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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l :
Slrausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések, »ацуаг es 
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horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap. 
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Életdrágaság.
A világ összes lapjai foglalkoznak az 

élelmiszerek drágaságával. Majdnem napon
kint találkozunk oly felírásokkal, mint: az 
élelmiszerek drágulása, husdrágaság, házbér
emelés slb., anu legjobb jele annak, hogy a 
társadalmi kérdéseket nemcsak a teóriában 
vitatjuk meg, hanem hogy az életfenntartás 
legfontosabb problémáinak gyakorlati meg
oldása állandóan napirenden van.

Jó sokáig a statisztika, mely pedig bi
zonyító erővel bíró számait szereti fitogtatni, 
elhanyagolta azokat az adatokat, melyek a 
munkások és a szegényebb osztályok meg
élhetésére vonatkoznak. Pedig ha reformokat 
és javításokat akarunk életbeléptetni, semmi 
sem érdekelhet jobban, mint a lakosság leg
számosabb osztálya fogyasztási viszonyainak 
tanulmányozása és fogyasztási képességének 
az emelése.

Speciális tanulmányok alapján be van 
bizonyítva, hogy az utolsó félszázadban a 
munkabérviszonyok Ötven százalékkal ja
vultak.

Hasonló arányban javultak az életfenn
tartás némely feltételei is. A gyáripar fel
lendülése és a minden téren szabadon meg
nyilvánult verseny, olcsóbbá tette a ruház
kodást; némely élelmiszer, a sokkal nagyobb 
fogyasztás ellenére, szintén nem lett drágább, 
vagy legalább nem oly arányban, mint 
amilyenben a kereseti viszonyok javultak. 
A kenyér ára, mely régen oly változó volt, 
napjainkban majdnem változatlan maradt, 
míg a cukor és a kávé mindinkább olcsóbb. 
Ami pedig a megélhetési viszonyok általános 
javulását legjobban illusztrálja, az a körül

mény. hogy a hús, mely hajdan és némely 
országban nem is o!y régen, csak a gazdagok 
és jómódúak asztalán volt látható, mind
inkább a szerényebb osztályok táplálkozásá
ban is fontos szerepet játszik.

Ez a kép sok tekintetben optimista. 
Lehet-e ebbő! az! következtetni, hogy a tö- 

, megek jóléte és boldogsága is hasonló arány
ban emelkedett? E kérdés megvitatásánál 
sohasem szabad szem előtt tévesztenünk azt 
a tény!, hogy a civilizáció haladása elsősor
ban új szükséglelek megjelenésében jelent
kezett és hogy a legtöbb ember meghatáro
zott időpontban ezeknek csak nagynehezen 
tud eleget tenni. Azonkívül az életfeltételek 

I megtfélésénél nem elégséges a kérdés teo
retikus megvitatása, mely sok százezer és 
mili ő ekzisztencia kereseti és fogyasztási 
viszonyaira vonatkozik, hanem tanulmá
nyoznunk kell egyenként a külömböző ke
reskedelmi, ipari és földmivelési ágakban 
foglalt munkásokat és hivatalnokok háztar
tási költségvetéseit, bevételeit és kiadásait, 
hiányát és feleslegét.

Ezek az adatok azután, mint az élet
küzdelem igazi tükre, csalhatatlan képet 
nyújtanak és igazi világításban mutatják be 
az emberiség legszámosabb osztályának meg
élhetési viszonyait. Ezekből az adatokból 
tudjuk meg, hogy noha az életviszonyok 
napjainkban kényelmesebbek, mint voltak 
ötven vagy száz évvel ezelőtt, de az élet- 
szükségletek és az azok kielégítésére szol
gáló feliételek ép oly arányban súlyozódtak.

A kereseti és fogyasztási viszonyok 
természetesen minden országban külömbözök. 
Tudjuk, hogy a francia munkás körülbelül 
háromszor annyi! keres, mint a japán és az

angol munkás négyszer annyit, mint az 
orosz. Az amerikai munkás keresete három
szor akkora, mint a magyaré és majdnem 
kétszer akkora, mint a francia vagy angolé. 
Nem ismeretlen előttünk, hogy az olasz 
vagy belga munkás rosszabbul van fizetve, 
mini a német vagy az osztrák.A gyárak éd a nagy vállalatok tulajdo
nosai panaszkodnak, hogy az ipari célra 
szolgáló nyers anyagok ára folyton emel
kedik. A kereskedő aggódik, mert üzlete 
pang. az iparos nincs megelégedve, mert 
termelési képessége nagyobb, mint az arány, 
melyben áruja e lkél; ellenben az üzemi 
költségek és az adó aránytalanul magasabb 
most. mint volt azelőtt

Kevés vigaszt nyújtó tapasztalatok, me
lyek sivár képét nyújtják a mai szomorú és 
aggodalmas helyzetnek.

! Nemzeti repíilővcrscny Szent István napján Budapesten.
Nagy napot ül meg a magyar aviatika 

Szent István napján. A múlt évi kevésbé 
sikerűit látványos mutatványok csak er
kölcsi, de kevés anyagi eredményt mutattak. 
Az erkölcsi siker mondhatni minden anyagi 
támogatás nélkül ernyedetlen szorgalommal 
és kitartással dolgozó magyar aviatikusaink- 
ban. a kevés eredmény pedig a társadalom 
nemtörődömségében leli alapját.

Hogy az aviatikának, ennek az újabb 
fegyvernemnek, jövője van, azt már az is 
bizonyltja, hogy a modern hadseregek nagy 
összegeket áldoznak repülőgépek beszerzé
sére. repülőterek berendezésére. De az aviatika 
nemcsak hadi eszköz, hanem mint a polgári

Keserű cseppek.
— N apló törődök. — 
Irt*: Zo m bory G yula.

— A »Muraköz« eredeti tárcája.—

. . .  Magam vagyok, mint mindig, mert ke
resem a magányt. Nem  vágyom az emberek 
után, pedig valamikor szerettem a közellétüket, 
mikor még hitem, bizalmam volt hozzájuk. Ma 
már nincs. Ennek a két érzületnek még csak az 
utolsó gyökérszálát is kitépték szívemből s ott
hagyták a talajt letarolva, hogy a maga ürességé
ben pusztuljon el. Mert mindennek el kell pusz
tulnia, ami nincs használatban ; megeszi a rozsda. 
Rozsda mar a szivekben is, a bánat rozsdája, ami 
maróbb a vasénál; maróbb, biztosabb

»Emberek« . . . ? Ha nem volna olyan beteg 
a szívem, olyan bántott a gondolkozásom, nevet
nék ezen a fogalmon: »embér!« Mi az ember? 
Egy ügyesen összeállított anatómiai gépezet, mely 
ina már elveszítette Istenhez fűződő jellegét, jön, 
megy ; jár, ke l; hangot ad, néz, sír, kacag és rúg 
is, ha éppen kedve tartja. Rúg; felrúgja a társa
dalmi rendet: felrúgja, letapossa a legszentebb 
érzelmeket, . . . keresztül gázol mások boldog
ságán, . . . összetépi álmodók álmait. . , gátat
sodor nemes célok elé, . . . csal és csalódtat, .. . 
emellett ad, vesz, cserél, kufárkodik,.. kimarkolja 
kezedből, amit te nagy munka árán gyűjtögettél,..

aztán hazug szót vesz ajkára, hogy téged meg- 
rontson, eltemessen, . . . színleli a nagylelkűt, a 
barátot s amikor mosolyára lenne szükséged, el- 
búvik előled, . . . .  játszik a szerelemmel, amit a 
lét virágáúl hintett alá az égi kéz ; ezt hazudja, 
színleli s csalfa vallomásainak sikerén pokolian 
tud kacagni s kitér az összetépett, agyonmarcan
golt lény elől. Hát még ! ? . . .

Ez az ember: ne csodálkozzatok hát, hogy 
kerülöm őket és inagam vagyok . . .

De mégsem vagyok magam. Itt, körülállva 
asztalomat, egy egész sereg régi ismerőe van s 
foglalkoztatnak. Itt vannak ifjúkori emlékeim, 
mindmegannyi hervatag virág, . . .  itt vannak a 
férfikor csalódásai, teljesületlen vágyak, színtelenné 
foszlott álmai fáradt lelkemnek, . . . .  bú, bánat, 
keserű kedvetlenség, meghasonlás, életunottság . . . 
mind-mind itt sorakoznak körülöttem s egymással 
versengve, diktálják toliamra a szót. Mindegyik 
első akar lenni, mindegyik nagyobb jogot formál 
a másiknál s én ebbe a nagy zűrzavarba bele
szédülve, leejtem a tollat, kezem megáll, csak 
zakatoló szívem kalapácsütése ad rettenetes hangot, 
mint mikor szeget vernek a koporsó fedelébe.

Jaj. de szomorít! . . . Lehajtom fáradt feje
met é? sirok . . .

* •
. . . Sirok, . . . van mért! . . .
Akinek mindene elveszett, ami ezt az életet 

széppé, kedvessé tehette volna, mi mást tehetne

még? . . . sírjon, vagy fogja be zokogó ajkait s 
tépje ki azt a haldokló szivet, hogy vége szakad
jon kínnak, gyötrelemnek s keressen egy hövö* 
helyet magának a temető sötétlő tujái közt, ott 
megnyugodhatik. . . .  ott nincs semmi, ami fájjon, 
még a föld parazitáinak szörnyű éhharcát sem 
fogja érezni, amint Atomokra rombolják az emberi 
részeket.

Talán jobb is lenne igy ! . . . Elkísérne ben
nünket szellemi reménykedésünk halvány törme
léke s szálai bevilágítnák azt a másik, azt a szebb 
túléletet, ahonnan irt kínálnak a sebzett szívekre 
s örök békét a meghurcolt léleknek.

Óh, hol vannak hát azok a sötét tuják?!..*  
hadd menjek közéjük . . .

