
A magyar fürdők bajai.
Sok panasz hangzik el minden eszten

dőben — különösen a fürdőidényben — 
amiatt, hogy a magyar közönség sokkal szíve
sebben keresi tel a külföldi fürdőket és 
nyaralóhelyeket, mint a hazaiakat. Hogy a 
panasz, mennyire alapos és jogosult, arról 
leginkább akkor győződhelünk meg, hogy ha 
a kültöldi fürdők és nyaralók forgalmáról 
szóló kimutatásokat vesszük sorra, amelyek
ből azután megállapíthatjuk, hogy a magyar 
közönség nemcsak megdöbbentő számmal 
keresi fel évenkint a külföldi fürdőket és 
nyaralóhelyeket, hanem azt is, hogy az ide
genbe való tódulás évről-évre mindinkább 
nagyobb mérveket ölt.

Az első helyei illeti meg e tekintetben 
a magyarok által annyira felkarolt és dédel
getett Abbázia, ahol az elmúlt évben a magya
roknak száma harmincezerre rúgott. A közeli 
Lovranában és Cirkvenicában körülbelül 
ugyanilyen a számarány. Igen tekintélyes 
számmal találunk még magyarokat mindén 
évben : Karlsbadban, Marienbadban, Franzés- 
badban, Bad-Gasteinbán, Rohitson és még 
sok más nyaralóhelyen, valamint a tengeri 
fürdőkön. Tavaszkor pedig igen nagy szám
ban a Riviérán.

Azt, hogy hány magyar ember keresi 
fel évente a külföldi fürdőket és nyaraló 
helyeket, nagyon bajos megállapítani, azonban 
bátran taksálhatjuk azoknak számát lega
lább 80—90 000-re, akik. ha személyen
ként csak 4—500 korona átlag költségei 
számítunk, legalább 36—45 millió koronát 
költenek el. Hogy gazdasági szempontból 
mii jelent az, ha Magyarországból, mint

tőkében amúgy is szegény orságból, csak 
ezen a címen vonatik ki minden évben ilyen 
horribilis öszeg, azt hisszük, nem szorul 
bővebb magyarázatra.

Ha már most azt kutatjuk, hogy tulaj
donképpen mi az oka annak, hogy a magyar 
közönség szívesebben keresi tel a kültöldi 
fürdőket és nyaralóhelyeket, amikor itthon 
annyi kitűnő gyógytürdőnk és nagyszerű 
gyógyhatású ásványvizünk van, akkor arra 
a szomorú következtetésre jutunk, hogy ez 
azért van, mert a hazai lürdőkön és nyara
lókon — kevés kivételével — még mindig 
olyanok a viszonyok és állapotok, amikkel 
a lobbérzésü ember, kivált akkor, ha a 
külföldi viszonyokat is ismeri, semmiképpen 
sem tud megbarátkozni.

Küllöldön nemcsak a kisebb, de még 
a legelőkelőbb fürdő- és nyaralóhelyeken is 
azzal a helyes berendezéssel találkozunk, 
hogy minden rangú és rendű vendég anyagi 
viszonyaihoz képest rendezkedhető be. Min
denki ott vehet ki magának lakást, ahol neki tet
szik ; ott étkezhetik, ahol jónak tartja, 
mert úgy lakásokban, valamint vendéglőkben 
bőven válogathatunk. Még a legelőkelőbb 
fürdő- vagy nyaralóhelyen is, eltekintve a 
sok egyéb kellemességtől, sokkal kevesebből 
lehet megélni, mint nálunk a legprimitívebb 
helyen. Mindez pedig azért van, mer küllői-j 
dön nem törekszenek a vendégek kizsákmá
nyolására. hanem inkái) arra fektetnek súlyt, 
hogy a vendégek megelégedetten és a legjobb 
benyomásokkal hagyják el azt a helyet, ahol 
tartózkodtak.

Nálunk az a nagy baj, hogy csak igen 
kevés helyen tudunk oly módon berendez-1 
kedni, mint külföldön. Az itthon szerzett

szomorú tapasztalatoknak az a következmé
nye, hogy a jobbérzésű embert mintegy 
rákényszerítik arra, hogy egy külföldi fürdőt 
vagy nyaralóhelyet keressen fel.

Hogy nálunk a legtöbb fürdőn és nyara
lón ilyen áldatlan állapotok és viszonyok 
vannak, annak okát főleg abban látjuk, mert 
nem nyílik tér az egészséges konkurrencia 
kifejlődésére.

