
Fűrésztelep Csáktornyán.
A lapunkban már néhányszor szóvá- 

telt fűrésztelep ügye rohamosan közeledik 
megvalósulása leié A városi hatóság elő
zékenysége folytán a Laendler cég képviselői 
már többizben tárgyaltak a városi elöljáró
sággal, olyannyira, hogy már a feltételeket 
is megállapították, amelyek szerint a fűrész
telep a legnagyobb valószinüség már a leg
közelebbi jövőben létesülni is fog.

A tárgyalást az elöljáróság megbízásá
ból Sáfrán Károly h. bíró, Dénes Béla legyző, 
Hirschmann Leo, Benedikt Béla és Petries 
Ignác folytatták le a Laendler-cég képvise
lőivel és pedig oly eredménnyel, hogy a 
megállapodás feltételeivel az elöljáróság 
után a város képviselőtestülete is foglalkoz
hatott.

Az erre a célra összehívón városi kép
viselőtestületi gyűlés f hó 15-én tartatot! 
meg a képviselőtestület óriási érdeklődése 
mellett.

A Dénes Béla városi jegyző által elő
terjesztett teltételeket a közgyűlés megtár
gyalván. élénk megbeszélés után következő 
pontokba foglalta össze a feltételeket, amelyek 
szerint Csáktornya a íürésztelep felállítását 
támogatásával lehetővé hajlandó tenni.

1. Csáktornya átengedi a vállalatnak a 
tanítóképző-intézet melleit, a Búzás felé vezető 
űt mentén, a vasúti töltés és a patak közt el
terülő 25 kai holdnyi területet 10 évre díj-

A  L  M  О K .
Irt«. K a rp á ty  A n d o r,

A nagybeteg nyugtalanul hánykolódik puha, 
finom párnái között. Mozgolódik, amennyire még 
kevés ereje megengedi. Sehol se találja helyét, így 
se jobb. mint amúgy. És tekintete, az a két lulódó, 
szürke szem is izgatottan, lázasan fut végig a 
szobán. De hasztalan, nem látja, nem találja azt,1 
amit keres.

Ágya mellett egyetlen gyertyaszál ég és 
legalább a beteg közvetlen közeléből riasztja 
tovább a koromfekete sötétséget. De alig van már 
belőle picinyke darab, fél óra múlva kialuszik és 
ki tudja, lát-e még fényt valaha e világon a halódó 
aggastyán.

Nyugtalanul mozog fekvőhelyén, rosszul fek
szik a párna feje alatt.

Csöngetni tog, gondolja magában, de hát ér
demes-e ?

Elképzeli a jelenetet.
Bejő majd a szolga és feszesen, kimérten szól
— Parancsol uram ?
Aztán hidegen, gépiesen végzi el munkáját

és szó nélkül, mély meghajlással távozik.............j
Nem, nem érdemes. Inkább nem csöget Nem ér-1 
demes.

I.»hanyatlik ősz, mély fájdalomtól eltorzult) 
feje és lehunyja lázban égő, beesett szemét.

#
Édes, csattogó madárdal száll hirtelen feléje 

és enyhe, illatos tavaszi lég öleli át megifjult tag
jait. Mi ez, mily kedves, bűbájos varázs? Nem 
törődik most vele, csak szívja a mennyei kéjt.

. . Milyen szép az élet, milyen gyönyörű aj 
világ. Mondja e még valaki, hogy élni nem érdemes :

mentesen. Ha a kiszemelt terület 25 holdnál 
nagyobb lenne, a vállalat az ezen íelűl lévő 
terület holdjáért évi 100 К haszonbért fizet; 
ha pedig nem tenne ki ennyit, a különbö
zeiért a város felelősséget nem vállal.

2. A vállalat a kérdéses 10 éven belül 
pótlékot vagy hasonló, a várost illető pótadót 
nem fizet.

3. Az 1 Km. iparvágányt a vállalat 
maga létesíti.

4-. A buzasi út mentén felépítendő épü
leteket joga lesz a városnak elsősorban meg
váltani az építkezési érlékben vagy pedig 
vállalkozók tartoznak a telek ára tejében az 
az üzem megszűntével négyzetméterenként 
4 К-t a városnak megtéríteni.

5. A város kötelezi magát mérsékelt árú 
lakások közvetítésére.

6 A város a vállalatnak a községi 
kavicsbányából a szükséges kavicsot rendel
kezésére bocsátja oly megjegyzéssel, hogy 
az ekként keletkező Összes gödrök fűrész- 
porral töltendők be

A közgyűlés a megállapított feltételeket 
34 szóval egy ellenében elfogadván, meg
bízza a kiküldött bizottságot, hogy a válla
lattal a szerződést kösse meg Evégből a 
bizottságot két jogásztaggal : Wollák Rezső és 
Zikál Henrik ügyvédekkel kiegészíti

A szerződés 30* napon belül, június 
14-én összehívóit közgyűlés elé terjesztetik 
végleges jóváhagyás végett.

Ezzel a határozatával a város képvi

selőtestülete nagy horderejű dolgot végzett, 
mert kiszámíthatatlan előnyök támadnak a 
fűrésztelep létesítéséből nemcsak Csáktor
nyára, hanem a vidékre nézve is. A vál
lalat évenként 300 ezer korona forgalmat 
von maga után az által, hogy állandóan 200 
munkást loglalkoztal. kik közt vagy 40—60 
fiú és lány is tesz szert állandó keresetre.

Ezzel egy csapásra szüntetik meg a 
strekára való járást.

Egy ősi kúria.
Irta: P o nt.

Cikket írunk, ámbár nincs kifogásunk 
ellene, ha rossz tárcának olvassa az, ki 
velünk nem érez.

Nemes embertársam
Ön is tudja, hogy van nekünk egy ősi 

házunk. Idősebb ezer évnél, vagy pár hó
nappal fiatalabb? — ne bolygassuk, hisz 
mindenképen ősi örökség Emitt egy toldás 
az öröklött kúrián — a dédapánk müve ; 
ott egy támasztó pillér — a századik ősünk 
munkája. Ezer év viharáról regél az ősi 
kúria s bár helvenkint dűlt csapolt a fedele, 
bomlik róla a vakolat, mégis szentül hisz- 
szük, hogy holmi — bóra. vagy misztrál 
fióka, de ha keli. Szibéria velőtfagyasztó 
orkánja sem dönti le. Haj. édes szellő fió
káink : ezer év múltán tart a mi kúriánk 
fundámentuma : csengőre égetett téglákból s 
nem rossz tályogból készült az!

hogy az élet néha nehéz teher is lehet, mely 
gyakran nehéz küzdelemre hív és ezer csorbát ver 
kardod vasába, ha küzdeni mersz vele . . . Gsak i 
bolond lehet, ki erre gondolhat.

A pacsirta dalánál még sokkal édesebb zene 
csendül leiéje. Megismeri az édeni hangot, hogy is 
ne ösrnerné meg !

Siet, siet arra felé. honnan a dal hallszik és 
hamarosan megleli a dalos kis madarat. Azután 
együtt szól az ének és együtt csendül a fiatalos, 
vidám szíveknek boldog kacagása.

*
A beteg feleszmél. Borzasztó szomjúság 

gyötri. Ott áll asztalán a víz. Milyen kincs gyakran 
ez a pár csepp üdítő ital is, mikor testünket, lel
künket egyaránt égeti, perzseli az emésztő tűz..

Feléje nyúl, de karja erőtlenül hanyatlik alá. 
Gyenge ahhoz, hogy a poharat felemelje.

Csöngessen?. . . Óh nem érdemes!
Szem újból lezárul és tovább álmodik, tovább 

álmodja a réges-régen elmúlt időket, melyeket 
visszahozni többé sohasem lehet.

*
. . . Igen, igen ő édes, okos, szép leány. Oly 

kedvesen, csengőn hangzik szava, oly jól esik, ha 
közelében lehet. Szereti a lányt és a szép leányka 
is szereti őt. És mégis megkérje kezét?. . . Nagy 
feladat, életre szóló kapocs ^  házasság.

És ha szerelmük nem eftg erős arra, hogy 
évek során meg ne gyengüljön, el ne tűnjön ? 
Képes lenne-e arra, hogy igazán boldoggá tegye a 
lányt, vagy pedig csak rózsás fátyolkép mindaz, 
amit a jelen most a szeme elé varázsol ?

És vájjon a lány is szereti-e ót? Oly erővel, 
amint azt mindketten hiszik És ha egykor el
jönne egy másik férfiú, azaz az igazi, aki kérlel

hetetlen kézzel markolna be egy család békés bol
dogságába ? Lehetetlen-e e z ? !

Nem, hiszen mi van rajta, aini oly igazán* 
őszinte szerelmet érdemelne?

És nem kérte meg a leány kezét és nem 
házasodott meg soha, szabad maradi . . . .

#
Ismét felriadt álmaiból. Ez a csönd, ez a 

magányosság milyen iszonyú most, amikor még 
él. Mit akarnak tőle, miért temetik el elevenen is 
az emberek ? . . .  Fel szeretne ugrani, kirohanni; 
ki az eleven, lüktető életbe, ahol nyüzsgő emberár 
forog; ahol forr, pezseg az élet . . . .

De még csak megmozdulni sem tud. Pedig 
meg kell mozdulnia, mert így nem birja tovább. 
A legkeményebb kőpad is puha párna ahhoz a 
fekvőhelyhez képest, amelyen most fetreng.

— Nem. nem bírom tovább, nyögi vad fáj
dalomtól gyötrődötten, kétségbeesetten a nagy 
beteg.

Mégis csak csöngetni fog S majd bejön a 
borotvált képű lakáj, megáll ajkiiszöbön és mélyen 
meghajolva fogja kérdezni :

— Parancsol a nagyságos úr?
Mindegy. Legalább mellette lesz valaki, valaki, 

aki elriasztja ezt a rettenetes, tűrhetetlen magá
nyosságot

Remegő kezét felemeli, amennyire birja . . 
Hiába, már a csengő hideg, fehér gombját sem éri 
el. Hörögve kínlódik, de hasztalan, fáradtan viez- 
szahanyatlik párnáira . . . .

És nagyokat lobban a kialvó gyertyaláng és 
nemsokára teljes csönd és sötétség borúi a kicsi 
szobára

Csönd és sötétség . . . .



A ház ügyéhez szorosan hozzátartozó 
a — lakók sorsa Mert tudnivaló, hogy a 
mi kúriánknak ie vannak lakói. A földszintet 
Donblaum úr bérli, kinek boltjában fogpisz* 
kálót ép úgy kaphatni, aKár egy százszoi 
alázuhant biplánt. Túlzás nélkül mondva 
Donblaum úr világszerte ismert pontos fizető 
és becsületes kapacitás. Az első emelel 
nemes Keveházy űré. Ö fizeti a legmagasabb 
bért s ezért alulról szent csodálattal nézik, 
viszont a teljebb lakók minden szokásos 
fátyol nélkül éneklik magukat rekedtté egy 
dallal, melynek refrénje: szamár. . .  szamár..
A második emelet több lakosztályra bomlik, 
bár a íolyosó kulcsa mindenütt — egy. Аг j 
ajtókon szép sorjában láthatók ilyen é s ; 
hasonló felírások: Gágolin Lukács, Dimbicsj 
Száva, Papanek Dani. Ivó KaraccsolT stb. (A 
padlás szobában pedig őnagysága Demokrácia 
kisasszony fogadja a hódoló szíveket.)

Mindezeket allegorikus forma nélkül is 
elmondhatnék, hisz minden szavunk becsü
letes magyar szívből fakad, de így sokkal 
szemléletesebb.

Következzék egy lovagias kérdés:
— Mi, akik tisztában vagyunk a becsület 

fogalmával; mi, akik gyűlöljük a szenyt. a 
mocskol (ősi magyar vonás!) — mondom ü 
eltűrhetjük-e azt a vádal, hogy a mi ősi ! 
kúriánk egy rozoga ingó jószág, mely meg-; 
érett arra, hogy benne az orvos szerepét az 
éles csákányu kőműves váltsa fel ?

Hát valóban tehetetlen matéria a mii 
ősi hitünk? S ha nem az, úgy a vádaskodók 
nem érdemesek e egy szikrázó arcúlütésre,1 
vagy legalább is egy botrányvirágokkal fer
tőzött becsületsértési keresetre?