* *
. . . Egy idő óta, a szinte beláthatlan mesz- 

sziségü gyermekévek eszményei közt botorkál kusza 
gondolatom . . . s ennek a visszatekintésnek sog- 
gestiója alatt mintha újra átélnék, átéreznék min
dent, ami akkor velem történt, amit láttam, hal
lottam vagy cselekedtem. Még a régi dalok rég 
feledt akkordjai is felzúgnak fülemben s én ön
feledten ajkamra veszem a dalt s énekelem, dú
dolom maeamban, csendesen, halkan, félve, nehogy 
profán fülekhez jusson el s azok kacagjanak az 
ósdi áriákon. Igen, mert ennek a haladó kornak 
minden ferde, ami hajdanán vo lt; új világ, új 
felfogás, gondolkodás, érzelmek megnyilatkozása, 
minden-minden más. Más a zene, más a dal,
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osztály egyik új keresetforrása és mint új 
iparág, végre a távolabbi jövőben mint köz
lekedési eszköz is nagymérvű támogatást 
igényel.

Ennek a tudománynak — mert már 
ennek nevezte pld. egy hazai bíróság ítélele 
is — támogatására alakúit önzetlen lóriink
ból a Magyar Aero Szövetség A tudomány 
ezen ágának fejlesztésében nekünk magya
roknak okvetlenül ki kell részünket ven
nünk, mert a szükséges előfeltételek a magyar 
bátorságban és a magyar lángelmében meg
találhatók

L)e nemcsak az egyéni erények, hanem 
anyagi támogatás is szükséges, hogy a ma
gyar aviatikának diadalra jutását előmoz
dítsuk

A hadvezetőség szívesen rendelkezésére 
bocsátja törekvésünk elérésének előmozdítá
sára katonatiszti pilótáinkat, akik között 
sok lelkes magyar embert találunk.

Törekvésünk azonban nemcsak a repülés 
előmozdítására, hanem az ezzel kapcsolatos 
fontos ipari és tudományos kérdések helyes 
megoldására is kiterjed. Előttünk lebeg az, 
hogy a magyar aviatika ne legyen a külföldi 
aviatikának uszályhordozója.

Az aviatika ipari része eddig hazánk
ban egyáltalában oly mérvben, hogy azt 
iparnak lehetne nevezni, nem művelteiéit.

Törekvésünk oda irányú!, hogy pilota- 
iskolát szervezzünk, hol avatikusaink az 
elméleti tudást is elsajátítva, magukat a lég- 
járás folytán bekövetkezhető szerencsétlen
ségektől megóvhassák.

A magyar szerkesztők és feltalálók 
eszméinek megvalósítására az anyagi eszkö
zökön kívül hiányoznak nekünk a szükséges 
ipartelepek is. Tekintve, hogy az ipartelepek 
létesítése a gyártmányok biztos piacával 
szerves összefüggésben van, erre nekünk a 
szükséges előfeltételeket meg kell teremte
nünk. Az ipartelepekkel kapcsolatban, hono
sodhatnék meg csak az ipari tapasztalat, 
mely viszont hivatva lenne magyar szer
kesztőket és feltalálókat helyes irányba 
terelni; ez által sok aviatikus, aki elméleti 
tudás hiányában talán rossz úton halad, 
idejében még esetleg más iparág művelésére 
volna szorítható.

Mindezen kérdések láncolatának meg-

művészibb, modern stilszerű, ha érzelem egy 
cseppnyi sem fűződött is hozzá. Ma a technikáé 
az előny ; az Ütem, a kidolgozás a fő, a többi nem 
számít, nem jön kérdés alá. Pedig hol áll ez a 
régi dal is fölötte a maiaknak, amit én olyan 
sokszor hallok lágy tónusaival elsimulni a szívem 
fölött:

»Virágos dalos mezőben 
Esküdtél szerelmet nékem.
▲z égen csillag ragyogott,
EskUszódra >amen«-t mondott.«

. . . Ament; ament mondott a csillag, a 
virág, a daloló madár, minden. Ma csak a pap 
mond ament, a hívek hallgatnak, vagy abcugot 
kiáltanak helyette. Lea karják rántani az Istent az 
égből s hatalma erejét, filozófiáját rárakja a tér 
méezetre; mire ? a földre, a vízre, a felhőkre, a 
tűzekre ; ez az »Uten« — mondják, ezeknek az 
együttes forgása az. Hát ki az akkor, aki ezeket 
megalkotta ?!

. . . Jaj, de szegények vagyunk ! . . . szegé
nyek lélekben s azért lettünk azzá amúgy is ; 
nyomorgók, küzködők vagyunk, mert megérdemel
jük s ennek a szálait nem meri keresgélni kis
hitűségünk, csak nyelünk nagyokat s nem vesszük 
észre, mikor megakad a torkunkon.

oldása pénzt, pénzt és harmadszor is pénzt 
igényel, amely csak közadakozásból gyűjt
hető össze.

Miután a nemzeti közszel lem folytán 
minden egyes ember dicsőségét az egesz 
nemzet dicsőségében leli meg, menjünk el 
mindnyájan a repülőnapra s áldozzunk fil
léreinkkel a magyar aviatika oltárára, hogy 
azt dicsőségre vezessük !

Tiz-tizenkél repülőgép fog a történelmi 
nevezetességű Rákos mezején egy időben 
keringeni. Ez olyan magasztos látvány lesz, 
ameiy meg lógja érni azt az egy vagy két 
koronás belépődíjat. Feledhetetlen emlékek
kel távozhatunk majd Budapestről és mindég 
megőrizhetjük hazai pilótáink dicsőséges sze-1 
repiésének emiékét.

A Magyar Aero Szövetség egy héten 
I belül elkészül a szervezés munkájával s 
lakkor azután mindenkinek rendelkezésére; 
í áll úgy, hogy a kérdezősködésekre szívesen 
ad útbaigazítást (Magyar Aero Szövetség IX., 
Ráday-u. 4.), esetleg csoportosan lelrándulók 
részére is.

Az igen tiszteit Szerkesztőségei telkérjük 
| a lenti sorok szíves közlésére.

Magyar Aero Szövetség titkári hivatala.

K ß L Ö  X F E L É  K.
—  Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 

ügyi m. kir. miniszter Sosterics Elek horvát- 
hásosi áll. isk. tanítót a muraszombati áll. 
el. népiskolához áthelyezte.

—  Esküvő. Fényes esküvő volt lolyó 
hó 2-án Csáktornyán. Hajas Vilmát, Hajas 
Józsefnek, a Csáktornyái Zrínyi szálló tulaj
donosának, kedves leányát, délután 6 
órakor oltárhoz vezette a szent Ferenc- 
rendiek templomában vizkeleti Vizkelely 
Árpád letenyei szolgabíró. A polgári házas
ságot délután fél hatkor a Városházán kö 
lőtték meg Dénes Béla városi jegyző előtt. 
A templomi eskelést Go9ztonyi Lajos zala- 
csányi plébános végezte, aki a párhoz szép 
beszédet intézett. Mint tanuk Hajós Ferenc 
dr, a Csáktornyái választókerület országos 
képviselője és Ivamcs Károly dr., keszthelyi 
gyógyszerész szerepeltek.

—  Jubileum. Baumann Zsigmond, a 
Muraközi Takarékpénztár főkönyvelője és

tarthassuk. El kell nyelni megaláztatásunkat, a j 
mellőzést, melynek talaján mások kapaszkodnak 
fel a magasba, . . .  el kell nyelni korlátolt zsenik 
sületlenségeit, mert fölöttünk állanak néhány létra
fokkal feljebb, amit számukra a protekció sima 
kése faragott meg. Óh, sokat kell elnyelni egy 
életen át s aki elég filozófus volt a dolgokat úgy 
venni, ahogy vannak, az dicskoronát érdemel s 
megérdemli, hogy aranykereszttel díszítsék mellét, 
így lesz dupla keresztessé a megtaposott ember; 
egy a mellén, egy a hátán, melyet (ez utóbbit) 
Krisztusi teherként hordoztatott vele az élet.
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neje f. hó elsején Gleichenbergben ünne
pelték házasságuk huszonötödik évfordulóját. 
Ugyanekkor volt huszonöt éve annak, hogy 
Baumann Zsigmond mint főkönyvelő mű
ködik. A jubilálok a legnagyobb csöndben, 
meghitt családi körben emlékeztek meg a 
nevezetes dátumról.

— Eljegyzés. S c h m e i c h l e r  Olgát, 
Schmeichler Albert császári tanácsos leányát, 
eljegyezte Neumann Róbert, az ifj. Neumann 
Miksa helybeli gabonakereskedő-cég beltagja.

— Értesítő. A Csáktornyái áll. tanító
képző-intézet értesítője szerint az intézetnek 
az elmúlt tanévben összesen 107 növendéke 
volt: magyar anyanyelvű 86, róm. kath. 
98, Csáktornyái és muraközi 11. 10 ; zala- 
vármegyei 31, más vármegyei 50, horvát- 
szlavonországi 5. A növendékek közűi ki
maradt 7. Javítóra utast Itatott 14, osztály
ismétlésre 5 növendék. Az iskolai év folyamán 
három képesítő-vizsgálat tartatott, amikor 
19-en tanítói oklevelet szereztek, 13-an 
horvát kiegészítő vizsgálatot tettek s egy 
külön kántorságra szerzett képesítést. A nö
vendékek közül 9-en képesíttettek kántor
ságra s 4-en horvát nyelvből. Az intézelben 
lövészeti tanfolyamot is rendeztek, mely szép 
sikert mutatott fel. Az intézetben 11 tanár 
s 4 hitoktató tanított. Az intézet igazgatója 
Zrínyi Károly.

