerűbb elhe- 

láthatóan igazolják, hogy a nép anyagi jó. körülmény, bogy a gazda marháját, ha nem lyezést nyertek.
létét a jó és szép szarvasmarha-tenyésztés ,esz l,szta' r,em ereszl,k a vá9árra- '8en Az 1911 év során a PoI8- tanító- 
nagyban, mondhatni elsősorban emeli Tudó- 9okal ,avlt a ll9Z,asag terén Nekem sem a és tanítónőképző-intézetekben kísérleti lélek- 
másom van arról, hogy mig például Alsó- birságolas a celom’ hanem az, hogy azon tani laboratóriumok létesüllek s mindkét 
lendva környékén a b.rtokosság ónszánlából ,,ép‘iek\ me,y ,,ekem kenyeret ad, egy helyes intézet külön-külön magyar nyelvi tanszéket 
egy-egy tenyészbikáért 1000-1200  К-l, egy- rendszabállyal, anyagi gyarapodását s ezzel nyert.
egy tenyészkanért 800 К t is megád addig á ,a,a'109 10,е,ё1 előmozdítani segítsem. Az Országos Paedagogiai Könyviár és
nálunk egy-egy ilyen állatért ezen összeg- Kérésem ismétlésével vagyok a Tekm- Tanszermúzeum az 1911 évben eredményes 
nek felét is sokalják. Ennek oka az anya- letes Biz0,tsa«“ak munkásságot fejtett ki a haza. tanszeripar
állatok silánysága s főleg ezek tisztántartá- alázatos szolgája. fejlesztése és a hazai tanítók és tanárok
sáriak teljes elhanyagolása. Innét van, hogy Ivgetvár, 1918 március hó 27-én önképzése és továbbképzése körűi.
amott a 800 К-s tehén nem ntkaság. addig __ . A Paedagogiai Könyvtár állománya az
nálunk ilyen egy sincs, de sok van olyan. 1 koreevzo. 1911 év végén 19 013 mű és 11.151 tüzet
hogy egy jó gazda be sem bocsájtaná az ------------  vo 1 Az intézmény közel 10 ezer személy
istállóba ti , .. . .. . . látogatta Vidékre 28o esetben történt kill

e d  példának hozom le, saját kör- Щ т Щ  KülíUraja 8Z 1911. бУЬвП. csönkönyvek küldése, 
jegyzőségemet. továbbá Kofor és Alsódomború VI. Kereskedelmi szakoktatás. A felső ke-
községekel. Itt, de még Muraköz több köz- Tanítóképzés. Az 1911. év folyamán reskedt*lmi iskolák S2áma az 1911 912.
ségében is, a szarvasmarha rendszeres tisz- adta ki a kullúszkormány a tanító- és lanév e*eJ^n emelkedett. A gyors- és
fogalása valami nevetséges a földmivelő előtt, tanitónőképző-intézetek számára az új Tan- tfépiiásnak lanílása az áll. iskolákban dtj- 
Pedig a piszkos szarvasmarha a vásáron, a tervet és annak végrehajtását szabályozó menlesen eszközölletett. Az áll. felső keres- 
legelőn vagy legalább a folyatáskor mások módszertani Utasítást s **zeket megfelelő át- К edel m i iskclák mellé lek i n tel tel az is-
állHljaival is érintkezik s így ezek tisztán- ineneli mlézkedések kapcsán az 1911—912. ko^ k egészségügyi és az igazolatlan mulasz- 
tartása mások érdekei! is érinti, lévén a iskolai év elején az egész vonalon és egész fásokfJól eredő tegyelmi állapotokra orvosi 
piszok nagy terjesztője úgy az állatra, mint lerjedelmében már éleibe is léptette. szakértők felállítása tervbe vétetett: hasonló
az emberre veszélyes, ragályos betegségek- Егеп új Tanlerv és Utasítás a gyakor- ^járásra buzdittattak a nem állami iskolák 
nek. S otl, ahol a nép annyira tudatlan, lali élei követelményeinek szigorú szem előtt fennlartói is.
hogy ezen reá nézve igen fontos anyagi tartásával jöll léire s hivatva van a modern A kereskedelmi szakoktatás művelésére 
érdeket nem ismeri lel, hiába minden oktatás, tanítóképzést a mai kor színvonalára emelni fennálló nemzetközi egyesület a kullúszmi- 
lanács. szakelőadás lit csak halósági rend- Ezzel kapcsolatosan revízió alá kerülnek a ,l'sz*er diján a kormány megbízásából és 
szabály segít. közel jövőben e laninlézelek rendtartási sza- annak nevében meghivatott az 1913-ban

Ez okból azon tiszteletteljes indítványt bátyai is. Budapesten tartandó kongresszusra,
teszem, keresse meg a I. Bizottság a vár- Az 1911. évben történt a tanitó-(nő)- A budapesti kereskedelmi akadémia
megye lársbizoltságait s a  vármegyei törvény- képzőintézeti tanárok slátusrendezésére vo- akadémiai tagozata az 1911. évben is fejlő- 
hatóságot. hogy a szarvasmarha kötelező natkozó első intézkedés, a megharrnadolás désl mutatott. Az 1010—11. tanév második 
tisztántartását vagy vegye bele az állatle- is ; nemkülönben a lizetéskiegészítési állam- felében 217, ъz 1911 —12 tanév első felé
li yészlésröl már meglévő szabályrendeletbe, segélyt élvező felekezeti taniló-(nÖ)-képzőin- ben Ppdig 273 hallgató iratkozott be. Az 
vagy alkosson erről egy önálló szabályren tézeli tanszemélyzetuek slálusrendezése. akadémiai tagozaton a hallgatók az általános 
deletet. Irányelvül a következőket ajánlanám: Az internátusi felügyelő minőségben közgazdasági és kereskedelmi képzésen

l. Minden állattulajdonos köteles szarvas- ideiglenes megbízatással alkalmazott neve* kívül még a banküzletben, az export- és 
marháját tisztán tartani. löknek és nevelőnöknek köllségvetésileg rend- importüzletben, a biztosítási üzletben és a

2 A pásztornak tilos a piszkos szarvas-i szeresített állásokra való kinevezése is az fakereskedelemben nyertek szakképzést, 
marhát a csordába fogadni. 1911 évben ejtelelt meg. A kolozsvári Kereskedelmi Akadémia

3. A köztenyésztésre szánt bikákkal A régebben végzett tanítók és tanító*, akadémiai tagozata is örvendetesen gyara- 
való hágatással megbízóit egyénnek tilos a nők részére az 1911 év nyarán a kultúsz- podott az 1911. évben. Hallgatóinak száma 
bikái oly szarvasmarhára bocsájtani, amelyik kormány az ország több tanító-(nő) képző- 54-röl 77-re emelkedett, 
piszkos. intézeteiben, így a Csáktornyáiban is. tovább- A budapesti m. kir áll. kereskedelmi

4- A vásárok ellenőrzésével megbízóit képző tanfolyamokat tartatott. A paedagogiai j iskola tanárképző-intézetébe az 1911 év fo- 
állatorvosoknak, rendőröknek és elöljárók- tantárgyakat előadó tanárok részére pedig lyamán az újonnan felvett hallgatók száma
nak tilos a vásáriérre piszkos szarvasmarhát kísérleti lélektani tanfolyam leli rendezve. 10-ről — lő  re emelkedett. Az emelkedés
bocsájlam A gyakorlatban működő kisdedóvónök ré- azért történt, mert a tizes létszám nem elé-

5 A pá>ztorok, köztenyésztésre használt szére is lovábbképzőlaníolyam rendeztetett gilette ki a szaporodó felső kereskedelmi is-
bikák gondozásával megbízottak, a községi-, az 1911. év nagy szünidejében. kólák (okozott szükségletéi,
kör- és járási állatorvosok és községi elől- Az áll tanítóképző-intézetek Közűi az A tanárjelöltek gyakorlati és irodalmi
járók s a m. kir csendőrség kötelesek a 1911. évben kellő (Budapesti kér. és Léva) képzésének tokozása céljából az 1911. év- 
piszkos szarvasmarha tulajdonosát a járás nyert új elhelyezést. ben többen külföldi tanulmányűti ösztöndíjat
főszolgabírójának bejelenteni A budapesti polgári iskolai tanítóképző- kaptak

ö Az. aki szarvasmarháját nem tartja intézet az 1911. év íolyamán — tekintettel A m. kir. keleti kereskedelmi akadémia
tisztán, kihágást követ el s 1—25 K-ig tér- arra, hogy az elemi iskolai tanítóképző- az 1910—11. iskolai év november havában
jedhelő bírsággal sujtatik intézet ú| otthont nyert— nagy változáson fejezte be húsz eszle-ndős működését. Köz-

Tekintetes Jár Mezőgazdasági Bizottság! ment keresztül. Ugyanis a felszabadult he- gazdaság-kereskedelmi munkásságával, melyet 
Ha e szabályrendeletet megalkotják, lyiségek a polg isk. tanítóképző-intézet, a a Keleten tejt ki, az 1911. évben is nagy 

szai vasmarha-tenyészlésünk rohamosan ja- gyakorló polgári iskola és az Apponyi Col-1 eredményeket ért el

XXX évfolyam.____________________ Csáktornya, 1913. április 13-án. 15. szám.



A női kereskedelmi tanfolyamok száma 
az 1910/11. tanévben 40 volt. E szaktanfo 
lyamok az 1911 évben új szervezetet és 
állami felügyeletet kaptak, úgy, hogy az 
1911 —12 tanévben szervezett 47 női keresk. 
szaktanfolyam már az új szervezet értelmé
ben kezdte meg működését.

Tűzoltó-parancsnoksági jelentés.
(A tűzo ltó ság  tavaly i m űködéséről.)

A közgyűlés egyik legfigyelemreméltóbb 
pontja volt a működő csapat 1912. évi bel - 
életéről tett szakszerű lelenlés, melyet 
Polesinszky Emil oki. tűzoltótiszt, gyakorló- 
mester, tárgyilagos kritikával fűszerezve ter
jesztett a közgyűlés elé A közgyűlés állal 
mindvégig feszült érdeklődéssel hallgatott 
terjedelmes jelentésről lapunk szűk tere 
miatt kivonatosan a következőkben számo
lunk be.

A lűzollóság ügye s a tűzrendészet, 
sajnos, még most sem áll a népszerűség és 
érdeklődés azon tokán, minőt megérdemelne. 
A mai szociális felfogás melleit senki sem 
hajlandó ingyenes, önkéntes munkál, a leg 
humánusabb intézmények szolgálatában sem, 
minő a tűzoltás is, teljesíteni. A mai ifjúság 
ezidőszerint a lootbali-őrületnek hódol. A 
hatóságok jóindulata is redukálódott, épp 
úgy, mint a társadalom nélkülözhetetlen 
támogatása is a tűzoltóság iránt.

A Csáktornyái Önk. Tűzolló-egylet az 
elmúlt évben töltötte be fennállásának 38. 
évéi. A múlt évi közgyűlés 1912 év julius 
11-én. a pártolótagok minimális érdeklődése 
mellett tartatott meg Farsangi mulatság 
helyett augusztus 18-án úgy anyagi, mint 
erkölcsi tekintetben várakozáson leiül sike
rűd nyári mulatság tartatott A mulatságot i 
szeríelvonulási gyakorlat vezette be.

Gyakorlat 14 ízben tartatott, minden 
héttő d u 6 órától kezdve. Az összes 
szivattyú- és mászószerek iskola és gyors- 
szerelésén kívül jelképes támadási gyakor
latok is voltak a város különböző pontjain. 
Gyakorlatok alkalmával Tróják György őr- 
parancsnok az ujján. Kozják János városi 
rendőr, köztüzolló a lábán sérült meg.

1912-ben 10 tűzesethez vonúlt ki a 
mükódőcsapat. Hogy egyik tűzeset sem lajúlt 
el tűzvésszé, részben a preventív intézkedé
seknek s a gyors tűzjelzésnek, meg a széna, 
szalma s takarmánynemű elhelyezésének s 
tűzlávlalának, továbbá 18 drb vészkurtnek 
a város különböző részén történt elhelye
zésének is köszönhető. Január 12 én Dráva- 
vásárhelyen Blagovics Bálint földműves ká
rára kiütött lűznél, febr 18-án Csáktornyán 
az Óvár melletti disznóólak égésénél jelen
tünk meg. Utóbbi esetnél Verhár Mihály 
kürtös kezén sérült meg. Febr 28-án éjjel 
a 10 km-nyire eső Felsőkirályíalva község
ben dúlt tűzvésznél. i u I íu s  2-án é jié i Csák
tornyán, Günsberger Zsigmond korcsmáros 
mosásra váró szennyes-ruha tüzénél, aug.
3-án Herzer Izidor helybeli röföskereskedő 
kirakat-lűzénél jelentünk meg Augusztus
14-én d и. a Csáktornyái Gőzmalom és 
Villaintelep kazánházában keletkezett igen 
veszedelmesnek Ígérkező telőtűzhúz vonul
tunk ki. Ez alkalommal a gyors megjele
nésért s sikeres működésért a telep részé
ről 20 К jutalomban részesültünk Szept
2-án Drávanagyfalúban özv Kozják Bálmtné 
kárára kiütött istálló és pajtalűzhöz. oki. 
11-éu éjjel Hódost «‘V'i lmhelybeli vasúti 
szállodatulajdonos gazdasági leiepén épült 
láhaspajta-tűzhöz riasztanunk s vonultunk

! ki eredményes beavatkozással. Végűi dec. 
6-án _  5 со-os hidegben ismét Drávanagy- 
(alúban kiütött tűzhöz vonultunk, mely tűz 
Babes Ferenc, F.uméba köllözött háztulaj
donos telkén takarmánnyal telt pajtaégé^ből 
állott. Ezenkívül aug. 10-án valttűzilárináhan 
is volt részünk. Halász Alfréd színigazgató 
előadásaira esténkinl 3 — 3 lűzolló vezényel

hetett ki őrségül.
Iktdttatolt 104 ügydarab s valamennyi 

elintézést is nyert. A községi elöljáróság 
megkeresésére s annak közbenjöltével isméi 
megejtetlük Búzás, Bittyáu és Ziínyikülváros 
külközségemkben Zalavármegye alispánjának 
rendeleie él teimében a lűzrendészeti szabály- 
rendeletben előirt óvórendszubályok bet irtá
sának felügyeletét, kijelöltük házanként a 
széna, szalma s takarmánynak lerakási helyét, 
oktatva a népet a preventív tűzrendészet 
követelményeinek betartására. Részint hiva
talos felszólításra, részint magános feljelen 
lésekre esetről-esetre tűzrendőri szemléket 
is tartottunk

Egy előkocsival, kettős baküléssel 0 
egyén számára, hozzákapcsolható kétkerekű 
largoncával, 105 ni. nyomötömlövel az ülés 
alalt s 120 in. tömlővel a targoncán ellátót! 
billenő-mozdonyfecskendőt is hozattunk 
Köhler István budapesti fecskendő gyárostól 
5 évi lörlesztésre 2683 К érlékben. E fecs
kendő beszerzés állal a régi billenő moz- 
donylecskendőnek Batlyánban leendő kihe
lyezése nyert megoldási. A tűzoltói leltár 
beszerzési értéke 12302 К-ban, becsértéke 
7092 К-ban vétetett fel

A működő csapat 1912. január l en 0 
liszt, 2 tisztes, az 1 szakaszban 20. a 11. 
szakaszban 14 tűzoltó s ezenkívül 14 rend-; 
tenlartóból, összesen 56 emberből állott. Év
közben eltávoztak : Csízek István őrparancs
nok (Amerikába). Herrnstein Mihály és Kögl 
Ferenc. Meghalt Turk Károly rpndtentartó. 
Katonasághoz vonult b e : Kelemen István. 
Évközben beléptek : Sefcsik Zsigmond kémény
seprő. Kerlezsa István, Kozják János, Medved 
Ferenc. Babies István községi rendőrök és 
Cornea Jakab városi sjegyzö. Így a létszám 
1913. jan 1-én 44 működő és 13 rendfen-1 
tartóból áll, illetve csak állna, mert csak 
papíron áll.