Ha per, hát legyen per! — kiáltja 
Keveházy ú r : s ha ütni kell — ám kezdjük! 
Lapos az erszényem, mert százan nyúltak 
belé a jótékonyság szent nevében. De ha 
kell, vesszen a roncs : csak a bec&ület, édes 
szép ősi kúriánk — csak a te becsületed 
legyen szeplőtlen és tiszta. Mit nekünk a 
felső emelet üvöltő kórusa?! Ha per — ám 
legyen per! — s majd elnémúl a kórus. A 
rikoltó harci zene is elül, álvedlik, lesz 
belőle egy diszkrét sóhaj, csendes rebesgelés, 
hogy : Uram Isten, itt is elkelne egy kis — 
higiéna.

Tán szebb a mi fülünknek a gúnyos 
har>onázás, mint az oroszlán előtt lapulók 
esdeklő szava? Szebb nekünk a sárral 
mocskolt becsület a pillanatnyi szenvedés
nél? Soha! Soha!

Avagy hallgassuk az ál és szent papok 
énekét a higiénéről? Nem! Soha! Csupa 
szeny, piszok köröttük az élet. Higyjünk 
nekik? A keblükre dűljünk, hogy lemossa 
rólunk az ősi becsületre kényes érzést — 
ezt a szerintük őskori salakot — az Ők 
nagy okossága?

Kacagó zenével ál és szent prédikátor 
urak, nem bukunk kebletekre ; mi tudjuk, 
hogy a kacajnak fuldokló zokogás a vége; 
ini tudjuk, hogy becsülettel élni szegényen 
— szebb, mint a buja szeretkezéssel szerzett 
pénzen ülni; mi azt is tudjuk, ó felséges 
ál és szent prédikátor urak — szentem 
uccse tud|uk. hogy a ti szenyvirágos keb
letek rémesebb a kiprédikált higiénának, 
mint az ördögnek a vérrel ázott keresztfa.

. . . Cikket Írunk, bár tárcának is ol
vashatja az, ki nem érez velünk s csupán 
egyre kérjük, ha nem hisz nekünk : olvassa 
el Gyulai Pál kicsiny piros táblás könyvét: 
»Egy ősi udvarház utolsó gazdájá-t.«

S ha úgy sem érez velünk, úgy szabad 
az úl, csak bátran föl a második emeletre !

I K Ü L Ö N F É L E  K.

— M enetrend . Ö s sz e á l l í t o t t u k  
z s e b b e n  h o i d h a t ó  h a s z n á l a t r a  a Csák
t o r n y á i  v a s ú t á l l o m á s o n  é r k e z ő  é s  i n d u l ó  
v o n a t o k  n y á r i  m e n e t r e n d j é t  é s  a z t  
l a p u n k  m a i  s z á m á h o z  e l ő f i z e t ő i n k  r é 
s z é r e  i n g y e n  m e l l é k e l t ü k , b o l t i  á r a  1 0  

íillér.
— Eljegyzés. Novák Károly, a Sümegi 

Takarékjiénzlár főkönyvelője eljegyezte Sí-1 
monies Bözsikét Sümegről

— Tanulmányi kirándulás. A Csáktornyái 
áll. tanítóképző-intézet 24 növendéke három j 
tanár kíséretében a pünkösdi ünnepekre! 
Budapestre rándult. A kirándulók máiusl
10- én a hajnaji gyorsított személyvonattal! 
keltek útra az ország fővárosába, atiol négy 
napot töl lőttek A kirándulók, akik a fő
városban a Hernád-utcai Diákszállóban voltak 
elszállásolva, a négy nap folyamán m e g 
nézték, részben tanulmányozták Budapest 
látnivalói!. A kirándulók 13-án éjjel, ugyan
csak a gyorsított személyvonattal tértek vissza 
Csáktornyára. — A helybeli polgári fiú- és 
lányiskola 74 tanulója is kirándult ez al
kalommal a Magas-Tátrába. Budapesten át 
vezetett útjuk, ahol jövet megállapodtak, 
hogy a főváros nevezetességeit is megtekint
sék. A kirándulók szerdán éjjel tértek vissza 
Csáktornyára.

— Egyházi ünnep. Május 13 án a kalb 
egyháznak ünnepe voll Ez okból oltárszentség I 
imádás volt a róm. kath. templomban Az 
ezzel kapcsolatos 11 órai szentmisén az' 
összes iskolák tanuló-ifjúsága is megjelent.

— Halálozás, őszinte részvét fogadta a 
váratlanul érkezett hírt. hogy Sray József 
drávavásárhelyi áll isk. igazgatótanító t. hó
11- én életének 4L, házasságának kilencedik 
évében elhunyt. Sray József, aki csak rövid 
ideig szenvedeti, mert halálát erős hűlés
ből támadt gyorslefolyású betegség okozta, 
lelkiismeretes, buzgó tanítója volt Drávavá- 
sárhely községnek, ahol 22 évre terjedő 
tanítói működése során hasznos tevékeny
séget fejtett ki Halála általános megdöbbe
nést és részvétet kelteit mindenfelé. Ami 
leginkább a temetés alkalmával nyilvánult 
meg, amikor a nagy tömegben megielent 
polgárság keretében a tanuló-ifjúság, gond
nokság, tűzoltóság és temetkezési egylet 
teljes számmal vonult ki. Hasonló impozáns 
temetést még nem láttak Drávavásárhelyen. 
Özvegyén, szül Grész Valléria tanítónőn 
kívül édesanyja és nagyszámú rokonság 
siratja az elhunytat. Legyen áldott emléke

— Vizsgálat. A helybeli I. sz állami 
óvodában, az annak helyiségeiben szervezeti 
háztartási tanfolyam miatt, már pünkösd
hétfőn tartatott meg az évzáró vizsga A 
vizsgálat 9 órakor vette kezdetét az iskolai 
gondnokság s nagyszámú közönség jelen
létében. A kisdedek ez alkalommal is tanú
ságot tellek Martmcsevics Julcsa óvónő 
eredményes működéséről, kinek ezért s főleg 
a magyarosítás körűi elért szép sikereiért 
Zakál Henrik gondnoksági elnök köszönetét 
is mondott

— Kisorsolt esküdtbirak. A nagykani
zsai esküdtbíróság új ciklusára pénteken ál
lították össze a polgári bírákat Muraközből 
ez alkalommal Caakalhurner Herman Csák
tornyái kereskedőt s dr Pichler Gyula perlaki 
ügyvédet sorsolták ki rendes tagnak

— öngyikossag. Vérfagyasztó öngyil
kosság történt Vép állomás közelében Az 
öngyilkos Berger К. Lajos magyaróvári gazd 
akadémiai tanár, aki évekkel ezelőtt Csák
tornyán tanárkodon az áll tanitóképző-m-

I tézetnél. Berger Lajost búskomorsága kész
tette a rettenetes elhatározásra, hogy a ro
bogó vonatról nyílt pályán leugorjék. Az 
öngyilkos búskomorságát első felesége halála 
okozta, aki három évvel ezelőtt Erdélyben, 
egy vasúti kisiklás alkalmával veszítette el 
életét. Berger Lajos többfelé keresett gyó
gyulást betegsége ellen, most is Kőszegről 
utazott haza felé, ahol három hónapot töl
tött az ottani hidegvizgyógyintézelben Berger 
testét a vonat teljesen összeroncsolta

— Vizsgálatok. A Csáktornyái állami 
tanítóképző-intézetben a jövő héten kezdőd
nek az évi osztály- és képesítővizsgálatok. 
Május 23—29-ig vannak a negyedéves nö
vendékek osztály-ésosztály képesilővizsgálatai. 
Az I —III. éves növendékek ugyanily vizs 
gálatai jun. 16—20-ik napjain. A gyakorló- 
iskolában 21-én van a vizsgálat, a hittanból 
pedig az összes osztályokban junius 14-én. 
Ugyanakkor tartja meg az intézet a Te 
Deumot is. A befejező képesítő-vizsgálat 
írásbeli része junius 2-ára, gyakorlati és 
szóbeli része 22 — 30 napjaira van kitűzve. 
Az osztályképesitőre Szirmai Miksa kir tan- 
felügyelő, a befejező képesítőre Popovics Iván 
akadémiai tanár küldetett ki h. min. biztosi 
minőségben vizsgálati elnöknek

— Háztartási tanfolyam. A kormány 
támogatásával Csáktornyán szervezeti ház
tartási tanfolyam f. hó 14-én megnyílott. A 
megnyílás a járási és városi hatóságok kép
viselőinek s nagyszámú hölgyközönség jelen
létében délután 4 órakor történt. A tanfo
lyamot, annak buzgó vezetője. Beszterczey 
Gábor gazdasági tanár, nyitotta meg hatásos 
beszéddel, amivel a tanfolyam működését 
meg is kezdte. A tanfolyam 26 hallgatóit 
csütörtökön már ott serénykedett az ovoda 
helyiségeiben Csúcs Margit (vezető) és Fekete 
Erzsi (beosztott) tanítónők útbaigazításai 
melleit, akiket a minisztérium a növendékek 
oktatására kirendelt

— Madarak és fák napja. A minisz
teri rendelkezésből kifolyólag szokásossá 
vált Madarak és fák napja ünnepélyéi a 
Csáktornyái áll. tanítóképző-intézettel kap
csolatos gyakorló iskolában múlt szombat 
délelőtt tartották meg A szép ünnepély a 
tanítóképző-intézet ifjúságának a keretében 
folyt le szép programm mellett. Az ünnepély 
jelentőségéről Grau Géza gyak isk. tanító 
beszélt a gyak isk tanulóknak, majd 3 
tanuló szavalt s az összes gyermekek 3 dalt 
énekeltek Az intézeti növendékek részéről 
Harmati Jenő negyedéves növendék műkö
dött közre, aki egy tanítás keretében a 
madarak és fák ránt való szereidet csepeg
tette a kis gyermekek fogékony szívébe A 
kis tanulók délután a szabad természetbe 
rándultak ki

— Pályázat. A stridővári segédjegyzői 
állás megüresedvén, az állásra a Csáktornyái 
járás föszolgabírája pályázatot hirdetett A 
pályázat határideje május 29-ike A válasz
tást junius 4-én délután 3 órakor ejtik meg 
a stridóvári^ körjegyzői irodában.

— Kertmegnyitás. Deutsch Jenő Arany
bárány szállójának árnyas, kellemes kert- 
helyiségét ma délután, (rossz idő esetén 
csütörtökön. Űrnapján) Sárközy Dezső nagy- 
kanizsai zenekarának hangversenyével meg
nyitja

— Football verseny. A Csáktornyái 
Sportklub punkösd vasárnapján Zalaeger
szegen mérkőzött meg az ottani Kerereske- 
delmi I f I а к csoportjával tekintélyes számú 
közönség előtt A zalaegerszegi verseny a 
csáktoinyaiak javára dőlt el. amennyiben a 
Csáktornyáink mindkét télidőben fölényben

5,



(2:1 ; 2:0) voltak ellenfeleikkel szemben. A lyén vezetett át. A véletlen akarta, hogy a és Lyuk Veronika halálos sérüléseket szen- 
játékot az egerszegiek kezdték meg, de azért szegény öreg ép azon a helyen essék össze, vedeli, többen pedig megsebesültek. Az ügyész- 
a csáktornyaiak állandóan lőlényben játszol- ahol egy éw e ! ezelőtt egy éles golyó fia ség megindította a vizsgálatot, 
tak, amit kétségtelenül gyakorlottságuknak, éleiét kioltotta. Csak órák múlva találtak rá — Menetrend. Csáktornyán sz új me* 
másrészt azonban annak is köszönhettek, a már akkorra kihűlt tetemre, mert a lelki netrend szerint a vonalok következőleg köz- 
hogy a Kereskedő Iíjak csapata csak két fájdalom a szegény öreg Czeczárkó Balázst lekednek : Érkezés Budapest lelől: éjjel l 04 
hónapja áll fenn. megölte Szívszélhüdés oltotta ki a megtört (gyorsított szem. vonal), reggel 6°» (személy

