
A polgári iskola reformjához.
A nyugati államokban újabban mind 

erősebben érvényesül a törekvés, hogy az 
iskolák általában, a gyakorlati életre elő 
készílő iskolák különösen, a produktív munka 
szeretetére nevel|ék az ifjúságot. E célból 
az iskolákat a vidék jellege szerint ellátják 
kisebb kert-, mezőgazdasággal, vagy külön
féle ipari műhelyekkel, ahol a tanulóval a 
munkál megkedveltelve, a produktív élet
pályákra terelik az ifjúság nagy részét. A 
világon talán sehol sem jogosultabb ez a 
lörekvés, mint hazánkban. Az egész nemzetre 
kiható fontosságú kérdés az, tudjuk-e végre- 
valahára igazi produktiv munkára nevelni 
az hiúságot, hogy egy műveli, önérzetes, 
erős produktiv polgári középosztályt teremt
sünk. Ezt a törekvést szolgálják mindenütl 
a nyugaton az úgynevezett munkásiskolák 
és erre volna hivatva nálunk a megMelően 
megreformált polgári iskola, amely tantervé
ben a gyakorlati munkának kellő helyei 
biztosítva, olyan magyar ifjúságot nevelne, 
mely az iskolából kikerülve, felveszi az 
éleltel a harcot s vagyoni lüggetlenségre 
töreksz к Nevelne ezzel egy olyan-műveli 
középosztályi, amely nem irtózik a mun
kától és nem tartja úrhoz nem méltó fog
lalkozásnak a produktiv életpályát.

A megreformált polgári iskola ezen 
feladatát megoldaná olyan szervezettel, hogy 
hét osztályra kiegészítve, tantervében az 
egyes vidékek szükséglete szerint a mező
gazdaságtant, ipartant, könyvviteltant, ipari 
szakrajzol, jogot, nemzetgazdasagtant venné 
fel a kötelező tárgyak közé és ezeket az 
elméleti ismereteket kiegészítené az iskolá
hoz kapcsolt földterületen vagy ipari mű

helyben végzett kerti és mezőgazdasági, 
esetleg különféle műhelyi munkával. így 
minden vidék megkapná az életre nevelő, 
az élettel kontaktust tartó gyakorlati isko
láját, amely magába fogadná azt a sok 
ezerre menő tanuló tömeget, amely nem 
törekszik az egyetemekre. A vidék szükség
lete szerint volna azután mezőgazdasági, 
ipari, esetleg kereskedelmi irányú polg. iskola, 
amely közvetlen a gyakorlati éleire látná el 
az ifjúságot gyakorlati tudással.

Az ily gyakorlali polgári iskola létesí
tésére az első lépéseket már megtették és 
pedig mezőgazdasági irányban. Az Omge 
kezdeményezésére ugyanis Orosházán és 
Csabán az ottani polgári iskolákat 7 osztá
lyúvá fejlesztették mezőgazdasági irányzattal. 
A teknikai irányzatú polgári iskolák átszer
vezését a közeli jövőre tervezik

Az itt elért szép siker buzdította Toronlál 
vármegye kir. tanfelügyelőjét. Grézlo Jánost 
is, hogy a törvényhatósági bizottságnak leg
utóbb tartott közgyűlésén a polgári iskolák
nak országosan történendő átszervezése tár
gyában indítványt tegyen

A törvényhatóság magáévá tette az in
dítványt s határozatából kifolyólag az összes 
törvényhatóságokat megkeresi, hogy intéz
zenek (elterjesztést úgy a vallás- és közok- 
lalásügyi, mint földművelésügyi miniszterek
hez, hogy az összes polgári iskolák hét
osztályúvá íejlesztessenek mezőgazdasági és 
teknikai jelleggel.

Ilyíormán létrejönne az az iskolafaj, 
mely a produktív munkára nevelne s a 
maga kelletéből minden irányban, elsősorban 
mezőgazdasági tekinlelben önálló, tetterős, 
kezdeményező képességgel bíró egyénekei 
bocsátana ki az életbe

Mostani iskoláink, meglévő szervezelök 
mellett ennek a követelménynek megfelelni 
képtelenek. Sem önállóságra és tettrekész- 
ségre, sem találékonyságra és jellemszilárd
ságra nem nevelnek.

Új szervezetet kell adnunk a néphez 
legközelebb álló középfajta iskolának, a 
polgári iskolának. Arra kell törekednünk, 
hogy a polgári iskola a gyakorlati életpályára 
való nevelés szem előtt tartásával kitartó 
munkára, önbizalomra, kezdeményezésre is 
nevelje a rábízott »ifjúságot, hogy a lehető
ségek józan és becsületes megítélésére képes 
legyen.

Ily szervezettel életképesebbé lennők a 
polgári iskolákat, mert nemcsak nemzeti 
tekintetben, de nemzetgazdasági szempontból 
is szolgálnák a Haza kultúrájának az ügyét.

Heti levelek.
Irta : Pont.

1.
Papp Imréné . . . .
Ki volt? És ki most?
Éldegélt, mint sok ezer ember e világon; 

dalolt, sirt felváltva; talán csókolt is ifjú
korába n s kitüzesült az arca . . . .  Később 
eljárt az idő; orcáin pergamenszerű baráz
dákat vont az életküzdelem ; fakúlt rongyokat 
öltött s foltos batyujával kopogtatott be 
házról házra, mondván: »Adjatok, amit az 
Isten adott!«

Mint szánandó féreg halt meg Papp 
Mihályné, a zalaszentinihályi koldusasszony.

Talán soh'se láttam, reszkető kezét nem 
nyújtotta leiéin az irgalom garasáért: mégis 
mintegy elöltem áll fényes glóriával övedzett

Valaki meghalt.
Irta: A lm á ssy  G yu la.

A négyes szoba előtt csoportosultak a be
tegek. Stem, a vékony nyurga zsidó gyetek meg
halt. Délelőtt még kint feküdt a folyosón : tréfált, 
talán nem volt olyan jókedvű még soha. Egész
ségesnek érezte magát s lement sütkérezni a többi 
betegekkel a napsugaras kertbe. Délben elkezdett 
köhögni. Fullasztó erős roham támadt rá orvul, 
mint a gyáva gyilkos és percek alatt végzett az 
elsorvadt testtel.

Az orvosok izgatottan járkáltak. A nagy bete
gekkel leli szomorú helyen is félik az orvosok a 
halált. A halál cinikus és kárörvendó : kigúnyolja 
a komolykodó doktorokat. Vitatkozik :

— Nem ér a munkátok semmit Harcoltok 
velem s ha életben marad egy beteg : felfuvalkod- 
tok. Azt hiszitek, a tudománytok segített, pedig 
csak nekem nem volt kedvem dolgozni. Ha én 
jövök, hiába erőlködtök : én maradok az úr.

Erősebb idegzelfl betegek egv-egy őrizellen 
pillanatban benyitottak ma a halottas szobába. A 
zsidógyerek kinyujtózva feküdt az ágyon. Kezeit 
ökölbe szorította, megrémült szemei kimeredtek, 
ahogy kimeresztette a rátámadó halál.

Az orvosok szétoszlatták az ajtó előtt 
ácsorgó betegeket. Rövid időre megtisztulta folyosó, 
de azután újra csak összeverődött a tömeg.

.
A nagybeteg sorvadó embereket izgatta a 

halál. A maguk sorsát látták. Külön, külön tele 
i voltak bizalommal az élethez, de így a halál 
'szomszédságában, egymás csontos arcát, beesett 
szemeit vizsgálták: ki következik? Visszafojtották 
a köhögésüket: féltek. Mellükre nehezedett valami, 
nem tudták a lélése, vagy a kór?

Az asszonyok sajnálták az anyát. Messzi 
vidékről hozta a beteget egy hó fehérhajú, roskadó 
teslfl öregasszony. Most talán el se jöhet a teme- 

I lésére.
Itt gyorsan végeznek a halottal. Az élők 

közűi kiragadják hamar; beszegelik a fekete 
koporsóba. A falú temetőjében külön sort hagytak 
az intézet halottainak. Meddig lesz elég?

Nem várják meg, tesz-e valaki virágot a 
( koporsóra ; az anyja, a testvére, a kedvese akar
nak-e rögöt hajítani a sírra ? Sietnek eltemetni, 
mintha félnének, hogy magával visz valakit. A 

I nagy komor ház a virágos parkokkal az élőké. A 
[halott ellenség: ellenség. A halál elpusztítja a 
kedélyt, az élők gyógyulását zavarja. A nagybe
tegek között gyorsan felejtik a zsidógyereket. Egy 
lépéssel került csak előbbre. A halottak és halálra 
szánlak között egy tüdő a határ. A köhögő, 
szomorú betegek legtöbbjéből röviden olyan leso
ványodott, néma halott lesz.

Sokan kapkodnak az élet után : betöltik a 
helyét. A betegszállító kocsi új beteget hoz az

ágyra. A sápadt szenvedő emberek csapata újra 
teljes lesz: egész hadsereg. Avval dicsekszik min- 
denik, hogy gyógy úl, de az első köhögési roham 
meghozza a csüggedttel: nem hisz mást egyik se, 
minthogy halálra van szánva. Kgyík tovább huzza, 
de a sorsuk ugyanaz, mint a szobában halottat) 
fekvő nyurga zsidógyereké

A zsidógyerek alakja érdekessé lett. Leányok 
emlékezlek rá, hogy eleinte eljött hozzá vasár- 
naponkint egy kövér, jókedvű zsidóleány. Látták 
nála az arcképet : talán a menyasszonya lehetett. 
Nem tudták hinni, hogy ragaszkodott volna még 
a mellbeteg emberhez Tudták a sorsukat. A 
fiatalok majdnem mind hagytak kint az életben 
egy-egy befejezetlen álmot. Nagyobb része már 
lemondott: a szomorú falak között ijesztően gyors 
a kijózanodás.

— Ha a nevét tudnák a leánynak, Írni kel
lene mégis, hogy jöhet sírni a temetőbe,

A halott sorsáról újra a maguk dolga jutott 
az eszükbe. Panaszkodtak A halál gondolata fel
keltette bennük a betegségtől való félelmet.

Valamelyik asszony azt tanácsolta, hogy 
gyűjtsenek koszorúra. Ha nem borúihat a koporsóra 
az édesanyja, legalább néhány szál virág legyen 
rajta. FJérzékenyedtek. K! Midj mikor kerülnek 
ki a temetőbe ők is, családjuktól messze s hátha 
nem lesz senki, aki virágot szórjon a hantjaikra !