A tényleges való más képet, igen el
szomorító képet mutat, amennyiben a mű- 
ködöcsapatnak csak kis °/0-a ambicionálja 
magának az önkéntes tűzoltói mivoltot. A 
gyakorlatokon 33 — 52% arányában vetlek 
részt a működők A figyelmeztetés, intés 
hiábavalónak bizonyult s ha alapszabály- 
szerüleg jártunk volna el velük szemben, a 
jobb sorsra érdemes intézmény alapszabály- 
szerűleg leégeti, megszűnt volna. Keserű vi- 
gaszlalásúl csak az szolgálhat számunkra, 
hogy hasonló állapotok vannak hazánk leg
több önkéntes tűzollóegyleteinél. Önkéntes 
tűzoltói mivoltukat nem tud|ák a legtöbben 
megérteni s átérezni otyképen. hogy azért 
önkéntes tűzoltók, mert önkéntesen óhajtják 
szolgálni a humánus célt s önkéntesen vetik 
alá magukat azon szolgálati s fegyelmi szabá
lyoknak, melyeket megkíván a társadalmi 
rend. a szolgálati fegyelem s maga az egyen
ruha. Nem csoda, hogy ily állapotok melleit 
vész esetén a legtöbb helyen csak szánandó 
kapkodást, az ügyetlenség netovábbját mu
latják az önk tűzoltók a közönség előtt, 
mely a lűzollókal ezek után állandó gúny 

j és csipkelődés tárgyául választja.
Miután a mű ködőcsapat egyrészt ha

nyagságánál és elégtelen létszámánál, más
részt a tagok ha|loll Koránál lógva a város 
ös-zes lűzrendészeti kívánalmainak jól meg-

I lelelni képtelen, indítványozza gyakorlómesler, 
hogy a működőtagok újból tegyék le a 
tűzoltói fogadalmat s a fogadalmat 3-szor 
megszegők az alapszabály érleimében töröl
tessenek s a létszám fiatal, új tagokkal 
erősíttessék meg, mert hiába van a sok szép 
és drága felszerelés, ha nincs, ki azokat vész 
esetén szakszerűen kezelni tudja.

A közgyűlés a jelenlés tárgyilagos vol
táért elismerését fejezte ki a gyakorlómes
ternek s az egylet működőképességének és 
reorganizációjának érdekében az indítványt 
egyhangúlag elfogadta s az ennek szellemé
ben való szigorú eljárással a parancsnokságot 

I megbízta.

lv C l  0  X  P É L é  к .
—  Keretem. Lapunk folyó hó l-ével a 

XXX-ik évfolyam Ilik negyedébe lépett; 
ez alkalommal tiszt lettel kérjük előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

—  Áthelyezett közjegyző. Fárnek László 
dr. mátészalkai kir közjegyzői az igazságügy- 
miniszter Váczra helyezte át.

—  Kinevezés. Az igazságügyminiszler 
Molnár István Csáktornyái ügyvédi írnokot 
a szarvasi járásbírósághoz bírósági végre
hajtóvá nevezte ki

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
Jótékonysági Egyesület elnöksége hálás kö
szönetét mond a Muraközi Takarékpénztár 
és a Csáktoruyavidéki Takarékpénztár igaz
gatóságainak az egyesület részére folyósított 
80. illetőleg 40 К adományért.

—  Állandó mozi. A Heinrich Miksa-féle 
állandó mózi múlt vasárnap d. u. megnyílt. 
A megnyíló-előadás nagyszámú közönséget 
hozott össze a Rákóczi-u 19 számú házba, 
ahol a mózi felállítva van. Voltaképen kí
váncsiságból jött össze a nagy közönség, de 
jól esik konstatálnunk, hogy előadás után 
mindenki a legjobb impressziókkal távozott 
a móziból. Elsősorban a terem voll, ami a 
nézőket meglepte. ízléses, hatalmas helyiség 
tárult a megjelentek szemei elé. 300 ülő 
ember befogadására nagyvárosiasai) beren
dezve Négy sorozat székkel, végűi páho
lyokban kényelmes ülőhelyekkel. A villany- 
világítás is előnyösen hozzájárni a mózi elő
kelőségéhez. Szóval kényelem, liszlaság s 
csín együttesen emelik a mózit a közepes 
állag fölé. mely már ebből a szempontból 
is pártolásra érdemes Ami az előadást illeti, 
azt csak dicséret illeti. Egynéhány világítási 
zavartól eltekintve, mely ilyenkor a kezdet 
kezdetén csak természetes, az előadásról a 
legnagyobb elismeréssel kell szólnunk Vidéki 
helyen ritkán látni ily tökéletes előadást.

! Nagyvárosi válogatott gazdag műsorral kezdte
meg működését az állandó mózi. Különösen 
szépek voltak и természet utáni képek, 
melyek az élő valóságot varázsolták szemeink 
elé. Dráma is (Az örök tanúság) kerüli elő
adásra, amit humoros számokkal egészítettek 
ki. A képek tiszták, világosak, szemet nem 
bántók s díszesek A szem nem fárad bele 

ja nézésükbe; a borzasztó vibrálásnak semmi 
I nyoma Miután a  helyárak is olcsók (30,60, 
80 fillér, 1 К és 1 20 K), azt hisszük, hogy 
az állandó m ózuiaK  Csáktornyán jövője van. 
Kellemes szórakoztató helye lesz a Csáktor
nyái közönségnek, mely vasárnap d u is 
háromszor kereste fel az állandó mózit Hét
köznap is volt előadás



— Eljegyzés. Tömpék Károly eljegyezte 
Herrnstein Anikát Nagykanizsáról.

— Április II. Az 1848-iki törvények 
szentesítésének megünneplésére rendelt nem
zeti ünnepnapot múlt pénteken a hivatalos 
világ megünnepelte Csáktornyán is. A  hiva
talokon zászlók lengtek, a hivatalokban s 
iskolákban a munka szünetelt. A napot a 
templom is megünnepelte a 9 órakor ren
dezett istentisztelettel, melyen az iskolák 
tanulóifjúsága s az összes hivatalok képvi
selői megjelentek. A szent misén P. Róbert 
h. plébános pontifikáit.

— Közgyűlés. A helybeli Társaskor f. 
é. ápr. 4-én rendes közgyűlést tartott, mely 
alkalommal a közgyűlés Zakál Henrik elnöki 
jelentéséi tudomásul vette. Valamint felment- 
vényt adott a számvizsgáló bizottság jelenté
sére Pólyák Mátyás pénztárosnak, az 1912-ik 
évről beterjesztett zárszámadás alapján. A 
jövő évi költségvetéshez is hozzájárult a 
közgyűlés. Fejér Jenő titkár tilsztségeről le 
mondván, a közgyűlés dr. Haksch Ferencet 
választotta meg titkárnak, egyben pedig Fejér 
Jenőnek, eddigi ebbeli buzgó ténykedéséért 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. A lapok 
albérletbe való adása után véget ért aközgyűlés.

— Diszelnök. A Csáktornyái Iparosok 
dalosköre vasárnapi közgyűlésén díszelnök
nek Zrínyi Károly tanílóképző-intézeti igaz
gatót, lapunk szerkesztőjét választolla meg.

—  A Csáktornyái Izr. Nöegylet f hó 
7 én tartott választmányi ülésén a Schwarz 
Jakab rabbi-féle alapítvány 50 К-s kamatját 
jeles iskolai bizonyítvány alapján Pollák Erzsi 
helybeli polg isk. növendéknek adta.

— Színészet Csáktornyán. A dunántúli 
szinikerület igazgatója, Halász Alfréd, Csák
tornyára érkezett színtársulatával. Társulatát 
teljesen újonnan szervezte s így kiváló erők
kel vonult be Csáktornyára. Halász Alfréd, 
akit a Csáktornyái színházlátogató közönség 
többszörös itteni szerepléséből előnyösen 
ismer, ma este kezdi meg szmiévadját na
gyon változatos és kiváló műsorral a Zrínyi
szálló nagytermében. Bemutató előadásúl 
színre kerül Molnár Ferenc 4 felvonáso3 
hires vigjátéka, A Farkas, mely nemcsak 
Budapesten van állandóan műsoron, hanem 
a külföld összes színpadjain is nagy siker
rel adják. A folytatás is méltó lesz a kez
dethez A bemutatott programm szerint elő
adásra keiül Éva operett, Lehár Ferenc 
fülbemászó zenéjével; továbaá a Cigányprímás, 
Limonádé ezredes, Tengerész Kató stb ope
rettek, Farkas, Miniszterelnök, Faun, C'fra 
nyomorúság, Falu rosssza stb. stb kiváló 
régi és modern új darabok. A társulat kiváló 
tagjai L’szl Ferike (operett énekesnő), Serfőzy 
Ilonka (drámai szende), Halászná Juliska 
I társadalmi színésznő), Koltay Lola (anya- 
szinészné); Halász Alfréd (jellemszinész), 
Várad у A (baritonista). Földessy Imre (teno 
rista), Mátray Kálmán (komikus), Kiss Károly 
(hős és jellemszinész) stb.

— Megnyílt hetivásár. A járványosán 
teliépeit sertésvész miatt hónapokon át el
zárva tartott Csáktornyái hetivásárt a múlt 
héten megnyitották. Szerdán már rendesen 
felhajthattak disznókat. A hetipiac anonban 
élénknek nem volt élénk, mert a hetivásár 
megnyitásának kihirdetése oly későn történt, 
hogy arról csak Csáktornya közvetlen kör
nyéke szerezhetett tudomást.

—  Felhívás. A kereskedelemügyi m 
kir. miniszter az ipari munkások kiváló 
szorgalmának, buzgalmának és jó magavise
letének jutalmazására száz, egyenkint egy
száz koronás áll. jutalomdíjat rendszeresített. 
A jutalmazott munkások mindegyike a juta-

lomdijon kívül a jutalmazás tényét és a 
jutalmazás indokait tartalmazó elismerő ok
mányt kap. A soproni kereskedelmi és ipar
kamara felhívja a kamarakerület területén 
működő iparosokat, hogy legkésőbb ez év 
május 31-ikéig közöljék a kamarával ama 
munkásaik névsorát, kiket a jutalmakra 
érdemeseknek tartanak. A jutalomra való 
igény előfeltételei a következők: magyar ál
lampolgárság ; tényleges ipari munkában való 
állandó alkalmaztatás; legalább 15 évi meg
szakításnélküli működés az ipari munka 
körében ; a rendes munkabér vagy munka
kereset évi összege a bejelentés évében 2000 
К-t meg nem haladhat. Mindezen feltételek 
teljesítése hiteles okiratokkal, esetleg a munka
könyvvel vagy annak hiteles másolatával 
bizonyítandók. A beadvány bélyegmentes. 
Ugyancsak bétyegmentesen állíthatók ki a 
mellékletül szolgáló iratok is. Azonban ezekre 
az iratokra lel kell jegyezni, hogy kizárólag 
erre a célra állíttattak ki

—  Községek vadászati jogának bérbe 
adása. A belügyminiszter, egyetértőleg a 
földmivelésügyi miniszterrel, körrendeletét 
intézett a törvényhatóságokhoz, melyben fel
hívja azokat, hogy a községi vadászterületek 
hasznosításának, a vadállomány gondozásá 
nak és a bérleti jog miként való gyakorlá
sának ellenőrzése ügyében szabályrendeletet 
alkossanak. Az alkotandó szabályrendeletek 
főbb irányelveit a miniszter a következőkben 
állapítja meg: Elsősorban a bérleti szerző ; 
désben meg kell állapítani azokat a feltételeket, 
melyeket a bérlő a vadállomány kellő óvása, 
gondozása és fenntartása éidekében megtar
tani köteles Ki kell kötni, hogy a bérlő a 
vadászati jogot albérletbe csakis a Község 
beleegyezésével adhatja, hogy úgynevezett 
élvezeti jegyeket üzletszerűen nem adhat ki. 
Ki kell kötni, hogy a bérlő a szerződés alá
írásakor egyévi bérösszegnek megfelelő óva
dékot köteles letenni

—- Sirius idöjóslása. Április havában 
az időjárás Sirius időjós szerint elég szép 
és kedvező lesz A hónap első felében kevés1 
esőzéseket várhatunk, mig a második felében 
esős. hűvös és szeles lesz az időjárás. Ha
vazás és éjjeli fagy Sirius szerint ebben a 
hónapban nem lesz

—  Uj szobrok a vármegyében. Hu t ad
tunk róla. hogy Deák-szobrot akarnak állí
tani Kajkon vagy Nagykanizsán. Ügy áll a 
dolog, hogy a legnagyobb valószínűség szerint 
Nagykanizsa kapja meg a szobrot A szobor 

I számára már keresik a helyet Nagykanizsán, 
a helyhez azután szabják a szobor nagy
ságát is. Minden jel arra vall, hogy mell
szobrot állítanak Nagykanizsán, melyet Kis
falud! Strobl Zsigmond szobrász készítene 

lel díjtalanul — A másik szobrot Légrádon ,
; készülnek felállítani. Itt lovas-szobrot akar
nak állítani Zrínyi Miklósnak. Állítólag 4000 
К már összegyűlt erre a célra A zágrábii 
Jellasics-szohor pendantját tervezik Légrád 
piacára.

—  A pénzpiac javulása. A pénzpiac 
helyzete néhány nap óta javulófélben van A budapesti vezető pénzintézetekhez már 
mérsékelt mennyiségű külföldi pénzajánlalok 
is érkeztek. A berlini piacon a magánkamat
láb egy nyolcad százalékkal csökkent Lon
donban ped g az ottani angol-bank nemsokára 
fél százalékkal leszállítja a kamatlábat.