— Állandó mozi. Az állandó mozi múlt 
heti programmjának vasárnapi slágerje A 
nyomorultak 3-;k része, a szerdai sláger Az 
utolsó arany volt Psylander előadá>ban. 
Mindkét sláger nagy effektust keltett. Hason
lóképen hatásos volt a két est többi kisebb 
pontja. Bemutatták a delfinhalászatot, Tan
gert és Seelandot természet után. Nagyon 
érdekesek voltak a japán akrobaták is. Hu
moros előadások voltak: Pali komikus akar 
lenni. Bandi nyomoz, Károly vadászaira 
indul, Náci gőzerővel házasodik, Polidor a 
házmestereié ellen stb stb.

—  uj választókerületek. Miután az új 
választási törvénnyel kapcsolatosan a vá
lasztókerületeket is kiigazítják, a fővárosi 
lapok híradása szerint Nagykanizsa és Zala
egerszeg rendezett tanácsú városok is önálló 
választókerületek lesznek.

—  Uj pénzintézet. Légrádon, ahol annyi 
sok mindenféle életrevaló eszme nemcsak 
felmerül, de meg is valósul, újabban az in
tézmények szamát egy igen életrevaló inté
zettel szaporították A napokban ugyanis 
»Légrádi Néptakarékpénztár Részvénytársa
ság« címen új pénzintézet alakult. Az inté
zetet százezer korona alaptőkével indítot
ták meg.

— Nyári mulatság. A »Csáktornyái 
Iparosok Dalárdája« ma délután nyári mu
latságot rendez a Deutsch-féle vendéglő kerti 
helyiségében. A mulatságot konféttival, világ
postával rendezik. Azonkívül ének, zene, 
monologszámok is tarkítani fogják a nagyon 
kellemesnek Ígérkező táncmulatságot. A mu
latság 5 órakor kezdődik. Belépődíj szemé
lyenként 1, családonként 2 K. A felűlfizeté- 
seket a Muraközben nyugtázzák.

—  Alapszabály jóváhagyás. A m kir. 
belügyminister a Csáktornyái »Napközi Ott
hon« alapszabályait az 1913. évi 116 832. 
sz. alatt láttarnozta

—  A belügyminiszter a kolera ellen. A
belügyminiszter a mutatkozotl egyes kolera- 
esetekből kifolyólag erélyes rendeletben fel
hívta a törvényhatóságok figyelmét a kolera 
elleni védekezésre A rendelet különösen 
hangsúlyozza, hogy a megyebeli járványkór-
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házakat azonnal használható állapotba kell 
helyezni. Csáktornyán is erélyesen intézked
tek mindenfelé az alispántól leérkezett ren
delet végrehajtása tekintetében.

—  Nyilvános köszönet. A Csáktornyái 
uradalom a szegény-alap javára 702 kgr. 
rozsot ajándékozott, melyért ez úton is hálás 
köszönetét nyilvánítja az elöljáróság.

—  Bucsujárae. Mint Perlakról Írják, f. 
hó 4-én jöttek meg a perlaki járásbeli hívek 
a bisztricei — horvátországi — búcsúról. 
Már évek óta nagy számban sereglenek oda 
a hívők. Ha Sztarcsevicsék, vagy bármelyik 
túlzó horvát hallotta volna éneköket bevo
nulásukkor, a legnagyobb lelki gyönyörűségét 
találta volna az irodalmi nyelven írt s 
Zágrábból importált valódi horvát énekek
ben. Ezen énekek betanítását Schmidt Fe
renc perlaki róm. kath. kántor (úgy tudjuk 
magyar ember) és Düh Ferenc ottani segéd
lelkész végzik nagy buzgalommal. Aki az 
egész jelenetnek szemtanúja volt, Zágrábban 
képzelte magát s nem Perlakon.

-— Községi tisztviselők országos szer
vezkedése. A Községi Tisztviselők Országos 
Egyesülete az egész országban megkezdte 
nagyszabású szervezkedését, hogy a közigaz
gatási reform előtt minden tekintetben meg
ismerhesse a községi tisztviselők felfogását, 
kívánságát és sérelmeit. Az egyesület veze
tősége Ferényi Antal elnök es Karácsony 
Gyula, illetve ifj. Szokol Gyula egyesületi 
titkárok által minden vármegyében, illetve 
minden főszolgabírói tárásban tartandó gyű
lésen képviselteti magát és hogy ezt meg
tehessék, ez úton kéiik a községi tisztvise
lőket, hogy hatáskörükben kövessenek el 
mindent a központtal egyetértőleg megálla
pítandó határnapon tartandó gyűlés sikere 
érdekében. Az egyesület központja Buda
pesten, VII., Damjanich-u. 56. sz. a. van, hol 
úgy a szervezésre, mint bármely más ügyre 
vonatkozó felvilágosítást a legnagyobb kész
séggel megkap minden érdeklődő. Tagúi 
szintén a központnál lehet jelentkezni, mig 
a tagsági-dij, vagyis évi 4 K. közvetlen az 
egyesület pénztárnoka : Brust János címére 
(Överbász, u. p. Űjverbász, Bács-Bodrog megye) 
küldendők be. Az egyesületnek tagja lehet 
minden községi és körjegyző, al- és segéd
jegyző, Írnok, díjnok, végrehajtó, orvos, ál
latorvos, pénztári ellenőr, mérnök, rendőr- 
tisztviselő, gyakornok, anyakönyvvezető stb. 
Az egyesület kebelében közigazgatási, köz
egészségügyi, állategészségügyi, községrende
zési és közrendészeti szakosztályokat állít 
fel, hogy az évtizedeken keresztül elhanya
golt községi és ezek tisztviselőinek érdekeit 
hathatósan felkarolja és a kormánynál ezek
nek az érdekeknek szószólója legyen.

—  Muraszerdahelyi kultúrkép. Ezen a 
címen a vármegyei lapok egy részét az a 
hír járta be, hogy Muraszerdahelyen, mert 
az ottani harangozó a felhők elé nem 
harangozott s ezért a jég a község határát 
elverte, a harangozó! a nép dühében fél
holtra verte. Muraszerdahelyről jött kérésre 
készségesen közöljük, hogy a kérdéses hír 
a legközönségesebb hírlapi kacsa, mely min
den alapot nélkülöz.

—  Szélhámos színházi titkár. Mint 
Füredi Béla »színházi titkára« könnyű módon 
akart pénzhez jutni egy magát Kiss Károly- 
nak bemutatkozott fiatalember. Bejárta a 
vidéket s bérletet gyűjtött a Füredi szintár- 
sulat őszi szezonja részére Egész sereg jó
hiszemű úriember járt pórúl annak folytán, 
hogy a szélhámosra hallgatott s már előre

bérletet jegyzett s annak árát ki is fizette. 
Legutóbb Perlakon is kicsalt egyesektől e 
címen elég tekintélyes összeget. Feljeleniésre 
a hatóság az állítólagos színházi titkárt kö
rözteti.

— Kedvező terméskilátások. Habár az 
időjárás következtében igen sok helyen az 
aratás halasztást szenvedett, mégis konsta
tálható, hogy a világtermés ebben az esz
tendőben legalább is oly eredményes lesz, 

: mint a mull évben. A szomszéd Ausztriában 
I jó Középtermés igen kielégítő minőséggel 
van kilátásban. Magyarországon alapos re
mény van arra, hogy a legutóbbi hivatalos 
jelentés adatai valóra fognak válni, ami 
ugyancsak középtermést jelentene, de az ed
digi jelentések oly kitűnő minőségről szá
molnak be, amely alkalmas lesz az eset
leges mennyiség csökkenést kiegyenlíteni.

—  Benzinrobbanás. Végzetes szeren
csétlenség történt a vármegye egyik legna
gyobb mosó-intézetében. Nagykanizsán, a 
Mayer Klotild-féle mosó-intézetben, a benzin 

j felrobbant s a gépek egy részét megrongálta. 
A robbanás alkalmával Gergye Rózi tizen
négy éves munkásieány sebesült meg a leg
súlyosabban ; aki azonban a gondos orvosi 
kezelés mellett immár, úgy látszik, a javulás 
útján vau s kilátás van rá, hogy felépül
jön. Az üzem a megrongált gépek dacára is 
folyik tovább,

— Gyógyszer a sertésvesz ellen. Ber- 
keszi Nagy László tótkomlóst gyógyszerész 
és Pintér Gyula tótkomlósi állatorvos köz- 
gazdasági tekintetben nagyjelentőségű gyógy
szert fedeztek fel a sertésvész ellen. Az ed
digi kísérletek megállapították, hogy e gyógy
szerrel a sertésvész veszedelmét a minimumra 

! csökkenthétül. A foldmívelesügyi minisztérium 
1 részéről is érdeklődtek már e hasznos talál- 
j mány iránt.

— Országos vásár. Drávavásárhelyen 
a legközelebbi országos állat vásár szept. 1-én 
tartatik.

—  Fővárosi ezentistvánnapi ünnepély.
Szent István napján a fővárosba rándulók- 
nak eseményes ünnepe lesz a Közp. Zsófia 
Gyermekkórház javára az Ügetöversenypályán 
rendezendő nagy népmulatság. A beléptidíj 

I az egész ünnepélyre 1 korona. Az egész 
délutánra szóló gazdag programmot a Fe

rencvárosi Tornaklub és a Magyar Kerék
párosszövetség állítja össze. A mulatság főbb 
pontjai: a Ferencvárosi Tornaklub athletikai 
versenye, a Magyar Kerékpáros Szövetség 
nagy versenye, a Budapesti Lyra Dalkör 
hangversenye, az est beálltával az Apolló 
Projectograph ünnepi vetített előadása, nagy
szabású tombolajáték stb. Akik az ünne
pélyre szóló belépődíjat előre megváltják, a 
városi omnibuszokon ingyen tehetik meg az 
útat az Ügetőversenypályára.