Ami pedig a külföldi társadalmi életet 
illeti, az a mieinkhez képest, a valóságban 
ideálisnak mondható. Súrlódások, vagy ősz- 
szepörlekedések a vendégek között sohasem 
fordul elő, az meg egyáltalán nem fordul 
elő, hogy valaki egy vendéglőben egymaga 
részére lefoglaljon egy egész asztalt, mint 
azt nálunk sokan tüntetőleg szeretik meg
tenni. Igaz ugyan, hogy külföldön is talá
lunk lefoglalt asztalokat, amelynél állandó 
vendégek szoktak étkezni. De jelezve van 
egy kartonlapon, hogy elfoglalva: 12—1-ig, 
vagy 1—2 óráig. Ha pedig ezen időn túl
5—10 perccel nincsen jelen a rendes tár
saságból legalább egy tag, akkor az asztal 
bárki által elfoglalható. De ha ilyesmi nálunk 
történik meg, mindjárt kész a perpatvar.

Társadalmi viszonyainkat egyébként még 
az is jellemzi, hogy amíg külföldön, ahol 
annyiféle nemzetiségű vendégek kerülnek 
össze, arra törekszik mindenki, hogy illő 
módon keressen megismerkedést, addig ná
lunk még a legkisebb fürdő* vagy nyaraló
helyeken is, ahol tudvalevő csupa magyar 
közönség verődik össze, a legtöbb ember 
mintegy tüntetőleg kerüli az egymással való 
megismerkedést. Ennek oka abban rejlik, 
mert igen sok magyar embernek az a csúnya 
szokása, hogy gőgös tartózkodásával mintegy

A telefon.
— H u m o re s z k . —

Irta: B A T T Y Á N  R A D O .

Telefonja van Önnek ? Nincs! Ah, hiszen 
akkor nem is tudja, mi a jó . . . Nekem sincsen 
ugyan telefonom — messzebeszélőm— de a szom
szédom boldog tulajdonosa egy ilyen masinának s 
valahányszor kedvem támad, hogy a tüdőmet 
sebesre kiabáljam s kedves embertársaim meg ne 
értessenek : mindannyiszor szabad a szomszédom
nál jelentkeznem. Szomszédom ugyanis embergyü- 
löló és azért szívesen lát vendégeket a telefon
jánál.

A telefon mindenesetre zseniális találmány,

1 szebeszélőm mindig rendelkezésre áll Önnek . . . 
Hát csak használja bátran . . . Nekem nagy örömet 

j szerez vele . . . Miért találták volna különben fel 
|a telefont? . . .

— Ebben igaza van — feleltem én a szom
szédomnak, aki kissé sajátságosán mosolygott. 
Rögtön felmentem a csodálatos beszélő masinához,

! amelyet vigyen el a kánya. Az obiigát »Hallo!« j 
j ide-oda járt s egy perccel utóbb nagy örömömre! 
megtudtam, hogy barátommal nem beszélhetek,

I mert e percben 6 mással beszél. Vártam türel- 
j niesen öt percet, azután ismét udvarias hangon a 
, központhoz fordultam :

— A 11—80 (ez t. i.a barátom) még mindig 
mással beszél ?

de én egy idő óta határozottan idegenkedem min- — Mással beszél,
den új találmány iránt. Tapasztalataim, melyeket _  Köszönöm.
a telefon körűi szereztem, megerősítettek ez ide- Vártam további öt percet s időközben szomszé-
genkedésben. Hallgassa meg : dómmal megmagyaráztattam magamnak a telefont.

Fel akartam keresni egy barátomat, hogy I Mialatt 6 kifejtette a csudálatrarnéltó készülék 
megvigyek neki egy feleletet. Tudtam, hogy dél-, szerkezetét, hirtelen megszólalt a csengelyü. 
előtt 11—12 óra között a lakásában várakozik “
reám s pár perccel lizenegy óra elfltt el is indul- — bz Önnek szó l-k iá lto tta  a szomszédom,
tam hazulról; hogy mindenesetre otthon találjam, Kelembe nyomta a telefon kagylóit és a klnzó- 

A lépcsőn találkoztam szomszédommal. Meg-j szekrény elé kötött, 
kérdezte, hová megyek olyan sietve s én a magam — Hallo! — kiáltottam szerényen egyszer . ..
ártatlanságában őszintén és becsületesen feleltem' kétszer . . . tízszer . . . ötvenezer... Л »Hallo!« 
neki. Hangosan felkacagott és így szólt: már úgy zajongott, mint az orkán. Mig az első

_ Ebben a hőségben meg akarja tenni ezt »Hallo !« egy libapásztorleáoykához illett volna,
a nagy útat? Mi jut eszébe? Telefonozzon a az utolsó már úgy hangzott, mint egy üldöző 
barátjának! . Hiszen tudja, hogy az én mész- 1  vadászat hallatja. Hiába. Hallóztam ide, hallóztam |

oda, de nem hallóztak vissza. És ez a szomorú 
tény ismét igazolta előttem, hogy nincs igaza a 
példaszónak, mely azt tartja : A hogy kiáltsz az 
erdőbe, úgy hangzik vissza belőle !