— Borvizsgálat. A földművelésügyi m. 
kir. miniszter a budapesti borvizsgáló szak
bizottság tagjává Zalavármegyéből Forster 
Elek gyulakeszii és Hertelendy Ferenc fő
rendiházi tag, lesencetomaji nagybirtokost 
nevezte ki

— Távbeszélő. Alsódomború távbeszélő 
központot f. hó 20-ával bevonták a bosznia- 
hercegovinai helyközi távbeszélő forgalomba.

— Automobil verseny. A m. kir. Auto
mobil-Klub ez év májusában Budapest— 
Fiume—Tátralomnic közt automobilversenyt 
rendez. A versenyből Csáktornyán is látunk 
valamit; mert a pozsony—varasdi országút 
is beleesvén a verseny medrébe, a verseny
zők Csáktornyát is érinteni fogják, ami a 
legnagyobb valószínűség szerint május 21  
vagy 28-án történik meg.

— A kivándorlás újabb eltiltása. A 
belügyminiszter újabb rendeletet küldött Zala- 
vármegyéhez, melyben egy évre a védköteles 
férfiszemélyeket újra eltiltja a kivándorlástól. 
Tévedések elkerülése végett a miniszter meg
jegyzi, hogy a fegyveres erő kötelékébe tar
tozó egyének közé tartoznak a népfölkelők 
is, akik az évi január havában töltik be 
tizenhetedik életévüket,amelyben kivándorolni 
akarnak. Aki ellenben szolgálati kötelezett
ség alatt nem áll s a hadsereg kötelékéből 
végleg elbocsátották, még ha népfölkelő-kö- 
teles is, kiadható részére az útlevél.

— Udvary török táborban. Udvary Fe
renc, volt országgyűlési képviselő, aki több- 
rendbeli csalásaiért megszökött, de Törökor
szágban elfogatott s az igazságszolgáltatás
nak való kiadatás céljából már útnak is in
díttatott haza-felé, amikor a Csáktornyái kir. 
járásbíróság lett volna az első hely, ahol 
íiazai földön megpihenhetett volna : mint ér
tesülünk, muzulmán hitre tért át s így mint 
igazhitű mohamedán, a külföldi igazságszol
gáltatás sújtó kezét elkerülte. Udvary Ferenc, 
hogy Törökországnak a szívességet megkö
szönje, mint Udver bég a török táborban 
szolgál, mint egyszerű közlegény s nagy vi
tézséggel keresi az ellenség golyóját, mely a 
földi zaklatásoktól megszabadítsa.

— Erdei tűz. Felsőmihályfalva határá
ban, az ottani közbirtokosság tulajdonát 
képező 36 katasztrális hold területű erdőben 
febr. 24 én tűz támadt, melynek következ
tében 1 hold területen úgy a száraz fű, mint 
a facsemeték 200 К értékben elégtek. A 
megindult nyomozás kiderítette, hogy aznap 
Malakóczi István és Bálint Gusztáv felső- 
királyfalvai suhancok tartózkodtak az erdő
ben, akik tényleg okozói is voltak a tűznek. 
A Csáktornyái kir. járásbíróság előtt f. hó
10-én megtartói! tárgyalás alkalmával kitűnt, 
hogy a tűz tulajdonképeni előidézője a 19 
éves Malakóczi István volt, aki a tűzet egy 
eldobott cigarettával támasztotta. Ezért a já
rásbíróság őt 6 napi fogházra és 20 К pénz- 
büntetésre Ítélte. Az ítélet jogerős. Bálint 
Gusztáv felmentetett.

— Vásártartási engedély. A kereske
delemügyi m. kir. miniszter megengedte, 
hogy Muraszerdahely községben az 1913. 
évi május hó l*re és az október hó 26-ra, 
továbbá Drávaegyház községben az augusztus 
10-re e:-ő országos vásárok ez évben kivéte
lesen május hó 2-án, október 27 én, illetve 
augusztus hói 1 én tartassanak meg.

—  Megszabadul a férjszerzés gondjától,
az a boldog leány, aki a Képes Hét lencse- 
pályázatának kelengye-díját megnyeri. Ennek 
a csodájára járnak most Budapesten a Bécsi- 
utcába, ahol a Kunz József és Társa áru
házának legnagyobb kirakatában ékeskedik 
ez a gyönyörű ajándék.

Szerkesztői üzenetek.
— A megértéi — nem közölhető — Hevenyészve 

megirt közlemények nem arravalók, hogy lapunkban azokat 
megjelentessük. — P. B. M ohács. Örvendünk, hogy 
szüle.árosa ügyei iránt érdeklődik s üdvözöljük lapunk elő
fizetőinek sorában, Intézkedtünk, hogy lapunkat címére meg
indítsuk.



Л női kereskedelmi tanfolyamok száma 
az 1910/11. tanévben 40 volt. E sznktanfo 
lyamok az 1911 évben új szervezetet és 
állami felügyeletet kaptak, úgy, hogy az 
1911—12 tanévben szervezett 47 női keresk. 
szaktanfolyam már az új szervezet értelmé
ben kezdte meg működését.

Tűzoltó-parancsnoksági jelentés.
(A tűzo ltó ság  tavalyi m űködéséről.)

A közgyűlés egyik legfigyelemreméltóbb 
pontja volt a működő csapat 1912. évi bel* 
életéről tett szakszerű jelentés, melyet 
Polesinszky Emil oki. tűzoüótiszl, gyakorló- 
mester, tárgyilagos kritikával fűszerezve ter
jesztett a közgyűlés elé A közgyűlés által 
mindvégig feszült érdeklődéssel hallgatott 
terjedelmes jelentésről lapunk szűk tere 
miatt kivonatosan a következőkben számo
lunk he.

A tűzoltóság ügye s a tűzrendészet, 
sajnos, még most sem áll a népszerűség és 
érdeklődés azon tokán, minőt megérdemelne., 
A mai szociális felfogás mellett senki sem 
hajlandó ingyenes, önkéntes munkát, a leg 
humánusabb intézmények szolgálatában sem, 
minő a tűzoltás is, ieljesíteni. A mai ifjúság 
ezidösz^rmt a lootball-örületnek hódol. A 
hatóságok jóindulata is redukálódott, épp 
úgy, mint a társadalom nélkülözhetetlen 
támogatása is a tűzoltóság iránt.

A Csáktornyái Önk. Tűzoltó-egylet az 
elmúlt évben töltötte be fennállásának 38. 
évéi. A múlt évi közgyűlés 1912 év julius
11-én. a pártolótagok minimális érdeklődése 
mellett tartatott meg Farsangi mulatság 
helyeit augusztus 18-án úgy anyagi, mint 
erkölcsi tekintetben várakozáson télül sike
rült nyári mulatság tartatott A mulatságot j 
szeríelvonulási gyakorlat vezette be.

Gyakorlat 14 ízben tartatott, minden 
héttő d u 6 órától kezdve. Az összes 
szivattyú- és mászószerek iskola és gyors- 
szerelésén kívül jelképes támadási gyakor
latok is voltak a város különböző pontjain. 
Gyakorlatok alkaknával Tróják György őr- 
parancsnok az ujján. Kozják János városi 
rendőr, köztüzoltó a lábán sérült meg.

1912-ben 10 tűzesethez vonúlt ki a 
műkódőcsapat. Hogy egyik tűzeset sem lajúlt 
el tűzvésszé, részben a preventív intézkedé
seknek s a gyors tűzjelzésnek, meg a széna, 
szalma s takarmánynemű elhelyezésének s 
tűztávlatának, továbbá 18 drb vészkürtnek 
a város különböző részén történt elhelye
zésének is köszönhető. Január 12 én Dráva- 
vásárhelyen Blagovics Bálint földműves ká
rára kiütött tűznél, febr 18-án Csáktornyán 
az Óvár melletti disznóólak égésénél jelen
tünk meg. Utóbbi esetnél Verhár Mihály 
kürtös kezén sérült meg. Febr. 28-án éjjel 
a 10 km-nyire eső Felsőkirályfalva község
ben dúlt tűzvésznél. IuIiu9 2-án éjiéi Csák
tornyán, Günsberger Zsigmond korcsmáros 
mosásra váró szennyes-ruha tüzénél, aug.
3-án Herzer Izidor helybeli rőföskereskedő 
kirakat-fűzénél jelentünk meg. Augusztus 
14-én d и a Csáktornyái Gőzmalom és 
Villamtelep kazánházában keletkezett igen 
veszedelmesnek ígérkező telölűzhóz vonul
tunk ki Ez alkalommal a gyors megjele
nésért я sikeres működésért a telep részé
ről 20 К jutalomban részesültünk bz^pt. 
2 án Drávanagyfalúban özv Kozják Bálintné 
kárára kiütött istálló és pajtalüzhöz. oki. 
11-én éjjel Hódosi »Vilmos helybeli vasúti 
szállodatulajdonos gazdasági telepén épült 
lábasjiajta-tüzböz riasztanunk s vonultunk

!ki eredményes beavatkozással. Végűi dec. 
;6-án — 5 Ce-os hidegben ismét Drávanagy- 
j falúban k ütött tűzhöz vonultunk, mely tűz 
I Bab cs Ferenc, Fiúméba költözött háztulaj
donos telkén takarmánnyal telt pajtaégéJtől 
állott. Ezenkívül aug. lfi-án valilűzilármában 

[is volt részünk. Halász Alfréd színigazgató 
jelőadásaira eslénkinl 3 — 3 tűzoltó vezényel
hetett ki őrségül.

IkЫItatott 104 ügydarab s valamennyi 
elintézést is nyert. A községi elöljáróság 
megkeresésére s annak közbejöttével isméi 
megejletlük Búzás, Вattyán és Zrínyikülváros 
külközségeinkben Zalavármegye alispánjának 
rendelele értelmében a lűzrendészeti szabály* | 
rendeletben előirt óvórendszabályok bet irtá
sának felügyeletét, kijelöltük házanként a 
széna, szalma s takarmánynak lerakási helyét, 
oktatva a népet a preventív tűzrendészet 
követelményeinek betartására. Részint hiva
talos felszólításra, részint magános feljelen 
tésekre esetről-esetre tűzrendőri szemléket 
is tartottunk

Egy előkocsival, kettős baküléssel 1» 
egyén számára, hozzákapcsolható kétkerekű 
targoncával, 105 m. nyomótömlövel az ülés 
alatt s 120 m. tömlővel a targoncán ellátott 
billenő-mozdonyfecskendőt is hozattunk 
Köhler István budapesti íecskendő gyárostól 
5 évi lörlesztésre 2683 К érlékben E fecs
kendő beszerzés állal a régi billenő moz- 
donylecskendőnek Bottyánban leendő kihe
lyezése nyert megoldást. A tűzoltói leltár 
beszerzési értéke 12302 К-ban, becsértéke 
7092 К-ban vétetett fel

A működő csapat 1912. január 1-én ti 
liszt, 2 tisztes, az 1 szakaszban 20. a 11. 
szakaszban 14 tűzoltó s ezenkívül 14 rend- 
lentarlóból, összesen 56 emberből állóit. Év
közben eltávoztak : CJzek István őrparancs- 
uok (Amerikába). Herrnstein Mihály és Kögl 
Ferenc. Meghalt Turk Károly rendfentarló. 
Katonasághoz vonult be : Kelemen István 
Évközben beléptek : Sefcsik Zsigmond kémény
seprő. Kerlezsa István, Kozják János, Medved 
Ferenc. Babies István községi rendőrök és 
Cornea Jakab városi sjegyző. így a létszám 
1913. jan l én 44 működő és 13 rendfen- 
tartóból áll, illetve csak állna, mert csak 
papíron áll

A lényleges való más képet, igen el
szomorító képet mutat, amennyiben a mű
ködőcsapatnak csak kis %-a ambicionálja 
magának az önkéntes tűzoltói mivoltot. A 
gyakorlatokon 33—52% arányában vetlek 
részt a működök. A figyelmeztetés, intés 
hiábavalónak bizonyult s ha alapszabály- 
szerűleg jártunk volna el velük szemben, a 
jobb sorsra érdemes intézmény alapszabály- 
szerűleg leégett, megszűnt volna. Keserű vi- 
gasztalásúl csak az szolgálhat számunkra, 
hogy hasonló állapotok vannak hazánk leg
több önkéntes tűzollóegyleteinél. Önkéntes 
tűzoltói mivoltukat nem tudják a legtöbben 
megérteni s átérezni ol у képen, hogy azért 
önkéntes tűzoltók, mert önkéntesen óhajtják 
szolgálni a humánus célt s önkéntesen vetik 
alá magukat azon szolgálati s fegyelmi szabá
lyoknak, melyeket megkíván a társadalmi 
rend. a szolgálati fegyelem s maga az egyen
ruha. Nem csoda, hogy ily állapotok mellett 
vész esetén a legtöbb helyen csak szánandó 
kapkodást, az ügyetlenség netovábbját mu
tatják az önk tűzoltók a közönség előtt, 
mely a tűzoltókat ezek után állandó gúny 
és csipkelődés tárgyául választja.

Miül án a működőcsapat egyrészt ha
nyagságánál és elégtelen létszámánál, más
részt a tagok hajlott Koránál togva a város 
összes lüzrendészeli kívánalmainak jól meg-

lelelni képtelen, indítványozza gyakorlómester, 
hogy a működőlagok újból tegyék le a 
tűzoltói fogadalmat s a fogadalmat 3-szor 
megszegők az alap-zabály értelmében töröl
tessenek s a létszám fiatal, új tagokkal 
erősittessék meg, mert hiába van a sok szép 
és drága felszerelés, ha nincs, ki azokat vész 
esetén szakszerűen kezelni tudja.

A közgyűlés a jelentés tárgyilagos vol
táért elismerését fejezte ki a gyakorlómes- 
ternek s az egylet működőképességének és 
reorganizációjának érdekében az indítványt 
egyhangúlag elfogadta s az ennek szellemé
ben való szigorú eljárással a parancsnokságot 
megbízta.

К С L 0 N F E L É Ív.
— Keretem. Lapunk folyó hó 1 -éveI a 

XXX-ik évfolyam H-ik negyedébe lépe 11; 
ez alkalommal tisztjeltel kérjük előfize
tőinkéi. kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vaunak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

—  Áthelyezett közjegyző. Fárnek László 
dr. mátészalkai kir közjegyzőt az igazságügy- 
miniszter Váczra helyezte át.

—  Kinevezés. Az igazságügyminiszter 
Molnár István Csáktornyái ügyvédi írnokot 
a szarvasi járásbírósághoz bírósági végre
hajtóvá nevezte ki

-— Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
Jótékonysági E-yesüiel elnöksége hálás kö
szönetét mond a Muraközi Takarékpénztár 
és a Csáktornyavidéki Takarékpénztár igaz
gatóságainak az egyesület részére folyósított 
80. illetőleg 40 К adományért.