— Milyen lesz az időjárás? Szinusz 
szerint az időjárás augusztus havában szép
nek ígérkezik, de azért kevés zivataros esőt 
is fog hozni. Egyébiránt a hónap jobbára 
szárazjellegű lesz.

—  Érdekli e a hirdetés a nőket ? Egy
angol filozófushoz, kérdéseire beérkezett vá
laszokból megállapítható, hogy a hölgyek a 
lapok apró és nagy hirdetéseit majdnem olyan 
élvezettel olvassák, mint a novellákat és a 
híranyagot. A nők nagyrésze gondosan át
nézi a levelezési és házassági rovatot, jól
lehet maga nem szándékozik levelezni s a 
házasság révébe is beevezett talán. Hasonló 
érdeklődéssel olvassák az adás-vevésrőt szóló 
hirdetéseket, valamint a nagy hirdetések

ama részét, amik új szobaberendezési tár
gyakat, toilett-cikkeket, fehérnemüeket, új 
parfumeket és drogueria-szereket ajánlanak 
eladásra. Sok nő így tudja meg, hogy bizo
nyos cikkek egyáltalán léteznek s legtöbbjük 
így kedvel meg dolgokat s ez után szeret 
meg cégeket, melyeanél azután később be
vásárol. így hát a hirdetések legnagyobb 
kedvelői a nők, akik a csinos és ingerlő 
ajánlatokat csak olyan kedvvel nézegetik, 
miként a szépen elrendezeti Kirakatokat.

—  A Vidéki prostitúció. Sándor János 
belügyminiszter leiratot küldött a főispánok
hoz és alispánokhoz, akiket arra utasít, hogy 
együttesen vizsgálják felül a prostitúció 
ügyében alkotott önkormányzati szabályren
deleteket, mert szakítani akar az e téren 
eddig uralkodott szokásokkal és a prostitúció 
terén teljes, gyökeres átalakítást kíván vég
hezvinni. A leiratban a miniszter kiemeli, 
hogy védelmet kíván nyújtani a prostituált 

I nőknek kizsákmányolóikkal szemben.
—  Nincs többé vasúti baleset. Wirth 

tanító, a távolról kormányozható csónak fel
találója új felfedezést tett, amely lehetővé 
teszi, hogy elektromos hullámok bekapcso
lásával a leggyorsabban haladó vonatot is 
tetszés szerinti helyen, egy ujjnyomással 
azonnal meg lehessen állítani. A bajor köz
lekedésügyi minisztérium kezdésére egy 

! vasúti vonalon próbaútat tettek és ezen a 
próbaúton a fékek és jelzőkészülékek kifo- 
gástalanúl működtek. A készüléket a rázkó
dások nem befolyásolják. Az új berendezés 
a legnagyobb mértékben biztosítja a közle
kedést. A fék biztosan működik és már az 
első próbaúton a vonatot huszonhét másod
perc alatt meg tudták állítani, de esetleg a 
készülék gyorsabban is működik.

—  A kóborcigányok megrendszabályo- 
záoa. A kóborcigányok megreridszabályozásá- 
nak kérdésében nevezetes lépés történt. Rövid 
időn belül ugyanis életbe fog lépni a csend- 
őrség számára kiadott ú| szolgálati utasítás, 
mely részletesen foglalkozik a cigánykaravá- 
nokkal szemben követendő eljárásokkal. így 

!az új szolgálati utasítás kötelességévé teszi 
a csendórségnek. hogy állandó felügyelet 
alatt tartsa a cigányokat és a legkisebb gyanú 
alapján is szigorúan motozza meg a kocsikat. 
A kocsik átvizsgálása után a csendörjárőroek 
személyes motozást is kell tartania. Az eljárás 
sikere érdekében még akkor is joga van a 
csendőrnek vasravei ni a cigányokat, ha azok 
még nincsenek elfogva.

T. ez.
Az általam, Hajas József úrtól bérelt 

Zrínyi kávéházat, miután a bérlet lejárt, más 
vállalkozás miatt elhagytam.

Nem mulaszthatom el ezúttal, mélyen 
S tisztelt vendégeimnek az irántam tanúsított 
pártfogásért és jóindulatért hálás köszöne- 
temet nyilvánítani.

Egyszersmind bátorkodom b. tudomá
sukra adni, hogy a Kossuth Lajos-utcában 
újonnan épült és a legmodernebb nagyvárosi 
kényelemmel és csínnal berendezett »Royal- 
kávéházal« e hó folyamán megnyitom és a 
közönség rendelkezésére bocsájtom.

Igen kérem engem új vállalkozásom
ban is támogatni, becses, minél számosabb 
látogatásukkal megtisztelni, előzékeny, pontos 
kiszolgálással fogom ezt meghálálni.

Teljes tisztelettel :

Földes Mór.
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Poáastni betegi.
Ako knjige preobraCamo od povjesti, 

vnogiput Citamo, da bilo je vréme, kad je 
ljudstvo od nekakve nevolje na stotine jezer 
zbeteíalo i táj beteg obhodil je célé orsage. 
Takve betege zovemo za kugu.

Srdce nas boti, kad Citamo, kuliko jezer 
ljudstva je od kuge prveSe vréme pomrlo.

Vu péti stotini pred KristuSevim narod- 
jenju, glasovitnoga kralja Periie Kserksesa 
céli veliki Sereg je vu nekakvim betegu zbe- 
teíal i njega na putu zaslavi), kad je ravno 
svojom vojskom za ono vréme céloga poz- 
natoga svéta Stel zadobiti. Vu kratkim vre- 
menu tuliko ljudstva mu je pomrlo, da je 
prisiljen bil bója pretrói i zputa dimo se 
obrnuti. Crévni tifus je bil táj beteg.

Od vekiveCnoga vremena najbolie se 
boji narod od kolere. BormeS i imali su j 
zroka se bojati. Po KristuSevim narodjenju 
531 leta vu KonStantinapolju Cetiri mesece 
na dan pet jezer ljudstva je pomrlo vu ко- 
leri. 1201. leta vu Egjiptomu jeden milljun 
naroda je poginulo vu koleri.

Zoveju koleru i za Cmu smrt. Vu Ce- 
tirinajsti stotini néga bilo obCine, gde táj 
strahoviten beteg nebi bil glavu zdigel. Bile 
su obCine, vu kojih nije jeden 2iv Clovek 
ostal. Gde su predi ljudi stanuvali, tam su 
se svakojaCke zgrabefcljive zvéri naslanile. 
ZraCunali su, da ova kuga je onda najmenje 
dvajstipet milljun ljudstva skonCala. Kuga 
je iz Aiie se rezdirila.

Kad su 1348. leta nekoji iz A«ie be
te« m doSli vu KonStantinapolj, najpredi su 
oni dobili betega, koji su skup «íveli s be- 
teíniki. Od ovih su opet drugi dobili i tak

pomalem rezSirila se kolera po céloj Europe 
Strahovitna povjest je to. Так je curel narod, 
как na jesen muhe curiju. JoS i néma «i- 
vina je dobila koleru. Iz cirkvih su Spitale 
napravili. Cintori su se hitro uapunili. Mrtvi 
ljudi su po hiiah, po vulicah lefcaii. jerbo 

I nega bilo, Sto bi je bil pokopal. Clovek od 
Cloveka se je bojal i plaSii. Mali néje ufala 
déte kuSnuti, brat od brata se je bojal i 
Cuval, poznauci nisu ufali vu ruke segnuti.

Narod ostavil je hi«e i blago i tak su 
be«ali i/ onoga me^la. kam je kuga doSla. 
Так su rezSirili nevolju daije i daije, jerbo 
klica od betega je veC vu opravi i vu dru- 
gih stvarih. koje su sobom nesli, nutri bila.

Vnogi, da ne ostaneju med narodom, 
seli su se na ladje, i odplivali su na morje | 
Ali betega su veC sobom nesli, pred kugom | 
niti na morje nije bilo moCi vujli Pisatelji! 
poslovice zaznamenuvali su, da vu ono vréme 
vnogo ladjih je sim-tam plivalo po morju, 
na kojih ga nebilo «ive duSe. Koji su na 
ladjih bili, pomrli su od kuge Samo vu 
Genua varaSu Ceterdeset jezer ljudstva je 
pomrlo. Vu Florencu i Veneciji prék slojezer 
Iz Grönland otoka zniknul je Clovek, svi su 
poginuli vu strahovitni koleri.

Milano varas jeden-jeden Cas lépő se 
brand proli nevolji. Vu ono vréme svi vá
ráéi s visokann stönami su bili obkoljeni. 
Öve sténe su proli neprijatelju podigli Kad 
su vu varaSu poCuli, da po okolici na sto
tine naroda pomira, odmah su zaprli vrata 
i nisu pustili nikoga vuu, pak ni nutri. Ali 
na jedenput se na to prebudiju, da neimaju 
veC stroSka, «iviSa. Prisiljeni su bili to iz 
okolice si pribaviti. Kak su prvoga stroSka 
vu varaS dopeljali. odmah je kuga nastala

StroSKom su i kugu si pnbavili. Vu varaSu 
za kratko vréme skorom niSCi nije t iv  ostal.

Narod je poCel praznoveren biti. PoCeli 
su razglaSuvati, da céli kugi «idovi su zrok, 
koji su zdence zagiftali. NaSli su se takvi, 
koji su to veruvali. Poleg toga poCeli su 
«idove preganjati. NesreCnoga puka rimski 
papa je moral pod obrambu zeti, da ga ods- 
lobodi od pregaianja. Takov strahoviten po- 
lo«aj je bd za ono vréme.

NaSu domovinu takodjer je viSeput po- 
hodiia kuga. Naprimer velika kuga je bda, 
kad su pesjaneki iz orsaga se pobrali, kad 
je i drugaC velika nevolja i glad bil po or- 
sagu. Kuga se najbolje tarn zaplemeni, gde 
nema CistoCe i gde je giad. gde neCistu vodu 
pijeju. gde vu neC'StoCi «iviju i gde nepri- 
liCne staue imaju Tam je gujézda svakojaC- 
komu betegu.