Szomszédom meg azzal fokozta a jókedvemet 
hogy folytonosan azt kiáltotta fülembe :

— Beszéljen hangosabban, hiszen nem 
hallják . . .

— Ah, hagyjon nekem békét, förmedtem 
rája — hiszen olyan hnngosan kiabáltam, hogy a 
barátomnak telefon nélkül is meg kellett volna 
hallania.

— Csak hangosabban — ez volt a felelete.
Messziről halk, egészen halk hangot hallot

tam. Visszafojtott lélekzettel füleltem és egyszerre 
csak több hangot hallottam, amelyek így suttogtak 
egymáshoz :

— Szilárd . . .
— Lanyha . . .
— Hitel . . .
— Frankfurt lanyha Berlin gyönge. Pária...
— De valóban nincs i t t ! . . .
— Aranyjáradékot kínálok . . .
Nem akartam indiszkrét lenni s elmentem a 

telefon mellől. Föltegyverkezett fülemet úgyszólván 
leszereltem, így vártam egy negyedóra hosszat, 
aztán ismét csengettem.

— Hallo! — kérdezte a központ.
— 11—80! — feliem én.
— össze van kötve.
— De nem kapok feleletet.



éreztetni akarja embertársával, hogy ő többre! séget arra buzdítani, hogy ne menjen kül- főorvosának nagy áldozatkészsége tette le
tartja magát másoknál. Ezt a rossz szokást földre 9 ne segítse elő a rengeteg millióknak hetővé, aki a látraházi szanatórium egy 
már sokan tették szóvá, de eredmény nélkül, kivonását az országból. pavillonját az egyesületnek átengedte és aki

Ez a tartózkodás még feltűnőbb módon i —  ̂ - a vadi*s- közoktatásügyi minisztertől ki
jut kifejezésre a hölgyeknél, amennyiben л i A ; a lrrklaa<™notrtrinm nevpzendö lailár‘ karral vezeti a József íő-
még a megközelítést iSY kerülik egymással A z  ©Lő m ag}  M  is k o la s z a n a tó r iu m . |)erceg Szanatórium-Egyesület legújabb ha- 
szemben. A megismerkedés helyett inkább A József főherceg Szanatórium-Egye- talmas alkotását: a tátraházi iskolaszanató- 
a toiletlek mutogatásával szeretnek tüntetni sülét nagykoncepciójú tervet valósított megjnumot, amelyben vagyonos szülők gyermekei 
és ily módou az irigységet kölcsönösen fel- a közelmúlt napokban. Megalapította, életbe-; mellett szegénysorsúak is felvételt találnak, 
kelteni. Ha pedig olykor egy kis táncmulat- hívta az első magyar iskolaszanatóriumot, Felvételért az Iskolaszanatórium Igazgatósá- 
ságot rendeznek a hölgyek kedvéért, akkor amelyben gyenge, vézna, tüdőbajra hajlamos jgához Tátraházára kell fordulni.
még ez sem mehet szórakozás számba, mert középiskolai tanulók nyernek elhelyezést.; -------------
az ismeretség hiányában rendesen az unal- Alig pár hete, hogy a feledhetetlen emlékű v o n t  t i  «-
másság jegyében ér véget Ez is a többi Korányi Frigyes sírba szállt. О hirdette а К  U b  О i\ Г Ь  Ij Ь  k .
között egyik oka annak, hogy miért kerüli külföld világneves jelesei mellett azt a tu-
a magyar közönség annyira a hazai fürdőket dományos tant, hogy »a lüdővész a 15—30 Házasság. Boleratzky Gedra Gyula
és nyaralóhelyeket és miért találunk oly életév között támad.« Ha tehát az öldöklő Csáktornyái áll. polg. isk. tanár í. hó 11-én 
kévés állandó vendéget egyes telepeken, j baj keletkezése ebbe az időbe esik, akkor vezette oltárhoz Drávacsányban Szabolics 
ellenben évről évre feltűnő változásokat а I mindazokra, akik a lüdővészellenes küzde- Antaika Csáktornyái áll polgári leányiskolái 
vendégekben lem intéző osztályosai, az a kötelesség tanárnőt.