—  Állandó mozi. A Heinrich Miksa-féie 
állandó mózi mull vasárnap d. u. megnyílt. 
A megnyitó-előadás nagyszámú közönséget 
hozott össze a Hákóczi-u 19 számú házba, 
ahol a mozi felállítva van. Voltaképen kí
váncsiságból |ött össze a nagy közönség, de 
jól esik konstatálnunk, hogy előadás után 
mindenki a legjobb impressziókkal távozott 
a móziból. Elsősorban a terein volt. ami a 
nézőket meglepte. ízléses, hatalmas helyiség 
fárúit a megjelentek szemei elé. 300 ülő 
ember befogadására nagyvárosiasai] beren
dezve Négy sorozat székkel, végűi páho
lyokban kényelmes ülőhelyekkel. A villany- 
világítás is előnyösen hozzájárul a tnózi elő
kelőségéhez Szóval kényelem, tisztaság s 
csín együttesen emelik a mózit a közepes 
átlag fölé. mely már ebből a szempontból 
is pártolásra érdemes Ami az előadási illeti, 
azt csak dicséret illeti. Egynéhány világítási 
zavartól eltekintve, mely ilyenkor a kezdet 
kezdetén csak természetes, az előadásról a 
legnagyobb elismeréssel kell szólnunk Vidéki 
helyen ritkán látni ily tökéletes előadást. 
Nagyvárosi válogatott gazdag műsorral kezdte 
meg működését az állandó mózi. Különösen 
szépek voltak a természet utáni képek, 
melyek az élő valóságot varázsolták szemeink 
elé. Dráma is (Az örök lanuság) került elő
adásra, amit humoros számokkal egészítettek 
ki. A képek tinták, világosak, szemet nem 
bántok s díszesek A szem nem fárad bele 
a nézésükbe : a borzasztó vibrálásnak semmi 
nyoma Miután a helyárak is olcsók (30,60, 
80 fillér, 1 К és 1 20 K), azt hisszük, hogy 
az állandó mózuiaK Csáktornyán jövője van. 
Kellemes szórakoztató helye lesz a Csáktor
nyái közönségnek, mely vasárnap d u is 
háromszor kereste fel az állandó mozit. Hét
köznap is volt előadás



— Eljegyzés. Tömpék Károly eljegyezte 
Herrnstein Anikát Nagykanizsáról.

— Április II. Az 1848-iki törvények 
szentesítésének megünneplésére rendelt nem
zeti ünnepnapot múlt pénteken a hivatalos 
világ megünnepelte Csáktornyán is. A  hiva
talokon zászlók lengtek, a hivatalokban s 
iskolákban a munka szünetelt. A napot a 
templom is megünnepelte a 9 órakor ren
dezeti istentisztelettel, melyen az iskolák 
tanulóifjúsága s az összes hivatalok képvi
selői megjelentek A szent misén P. Róbert 
h plébános pontifikáit.

—  Közgyűlés. A helybeli Társaskor f. 
é. ápr. 4 én rendes közgyűlést tartott, mely 
alkalommal a közgyűlés Zakál Henrik elnöki 
jelentését tudomásul vette. Valamiül felment
vényt adott a számvizsgáló bizottság jelenté
sére Pólyák Mátyás pénztárosnak, az 1912-ik 
évről beterjesztett zárszámadás alapjan. A 
jövő évi költségvetéshez is hozzájárult a 
közgyűlés. Fejér Jenő titkár tilsztségeről le 
mondván, a közgyűlés dr Haksch Ferencet 
választotta meg titkárnak, egyben pedig Fejér 
Jenőnek, eddigi ebbeli buzgó ténykedéséért 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. A lapok 
albérletbe való adása után végétért a közgyűlés.

—  Díszelnök. A Csáktornyái Iparosok 
dalosköre vasárnapi közgyűlésén díszelnök
nek Zrínyi Károly tanitóképző-intézeti igaz
gatót, lapunk szerkesztőiét választotta meg.

— A Csáktornyái Izr. Nöegylet f hó 
7 én tartott választmányi ülésén a Schwarz 
Jakab rabbi-féle alapítvány 50 К-s kamatját 
jeles iskolai bizonyítvány alapján Pollák Erzsi 
helybeli polg isk. növendéknek adta.

— Színészet Csáktornyán. A dunántúli 
szinikerület igazgatója, Halász Alfréd, Csák
tornyára érkezett színtársulatával. Társulatát 
teljesen újonnan szervezte s így kiváló erők
kel vonúlt be Csáktornyára. Halász Alfréd, 
akit a Csáktornyái színházlátogató közönség 
többszörös itteni szerepléséből előnyösen 
ismer, ma este kezdi meg szmiévadját na
gyon változatos és kiváló műsorral a Zrínyi- 
szálló nagytermében. Bemutató előadásúl 
színre kerül Molnár Ferenc 4 felvonásos 
híres vígjátéké, A Farkas, mely nemcsak 
Budapesten van állandóan műsoron, hanem 
a küllőid összes színpadjain is nagy siker
rel adják. A folytatás is méltó lesz a kez
dethez A bemutatott programm szerint elő
adásra keiül Éva operett, Lehár Ferenc 
fülbemászó zenéjével; továbaá a Cigányprímás, 
Limonádé ezredes, Tengerész Kató stb ope
rettek, Farkas, Miniszterelnök, Faun, C'fra 
nyomorúság, Falu rosssza stb. stb kiváló 
régi és modern új darabok. A társulat kiváló 
tagjai ívsz! Ferike (operett énekesnő), SerfŐzy 
Ilonka (drámai szende), Halászné Juliska 
• társadalmi szmé>znő), Koltay Lola (anya- 
szinészné); Halász Alfréd (jellemszinész), 
Várady A (baritonista), Földessy Imre (teno 
rista), Mátray Kálmán (komikus), Kiss Károly 
(hős és jellemszinész) stb.

— Megnyílt hetivásár. A járványosán 
fellépett sertésvész miatt hónapokon át el
zárva tartott Csáktornyái hetivásárt a múlt 
bélen megnyitották. Szerdán már rendesen 
felhajthattak disznókat. A hetipiac anonban 
élénknek nem volt élénk, mert a hetivásár 
megnyitásának kihirdetése oly későn történi, 
hogy arról csak Csáktornya közvetlen kör
nyéke szerezhetett tudomást.

— Felhívás. A kereskedelemügyi m 
кIг. miniszter az ipari munkások kiváló 
szorgalmának, buzgalmának és jó magavise
letének jutalmazására száz, egyenkint egy
száz koronás áll. jutalomdíjat rendszeresített. 
A jutalmazott munkások mindegyike a juta

lomdíjon kívül a jutalmazás tényét és a 
jutalmazás indokait tartalmazó elismerő ok
mányt kap. A soproni kereskedelmi és ipar
kamara felhívja a kamarakerület területén 
működő iparosokat, hogy legkésőbb ez év 
má|us 31-'kéig közöljék a kamarával ama 
munkásaik névsorát, kiket a jutalmakra 
érdemeseknek tartanak. A jutalomra való 
igény előfeltételei a következők: magyar ál
lampolgárság ; tényleges ipari munkában való 
állandó alkalmaztatás ; legalább 15 évi meg- 
szakitásnéiküli működés az ipari munka 
körében ; a rendes munkabér vagy munka
kereset évi összege a bejelentés évében 2000 
К-t meg nem haladhat. Mindezen feltételek 
teljesítése hiteles okiratokkal, esetleg a munka
könyvvel vagy annak hiteles másolatával 
bizonyítandók. A beadvány bélyegmentes. 
Ugyancsak bélyegmentesen állíthalók ki a 
mellékletül szolgáló iratok is Azonban ezekre 
az iratokra tel kell jegyezni, hogy kizárólag 
erre a célra állíttattak ki.

—  Községek vadászati jogának bérbe 
adása. A belügyminiszter, egyetértőleg a 
földmivelésügyi miniszterrel, körrendeletét 
intézett a törvényhatóságokhoz, melyben fel
hívja azokat, hogy a községi vadászterületek 
hasznosításának, a vadállomány gondozásá 
nak és a bérleti jog miként való gyakorlá
sának ellenőrzése ügyében szabályrendeletet 
alkossanak Az alkotandó szabályrendeletek 
főbb irányelveit a miniszter a következőkben 
állapítja meg: Elsősorban a bérleti szerző 
désben meg kell állapítani azokat a teltételeket, 
melyeket a bérlő a vadállomány kellő óvása, 
gondozása és fenntartása éidekében megtar
tani köteles Ki kell kötni, hogy a bérlő a 
vadászati jogot albérletbe csakis a község 
beleegyezésével adhatja, hogy úgynevezett 
élvezeti jegyeket üzletszerűen nem adhat ki. 
Ki kell kötni, hogy a bérlő a szerződés alá
írásakor egyévi bérösszegnek megfelelő óva
dékot köteles letenni

—  Sirius idöjóslasa. Április havában 
az időjárás Sirius időjós szerint elég szép 
és kedvező lesz A hónap első felében kevés 
esőzéseket várhatunk, mig a második felében 
esős. hűvös és szeles lesz az időjárás. Ha
vazás és éjjeli fagy Sirius szerint ebben a ! 
hónapban nem lesz

—  Uj szobrok a vármegyében. Hírt ad
tunk róla. hogy Deák-j'Zobrot akarnak állí
tani Kajkon vagy Nagykanizsán. Ügy áll aj 
dolog, hogy a legnagyobb valószínűség szerint 
Nagykanizsa kapja meg a szobrot A szobor 
számára már keresik a helyet Nagykanizsán, 
a helyhez azután szabják a szobor nagy
ságát is. Minden |el arra vall, hogy mell
szobrot állítanak Nagykanizsán, melyet Kis- 
faludi Strobl Zsigmond szobrász készítene 
el díjtalanul — A másik szobrot Légrádon 
készülnek felállítani. Itt lovas-szobrot akar
nak állítani Zrínyi Miklósnak. Állítólag 4000 
К már összegyűli erre a célra. A zágrábi 
Jellasics-szobor pendantját tervezik L^grád 
piacára.

—  A pénzpiac javulása. A pénzpiac 
helyzete néhány nap óta javulófélben van 
A budapesti vezető pénzintézetekhez már 
mérsékelt mennyiségű külföldi pénzajánlatok 
is érkeztek A berlini piacon a magánkamat
láb egy nyolcad százalékkal csökkent Lon
donban ped g az ottani angol-bank nemsokára 
fél százalékkal leszállítja a kamatlábat.

—  Borvizsgálat. A földművelésügyi m. 
kir. miniszter a budapesti borvizsgáló szak- 
bizottság tagjává Zalavármegyéből Forster 
Elek gyulakeszii és Hertelendy Ferenc fő
rendiházi tag, lesencetomaji nagybirtokost 
nevezte ki.

— Távbeszélő. Alsódomború távbeszélő 
központot t. hó 20-áva! bevonták a bosznia- 
hercegovinai helyközi távbeszélő forgalomba.

— Automobil verseny. A m. kir. Auto
mobil-Klub ez év májusában Budapest— 
Fiume—Tátralomnic közt aulomobilversenyt 
rendez. A versenyből Csáktornyán is látunk 
valamit; mert a pozsony—varasdi országút 
is beleesvén a verseny medrébe, a verseny
zők Csáktornyát is érinteni fogják, ami a 
legnagyobb valószínűség szerint május .27 
vagy 28-án történik meg.

— A kivándorlás újabb eltiltása. A 
belügyminiszter újabb rendeletet küldött Zala- 
vármegyéhez, melyben egy évre a védköteles 
férfiszemélyeket újra eltiltja a kivándorlástól. 
Tévedések elkerülése végett a miniszter meg
jegyzi, hogy a fegyveres erő kötelékébe tar
tozó egyének közé tartoznak a népfölkelők 
is, akik az évi január havában töltik be 
tizenhetedik életévüket,amelyben kivándorolni 
akarnak. Aki ellenben szolgálati kötelezett
ség alatt nem áll s a hadsereg kötelékéből 
végleg elbocsátották, még ha népfölkelő-kö- 
teles is, kiadható részére az útlevél.

— Udvary török táborban. Udvary Fe
renc, volt országgyűlési képviselő, aki több- 
rendbeli csalásaiért megszökött, de Törökor
szágban elfogatott s az igazságszolgáltatás
nak való kiadatás céljából már útnak is in
díttatott haza-felé, amikor a Csáktornyái kir. 
járásbíróság lett volna az első hely, ahol

I hazai földön megpihenhetett volna : mint ér
tesülünk, muzulmán hitre tért át s így mint 
igazhitű mohamedán, a külföldi igazságszol
gáltatás sújtó kezét elkerülte. Udvary Ferenc, 
hogy Törökországnak a szívességet megkö
szönje, mint Udver bég a török táborban 
szolgál, mint egyszerű közlegény s nagy vi
tézséggel keresi az ellenség golyóját, mely a 
földi zaklatásoktól megszabadítsa.

— Erdei tűz. Felsőinihályfalva határá
ban, az ottani közbirtokosság tulajdonát 
képező 36 kataszlrális hold területű erdőben 
febr. 24 én tűz támadt, melynek következ
tében 1 hold területen úgy a száraz fű, mint 
a facsemeték 200 К értékben elégtek. A 
megindult nyomozás kiderítette, hogy aznap 
Malakóczi István és Bálint Gusztáv felső- 
királyfalvai suhancok tartózkodtak az erdő
ben. akik tényleg okozói is voltak a tűznek. 
A Csáktornyái kir. járásbíróság előtt f. hó 
10-én megtartott tárgyalás alkalmával kitűnt, 
hogy a tűz tulajdonképeni előidézője a 19 
éves Malakóczi István volt, aki a tűzet egy 
eldobott cigarettával támasztotta. Ezért a já
rásbíróság őt 6 napi fogházra és 20 К pénz- 
büntetésre ítélte. Az ítélet jogerős. Bálint 
Gusztáv felmentetett.

—- Vásártartási engedély. A kereske
delemügyi m. kir miniszter megengedte, 
hogy Muraszerdahely községben az 1913. 
évi május hó 1-re és az október hó 26-ra, 
továbbá Drávaegyház községben az augusztus 
10-re eső országos vásárok ez évben kivéte
lesen május hó 2-án, október 27 én, illetve 
augusztus hói 1 én tartassanak meg.

—  Megszabadul a férjszerzés gondjától,
az a boldog leány, aki a Képes Hét lencse- 
pályázatának kelengye-díját megnyeri. Ennek 
a csodájára járnak most Budapesten a Bécsi
utcába, ahol a Kunz József és Társa áru
házának legnagyobb kirakatában ékeskedik 
ez a gyönyörű ajándék.

Szerkesztői üzenetek.
— A megérti* — nem közölhető. — Hevenyészve 

megirt közlemények nem arravalók, hogy lapunkban azokat 
megjelentessük. — P. B. M ohács. Örvendünk, hogy 
szülővárosa ügyei iránt érdeklődik я üdvözöljük lapunk elő
fizetőinek sorában, Intézkedtünk, hogy lapunkat címére meg- 
inditsuk.