VnoSina ljudstva ie poginulo i vu ti- 
fusu. Kad je vnogo boja bilo i vojeniki su 
Cuda terpeii, z vekSinoma je viSe njih tifus 
zaklal. как nepnalelj lti86 ga leta, kad su 
naSi vitefcki Seregi pretirati Stell turCina »z 
Budima, ober dvaisti jezer soldata je vu 
tifusu pomrlo.

Koleru su iz Indiie donesli vu Europu. 
Ceterdesetosmoga lela samo vu Magjarskim 
je pol milljun, dakle petsto jezer stanovnika 
vu koleri poginulo.

Takodjer i od bubinjkah je vnogo 
ljudstva zgubilo «ivlenje. Так naprimer vu 
Francuzkim vu XVI i XVII. stotini blizo 
30 jezer Cloveka je vu bubinjkah pomrlo, 
vu célt Europi pak blizo 300 jezer. Veliku 
zahvalnost moramo imati pran.a Jenner 
(Citaj Diener! englezkomu doktoru, koj je

Tri kratke äalne.
I. Antialcocholicari.

To je danas u modi, da su se naSli 
dvoji, jedni, koji bi hoteli как ptice po zraku 
leteti, a drugi, koji bi sva jaka pila, vino, 
«ganicu, gvirca i. t. d hoteli iz svieta van 
izprodekuvati. Oni prvi se zovu »aviatiCari«, 
adrugi »antialcocholicari« iliti »Madärasszy-i« 
i »Bornemissza-i«.

DoSel je tu jednoö iz VratiSinec Jakob 
u pohode svojemu vujcu u Cirkovljane, pak 
jer je taj vujec iz Cirkovljan gusto krat bil 
u Prelogu na predavanju, koje je gospodin 
KramariC proti alkoholu dr2al, je odredil 
svakog jakog pila u svojoj kuCi sa cielom 
obitelju se odreCi. Anda je doSel nieCak 
Jakob is VratiSinec u pohode svojemu vujcu, 
te kad su se к stolu seli к obedu, nije Jakob 
nigde na stolu videl flaSu s-vinom. I kada 
bi radi toga svoju opazku bil izrekel bilo 
mu je u kratko odgovoreno :»Mi smo« antial
cocholicari I«

Poslie obeda se je vujec jedno malo 
legnul, da malo prevusne ; dievojke su otiSle 
u nedeljnu Skolu, a deCki u vrt. Sada pozove

teca Jakoba iz VratiSinec u kuhinju, izvadi 
iz kuhinjskog ormara potajno poliCnu flaSu 
staroga medjimurca iz Strigovske gore, i veli: 
»Hodi, p i j ! — Moj stari je takov zagriinjeni 
antialcocholiCar, da za to nesme znati, a 
óoviek ipák vise krat zna dobiti Crevobol, 
pak onda mora malo gutnuti.«

Deset minutah zatim zove vujec Jakoba i 
u svoju sobu, odpre nieku Skrinju u kutu, 
izvadi iz nje poliCnu tlaSu finoga, как tinta 
crnoga vilanjera, natoCi punu CaSu, préda 
ju Jakobu i veli : »Samo p ij ! — Makar smo 
i antialcocholicari, ali dobru kapljicu ipak 
imamo uviek pri ruki, ali stara nesme za 
to znati.«

NeSlo kasnije ide Jakob u Stalu, vuj- 
Cevu marhu pogledouti, tam ga vujCevi si-1 
novi odvIeCu u tmiCni kut Stale, te spuknu 
iz slame flaSu sa najfinijirn JulianCanom iz 
letenyske gore veleC: »Na striCan pij! — 
BaS smo si dvic flaäe snoCka od Svende iz 
Preloga donesli, je vrlo fina kapljica iz neka- 
daSnjih TkalCiCevih goric, ali samo starem 
nemoj povedati, jer oni su straSni neprijatelji 
jakih pilah — antialcocholicari!«

II. B rbrasti Pepek.
Prije vise godinah je u Mislencu «ivel 

gizdavi seljak meki Tvrdek Jo«ei, kojega su 
u selu na kratko nazivali »Brbrasti Pepek.« 
On je najme imal tu zlu navadu, da kam 
god je doSel, svigde se je u spomenek mieSal, 
ili je kaj iz njega razmel ili nije. U svojem 
hvalisanju je on svigde polag bil i zajedno 
radii. Osobito pako je «elel u javnosti se 
svietiti i da se о njem govori. Ovak je jed- 
noS doSel do poStene porcije batin te se je 
od onda odeveil od svojega visokoga letenja 
i samoga sebe hvalisanja. A to pak je ovak 
doSlo.

On se je bavil sa daleko razgranjenom 
konjskom trgovinom, koja mu je liepog 
novca unosila i skojom je daleko u sviet 
zalazil. Ovak se je jednoC opet sa svojimi 
dvemi slugi na put spravil, nekam na mag- 
jarsku granicu, gde se je konjski sajam 
obdr«aval. Za ono vrieme nije bilo posvuda 
«eljezuicah как danas, pak su ta trojica 
morali pieSke putovati To je bilo poslie 
nove godine. Pepek i njegovi sluge su bili 
u dobre bunde obleöeni, jer zima baS — как 
ono piesma trih kraljah govori — sviet lada
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znaäel, как se moCi braniti proti bubinkam. 
То рак je céplenje

Kad je to Jenner znaáel, vnogi su se 
proti tomu zdignuli. Takvi glasi su se Culi, 
koj se da vcépiti, njemu duga vuha i rogi 
zrasteju. Po vrernenu itak su previdli, da 
to je jako hasnovito dugovanje i denes z 
med 300 jezer duá samo 15 vumre vu bu- 
binjkah. Takodjer i to su previdli i prepoz- 
nali, da svakoga barem dvaput treba vcé- 
piti, vu prvim letu i kad iz puni 10—12 
jét. Denes je veC sveposut oátro zapovédano, 
da svaki Clovek mora vcéplen biti.

Vu svakim betegu najboläe je odmah 
doktora zvati. jerbo on se toga zvuCil, da 
zna prepoznati Sto kakvoga betega ima.

Balkanski boj.
Srbia i GrCka preveC Cuda zahtévaju 

od Bulgarije i poleg toga delegatus; te2koga 
posla imaju Ako bi Bulgarija privolila к 
onim punktom, koje su prednju prestavili, 
sve bi zgubila, kaj je vu prvim boju tak 
viteiki i s krvjom preskerbela, к tomu pak 
joS i nadalje Cisto ponizna bi morala biti 
svojim neprijateljom. Bulgaria segurno ne- 
bude vu ovo ime mir napravila, pak i tak 
mislimo, da nili savez nebude to dopustil 
veC samo sbog toga né, jerbo bi drugaC opet 
tarn bili, gde i predi, tojest na Balkanu nig- 
dar nebi pravoga mira bilo. Zato itak tak 
mislimo, da makar su velike teákoCe i ne- 
prilike, nekak budu mir napravili med bal- 
kanskim pukom. Srbija i GrCka budeju mo
rale malo menje zahtévati i vu ovo ime 
Romania je véé odredila demobilizaciju Za- 
pisnik moraju podpisati. makar se vu vsem 
poslu nebudu mogli naravnati. Vu kojem 
poslu nebudu se mogli slo2ili, one posle 
Europa bude med njimi razpravila. Pitanje 
je samo to, jeli Srbia i GrCka iz dobra pri- 
meju ov navuk. Ravno zato vladari tak mis- 
liju, da joS vnogo posla njim bude dala 
Srbija i GrCka, doklam je do kraja budu 
mogli pomiriti.

GrCki delegatuSi najbolje Kavallu zah- 
tévaju, buigarski delegatuSi pak ravno ov 
varas neCeju odpustiti. Jeden grCki delegatus 
tak veli, da Kavallo moraju grki zadobiti. 
jerbo vu varaSu svi stanovniki su grki. More

bili, da pred drugim bojom bi bili odpustili 
ovoga varaSa bulgarcom, ali sad, kad su oni 
zadobili boja, vise to nemoreju napraviti. 
Kavalla varaá je bogát i bogatu okolicu ima, 
za to bi radi bulgarci to zadobili. Ako bul- 
garci iz dobra nebudu se vu ovim dugovanju 
snami naravnali, mi smo prisiljeni opet boja 
poCeti; krivnja bulgarska bude. Mi ne nu- 
camo boja, jerbo ova mesta su itak vu na- 
Sih rukah, ako je Bulgarija hoCe zadobiti, 
naj dojde pak si naj zeme, ako more.

Venicelos grCki minister prezident ta
kodjer tak misli, da vezda je jim nemoguCe 
odpustiti Kavallo, jerbo ako bi to kormán 
sad napravil, odmah bi propal к tomu pak 
i kraljski tronuS vu pogibelj doSel Na pi
tanje, kaj bude GrCka uapravila, ako euro
panski vladari nebudu Kavallo grkom dali, 
tak je minister odgovoril, da to joS predi 
moramo poCekati.

Iz diplomatiskoga kruga, tak se Cuje. 
da v pondeljek jcá pet danov odluCiju, da 
oruije mirne ostane, jerbo vu ovim kratkim 
vrernenu nemoreju vu razpravi sve zvráiti. 
Srbia nezahtéva tuliko, sad veC nezahléva, 
da na Egeiskom morju postajaliSCe dobi, 
zadovoljna je, da bude samo durrazainsko 
postajaliSCe hasnuvala i da se jedenput vu 
trgovini sa Austria-Magjarskom naravna.

Od bulgarskoga sabora kormán opet je 
zahtéval Ceterdeset milljunov na soldaCke 
stroSke, tak veliju, da Bulgaria pripravna 
mora bili, ako se nikak nebude mogla na 
ravnati susedi.