De azért akad ám legalább hetenkint J háramlik, hogy védőpajzsukat azok fölé — Meghívó. A Zabvármegyei Általános 
egvszer-kétszer igen víg és hangos mulatság emeljék, akiket ifjúságuk pirkadásán rohan Tanítótestület f. é. szeptember 6-án d. e. 10 
a iegtöbb hazai fürdőkön és nyaralókon, ami meg a nyomorúság. A 15—30 év közötti órakor Zalaegerszegen, a vármegyeház nagy- 
leginkább akkor esik meg, ha a környékbeli ifjúsereg pedig Magyarországban éppen úgy, termében rendes közgyűlést tart a követ- 
intelligencia berándúl egy telepre, ahol az- mint másutt, az iskola padjai között tölti’kezű tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó 2. 
tán olyan mulatozást csapnak, a fürdőbiz- legnagyobbrészt életét. Magyarországban 1912- Emlékezés Ruzsicska Kálmán ur. elhunyt 
tossal vagy fürdőfelügyelövel együtt, hogy ben 180 ezer ifjú ült nap-nap után a közép- kir. tanfelügyelőről.Ft lolvassa: Szalay Sámuel, 
csak úgy reng belé az egész telep, ami a i iskolákban. Ilyen hatalmas tömegek szó- zalaegerszegi tanító. 3. A modem isko.áról. 
pihenésre lért vendégek nyugalmát zavarja rongnak, görnyednek, sápadnak a szellemi Brauner L< os, Csáktornyái igazgató-tanító 
s mi ellen joggal lehetne kifogással élni. proletárságnak ebben a rikoltó századában felolvasása. 4 A kisdedovónők egyesületi

Annyi bizonyos, hogy a mostani áldat- órák hosszat, négy fal börtönszorító|ában. szervezkedéseiül. Hull Cecilia, Csáktornyái 
lan viszonyok és állapotok mellett teljesen Évenkint ezer és ezer csenevész, aszott arcú óvónő felolvasása. 5. Az Eotvös-alapról. 
ki van zárva annak a lehetősége, hogy a »érett« ifjút önt ki magából az iskola, akik- Nemeth Jenő, zalaszentmihályi igazgató- 
hazai fürdők és nyaralók fejlődhessenek. nek egynegyedét nem a küzdő élet fogadja, tanító előadása, ö. Az énektanításról. Hackl 
Egészséges konkurencia nélkül sohasem hanem akik — a statisztika tanúsága szerint Lajos, az ének-és zeneoktatás országos szak
fognak fejlődhetni. — megsorvasztva, fiatalon és máris üregen felügyelőjének előadása. 7. A közp. választ-

Azt tartjuk, hogy amíg nálunk a meg- otl koP°8latnak a szanatóriumok kapui előtt. | irtány előterjesztései és az előre bejelentett 
levő fürdők és nyaralók közelében újabb és .. . A kü,fö,d már ré«en felismerte, hogy a J indítványok. E közgyűlésre úgy a Taníló- 
újabh szállodák és vendéglők nem keletkéz* tüdőbetegség gyógyítása csak akkoi lehet testület minden tagját, valamint az érdek
nek, ami alkalmat adna, hogy mindenki e? dm*nY«8, ha a betegség bölcsőjét álljuk lődőket meghívja mély tiszteletiéi: Szalay 
tetszése szerint berendezhesse életmódját kdrd* Ezért alapították a svájci Leysin-. Sándor s. k. elnök.
ha egyik-másik helyre ellátogat, addig na- éco,e 8analoire mintajára az egész művelt — Jutalomdij. A »Magyar Földhilelin-
gyobb forgalomra számítani nem lehet. A ^Y í̂faton az iskolaszanatóriumokat, ame- tézet« által a hazai gyütnölcsíatenyészlésnek 
most fennálló viszonyok pedig semmikép lYekben bZ ifJÚ a szanatóriumi kúra mellett;a községi laiskolák útján való előmozdítása 
sem invitálók arra, hogy a jobb érzésű kö- lanu,m*nyHit tovább folytatja és az év végén végett, a faiskolát kezelő tanítók lutalma- 
zönség inkább a hazai fürdőket és nyaraló- rer,des vizsgát tesz Ez az utóbbi adja meg zására az 1913. évre kitűzött 200 К-s III. 
kát keresse fel, mintsem a külföldieket. Ha az ,sk°laszanalóriumok nagy jelentőségét (harmadik) díjat a rn. kir. föidmivelésügyi 
majd nálunk is rendezettebb viszonyokat Hány szül0 liem adia gyermekét csak azért miniszter, a bíráló bizottság javaslata alapján 
fogunk találni a fürdőkön és nyaralóhe- szanalőriumbH, mert nem akarja, hogy a Kaczun Ignác inuraszerdahelyi áll. iskolai 
Jyeken, akkor nem lesz szükséges a közön- *anpv elvesszen. Kúr volna a tanévei meg-, igazgató-tanítónak itéllé oda. 
--------------------------------- ---- _ ---------------  szakítani! Kár a vizsgát elhalasztani! És; -  Képviselőtestületi gyűlés. Csáktornya