— A Tátra Adria túra út. Mához egy apa szomorú életét. vonal), déli 12“  (gyorsvonat), délután 3ee
hétre, e hó 25*én indulnak Budapestről az — Színészet. A tőlünk eltávozott szin- (személyvonat), este 8 08 (vegyesvonat Nagy- 
Adria-Tátra lura-út elnevezés alatt ismeretes társulat Tapolcán telepedett le. Halász kámzsáról), éjjel 1108 (gyorsvonat) órakor,
nagy automobil verseny résztvevői. A ver- Allréd színtársulata Tapolcán e hó 6-án Indulás Budapest leié: éjjel 28# (gyors. szem.
senyzők visszatérőkben 30-án Csáktornyát kezdte meg működését a Cigányprímás elő- vonat), reggel 4 48 (gyorsvonal), reggel 4 87 
js érintik, amelyen kereresztül haladva Alsó- adásával. (vegyesvonal Nagykanizsáig), d. e. 1111 (szem.
Jendván át tolytatják útjukat Sopron és — Tilos a kupék folyosóján tartózkodni, vonat), d. u 4 80 (gyorsvonat), este 10“  (szem. 
Pozsony érintésével a Tátra felé. A ver- A vasúti felügyelőség rendeletét bocsátott ki, vonat) órakor Érkezés Alsólendva lelől: d. 
senyből kilolyólag a vármegye alispánja ren- melynek értelmében tilos a vasúti kupék íolyo- e. 787 (Zalaegerszegről), d. u 348, este 9 88 
deletet adott ki, hogy a versenyvonalba eső sóján tartózkodni. Tilos még pedig azért, mert a órakor. Indulás Alsólendva télé: reggel 6 “  
utakat a vármegye területén hozzák rendbe folyosókon álldogáló, csevegő, cigarettázó és d u. I 04. d u. 4 88 (Zalaegerszegig) órakor, 
s hogy a kocsiíorgalmat a versenyzők érke- kiváncsiskodóulasokélő gátjai a ki- ésbeszállás Érkezés Zágráb felől: reggel 1”  és 5 88 (Va- 
zesének idejében tereljék el a veszélyeztetett sima lebonyolításának AzTi| rendeletetláblákba rasdról), reggel 7”  d. e. 9“ , déli 1288 (Va- 
Utcákból A rendeletben az alispán arra is vésve kiszegezik a kupékban és a vasúti tülkék rasd), d. u. 3 81, este 9 se órakor. Indulás
kéri az útba eső községek lakosait, hogy a lolyosóin. Zágráb felé: reggel 5 “ , 6 ,ft (Novimarofig), d.
versenyen résztvevő к alföldiekre való tekin — A D. M. К. E. könyvtárai. Azt az e. 8 08 és 1 l *° (Varasdig), d u 1 és 4 4*, 
tétből a házakat a verseny napján lobogóz- áldásos tevékenységet, melyei a magyarság l este 11“  (Varasdig) órakor
zák fel érdekében a D M К. E. évek óla kifejt, í

— Halálozás. Hegedűs Jenőné, Hegedűs hirdetik a népkönyvtárak is, melyeket a D S z e r k e s z t ő i  Ü z e n e te k
Jenő nyugalmazott m. k.r, honvéd «rede*  M К. E. a DunánUU egyes községeiben lel- z. Cy. Czétféd. л
:ieje. folyó ho 12-en elhunyt hosszú, kincs állított. A L) M. K. E. jelentéséből megtud- mind sorra közöljük, amennyire lapunk terjedelme engedi, 
szenvedés után Győrött. Folyó hó 14-én tűk. hogy Muraközben is van egynéhány í 4*y,?.n kéTÍÜkL«TÍTT'1 l'*1? T k érték‘3 3 1 . .  . . . nélküli voltát, vagy közölhetetlenŝ goket jelenti, hanem adélután temetlek el a boldogultál, akit leg- községben ilyen könyvtár Így Alsódomborun, szak keret az ока a lassúbb tempónak Bár több helyünk 
Közelebbi hozzátartozóm kívül CsáHornyán Csáklornyán. Muracsányban, Muraszerdahe- I S m tn T i“  értékw do,e°k mibwn*rább naPvilá*°' 
is nagyszámú rokonság sirat. Nyugodik lyen, Nagyfalúban. Perlakon es Stndóváron. — — 
nékében. A könyvtárakat — értesülésünk szerint —

— Eljegyzés. Pék Vidor eljegyezte j szívesen veszi igénybe az olvasóközönség. Köszönetnyilvánítás.
Morvay Károly csebényi közs. tanító leányai. A D M К. E. a könyvtarak szaporítását ,
Mariskát. tervbe vette, úgy hogy ktlalás van rá. hogy , **«*boldo*i»U fériem elhalálozása al-

— Céllövészet. A helyheh tanítóképző- minden valam.re való község a D. M К E Kaiméból nyilvánítóit résztvétórt, vala-
intézetben szervezett lövésztanfolyam serényen! útján könyvtárt kapjon.- ml".1 a ,pn,p,ésen való megjelenésért
működik. Treiber Kálmán m kir honvéd- — Ml van a kolbászban? A földnnve- e Z ,°П Ifs köszönetéi,
százados parancsnoksága alatt szépén elő-ilésügyi minisztérium érdekes leiratot inlé- r VaV 8 ^ május 14
halad tanulmányaiban. Az intézet 111. és IV. zeit az összes hatóságokhoz. A leirat azokat Özv. Sray Jozsefné. szül. Grész Valéria,
éves növendékei, számszerint 42-en. nagy a visszaéléseket akarja szigorú intézkedé-
lelkesedéssel és kitartással nyerik kiképez- seivel meggátolni, amelyeket romlott anya-
tetésöket a fáradhatatlan százados buzgó gokból készült kolbászárúk eladásával lelki- N v i l v á n O S  k Ö 9 7 n n P t
oktatása mellett. A tanlolyam kiképeztetésé- ismeretlen husiparosok űznek Megdöbbentő ^
ben már ott tart, hogy a gyutacslövésben visszaélésekről, gonosz kufárkodásrdl rántja  ̂ A helybeli áll. polg fiú- és leányiskola
történt begyakorlás után, most már éles le a leplet a miniszteri leirat. A kolbászárúk növendéke Pataky Kálmán igazgató,
'Öltényekkel lő Múlt csütörtökön délután an yaga : apróra vagdalt, megőrüli marha- Anh*11 Lajosné, Szabolics Anlalka tanárnők, 
volt az első ily lövészet, melyet a tanfolyam, tölgy, husnyálmirigy. marha-és sertésgyomor Hezerédy Margit úrhölgy a leányinternátus 
a hatóság kellő óvóintézkedései mellett, a és zsigerek A megmaradt kolbászárúkat e8Y'k vezetője, Anhalt Lajos. Lajtin Dezső, 
Mm. kath. temető alatt tartott. Ez alkalom- újra megörlik és lelhasználják így a Boleralzky Gyula tanárok vezetése alatt a 
mai a 42 növendék 420 lövést tett. meg- fogyasztó sohasem tudja, hogy a legfrissebb- Pünkösdi ünnepeken tanulmányi kirándulást 
lehetős szép eredménnyel. A tanfolyam hall* nek látszó árú nem tartalmaz-e már rom- Budapestre, a la trába és északnyugat
gatói a százados vezetése alatt dob és kürt- lóit és penészes anyagól. í gy látszik, hogy Magyarország néhány városába, 
szóval vonullak be az intézetbe a városon a minisztérium igen sok visszaélésre jött Ezen kirándulás, gyermekeink egész 
Keresztül a lövészei befejezése után. rá s ez indította arr;i. hogy az ország vala- ^ e,^re jótékonyan haló, maradandó emlé-

— Rémes haláleset. Mull év április hó mennyi városi és varmegyei (Örvényhaló* ^eket hagyotl, a szerzett tapasztalaink, isme-
30-án gyilkosság történt a Stridóvár szom- sághoz ilyen leiratot intézzen. A minisztérium megbecsülhetetlen lelki tőkévé válltak.
szedságáhan lévő marlmovechegyi Három legszigorúbban utasítja a hatóságokat, hogy ^ а8Уоп kellemes kötelességet teljesítünk 
Király-féle kocsma határában Levasics Mihály a husiparosokra ügyeljen (el és minden kis am*dőn a fennli liölgyeknek és urak-
Kisédesdi lakos lelőtte Czeczárkó Ferencet, visszaélési kímélet nélkül büntessen meg. ‘iák, általában a polgári iskolp igazgatójának 
'kivel állandó pörösködésben állott. A bűn- -  Szerencsétlenseg. Súlyos kimenelelű f 8 e«ész lanán ‘fü le ié n e k  úgyszintén a 
eset aktái már rég lezárullak, de egyvalaki szerencsétlenség történt .Háczkanizsa község- eányinternátus vezelönőiuek ezen kirándulás 
állandó búskomorságban szenvedett: a meg- ben az új iskola építkezésénél. Az épület létrehozataláért, annak szervezéséért, az egész 
gyilkolt Czeczárkó Ferenc édesapja, az öreg külső része mar leliesen készen van és a “ ,on tanúsítóit páratlan jóakarata gondos- 
Czeczárkó Balázs. Hogy lelki fájdalmam napokban lelt volna a bokrétázási ünnepély k°dásért, fáradhatatlan. önineglagadó katau- 
Könnyítsen, az öreg a gyilkosság évfordulóján A munka végeztével a munkások lel akarták 20 „***’ e ,̂a,^s^r, ez ut011 is hálás köszö- 
Slridóvárra gyalogolt át, hogy szerencsét- díszíteni az épületei Eddig ki nem derített nmünket nyilvánítjuk.
:enűl járl fia leiklüdvéért az ottani templom- okból az állvány összeomlott és a munkásokat Csáktornya, 1913. május hó 15-én 
ban imádkozzék. Út|a a gyilkosság szilibe- maga alá temette Kél munkás, Sebár István a kiránduló gyermekek szülei

■  Ш Ш Ъ Ш Ш М  ELSŐRANGÚ ::: B IZTO SAN G YÓG YÍT: rhe irrát ,  itchiest, a ry ag -
r  cserezavarokat .ctkc ibetcK

■  I  Г  I  П  / t v n / v u r i  l  n  n Ä  A L K A L I K U S ,  Béget, alkati fcajckst, gyer-
Д Д  Н И  Д  и  Ш И  И М  И д  И  И  S Ó S ,  J Ó D O S  т е к - korokat, cFonttörége- 

( S Z L A  V O X IA .JЯ  V IZ E K . két é a  ú iad irtnyokat.
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Csáktornya, 1913. majuá 18-ga. Broj 20.XXX. god. tedaj.
Sve poáiljke, kaj se tiéezadr- 
ia ja  novinah, se imaju pos- 

lati na íme urednika vu 
Csáktornya

Iz d a te ljs tv o :
knjiZara S trau sz  S an d o ra  
kam se predplate i obznane 

poőiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druítveni, znanstveni i povuőljivi list za púk 

Izlazi svak i  t jeden  jed en k ra t  i to : sv aku  nedelju.

Predplatna cSna j e :

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

Obznane se poteg pogodbe i fal 
raöunaju.

Odfcovorni urednik:
Z R ÍN Y I k á r o l y .

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

IidaTelJ i vlaatnik
S T R A U S Z  S Á N D O R

Balkanski boj.
V srédo popoldan &u poéeli medjuna- 

rodne marinerske gromade prék uzimati 
Skutari grada od rnontenegrovskoga zapo- 
vednika i stém éuda terpeéi varas opet vu 
rniru bude. Monteuegrovske bande se zadnje 
vure lak sponaáaju, da siromaSki stanovniki 
budu je jedenéas pametuvali. Svun svako- 
jaCkih bestiáim poslov nikaj su drugo ni 
napravili neg varaSa su vu viSe mestah vilá
gait da se je joS i onu unistilo, kaj su Stuki 
I granati zaCuvali. Céli varas je sgurel i 
kvara je vise rmlljun korun. BeStialci koji 
su to naCinili ako je medjunarodni mariner! 
do ruk dobiju i prék daju svojim zapoved- 
шкэш na svaki naéin budu svoju dobro 
zasiuáeno plaCu dobili na galgaj. Admiral 
zapovednik od medjunarodnih ladjah strogo 
zahtéva, da mu vu ruke daju krivce. TamoS- 
n)i narod i stanovniki derhtué éekaju, da 
skim predi dojdu europanske gromade vu 
Skutari, da je odslobodiju od vekoveénoga 
straha

Vu Londonu su véé svi vladarski pos- 
lamki skup doSli, da podpiSeju mir. Bal- 
kanska probléma nije stém niti pák nemore 
stém svrSena biti Bulgarci brséas sami budu 
rnir sloáili s turCmom i od saveza druge 
élane pustiju neg si sami délaju zase svoje 
izvanredne poslje. как najbolje razmi|U. 
Grki I bulgarci dán na dán se tu ill tarn 
posvadiju i poleg toga krvno stuéeju De- 
lidba je ona Balkanska komplikacija, poleg 
kője lehko joS vnogo i vnogo krvi se bude 
preljalo.