A leányok sírtak Talán nem is a zsidó-



homloka; sokat küzdött teste, a lelke, mely-j az én fáradságom gyümölcsére, mert nekem 1-i hatállyal Reichard Lajos gyékényesi áll. 
nek utolsó gesztusa varázslatos erővel vonz |jó gazdám volt. cl. isk. tanítót a hodosányi All. el népisko-
a fehér papírlaphoz, hogy írjak róla, hogy Tehát nyomorgóit, nélkülözött, eszközt Iához áthelyezte.
emléket emeljek nevének. gyűjtött egy emberi életen kérésziül azért, — Házasság. Heinrich Róbert csáktor

Mennyi szorgalom, mily sok nélkülözés, hogy mintegy megjutalmazhassa azt, aki nyal kereskedő eljegyezte Zweig Arankát, 
önmegtartóztatás gyümölcse lehet az a neki, a sorscsapoltnak, meleg otthont nyújtott Zweig Vilmos nagykereskedő és háztulajdonos 
42,000 korona, amit hajdani s bizonyára egyidőre. Együgyű lelkében is élt egy örök- leányát, Budapesten.
kedves emlékű kenyéradójára hagyott Papp szép erő, egy — a cselédnépben ritkán lát- Bankett. Bakos Géza dr. Csáktornyái
Mihályné haló vonás; a hála érzete járásbírónak törvényszéki biróvá történt ki-

N e g y v e n k o r  korona! Tenger-pénz A IU.uk a mi felpiperézetl, glaszékeaz- nevezletésealkalmából Csáklornya lársadaln,a 
ez Szmle képtelenség elhinni hogv egy 'Уйз *»>bac cánkat, vagy a mai Panna szívélyes bucsueslely! rendezeti a távozó 
cselédkenyéren tengődő lény ’egy emben szakácsnő típusi Papp Imrén« mellé (Nem bíró tiszteletére. A bücsueslé'y június 3-án 
életen ál ennyit kereshessen is. Papp Mi- is álln*nak ",ellé- >"szeu ~  Paraszl • ■ -:w l* folYl 'e ■ Zrínyi szálló kér hely,ségében, 
hály, Ié pedig ennyit nem keresett: de meg- stb) On pedig, nagyságos asszonyom -  j melyen Csáktornya varos társadalmának 
takarított! válasszon Bizonyos, hogy az a rosszul öl minden rétege képviselve volt. A tarsas-

tözötl, lompos leány nem kell! Nem kell, I vacsora folyamán kollegái nevében Berlin 
Koldult, éhséget, fáradságot, betegséget merj }iZ egyszerű külső nagyon is eltakarja í Ágoston ku. járásbíró köszöntötte lel ;t 

hazudott s közben fényes koronává nevelte a gzinarany belső tartalmat. S hogy pár nap távozó járásbírói, az ügyvédi kar nevében 
a szennyes fillért. Idővel a koronák száma т и цдп a bírna beszédű Linnika, Klárika az Ztkál Henrik; majd Muraköz jogszolgáltatást 
is növekedett, vagyont szerzett. de koldult tl(Cáról szedi fel cilra rongyait, miket Ön igénylő népe részéről Kovács L'pót dr 
tovább. Szinte ajkamra lo úl a kérdés, hogy. jia jji0,t Nagyságos asszonyom, ugy-e ügyvéd s Csáktornya társadalma nevében
valóban oly lealázó-e a koldulás, mint sokan fi,zony ez lehet böszuság, de nem egyéni Zrínyi Károly tanílóképző-intézeli igazgató 
hisszük^ Ne.n hnném. Kenyérkereset, semmi j11j5a a r0á5iZ válaszlás eredménye. Persze, mondtak pohárköszöntőt Bakos Géza dr 
más! S ha mint ilyent tekintjük, örömmel a maj cselédek mind dologlalan ebek. . . . járásbíróra. Bakos Géza dr két Ízben nyúlt 
konstatálom, hogy nem is oly kérges a m i.clfráikodó szarkák . . . slb. pohárhoz s megköszönte a személye iránya
szívünk, amint sok lentapazarló embertár- . . .  Jó Papp Imréné asszony, nagyra- hau megnyilatkozó rokonszenvel, poharat
sunk gondolja. Talán meg túlontúl nagy is j becsülésem jelét tán azzal fejezném ki légin- emeli az összes tényezőkre, kik 8 évre visz 
bennünk az adakozó kedv , él szívünkben ha egy felém nyújtott fillérjéért kalapot szanyuló bírói Működése során őt nehéz
az embei szeretet tűz** , könyörületesek va- emejve mondanám: munkájában támogatták. A további toasztok
gyünk a sorscsapon iráni — Köszönöm édes néném, az Isten során Wollák Rezső ügyvéd Bakos bíró

. . Érdekes ennek a koldusnak a fizesse meg! feleségére ürített poharat, végűi Kollárig
lelke; izgat; órákon ál kutatom, minő rugók ' T “  Imre rnurasiklósi köriegyző, mint a járá-1
kémlelték cselekvésre; mi voll benne több: ~  felhlva*- Zilavarmenye lorvényhal Jeí,yzöl kar „OMtora. fZmién kivette résiéi
az elismerésre méltó nemes vonás, vagy a bizottsága a f ev inanis hó 1 3 -án e s  foly- a ,ávozó |arásbjr(i élleléséböl. A 80 lőre 
piszkos zsugor, tulajdoné? lalva tartott közgyűlésén a kéményseprés, , ó ,. „ ^  h „ óráklg maradl

Szegény voll, vagyont szerzett; tehát ul ^abályren,lelete, alkotott b.zen (( y legj* bb hail.
tudott bánni a pénzzel. Gyarló emben szem- j . \ k° f  " közszemlére
met ugyan úgy látjuk, bogy nemcsak azért в(е|ек \X kiölhessék *A szabály- ~  ®Уам1,'г- Bölly József zala|,kerszegi
koldult, hogy éljen — hisz akkor is koldult, , . A‘ ‘ \ nyug. polgári isk. tanár május 31-én Zalá
imkor nálánál jóval nyomorultabbak fillérjét; ren e * *11 , -11 f . ,  Ig erJf( • egerszegen hirtelen elhunyt Halála széleskörű
is lálhaló hálával fogadta, tehát: a koldulás na  ̂ a a  a ,e e. ef 9 a va,[' részvétet kellett.
csak eszköz volt nála, am ive l-pénzt lehet al,ep4m '-v illán á l. Csáktornya elől- _  S2akfe,ügye,ö látogatása. A helybeli
keresni. így pénzsóvárnak, zsugorinak fest * " ;========:_ ;r_=_ =====r_̂  alsófokú iparoslanonciskolának vendége volt
a lelkülete. De mindjárt máskép fordul a K Ü L Ö N F É L É K  a mul1 ь2итЬи1оп. Csáktornyán járt ugyanis
mérleg, ha azt nézzük, mit művelt e jámbor “___  A * a tanonciskola szakfelügyelői«*. Feyér Gyula.
lélek az ő összekuporgatott garasaival? t t o r k ö x i  n ó t a • felső kereskedő-iskolái tanár, Budapestről A

Bizonyára voltak rokonai, jó ismerősei, Nem  mondom, hogy részeg vagyok, látogatás nemcsak az ist óla tanulmányi
talán egy-két jóembere is, kiknél megvon- Csak a kedvem  járja , működésének a felülbírálásával volt kapcso-
hatta magát betegség, rossz idő esetén Töltögetem a hegy levét hatos, hanem azért is tonlos volt, meri a
Lehet hogy mindezek áldanák emlékét, ha H a kitöltőm, meg ia iszom , j rajztanítás csoportosításáról s a rajztanítás
nekik hagyja a titkon növelt pénzt. De nem Megjön kedvem  tőle, helyiségéről lefolytatott beszélgetés konkrét
ezt tette. Egy vagyonos, nagyallású emberre Van nekem  búm, gondom elég, holározatba ment. melynek alapián kilátás
gondolt utolsó óráján s egy fényes gesztussal M enekülök tőle van rá. bogy a tanonciskolának ezek az
mutatott reá, hogy : nézzétek, ez érdemes j hndenTú7 ’és ^„аы égel0 kérdéöe‘ mihamarabb megoldást nyer
----- ----------------------------------------------- ------ Odaadnék kabátomról nck Ugyanekkor az előkészítő iskola pár-

. .  . .  Valamennyi gombot búzaiiiosilása is kimondatod. Szakfelügyelőgyerekei siratták. Magukat. A férfiak is könnyez- , * . , , , , . . . .  .
lek. A* elhagyatott, halott Stern aligha «ám ított B lb y to m . hogy ,  v,tága tanulm ány, Ügyek átvizsgálása „lan  le lje , 
ilyen részvétre. Mindenem elszedte, megelégedését fejezte ki a tapasztalt fegyelem

Ebédie csöngettek : a folyosóról a terembe M egpuhul a szívem  a beül és kiváló eredmény felelt,
szálingózt.ik a betegek. Némán erőltetve fogyasz- }ere a > — Iskola fejlesztése. A nem rég ál-
tolták el a* ebédet. Л nagy terem ceöndea volt. B özsás színben látok mindent, lainosllotl kotorj áll. népiskola nem maradhat 
feikük« 8 8 Ша О temem is. edd,g, szökés keretében. Tégtlan, keltlelkűkre. Kebelemre ölelném a hűtlen szeretőt is; , . .

Mire viszamentek a folyosóra, elvitték a A zért iszom  olyan gyakran szeretem  a békét, hOgy 512 Igényeknek megfeleljen S
halottat. Az orvosok a betegek közé vegyüllek el. Megcsókolnám ilyenkor я hogy a tanköteles gyerm ekek benne elhe-
Valamelyik magyarázta. Nagy magas ég kékjét. lyezhetők legyenek. Szirm ai Miksa kir tan-
aa Tőit, Ä Ü  H* há, iszom, ne b á n ts .,o k .  felügyelőnek is a% a „e,„es törekvése, hogy
nála a kór. Csak szánalomból vettük fel, mert H add lehessek boldog, a ba|okou mindenfelé segítsen Így a múlt
gyógyíthatatlan beteg nálunk az intézetben nincs. He féljetek, észnél vagyok, héten Kotorban is járt, hogy az ottani nép-

Az elcsüggedi betegekre jó hatással volt а Нет teszek bolondot iskola részére a nyolcadik tanteremről gon-
beszéd. A vigasztaló fiatal orvosnak hittek. Л halott Legfeljebb még cigányt hívok doskod|ék Királyi tanfelügyelő ugyanakkor
sovány zsidógyerek arca egyszerre betegebbnek H add szóljon a nóta, 7 .., - n r . ,  „i«,.,,!
tűnt fel mindannyioknál. SApadt.íbbnak, soványabb- Bor, m uzsika  ikertestvér  an Gy ula dr. or^zagg\ülesl képviselővt I
nak. Eihitték mind, hogy meggyógyulnak, vala- Világkezdet óta. л gazdasági ism iskola vizsgálatát is véglg-
mennyien, csak a sápadt, sovány zsidógyerek volt Z o m b o ry  G y u la , hallgatta.
gyógi(Ihatatlan. ------ — Versenylövéezet. A Csáktornyái áll