Csáktornya, 1913. április 13-ga. Broj 15.XXX. god. teőaj.
Sve poäiljke, kaj se tiőezadr- 
2aja novinah, se imaju pos- 

lati na itne urednika vu 
Csáktornya

Izdateljetvo:
knjiíara S tra u sz  S an d o ra
каш se predplate i ohznane na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeői druítveni, znanstveni i povuöljivi list za púk

poáiljaju. 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.

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

Obranbena sila, tojest soldaőija.
(N ö v i z a k ó n .)

L°to 1912. juliuáa 5 ga je od Njegovoga 
Veliéanstva kralja potvrdjen növi vojniéki 
zakón. Ar ov növi zakón zanima svakoga, 
koj odrasloga sina ima, na kralkoma vu 
sledeéem hoéem predstaviti one paragrafe, 
koji naáe poätuvane őitatelje osobilo zanimaju.

Obranbena sila sasloji iz zajedniéke 
vojske i íz domobranske (honvédske) vojske. 
Izvan toga je i puéki ustanak (népfelkelés), 
kam oni spadaju, коji su obsluZili svoja 
leta pri zajednickom i honvédskom vojniétvu.

Vojnicka sluzba tra ja :
1. ) Pri zajedniékoj vojski dvé letah i 

deset lét pri priéuvniétvu (rezerviálvu);
2. ) Oni. koji su pri koujaniétvu, ili pri 

jahaékom kanonerstvu. moraju tri letah slu- 
Ziti i sedem lél kakti rezerviSte.

3. ) Za one, koji su doknadnici (pótlar- 
talékos, slalni rezerviSte) vojnióka sluába 
traja dvanajst letah

4. ) Mornari (mariner.) moraju éehri let 
sluZiti na morju i osem letah, kakti rezerviSte

Oni zajedniéki vojnici, koji sluZiju svoja 
zadnja leta, moraju se med honvédstvo 
premestiti.

ő.) Pri honvédstvu takaj 2 létah dugó 
traja sluZba pod oruZjem, a 10 lét vu re- 
zervistvu; honvédski konjamki i kanoneri 
moraju takaj tri letah pod örüljem i sedem 
lét kakti rezerviáti sluZiti; koji pák pod stalno 
rezerviSlvo (póttartaléku) spadaju, za njih 
óva podvezanosl 12 lel dugó traja.

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

Pod vizitu mora stati svaki deéak, koj 
je dvadeset i jedno leto dopunil i traja do 
dopunenia dvadeset i tretjeg leta. Oni, koji 
su se vu onim istom letu naroddi, spadaju 
vu jeden dobni razred, zbog toga su tri 
dobni razredi.

Oni, koji nisu pri asentacije svoju duZ- 
nőst izvrSili, tojest nisu se onda podvrgli 
vizitaciji, gda bi morali, pa bi se to zazualo, 
dók neizvrSiju 3tí-to lelő. moraju se silóm 
pred Stelingu postaviti. Oni. k o ji s u  se ho- 
lomice potegnuli izpod asentacije, budu kaS- 
tiguvani do jedno lelő dugó Iraiuéem reStom 
i di) 4000 korun peneznom globom. Koj 
na sebi kakvu telovnu íalingu napravi, da 
bi se oslobodil od sold léije, takov more se 
kaSligovati do In lét trajuéem reSlom i do 
4000 korun peneznom globom

KomiSija novaéenja ima pravu, da one 
regrute, koji po herbiji toliko zemlje imaju 
i satui obdelavaju, da je dohodek gospodarst- 
va dosta za obdrZavanje íz pet élanov pos- 
tojeée familije, med stalne rezerviSte (póttar
talékos) deneju. ali ov dohodek nesine éeti- 
riput vekSi biti, koliko je dosta za izdrZanje 

ijedne od pet élauov sastojeée familije.
Nadalje. komiSija ima juS. da one reg

rute med stalne rezerviSte dene, koji su 
otcu, koj neima íz éesa kiveti, ili tnateri 
vdovici jedmi sini. ili jedini zeti; ali pák 
jedini vnuki po smrti olca ili vdovice habice, 
ako ovi neimaju takvoga sina. koj bi za 
hiZu kruha mogel priskrbeli Nazadnje jedini 
brat, koj po smrti otca za svoje brate i 
sestre mora skrbili, more se takaj med stalne 
rezerviSle deli. Jedini zeli pri gospodarstvu,

Kamenar.
Iz sióm. drobt. prevel M. Kutnjak zvonar.

(Dal je.)

Kad bi ovak leZeéi doSel opet malo 
ksebi. podignul se teZko i pomalo stupajuéi 
povlekel se u onde na blizu stojeCu crkvu 
Majke BoZje. Tu se nekaj od poboZnosti 
nekaj iz slabosli zruSi pred oltárom, moleéi 
se: »Da miloslivni Bog na proSnju i zagovor 
bl. D. Marié. Zloéestomu kamenaru kojega 
je bogatslvo tak pokvarilo, njemu lak pot- 
rebno prveso siromuStvu nazad podeli. A 
njega na bedasto uéinjeno vez skojum je 
svoju duSo, za duSu kamenarevu zavezal, 
milostivno razveZe.«

Med lein tóga kad ovako moli, ga sla- 
bost I dremanje posiliju i on zaspi. U spa- 
vanju pako prikaza se mu KristuS i Maria 
a KristuS mii ovako reée:

»Jeli ti nisem govoril, da bogatstvo 
kamenaru nebude na Zveliéenje. Ti si pa 
hotel inudreSi biti od mene, zato si pák da- 
nas primio plaéu za svoju neprislopiu ino- 
leduvanje.t

»Uéinjene zaveze te odveZem. Nu nikad 
viSe se mi ne podulaj komu tomu bogatätva

prositi. Úri pa ti Eulogijevo zloéesti Äivöt 
nebude nadalje na brigu i skrb. Dajem ti 
znali da hude on postal nazad Ubogi kame
nar kakov je predi biI.«

Nato se Daniel prebudi, i slum sanjom 
nekako poZivIjen okreplen i obatriven se 
u svoju liliu pustinju nazad povrne.

Svelovna sreéa je naglo beZeéa. ili 
kolo sreée naglo se okreée! govori prireéje. 
Ovak se takaj nasem Bazilliju preokrenula 
sreéa i tla pod nogami mu izpodnesla. Slari 
Car Justin je umrl a njegov sin Justinijan | 
zavladal za njim, koji pa je bil negde na 
Francuzkom odgojivan i zdrZaval se onde. 
VrativSi se sad na izhodni kraj. hotel je 
imali sve po zapadnih obiéajih i navadah

Sloga bi sve dosadaSnje sluZbenike od- 
stavil iz sluZbah i zamenjal svojemi prija- 
telji zapadnjemi. Ov éin mladog cara tako 
je razsrdil slare sluZbenike da su se zapri- 
segnuli fantiti se nad njim Med lemi pun- 
lari bil je dakako i Bazilli kakti najviSji 
vodja. Dogovorili se i neku veéer sa svo
jemi slugami Udri na carski dvor Pa carski 
soldat 1 tako lirabro se borili da su puntare 
za nekoj éas preladali i »Iva izmed njih Zive 
dobili. Bazilli kad je videl da budu carski i

Iadâ elJ i vUctnik
S T R A U S Z  S Á N D O R

ako nebi sinov ili vnukov bile», ono isto 
pravo imaju, как jedini sini i vnuki.

Pred assentiranjem poheg novog zakona. 
vise se nebudu numeruSi vlek Ii za one. koji 
su duZni na vizitu it», nego se svaki sam 
rnora javiti pri obCini.

Hegruti moraju 1 ga oktobra vu sluzbu 
stall. One, koji su belezni, vojniétvo slobodno 
predi nutri potegne i to vu Spital, da se do 
1 ga oktobra izvraéiju. Novi zakón je to 
osobilo zbog one regrute izrekel, koji vu 
oénim bolju (trachorn ) trpiju

Vojniétvo do sada nije imalo kazneno 
pravo, i zato, koga su zbog kakvu krivnju, 
ili kakov zloéin tuZili, njega su odi-udili bez 
toga, da bi se branili mogel i da bi si fiS- 
kaliuái mogel vzeli. koj bi ga branil. Obtu- 
Zenik on sud, koiega su vojniéki sudei iz- 
rekli, niti nije mogel apelirali, nego ako je 
sud potvrdilo vojniéko viáeSe zapovedniétvo. 
odmah je sledila izreéena kaStiga.

Novi vojniéki zakón je svemu lomu 
konec napravil. Poljeg novoga zakona se 
mora izlraga vodili proti obtuZeniku, raz- 
prava je javna i obtuZenika slobodno i fis- 
kaliuS brani. Ako obtuZenik nije zadovoljen 
s izreéenim sudom, more к najviSeSemu voj- 
niékomu sudu apelirali.

J la r f f i t n i  J ó z s e t .

Balkanski boj.
Med bulgarci i med luréinom je za 

vezda sve t*ho, samu mala Crnagora se sad 
sduvle i posla zavdavla céli Europi. Как 
smn to véé rninuéi tjeden pisali, Montenegro

obladali, izmaknul bi iz bitke i nekoji vodje 
Znjmn na svoje domove hoteé se skrili. Pa 
kaj |e koristilo? kad su joS one nőéi ova- 
jeni I polovljeni bili. Sam Bazilli imal je 
joS jednoga prijatelja koj kada je saznal 
kaj se dogadja. dobeZal je к Bazilliju na 
dom naznanil mu, da su véé sve spolovili 
a sad I po njega idu. 1 da mu za Zivot ide 
ako se joS Casak doma zaustavlja.

Sav prestraSen u poslelji véé как je 
bil skoéi gon. i jer straZa véé po dolnjih 
sobah ruZi. nije bilo vremena beZati dőli, 
poteée kaj more na brzo gore na NajhiZje. 
Predero krov i splazi na njega a po krovu 
sve dalje na drugi trelji i tako dalje, sreéa 
mu posluZila da je bila nőé tmiéna i ga 
nitko vidil ne.

Kad kada moral bi se iz viSiSega niZe 
spuSéati, pa iz mzkoga viSe zaganjati i éudo 
je bilo da si rukah nogali i vrala polomil 
mje. Kad bi ovak stolinu nevaráéin íz kojih 
ga je nevrednoga boZja ruka otela. dolezcl 
zadnjié na konec vulice. Skoéi iz zadnjeg 
krova na l!e; i beZi dalje od tvrdne nőéi 
sprovadjan da su mu pete na putu. Kuliki 
razloéek? Nekad do peljal se bogát Irgovec 
Bazilli u KonStanlinapolj Sad pák Ubog



je zapoved dobila od europanskih vladarov, 
da najedenpul naj mir da Skutari gradu. 
Montenegro za vezda neöe Europa posluh- 
nuti i poleg toga su vladan presiljeíii bili, 
da svoju jakost skaZeju, strahovitne ladje 
poslati pred Montenegro i toga maloga or- 
saga od mórja lak zaprti, da nikakvi 2iviS 
od ove strani nemore dobiti.

Englezki i francuzki kormani su zapo
ved dali svojirn admiralom, da naj zapreju 
puta od Antivari, tijam do Drine Vu ovu 
linija spadne Dulcigno i San Giovanni di 
Medua morska postajaliSéa. JoS su zavezda 
odprto ostavili Durazzo postajaliSée, all z& 
par danov, kad vise ladjih dojde skup i 
ovu budu zaprli Pred Saloniki su sedem- 
najst grékih ladjih napunili srbskemi soldati, 
da vu Crnogoru idejű na pomoé, all ove 
ladje su véé ni pustili da vu Montenegro 
idejű i tak su soldaéiju opet morali vuн 
sklasti iz ladjih Srbi joS imaju vu Skutari 
i po céli Albaniji svoje Serege, kője takod|er 
budu morali odonut vun spraviti.

Rus po jednim kraju podpira srbe i 
Crnogorce, po drugi strain рак niti on neée 
éez célo Europe iti i ravno zato zapoved 
je poslal vu Cettinje, da se naj skim predi 
naravnaju znami i naj posluhneju Europu. 
Kak se stoga vidi, srbi i érnogorci su sgu- 
bili svojega najbolsega prijatelja. Vu Talians- 
kiin takodjer su jako srditi na malo Mon
tenegro I zahtévaju od kormana, da skim 
predi naj oStro i strogo se postavi gori vu 
Montenegro, da budu vidli érnogorci, da niti 
odonut se nernoreju miloSéi nadjati.

Takodjer s Taljanskoga je duSel glas, 
da Montenegro vu zadnji ininuti si bilde 
premislila i posluhne zapoved proli koji 
itak mkaj nemore Zadnje dane se vu B*‘éu 
tak glasilo, da nebudu se dnZe igrali. neg 
odmah posteju vojsku nutri vu Crnogoru, 
ako do lermina. kojega su ostavili, nebude 
volju i zapoved nam spunila Itak jeden tak 
mali orsag nije vréden. da se tak dugo s 
njim igraju

Nikita pred jednim diplomatuSom ovak 
je govoril vu Cettinje, da Skutari bude buj- 
duéi glavni varaS vu Crnogori i prosil je 
ovoga istoga diplomáin, naj ostane joS jeden 
éas vu Montenegro jerlio komedija stopram 
vezda se bude j)oéela.

Na ovu pitanje, da zakaj oée célo Eu
ropu sbuniti, Nikita je tak odgovoril:

— Ja samu svojega juSa zahtévam. 
Kaj se ja brigam s Europom, kad svojega 
siromaSkoga puka vidim? Boj je do vezda 
nas éeterdesi t milljun frankov kostal rsgu- 
bili smu prék deset jezer Ijudstva. Pak za
kaj bi sad pustili, da si peéenoga kostanja 
drugi dene vu Zep, kad smu ga mi s ognja 
vun sdrbali. Skutari je nam áivljenje, ako 
Skutari ni dobimu, bolje da svi pomerjemu.

Minuée dane su dalje bombardérali 
Skutari. Branitelji Skutarija joS vu rukah 
derZiju Tarabosa za kojega su veC straho- 
vitno krvne bitke bile. Zadnjipot tri batal- 
jone, jeden je iz Cettinje, dva pak su iz 
Virpazara bili, tak su je unistili, da je jeden 
Clovek ni Äiv ostal. Pri Brdici su takodjer 
sbili srbe. Srbi i érnogorci su sgubili vu ovi 
bitki, na Taraboso dvéjezerosedemsto, pri 
Brdici devetsto i pri Bardanjolo jezeropetsto ! 
mrlvih. Montenegrovci su véé tak segurni 
bili, da budu Skutari zadobili, da je Nikita 
kralj véé vu varaS imenuval zapovednika i 
vise silneäih éinovnikov. Na urede su véé 
dali svakojaéke table napraviti po njihovim 
jeziku. Kralj je veknim otficirom h'2e i drugo 
imanje obeéal vu Skutari varaSu, ali как se 
vidi to Zelju si brséas nebude mogel spuniti.