Minuée dane su bile viSe vrsti konfe- 
rencije svrbo toga, da one soldate dimo pus- 
tiju, koji su sad s viSeSega na granici. Aust- 
rianski mmisterprezident vu orsaékim saboru 
sgovoril je, da nuter pozvane rezerviste od- 
mah budu dimo pustili. Najpredi budu om 
isii dimo. koji naj duáe vremena sluáiju i 
koji familiju imaju. Так raéunajo da do zad- 
njoga majuSa sve budu mogli dimo pustili, 
kője to iSlo bude. Za vezda su najsilneöe 
konfliktusé stiha i vu rniru razpravili med 
sobom, daklein néga tak silnoga zroka, da 
joS i od vezda tak napujene regimente der- 
áiju tam, как i vu bojnim vremenu BormeS 
I vréme bi veC bilo, da bi ljudstvo, kője sad 
na granicaj sluái. da bi jedenput dimo bilo 
odpuSCeno, da si svaki opet dalje more sebi 
i svojemu obitelju kruha sluáiti. ViSeput je 
bilo to obeéano, sad ledenput itak islma bude 

Vu Skutariju veliki pánik je, jerbo tak 
mislfiu, da medjunarodni soldati nebudu 
mogli stiha prék zeti varasa Beéir brigadír, 
zapovednik Skutari .grada nije joS ufal na- 
znanje dali svojim sedem jezer soldatom, 
kője joS vu varaSu ima, da grada mora 
spraznili i njega europanskim vladarom prék 

. dali. Toga se boji, da montenegrovci se opet 
sbunili budu. Vu varaSu srbski buntari i 
komitaéik hodiju, koji skrivince érnogorce 
proli Nikiti buntaju. Med montenegrovskami 
gromadi véé nikakvi red nije. Officiri i prosti 
soldati skup se napijeju, potlam pák se med 
sobom poevadiju. Po nőéi pijani soldati ho- 
diju po varaSu i Bog zaéuvaj da bi vu tak- 
vim poloáaju stranjski élovek se na vulicu 
pokazal. Sereggi nadbiskup éistam misli, da

medjunarodne gromade kesno budo doSle 
vu varas. Stralio je nadbiákup, da monteneg
rovci nabudu s miroin ostavili varaSa, neg 
med pukom krvno kupeliSée budu naéinili 
Od druge strani pák se to bojiju, da s okol- 
nice malissori vd^reju vu varas i ónak budu 
silili. da montenegrovci vun odideju. To, ako 
se pripeti. opet vnogo krvi bude se preljalo 
Véé jedno jutro strahoviten strah je obiSel 
narod*, jerbo glas je pocii, da osern jezer 
malissorov ide proli varaSu. Sad na veéer 
viSe ni pusliju montenegrovske soldate vun 
s kasarmh. takov glas je. da su se sbunili 
Stanovniki terpeéeju i pripravljeni su véé na 
najhujSe

Sad su bulgarci sluábeno dali vun, ku- 
Iiко ljudstva su vu célim boju sgubili. Ako 
je ov iskaz istmski, onda ovak stoji stvar 
Opalo je 330 oíficirov i 29 jezer sedemsto
I jedenajst deékov Plazérano je 950 oífici
rov i 52 jezero petstopetdeset prostoga sol 
data, smknolu je 3193 éloveka, sve skupa 
sbije: 83 jezero petstoéeterdeset i jeden élo
vek. Tuliko krvi se preljalo samu od jedne 
strani. Ako pák si premislimo, da svaka 
vlada táji i niti jedna po istinskim neda 
vun svojega strahovitnoga sgubiéka, onda 
zasegurno moremu véé to po navadi znati, 
da barem joS jedenput tuliko su sgubili. Vu 
ovim raéuno nisu nuter srbi, grki, turéini. 
montenegrovci i albanci. Ako jedenput svemu 
bude kraj, onda morebiti budemu barem po 
priliki zeznali, da 1912—1913 leta, kuliko 
krvi su preljali na Balkanu.

Pripetilo se, kai smu tak dugó éekali. 
ov mesec 14 ga medjunarodne gromade pod

Glas mirovni iz groba.
Ima Ijudih, koji bi uviek samo rat vo- 

dili. ali ima ih i takovih, koji su zakleti 
neprijalelji ratovanja, a med ovimi sam i ja

Ja nemogu sve ljude za krvoloénu 2i- 
vinu dráati, makar da sam véé bil i о pro- 
tivnom osviedoéen; meni se poviest, na ko- 
bko je krvlju pisana baS nikaj nedopada: 
ja polag svoje najbolje volje nemogu viero- 
vati. da bi najvcéa kultúra stala u oStro 
nabruSenih bajunetah, a najveéi napredak i 
znanost. da bi stal u tóm, Iko najbolju i 
najprikladniju inaSinu za ljude ubijati iznajde

To je istina . . . ratovi su bili i budu- 
koji se moraju u kullume velike éine bro- 
jiti. jer su naisvetija prava éovieéaustva 
proli napadaju barbarah branili. Ali poélo 
je »bolje« uviek neprijatelj »dobroga«. to 
ée dojti vrieme, — a i mora dojti, kada ée 
svaki éoviek i »dobroga« pravednoga rata 
za veliko zlo drZati, pák ga »boljemu« mini 
zaposlaviti.

Рак ako danomice napredujuée izobra- 
zivanje duöe i srdca, jóé neuzmogne toliko 
uéiniti. da bi ljudi znali cieniti sreéu mira 
naprarna nesreéi rata, onda se ja zahvalju-* 1

jem na toliko razkriéanoj kulluri, pák se 
radje potegnern uekam med brdine, gde éu 
pri pustinjaékoj koSti sa áirom i divljim 
medom éekati onoga pravoga donositelja 
mira — smrl.

Mene neizmerno srdi, ako posluSam i 
éitam, как ljudi, koji drugoga dima puSki- 
noga praha nisu diSali, izvan onoga iz mu- 
áarov na lielovo ili u goriénom branju, te 
koji posve sigurno pri toploj peéi u zapeéku 
sede i od onud rieémi i pismom samo ónak 
okolo sebe maSu, sabljom sieku, bajunetom 
bodu a puSkom strielaju — dakako, sve 
jezikom — как da hocu sve, kaj hódi, plazi 
i leli uniötiti. Velika je prostota, kad netko 
dva mirna éovieka u krémi zavadi, da se 
poluku, a on iza toga njihovo vino popije, 
a joá veéa prostota je, ako puntari ciele 
narode pobune, a om onda cigarom u ustih, 
u sigurnoj sobi novinske redakcije piSu как 
rat teée — как se bitka za bitkom dieli! 
Oh, kakova strahota leái u toj rieéi *Rat?l«

Popitajte samo bolniéara, koj po boj- 
nom polju iSée ranjenike, popitajte lieénika, 
koj po barakah svoju pomoé pruáa ranjeni- 
kom, jeli pák ovi rat za takovu hvaljenu 
liepotu dráe. Popitajte roditelje, koji su svoje 
mlade sinove proti rieprijatelju poslali, po

pitajte Zene I diecu, éiji muáevi i otci su 
u rat otiéli, popitajte niema, a ipák puno 
govoreéa trupla. koja u velikom skupnom 
grobu gnjiju, popitajte one bezbrojne lázáré, 
koji sa verklecom od dvora do dvora kraj
cáré ili falaéec kruha pobiraju, oni vám neka 
poveju, как liepi je ra t !

Samo jedan se veseli ralu, a to je smrt 
sa svojimi pomoénici, kugom, kolerom, ty- 
phusom . jer onda se puné njezine ko
moré u zemlji, kad ona more svojom kosom 
po volji kositi dók se zatupi

Tko u ratu зато veselu viku pobiede 
i junaéke piesme éuje, tomu manjka jedno 
vuho, a tko зато u domovinu vraéajuée 
se obladavce vidi i как njim liepe dievojke 
iz oblokov cvietje i lovorvience dobacuju, 
tomu manjka jedno oko Nuderte sluáajte i 
bnpanje umiruéib, pák poglednite na miije 
daleko krvavo bojno pofié sa izmrcvaremmi 
trupli, ako hoéete baS sve éüti, sve videti i 
u srdcu sve oéutiti! — Citajte diela drtav- 
nog savietnika Blocha ili ratne síiké Frens- 
sensa, Uhlove; a pogledmle sí kipe WereSa- 
ginove. do danas nenadkriljivog maiara ra- 
lovah mozbit vám ipák projde veselje 
za ratom !

Em nije niti potrebno sve strahote



vodjom Burney englezkim admiralom sveCa- dobili i takov ogenj su s pali na bulgarce, lukavnim starim kraljom. Sad kad je za 
nosljom su vu Skntari doSle i prék su zele da su ovi bélo zastavo morali podici. Osem- jeden Cas, zaistinu da samu za jeden Cas 
od rnontenegrovcov grada, kojega su po iasu deset bulgarcov su grki zarobili, takodjer bojna nevolja minula, Crnogorci su jako
Niki to vi pastiri ostaviii. Slém se je sluftbeno éuda mrtvih su sgubíii. Grőki sgubiCek je tugujuCi i dán na dan vide je onih, koji
zakluiila sudbma Skutarija, koj je tulikoput nepoznati. na glas zahtévaju, da se Crnogora skup
zrok bil, da céla Europa plamne. Sest me- Srbski-bulgarski konlliktud odluCenomu sklopi sa Serbiom. Daklem ead, da je to 
secov su vdirali outer montenegrovci vu punkto se do dpanciral. SpalajkoviC srbski bojna nevolja za kratko vréme preminula, 
zadnji grad Turske vlade vu Europi, rned poslanik 15-ga majuda je prék dal bulgars- vrédno je malo se sim-tam obrnuti vu Ce
tem toga zidli su se europanskih vladarov! komu kormanu jedno listinu, vu koji Srbija tinje glavnim varadu Vnogiput je nam dal 
poslaniki vu Londonu i jód ni narodienoj zahtéva, da ona mesta koje je Srbija zav- posla i joö Cudaput nam bude muke zavdal 
Albaniji su odsudili varada. Nikita nili vuha zela vu Macedoniji i vu Stari-Srbiji, da ni samu nam, neg céli Europi. Od Kattaro 
je ni gibal na ov sluCal, podjednoma je zato srbsko imanje ostane. do Cetinje sve skupa Cetiri vure moCi dojti.
ruäil varaöa. Nato su europanski vladari Vu Sofiji su jako srditi na ovu listinu Za Kattaro svaki veli, da je lépi mali dal- 
biokada odrÉdili na morju proli Montenegro, j tak veliju. da Srbija síéin nikaj drugo neie, matinski varad, i med Kattarom i med Ce-
őrnogorci рак su ravno vu ovim vremeno kak boja. Так veliju. da Srbija naj ni misli, tinjem je ravno takva razloga, как je med
s gladom strapili i preobladali grada. Zatem da je Bulgaria Cistam ostabila vu boju, naj onima érni bregov, koji Montenegro od vu- 
je par danov tak stalo, da se nem >re minuti sg samu poCme, veC bude vidla skim ima éenoga svéta zapreju. 
boj Europe, tm id n je  je rus oátro zapovedal роз|а. Vu Bulgariji tak misliju, da vu ovim Med ovimi váráéi poäla automobil vosi 
svojim braienikoin, da naj mirni budu. Nikita \ poslu opet au rusi poCeli inééati karte i da mesto 2eljeznice i to íistam redovito. Sad, 
je sad drugo n. mogel, moral je posluhnut j Ruska sa Srbiom oCe kaSligati Bulgariju, da su tak Crni glasi leiali po zraku, pnpe- 
Crnogorskoga branilelja. Nikita |e nazadoval p0kehdob je ni Slela vu svakim poslu ruse tito se. da automobil vi9e danov je ni mogel 
, lak je opet oseguravani Ы1 mir Europe, j posluhnuli. sJuübo sveräavali, jerbo vu cél, Crnogori
s ad pak, da su veC vu Skutariiu mediuna- Opel vu Belgradu tak veliju. da vezda „eimaju benzin labriku, vu Kallaro pak su 
rodm sold ill, Europa je zadobila salislakciju se treba zraCunati Bulgariom. kad je osla- npm ni ételi dali i poleg toga céla Monte-
Blokad na morju je prestal i Io je englezki Í bila. Grki i rumunji bi pamogli Srbiji. negro Cistam je bila zaprla od svéta, kakti
admiral svéto naznanje dal No, Ci se ovi lak spravlaju leden, proli jeden zakleli grad. Automobil je na jakoma

Vu medjunarodni gromadi je samu je drugomu, onda za kratko vréme se budemu napravljeni s velikami kolaCi, da more breZne 
zero soldata kője su na Bojana riéki na doéekali drugi »Balkanski bojt. Nikaj nas pute ledi i sigurnede Qbhoditi. Vu kuóiji osem 
Austria-Magjarskih i na Taljanskih ladjab drugo tak ni stara, как nádi deéki na gra- sedalih ima. dvé napré kre dofíőra, dest рак 
vu Skutan odpeljali. nici. Naj se balkanci'tuiejo, как se oCeju, odzaja. Cistam odzadi ima na lokot zakle-