Kgyet'en reménysugár elpusztította lelkűkből -  Kinevezés. A király a magyar igaz- tanítóképző-intézet 111 és IV éves növendékei, 
a csüggedést, a tüdőbetegek rendíthetetlen bizal- ságügymnuszler élőiéijesztéeére Szűcs Miklós a lövésztaníolyam keretében a lovassági mává hitték. Kitódultak a szabadba. Odakünn . .. • . , ,  . . ,u *
metrón sütött a nap. A ryOnyOifl „apsu.arss élet ffV"«»» I«ré-hlrrt-HR, p.pyzöt a perlaki járás- laktat,y., mellett, téren I hó én délután 
visszfénye ragyogott a sápadt arcokon. Ujjongtak1 bírósághoz albírónak nevezte ki versenylövészetet larlollak A versenyen a
az életnek. Áthelyezés. A m. kir vallás- és IV. évlolyam lelt a győztes. Az eredmény

közoktatásügyi miniszter 1913 évi szept fényesnek mondható Mert a 111 éveseknél

к



10% a találati és 60% az alaktalálati — Düledező ovoda. A Búzáson felállt- — Leszállították a katonák zsoldját.
százalék ; a negyedéveseknél 16 és 93% A tott új ovodát a múlt héten bizonytalan A nagykanizsai katonáknak nagy panaszuk 
verseny feltételei: 150 lépés távolság, fejen- időre bezárták. Az óvóinlézkedésl a korhadt van : néhány héttel ezelőtt leszállították a 
ként 10 töltény, 3 percnyi idő 10 m seik- gerendák tették szükségessé, mitől a tan zsoldjukat. Az őrvezelő 24 fillér helyett csak 
töltény, vegyes harcszerű alakok tízszeresen terem menyeztte le akart szakadni. Az új 20 fillért, a káplár 36 fillér helyett 30 fillért, 
kisebbített méretben. Az egész tanfolyam ovodát csak egynéhány hete adták át ren- a szakaszvezető pedig 50 fillér helyett csak 
keretében a lövészetnél a növendékek, a deltelésének, de megelőzőleg már másfél 45 fillért kap naponta. Értesülésünk szerint 
versenylövészettől eltekintve, az egyes évig állolt készen használatlanul. a zsold leszállítása megtörtént a monarkia
nemeknél a következő legmagasabberedmé- — Halálozás. Özv. Neuwirl Alberlné minden részében, ami bizony nagy szomo- 
nyeket érték el : gyutacslövészeiben 79% szül. Reinfeld Róza, néhai Neuwirt Albert rúságot idézett elő nemcsak Nagykanizsán, 
(győztes Marceglia Miklós 111. é. n.), élestől- kereskedő özvegye f. hó 5-én hosszas szén- hanem mindenütt
lény lövászetben 85»/0 (PoZ9Ar József IV. é. védés ulán éleiének 83-ik éveben elhuny! _  M Biedermeier művészet. Az 
n ). díj ovészelben 50»/. (Pozsár József IV. Pénteken dé u an temellek el nagy részivé! Ernslmuzeu"  ide, hala|nla8 ki4||Uássorozatát 
é- növ> . . .  . , . , , , , ™?lle“ a, he'Vbe" ,zr lemelöbe" Nyugodjék mé|lóan fejez(e bp l3MiereUe„ magyar ша.

— Bekenn. A miniszteri rendelettel békeben! , , vészetet mutat be, melyről általánosan igen
elrendelt békenapot f- hó I-én ünnepelték -  A lencsepalyazat eredménye, melyet |eklcsi lő vo|t ,  v(4eméliy. A magyar 
meg a helybe!, all. tamtóképzö-mtézetben. A hetek óta szívszorongva lestek, a Képes Hét művésze|i ku|lúrára egy8zerre új fénysugárt 
hágai békekongresszus megnyitása alkalma- leguiabb számában jelent meg. Az ország- л kiállítás Впгчоч lózsef neve ecv-
ból Zrínyi Károly igazgató szólt az ifjúság- szerte méltán feltűnést kelteit pályázat boldog szerre „ |egdsö sorba kerűlli Barabás mint
hoz a béke áldásairól, szemben azokkal a nyerteseit teljes nevükkel és címükkel hozza arcké aquare||ista a nagy allg0|0kkal
rettenetes vérengzésekkel és anyagi károkkal, a Képes Hét e heti száma egyenrangú művésznek revellálód.k, n.egös-
melyekkel a háborúk járnak s melyek -  Nyolc évi fegyhaz rablásért, (bskudt- mertük Brocky „éháuy ismeretlen remekét 
megszüntetésére minden irányban töreked- széki tárgyalás.) A nagykanizsai k.r törvény- ég ké( nagy8zerű arcképíestővel gazdagodott

ЫЬ , .. .................... x szék esküdi bírósága keedeu este hozta meg művészelünU mullja . György, é9 w.berrel,
— Zalaegerszeg ónálló választókerület. ítéletet Hranyecz Lenárd rablás, ügyében. bjkrö| a|jg ludlunk valalI1|, Pgyszerre a

ZnlHegerszegen mozgalom indul meg az iránt, Hranyecz — mint ahogyan azt megírtuk — |pgnagyobb mesterek közé kellett őket soroz- 
hogy az önálló válaszlókerületek közé so- 1913. március hó 2-án éjjel Muracsány köz- nunk érdekesebb azonban, hegy egy
rozlassék. Jogos kívánságát arra a körűi-j ség határában megtámadta és kirabolta á|la|ános r”agyar művészeti kultúrának képe 
menyre alapítja, hogy vagy 4000 válasz Barilla Vince gazdát és Garay Ferenc haj- tárilll elénk NemCsak a íővárosban, de ki
tója van. csárt. Hranyecz mindent beismert. Ennek jerűll, hogy a magyar vidéken, országszerte

— Szerkesztökonzorcium. A Balaton- következtében a súlyos deliktummal vádolt H művészek egész sora ét. működött, kö-
füreden megjelenő Balalontüredi Hírlap már | legényi az esküdtek marasztaló verdiktje alap- zöt,ük k|vá|ó tehetségek nagy számmal, 
régóta a szerkeszlőválság izgalmának a kel- ján a bíróság 8 évi íegybáz büntetésre ítélte. Eperje8en Rombauer, Kassán Kozma, Ver-
lemetlen hatása alatt áll. Főszerkesztőjét és Az ítélet togerős lelt. secen Melegh, Békéscsabán Hahn Antal,
szerkesztőiét ugyanis a közoktatásügyi mi-j — Tátra Adria tura-út lésztvevői a legjobbI Löesén Boem Tivadar és Gzauczig, Gyulán 
mszter eltiltotta a szerkesztéstől, mert az j condicioban és pompás tavaszi időben programúi-] Szamossy, Nagváradon Mezey. Kecskeméten 
ottani polgári iskolánál mint tanárok mű szerűen megérkeztek *Lipik Gyógyfürdőn«, ahol a Grimm, Temesváron Vizteleky, Kolozsváron 
ködnek. Az eltillásból kifolyólag azonban vezetőség és a nagyszámú fiirdővendég fényes é s jg lk(^ mjnj jgaz művészek voltak, kiegészí-
egy egészen sajálszerű helyzet állott elő. szívélyes fogadtatásban részesítette az érkezőket tették a pesti művészek, Gonzi. Slerio,
Miután szerkesztő nem akadt, aki a maga a kocsik felvonulása nagyszerű látványt nyújtott. I Schimon, Pesky, Gyurkovics, Kern, Kann,
felelősségére a lapot szerkesztette volna, j A fürdőtelep elragadtatással kisért szemléje után Kt)opp, Szentgyörgvi, Adler, Pccz, Orlay,
egy nyolclagú bizottság alakult meg, mely-1 a »Kursalon« dísztermében ebéd volt és rövid [jbay működését Felöleli a kiállítás az
nek tagjai a lap szellemi részéről gondos- pihenő után startoltak a toyáhbindulásra. Oroszországban dolgozó Zichy Mihály, a Bó
kodnak. Ezek egyetemleges felelősség melleit — Hamisított daímát borok. A hatni- mában működő Kovács Mihály és Gutlmann 
szerkesztik a vidéki lapot. sítoll dalmát borok behozatala mialt gróí j akab és a Firenzében élő Markó Károly

— Tánctanitás. Koncz I. Jenő, aki ed- Serényi Béla földmivelési miniszterhez mié- működését is néhány igazán jellemző pél-
dig Alsólendván működöli szép sikerrel, zetl panaszok lolylán a miniszter folyó évi déban. Íme a gazdag kép. melyei az Ernsl- 
rövidesen Csáktornyára jön, hogy működését március és április hónapokban a Fiúméban ,nl,zeiJm kiállilasán dr. Lázár Béla odaadó 
itt folytassa. lévő borkészleteket al ipos vizsgálat alá vé-' ügybuzgalma összeállított Valóban igazi

— Vizsgálat. A helybeli alsófokú iparos- tette. Ennek lolyamán a hivatalos közegek ! művészi alkotás ez a kiállítás, amelyet az
tanonciskolában a folyó évi záróvizsgáitok ; a gyanús borokból mintákat vetlek s ezeket Frnstmuzeum remek keretbe állított, kiegé- 
jövő vasárnap délelőtt tartatnak meg A szakérlőileg megvizsgáltatták. A megvizsgált szítve azt a magyar biedermeierkori iparmű- 
vizsgálatok, melyek nyilvánosak, reggeli 8 borok közt tényleg több olyan hamisított veszet tárgyaival, pesti zongorával, Zsarnoczy 
órakor kezdődnek. bor voll, amely Dalmáciából származik A remek nyírásaival, magyar szellemű porcellá-

— Balatontavi gözhajózás. A lársaság Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületé- nokkal. A kiállítás éppen a vidéki közön
állal kiadott menetrend szerint junius l-től nek legutóbbi választmányi ülésén, mely az ségre való tekintettel egész nyáron át nyitva 
hetenkint háromszor közlekedik Keszthelyről egyesülel által ez ügy - n a földmivelésügyi marad, hogy a fővároson átutazóknak al- 
h и lójára t a Balatonon végig és vissza Készt- miniszterhez intézendő fellerp'sztéssel foglal- kalmük legyen az Ernstmuzeum történeti 
helyre. A kiránduló napok és indulási idő kozott, Lónyai Ferenc miniszteri tanácsos gyűjteménye melleit művészeti élvezetben is 
a következők : minden szerdán d. u. 3 órakor, I kijelentette, hogy azokban az esetekben, részesülni
minden pénteken és szombaton reggel 6 1 amelyekben a hamisított borokat találták, a
órakor. A szerdán induló hajó éjjel 12 óra , kihágási eljárás folyamatban van s amit ez . . .
55 |>erckor, и pénteki hajó másnap délután ügyben a magyar kormány lehel, az inog is — Koeibnetnyilvámta*. Mindazon nagy; 
1 óra 25 nerckor a szombati pedig este ÍO log történni A miniszter által telt lépések rabecsult barátaim és ismerőseim, akik »pattá 
óra 10 nerckor tér vissza Keszthelyre. Ké- sikerének előmozdllás;. érdekében azonban Orient kmeveztelésem alkalmával akár szó- 
nyelmes kirándulásra csakis az utóbbi al- kívánatos, hogy az egyes konkrét borhami- beldeg akár pedig levélben szerencsekivána-
kalmas A hajójára! Fonyód, Badacsony, silási eseteket maguk az érdekelt kereskedők, l»tkk»l megtisztellek, ez utón fogadjak eg-
Bozlár Révfülön Viriustelep Balaloiiföldvár, vagy azok, akiknek ilyenekről tudomásuk l.ártásabb koszonelemel Kisszabadkan, 1913. 
Tihany Balatoufiired és S ófok községeket van, sa|át érdekükben is jelentsék be az il- évi junius hó 5én. Imrey berencz apál- 
érinti útjában. ____ leiékes hatóságnak. plébán»»

I  Ш 1 1 Г  E L SŐ R A N C Ú  ::: B IZ T O SA N  G Y Ó G Y ÍT : — ».’S S S i J S
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Ъ | 1 1  ■  ■  ™  j F  ■ ■  V b  j F  I l i i  S Ö S ,  J Ó D O S  mek-korokat, ceonttöréee-
( S Z L A V O N I A . )  W  B  "  * * ■ ■ ■ * * *  VIZEK> két és izzadményokat, : ^
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Csáktornya, 1913. juniuS 8-ga. Broj 23.XXX. god. teéaj.
Sve poáiljke, kaj se tiéezadr- 
ía ja  novinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
Gsáktoinya

Izdate ljstvo :
knj iáara S tra u sz  S an d o ra  
kara se predplate i obznane 

poáiljaju.

MEOIIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druítveni, znanstveni i povuöljivi list za púk

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

Predplatna c8na j e :

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

Obznane se poleg pogodbe i fal 

raöunaju.

UdKOVorni urednik Sui adnik:

Z R Í N Y I  k á r o l y . P A T A K I  V I K T O R .
Izda'elJ i vlMtnik

S T R A U S Z  S Á N D O R

Példa.
VeC od negda je istina: »Jabuka dalko 

ne opadne od dréva!« To je jedna lakva 
istina, kojü nije moCi zalajiti. Gde su stareéi 
zloCesti, ni Boga bojeCi, kaj je mod lam od 
dece zahtévati ili pák od njih nekaj dobroga 
Cekali, od dece, gde nikaj dobroga ni vidiju 
niti ne Cujeju. Kak bi tam deca dobra mogla 
biti, gde drngo ne Cujeju, как kletvu, gde ne 
vidiju drugo, как nemarost. Móra se tam 
malo déle pokvaritt, как je gud drugaC 
dobro. Takva deca su veC od mlada pogublena.

Déle je zvekSinoma bolje na zlo zvu- 
Ceno, как na dobro Svaki po sebi mora 
znati, da za mlada je najviSe prekSije tiral. 
Ako déle kakvo zlo vidi i ono najedenput 
poCme delati bez opomenka. Ako pák ga 
na nekakvo dobro oCemu navCili, lo mu 
svaki dán treb i pred njim povédati, doklam 
si v glavu pobere. Déte sve ono próba delati, 
kaj stareSe vidi. Zato nigdar nebi smeli ni* 
kai takvoga pred decom delati, za kaj znamo 
da nije dobro niti nije poredu. Pred malom 
decom vnogiput bi se morali zmisliti, da 
Bog je gospodar neba i zemlje i da od njega 
nam je sve dobro. Njemu moremo zahvaliti 
sve ono kaj imamo. Zato nigdar nebi smeli 
pred decom preklinjati i Boga bantuvati, 
jerbo как sem veC predi rekel, déte si predi 
nekaj zloCestoga zapametuje, как dobro. Ako 
pák jedenput déte se prevCi na zlo, néga 
vise éloveka, koj bi ga viáe mogel od toga 
oteCi i na dober put prevéiti. Moramo od

mlada navuóati decu na sve dobro, ako 
oCemu pollam s njimi veseIje imali. Od zlo- 
Ceslih roditeljov su zloöesla deca i poleg 
takve dece potlam stopram imaju roditel|i 
balost, Spola I brigu. Decu odkraja prevuCati 
treba na delo, jerbo denes svaki mora de- 
lati, bil on kralj ili siromak, bogataS ili étere. 
Denes nije moCi bez dela íivet.. Ako pák 
od mlada к tomu nebudemo decu ravnali, 
bormeS potlam bude prekesno.

Nije smeti pred decom lenjariti se onda, 
kad najvekSe delo imamo, jerbo déte laki 
si premisli, zakaj bi se ja trsil i delaI, ako 
rodilelji se stém ne briniju.

Koj se je bez dela gori odhranil, njega 
Bog najbolje kaátiga. Takov Clovek makar 
je vu veliko imanje opal, flelno stém sgo- 
lövi, jerbo ne pózna nikakvo vrédnost, da 
ч je ne sam preskrhel Ako pák jedenput 
imanje potepe, kaj bude del и I ? Od dela se 
boji, как vrag svele vode. niti pák se ne 
razrni s nikakvom de Ion.. Takov Clovek ako 
i prime nekaj vu гике, nikaj mu nejde po 
redu, uvék na krCmu misli. Drugomu pák 
je jalen как pes. Sn'Ca joS za takvoga, ako 
se zrestom ne spozna. Kuliko se to denes 
pripeti, рак tomu su sve takvi rod• telji krivi, 
koji se s decom ne briniju i od mlada nje 
na dober put ne vodijtl. Néga lak velikoga 
bogatstva. da se nebi reziSlo onomu vu ru- 
kaj, koj se stém nezna ili neCe baratali.

Pred decom uvék dobru i lépu példu 
moramo kazati Ni|e smeti pred njimi niti 
iz Sale lagati Istinski je treba pred njimi

bili, ako oCetno da i deca budu istinska 
Kakov Spot je onomu, koga vu laZi primeju. 
Pák to nije samu Spot, neg i veliki gréh.

S rditost, kletva i laZi nigdar na dober 
put ni dopelaju éloveka. Cloven negda tesko 
slerpi da se nebi razsrdil, ali как nam je 
guder teSko itak moramu zloCesto nakanenje 
preladali, da dobro példo pokaZemu deci 
Ako deca uvék samu lépe i dobre Cine budo 
vidla odnas i ona dobra oslaneju i veselje 
budemo s njimi imali pollam. Niti bogatuSo 
nejde uvék ravno tak, как bi on Stel, io S 

menje pák siromaku. Nije smeti vu takviin 
pólósain odmah preklinjati i srditi se Bog 
|e ober nas, on zna kaj déla i vu njega se 
moramu zaufali Ako vu BoZji miloSCi i 
navuko si odliranimu deco, vnogo leZi bu
cié mn jedenput oCi skup stisnuli, kad jeden- 
put nato red do|de, jerbo znali budemo, da 
msmo zabadav йiveIi na ovim svéto.

Kuliko sliime smeti pobraniti r
To je jedno lakvo pilanje. na kője malo 

Steri gazda bi znal odgovor dali Najpredi 
je to treba znati, da kakvo niarSe kuliko i 
kakvu slamu smé pojesti, da mu nije na 
kvar. lzkustvo tak svedoíi. da jedno srédnje  
niarSe samo 4— 5 kg slame more na dán 
pojesti Ali ako slamu na seCku ziéZemo i 
sku|>zméSamo s repom, ili s tikvami, onda 
veC 6 — 7 kg slame slobodno damo, ako 
рак к tomu seCku s marSeCkom soljom po- 
solimo, slobodno se da na dán i 10 kg

Sveéanost presv. Srdca Jezusovogau Strigovi.
Znamenit nenavadno veseli zsStrigovsku 

plebaniju bil je dan majuSa 30ga svetek 
presv. Srdca JezuSovoga. NaSi kupijain u 
dalInőj Ameriki odlergnuvSi od svoje teZko 
zasluZene plaCe, svaki nekaj poslali su svotu 
do 500 kurunah, da se kupi za Zupno erkvo 
Ótatua presv. Serdca DoznavSi zato treCo- 
redei, spravili i oni skupa priliCno svotu a 
to za Statuo sv. Ferenca. NaSi duhovm pas- 
tiri naruCili i jedno i drugo sa prekrasnimi 
Stajalki, kője su bile obadve do istoga dana 
dopeljane u Slrigovu.

Na Zelju i poziv naSih C. SveCenikah, 
da se u naSo| plebani|i blagdan presv. Srdca 
svetkuje i kuliko jest moguCe dostojno pros- 
lavi, z radoSCu se odazvalo i mlado i staro 
S cvetjem nakinCila se erkva. okitila Stri- 
gova, trgovei zatvorili Stacune как svaki i 
veliki blagdan Prozore oki női I i cvetjem naj- 
lepSimi slikami i goruCim sveCami, do tri 
stotina djevojóicah obuklo se vu bélu op- 
ravu razCesane ervemmi pantleki prevezani 
lasmi, nosile joS na prsah znakove presv. 
Srdca.

ProSecija poCela о pol 10 vuri na Irg 
G Barona KnezeviCa, gde je bila kod pila 
sv. Florjana vu maloj Utici okraSenoj Slavo-

lukom, álatua Presv. Srdca, lépimi slovami 
napis na Slavoluku glasil se :

»Jézus szent S .̂ive Legyél Vigaszunk !«
Gde su, dospevSi onamo, veleé g Ivko 

János, prisustvovanjem Celirih drugih SveCe- 
inka étatuu blagoslovili. A Celiri mladiCa sa 
ervemm Slarom preko ramenah uzeli nju í 
nosili na nosilnici vu Zupno erkvu.

Pucanje iz muhara, skludno zvonenje 
pritrkivanje zvonova i pjevanje najlepSih 
pesmah vu slavu presv. Srdca po domaéem 
kantoru Hodik Ferenczu naéih izveZbanih 
pjevaca Obrnula se procesija nazad istim 
putem. Prvi redovi za kriZem veC su zvrSili. 
JoS su bralovCinari i treCoredci svaki svo- 

Ijorn zastavom, C veliki céh svojom zasta- 
vom deca Skolska svojemi uCitelji. Sad te- 
kar najljepSi ukras célé procesije dugi redovi 
bélo obleCemh djevojkah za njimi nosaCi 

.Statue i SveCenici a sa strane jim velikoga 
ceha SveCari svojimi lámpáéi i dupliri i joS 
Sest svatevcah sveCami, narodnimi trobojni- 
cami i na prsah velikimi znakovi presv 

j Srdca. Ond i pjevaCi i joS nedogledm red 
Zenskoga spola.

VeC о pogledu te VeliCastne povorke 
moglo z radoSCu napuniti svako verno srdee. 
Trg I hiZe sa razsvetlenimi prozori, erkve 

|svojim zvonenjem sve odavaló znakove ve-

selja. JoS naSi zeleno pisani bregi na okolo 
tajno si priSabCivali: »Kaj se lo tako vese- 
loga vrSi u jradnoíju niihovom Neli se lo 
velike subole veCer ohsluZava gori stajame 
KristuSevo, ili je opel na Telovu, ona velika 
EuliaristiCka procesija u Strigovi? Da lo 
ruzmolre te da se i ont poklone kralul 
Vjekova.«

Po procesiji slupili na prodekilnicu v 
C. g Ignacij Budi Zupnik selniCki uznesenim 
govorom i Éivom rjeCitostju svojum pros* 
lavIjajuCi presv. Srdee JezuSovo, zatim bila 
uz assistenciju sv. meSa. Med sv. meSom 
priCeSCivanje bratovStinara i treCoredaca a 
i o meSi primanje novih u bratovCinu presv 
Srdca.