Как se iz diplomatiskoga okruga Cuje, 
Bethmann Hollveg nemSki kancellár oStro 
zahtéva vu KonStantinapolju, da turCini opet 
se nazad naj pobereju na onu liniju, koju 
su jim vu Londonu na veliki razpravi od- 
redili. Takodjer svi drugi poslaniki isto to 
zahtévaju od turCinov.

TurCini vu Traciji sve hoCeju uniSliti. 
Opet su poCeli naroda klati, obcine pak vu- 
2igati. Vu ovim zloCestim poslu na pomoC 
su jim srbske bande i baSiboruki. Ako joS 
du2e bude to trajalo, vu Traciji niti jedna 
obcina neostane

TurCinom su vladarski poslaniki veliki 
falat zemlje punudili, ako Drinapolja odpus- 
tiju Ali как se vidi, turCinom nije to po

volji. Talaat bej tak veli, da Drinapolj nije 
semenjska roba i tak néga moCi vu trgovinu 
pustiti. Drinapolja zdobra nebudu iz ruk dali 
i ako potrébno bude, do zadnje kaplje krvi 
ga budu branili. Nazadnje itak tak bude, 
da rusom budu odluCili, da s oru2jem naj 
prisili turCine Drinapolja ostaviti.

Jeden buigarski delegatus opet se poCel 
groziti. Так veli, ako se jedenput Bulgaria 
Cisto naravna sa Romaniom. Romania vu 
svaki teákoCi bude na pomoC Bulgariji. Dakle, 
ako srbi i grki neCeju se iz dobra s Bul- 
gariom pogoditi, oni su prisiljeni joS jedenput 
boja poCeti, vu kojem boju Romania jim 
bude na pomoC i onda vre pokaieju srbom 
i grkom, gde bude njihov hatar.

TenCev buigarski missionar pred jednim 
novinarom rekel je, da Romania i Bulgaria 
do kraja se je naravnala. Takodjer srbom 
i grkom je opet veliku blagu odpustila i 
poleg toga sad se veC zaistinu moCi nadjati, 
da mir bude i da neprijatelji naravnali se 
budu. Ako pak bi itak tak sudbina odredila, 
da Bulgaria sa oru2jem bi morala opet svoje 
pravo braniti. moreju se grki i srbi nadjati, 
da Romania nebude vise jim na pomoC 
neg Bulgariji.

Srbi opet tu2iju bulgarce. Так veliju, 
da augustuSa 5-ga ob 7*12 vuri jeden officir, 
kojega su tri konjeniki sprevajali, iSel je vu 
Viddin, da glasa da tarn, da je za par danov 
mir odredjeni. S ovimi iSel je jeden trom
bitássá bélom zastavom Kad su blizu Novo- 
SeCi obCine doSli, bulgarci su poCeli na nje 
strélati. OPficiru se nikaj ni je pripetilo, ko- 
jenjiki su svi plezérani bili.

Grki okolo PeCovo okrajine su opet 
velike krvoloCnosti delali. Vu Ladzlo obCini 
su deset mu2karcov i jednu 2ensku vlovili 
z med ovih tri su skonCali. Zenske i puce 
su osramotili i onda vu jednu hi2u zaprli, 
koju su vu2ga!i. Vu Budinarcu su tri puce 
vkrali, Ciflka seli 2enske i puce su na vu- 
licaj osramotili, stanovnike pak su porobili. 
Vaslista obCini vise starcov, 2enskih i dece 
su potukli.

Vladimirov obCini su birova zaklali. 
Umleni pak su same male риске na nikaj 
spravili. Najstareáa je dvanajst lét bila stara. 
Kad su to 2jom napravili, od muke i 2alosti

i vietar je ljut. Ovak su ta trojica petoga 
januara prispiela na magjarsku granicu. Poáto 
pak se je veC priCelo tmiCiti, vzeli su si и 
selu stan za prenoöiti. a drugog dana и 
jutro, to jest na dan sv. trih kraljah su 
odluCili dalje odputovati, uz pul и niekorn 
selu, kamo baá sluCajno и pravo vrieme 
dojdu, svetoj meSi prisustvovati, te joá islog 
dana po poldan na odredjeno miesto pris- 
pieti, gde se je onda drugog dana imái 
sajam obdr2avati. — I izbilja! Sestoga 
januara, iliti na dán sv. trih kralja se oni 
rano и jutro odpute dalje. Okolo desete иге 
pribli2avali su se niekom selu gde je baá 
к sv. meöi zvonilo.

»Evő, baá smo pravo doáli k-sv. meái!« 
— veli Pepek svojim slugom — »ali malo 
hitrije moramo koraesti, drugCije zakasnimo 
evangéliuma.« — I sad se po2ure te su za 
kratko vrieme bili pred cirkvoni. Oni su 
hoteli sniega iz svojih bundah stepsti, ali 
on je bil primr2njeni, te su ónak bieli stu- 
pili и cirkvu. Cirkva je bila dubkom puna 
pobo2nog puka, koj je pazljivo sluáal rieCi, 
koje je plebanuá iz prodekalnice govoril. 
Kad je Pepek svojimi slugi unutar stupil,

baá je plebanuá na prodekalnici zatihnul, 
za da svojim govorom bolje na sluáatelje 
upliva. Poslie kratke stänke priCne dalje go- 
voriti, te gledeC na prodeCtvo pohoda sv. 
trih kraljah knovorodjenomu zveliCitelju za- 
nosno si, kakti samomu sebi postavi pitanje: 
»A odkuda su óva trojica po toj velikoj 
zimi i sniegu doáli? — Odkuda su ta tro
jica?« — I opet zatihne. Na svoju osobu 
puno dr2eCi Pepek je za prvi hip misül, da 
tim pitanjem plebanuá misli njega sa njego- 
verni deCki te je za stalno dr2al и svojoj 
gizdosti, da lim odprtim pitanjem mu kani 
plebanuá nieku Cast izkazati, pak piti nemis- 
leCi о Сети je govor, jer prodeCtvo niti nije 
od poCelka Cul, odgovori glasno na plebanu- 
áevo pitanje, odkuda su ta trojica: >Iz Mis- 
lenca smo svi tri!«

Sakupljeni pobo2ni púk se osupnjeno 
ogleda na brbljavoga Pepeka, njegovi sluge 
su polo2aj odmah opazili, te su ga и rebra 
druknuli, ali je veC bilo prekasno, jer joá 
prije nego je do misji doáel, da to pitanje 
iz prodekalnice na njega nije nikaj spadalo, 
pograbilo ga je nekoliko Cvrstih ruk, mladih 
deCkov, te ga izturalo vau iz cirkve, a vani

je onda dobil joS po pleCih svoje, jer su 
deCki mislili, da je pijan, pak si je и takovom 
stanju dopustil и njihovoj cirkvi ovu bogu- 
mrzku Salu

Dakako da se je naknadno i и Pepekovoj 
glavi razbistrilo, da prodekatorove rieCi nisu 
na njega baá nikaj spadale, ali onda je veC 
bilo prekasno, jer onda je veC svoje dobil

III.  Salu zbijajuci otac.
Na 2eljeznici vlak juri, и vagonu i 

razreda sede viáe, jedan drugomu nepoznate 
gospode, medju njimi jedan mladiC, koj je, 
na naslonjalo glavom naslonjen Cvrsto spaval 
Na Case, kad je vlak na postajah postai, se 
je probudil, ali Cim se je opet ganul, je 
natrag zaspal. Poznato je, da ima puno ljudih 
koji na kolih sedeC, Cim se óva ganu, odmah 
priemu driemati. Od takovih jedan je bil i 
táj mladiC.

Jedan staroviCen gospodin se obrne 
prama suputnikom и istom vagonu le ve li: 
»Nemorete si misliti, kakovoga krita imam 
stim mojim sinom. VeC sam bil áojim pri 
svih medicinskih protessorih, ali sve badava,
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je vu jeden zdenec skoéila, gde sc je vtopila. 
Russolovo obéinu su porobili i onda vu2gali. 
Niti jedna hi2a nije céla ostala. Peéovo 
Anastaz bulgarskoga sveéenika su na kri2 
prebili i. t. d.

Так zloCesto baratujeju jedni s drugimi, 
da to skorom niti veruvati né moéi.

Popriliki pred poldrugim mesecom prve 
dane juliuä meseca su se oglasili Stuki pred 
Zletovom, na negdaánji srbski-bulgarski-turski 
graníci. Od ovoga dneva i sluábeno se je 
poéel drugi balkanski boj, koj makar kratku 
vréme traja, ilak je strahovitne krvé steklo. 
Tomu krvnomu boju je sad kraj. AugustuSa 
sedmoga na veéer ob sedmi vuri podpisaii 
su delegatuSi vu Bukarestu mira Balkanskih 
neprijateljov poslaniki po razpravi koja je, 
véé tjeden dán trajala, podpisaii su zapis- 
nika vu kojem su sgovorili, da oru2je vtih- 
nuti mora.

Bilo je véé onda znati, da med savezom 
mora boj biti, kad su bulgarci, srbi, monte- j 
negrovei i grki tak hitro i znenada preob- 
ladali turske Serege i pretirali turéina iz 
Europe. Na plienu su se posvadili. Srbi i 1 
grki zahtévali su, da premeniju zapisnika, 
tojest ponoviju pogodbu koju su med sobom 
imeli. Bulgarci pák su opet stém branili, 
da vu boju oni su naj viSe terpeli i najviSe 
alduvali. Так dugó su se nadtem Stricali j 
doklam su jedenput stuki poéeli pokati ij 
stém je prijatelstvu presíalu mednjimi.