Sasanov ruski od svuneSnjih poslov 
minister véé je vu sednici viSeput s govoril, 
da Montenegro naj ni misli da dobi Skutari 
Montenegro mora posluhnuli Europu i onda 
oni vre budu gledali, da orsag drugdi dobi 
mesto toga imanja i takodjer veliko pod- 
poru vu penezi.

Med bulgarci i med srbi ruski car bude 
sudec I on ie bude razdelil, kaj irna Steri 
zadobili od Tur^koga orsaga. Vu ovim sudu 
moraju podluZni biti obedva orsagi, ako 
oéeju da njim mir bude.

Aprila devetoga opet su silno Slurinu 
napravili proli Skutari, all opet su morali 
pobeéti i strahovitno vnogo Ijudstva su sgu- 
bili. Kad su tretjiput komendérali Sturinu, 
soldati su viäe ni ételi poslutmuti. Sad je 
Plamenac ezredes napré stal i zakriCal je :

— Dobrovoljci, za menőm!
Na ove rééi sedemsto dobrovoljcov je 

skoéilo к e/redeSu i tak silno su se na va
lid na TaraboS, da su ga skororn zadobili,

ali zadnjo minuto, takvoga ognja su luréini 
pustili uanje, da su skororn svi mrtvi tarn 
ostali. Plamenac ezredes pet kugljih je dobil, 
dvé vu glavo, tri pak vu prsa. odmah je 
vumral. S med sedemsto samu petdeset su 
2ivi ostali

Takodjer i bulgarci su Zuhkoga dana 
imali pred CataldZom, jerbo strahovite krvi 
su tarn sgubili i to cvéta Sofije. Od kraj 
bitke su bulgarci dva célé regimente sgubili. 
Sad da prelo zadélaju éistam mlade deéke 
su hitro s veZbali i vu ogenj poslali Tur- 
éini su nekak to zazvedili i hitro su se 
navalili na decu i tak su je potukli, da 
skororn niti jeden ni Äiv ostal. To je bil 
evét Sofije, jerbo skororn vu célim varaSu 
néga farnilije, koja se nebi tuguvala za déte.

Pred Antivari stojeée ladje Burney eng
lezki admiral vodi i ininuéi Celrtek je poz- 
val sve zapovednike na King Edward VII. 
zvano ladjo Tarn su se dospomenuli, как 
budu uadalje se zaderZavali proti Monte
negro. Nyegovan Austrie Magyarske admiral 
zahtéval je, da odmah Serege deneju doli 
iz ladjih i snjimi okupéraju nekoje varaSe, 
ko|i su kre mórja Burney je za vezda jofl 
ni to dopu3lil. NaSemu admiralu je samu 
preiski bil na pomoé. Francuzki, Taljanski 
su proli bili. JoS jedenput budu glasa dali 
Nikiti, da odmah se naj pobere od Skutarija. 
Ako niti sad nebude posluhnul, Austria Ma- 
gjarska sama bude vu Montenegro vdrla, 
ako ji makar drugi ^nebudu na pomoé.

Opel ruie se lakov glas iz Cettinje, da 
Nikita odpusti Skutari, ako mu dvajsti mill
jun frankov platiju Budemu véé vidli, ali 
bude to dobil.

Srbiju su opomenuli, ako svoje ljudi 
odmah od Skutarija vkraj ni zerne, Austria- 
Magjarska najedeuput vdere vu Sandiak. 
Od toga su se vu Belgradu preslraSili i kor
mán je odredil, da soldaéiju dimo pozove.

Nikita po svojim zeto Nikolajevié Mik
lós nadhereegom je na glas dal ruskomu 
caru, da bude podloZen i posluhnul bude 
europanske vladare.

Vu Sofiji púk véé jako silno prosi kor
mana, da naj jedenput dokonéaju bója, da 
si ljudstvo more polje obdelavati Ako joS 
jeden mesec nebude istinski mir, ovu leto 
vu Bulgariji i na célim Balkano na jesen i

kamenar Eulogi sam© u rubaéi i spodnjih 
hlaéicali na smrt odsudjen iz njega heZi. 
Tko visoko polelava nizko sedne. Bogatstvo 
I prevzelnosl iz pekla je doma. éloveku ne- 
besä obeéa a vu pekel ga zapelja ako mu 
Bog siromaStva potrebnoga osloboditelja na- 
zad ne poSle как to ran naSemu Bazilliju

Pak kaj boée sad poceti, kam se navr- 
nuti? U KonStantinapotj? Bog saéuvaj vise. 
PremoZenje njegovu i svu bogatstvu zapad- 
nulo je orsaékomu dugu a on sam smrti 
na galjge.

U Tebajdu rodjenu sein? Niti tarn ne, 
bila bi ga sramota Peti ja riti opet se sia- 
rnuval dela pa odvadil. No sila kola tere, г 
sila ga je takaj nazad dela nauéila. Zato | 
si za prve groSe kője u ime BoZje dobi, 
bat Zeljrzni i gletvu kupi. opet se kame- 
narstva poprime i u potu svoga obraza jede 
к ruh. Providnost BoZja pa ga je takaj po- 
prijemala onak tvrdno как medvedar med- 
veita kad ga plesali vnéi. О kako bi sad 
kod suhog zobenoga kruheka zdihaval i 
zmiSlaval se onili maslnih i tustih jestvmah 
u KonSlantmapolju. A kaj joS kad se do- 
mislil na sve one svoje zmoZnosti, slasli, 
éasti i oblastI ?

Med tem toga pa Bog opet Danielu 
na-znani gde sad Eulogi zadrZavtje se. Daniel 
ga polraZi Nadje ga u nekoji gori gde u 
razdrapanje canjke koje mu je nek drvar 
pokloml obleéen kamenje tcSe. Srmjué mu 
se reée: »0 Eulogi! kakova te nadjem! 
Nedavno bil si u Konétantinapolju od svih 
éaSéen i preStimavan sada pak ovde u te 
canjke obleéen kamenje drobiS Gdo te je 
negde tako brzu prenaredil?«

A Eulogi kad ga zagledne biti od srarn.i 
óéi na zemlju i ne ufa se niti pogledati göre.

Daniel govori dalje: »Sada mi se ne 
treba bojati tvojih slugah da me opet izpre- 
bijejo na mrtvo ime! Kaj reéeS nato Eulogi?«

Kaj bi ti rekel na sve ovo. Kad nisem 
vreden da me pohodis joS manje da koju 
reé na mene govoriS GreSil sem proti Bogu 
i proti tebi i vendar podufal bi se dobroga 
Boga miloSée, tebe pa odproSéenja prositi.

»Hvala i dika budi g. Bogu« uzdahne 
Daniel!« Hude rane koje sam od tvojih slu- 
getov primio, nisu bité badava, kajti sem 
se prvo: PregreSil sam iSei bedak bogalstva 
ti prosit. I drugo: jer sam za one rane bil 
pomilovan od Boga i usliSan da ti je Bog 

i nazad siromaSIvo dal «

Kad Eulogi spozna, da Daniel neima 
srda na njega, zaéne mu se opet priporuéati 
пека moli za njega Ne da bi se mu prvaSnje 
üogatslvo povrnulo. nego u luliko da se mu 
Bog smiluje da od glada ne pogine.

Smijué mu se govori Daniel: »Deéek 
koj segne jenpot u goreéu svetiljku potlam 
ne nosi viSe ruke onamo jer véé znade da 
se je onde opekel. Vender nisi joS doste 
izmudren da kaj takova prosiS ti, koji si 
me jenpot ukanil, nebudeS me viSe, kajti 
sam nju iztaknul, da moja glava jóé danas 
éuti.«

»Poljubi sa zahvaljnoSén ruku boiju i 
zaslnZenn $ibu. koja te zastignula joS dok 
je vrenie!« JoS jedenpot ogledne se po 
njem i vidi kako mu iz oéih debele padaju 
suze Po davajué mu ruku reée: »Zbogom 
Eulogi! Ako Bog da se vnebesah vidimo!« 
Ovak se Daniel izpriéal od njega. 1 Eulogi 
ga potlam na z»mlji ne videl véé.

Eulogi pa nam jasno kaZe, kako isti- 
oito je, kaj gospodin Bog govori u sv. pistnu: 
»Jaj vam bogataSem !« I opet: »BlaZeni siro- 
maSki dühöm jer je njihovu Kraljeslvo 
Nebesko «

(Konw.)



na zimu ljudi od glada budu pomirali. Mufti 
su ni doma, ftenske pák makar su vufine 
poljskomu deli, same nemoreju sve napravili.

Jako se derfti táj glas, da Nikita itak 
bude pustil Skutari grada i onda vu penezi 
dobi plafieno dvajsti milljun frankov. Naj- 
bolje ga je nato Taljaoski kralj nagovoril 
koj mu je zet. Drugofi pák je itak previdel, 
da nemore se dalje sduvati i céli Europi 
suprotiviti.

S KónStantinjpolja pifteju, da Essad 
b&fta zapovednik Skutarija zapoved je dobil, 
da mora grada prék dati europanskim vla- 
darom, koji svoju soJdafiiju budu nuter pos- 
lali. Na ov nafiin Montenegro svun penez 
joft jeden falat zemlje dobi vu Novibazaru, 
koj falat zemlje Srbija bude morala odpustili.

Daklem opet smu fiistam blizu bili bója. 
ali po diplomatifikim putu opet su se ovi 
írni obiaki razkadeli. Rus, Srbija i Monte
negro vu zadnji vuri su previdli, da ako 
Englezki orsag znami derfti, da onda proti 
nam i proti preizu nikaj nemoreju Hvala 
Bogu, da se je to tak pripetilo i da su 
nafte decke ni nemilosrdno na krvni Sloprok 
poklaii. Vnoga i vnoga mati si sad slobodno 
iefti sdihavlje.

KA,) JB NOVOGA?
— Prosim o na s e  fjós tu v a ne  predplatn ik e, 

a aj nam vu novim  fe r ta lju  p redp la tn e zaos- 
tatke cím  p r ed i p o s le ju  i  p redp la te  ponoviju .

— Kralj. S Befia piSeju, da naS kralj 
je vu izverstnim sdravju i ovu protuletje 
minufii tork se je pervifi peljal vun vu od- 
prti kuCiji. Pohodil je Zita nadhercegovicu 
vu hetzendorfi kaStelju, pol vure se je mu- 
dil tarn i zatem se je nazat odpeljal vu 
achönbrunnski kastelj.

— Aprilska salja. Aprila prvoga svi 
sabadski fiSkaliuSi su pozivnicu dobib, da 
neg idu na Blesar pustu. jerbo Kovái Pál 
bogati gazda je na smrt beteften i teätamenta 
ofie napraviti. Svaki fiSkaliuS je odmah ku- 
fiiju pogodil I svojim pisarom s veseljom se 
peljal na pustu, gde je dotier zasluft fiutil. 
Tu su stopram zazvedili, da neftfii je za prvi 
april bedake napravil s njih. Jedno dvajsti 
oeem fiSkaliuSov se tarn ziSlo igledal jeden 
na drugoga, как tele na nova vrala. Tarn 
su njim na glas dali, da stakovim imenom 
na céli pusti néga Cloveka. SUnovniki, kad 
su vidli. da se fiSkaliuSov céli dán nebudu 
réSili, m jedno veliko tablu su napisali, da 
Kováé Pal je vei vurnral i da \eC s njirn. 
niftfii nemore imati nikakov posel i to tablu 
su naserdin puta nastavili tak, da je svaki 
vei sdalka videl, da je zakesnil. Bazmi se, 
da fiSkaliuSi strogo iftfieju Sto je to norfiiju 
s njitni sloftil.

— Skonceni rezervist. Minufii tje- 
den su vu troppaui Rudolf kasarni skonfiali 
Bagafi JanoS rezervist kaprola, koj je pred 
nekoji dani Schramek Rudolf oberlaitinanta 
na smrt strelil.

— Poleg kokosih. Gúláéi Peter fia- 
nadapatskoga gazde neko|U kokoS vkrali. 
Da tolvajé splaSi, kupil si je revolvers Kad 
je s kuplenim revolverom dimu döftél, pofiéi 
ga je fteni kazati. Sim, tarn ga je obrafial 
tak dugó, doKlam se revolver s nenada 
sproftil I kuglja lak nesrefino se zapilila vu 
ftensko, da je odmah vumrala.

— Veliki manőver. Letos Ceski or
sag bude tak srefien, da dobi velikoga ma- 
növra po leli. 8, 9. 1, 2 i 14. vojni sbori 
se budu borili jeden proti drugomu. Prvi 
zapovednik sam Ferenc-Ferdinand bude komu

pomofinik bude báron Hötzendorfi Conrad 
generalskoga sióiéra glava.

— Dragonerski kaprol. Brandeisu 
je Janda Vencel spoznal se s Richter Hele- 
nom, koja je pri jednim Stacunarom sluftila. 
Kad je fttacunar zazvedil, da к puci po nofii 
jeden soldat hódi, odmah njoj je odpovedal 
i pretiral. Puca je vu kasarne iftla i tam se 
kaprolu pretuftila. Janda je laki vu Stacun 
iftel i s jednim kuhinjskim noftom tak spi- 
kal Stacunara, da je laki tam na mesti vum- 
ral. Janda je zatem nazat odiSel vu kasarne 
i sam se je prijavil.

— Smrt aviatikusa. Perlovski ober- 
leitinant vu Krakkó v nedelju popoldan na 
jednim aeroplano vu zrak se sdigel i s ve- 
like visine je doli opal Vés se je sdrobil, 
i laki vurnral. Vu ftepo su lista naftli vu ko-i 
jim je pisai, da se sam bude skonfial.

— Soldacka straza ga je strelila. 
Vu Gracu 2 broja landwehr regimenta pat- 
rola je vnofii spazila, da okolo magazina 
jeden Clovek hódi. Kad je patrola viSeput 
zakrifiala riad filovekom i on nise Stel ogla- 
sili fiistam s bliza su nanjega strelili i Clo
vek od Cetiri kugljih trofjeni mrtev je opal 
doli. Feit Antal peldeselCetiri Ifit vrtlar je 
bil to. Так misliju da vrtlar je gluhi bil i 
nije fiúi da su krifiali nad njim. Soldati se; 
slém braniju, da su zapoved dobili nikoga 
ni blizu magazina pustiti i za Feita su mis- 
lili, da bombu ima vu torbi koju je nasebi 
imái Jednoga teftaka, koj je nazoCen bil 
tornu, zaprli su ga.