Po poldan pred veCernicom za treCo- 
redee koji su imali. tu kaj veC od jutra bla- 
goslovlenu Statuu sv. Ferenca, slupili op l̂ 
na prodekaljnicu v. C. g. Teotila iz VaraZdina, 
pozivajuCi sve u boj proli írem neprijateljem I PoZeljenju OCi, PoZeljenju Tela i Oholosli. 
StavlajuCi к svemu nepobitne dokaze, da 
smo sa udivljenjem sluSali slavnoga govornika

Po veCernici obavili primanje i zavje- 
tovanje novih Clanov za treCired i sa sve- 
Canim Te Deum svrSilo se Slavlje onoga dana

Dostaviti imam, da se za Zupnikovanja 
naSega v< C. g Ivko JanoSa slavilo veC vise 

íovakovih SveCanostih. Nu sve prekaSa ovu



Vnogo slame зато takvi marhi je dobro 
dati, koja se ne hrani naprimer za mesara. 
Naprimer s kojemi nikaj nedélarno, как su 
stareSi téliéi, ili Zrébiéi, kravam koje malo 
dojiju. Opel s kojom marhom se éuda déla 
i koje krave dobro dojiju, nadalje pak mla- 
dim teliéom i Zrébiéom nije smeti eudaj 
slame davati, jerbo stém si samo napuniju 
Zaludce i onda malo mesta ostane vu 2a- 
ludcu za bolSu krmu.

Kravam, ili s jednom rééjom rogovnati 
marhi puno vise slame je moéi dati, как 
naprimer konjom, jerbo éuda vise vlézne 
vu kravski terbuh, как рак vu konjski. Pak 
niti to nije smeti pozabiti, da od jedne vrsli 
slame jedenpul je puno bolSa, как drugiput. 
Na gnojni zemlji éuda bolSa slama zraste, 
как na pusti. Doli prehiéena i draénata 
slama je bolSa, как Cista. Opet s cépi stu- 
éena slama vise valja, как ona, koja se z 
maSinom mlatila.

Nato je treba jako paziti, da marha 
navék őislu i zdravu slamu dobi. Hrdjava, 
plesniva, smerdeéa slama skorom nikakvoga 
Zira neima к tomu pak marha jako lehko 
sbeteZa od takve slame ili seéke.

Zapametiti si Ireba, da slama véé od 
narave malo Zira ima i da od slame bormeS 
nebude marha lusta i mesnata, zato nije 
smeti samom slamom hraniti marhu, nego 
treba marhi i poStenu krmu davati, ako 
oéemo nekakov hasén irnati. Slamom na 
hranjenom marhom nije moéi od dneva do 
veéera naprimer orati. Takodjer od takve 
krave nije smeti Skav rnléka zahtévati, koja 
se samom slamom hrani.

Balkanski boj.
Как po velikim vihru narav premirna 

nastane i sóisti se zrak, tak je ravno sad i 
na Baikanu. Viher i grmljavica je minula, 
tiho vréme je nastalo. Znamo, da se je boj 
s velikom silóm zapoéel i kratko vréme je 
balkanski savez na sve strane zadobil boja, 
vu kojem je mprepravlenoga lurCina vun * v.

Slavlje presv. Srdca. PonajviSe zaslugama
v. e g kapelana Stefana MoZara, koji su 
si nad glavu naloz li skrbi. truda i napóra, 
da se sve éim sjnjmje izvede a sve poSlo 
njim glatko za rukom, a mi smo osvedoieni, 
da su njim svi trudi tim Slavljem naplaéeni 
obilno.

Presv. Srdce JezuSovo primilo pod svoju 
zaátilu naSe Sveéemke, naSe Amerikance i 
svu Zupniju átrigovsko!

Glede Statue same presv. S. stavljam 
ovde izmed drugih nekoje svoje misli, koje 
sam ustihu tvoril:

Nebesko mila ta Malus,
Boiausko nam Ljubavi plam.
Prrdslavlja njoga koj ponuja 
Presveto evője Srdce nam.
Kliőuö : »Dojdite kmeni vi.
Svi trudni i obterSeni !

Pa как da ga ne prosljavljamo 'J 
Kad on se earn, navraCa к nam.
О da Prijaflja ga imamo.
V Zivotu i po smrti tarn !
Prijatelj njemu vsak' slovi,
Gdo v BoZjoj Milosti Zivi.

Da nas Dan suda Velikoga,
Za svoje spozna Milostna !
Kad DnSmanine Srdca svoga 
Zarinut' 6e na pekla dno.
О Srdce milo ! onaj őse,
Ti Miloetivno eudi nse !

M. Kutnyak.
zvonar.

pretisnul iz Europe, gde je tak dugo vre- 
mena stanuval i vojuval. Poleg toga тара 
na Balkanu őisto drugaé bude od vezda 
granice kazala, как je do vezda. Najpredi 
jedno novo kraljestvo bude tarn nastalo, to 
pak je Albania. To je on falaéek zemlje, 
zbog koje nigdar Europa pravoga mira ne
bude imala. Tu su se navék bunili, navék 
klali i jeden drugomu vuZigali imanje.

Europa vnogiput je strogo zahtévala od 
turskoga kormana, da s óim predi red na- 
pravi tarn. Ali albanci, koji su veC od negda 
vuCni med bregami Ziveti, nigdar nisu pre- 
straSili se turskoga kormana i njegve kaötige. 
S jednom rééjom turski kormán nije mogel 
proli njim nikaj. Ako je veköu vojsku pos- 
lal vu Albaniju, stanovniki tak su se pos- 
krili vu brege, da jih niti najti nisu mogli 

! Vnogiput se pripetilo, da su albanci med 
bregami célé divisije turske polovili, njim 

joruZje vkraj zeli i Spotom nje dimo natirali, 
ako su je ni sfondali. Так su Ziveli albanci 
vnogo lét.

Kad je Europa previdla, da Turski or- 
sag neée, ili pak zaistinu nemore nikaj proti 
tomu divjemu puku, odredili su, da dva 
regimente europanskih Zandarov nastaviju 
tarn, koji budu na red pazili. Так su i na- 
pravili. Po ovim dugovanju jeden Cas se 
je lak vidlo, da ovu vraCtvo hasnilo bude. 
Kak velim, samo se je tak vidlo.

Jedenput samo éujemo i Citamo, da 
albanske binde tu, ili tarn su porobile gréke, 
lurske ili bulgarske bogataöe, ili pak céla 
sela, koje su vnogiput jo$ ktomu i vuZgali. 
Zandari, turski soldati opet nisu mogli nikaj 
proti njim, jerbo éi su zazvedili, da ova ili 
ona banda tu ili tarn se zaderZava, doklam 
su ta doSli, véé su prazno nresto naSli, bande 
pak su véé vu onim vrernenu drugdi robile.

To je bil najvekSi zrok, da su se Bal
kanski kralji rned sobom dospomenuli i 
konlrakla napra vili, da sami na svoj raéun 
budu nekakov red napravili i éi njim sreéa 

I posluZi, ova mesta od turéina vkraj zemeju.
Kak smo ridli. éuda bolSe njim je ziSlo 

I как su Steli, ili как su mislili, jerbo célo 
leuropansko tursko imanje njim je vu ruke 
opalo, как jabuka iz dréva nekornu vu krilo 
opadne. Ostavili su za vezda joS turéinu je
den falaCek zemlje od CataldZe do KonS- 
tantinapolja. Ali sad nisu mogli ovo imanje 
med sobom razdeliti. Svaki je vise zahtéval, 
как ga je poleg med sobom napravljenoga 
kontrakta islo.

Opet su poéeli érni glasi létati, da ovak 
pak onak bude. Bulgaria je najviSe terpéla 
vu boju, razmi se. da je i najviäe zahtévala 
od zadobljene zemlje To nise dopadalo Sr- 
biji i Grékomu orsagu. Poéeli su sablje bru-i 
siti jeden na drugoga i éisto je véé tak 
stvar stala, da strahovitne krvi se bude opet 
preljalo predi как bude mirnastal med njimi.

Europanski vladari nebi radi bili to 
dopustili i jeden je bolje zahtéval, как drugi, 
da mir najbude med njimi. Drugoé pak su 
svi tak vpeSali vu boju i tuliko penez pot- 
roSili i ljudstva zgubili, da niti njim je viäe 
ni inoguée duze vremena se tűéi.

Vladari tuliko su je naravnali, da svaki 
poäle jedno dva-tri poslanike vu London, 
gde do kraia se moreju i moraju naravnati. 
Svaki svoje bude dobil i granice njim vu 
Londonu budu odmerili. Jeden Zuhki pehar 
se bude minul Europe, koja je véé skorom 
céla plarnnula. Véé vezda sigurno znamo, 
da z mira se budu naravnali, makar bude 
pogodba do jesen ili do zime trajala. Jod 
budu kriéali. grozili se jeden dnigomu i 
oruZje stepali, ali vezda véé su na takvim

putu, da oruZje niti jeden nebude digel 
proti drugomu. Diplomacija sve pomalem 
bude red napravila i dojde vréme, da м  
mirno zivljenje nazad poéme vu Europi.

Istina, da vezda jod svi vu oru2ju sto- 
jiju, ali to véé nemore dugo terpeti, jerbo 
véé skorom nemore niti jeden vladar tuliki- 
noga stroäka pnbavljati, kaj to kosta

KAJ JE N0 YOGA У
— Zisli se budu kralji. Iz Berlins

piäeju, da v juniuSu Viktor Emanuel tal- 
janski kralj bude Vilmos nemSkoga kralja 
pohodil. Odonut bude iSel vu §tokholm 
Svédskoga kralja pohadjat i kad nazal bude 
iSel, vu Kielu ruskim varaSu s ruskim carom 
se bude ziSel.

— Automobil-turaput. Minuéi tje- 
den je prék Csáktornye doSlo tridestiosem 
automobilov, koji su iz Fiume doSli i nazat 
su isii vu Tatra. Jako su zadovoljni bili 
sve posud po Magjarskim, jerbo svigdi su 
je lépő prijeli. Na horvate se jako tuZiju 
i makar su na automobili i horvatske zae- 
tave imali, po célim putu su nigdinijednu 
zastavu njim na éast vun deli. Pri Korlovi 
su s kamenjom puta nasipali tak, da su 
komaj mogli iti.

— Streljeni policaj. Vu Sarejevi se 
velika nesreéa pripetila vu jedni kasarni. 
Jeden sluZbenik pregledaval je svakojaéko 
oruZje. Medtem toga se jeden revolver iz- 
nenada sproZil i tak nesreéno, da je kuglja 
Mandié zvanoga policaj kapitana na smrt 
trofila. SluZbenik od Zalosli strelil se. Obedva 
su vumrali.