— Akkor bizonyosan a vezetékben van a "IUtón ha,rá Пек' “  az a különben »s képviselőtestülete f hó 9-én délután köz
hiba . . . Vihar készül. gyenge test hónapokon kérésziül forrasztó gyűlést tartott. A tárgysorozat során a kép-

— És ezt most mondja nekem . . . .  Ez ü^zban ég, gyötrődik, kínlódik a tanévért, viselötestület, miután a helypénzszedési jog
mégis hallatlan! Kiordítom a tüdőmet és nem Es a tanév tényleg nem vész oda, de el- bérlete az év végén lejár annak újabbi 
hallják . . .  A menykő üssön a telefonba ! ------vesz az egész bimbódzó élet. Ezért van í hasznosítását ugyancsak bérbeadás útján
pont . . g iA тегейк a~ihar brrr\ “ ** T ! '  Sv?J.Cban 20’ Németországban 33, An- rendelte el. Amennyiben ez kellő eredmény- | 
grrr . . . frrrr . . . gliában 41, Franciaországban 25 iskolasza-1 nyel nem járna, úgy a város azt házi ke-

Még öt percig belekiabáltam a telefonba, nalórium- Van minden más államban, a j zelésbe vesz». A fogyasztási adónak meg- 
azután szomszédom gúnyos részvétnyilatkozataitól szomszédos Ausztriában három is. váltás útján leendő bérbevételé!, amennyi
kísérve elmentem barátomhoz, hogy megmondjam De az iskolaszanatórium nemcsak az- ben a város és az eizves adózófelrk Hőnvé-

l a x Ä Ä Ä J S J Ä Ä  „ Т ч 'Т 'а г г ' ,  ! ' т  "  w ' C ü ä  ÄInasa elmondta, hogy a nagyságos úr boszúsan . '  ̂ adJa v ,saza az életnek, bírót, közig, jegyzőt és B *nedikt Béla városi
távozott el hazúlról, mivel hogy én nem tartottam " anPm legfőképpen azzal fékezi meg a tüdő- képviselőt küldte ki B íbic«» Adél illetőségét 
meg a szavamat vésf orkánszelét, meri elkülöníti a beleg elfogadta, Fiaik Hlelve Horvát Andráséi el-

— Halló! Hisren várhatott volna-kmltot- if|Ul száz más egészségestől. Hónapokon i lenben megtagadta A város csatornázása
tam a szolgának, mintha az is telefon lett volna. Keresztül ott ül az píérzséizes diák я f»r к A Var Csatornázása— A nagyságos úr úgy vélte, hogy a nagy- |Л,л w  Д2 zsegee diák a fér- tárgyában határozatot hozott, melynek folytán
ságos úr (már mint én) tapintatosabb lehetett f á ^fve (n ozeleben. Ezt az állandóan megkerestetikam kir.belügyimimszteriummű- 
volna és megtelefonozhatta volna, Jiogy nem jön. ,епУе8(‘10 veszedelmet hárítja most el egy szaki osztálya a rendszeresen készítendő zárt

— Vigyen el az . . . .  Edison téged, meg a csapásra a József főherceg Szanatórium-.csatorna-hálózat további tanulmánvozá^ara
d . ° C d " ! I”! HailoT1 \tuó?umHaamen7- f e S s I m e*'i * belys.m, felvétel körüli munkák valamint 
nyire a dühtől rekedt hangom c ^ k ° ^ n u k á c s ^ v ^  T f  T h“m« ^  I “ ^ e t é .  folytatólagos teljesítése .ránt- 
kirohantam a szabadba. a,ár’ak; ,Lukács György, v b. t. t képvise- Elfogadta továbbá a közs. közútak építéséről,

Szerencsére jött egy friss zápor s lecsillopí- ö“®k f d*me- M",,e},e f Pakots fő-; kezeléséről és fenntartásáról készíteti 1914.
tóttá dühömet fdkár és dr. Wenhardt Janos, egyetemi ma- évi költségelőirányzatot A f évi ánr 3-án

K " " " . n « - “  ‘ ..‘ . . w ; ? : « ■ : m ’ a . . , , » , « I, , *,
VdnmZk I У  к Г  ?л Muller « Muraköz! Pezsgőgyár К.-Т-пак 3800 K ért
Vilmosnak, a tátrahiz. m n t t n u n  igazgató-leladolt ingatlanra vonatkozó szerződés tel-
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jesítése iránt a község részéről a kereset 
ellene megindittassék.