— Bregi na morju. Vu London jel 
iskreni telegram döftél, da na morju vu 
onim mestu gde je lani »Titanic« ladja sej 
vtopila, opet velike ledvene brege vidjavaju
i zato daju to naglas. da ladje budu bolje 
pazile, как je uesrefina »Titanic.«

— Potres vu Aziji. 1z Hage telegra- 
ffiraju, da marciufta 14-ga vu Siao Sangit- 
talandu veliki potres je bil. koj je opet ve
likoga kvara zrokuval. Samu vu jednim 
mestu je stosedemnajst ljudstva poginulo. 
Vnogo hift se je sporuftilo i joft niti denes 
nije znali. kuliko liudstva se je potuklo

— Nova plébanija. IzMuraserdahelja 
su poglavari vu Budapest hodili, da prosiju 
kultusministra. naj na orsaCki stroSek od- 
redi vu Muraserdahelj novu plebaniju. Pog- 
lavarom su vu ministeriumu obeCali, da 
budu pregledali stvar i ako bude mofii, ftelju 
иIirn budu svrftili

— Nesreca. V nedelju na vefier vu 
Caktoriija varaftu poleg preparandije skorom 
se smrtna nesrefia pripetila. Na vefier ob 
10 vuri Bfiak István fiaktornjai fiaker s 
jednim pulnikom prfik fteljeznice se Stel 
prepeleli i kad je na fteljezniput dotiral, 
tresnul se je vu lokomotív, koj je ravno 
onda iz Kiftsabadke proti Csáktornya iSel. Lo
komotív jednoga korija na falafike je razfifi- 
hal, kufiija se na ialate sdrobila ali tiasrefiu 
niti fijakeroSu niti pak putniku s vun straha 
nije se nikaj pripetilo. Drugi konj od straha 
Stranjge je strgal i odbejftal tak, da su ga 
samu za par vur mogli nazat prijeti Nes- 
refii je Sabo Juftef vahlar bil zrok, koj nije 
doli pustil rampe. Istrogu su podigli i direk- 
cija je Bifiaku kvara (1900 K) splatila.

— Porezna baba pod istrogum. 
Nagjkaniftainski kraljevski fiftkuS pod istrogu 
je del Pergier Julia dravaegjhazi porfizno- 
babicu. Perger Juliu vu Perlak su zvali к 
Stolcer Jozefi, koja je ravno dvanajsto dfite 
Stela poroditi. Zenska nije mogla déle na 
svfit donesti i doktora bi bili morali к be- 
leftnici pozvati, ali Pergier Julia sama je 
Stela na pomofi biti i vu ovim poslu nekaj

takvoga je napravila, da je ftenska drugi 
dan vumrala. Mrtvo félő su gori parali i 
tak su znaSli doktori, da smrti je porézna- 
baba bila zrok i zato su ju pod istrogu deli.

— Ogjeni bregi. Vu Europi su tri 
takvi bregi koji ognja hifieju, to je Etna, 
Vezúv i Stromboli si tri vu Taljanskim or- 
sagu. Do vezda joS nisu niti jedenput spa- 
zili, da bi si tri bregi vu jednim vremeno 
ognja hitali. Minufiu srédo su najedenput 
svi tri bregi pofieli strahovitnoga ognja vun 
metati.

— Strahovitna nesreca. V tork v 
jutro poleg Ogulina med Generalski stol i 
Tounj kolodvori strahovitno su se tresnuli 
dva vlaki. Iz BudapeSta vu Fiumu je vozil. 
1004. brojni brzovlak i ob 7 vuri bi moral 
bil vu Fiumu dojti ali na putu tresnul se 
je s jednim drugim cugom, koj je iz Zag- 
reba iSel. Na brzovlako je puno putnikov 
bilo. Obedva lokomotivi su se sdrobili i sve 
kufiije. Obedva maSonisti i hacari, takodjer 
i kalauzt su odmah vumrali. Sve skupa je 
osem mrtvih i dvanajst rajenikov, koje su 
vu ogulinski Spital odpeljali Zeljeznica se 
je tak pokvarila, da vise danov nebudu 
mogli cugi hoditi. Nesrefia se je tak pripe- 
lila, da su Zagreba pred vremenom puslili 
cuga i lo su ni vahtarom mogli naznanje 
dati, jerbo zvoni na vahtarskaj hiftaj su 
pokvarjeni bili. Jednoga fimovnika su zaprli.

— Nesreca na vodi. Vu Bernburgo 
na Saale zvanoj néki prehihl se jeden fiun. 
vu kojem je jeden soldat sedel i pet dece, 
tri puce I dva 12—14 lét stari defied. Sol
dat se je jedenfias sam vozil po vodi i samu 
potlam je zel к sebi decu. Nesrefia brsfias 
se je lak pripetila, da vu fiuno su mesto 
si Steli premeniti i med tern toga se je Cun 
svagnul I svi vu vodu opali. Svi su se po- 
topili i isti soldat koj je decu Stel obraniti.

— Susedica. Poleg SékeSfehérvara vu 
Hercegialva obfiini Pintér AndraSova ftena 
srfibe je susedovu hiftu vuftgala. Vu velikim 
vihru ogenj se je hitro razSiril i skorom 
céla obfiina je pogoj*éla. Slanovniki su ne- 
rnilosrdno ftensko vu ogenj Steli hititi i ftau- 
dari su ju komaj obranili. Odtirali su ju 
vu rest.

— Tretja zena. ViSe lét je zlofiesto 
ftivel svojorn tovaroSicom Cervid Joftef ér- 
nnhaljfalvinski SoStar. SoStar je negda bogát 
Clovek bil, ali céloga imétka je zapil. Bru- 
talno je baratuval ftenom, koja se nazadnje 
navoljila vnogo zla i tak se je razsrdila. da 
je s jednim kuhinjskim noftom tak mufta 
vu srdce vpifiila, da je odmah vumral. Как 
s Debrecena piSeju, to je vefi tretja ftena 
bila SoStaru, prve dvé poleg velikoga zla 
same su se skonfiale, sad je tretja drugafi 
napravila pak je rajSi njega neg sebe. Zenu 
su zaprli.

— Mati i Sin. Vu Budapesti se taj 
nesramni dogodjaj pripetil. Jedna mati svo
jim dvajslifietiri leto star sinom tak je fti- 
vela, как muft i ftena Zenska je oftejena 
bila i kad je to sramotu muft zazvedil od
mah se je vkraj odselil i fteno ostavil. Mali 
je valuvala, da vefi dvé leti tak ftiviju i 
da sad nebi bila zanosila, brsfias joS se 
nebi bilo to vun ziftlo. Susedi su prijavili 
policajom koji su je odmah vlovili i vu 
rest zaprli Kad su i mufta citovali, povedal 
je, da on je znal za ovu bludno ftivlenje i 
zato je je taki ostavil, kad je lo spazil. 
Nevoljne i gréSne dufte nebudu se jeden 
fias reSta rfiftile, jerbo prinas lo zakón strogo 
kaStiga



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'diszHő
:: dúsan felszerelt butorraktárában ::
VaraÉdin, Setanj-utca 2. sz.

kapható.
A legolcsóbb árban, egyszerű úgyszintén  
legfinomabb kivitelű háló-, ebédlö-és sza
lonberendezések nagyválasztékban rak 

táron vannak.
Műhelyem ben m indennem ű kárpitos 

és asztalos munkák pontosan, jutányosán  
„sí 4 3 -5 0  készíttetnek.
W *  M AG YAR K ISZO LG Á LÁ S!

16/1912
Árverési hirdetmény.

A lu líro tt bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX t-cz. 102 § a  értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a C sák to rn yá i kir já 
rásbíróságnak 1912 Sp II. 691/3 számú 
végzése következtében dr Hajós Ferenc 
ügyvéd, mint néhai Kristofics Józsefné köv. 
behajt, kirendelt ügygondnok javára 800 kor. 
s jár. erejéig 1912. évi január hó 10-én 
foganatosítod kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 700 koronára becsült 1 kukorica 
kas kukoricával és 1 tehénből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. |á- 
rásbiróság 1913/34 sz végzése folytán 800 
kor. tőkekövetelésé* járulékai erejéig Pusztafán 
leendő eszközlésére

1913. évi április hó 15-ik napjanak d. u. 3 órajára 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érinted ingóságok az 1881 évi LX 
t.-c. 107. és 108 § a értelmében készpénz
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni. Ezen árverés az 
eddigi összes foglaltatok érdekében színién 
megtartatni fog.

103 sz/1913.
Árverési hirdetmény.

Alulírod bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. te. 102 §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbíróság 
1913 évi V. 75 sz. végzése következtében 
Wollák Rezső ügyvéd által képviselt L 
Baudisch & Sohn Zwidaui lakős cég javára 
340 К 99 f s jár. erejéig 1913. évi február 
hó 28-áu foganatosítod kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 3947 K-ra becsült rőíös 
áruból álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái k:r. já
rásbíróság 1912 V. 75/2 sz végzése folytán 
340 К 99 í tőkekövetelés, ennek 1912. évi 
dec hó 31 napjától járó 6®/# kamatai és ed
dig összesen 74 К 10 f b ‘n hiróilag már 
megállapított költségek erejéig Csáktornyán 
a városház épületében leendő eszközlésére

1913. évi április hó 18. napjának d. u. 3 órája 
határidőül kilüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c 107. 
és 108. g-a értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbel Ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni. Ezen árverés az összes eddigi 
foglaltatok érdekében szintén megtartatni log.

Csáktornya, 1913 ápr. 4 594
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5265/lk. 912 Árverési hirdetmény. sí'1« tündéiéhez larlozó s a  végrh szenvedő melynek felénél a mogyoródi 21 szljkvben
lulajdouál képező a robádihegyi 239 sz (58 hrsz. alalt felveit ingatlan kétharmada- 

A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré tjkvben .486 hrsz. a. felv ingatlan fele része nál a robádihegyi 239 szljkvben 336 hrsz. 
teszi, hogy dr.Haiós Ferenc Csáktornyái ügy- 194 kor, a mogyoródi 21 szljkvben 68 hrsz. alatt telveti ingatlan alacsonyabb áron el 
véd által képviselt Sterman Mária robádi- alatt felvett ingatlan tele része 1270 korona nem adható, 
hegyi lakós végrehajtatnak Tomasics Már- becsértéken
lonné szül Bukovecz Magdolna kismogyoródi Vevö köteles a vételárt három egyenlő
lakos végrehajtást szenvedeti elleni 38 kor М3. évi április hó 17-én o. e. 10 órakor résziéiben még pedig az árverés jogerőre
tőke s jár. iránti végrehajtási ügyében az u » . . , . . .  . . , .. , , emelkedésétől számított 15 nap alatt, a máso-
árverést az 1881. évi LX. I. ez. 144. és 146. Hobdd,hp#Y és Mo8Voród község házánál dikat ugyanattól számított 30 nap alatt, a 
§§*ai alapján elrendelte, minek folytán végre- 1913. évi április hó 17-ik napjanak d. u. 2 órakor l,Hrmadlkal ugyanattól számitolt 45 nap 
hajtatónak 38 К tőke és 9 К 60 I végre- Ш ' mmden e«Yes vetelári resztet után az
hajtás kérelmi, 25 kor. 70 f árverés kérelmi dr HaJ0ä Ferenc Csáktornyái ügyvéd vagy árverés napjától számítandó 57, kamatokkal 
és a még felmerülendő költségekből álló kö- helYellese közbejöttével megtartandó nyílva- együtt az árverési teltételekben meghatározott 
vetélés kielégítése végett a nagykanizsai kir nos birói árverésen e,nda,ni lógnak. helyen és módozatok szerint lefizetni,
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbiró- Kikiáltási ár a fentebb kitett hecsár Csáktornya, 1912. d« c. 30 595
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HeppEde.peharCsáHtomya
Rákóci-ulici hííe kroj 18. poleg Kriljevskogi sutfa. 

Im a takaj trgovinu  
od najbolse vrsti

♦ v a p n a . ♦
Koji treb a  za  

zidanje, m oze ga 
dobiti u svako dóba 

dom a pri njem u uz naj- . 
falesu cienu. Koji treb a  cieli 

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

pana suha bukóvá  
drva na vagu.

Kiváló új fajborok! M C g H í V á S *  Ó borok nafly vála,2tékban!

Visiitai és Mílrakeiialiai S z U t t t f  M M  M g t a i f i
Elnök : Nagyméltóságu D r. K Á LL A Y  Z O LTÁ N  v. b. t. t., Hevesvárm. főispánja. 

Igazgatóság székhelye: GYÖNGYÖS, (Fő-tér, Lubyház, Új bankpalota.)
poetafíóh i. ez. —  Cclcfon 9 9 . ez. —  Sürgönyeim: Vteontamátra.

6 1908— 1911. évjáratú és űj fajborok.  Hazánk legnagyobb te rm ő hegyi  oltvány szőlőtelepei:
Pecsenye, csemege, szamorod ni  és a szu -b orok .  Beültetett terület 540 hold.  EvI termés  12,000 Hltr.

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

Borfajok: Mézéé. Gzerjó, Rízltng, furmint (8 om), Rárelevelfl, Muskat 
Otonell, Chaeeclae, Kövidinka, pozsonyi, 6 rdei, Mustos, Madelaíne, Kadarka, 
5* t4_ 10 Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet.

Zala-, Vas- és Somogymegyei képviselet:

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

( T i m W r i T O  w w w w  w w w w w

llMI kiváló minőség, lit. á К 130 és feljebb. RlIM jako fini. liier otl 1 30 К viSeäe

ШШШ nagyon jó. hi. ii К 1 40 és feljebb. MCI jako dobri. liier od 1 40 К vi$e$e

M l  N ik i  lil. ú К 1 40 és f. ljebb Tropics ZpOlliCO, liier od 140 К viáeSe

Kapható: Dob'va se pri:Kocbsinger jVí. в fűi cégnél jtochsinger jVl. i SittoVi Unni
Csáktornya. ьи и -ъ г  i Csáktornya

i^bP (a í
d T i  <4r> d T i  d T i  w i  w i  ffjg» w w w  w  W w w w

I ---------------■------— ■-------------- .— — ■ ■■■—*—— 1

Я Budapesti H sztalos Xpartestűlet védnöksége alatt álló

=  bútorcsarnok =
szövetkezet

mint az hisz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, Budapest, V ili .  Jó zsef-körut 28. 
Bérkocsis-utca sarkán). Budapest, Vili., ü llö i -ú t  18. álandó

lakásberendezést kiáUttása
»3it3-i., nyitva reggel nyolc órától este nyolc óráig. Beleptidij nincsen.

------------------ -------- ------- ■ ■------- «-----—■ ■« -----------------------  -------- -------------*------I

felséges ízű fehér vagy aranysárga csemege mézet
■•***-* 5 kg-os csinos póstadobozokímii 10 К szállít bénnentve a
- M É H - a  magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest. Váci-ut 108 af. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!