— Veliki viher i toca. S Gölle pi- 
Seju, da minuéu srédu veliki viher i toCa 
je bila Toéa je strahoviten kvar napravila 
vu goricaj i vu sadovnjaki. Так je potukla 
drevje, da niti jeden list nije gori ostal. 
Jedna stréla je vu ovéarnicu vudrila, koja 
je do fundamenta zgoréla. Vu ovéarnici su 
teZaki bili, koji su spola pred deZdjom vuSli. 
S med njih je stréla jednu Zensku i tri 
muZkarce zaklala, viSe pak su strahovitne 
rane dobili.

— Simonfalvai bogatas. Straho- 
Ivitnu tuZbu su podigli proti Booz JoZefu 
bogataSu Simonfalve. TuZba je to, da v e t  
vise mesecov Zivi svojom osemnajst lét 
starom pucom. Doktori su privizitérali pucu 
i poleg toga i njenoga valuvanja otca su v 
rest zaprli. Poleg apelacije vekdi sud ga jo 
za petdeset jezer korun kaucije iz reéta 
vun pustil.

— Spionil je oberster. Riedl obers
ter je bil vu Pragi. Minuée dane je poziv- 
nicu dobil, da odmah se naj vu Béé poslavi. 
Oberster je odputuval i beékim kolodvoru 
su ga véé tri oficiri éekali, koji su ga vu 
jednu gostionu odpeljali. Tarn su prék jednu 
vuru razpravu imali i kad su ovi tri oflciri 
odisli, Riedl se je strelil. Odmah je vumral. 
Kak se potlam zazvedilo, oficir je za jeden 
odsvuneSnji ors;<g soldaéke lajnosti prodal 
i s bog toga se je n.oral streliti. Bez svaké 
soldaéke parade su ga pokopali.

— Zaklali su korteia. Vu Njirba- 
toru su se к sbiranju pripravlali. LaSkod 
obéini, как odonut javiju, jednoga korteia 
od munkaparta su tak vu srdce vpiéili, da 
je na kratkoma vumral. Istrogu su podigli.

— Strelil je ienu. Sata JoZef sen- 
teSki gazda véé duZe vremena je sumlju 
imal na Zenu, da ga s jednim deékom vka- 
njuvle MajuSa 29 ga pr^dpoldan je hitro iz- 
nenada dimo doSel i sam se je osvedoéil,



da je to istina. DeCko je odbeZal, kad je lopova, koj joj je sinrti zrok bii. Takve du* N ekflj ZB k rf t te k  ÖBS.
Sata vu sobu stupil. Zel je napré revolvere hovne pastire nam poöilja zagrebaCka biS-
i Zenu je odmah strelil. Krvoloka su prijeli. kupija! Kapelana su Zandari к sudu odegnali. Jedna bogata gospa doSla je na »bal«

— Bom ba. Vu jedni dinamit fabriki — Sm rt vu k asa rn i. Iz Wetzlara vu jako |jepoj i dugoj opravi. Ali ua nes-
poleg Parisa minuCi Celrtek jedna bomba s piSeju, da je lam vu 2ofia zvanoj kasarni re<«u prj p]esanju slane njoj jeden gospon 
nitroglicerinom nabita s nenada se sproZila. dinannt eksplodéral s takvom jakostjom, na 0praVu. — Ona srdito reCe tomu gos- 
Sest teZakov je odmah zalukla, vnogo pak da Cetiri soldati su odmah vumrli, Sest pak p0nu; ,Vol, kaj nemale oCi?! — Na Io on 
njih je plazirala. Med plazérci su partakvi, su na smrt plezirani. SoldaCka komisija nj0j mjrno odgovori : »Ja nisem znal. da 
koji nebudu Zivi ostali. iSCe, kaj je zrok bil eksplcdaciji? krava ima lak dugi rep.«

— Muz i z en a . Jakab Mihalja dé — T rag icna sm rt na vulic i. S tra- __
íinskoga poljodelavca je éena ostavila i od- gickom amrljon. je preminul vu Beíu Sár- |mbrek, kak more9 , teci« ree, da
selila se Gjőn Lajoéu. Jakab je viSeput pro* lai Fulop peSióki oficir. V srédu na veCer , 0 . . .  ' . • • ; • • ,
eil íeno, da naj ide nazat к njemu 2ena zlo ши je postalo na vulici. Pred, как bi e b ed ?ala? Idl 1ак‘ k n>°> ' rfíl da
niti éuti nije Stela od toga nikaj. V uedelju mii bil élő na pomoí doSel, zruSil se i za 1 Je j* uki'otiSel i rekel ie le n 
je opet ju zval i kad je videl, da zabadav, par minut je veC mrlev. S velikorn soldaC- 1 . (ak J' ■
triput je nanju strelil, na strélanje je Gjőri- kom paradom su ga pokopali.  ̂ ’ J ? J
juva mali doSla vun, Clovek je na Zensko — Zahvalil se . KovaC Gjula 48 me
strelil, koja je taki mrtva opala doli 2eno stranke glasoviten ablegat zahvalil se i neCe Otec : No Karlek, ti si bil opet denes
je ni jako oranil. Zaprli su ga. vise ablegat biti. On je lej bil, kad je gróf vu Skoli zaprl?

— Opet g laso v iten  su d . Pred ne* Tisa predsednik od pozicije ablegale iz or- Sin : ZahboZe jesem, dragi japica. lm
kojim mesecom je DéSSv Zoltán ablegat go- saCke hiZe vun dal stirati, triput strelil na ja navék velim, da nebude prvlje na svétu 
vora drZal, vu kojem je krivil munkaparta, Tisu, ah na sreCu, nije nikoga trofil Cptrlu bolje, dók se nebude ékola od navuka oddehla 
da su Cetiri milljun osemslo jezer korun kuglju je sebi vu glavu pustil. Dugó je bil —
orsaCkih penezov polroSili na sbiranje i sad betfZen. Potlam kad je ozdravil, zaprli su к аг|ек (svojemu debelomu olcu):
od öve svote nemoreju raCun óisti dali. Za ga Izlraga dugó je trajala i na zadnje sud pomjs|j s, japica. ja sam denes na senjniu 
öve réCi LukaC ministerprezidenl zatuZil je je lak zgovoril, da KovaC nije bil pri pravi y|(je| voja koj je b,| pUno debljeöi i vekSi
Déssya ablegata. Prvi sud je na mesec dan pameti, kad je to napravil i zalo odmah su 0(j _ tebe!
reéta odsudil Déssyja. Suda su apelérali i ga iz- reSla pustili. Na njegvo rneslo sad _
kraljska tabla uniStila prvoga suda i zapo- budu opet s takvim programom Nagj Joíela 0|cc; , Ako mj joá jenkra, donespS
vedala je, da sud naj dopust, Déssyju, da seghalmoskoga gospodara kand.dírah takvo Ilofíbto 8Vcdoíanstvo, bud.m le onda
svoje réCi svedoki i svakojaCkemi sluZbenimi — Sam ou bo m a deca. be|ér üez?ó . . .
pismami naj posvedod Déssy i njegvi sve- osemnajsl lét slar flSkaliuSki pisar i Tóth ” ~ (Hü.bi .Ali ianira ia «I nPmrP„,
doki dokazali su sad, da munkapárt zaistino Anna Strle polgarske ^kole vuCenica zaljub- pomo(<j e  ̂ J P  ̂ J
je takve peneze potroöil na zadnjo sbiranje. leni 911 bili. Kodilelji рисе nisu dopustili, p oiec • »Kak lo?«
Poleg ovoga istinskoga svedoCanstva su da bi mladi deíko к Iliéi bodil Zaljubleiia , N»v,,elteli* mi íp rpkpl II ,i hűk.
Déssyja menluvali od kaStige. Kraljski fiSkuS deca su zbog toga jeden veCer zginula iz , , , .
s vrho toga apelaciju je podigel i oitru Satoraljaujlielja i céln noC su vu bliÄnji ^  ормкоу oggj f
kaéligu prosi za Déssyja, zakaj je na tak ?umi bila. Vu jutro je Fehér vu srdce stre-
veliki Spot del pred célim svétom céloga hi риски, sebe рак \и glavu; obedva su
munkapárt» Poleg ovoga suda ministerpre- mrlve naSli. Tri lisle >u ostavili, dva rodi Vu Skoli.
zident se je vu íme céloga ministeriuma teljom, jednoga policaju, vu kojim prosiju Vu nekoj ?ko|i j e j enkrat navuCileij
kralju zahvalil na sluZbi. naj je skup zakopaju. meslo kapelana decu íz katekizmusa izpi-

— Na rapport. Vu Debrecenu 61 -  Ljubom oran m uz. Bence látván |tava| _  pozove anda j 0éeka, tér ga росте 
regiment se je vun z varaSa mustrál. S budapeSlinski Cinovmk zmirom je potvaral pj|a|,
oStrami kugljami su slrélali. Taki od kraja fcenu i poleg log. >vaki dán je svadja bila NavnCileli • Pnvpл mi W pL* Unl.kn íp
iz reda vun slane Goldberger Gjula soldat med njimi Nazadipe se Zenski to preveó1 ga|cramen|ov?
i prosil je kapilana, da na elran slane, jerbo vidlo i odiSla je dmio к stareSim vu BiCke JoZek (nezna __ muCi)
se jako zlo Cuti. Kapilan mu je lo dopnshl obCinu. Bence je za njom odiSel i pros l NavuCilelj • (obrne se к drugomu de
Goldberger na sto korakov odiSel i lam se Zensku, da naj nazad ide к njemu. ^ena * . p . , vpk‘: kllhkn 4ílkr.
je vu glavu strelil MuSlri je laki kraj bil. nije Stela lo prevolili . zalo je muZ zgrabil ^ l o v  kad on nézna 
Decke su spilali, zakaj je to Goldberger na- revolvera. da ju streli. Predi как bi to bil Jyek. /jak ■ nezna _  j on mu ,̂t

• pravil Jeden se je javít i povedal je, da mogel napraviti. síről, stl iz ruk revol- NavuCilelj"; (srdil) ReCi ti Joéek Iveku
jeden firer ga je na rapport dal zapisali i vera. Sad pak je tak Zeléznom botom, koju ^  g| ,akov Qge| kak ( ■ e
kad ie to Goldberger poCul, tak je rektl: je navék sobom nosil, vudril Zensku po j 0íck »Ti sí Ivek lakov ősei как
»Budem iSel, ah na drugim s\étu « Так je glavi, da su |u slrahovilom ranom vu Spi- gospon" navuCilelj « 
i napravil. tál odpeljali morált MuZa su v rest zaprli. _