Za tem, как stréla su leteli jeden na dru- 
goga i vu strahovitno krvtiim boju od kra)a 
bulgarcom je slu2ila sreéa. Kad je to Ro
mania vidla, da Bulgaria bi preveé jaka 
bila na Balkanu ako joS i toga bója zadobi, 
poéela je mobilizérati i po mobilizaciji na 
valila se na Bulgariu. Od öve vure Bulgaria 
nije mogla se proti Romaniji, Srbiji, Gréki, 
Montenegri i proti Turski branili. Tuliko 
neprijatelja bi i jedno jak?o i vekSo vladarstvo 
preobladalo. Sad se je morala malo poniziti 
i Europi vu ruke dali. Neprijatelji sad sve 
su zahtévali od Bulgarie, kaj je ona predi 
vu boju zadobila Vu ovim poslu europanski! 
vladari nisu dopustili Bulgarin éisto spotrti. I 
Najbolje pák ju Romania brani i njo drugi 
balkanci sad posluhnuti mora ju, jerbo ona tani 
stoji pred njimi svojemi s poéijenemi Seregi.

KAJ JE XOVOGA?
— Sto let star Husar. V nedelju je 

spunil sto lét Horváth Ignác koloávarski 
stanovnik i éeterdesetosmoga leta vitefcki 
húsár. Gróf Eszterházy Miguel 48-ga leta 
husarski kapitan je govor dr2al nad vite2- 
kim vojnikom.

— Öko je zbil vun doktoru. Cvit- 
kovié zvani te2ak za kupeliáée je prosil dr. 
Készülyi Sandora. Doktor ni mu je Stel to 
na orsaóke stroSke odrediti. Poleg toga su 
se poötrical i serdili te2ak viSeput je s ba- 
tinom vudril doktora tak nesreéno, da mu 
je око vun zbil. TeÉaka su zaprli.

— Poleg vecerje. Hepp Jo2ef éinov- 
nik joS minuéi September poleg veéerje pos* 
vadil se 2enom. Vu serditosti pograbil je 
goreéega lampaSa i tak nesreéno hitil ga 
2eni, da se zgoréla. Sud ga je sad na pet- 
najst lét reSta odsudil.

— Nemski cesar pri Ferenc-Fer- 
dinandu. Vilmos nemSki cesar na poziv 
Ferenc-Ferdinanda pohodil ga bude naimanju 
MartSau i tarn nekoji dán vadasil bude. Vil
mos véé predi se bude ziSel sa Ferdinandom 
vu Lipée varaSu na jednoj sveéanosti. koja 
se vu ime jednoga bója bude obderíavala, 
vu kojim boju su europanski vladari Napo- 
leona zbili.

— Nesreca jednog obitelja. Gros 
István debrecinski stanovnik minuéi petek 
se na naj2i obesil i dók su grozni éin spa- 
zili. véé je mrtev bil. Sad pák je njegov sin 
Oros Mihalj zgubil íívlenje. Drva je vozil 
iz Sume dimo. kola su se prehitila. deéko 
je pod drva doSel, koja su ga na smrt 
zdruznula.

— Poldrugi mílljun na dobrotvor- 
nőst. Iz Szalmárnémetija piSeju, da je dr. 
Bornemissza Tibor szatmárski biSkup minuéi 
tjeden zlatu meSu slu2il. BiSkup sad vu; 
Rimu se zadertavlja i sad iz öve prilike 
jeden milljun éetiristopetdesel jezer korun 
je dal na svakojaéku dobrotvornost.

— Velika tuca okolo Innsbrucka. 
Iz Innsbrucka piSeju, da tarn i po okolici. 
najbolje pák med Arko i Riva obéinaj stra- 
hovitna tuéa je sve spotrla, najbolje pák 
gönce. Kvara je vise как jeden milljun ko-

éim se sedne odmah zaspi. A pri torn joS 
ima tu zlu navadu. da uviek sve svoje 
novee pri sebi nosi. Sada n. pr. ima takodjer: 
pri sebi, Sto samo ja znam deset jezeri 
krunah. Kak lahko bi mu je ovak u snu 
koj iopov iz 2epa mogel spuknuti! Medjutim 
óu ga ja za ov put u strah nat erati, mozbit j 
bude za drugi krat hasnelo!« — Time mu 
9tari potegne tiho bugjilar Sa iz 2epa rieémi: 
»Tako, to ée mu biti nauk. Ja idem iza ; 
toga u vagon za jelo. Ako se probudi, molim,1 
nemojte mu odmah povedati, da su novei j 
kod mene a ja, da sam u jedaéem vagonu ; 
neka se jedno malo műéi!«

Xakon pol ure dojde vlak na postaju ; 
mladié se probudi i odmah natrag zaspi. | 
Sada dojde vlak na postaju Kotoribu; tu 
su kani2ki cigani, joä od véeraSnjega kri- 
tevskoga prodéenja ostali, na kolodvoru lak 
veselo svirali u svoje hegede, da se je mladié 
podpuno zbudil. Hoteéi ciganom nekaj dati, 
posegne u 2ep i — probliedi как stiena, 
bugjilari&a je iz 2epa nestalo. On se obrati 
na svoje suputnike, koji su se medjutim m; 
sva njegova pitanja samo smijali irekli, da,

ée on svoje novee véé najti. Kratko vrieme 
je timi odgovori bil zadovoljan. ali svrieme- 
nom je postajal uviek napadljiviji, dok mu 
konaéno nisu tajnu odkrili, da mu je otac 
u Sali, potajno bugjilarida iz 2epa potegnul 
te je Snjim otiöel u jedaéi vagon.

»Kaj? — Moj otac?« — krikne zaéud- 
jeno mladié — »on je joS pred petnajstemi 
lieti umrl! — Za boga miloga — sada 9e 
sieéam, da sam toga éovieka u kolodvorskoj 
restauraeiji kraj sebe sedeti videl, kad sam 
jednomu prijatelju povedal, da putujem u 
BPeätu sa deset jezer krunah u 2epu, za 
da nieku obvezu mog gospodara, trgovea N. 
izgladim. Táj éoviek mi je bugjilariSa skupa 
s novei ukral!«

Sada odbie2i u jedaéi vagon, uzbuni sve 
2eljczniéare u vlaku, vlak bude cieli preiskan, 
ali toga staroviénoga gospodina nigde. On je 
jo§ u Kraljevcu iz vlaka iziSel i otidel Bog 
bi znal, jeli proti Letinji ili proti Dravi, pak 
onda preko . . . .  — Zbogom ! ! !

Em. Kollay.

run. Strahovitna tuéa dvajstipet minut je 
isla i kam je opala, tarn nebudu letos branje 
imali. Isto drevje je tak spotukla, da niti 
jeden list nije na drévih ostal

— Okolo svéta na leteéi masini. 
Okolo svéta hoée leteti Kusminski ruski 
zrakoplivec. Septembra prvoga hoée put po- 
éeti iz Petervaradina. Put iz Petervaradina 
prék A2ie vu Australiu pelja, odvut vu 
Ju2no-Afriku, potlam prék Sahare iáéi bude 
vu Paris i tak nazad vu Petervaradin. Sis- 
kiu zrakoplivec i jeden francuzki zrakoplivec 
budu ga sprevadjali.

— Vu vodu su opali. Iz Milano pi
Seju, da jeden eug konjenikov iSlo je prék 
vode po soldaékim mostu. Jeden éun se je 
prehitil l poleg toga trideset konjenikov je 
vu vodu opalo. Dva su se vtopili, druge su 
pajdaSi 9 velikom teSkoéom vun spravili.

— Velika vrucina. StraSna vruéina 
je sad vu Severnoj-Ameriki, od koje je do 
vezda viSe ljudstva pomrlo. Chikagi dvajsti, 
Clevelendu dvanajst, Newyorku pak éetiri- 
najst duS je poginulo od vruéine. Po drugih 
varaäov pak joS vise. Toplomerica vu hladu 
tridesetsedem graduSov ka2e. Poleg vruéine 
i druge nesreée su se pripetile. No, mi se 
nemoremo na veliku vruéinu tu2iti.

— Dezentirec. Debrecinski 2andari su 
na polju vu kuruzi jednu hi2iéku naSli, vu 
koji je puno *iviéa bilo. Vu hi2iéki je Ba
nyai Janóé soldaéki dezentirec véé viöe vre- 
mena stanuval. Stoga je 2ivel, kaj je po 
okolici pokral, naprimer pajeeke, kokoSi, 
guske i druge svakojaéke stvari. Dezentirec 
vuSel je pred 2andari, koji ga sad sveposud 
iSéeju.

— Zatukla je stréla céloga obi
telja. Vu Udvarhely varmegjiji vu Bardoc 
obéini veliki viher je nastal minuéi petek. 
Stréla je vu Norinc Rudolfa hi2u vudrila. 
Noric je vu Ameriki, vu hi2i je 2ena i pet 
dece bitó. Stréla sve äest je zaklala. Hi2a je 
do fundomenta zgoréla.

— Katastrofa na vodi. Vu Grodao 
ruski obéini strahovitna nesreéa se pripetila. 
Prék vode su isii sejmari na jednim malim 
éunu. Cun se je zágrábii i svi su vu vodu 
opali. Dvajstiosem mu2karcov i dvé 2eneke 
su se vtopile.

— Sala vu cirkusu. Jeden valenci- 
anski mladié za vadlingu, kad je najviäe 
ljudstva hilo vu cirkusu, zakriéal je: >ogenj! 
bej2te ljudi!« Na öve rééi svi su gori spos- 
kakali i proti vratam vdrli. Vu veliki stiski 
éetiri эй zagnjeli, sedemdeset рак эе je na 
smrt oranilo. áaljivca su vlovili i vu reflt 
zaprli

— Orsacki sajam. Na Drávavásár* 
helju najbli2e§i orsaéki sajam za 2ivine vu 
September 1-ga bude se obdr2avalo.