— Uj városi polgárok. Berger Simon 
kereskedő és Kovácsics István kaptafakészítő 
települési engedélyt kértek a várostól. A 
városi képviselőtestület részükre a települési 
engedélyt megadta.

—  A polgári lányiskola városi stipen- 
diumjai. Csáktornya város közönsége a hely
beli áll. polg. lányiskola internátusában két 
félingyenes alapítványi helyet alapított. A 
megüresedett alapítványi helyeket a jövő 
tanévre Gacsál Margit és Vastag Mari polg. 
isk. tanulók nyerték el.

—  Csáktornya jövő évi költségvetése. 
A jövő évre megállapított költségvetés sze
rint Csáktornyának jövő évi bevétele 
116829 43, kiadása 154518 32 koronára rúg. 
A város jövő évi deficitje tehát 37688 89 
koronát tesz ki, amiért 52°/o-°s pótadót vet
nek ki a város adófizető polgárságára.

—  Nyári mulatság. A Csáktornyái Iparos 
dalárdájának ugyanaz volt a sorsa, mint 
más vállalkozásoknak az idén nyáron. A 
kitűzött mulatságot elmosta az eső. De hogy 
mégis fedezzék a kiadások egy részét, meg
tartották a mulatságot a Deutsch-féle ven
déglő emeleti helyiségében. Kisszámú kö
zönség mulatta itt végig a nyári mulatságot, 
többen nem is fértek el a kis helyiségekben. 
A dalárda kitűzött programmját végig be
mutatta. Elénekelték a Ha meghalok, Fehér 
az én rózsám háza, Régi nóta, Isten hozzád 
s Kuruc bordal szép és műdalokat, Strasser 
József felolvasott A föld és népeiről Gabá- 
nyitól, M'k Károly előadta Gabányi A jó 
párti monológját s Bokor Jenő, Wekerle Fe
renc, Nádasi Henrik, Meider Jenő, Gábriel 
Jenő és Katz Lipót eljátszották a Szerenád 
az Ocskay brigádéi ősből és Bercsényi nótája 
című vonósnégyest. Az ügyesen előadott 
pontokat a jelenvoltak lelkesen megtapsolták. 
A műsort tánc követte.

—  Fűrésztelep. A fűrésztelepen a be
rendezkedés megkezdődik. Elsősorban a leg
szükségesebb építkezéseket loganalositják. A 
fűrésztelepek tulajdonosai, Laendler Aladár 
és Freund testvérek, a napokban bejelen
tették a város elöljáróságának, hogy a nekik 
átadott területen, az országút mentében, két 
egyemeletes és egy földszinti villaszerű na- 
gyobbszabású épületet emelnek. Az elöljáró
ság a helyszíni szemlét már megtartotta s 
ennek alapján az építkezéshez az engedélyt 
a cégnek megadta.

—  Állandó mozi. A Heinrich-féleállandó 
moziban múlt vasárnap befejezést nyert a 
nagyhatású »A nyomorultak« dráma soro
zatos előadása Az ágilis mozitulajdonos 
azonban pénteken már újabb atracióról gon
doskodott. Megszerezte ugyanis A halál 
Szevillában című drámát Ásta Nielsen sze
replésével. A darab rendkívüli hatást keltett. 
A többi kisebb pontok közűt különösen a 
virágok nyitása tetszett s nagyon mulattatók 
voltak a Cow Girls amerikai vígjáték a Pali 
keresi a feleségét humoros előadás is stb. 
A Quo Vadis szept. 7-iki előadására jegyek 
már előre válthatók.

—  Uj találmány. A vármegye főorvosa, 
dr. Thassy Gábor, automobilok s egyéb jár
művek részére rugalmas kereket talált fel. A 
tiszti főorvos találmányára szabadalmat nyert.

— Községi pótlék hátralékok. Miután a 
községi pótlék, közmunka és legelő pótadó- 
Dál nagyobbmérvű hátralékok mutatkoznak, 
a város képviselőtestülete azok erélyes be
hajtását mondta ki. Elrendelte továbbá, hogy

a községi pásztor a nyerendő útbaigazítás 
alapján a legelő póladó-hátralékosok marháit 
a legelőre ne hajtsa ki.