— N esreca. KirSchmajer vojinCkioli — Kupaiu se  c ig an i. Poleg Székes- XT , . . , á . . . . .
cir Komárumu je sluZil. Nekoji dán je |>iS- fehérvara su se cigani nastanili i nekoji i e fcVe ese ^ ar0 ,̂ ЙеП1.
Caja dobil na ruke, kojega je s prsli s-dra- dán dobro su se ónak po ciganskim napo V.Umr , *! °,|a 1 .  ̂ sedemdeset je
pal. Od toga se mp j« krv zagiftala i predi kall. Kad su policaji doSli, da mir napraviju f ara d( |e ® ar,c.a dül)l,a glas, da njoj je
как bi ga bili mogli operérali s velikorn med njimi, svi muZkarci su odbi'jZali. Poli- 1 u lm ![a' ге a Iе sv°h kumi, koja je
műkőm je vumrl. Naée ljudi lakodjer nije caji samo decu i Zenske sn na*li i odlirali. PJ*av 0,1 a }l a Pri nj°J • O, sirolica. —- л
moCi dosla podvuCavati, da naj ranu inban- C gani pak su vu bliZnji bereg odisli, kam aJ 3 ll̂ scm na rekla, da se to déle
tujeju s |>rsti, jerbo od toga jako lehko se samo oni znaju pilla i tak niSCi ne ufa za ne u iruni 0 
krv zagifla i proli tomu néga onda pomoCi njimi ili. VeC dva danov do vuh su vu i
ili vraCtva. Takodjer nije smeh na odprtu vodi, ali joS neCu vun dojti. Policaji su Jeden skupec imel je jako lajastu Zenu.
ranu muhu puslili. obkolili bereka i Cekali budu, как dugó budu ^°ía niu ,e jen kral rekla »Ja bi se zavad-

— K apelan n em ilo srd an . JuniuSa imali cigani volju к и páti se. Ijala, da bi ti po mojoj smrti Zenil najsla-
tretjega sobolski kapelan Őajtoáa, sobotskoga — Za m ladozen jom . Íz Fiume znik- reSu vragovu kCer, samo ako bi po njo|
logara devet lét staru риски je tak nemilo- nula je v nedelju Malvis Maria dvajsti lét dobil peneze «
erdno vu Skoli zbil, da je déle na kralkoma slara od bogate familije puca. Vu jednim ^ a t° í°j on odgovori : »NeCem ne,
vumrlo. NeCemuren kapelanCek zasigurno listu je rodileljom naznanje dala. da se draga ma Zena : im znaS, da nam zakón 
bude dobil svoju zasluZeno kaStigu, ali kaj bude skonCala. Mrlvo lélo su vu Lovrani, PreP°váda dve sestre vzeti za Zene. 
je to proli onoj Zalosti, koju rodilelji moraju poleg jednoga promenada naSli. Так misliju, —
terpeti, kad su po takvim putu najdragSe da od velike Zalosti se je skonCala Mlado- Jedna brbljava Zena rekla je svojemu
déle izgubih Poslali su kCerku vu §кл1и. Zenja njezin vu naprolulelje se je strelil i muZu. koj si le na senjmu nekaj kupil. kaj 
da se tain navci od katekéla Boga poznati ona odpolhim nigdar nije bila pri jrameli. se njoj né dopadalo: »Hódi s bogom, ti sí 
i lai ncniilosrdni sveCemk lak ju je lépő Uvék je jnko zamislena bila i viSeput pred navék zbrrcS kaj je najgorSo.« ~  »Prav 
navcil, da vezda segurno pr^d Bogom sloji pajdaSicaini je povédala, da nebude dugó imaS.« odgovori joj muZ, a stobom sam poóel. 
i prosi od njega za odproSCenje za onoga Ziva. Sad sí je volju spunila.

к



D № in tii№ |O fl len to íts iM il,
mely a Csáktornyái 
közönség kedvenc ki- 

* rándulóhelye, jutányo 
e2e2 a san eladom.

Bagári János.
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Az emberi kéz mint sérvköté
s e h s a i i ó s  mmn>

K érjen  ingyen prospectust!
Zárt b orítékban  portóm encesen küldi

POLLITZER SERVIM PILATOIIDH
speciális orvosi rende lő in tézet

BtppEJi, Vlt., RSHóczi-ul 10. Fflemetd. «

@ © @ @ @ © © © @

i i l í p i i ö o i í
Rakóci ullca hite broj 18. poleg Kraljevskoga suda. 

Ima takaj trgovinu  
od najbolse vrsti

v a p n a .
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

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

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

pana suha bukóvá 
6«e i4—• drva na vagu.

M Ű M

Levelezőlap
újdonságok

m űvészi kivitelben nagy válasz
tékb an  kaph ató :

(Fischei Fulöp) STRAUSZ SAN00R
k ö n y v k e re s k e d é s é b e n .

felséges ízű fehér vagy aranysárga csemege mézet
582 i2—* 5 lvg- os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a
„ M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest, Yáci-ut 108 af. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosíást!

1178/913. sz. Perlak nagyközség előljáióság«.

Hirdetm ény.
Pi-rlak község elöljárósága közhírré leszi, hogy a község — mintegy 5(KX) kalászt. ho'd 

terülelen gyakorolandó vadászati joga — kél rész'elben — a'. 1883. évi XX te. 3. §-a értelmében 
0 (bal) egymásután kővetkező évre, vag\is 1914. évi január hő l-től — 1919. évi december hó 
3l-ig terjedő időre 19  /.í. é v i  Ju n iu s  hó 2S -á n  d é l v i l i i t  9  ó m k o r  a község tanácster
mében tartandó szóbeli árverésen haszonbérbe fog kiadatni.

Kikiáltási ár 77B ko>. és 650 kor
Az óvadék készpénzben a beígért évi haszonbérnek meglelelő összegre kiegészítendő.
A ki nem elégíiő árverés esetén 15 nap múlva — 1913. julius 14. új átverés fog tartatni. 
Kgyéh feltétel« к a községi irodában a hivatalos órák alatt betekinthetók.
Perakon, 1913 májas 26. • « «  *

Zala József Szacser Balázs
jegyző. bíró.

DrnifrnCC cgcezeégügyicigaretta hüvely és papír anconarcotíco 
riUjjlCUU vattával ♦  Kapható: Fische! Fulöp (STRAUSZ SÁNDOR) papirkereskedeseben Csáktornyán



Ennélfogva mindönkit, a ki valódi Zachorlint akar vonni, nyomatékosan, 1 A tisztességes becsületes kereskedő éberen ügvel arra, hogy ha vevője
figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben megtévesztően hasonló i utólérhetetlen hatásánál fogva közismert »ZACHERLINT« kér, ne akaszszno
üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék, hogy pontosan üayeljék a nyakába megtévesztő surrogatumot.
►Zacher“ n« névre. Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is.







I . Á r v e r é s i h ird e tm é n y . ^4 kor ^  f'npk l^ l^  évi március hó gárdonyi 597 sztjkvben 788 hrsz ingatlan 
A csáklornvai kir iánUhirrt^a 16 lk napjától járó 5% kamata 34kor.90f. Ve része 531 kor., 507 sztkvben 109/bhrsz.

te9-j ho^ dr Ha.A« eddigi, i3  kor. 60 I árverés kérés, és 10 egész ingall. 123 kor., 705 sztkvben 787/b
ügyvéd állal képviselt Kántor Bernálné csák- к°Г' . и)аЬЫ kölU??'!k. bel,aí1Asa véKe,t a llrsz eKéaz ingatlan 63 kor., 706 sztkvben 
tnrnvai lakos уеагрЬяИя»л.»яЬ u ifi nagykanizsai kir. törvényszék, a perlaki kir. telv. egész legelőilletőség 40 kor. becsáron
И  Í 5 , f f l  « И « " « ™  .  * ш ш ш *  Ш Щ Ь Ь Ф -
lakos végrehajtást szenvedettek elleni 100 К Tl'n J? fele Ш  I“»1“* “  «• »«Hi'*" »Ш» ■ W *
töke s jár. iránti végrehajtás, ügyében az ár- .l5 0 ,« °ГГ, \  ° R 7°° szlk,vben e k'tüzölt árverés az 1881 LX. l.-c. 167. § a 
verést az 1881. LX I. czik 144 és 146 88-ai l l í  illetőségnek sorsz. alath jutalék* alapján a Csáktornya Vidék, tkplár végre- 
alapján elrendelte minek folylán végrehajla- 2°° . к,°Г'’ 0ä®zese“ 750 kor klk'allasl árban hajtató érdekében is 476 kor 91 f. lökekö- 
lonak ПО К löké, ennek 1912. mánis hó . » Г ? , , ! "  . „„ ,L velelés a járulékai kielégítése végeit megtar-
11 napjától járó 57. kamatai, 6 К 95 f óvás, 9 3' W 1Ü IUS 14 29'ih níp*Í11 4 e' 10 4rakor lani fo8- Dr Hai0ä Ferenc ügyvéd díját az
*/»°/o váltódíj, 28 К 75 í peri 20 К 95 f ^am*sa község házánál dr. Vajda tiéla ügy- árverési kérvényért 32 К-ban állapítja meg 
végrehajtás kérelmi, 28 К 36 f végrh fo- va^  helyettese közbenjöttével megtar- Csáktornya, 1913. márc. 5 635
ganatosilási 26 К 75 I árverés kérelmi és la,,dóA árverésen eladatni fognak --------7  . . .  ----- -----
és még lelmerülendő költségekből álló kö- ,.A d'jmä3i" W64 szlkvben Jakucs Péter 2"*7/lk. 913. Á rv e ré s i h ird e tm é n y .
velelés kielégilése végeit a nagykanizsai kir f«,.„gnvMoo ^zltnrpré^H  bektblezel1 kb A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíróság kot t  L mI í Ar я hl k T i ^ h " ^  « « « .  ho8Y dr. Rotschild Samu és dr. Bartha 
területéhez tartozó s a Hajdarovics András . , f/ .. . \ e . ' Ci>] .r’ István nagykanizsai ügyvédek ált) képviselt
végrehajtást szenvedett nevén álló mura- ,  ̂ . '* ' 'Vl , )  a n az ln8a ' Schvarz és Tauher nagykanizsai bej. cég
gárdonyi ‘ Ä a * .. . , végrehajtatónak özv Zdelár Antalné szül.
76 szívben feiv. legelő ée erdő illetőség v4 része 50 к .. , . 1 . . ^ZN!I (c âr j ur08k0V jC8 Ágnes és társai végrehajtást214 * » - . v, » 80 к 10°/o «I készpénzben vagy óvadékképes pa- , „ . * V .