ó r iá s i  h ib á t !
kövelett el az, aki nem volt óvatos és csúzos, В 
köszvényes bántalmai, szúrás, szaggatás, ha- В ! 
sogatás, nyilalás, derék- és hátfájás, rheuma, В 

csont fájd a Imák stb. ellen a valódi В
K riegner-fé le  R E P A R A T O R B

h e ly e tt , h o lm i u tá n z a to t  h a s z n á lt . В
Sürgősen ajánljuk minden rheumás betegnek В  | 
és mindenkinek, aki fönti fájdalmakban vagy В  
hülés- és légvonat okozta bajokban szenved, В 

hogy azonnal használjon valódi В

S REPARAT0R-t ■
5s9 5 -6 melyet kizárólag csak a f l

МИШ íÜSlSZfllAl, BUDAPEST, IÍUII-IÉI5
készít, tehát id»* kell címezni a rendelő levelet. В 
Egy kis üveg I korona, nagy üveg 2 korona. В 

Postán 5 kis Üv< g bérmentve 5 korona В 
vagy három nagy üveg 0 korona В

Ez. a régi kitűnő gyógyszertár minden sósbúr- В 
szesznél jobb, mer már egyszeri bedörzsölés В 
után is gyógyítás nemcsak csillapítja, hanem В 
pár nap alatt meg is szünteti a fájdalmakat. В

Levelezőlap
újdonságok

m űvészi k iv ite lb en  nagy vá lasz
té k b a n  k a p h a tó :

(Fischel Fülöp) STRAUSZ SÁNDOR
k ö n y v k e re s k e d é s é b e n .

Nyomatod Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán



5265/lk 912 t\rV0l*Ó8Í h ird e tm é n y . SílK Imiidéhez larlozó s a végrh szenvedő melynek felénél a mogyoródi 21 szljkvben
* tulajdonúi képező a robádihegyi 2.49 sz 68 hrsz alall főivel! ingatlan kélharmadá- 

A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré tjkvben 336 hrsz. a. felv. ingatlan fele része nál a robádihegyi 239 szljkvben 336 hrsz. 
teszi, hogy dr. Ha)ós Ferenc Csáktornyái ügy* 194 kor , a mogyoródi 21 szljkvben 68 hrsz. alalt leivel! ingatlan alacsonyabb áron el 
véd által képviselt Sterman Mária robádi- alatt felvett ingatlan tele része 1270 korona nem adható.
hegyi lakós végrehajtatnak Tomasics Már- j becsértéken Vevö köle|e8 a vételár! három egyenlő
lonné szül Bukovecz Magdolna kismogyoródi részletben mén pedig az árverés jogerőre
lakos végrehatási szenvedell ellem d8 kor. Ш  m április M 0. e Ш urakor ,.me|kedéséiei számitól! 16 nap alatt, a máso-
löke s jár. iránti végrehajtási ügyében az Kobádihegy és Mogyoród község házánál ilikal ugyanallól számítolt 30 nap alall, a 
árverést az 1881. évi LX. I. ez. 144. és 146. ' . b „ ,  . „ harmadikat ugyanattól számított 46 nap

alapján elrendelte, minek folytán végre- 1913. e*l április №o 17-ik kapjanak t  и. 1 árakor |;iU milldpn egye8 ,-élelári részlet ulán az
hajlatéinak .ÍH К löké ts 9 К 60 I. végié ^  Hajós Ferenc Csáktornyái ügyvéd vagy árverés napjától számítandó 6 kamatokkal 
hajtás kérelmi. 25 kor. 70 f árverés kérelmi, ы  Цме közbejöttéivel megtartandó nyílva- együtt az árverési teltételekben meghatározott
telelés'^ k ?JaJn írU e«aaÖ||k° 8égel bÖ “ Ó nos blrói árverésen eladalni lógnak helyen és módozatok szerint lelizelni.vetélés kielégítése végett a nagykanizsai kir
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbiró- Kikiáltási ár a fentebb kiteli becsár Csáktornya, 1912. dtc. 30 59o

| | ! | : | !  ШШШШ#  # $ # #  Ш Ш Ш М
m #
m  m

^  Fischet Fülöp ^

I  S trausz Sándor |
^  könyvnyomdája könyvkötészete &
^  könyv-, papír- és írószerkereskedése WI mm 1
Ш  m  Ш

m f
A legújabb gyorssajtókkal és segédgépekkel van telszerelve. -- hlvállal minden

néven nevezendő könyvnyomdái munkákat, a legjutányosabb árak melleit. ^
^  Könyvkötészetében mindennemű bekötések a legpontosabban és jutányosán

készíttetnek el.

Ц Levelező-lap i
$  újdonságok |
^  művészi kivitelben nagy választékban kaphatok, ^
m  w

i  lró$épliellélieli ШЩ leplez t
d£i< ( V l
^  szálltig1, earlmnpapir, radír, olaj, olajozó, nag> \alasztek- 
W  ban, kitűnő minőségben ^

kaphatók. 27
#  #

# # # #  # # 8 ^ ,
___________________________j .



G ab o n a  A ra k . — d e n n  >itka.
ni mázsa t m.-cent, |j kor. fiH

Buza PSenica 2000
Hozs elsőrendű Нгй 14 50
Ama JcCmen 14 00 -
Zab Zob 18 20 ~
KukoriczH Kuruzn suba 17 10 -
Fehér bab iij Grab bell 20 00
Sárg I bab » Zu ti Ki 00
Vegyes bab * zméSni 1500
Kendermag Konoplj« imm-mp 20 00 

I Lenmag Len 20 00
j Tök mag KoAöice 26 00*
í Bükköny Graborka 12 50

43 ingatlan, «/„-ad része 319 kor, az u. o.'holliglani haszonélvezeti szolgalmi jog az
631 sztkvben felv 2508 hrsz ingall*. ‘/e-od árverés által nem érintetik 
része 28 kor., az u. o. 631 sztkvben (elveti Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár,
3263/b. hrsz. ingáit. % od rése 22 kor., az melynek %-nál alacsonyabb áron az ingal- 
u. o. 631 sztkvben Hv. 3280/b hrsz. ingatl. lan el nem adható.
%-od Késze 16 kor., az u о 631 sztkvben Árverezni kívánók tartoznak a becsár
felv. 3512/b. hrsz. ingáit !/e-od része 17 K. 10% át készpénzben vagy óvadékképes pa- 
az u. o. 631 sztkvben felvett 4906/b. hrsz. pírban a kiküldött kezéhez letenni 
ingatlan. Ve od része 32 kor, az n. o. 631 Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
sztkvben felv. 5196/1*. hrsz. ingatlan. 7,-od részben, mégpedig az elsőt az árverés jog- 
ré-'/e 8 kor., az u. o. 960 sztkvben (elvett erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt 
1532, 1999. 5197, 2497. 3513/.», 4508/.i, a másodikat ugyan attól 30 nap alatt a hur- 
5230/1 hrsz. ingatl. 854 kor az u. o. 772 madikat ugyan attól 45 nap alall minden 
szí к v be и Hv. 2491 lir-z ingatl. 66 kor., az egyes vételári részlet után az árverési naptól 
u. o. 970 sztkvben lelv. 1940/a I. hrsz. számítandó 5%  kamatokkal egyiiltaz árverési 
ingeitI. He 105 kor, az u о 1582 sztkvben feltételekben meghatározott helyen és mó- 
Hv 2421 hr-z i* g-ill % ml rész. 108 kor . doz dok szerint lefizetni, 
az и о 2366 sz ik 'ben felv. 5179/3307 hrsz | Ezen birdelmény kibocsájtásával egy- 
inga!I. I ‘ 210 kor., az и o. 2367 sztkvben I uHüleg megállapiloll árverési feltételek a
felv 3 135/ a hrsz ingall ui lel* 111 kor., a z ! hivatalos órák alatt a perlaki kir. járás- 
п. о 2299 szlkvlx-n 1 Iv 4378/a hrsz ingall. | bíróság telekkönyvi osztályánál Muraszenl- 
*/4-ed rés/c* 98 kor. az n o .  2551 zikvben ! inária község elöljáróságánál megtekinthetők.

I felv. 2500 hrsz. ingatlan %•< *1 rés?«* 86 К, per'.ik, 1913. máic 4. 591
az n o. 421 sztkvben I Iveit 2749 hrsz. in*
g a lián 76 kor. ; / u. n 421 szlkvb' n le|\ J  j  f |
1371 hr-z. m: n о 421 Ц | | в Я А т Я Я А | 1

j szikvb«‘ii I v«i> 2737 In */ ng . 90 К. Г|  (  I I I U 1 1 | \ I I Ц  I  HZ u o. 3212 -X« к vi. I, I 1722 :*. | | | |  I J L I L Ü O i
ingatlan 295 k«n ö~./<-*n 3425 kor kik ■■■■ 
álta* arb n m: I b* с-;п b i n

1913. évi május nő 23-м  napján d e, 9 órakor f l  г  I  I  I0 и 0 f 01П О К
•4 la:.dö el.oi l.ii l g. I Г  I I Г  I Г  I II Г  II

AI'*gjegyzi a Ikvi h dóság, bogy a mil- в  ^  в  Ш  w  J  w  J  ■■ w  ■■
г ■ ■* /■ 11 hi, ,t г > а I 661. 2696 es 38 - z lk J i 'n  a

s : : -  , Г ; й г .  * r -  e tap ^adóhivatalában.

Felsómiíialylalvaf r s s s  Na Felsömihálgfalva e s t
г у  у jó t  a r y  а/ши ü z lvth  r/ y iséy  sejet/en  tl oh г  и p ro m p te n  s ta -
/с/szer r I r  s.sе/, r l t r z  ? szoba* ru n  s  о р ган а *  five sohr* kuhi-
konyha r s  a h o z z á v a ló b ó l á Hó nja  i к lom  a  s p a  t/a Ju c i s ta u
la k á s , r s a  Iá fti k ö rü l ш гп угк  га  d i о b itr/ jsk r o k o ln o s/ i О I l
in  a d  A Z O X X A L  h/AHÓ U A I I  V iJV  iZ D A V A .

1282 tkv. 1913.

Árverési kirdelinény.
A perlaki kir. járá-biróság. mini Ikvi 

hatóság közlrrréleszi, hogy az At-ómur.ti.ó/i 
Takarékpénzlár H.-T végrebajlalónak. Pavlu-z 
Pál és neje Go'ubics Borbála és Bárkihez 
Ferenc nős Igrecz .Malildd d mura /«uilmái i 
lakosok « ileiIi v«*gr baj j  ügy t m 150 к 
tőke, еш.ек 1912. évi no' • oh • 11«5 1 9  к
(lapjától járó 6%  kamata 1 /a° .. vallód i N7 К 
90 f. eddig*. 16 kor. 30 I árv. rés két. 
költség behajlása végeit a nagyk un/- i eu\ 
törvényszék, a perlaki kir piráshirósig I*- 
rületén fekvő a muraszenlmár ai 959 -/ 
Ijkvben lelveti 19 hr-z. mg tilalmak I-■:•* 
522 kor., az n. o. 38 -ztkvb n I íveli 169 
1472. 2318. 4799 hr-z ingd! 1 t8 <1 ré - 
2Э kor., az U O. 2693 szlkvla.i lelv »169

."■ • a g f a *  iparos és Kereskedő előfizetőink névjegyzéke
P é k  : E re d e ti S in g e r va rró g é p e k  : K ö té lg y á rtó : Vendéglők:

Petries Viktor Csáktornya .singer Co. Csáktornya g  l,ornik Hpmä r.sáktornya |Iaja8 JÓZ8of Csáktornya
Petries Ágoston Csáktornya Árpát! utca w  Kőfaragó és sirkőkószítő : Pecsornik Ottó (Csáktornya

Rörkereskedö • W  Ter«tc»vák ÍWog Csáktornya Hencsey Gábor CsáktornyaB orkeresK eao. Férfi s z a b ó : 5 . Antonovics József Csáktornya
Maver Testvérek Csáktornya M é s z á r o s :  Budai József Csáklornya

Ivácsics Ignác Csáktorn\ a . . .  Horváth Mihály (Fehér
Borbély és fodrász : IJ.-dics Forme .Mklorm» 9  A""....U ,k tom ya g .l.m b l CAktomy.

Nidss.l. Nindor Csákion, a F é r f i - é s  n o id iv a t é r ú : .J, Ó rá s -  o s  é k s z e r é s z : КоГш^Гтг’о (C ik tő re íl
Mik Szilárd Csáktornya ZrJ||4Í viklu|. Csák torma S  l>ollilk B' n,;lt Vam/din l’rusátz Alajos Csáktornya

a f  Deutsch Zsigmond Csáktornya
M ó z e s k a la c s o s  o.s va<  z -  F u s z e r k e r e s k e d é s : Як К° КУа ' . .. Schlesinger Mór Csáktornya
g y e r ty a ö n tő :  Ä  Murakozi Pezsgőgyár Csáktornya Bagola István vendéglő

...... . Mihiilv ......-  Ме т ,Г Г ;/ к к" :Л  5  S**l.it6é*de9zkak«resk,cl«: Ä
R n t o r r a k t a r  • • Míiu .-gy ;a l'.t . •: i1 ^  6*1)1 M<t és Fia Csáktornya Kalchbr* liner Ferenc, Stridóvár

Szövetkezel , r.iklara (.-áklornya tjf* So törv János Drávanagyfalu
Horák Üdül. (bútor- .s  Dráner T . s l v é r . C - ; k ! . M .  Ú r i-  é s  n ö id iv a t ,  játék- é s  Deutsch Adolf. nagyv. Dráva vásárhely

»Anoranrit iiir I (4  U tornya Мга/ T. - *.'t Oáktorn a «  d í s z m ű á r u :  Kovács Mihály korcsm. Drávavásárhelykojorsóraktar) (.saktornya щ ^  ^  M ......  Csáki,rny.. Щ  K, 1{,.la (; . ,и .„,га  l.nlmann Bálint Szentiloní
Hirschler Ármin Varatdin Deulscii Salaimul (.saklornya jjb{ Fcigelstock András Budapest, VII., Klán*

^ Hir«chsn,,„ II. II.Ó. m ,t . .„va ^  V a s k e r e s k e d ó s :  /.ál-icr i:i
C ip « .s / . sir.iln.i t • 1\• I• u 6s.iki.iin a «95* Kozják Mihály Kisszabadka

Kelemen Sándor, lé ) l i« s  női cip.’sz ,h "ii>. I. 6- -• kisszahadka j|| Bhhv.ik Karoly ulod.i Ibunihack Hezsó Szentilona
Ctóklo,n' ........Го|,1:,к ,4.c“ k!őreí» Ni'idai Jérerf Pol&nczi navHiiyuvir köz-

Mesko Bálint Csáktornya K a v ó h a z  : ^  ponti raktár ŝ szállítási vállalat
, г 1 1 .  и T у , i i ÍVlbllirf, w  F é n y k é p é s z : Cigetfalva

D .v a ta r u h a / . : ........  ............  Í £ Í  . 'E - í  *  If, K .„. . . .  I,K .„ C á k lo rm ,
biaat ó, Itrodnyák Slri.l.ivár ...... l.aa,. #  V á s z o n k o r e s k e d ö :

Csáklorn\a Szivoncsik Antal Csáktornya

Könyv-, papir- és /оме;щ1к(ччуч!ч(м1(*<. könyvц\unnia, könyvkötészet: STRAU8X NÁNDOR Csáktornya
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