Medjunarodno gromado je Burney ad- a *> kai bude s nadenii rezervidti? Vnogiput;j enu jeljezno dkatulju, vuCem podto vozi. 
miral vodtl i popoldan ob dvema vuraj su njim je bilo obeCano. da sad budu je odpus- j Na svaki strani, montenegrovski cimer stoji.
vu Skutari doäli. BeCir montenegrovski gene-! till. Pa* su je n i m o g l b R a z m i s e  ako se: Qd c  tj . d(J K ,ta de3e, korun
ral vui. s varaäa je Cekal admirala i tain opet lak Crna juha kuha па Balkano, da '  ,
ga je s govorom pozdravil, admiral s par mH vezda je nabudu mogl, dimo pustiti, zadnjiP krajo ove ni .fagovarajuCe réCi sto-
rédni je odgovoril. Zatem su nuler iSli vu makar je veC odluCeno b.lo to, da do zad- jjju . |njke djrekcija nije „dgovorna.
varad Medjunarodni soldati odmah su zav- njega majuda budo domaj „ . . . , kj • odeovoren!«
zeli sludbena mesta i tarn su se nastanili. Ministarstvo nemore tak dugo sprazniti g J g •
Admirala su soldaCkom paradom pozdravili granice, doklam se prék grizli budo. Nigdar Automobil od Kattaro dô  Cetinje po 
I zatem srbske i Crnogorske gromade su os- nije znati, kaj se more pripetiti, zato zavez- samih bregah vozi. Put je do Crnogore kra- 
tavile varada. Diklem itak nije se nikakvo da jód svi deCki budo tam ostali. da braniju sen, ali kak prék granice dojde, nije videti 
zlo pripetilo, kak su to napré öekali i vun orsaga i nas Morebiti. da nekoji budo dodli vide nikaj zelenoga, same prazne goletne i 
skriCali Sad se opet bude mogel varad vn dimo, ueg kak se Cuje samu jako mala erne peCine tak, da Cloveka nekakov strah 
miru nazat povekdavati i ljudstvo, kője je stranka bude tak sreCna. obhaja, ali bude odovut i ziv nazat mogel
do vezda tuliko terpelo opet vu miru bude; dojti.
rnoglo svoje zadaóe sverdavati Gltillje. Pllt 0(1 КОМОГО, (lO GOtinjO. Po Puto 9VakoiaCke tvrdjica se vidiju,

Iz Saloniki pideju, da med Drama i 1 soldaCke patrole, kak zastavami jedna dru-
Seres mestah grki i bulgarci osbiljno su se Ov mali varadinec, ovu selo za vezda goj made i naznanje davlje, da kaj vidi a 
pograbili. Bulgarci sa dtuki su slrélali na je najbolje naniml|ivo na célim svéto, svo- brega dőli. Negdi pak strabovitni dtuki zijaju 
grke. Po Casu su grki vekdo pomoC i dlukeljim malim, ali segurnun pukom i svojim dőli iz brega na Crnogoru.

rala toCno opisivati, za razmeti moéi; vide dne 24-ga juniuöa iö l2  god t j. onog dana, vide jezer soldatov; domaCi ljudi su
kral je dosta, da se зато  blesne i da зато  kada je predel preko granice u Busku morali íz svojih kuéah u podrume se
mali diel bojnog polja razsvieti na kratko 450 000 ljudih Dne l9  ga oktobra iste go- preseliti, a po ulicah je sve puno sol-
vrieme. dine . . . .  100 000. I nili miesec dm ka-mije, datov i konjov. Oh Boíe! Kako izgié-

Takov bln-k mi je nedavno dopal do n»Íme 9-ga novembra . 40000. A Iri daju lé l judi? Oficiri prvoga ranga
ruk, pak ga hoCu med moje vriedne Citalelje k,aar!T ,  ** nove,nbra sam0 " ,8U *  8̂ lh 8lugov , a  1razpozna‘l;
pustiti, neka un razavieli liepole i ugodnosli, 1^000 judi рП1|̂ |а I* Pr09® z> mies 0 Рг| P® J
koie rat sobom dona«a A Rusi, koji su bili obladavci. zgubili Poatelj, Io je veC neCuvena blagodat,

V  J . , 9U u tóm ratu 300000 ljudih. Oakle je — •">» • takovih, koji umiraju, а то -
Dobil sam od jednog domaCeg deCka; 736000 Iiaj jaílh tn|adih ljudih za pel mié- r»ju dalje u slraSnu zimu, gde ih se

koj polazi nedeljnu Skolu, onemi secitl p0(!jnu|0. 735000 obileljih je p lakalo.. .! veCina smrzava Od svih, koji su ovde
in ríja m I luhtenoCe zaprljanoga lista na т е -  д kaj .,0 olj po2am kaza|isla u proäli, samo ih je nekoliko, kojim se 
mackóm jeziku (za lo mi ga je i donesel. m 800 ,judjh jne kaj je ,0 protl na tlelu nebi nekaj smrzlo Po 4 - 6
jer sam ga nije mii znal proCilali, a niti ga tre?u u Llzabonu gde je 30000 ljudih oOcirah su bili u jedne sane slrpani,
nebi bit razmel) Taj list je íz ratne godme gjnulo prava dlefj„ja jg r a > д ipák je i kojim su bile smrínjene noge ili ruke
1812, iz vriemena onog slrahovitog zimskog (q а1га^01а odrezane, lica su im bila smrÉnjena
rata Francuzke pod Napóleonom I proli, , 9ada pisec IWa. koj je slanoval u i na falaié od zmrzlavice ranjena Svi
Ruskoj. » pisán, je 28 decembra Marienburgu. p,Se о biegu nevoljnoga os- к4^ ? -  ‘ T° pl“ 8“bu ~  «»plu aobul.

Svaki. ko| poviest pózna, zna, da je | |a tka tako velike i gizdave írancezke vojske, tako кпСебп su lezere, a tko
«aj rat radi nepogodnosti vriemena, onda koja je siglirna bila. da ee obladati. süedeée: more pomoc.? Kad su ovuda onamo
radi osobitog naéma ratovanja rusah, za prolazili, bili su u atlasne dolame ob-
francezku vojsku zlo izpal, koja je posve Manenburg 2s.ga decembra 1 «12 . leiem sa leskajuóimi se kacigami na
propala rs. .. glavi, a sad su u gunje i canjke za-

I I namioniani m” O r a g i  p r i j a t e l j !  motani — dragoneri na konjih iAkoprem svojim slabim pamtenjem ni , .
sam pnjatelj brojkah. hoiu ovde ipák ne- Mi ovde irnamo stradnu sliku piedice. mnogibosi saoteéenimi,modro
koje navesti. kője neka mojim Citateljem razorenja véé tjeden dni. a najgore ranjemmi nogami.
slu^e za raz|adnenje i nauk u lőj stvari: smo zadnjih éeliri dni imali. Ove nőéi Ovakovi prolaze, a da po Я—4

Napoleonova velika vojska je brojila je ovde prenoéilo jezeru oficirah i dana nedojdu do kvartira, gde bi se
#



Csáktornya, 1913. majuá lS-ga. Broj 20.XXX. god. teéaj.
Sve pofiiljke, kaj se tiőezadr- 
ia ja  novinah, se imaju pos- 

lati na íme urednika vu 
Csáktornya

Izd a te ljs tv o :
knjiíara S lra u sz  S an d o ra  
kam se predplate i obznane 

pofii Íj aj u.

MEOIIMURIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi dr ítveni, znanstveni i povuöljivi list za púk 

Iz la z i s v a k i t jeden  jed en k ra t  i to : sv aku  nedelju.

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
racunaju.

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

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

IadatelJ i vlMtnik
S T R A U S Z  S Á N D O R .

Balkanski boj.
V srédo popoldan su poCeli medjuna- 

rodne marinerske gromade prék uzimali 
Skutari grada od montenegrovskoga zapo- 
vednika i stém óuda terpeCi varas opet vü 
miru bude. Montenegrovske bande se zadnje 
varé lak sponaáaju, da siromaSki stanovniki 
budu je jedenCas pametuvali. Svun svako- 
jaCkih bestiáim poslov nikaj su drugo ni 
napravili neg varasa su vu viSe mestah vu2- 
gali da se je joS i onu unistilo. kaj su Stuki 
I granati zaCuvali. Céli varas ja sgurel i 
kvara je vise milljun korun. BeStialci koji 
su to naCinili ako je medjunarodni marineri 
do ruk dobiju i prék daju svojim zapoved- 
шкэш na svaki naCin budu svoju dobro 
zasiuzeno plaCu dobili na galgaj. Admiral 
zapovednik od medjunarodnih ladjah strogo 
zahtéva, da rnu vu ruke daju krivce. TamoS- 
П)i narod i stanovniki derhtuC Cekaju, da 
skim predi dojdu europanske gromade vu 
Skutari. da je odslobodiju od vekoveCnoga 
straha

Vu Londonu su veó svi vladarski pos- 
laniki skup doSli, da podpiSeju mir. Bal- 
kanska probléma nije stém niti pák nemore 
stém svrSena biti Bulgarci brsóas sami budu 
mir sloíili s turóinom i od saveza druge 
Clane pustiju neg si sami délaju zase svoje 
izvanredne poslje. как najbolje razmi|U. 
Grki i bulgarci dán na dán se tu ill tarn 
posvadiju i poleg toga krvno stuCeju De- 
lidba je ona Balkanska komplikacija, poleg 
kője lehko joS vnogo i vnogo krvi se bude 
preljalo

MinuCe dane su bile viSe vrsti konfe- 
rencije svrho loga, da one soldate dimo pus- 

: tiju. koji su sad s viSeSega na gramci. Aust- 
rianski mmisterprezidenl vu orsaCknn saboru 
sgovoril je, da nuter pozvane rezerviste od- 
mah budu dimo pustili. Najpredi budu om 
isii dimo, koji naj du2e vremena slu2iju i 
koji familiju imaju. Так raCunajo da do zad- 
njoga majuSa sve budu mogli dimo pustili, 
kője to iSlo bude. Za vezda su najsilneöe 
konfliktusé stiha i vu miru razpravili med 
sobom, daklem néga tak silnoga zroka, da 
joá i od vezda tak napujene regimente der* 
2iju tam, как i vu boj ni m vremenu. BormeS 
i vréme bi veC bilo, da bi ljudstvo, kője sad 
na granicaj slu2i, da bi jedenput dimo bilo 
odpuSCeno, da si svaki opet dalje more sebi 
i svojemu obitelju kruha slufciti. ViSeput je 
bilo to obeCano, sad ledenput ilak islina bude.

Vu Skutariju veliki pánik je, jerbo tak 
misliju, da medjunarodni soldati nebudu 
mogli stiha prék zeti varasa BeCir brigadír, 
zapovednik Skutari »grada nije joS ufal na- 
znanje dali svojim sedem jezer soldatom, 
kője joS vu varaSu ima, da grada mora 
sprazniti i njega europanskim vladarom prék 
dati. Toga se boji, da montenegrovci se opet 
sbunili budu. Vu varaSu srbski buntari i 
komitaCik hódiju. koji skrivince érnogorce 
proti Nikiti buntaju. Med montenegrovskami 
gromadi veC nikakvi red nije. Ofíiciri i prosti 
soldati skup se napijeju, potlam pák se med 
sobom posvadiju. Fo nőéi pijani soldati ho- 
diju po varaSu i Bog zaCuvaj da bi vu tak- 
vim polo2aju stranjeki Clovek se na vulicu 
pokazal. Sereggi nadbiSkup éistam rnisli, da

medjunarodne gromade kesno budo doSle 
vu varas. Strabo je nadbiSkup, da monteneg
rovci nabudu s mirotn ostavili varaSa. neg 
med pukom krvno kupeliSCe budu naCinili 
Od druge strani pak se to bojiju, da s okol- 
nice malissori vd^reju vu varaS i onak budu 
silili. da montenegrovci vnn odideju. To, ako 
se pripeti. opet vnogo krvi bude se preljalo 
VeC jedno jutro strahoviten strah je obiéel 
naroda, jerbo glas je poCil. da osem jezer 
malissorov ide proli varaSu. Sad na veéer 
viSe ni pustiju montenegrovske soldate vun 
s kasarmh. takov glas je. da su se sbunili 
Stanovniki lerpeCeju i pripravljeni su veC na 
najhujSe

Sad su bulgarci slu2beno dali vun, ku- 
liko ljudstva su vu célim boju sgubili. Ako 
je ov iskaz istmski, onda ovak stoji stvar 
Opalo je 330 otíicirov i 29 jezer sedemsto 
i jedenajst deCkov Plazérano je 950 oífici- 
rov i 52 jezero petstopetdeset prostoga sol 
data, sniknolu je 3193 Cloveka, sve skupa 
sbije: 83 jezero petstoCeterdeset i jeden Clo- 
vek. Tuliko krvi se preljalo samu od jedne 
strani. Ako pak si premislimo, da svaka 
vlada táji i niti jedna po istinskim neda 
vun svojega strahovitnoga egubiCka, onda 
zasegurno moremu véé to po navadi znali. 
da barem joS jedenput tuliko su sgubili. Vu 
ovim raCuno nisu nuter srbi, grki, turCini. 
montenegrovci i albanci. Ako jedenput svemu 
bude kraj, onda morebiti budemu barem po 
priliki zeznali, da 1912—1913 leta, kuliko 
krvi su preljali na Balkanu.