565 . - 250 hrsz. ingatlan pirbnii a kiküldött kezéhez letenni szenvedetlek elleni 3 0 0 0  К tőke s jár. iránti
m  : : 248 ; : : Ш 1  Vevő köteles a vételár! három egyenlő ^  ^  “Z 1,88L
895 » » 391 : . Z  , 184 К részl)pn mégpedig az elsőt az árverés ioe- LX 1 C'kk Ш  és Ub  §§' a' alap,án e,ren‘818 * » 2J3 * "/». » 359 к ’ . .. . j. ® delte, minek folytán végrehajtatónak 3000971 > » 108 » •/., . 107 к erőre emelkodesetől számítandó lo n ip a a  , ’ . . ín in  . . . . .uqa . , 104/a . , iV . imuw , ... , llxl ол . . .  . kor. tőke, ennek 1912. évi ok óber 15 tő
Я  : : m l  : :  k  • I0S Í  * " a;° , 8У1 ?  ÍL ‘"'’ i8 , ,ar w  ev. kamatai, ? к  95 r. óvási, 1/37.7U9 * • ,™ * * ‘Л. - ш к  madikat ugy m áltól 4n nap alatt minden Jv4||őd, t K 95 ’t  ш ш >  80 К 50 f. peri,
becsáron, valamint Hajdarov.es András é s ; egyes ^etelan reszlet „lan az árverési naptól 5 , 3j) f végrella)lá,  kérelmii 67 К 45 I
neje bzersán Ilona végreh szenvedetlek ne-; “ ám, andó о /„ kamatokká egyúllaz árverési 4rv(,ré,  k ír,.,mj és a míg felmerülendő 
vén álló muragárdonyi MteMekben meglnlarozoU helyen es mó- keltaégekbel ш  küvelelé9(! kielégítése végett
507 sztkvben 788 hrsz. ingatlan v, réeze 531 К bocsáron dozalok bzeiinl lefizetni. vkanizsai kir törvényszék és a r-iák*705 „ i09/b„ogéBz „ 123 к „ Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy- * I,agykdn,Z9a' “,p- r̂v.ényi3Zék és a csák-
705 „ 787/b „ „ „ 63 к „ , ... ... , /, . 1 e . , * tornyai kir. járásbíróság területéhez tartozó
-Oó „ Mveit égés. legelő iiletfoég 4u к „ 'de|uleg megállapított árverési feltételek a éj az Ö2V Zde|4r Anlalné gzü| J llro, koviC*

1913. (II JunlUS M 27-ik napjának 0. e. 10 órájakor h.v.lalo. órák alatt a perlaki k,r járás- Agnea végr(.ha|láet szenvedetl „evén álló
Muragárdony község házánál dr. Ila|ós Fe- bl.rrt:-alf .leielikónyu , osztályánál, ^Unmása Cä4k|or|lyai 457 8ztkvben 35 1/b 2 hrí*, 
renc felperesi ügyvéd vagy figyeltesse köz- kozség (■loljaróságánal megtekinllietök. ingatlan fele része 317 kor, az u 476
benjöltével megtartandó nyilvános birói ár I eriak, 1J13. máj. 10. 633 szlkvben 433/3 br8Z ingatlan fel* része 167
verésen Hadalni fog 976/lkv 913. Á rv e ré s i pÓ th irdetm éllV . Ik0r ' az "• 0 47n szlkvben 449/a hrM.

Kikiáltási a r a  fentebb kdeit becsar д csáklornvn kir lirásbiró-áa közhírré Ilnkatlan lele réaze 233 kor' az « o. 575
melynek leiénél a 109/a brz. sz. 2/3-nal alal j , , Hl.ós pvrenc csiklor szllkvben 582 hr,z- ingatlan lel* része 276
.„ n , .b b  « f t . »  J J J  4>“« Í  . K' «  ‘ » - J t - 1188/482 Í X

A verezn, kívánók tartoznak a becsár J , né BVc .áklor ai 1akos végrehaj.alónak m«allan ,e'e z#eze 216 “• ° ?76
10%-at k«s*pénzben vagy ovadékkepes pa- Hajdarov|cs Andr.b és nej(. Szersán Ilona ,zlkvben hraz mgaltlan fele része 159
pírban ak'kuldott kezéhez lelema és pedig muJragárdol,yi lakos végreh. lásl szenvedellek K’ az »: ,° 47 “ .‘í í ^ 0 , ^  V  “  "**
I  8, K’ 2b “ J.° ' elleni 110 kor és , ár. iráni, végrehajl.aitás, kallan |и1е rísze lí>9 K becsáron
• g ° , ;  M K,  J  Lf га I  (l ? 4|0 КЧП Ügyében 408/1к. 913. sz a kibocsátói! ár- 1913. M július hó 10-tO i. t  10 árikor
f fi К ЦП í i  Y k ál K 1U ’ 14 áU verést hirdetményben a Hajdarovics András ezen telekkönyvi hatóságnál dr. Rotschild
’ ö „ . . . . . .  K á Л lt , . .  1л végrehajtást szenvdeli nevén álló mura- Samu és dr Rarlha István nagykanizsai

Vevő köteles a vételárt hár<>m egyen ö e4r<j0nyi 76 sztjkvben felveit legelő és erdő ügyvédek vagy helyettese közbejöttével meg-
reszlelben még pedig az arveres jogerőre |Me|ősé' i/ ré4Z |̂ог az u 0 *214 tartandó nyílváaios árverésen eladatni tog.
emelkedésétől számított 15 nap alatt, a maso- szlkvb(1() fejveU jeg).jö éa erdőilletőség fele A bíróság megjegyzi, hogy jelen árverés 
dikat ugyanattól számított 30 nap alatt, a g0 kor>j az „ 0 5^5 9i>ikvben felvett a Csáktornyái 475 sztkvben C. 8. § alatt
harmadikat ugyanattól számított *0 nap 25o hrsz. ingatlan */• része 259 kor., az u özv. id. Zdelár József Csáktornyái lakos 
lati, minden egyes vételari resztet után az o 7- & szlkvben 1Г)0 brsz inga(| у  része javára bekebelezel! kikölményi jogot nem 
árverés napjától szám.tandó 5 /0 kamatokkal ш  kof az ц Q 896 azljkvben 248 hrsz. érint.
együtt az árverési teltételekben meghatározott jnga||< в/и ré8£e 259 kor., az u. 0. 895 Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
helyen és módozatok szerint lefizetni.  ̂ sztkvben 491 hrsz. ingatl. •/■» része 284 részletben még pedig az első» az árverés 

Csáktornya, 1913. márc. 1 634 ког  ̂ a2 u 0> 8 j 8 sztkvben 223 tirsz. ingatl. jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap
2697 Ikv 1913 *4/e* része 359 kor. az u 0 971 sztkvben alatt, a másodikat ugyanattól 50 nap alatt

108 hrsz ingatl. •/•* része 107 kor., az u a harmadikat ugyanattól 80 nap alatt, minden 
Á rv e r é s i h ird e tm é n y . 0 ggg szlkvben 109/a hrsz ingatlan V4 е8Уез vételári részlet után az árverés nap-

A perlaki kir járásbíróság, mint tkvi része 1048 kor., az u. 0 898 szlkvben 787/a jától számítandó 57, kamatokkal együtt at 
hatóság közhirréteszi hogy Toplek Imre ke- hrsz. ingatl */4 része 63 kor, az u. 0. 709 árverési feltételekben meghatározott helyen 
reskedő damásai lakosnak, Merga Rókus nős sztkvben 160 hrsz ingatlan V.« része 168 és módozatok szerint lefizetni.
Horvát Ilonával damásai lakos elleni végre- valamint Hajdarovics András és neje Szeisán Csáktornya, 1913 má|us 20. 680

[  Balatonberény-fürdű Armuth-telapén
I  m od ern  k én y e l em m e l  b e r endeze t t  WO s z o b i t  h ó n a p o n k é n t  f é i - v n f f y  é g é s ű  s z e z o n r a  ronr/kl\ f l /  m é r s é k e l i  Á r o n  b é -  1  
I  r e t h e t ő k .  Gyönyörű á r n y a s  park. Étterem, ká véház, cukráxdn. Olvasó é s  tán c t e r em . Kasino. K l s ó r e n d ü  ш а р у  а г  é s  f r a n c i a  I  
I  k o n y h a  Étlap szer in t i  é tkezés , v a g y  penzió  rendszer . A d é l i  é s  Á l l a m v a s u t a k  m e p Á l l ó h e l y e .  Posta, tavirdu, te l e fon .  Щ
I  A t h r d ő k é s  k a b i n o k  h a s z n á l a t a  d í j t a l a n .  B ő v e b b f e l -  ^  Т Л г ы П  П а l a  t o n h o r é n i h m  I
1  világosi tássa/ és prospektussal készséggel szolgálnak a bérlők: & C U e S S  С »  M H r S H 9 H a  l a  t a n in  t  eny b e n .  J
| | ^ ц ц ^ ц м т м м м м м м м ш м й м а м м и м м м я м я м м м м м м н а м м н м м я й м а м и м м |

408/lk  913 hajtási ügyében 4 kor. 03 f., hátralék töke Ilona végr szenvedettek nevén álló mura-



G a b o n a  Á ra k .  — C i e n a  £U ka.
mmázsa t m.-cent, || kor, fill.

Búza Páonica 20 00 -
Rozs elsőrendű Hra 14 00 -
Árpa JeCmen 13 00 —
Zab Zob 17 00 —
Kukoricza Kuruza suha 17 50 -
Fehér bal» uj Grah beli 20 00 -
Sárga bab » Éuti 14 00 —
Vegyes bab » zméáan 13 50 -
Kendermag Konopljennseme 20 00 —
Lenmag Len 20 00 —
Tökmag KoSCice 27 00—
Bükköny Graliorka 1500 -

Kiadú lakás.
Á rN I-i. I a .  ШI. w lt l in
egy három szoba, konyha

stb. mellékhelyiségek
ből álló lakás folyó 

évi október hó 
1-ére kia

dandó (■•4 l—•
U G Y A N O T T  F Ö L D S Z IN T  
IR O D A H E LY IS É G N E K  A L
K A LM A S  2 SZOBA KIADÓ. 

Bővebbet lap vall Kiadóhivatalában.
I l i --------------------------- I

1726/913. STRIDÓVÁR KÖZSÉG ELÖLJÁRÓSÁGÁTÓL. »»-•

Pályázati hirdetm ény.
A stridóvári kántoriamtól állásra pályázatot hirdetünk.
A kántortanitó javadalm azása: 100 korona törzsfizetés és természetben nyújtandó 

lakás , melyhez megfeleld melléképület és házi kert is tartozik; 6*'/, öl tűzifa; 2 h. 1075 □  
öl föld haszonélvezete; koleda bor és gabona és stoláris jövedelem.

Pályázók kérvényeiket stridóvári plébános úrhoz czímezve, 1!1 Hl. é v i  Ju n iu s  hő  
lA -é iff  bezárólag nyújtsák be.

A választás 1013. é v i  Ju n iu s  hó ÍO-én fi. e ÍO ó m k o r  fog a stridóvári kör
jegyzői irodában megtartatni.

Stridóvár, 1913. május 20.

Bellet z6de ЯтЬгиэ István
körjegyző. h. bíró.

KÉREM
\ fizesse elő a pártoktól és kormánytól független legtartalmasabb legnívósabb í

t budapesti napilapot i

; Az Ujság-ot !
 ̂ Г  Д  J
\ =  LLŐ FÍZETÉSI Ä R A : =  jí
» Egy hónapra............... 2 К 40 tiller i

Negyed évre.............  7 К — fillér ^
» Fél év re .......................... 14 К — fillér $
 ̂ Egy évre......................... 2ís К — fillér
к Nyáron át mindenüvé utána küldjük Az Újságot még akkor is ha naponként változtatja z 
' tartózkodási helyét. » >

I Cin: AZ ИЙ hiadoliivatala Budapest Ilii., liiuzi-ii 54. jj
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