— Strelil je  otca. Teflik Daniel 2ab- 
Ijaiski logar Sestnajst lét starim sinom idei 
je malo na 2ganicu vu jednu krému. Deéko 
se je napil i poéel se je ь krémarom Stri- 
cati. Otec ga je svrho toga zaépotal. Sin vu 
pijanoééi pograbil je otcovu puéku i strelil 
je otca vu prsa tak, da je odmah vumrl.

— Vtrgel si je iinjaka. Müller bajod 
dobro stojeéi kiémartonski mladi gazda za 
vadlingu idei je na jednu deset meter vi- 
soku palmu, da doli donese vrabeéju gnjézdu. 
Kad je véé оэет meter visoko bil, vtrgla 
se je pod njim kita i tak nesreéno je doli 
opal, kaj si je éinjaka vtrgel i odmah je 
vumrl.



G a b o n a  á r a k .  — C i e n a  z i tk a .
inmázsa _ l jn.-cent, kor. fill.

Búza Páenica n-uo.oo-ig
ROZS elSÖrendÜ H r 2  12 i 6.oo-ig
Ároa JeCmen 14 00 —
Zab Zob 14 00 —
Kukoricza Kuruza suha 17 00 —
Fehér bab uj Grab beli 19 00 —
Sárga bab » áuti 16 00 —
Vegyes bab > zméáan 15 00 —
Kendermag Konopljenos^me 20 00 —
Lenmag Len 1700—
Tökmag KosCice 24 00—
Bükköny Graliorka 15 00 —

Csáktornya, 1913. augusztus 10.

Tűzifa eladás-
Kitűnő m inőségű  bükk Ims vaggononként (10.000 kgr.) Csák*

tornya va sú ti állomáshoz szállít ISO k o r o n á é r t
S IN G E R  T Ó B IÁ S  f a k e r e s k e d ő  Z a l a e g e r s z e g e n •

-----  A fa m egtek in thető Weisz Sándor c é g n é l  Csáktornyán. ~~~*

H irdetm ény.
G yörgy in  к n k ö z s é g  e l ö l j á r ó s á g a  e z e n n e l  k ö z h ír r é  t e s z i } 

h o g y  a k ö z s é g  t u la jd o n á t  k é p e z ő  — a  k i s s z a b a d k a i  v a s ú t 
á l l o m á s  m e l l e t t  l é v ő , p é c s - v a r a s d i  á ll. k öz ú t  m e n t é n  t ek v ö

K Ö Z S É G I  K O R C S M A  É S  T A R T O Z É K A I
f o l y ó  é v i  a u g u s z t u s  h ó  2 1 - é n  d .  u . 4  ó r a k o r  a  k öz -
s é g h í r ó  h á z á n á l m e g t a r t a n d ó  n y i l v á n o s  á r v é r é s é n  — h á r o m  
é v i  id ő ta r ta m ra  — b é r b e  f o g n a k  a d a tn i .

Á r v e r é s i  f e l t é t e l e k  a k ö z s é g i  b í r ó n á l  é s  a k is s z a b a d k a i  
k ö r j e g y z ő n é l  m e g t ek in th e t ő k .

G yö r g y in  ka, 1913. é v i  i i i l iu s  h ó  27-én.

P n h r  M ih á ly  Ь я /1/пяи K á r o ly
j e g y z ő .  b író .

щ Bükk vagy gyertyánhasábfa selejtmentes szép 2
Ф minőségben 10.000 kg-kint Csáktornya vasútállomásra 2  
# állítva 175 koronáért bármikor kapható és megrendelhető #
I  SCHEFFER REZSŐNÉL Csáktornya. 1

1579/1913. Perlak nagyközség elöljárósága.

H irdetm ény.
Közhírré tétetik, hogy a község tulajdonát képező úgynevezett „Ottokí-CSáГС1э“ 

épülete tartozékaival 1913. évi augusztus hó 31-én d. e. 10 órakor 1914. évi január hó l-től
1916. december hó 31-ig terjedő időié bérbeadatik.

A korcsma a Dráva partján élénk közlekedési s Horvátországból átkelési központon fekssik, 
perlakiaknak és vidékieknek egyedüli kirándulóhelye.

A korcsma forgalmát a szomszéd vidékeken és Horvátországban tartandó sok országot 
vásár és sürü búcsúk alkalmával a vásározó közönség s a bucsujárók nagyban emelik.

Óvadék 200 korona, az évi bér negyedévenkint előre üzeterdő.
Egyéb feltételek a községi irodában betekinthetők ew‘"1
Perlakon, 1913 augusztus 4-én.

Zala Szacser
jegyző. bíró.

683 sz. 1913. végreh.
Árverési hirdetmény.

• Alulirt bír. végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-c. 102. §. értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróságnak 
1913. évi V. 369/1 sz. végzése következtében 
Wollák Rezső Csáktornyái ügyvéd által kép
viselt Csáktornyái Takarékpénztár R.-T. javára 
ЮЗ К s jár. erejéig 1913. évi junius hó 
17-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján letoglalt és 720 koronára becsült kö
vetkező ingóságok u. m. pajta, ól, kukorica 
kas és kredenc nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 1913-ik évi V. 369/2 sz. végzése folytán 
1035 К tőkekövetelés, ennek 1913. évi 
március hó 30 napjától járó 67* kamatai 
7 ,%  váltódíj és eddig összesen 129 К 46 
f-ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig Tüskeszentgyörgyön alperesek laká
sán leendő megtartására

1913. évi augusztus hó 11-én d. u. 3  órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-í 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintőit ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107 ( 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen; 
árverés az 1881. évi LX í.-. 120. § értei-1 
mébeu ezek javára is elrendeltetik

Perlak, 1913. jul. 19. 686

HIRDETÉSEK
FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN l J



É r t e s í t é s .  "ТШ Ш
Van szerencsém a n. é. közönség b. tu
domására adni, hogy nagyrabecsült meg
rendelőim kényelmére a telefonhálózat
ban állomást nyittattam magamnak.

Hívószám 56.
Tisztelettel:

B U D A Y  J Ó Z S E F
vendéglős és bérkocsitulajdonos.

Но д Н у ё г Ш щ Г
Rakócl-ullca M i i  broj 18. ptltg Kriljeiskoga suía. 

Im a takaj trgovinu  
od najbolse vrsti

v a p n a .
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

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

vagon dobi vapno cisto 
fal. T  rzim takaj razcie- 

pana suha bukóvá  
6ée23_. drva na vagu.

. . .........1............... ................ ...

®  C sak is  e l ő k e l ő  c s a l á d  2?
9  g y e r m e k e i  а  я 1 9 1 3 4 4 .
9  t a n é v r e  t e l j e s  e l  I á - ?
9  t ű s t  n y e r h e t n e k  Nagy- 5
9  k a n iz sá n , izr. c s a lá d n á l .
Ж E l s ő r e n d ű  é t k e z é s ,  k é -  ^
S  n y e l m e s  l a k á s  é s  s z í -  m
S  g o r ó  Megyele#

S  ( í a  I  Ki a d ó h i v a t a l b a n .  J

E g y  J ó  e r k ö l c s ű  Hú, M

tanulóul
t e l j e s  e l l á t á s s a l  l e l v é t e t l k .

S o n n e w a ld  H erm ann
vegyeskereskedésében Alsódomború.

e e é e é e o e a e o e e a e a a e

Az emberi kéz mint sérvköté 
SEISATIÍS Ш Ш 9 1

Kérjen  ingyen prospectust!
Z á r t  b orítékban  p ortóm entesen  küldi

m w m  siROAHPUUTiiiiH
speciális orvosi ren d e lő in téze t
BWPÖT, V1L ВДаМ Ю. Félemelet. •*

РгпПГПСС cSe'9Z9c'Sü9fyi Cigaretta h ü v e ly  t e  papír anconarcotíco 
r i U j I C u U  vattával ♦  Kapható: Fischel Fulöp (SíRAUSZ SÁNDOR) paplrkereskedésében C s á k to rn y a

w w w— e—w w — а—тавтттшттвшятштттштлттштта*тшвтяшштттшшшттштвт9тттяттштшявшшттшш1иш*шишил— +
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

I O B Z N A N J E !
Itájéin na znanje §tov. P. da ovu godine mjeseca Septembra i-ga u | 

Csáktornya u nlici Rákóczi broj 1. MEGLÖVI! KRŐMU uze! budem, gde n J 
svakoj dobi toplo I mrzlo jelo, takodjer i dobro pi£e u nisokoj cijeni dobiti J 
se mo2j , i mojim gostoin budem i u noveanim poalu pomagal.

Na dalje i od zrnje trgovinu budem lakodjer tam ov mjesec ao-ga t I 6M •"* OlVOr il.
Plaöal budem zrnje po najdraieSoj dnevnoj cijeni.
Trsil se budem, da ni u birtiji, ni kod trgovini zrnje lu2bu nebude 

j nitko imái. (
Molim podporu po§t. obóinstva, koju 6u povratili.

Za Stovanjem |

S IN G E R  ( K Á N T O R )  S A L A M O N  í
I (brat pokojnoga Kantor Bemata) etanovnifc Kisszabadke.

1044. sz. Alsódomború nagyk özség elö ljá rósága .

H I R D E T M É N Y
arról, h ogy  a községi n agyk orcsm át. a m alomkorcsmát, halászati jo g o t  I. é v i  л и  g u s z t u s  

h ó  17 - én  d é l e l ő t t  9 ó r a k o r  a községi irodában, n yilván os á rv er é s en  hérheadjuk. 
Az á rv er és i fe lté te lek  a községi irodában megtudhatók.
Alsódomború, 1918. augusztus 6.

M ih á v z  J á n o s  s .  k . C s i s m e s l n  M á r t o n  s .  к .
Jegy™. bíró.

Csáktornya. 1913. augusztus 10. »MURAKÖZ« ________ _____________________ __________________— —
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