Pripetilo se, kaj smu tak dugó Cekali, 
ov mesec 14 ga medjunarodne gromade pod

Glas mirovni iz groba.
Ima ijudih, koji bi uviek samo rat vo- 

dili. ali ima ih i takovih, koji su zakleti 
neprijalelji ratovanja, a med ovimi sani i ja

Ja neinogu sve ljude za krvoloCnu 2i- 
vinu dr2ati, makar da sam veC bil i о pro
ti vnom osviedoöen; meni ее poviest, na ko- 
bko je krvlju pisana baS nikaj nedopada: 
ja polag svoje najbolje volje nemogu viero- 
vati. da bi najveCa kultúra stala u oStro 
nabruSenih bajunetah, a najveCi napredak i 
znanost. da bi stal u tóm, tko najbolju i 
najprikladniju inaSinu za ljude ubijati iznajde

To je istina . . . ratovi su bili i budu- 
koji se moraju u kulturne velike Cine bro- 
jiti. jer su naisvetija prava CovieCaustva 
proli napadaju barbarah branili. Ali poSlo 
je »bolje« uviek neprijatelj »dobroga«. to 
Ce dojti vrieme, — a i mora dojti, kada Ce 
svaki Covicк i »dobroga« pravednoga rata 
za veliko zlo dr2ati, pak ga »boljemu« miru 
zaposlaviti.

Pak ako danomice napredujuCe izobra* 
zivanje duöe i srdca, joá neuzmogne toliko 
uCiniti. da Ы ljudi znali cieniti srecu mira 
naprarna nesreCi rata, onda se ja zahvalju-

jem na toliko razkriCanoj kulluri, pak se 
radje potegnem nekam med brdine, gde Cu 
pri pustinjaCkoj koéti sa 2irom i divljim 
medom Cekati onoga pravoga donositelja 
mira — smrt

Mene neizmerno srdi, ako posluSam i 
Citam, как ljudi, koji drugoga dima puSki- 
noga praha nisu difiali, izvan onoga iz mu- 
2arov na tielovo ili u goriCnom branju, te 
koji po9ve sigurno pri toploj peCi u zapeCku 
sede i od onud rieCmi i pismom samo onak 
okolo sebe maSu, sabljom eieku, bajunetom 
bodu a puSkom strielaju — dakako, eve 
jezikom — как da hocu eve, kaj hodi, plazi 
i leti uniötiti Velika je prostola, kad netko 
dva mirna Covieka u krCmi zavadi, da se 
poluku, a on iza loga njihovo vino popije, 
a joS veCa proelota je, ako puntari ciele 
narode pobune, a oni onda cigarojn u ustih, 
u sigurnoj sobi novinske redakcije pifiu как 
rat teCe — как se bitka za bitkom dieli! 
Oh, kgkova strabota Ie2i u toj rieCi *Rat?I«

Popitajle samo bolniCara, koj po boj- 
nom polju iSCe ranjenike, popitajle lieCnika, 
koj po barakah svoju pomoC pru2a ranjeni- 
kom, jeli рак ovi rat za takovu hvaljenu 
liepolu dr2e. Popitajle roditelje, koji su svoje 
mlade sinove proti neprijatelju poslali, po-

pitajte 2ene i diecu, Ciji mu2evi i otci su 
u rat otidli. popitajte nierna, a ipák puno 
govoreCa trupla. koja u velikom skupnom 
grobu gnjiju, popitajte one bezbrojne lazare. 
koji sa verklecom od dvora do dvora kraj* 
care ib falaCec kruha pobiraju, oni vam neka 
poveju, как liepi je rat!

Samo jedan эе veseli ratu, a to je smrt 
9a svojimi pomoCnici, kugom, kolerom, ty- 
phusorn . . jer onda se puné njezine ko
moré u zemlji, kad ona more evojom kosom 
po volji kositi dok se zatupi

Tko u ratu зато veselu viku pobiede 
i junaCke piesme Cuje, tomu manjka jedno 
vuho, a tko зато u domovinu vraCajuCe 
se obladavce vidi i как njim liepe dievojke 
iz oblokov cvietje i lovorvience dobacuju, 
tomu manjka jedno oko Nuderte sluäajte i 
hripanje umiruCih, pak poglednite na miije 
daleko krvavo bojno pofle sa izmrcvarennni 
trupli, ako hoóete baS sve Cuti, sve videti i 
u srdcu sve oCutiti! — Citajte diela drtav* 
nog savietnika Blocha ili ralne slike Frens- 
sensa, Uhlove; a poglednite si kipe WereSa- 
ginove. do danas nenadkriljivog malara ra- 
tovah mozbit vam ipak projde veselje 
za ratom!

Em mje niti potrebno sve strahote



vodjom Burney englezkim admiralom sveCa- 
nostjom su vu Skutari doSle i prék su zele 
od rnontenegrovcov grada, kojega su po Casu 
Nikitovi pastiri ostavili. Stém se je sluZbeno 
zakluCila sudbma Skutarija, koj je tulikoput 
zrok bil, da céla Europa plamne. Sest me- 
secov su vdirali uuter montenegrovci vu 
zadnji grad Turske vlade vu Europi, med 
tern toga ziSli su se europanskih vladarov! 
poslaniki vu Londonu i jod ni narodienoj' 
Albamji su odsudili varaäa. Nikita niti vuha 
je ni gibal na ov sluCal, podjednoma je zato 
ruäil varada. Nato su europanski vladari 
blokada odridili na morju proti Montenegro, 
Crnogorci рак su ravno vu ovim vremeno 
s gladom strapili i preobladali grada. Zatem 
je par danov tak stalo, da se nemere minuti 
boj Europe, nazadnje je rus odtro zapovedal 
svojim brajenikom, da naj mirni budu. Nikita 
je sad drugo ni mogel, moral je posluhnuti 
Crnogorskoga branitelja. Nikita je nazadoval 
i tak je opet oseguravani bil mir Europe. 
Sad рак, da su veC vu Skutariju medjuna- 
rodni sold iti, Europa je zadobila satistakciju. 
Blokad na morju je prestal i Io je englezki 
admiral svéto naznanje dal

Vu medjunarodni gromadi je samu je 
zero soldata kője su na Bojana riéki na 
Austria-Magjarskih i na Tal|anskih ladjab 
vu Skutari odpeljali.

Medjunarodno gromado je Burney ad
miral vodil i popoldan ob dverna vuraj su 
vu Skutari doäli BeCir montenegrovski gene
ral vuii s varada je Cekal admirala i tarn 
ga je s govorom pozdravil, admiral s par 
réCmi je odgovoril. Zatem su nuter iSli vu 
varaä Medjunarodni soldati odmah su zav- 
zeli sluZbena mesta i tarn su s* nastanili. 
Admirala su soldaCkom paradom pozdravili 
i zatem srbske i Crnogorske gromade su os- 
tavile varaSa Dtklem itak nije se nikakvo 
zlo pripetilo, как su to napré Cekali i vun 
skriCali Sad se opet bude mogel varaS vu 
miru nazat povekSavati i ljudstvo, koje je 
do vezda tuliko terpelo opet vu miru bude 
moglo svoje zadaCe sverSavati.

Iz Saloniki piSeju, da med Drama i 
Seres mestah grki i bulgarci osbiljno su se 
pograbili. Bulgarci sa Stuki su slrélali na 
grke. Po Casu su grki vekSo pomoC i Stuke

dobili i lakov ogenj su s;pali na bulgarce, 
da su ovi bélo zastavo inorali podiCi. Osem- 
deset bulgarcov su grki zarobili, takodjer 
Cuda mrtvih su sgubdi. GrCki sgubiCek je 
nepoznati.

Srbski-bulgarski kontliktuS odluCenomu 
punkto se do Spanciral. SpalajkoviC srbski 
poslanik 15-ga majuSa je prék dal bulgars- 
komu kormanu jedno listinu, vu koji Srbija 
zahtftva, da ona mesta koje je Srbija 7:*v- 
zela vu Macedoniji i vu Stari-Srbij» da 
srbsko imanje ostane.

Vu Sofiji su jako srditi na ovu listinu 
i tak veliju. da Srbija stém nikaj drugo neCe, 
как bója. Так veliju. da Srbija naj ni misli, 
da je Bulgaria Cistam oslabila vu boju, naj 
se samu poCme, veC bude vidla skim ima 

I posla. Vu Bulgariji tak misliju, da vu ovim 
I poslu opet su rusi poCeli inéSati karte i da 
jBuska sa Srbiom oCe kaStigati Bulgariju,
I pokehdob je ni Stela vu svakim poslu ruse 
! posluhnuti.

Opet vu Belgradu tak veliju, da vezda 
se treba zraCunati Bulgariom. kad je osla- 

; bila. Grki i rumunji bi pomogli Srbiji.
No, Ci se ovi tak spravlaju |eden, proti 

drugomu, onda za kratko vréme se budemu 
doCekali drugi »Balkanski boj«. Nikaj nas 
drugo tak ni stara, как uaSi deCki na gra- 
nici. Naj se balkanci 'tucejo, как se oCeju, 
ali kaj bude s naSemi rezerviSti? Vnogiput 
njim je bilo obeCano, da sad budu je odpus- 
tili, pak su je ni mogli. Bazmi se ako se 
opet tak Crna juha kuha na Balkano, da. 

i niti vezda je nabudu rnogli dimo pustiti, 
makar je veC odluCeno bilo to, da do zad- 
njega majuSa budo domaj

Ministarstvo nernore tak dugo sprazniti 
granice, doklarn se prék grizli budo. Nigdar 
nije zn iti, kaj se more pripetiti, zato zavez- 
da joS svi deCki budo lain ostali. da braniju 
orsaga i nas Morebiti. da nekoji budo doSli 
zato dimo, neg как se Cuje samu jako mala 
stranka bude lak sreCna.

Cetinje. Put od Kattaro, do Cetinje.
Ov mali varaSmec. ovu selo za vezda 

najbolje nanimljivo na célim svéto, svo- 
i malim, ali segurnun pukom i svojim

lukavnim starim kraljom. Sad kad je za 
jeden Cas, zaistinu da samu za jeden Cas 
boj na nexolja minula, Crnogorci su jako 
tugujuCi i dán na dan vise je onih, koji 
na glas zahtévaju, da se Crnogora skup 
sklopi sa Serbiom. Daklem sad, da je to 
bojna nevolja za Uratko vréme preminula, 
vrédno je malo se sim-tam obrnuti vu Ce
tinje glavnim varadu Vnogiput je nam dal 
posla i jód Cudaput nam bude muke zavdal 
ni samu nam, neg céli Europi. Od Kattaro 
do Cetinje sve skupa Cetiri vure moCi dojti. 
Za Kattaro svaki véli, da je lépi mali dal- 
matinski varad, i med Kattarom i med Ce- 
tinjem je ravno takva razloga, кик je med 
onirna Crni bregov, koji Montenegro od vu- 
Cenoga svéta zapreju.

Med ovimi varadi podta automobil vozi 
mesto Zeljeznice i to Cistam redovito. Sad, 
da su tak Crni glasi létali po zraku, pripe
tilo se, da automobil vide danov je ni mogel 
sluZbo sverdavali, jerbo vu céh Crnogori 
neimaju benzin tabriku, vu Kattaro pak su 
njim ni dteli dati i poleg toga céla Monte
negro Cistam je bila zaprta od svéta, kakti 
jeden zakleti grad. Automobil je na jakoma 
napravljeni s velikami kotaCi, da more breZne 
pute lezi i sigurnede obhoditi. Vu kuCiji osem 
sedalih ima. dvé napré kre doílőra, dest pak 
odzaja. Cistam odzadi ima na lokot zakle- 
jenu Zeljezno dkatulju, vuCem podto vozi. 
Na svaki strani, montenegrovski cimer stoji.