—  Sanatórium-mulatság. A József kir. 
herceg Sanatórium Egyesület perlaki fiókja f. 
hó 3-án kerti mulatságot rendezett. AHerman- 
féle vendéglő kertjében valóságos sátorerdő 
tarkállott és a színpad is készen várta a 
cabaret és színdarabok előadóit. Hat óra 
táján, hogy Balogh zenekara rázendített a 
bevezető indulóra és a sátrakban megkezdték 
a bájos eladó lányok a virág, confetti, fagylalt 
és pezsgő kinálgatást egy hirtelen támadt 
felhőszakadás tönkretette a kiválóan sike
rültnek ígérkező nyári mulatságot. A mulat
ság közönsége a Hermuu vendéglő zárt he
lyiségeibe szorúlt és szinültig megtöltötte 
minden szobáját. A cabaret és szimelőadás 
az étteremben tartatott meg. A túlzsúfolt 
teremben ember ember hátán szorongott; de 
még így is kitünően mulatott a közönség. 
Gullielmo Alajos gyönyörűen előadott dalain, 
Szendy Béla cigányalakításán, a kacagtató 
katonabohózaton és rníndenekfölött Várally 
Dezső kitűnő női alakításaiban. A hatalmas 
tapsvihar, mely Várally minden egyes számát 
honorálta, igazolta azon tényt, hogy hozzá 
hasonló amateur cabaret énekest és alakítót 
csak nagy ritkán hall a közönség. Dr. Szabó 
Zsigmondné elnöknő vezetése alatt a szép 
eladó leányok a meleg helyiségekben is el
adlak a sok virágot é3 cigarettái, csinos ösz- 
szeget juttatva a szegénysorsű tüdőbetegek 
пек. A mulatság a hajnali órákig tartott. A 
tiszta jövedelem 328 К-t tett ki. A felülfize- 
tőket jövő számunkban közöljük.

—  Zenei tehetség. Stolczer József, 
ugyanilyen nevű helybeli sütőmesler fia, a 
polgári iskola negyedik osztályának elvég
zése után sülőinasnak ment el Varasdra. 
Rendes foglalkozása mellett azonban isteni 
adománya, zenei tehetségének fejlesztésén 
ösztönözte. A polg. iskolában szerzett zenei 
ismeretei alapján komponált, melyeket Csák
tornyái jóakarói révén a budapesti zene- 
akadémiának mutatott be. A zeneakadémia 
igazgatósága annyira figyelemreméltónak ta
lálta a pékinas zenei produktumait, hogy 
felvette a zeneakademia első évfolyamára. 
Miután szülei a fiút taníttatni nem tudják, 

jn város egyelőn* 10 К havi segélyben ré
szesíti őt s a varos polgársága is, Wollák 
R^zsőné úrnő utánjárását« annyi havi se- 

I gélyt adott össze, hogy Stolczer Józsefnek a I zeneakadémián való taníttatása anyagi tekin
tetben biztosítva van. A volt pékinast a 
budapesti sütőegyesület is támogatni fogja, 
hogy Stolczer Józsefből zeneművész legyen.

—  Adomány. Az ország árvíz állal 
károsult lakosságának segélyezésére a rn. 
kir. belügyminisztériumhoz Muraközből a 
következő adományok folytak be : Muracsány 
község 21 50 K, Damása község 5 K, Dékán
falva község 2 K, Muraújíalu község 3 K. 
F-hó 14-ig mindössze 105.44189 K, segély- 
összeg folyt be a szerencsétlen árvízkárosul
tak nyomorának enyhítésére.

—  Halálos ugrás. Muraszerdahelyről 
vett értesítés szerint az ottani állomás kö
zelében múlt héten szerencsétlenség történt. 
Az áldozat Szép Károly nemesnépi gazdál
kodó. aki szénarakás közben súlyos belső 
sérüléseket szenvedeti, ami miatt kórházba 
kellett szállítani. Szép Károlyt Alsólendván 
ültették a vonatra, hogy Muraszerdahelyre 
menjen az ottani orvoshoz. Amint azonban 
a vonat a muraszerdahelyi állomáshoz kö

zeledett, a beteg Szép egy ellenőrizetlen 
pillanatban kiugrott a vonalból, hogy hama
rább odaérjen az orvoshoz. A vonaton utazók 
nem is vették észre a szerencsétlenséget s 
csak utóbb akadtak rá az össze-vissza törött 
emberre a muraszerdahelyi állomás személy
zete. A szerencsétlen Szép Károlyt Mura- 
szerdahelyen vették ápolás alá, de súlyos 
sebeiben kiszenvedett.