Od Cetinje do Kattaro deset korun 
kodta putna karla. Na podli se dobi i na 
zadnjim kraju öve ni nagovarajuCe réCi sto- 
jiju : »Za putnike direkcija nije odgovorna. 
Za Zivot i za blago svaki je sam odgovoren!«

Automobil od Kattaro do Cetinje po 
samih bregah vozi. Put je do Crnogore kra- 
sen, ali как prék granice dojde, nije videti 
vide nikaj zelenoga, same prazne goletne i 
Crne peCine tak, da Cloveka nekakov strah 
obhaja, ali bude odovut i ziv nazal mogel 
dojti.

Po puto svakojacke tvrdjica se vidiju, 
soldaCke patrole, как zastavami jedna dru
go) made i naznanje davlje, da kaj vidi 8 
brega dőli. Negdi pak strabovitni dtuki zijaju 
dőli iz brega na Crnogoru.

rala toCno opisivati, za razmeti moCi; vide 
kral je dosta, da se зато blesne i da зато 
mali diel bojnog polja razsvieti na kratko 
vrieme.

Takov blisk mi je nedavno dopal do 
ruk, pak ga hoCu med moje vriedne Citatelje 
pustiti, neka un razsvieti liepole i ugodnosli, 
koje rat sobom donada.

Dobil sam od jednog domaCeg deCka’ 
koj polazi nedeljnu dkolu, onemi Zutemi 
mrljami tuhtenoCe zaprljanoga lista na nie- 
maCkom jeziku (za to mi ga je i donesel, 
jer sam ga nije niti znal proCitali, a niti ga 
nebi bil razmel) Taj list je íz ratne godine 
1812, iz vriemena onog slrahovitog zimskog 
rata Francuzke pod Napóleonom I proti 
Huskoj. a pisani je 28 decembra

Svaki. koj poviest pózna, zna, da je 
táj ral radi nepogodnosti vriemena, onda 
radi osobitog naCina ratovanja rusah, za 
francezku vojsku zlo izpal. koja je posve 
propala.

Akoprem svojim slabim pamtenjem ni 
sam pri|atel| brojkah. hoCu ovde ipák ne- 
koje navesti. koje neka mojun Citateljem 
sluZe za razjadnenje i nauk u toj stvari:

Napoleonova velika vojska je brojila

dne 24-ga juniuda Is 12 god t. j. onog dana, 
kada je predel preko granice u Rusku 
450 000 ljudih Dne l9 ga oktobra iste go
dine . . . .  100.000. I niti miesec dm kasnije, 
najme 9-ga novembra . . . .  40000. A tri 
tjedna kasnije. 28-ga novembra . . . .  samo 
lő 000 ljudih !

A Husi, koji su bili obladavci. zgubili 
su u tóm ratu 300.000 ljudih. Dakle je 
735.000 najjaCih mladih ljudih za pet mie- 
secih poginulo. 735000 obiteljih je plakalo... !

A kaj je to proti poZaru kazalidta u 
kojem 800 ljudih pogine. kaj je to proti 
potresu u Lizabonu gde je 30000 ljudih 
poginulo, prava dieCinja igra! A ipák je i 
lo veC strahota.

I sada pisec lista, koj je stanoval u 
Marienburgu, pide о biegu nevoljnoga os- 

i tatka lakó velike i gizdave írancezke vojske, 
I koja je sigurna hi la. da Ce ohladati. sliedeCe:

Marienbtirg dne 2S-ga decembra 1S12.

Dragi p rija te lj!
Mi ovde irnamo stradnu sliku 

razorenia veC tjeden dni. a najgore 
smo zadnjih Cetiri dni imali. Öve nőéi 
je ovde prenoCilo jezero oficirah i

vide jezer soldatov; domaCi ljudi su 
morali iz svojih kuCah u podrume se 
preseliti, a po ulicah je sve puno sol
datov i konjov. Oh BoZe! Kako izgié- 
daju té ljudi? Oficiri prvoga ranga 
nisu od svojih slugov za razpoznati; 
oni plaCuC prose za mieslo pri peCi. 
Postelj, to je veC neCuvena blagodat,
— ima i takovih, koji umiraju, а то- 
raju dalje u stradnu zimu, gde ih se 
veCina smrzava. Od svih, koji su ovde 
proäli, samo ih je nekoliko, kojim se 
na tielu nebi nekaj smrzlo. Po 4—6 
oficirah su bili u jedne sane strpani, 
kojim su bile smrZnjene noge ili ruke 
odrezane, lica su im bila smrZnjena 
i na falaté od zmrzlavice ranjena. Svi 
krice. »Toplu sobu — toplusobu!« 
Ali tako kriCeCih su jezere, a tko 
more pomoCi? Kad su ovuda onamo 
prolazili, bili su u atlasne dolame ob- 
leCeni sa leskajuCimi se kacigami na 
glavi, a sad su u gunje i canjke za- 
motani — dragoneri na konjih i 
piedice. mnogi bosi saoteCenimi,modro
— ranjenimi nogami.

Ovakovi prolaze, a da po Я—4 
dana nedojdu'do kvartira, gde bi se



Hatar je put, koj je stém hujái, skim vavaéarhelyski vatrogascisvojorr glasovdnom véé pomalem more svoje sluZbene posle 
dalié se dojde vu Montenegro. Crnogorci ni bandom. Naj poéiva vu miru BoZjem. sveréavat'. Minuói tjeden Hampolla kardinal 
zahtévaju putnice. stém bolje strogo vizité- — K ata s t ro fa  b u lg a r sk ih  so ld a to v .  na éas BoZju. meéu je  sluZil vu Sv. l>etra 
raju sve austrianski Zandari. To pak je zato Bulgarske soldate su iz Saloniki peljali po eirkvi. gde su svi kardinali 1 biékupi nazoéni 
potrébno. da s dalmatinskih kasarnih dan Zeljeznici. Okolo Drama varaéa dvajstipet va- bili. Ravno one dam* i tiisto magjarov je 
na dan probaju od örnogorcov sbujeni i gonov se je odkapCilo i doli odletelo po bilo vu Rimu. koji su pozdravlat hodili papo. 
zamitjeni horváti i srbi Vu Kattaro dan na bregu. Naproti je  jeden drugi cug vozil — Zita n a d h e r c e g o v ic a  vu Pozonu . 
dan videti bez bajonete sve podrapane i skojim su se tresnuli. Tridesti soldatov je ßuj^uei princ i njegva Zena Zita nadherce- 
bez dapke bake, kője Zandari dotiraju sj odmah vumralo, dvésto pak su *e te4ko govjca *pancirali su se vu PoZonju. kad je 
medju bregov, gde su je vlovili. Zato lak oranili. _  nadhercegovici napamet do é lo ,danuca jed -
strogo paziju na granicu, prém minuCe Ijedne,; — N ad h e rcego v ic e ,  k ak t i  z iv o ta  inoga éesla Gdmah su vu jedno brijacko 
kad je boj na jednim lasu visel Automobil b ran i te l j ic e .  Vu Triestu Karolj István nad-jo||lcinu is(i Tam su ravno tri leitinanti bili, 
samu vu jednom mestu stoji i Io vu Nje- hercega »Ul« zvanoga jachtu jedno kuöiju koj e su ravno detici sopunom namazali. kad
guöo. to mesto je véé vu írnogon. su na brég spravljali Na bregu su Della [gu visokj gosti nnter t]0§|j. § vi tri lak. как

Vu Cetinji najvekéa hiZa je kraljska Bona Albert i Zitter JoZef kuéiái konje za - ! su jakj gorj sk0£j|j j p0 soldaékim se 
palaéa Na jeden étok je zazidana i sbilja preZuvali, da se skuéijom odpeljaju. Kad su pok|oniji prjncu i nadhercegovici, koji su 
neima kipa, как druge palaée. Pred palaéom véé na kuéiji bili, konji su se hitro splaéili koniaj mogjj sméha vusebi zaderZati kad 
éetiri elektriéni lámpáéi goriju od veéera do i zesimskupa su vu inorje skoéili. Na »UI« gu spazj|i á0punate leitinante. Zita si hitro 
jutra. Vulice takodjer s elektrikom svétiju jachto su bile nadhercega dvé éeri. kője su zabere j ednoga Ceé)a x pjta ka , ko§ta. Briaé 
ali samu na veéer do devete vure. Kak de- nesreéu spazile i odmah su snekojim mat- j 0 0Cjg0V0rj|. da dvé korune. Bojduéi princ
vet vur mine taki se éuje trobentanje, to rozom vu éun se seli i napomoé isle. Zil- zeme Vun bugjelaruéa i siple peneze na stoí
tuliko zlamenuje, da od vezda niééi se nesme tera su jóé za vreme vun potegle. drugoga j zapjta j eP ^  j osta? Briiaé je videl da 
véé na vulicu pokazali, drugaé ga primeju su véé ni mogle odsmrti odsloboditi. Doklam (jeget fp|erov fajj ар nij e §tej f0 p0vedati 
Pred palaéom stoji öilbak, éerlem kaput, su branitelji na lice mesta doéli. nesreéni 2 atem su visoki gosti Zurno odiéli. 
műdre hlaée i fez ima na glavi. Puéku na élovek je véé vumral
ramenu, revolver za pojasom. To su kraljski _  Sreca kuharice. Njari Erhöbet. .. ~  P 1 a t , a \ Рг , 1 n a v u c i ‘
gardiéti. kuharicu velika sreéa je postigla. Letoénjega e  Jü ;  B° b,S M/ ha,J ^ranSebeékoga navuéi-

Vulice su éiste i strahovitno je sve najvekéega hauptretera je na sreéki dobila. te,Ja s % °.™ la'n,llom 5,e,‘ Pod ,uU
posud tiho i mir, istog hoda nije éuti.jerbo Tristojezer korun je gvinula i sad viée ne- Plls ' t i  Podkopali su hiZu i dinamita su 
vu opanjkih hodiju tamoénji ljudi. Okolo bude morale sluZit. istradali.  podleé.h. kp, se strahovitnom jakostjom spro-
varaéa su visoki bregi. Po dano je lakva _ N psreca  na  Uolodvoru V7u Zom- ^nP su. ~e zriV  ?' Hl na sreCu ra\no
vruéina. da skorom nije moéi premagati, na , n i w,inrivnri zanovednik Giulai Pál ^‘l ,n^0"a 111 domaJ ' , a  ̂ se n* mo8la 
veéer nak odmah takva zima nastane da , U 0Í  ̂ ко|ос1'®га zapoxednik bj vekéa nesreéa dogoditi. Так misliju. da zatoveéer pak odmah lakva zima nastane, da |ak nesreCno je doéel pod jeden lokomotív, gteli navuéitelia skonéati ierbo iako oétn, 
bez kaputa nije moéi vum ostati. л .... evpaíl 4íi,.nbii Odmah ír* vumral I síén navuciieija sKoncati. jerno jaKO osiro

Tri hoteli sn vu vara«u iedna trafika 3 ‘ . 0 .1. . J v  . . ' j e  zahléval. da deca vu ékolu liodiju Poéi-ir . noteii su vu varasu, iedna tratika Do|| Vp ,c e m  rusk i  officir. Na ru sk i ;J • J
. sedem étacunov. Ejud. su sm.rum na vu- granici tri ruski pijanl oificiri su prék .neje n,Te,je /aní,ari ' :CCJU
licaj ili pak vu turski kavani. Dvé vrsti jQ^jj j jeden smed njih zaparado je étel Vekovecna svéca. Ni sdavnja je
oprave je videti, oificiri rusko opravu nos ju, ;ednomu baki puéko zeti. Baka se je brand vumral Pierponi Morgan amerikanski milli- 
poljodelavci domaéu Svaki ima kapicu na j nazadnje tak rusa vu srdce vpiéil. da je a,'doé. Za njegoy spomenek sad je familija 
glavi. na kojnj je napré monogram: H. 1 odinnh vumral. Istrogu su podigli. da ka\v ledno avééo zapovedala napraviti vu fabriki 
То tuliko zlamenuje: I. Nikola se to рг|рец|0 Svééa bude pet meter visoka i pol meter

-  Car i carevna vu P o tsd a m u . ^ be'a- á0»' ^  b“.le va«ala. Ovu svéCu vu
K A J  J E  N O V O G A V  S Petervara piéeju. .la rar sobom bude xel Sv l e ra <,irkv" budu P f , tav,h- Fa" " lla Je

najataresu Cerku vu Potsdam Za vezda joS *>*ovonla Ja  samu na velike poste ju  sn.eju 
— Umiranie. Po kratkim betegu vum- nije znali. ali nebude i carevica ista na па^ а11 Как \elika меСа je  to. stoga mod 

rat je  vu Itravavaäarhelju Sray JoZel'orsafke venCanje Vilmos resaru fcerki. Kak se fiuje ' a devet lei In gorela podjednoma,
Skole direktor vu feterdesetprvim letu Na brStas svrlio loga nebude mogla ili. jerbo P°. e °  Pa ' ju »amu postne dane vu4geju. 
trojaéki pondeljek su ga pokopali. VnoZina carevié je opet jako beteten. rijezero et predi mine, как bude do kraja
naroda i ékolske dece ga je  sprevodilo na — Rirrt otec papa. S velikoga betega ^ on‘ ^
zadnji put. Nazoéni su bili takodjer i dra- sve pomalem odsdravil bude papa. za vezda — Prehiceni cun. Zempléni Imre 
— ■ ■ ■ ...............  ■ ; diák I llollmann István ministarski éinovnik

odlopili I poéinuli Véera je  oviid cira. koj véé dalje nije mogel. Io je na ^ Un' 8U. se / M ^ü ,0 ^Saru se je
proála konjaniétro a énjirn éetiri puné bil |edan 19 godiénji leulenant teí^ko UM PrekoP‘cnül 1 obedva su vu vodu opali
sane oficirov sa zmrZnjenirni kotrigi ranjeni i sprovodjen svojiin posluZ- Á ri sretu u^ed' ' ‘ ‘zveistno znaju plavati i
tiela, a dielom véé i odrezanimi. То ш к о т : táj siromak. kojega je sama H >u na * ,,a doéli.
su bili oficiri, koji su ovud i ouhii.o kost i koZa moll neprestano: *l)ajte — U m o rs tv o . Barlhoé létvan navu-
prolazili, broj njihovih ljudih je onda mi um rieti!« éilelj na svojim stanu sublimat zvanoga ot-
15 000 íznaéal, a natrag su se sada Oh BoZe ! _ Ovi nesretnici ’ vora Iе Pd- Branitelji su ga vu Hokuá épi-
povratili 10 oficiri i 100 osakaéenih Svj trpimo nevolju Ovde nedo- ,al 0(,Pe|j a1'- do vezda ni su ga mogli spi-
ljudih. Nekoji od oflcimh su bili pri bimo nit, za skllpe ,10VCP meso. „iti ,la zakai J1“ 10 »«pravil. Так mu je sve
nas. medju njimi meki oberstar Car- mlieko mii sira i t d — ja sam Ponjem od snutra sgorelo. da nebude mogel
noll je oslal kroz pet dni, da se od- dann« bil lak srelam da sam za üenu odsdravi,i Tak vpliJ"- da 'iáé  vremena
poí.ne. On ni je bd za prepoznati na- , d|(,ou mo , k j(j po) Ые,,а kom,s le beleguval i zato se áléi ovoga svála vugnoli
prama pr„e zagladjen i podrapan ja _  kruha. -  Ceterdesetsedem i dvajstitri.
sam mu ruháén prikazal. On poveda. . » , ,
da je Io nemoguie pripoviedati, ko- Stirn vas sve pozdravljajuci oslajem , . H '..n a Д' П-*Л 1 г' e i  b ar... ‘ , ... ., ir l la r  zaljulid se vu HegeduS Vendelne Ce-
hko zla . nevolje^ su pre.rpeb, on, V»ä prijalelj N. N. . terdesetsedem let s.aro Zensko, kuja je nikaj
ne samo da su konjsko meso jeh. ni átela znal. od njegve ljubav’ i. OeCka je  Io
vei su dapaee , svoph palih käme- Ja m.shm da ov hat «a kojega je V,- lak razsrdi|0. da vu srtbi napazil je  kad je
radov meso pekli i jeli. Na putu u deli, da ga |e dosta intelligenten i viero- , 7,Kn..|,. , . • , . , , , ,
Kovno, gde nije niti éovieka mti kuée dostojan éoviek pisai, dosta govori. akoprem j sok.mni •’ . . . т ы  к’ ' ч  V  ° V*1 T n
bilo mognée najti, leZali su zmrZnjeni samo mali diel onoga straénoga rata predoéuje vlovih * ' " rN0° a s u  an
koldati na brpe. Oni, joä zdravi, su Tko anj a ,, 0 ,̂ takove slraéne nevolje, . .
véé zmrZnjenim i na pol zmrénjenim pred kojom se isti otupeni atari ratoborci . ~  Vlovlem Sp ion . Vu Parién su véé
svlaé li njihove kepenjke. za da sebe zgnéaju, jóé n pri log rata more govoriti a 8davn,a |)HZlh na ÍednoRa éinovnika za koga
zaodenu: to je bilo slraöno gledati, ,z mira 8P izsmiehavah. on je zlolvor na mishh. da épioni za Nernski orsag Mimiéi 
как su se ovi posliednji po mogué- éovieéanslvu znenflda su mu vu sobu vdrli i tarn
nosti proli tomu branili. su svakojaéke таре  i pisma naéli. takodjer

VCera su m, dopelali jednoga oli- Em’ K° ' , y ' ' Vek-0 svo,u ' '»ovnika su zaprli

к I



Vabont* A ra k . —  C iena Sitk a .
almásat l m.-cent. kor. fill.

í Búza Páemca 20 00 —
Rozs elsőrendű Hr2 18 00 —
Árpa JeCmen 12 00 —
Zab ‘ Zol) Ifi 20 —
Kukoricza Kuruza suha Ifi 40 —
F ehérb ab u l  Grab beli 19 00 —
Sárga bab * fcuti 1 Г> 00 -

Vegyes bab » zméSan 13 50 -
Kendermag Konopljenos**me 22 00 - 
Lenmag Len 19 00 -
Tökmag Kosciee 25 00
Bükköny Graborka 12 40

□  -  - □

CsáKtornyán 5<3з
tanítóképző intézet mellett) levő Ü Z 
LETH ELYISÉG , mely füszerkereske- 
désnek vagy g ab on abevásárlási he 

eisa t lyiségnek igen a lk a lm a s,

b é r b e a d ó .
-■  ■■ ' Bővebbet ugyanott. <

□  ........... — □

<а м л ><л м л м а м л м л м л !4jP\ w l  dy ► i y r i

Az emberi kéz mint sérvkötő 
SElSmitS 1 Ш 1М Ш !

K érjen  ingyen prospectust!
Z á rt borítékban  portóm én  tesen küldi

Р0Ш 1Ш  SERUAKPUbAIORIUM
speciális orvosi ren de lő in tézet

w w p ö r .  m .  « н о м  to. f« « ww . "

w )  t T i

H IR D E T É S E K
FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN 1

felséges ízű febér vagy aranysárga csemege mézet
»«»-• 5 kg-os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a
- M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest, VTáci-ut 108 af. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosiást!

■  ------------- ---- -  - = ^ i

Hirdetmény.
A Csáktornyái Tárházak r. t. raktárhelyiségében folyó 

hó 21-én, délután 2 órakor 2606 kg. rozs és 387 kg.
rozs-rostaalja hivatalos árverésen a legtöbbet ígérőnek el- 
adatik.

>  ■ ■ - I I



HeppMáíMrw
Rakóci-ulica hiíe broj 18. poleg Kraljevskoga sutfa 

Ima takaj trgovinu  
od najbolse vrsti

v a p n a .
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

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

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

pana suba bukóvá  
Meu-* drva na vagu.

A lsódom borr/n egy Jó  
fo rg a lm a

kovácsmübely
a h o z z á v a ló  s z e r 
s z á m m a l eg yü tt 
a z o n n a l b é rb e a d ó .

B ő v e b b e t  m e g tu d h a tn i KOVÁCS 
ISTVÁN cipész mesternél Alsódom- 
,2€ 1 - 1  b o rú n .

BADACSONYII
BOROK!
Saját termésű jóm inö tégü  

borok

HEGEDŰS A ELEK
föld* ás szőlő birtokosnál.

Levélbsli megkeresések:
Z A L A C S A N Y B A .  Z a la  megye  

küldendők

■ - _______

Ю  Q ftU t I b i i t  I t t  H l Я/к Як Я к ЯкЯ к Як Як Як Як Як

Olceó bírtok!
Szlavóniában D a r u v á r  m e lle tt

я vasúti állomástól 2 km., egy 350 hol
das birtok instruktiával e la d ó . A bir
tok árúnak csak a negyed része szük
séges az átvételhez, a többi tetszés
szerinti időre a n n u itá s o s  törlesz
téssel. Nagyobb parcellákban is eladó.

Bővebbet WIDTH BÉ LA tanító
nál S í t  p l  ja  /ipa. posta KoncanU a.

est 1— 1 

-t

Щ

Kiváló új tájborok: Meghívás, в«""»
U ís i i t i i  es M i t i i l e i m l i i i  Szölíieleotk B e re r ié M e  R é s n i t a á t i

Elnök Nagyméllósigu Dr. KÁLLAY ZOLTÁN v. t>. t. t., Hevesvárm.- főispánja.
Igazgatóság székhelye: GYÖNGYÖS, (F6-tér, Lubyház, Új bankpalota.)

postafiók I. ez. —  CcUfon ez. —  Sürgönyeim: Vísontamátra.
6 ,ooa — ion évjáratú és új fajborok. Hazánk legnagyobbterm ő hegyi oltvány szőlőtelepei:

Pecsenye, csemege, szam orodni és a szu-b o ro k . Beültetett terület 540 Hold. Évi term és .2,000 Hltr.

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

Borfajok: Mezes. ezerjó, Rízlíng, fúrmínt (8om), ftárslevelü, JVIuekát- 
Otonelt. Cbasselas, Kövidinka, pozsonyi, 6rdeí, JVIuetos, (Vladelaíne, Kadarka,

Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet.

Zala-. Vas- és Somogymegyei képviselet:

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

Jutányos áron eladunk 1200 hektoliter Poleg jeftino cieno prodamo 1200 hektoliter !

=== uraságí bort, .= Vlastelínsko-víno =
melyek az alább termelők pincéiben lekszenek kője pri sledecim sgotovilelji leáii u pivnici i ta- 
s ott előzetes értesülésünk jnellett mindenkor nifgte- mo uz n;iáe doglasivanje uviek se mo2e pogledati. 
kinthető.Korcsmárosoknak kívánatra kölcsönhordók. Krőmaiim na áelju posudbalagvi.
500 hl. I. és A. Rauer. Beiece vasúti állomás Bedekovcina 500 hl. I. i A. Rauer, Belece zeljeznicka Ш о п а  Bedekovclna 
250 hl. Férd Sladovic Sv. Híja „ ,, Var. Toplice 250 hl. Férd. Sladovic, Sv. Híja „ Var. Toplice ,
300  hl. Gróf Schmiesíng, Seketin „ Var. Toplice 300  hl. 6róf Schmiesing. Seketin „ ,. Var. Toplice
200 hl. Gróf Erdödy Novimarof. 200  hl. Gróf Erdötfy. Novimarof

A LEX BREYER I S IN O V I A LEX BREYER i S IN O VI
«* -« KRIZEVCI. KRIZEVCI.___________________________________________. _ _ _______LfL~ - - - - г _р_ j-______-.[Л, Г/ША^Л______________________________________I__________

85'1913. úgyszá m.

Hrvcrceí hirdetmény.
Alulirt kir. közjegyző ezennel közhírré teszi, hogy Mayer Jakab ke

reskedő muraszerdahelyi lakos álta l Skazedonig Ferenc gegenthali (Steier- 
ország lakosnak eladott. de ez által át nem vett 2400 darab técz- 200 К 
értékben Muraszerda helyen, eladó fa raktárában 1 9 1 3 .  é v i  m á j u s  h ó  21>-1k 
n a p já n  fi. n. ? ó r a k o r  megtartandó nyilvános árverésen az 1875. évi 
XXX \ II. főzik к '151. §-a alapján készpénzfizetés ellenében a legtöbbet ígé
rőnek elad at ni fog.

Csáktornyán. 1913. évi május 17. ^  3$0Ó VíCtOt 5 l(
i- i kir. közjegyző.

Drnflrncc сЗ*929СЗйЗЯ cigaretta hüvely es papír anconarcotíco
Г I U31 Сии vattával ♦ Kapható: Flschel Fulop (SrR A U SZ SÁNDOR) papirkereskedésében Csáktornyán
иш нивш ш Ш атттш ш ш ш тш 0тттттвш тш ттт*тттяттт^тш тттш втт»твтш втяш тш тиш тяш 1ш тш ш тявт»тия1ш тш вш яш ш ш атааш апш 1а

Nyomatott Fischel Fülöp Slrausz >ándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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