—  A balatoni fürdő összhatása. A 
fürdőző ugyanazon tüneteket észleli a Bala
tonba lépve a szervezeten, mint minden 
mérsékelten hideg fürdőben. A bőr halavány 
vérszegény, a szívverés kezdetben gyorsabb, 
majd lassúbb lesz. A tüdők vérrel telnek 
meg, a légzés lassúbb és mélyebb s az ideg- 
rendszerben bizonyos izgatottság áll be. Ha 
ekkor félbeszakítjuk a fürdőt, mind e hatások 
nemcsak megszűnnek, de sőt azokkal teljesen 
ellentétes tünetek mutatkoznak a szervezeten. 
A hideg érzete megszűnik, helyét kellemes 
melegnek engedi át. A bőr vérszegénységét 
vérbőség váltja föl. A szíviökések száma 
gyarapodik s a légzés megkönnyebbül. Ter
mészetes, hogyha észszerűen használjuk így 
heteken át a hideg fürdőt, az emésztés javul, 
a légvétel erőteljesebb, az arc színe üde, 
egészséges leez, az egész szervezetben új 
erő, általános élénkség érzete támad.

—  Ismeretlen hulla. A Mura Aisó- 
domborúnál bullát vetett ki a napokban. A 
hullának személyazonossága nem volt meg
állapítható, miért is a vizsgálatot megindí
tották, hogy megtudják, bűntény történt-e, 
vagy öngyilkosság.

I R O D A L O M .
— A »Vasárnapi Újság- gazdag változa

tosságát adja a pompás kopeknek. Egy sorozat 
Blahánét mulatja be balatonfüredi nyaralójában, egy 
másik Körmöcbánya környékének szép tájképeit, 
egy harmadik a pápai gárdát, melyet most láza
dása tett aktuálissá. Tóth Jenő érdekes cikke és 
képei a keletindiai skythákról, aktuális arcképek, 
stb. Szépirodalmi olvasmányok : Grazia Deledda 
olasz regénye, Kvaesy Ede regénye, Kaffka Margit 
fordításai khinai költőkből, Vértesy Gyula novellája. 
Egyéb közlemények : a törökök Drinápolyban, a 
miskolci barlanglakások s a rendes heti rovatok : 
Irodalom és művészet, sakkjáték, stb. — A »Vasár
napi Újság« előfizetési ára negyedévre O l k o r o n a ,  
a »Világkróniká«-val együtt h a t  kor ona .  (Bu
dapest, IV. kér, Egyetem-utca 4.)

—  Eljegyzés. Neumann Vilmos, a hely
beli Neumann S. utódai cég beltagja elje
gyezte Szegő Ilonka kisasszonyt Kaposvárról. 
(Minden külön értesítés helyett.)

Ny i lt té r .
I. I Iи I I r i i  Mim I M I  № U

HtfBL
M. hó 28 án, héttőn, fatelepünkön tör

tént tűzkárunkat Önök a tűz keletkezése 
után kél nap alatt megállapították.

Indíttatva érezzük makunkat Önöknek 
gyors és minden tekintetben előzékeny el
járásukért őszinte köszönetünket kifejezni.

Tapolcza, 1913. aug. 1.
Kiváló tisztelettel :

Marton Gáspár és Fia s. k.
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Sve poáiljke, kaj se tiőezadr- 
Zaja novinah, se imaju pos- 

lati na ime nrednika vu 
Csáktornya

Izd a te ljs tv o :
knjiZara Strausz Sandora 
kam  sepredplate i obznane 

poSiljaju.

M EOJIMURJE
na horvatakora i magiarakom jeziku izlazeíi druitveni, znanstveni i povuóljlvi 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 .

Pojedini broji koStaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe i fal 
racunaju.

Nekaj od sadovnoga dréva.
Vu povanju sadovnoga drevja mi smo 

joö ne tak zvuCeni, как su po drugih orsa- 
gih, naprimer vu Ameriki. Kak bi to lépő 
bilo, ako bi svaki gazda svako leto barem 
nekoje drévo posadil na dvoru ili na vrtu, 
ili pák okolo hiZe i gospodarstva. BormeS 
pustara je ono gospodarstvo, vu kojem néje 
videti nijedno sadovno drévo. S tém lepSe 
i vugodneáe je ona hiZiCka i dvoriSCe, vu 
kojem se lépő rumeno sadovno drevje vidi, 
okolo hiZiCke i vrta hruáke, jabuke, síivé 
i t. d. Veseli more biti on gazda, koj v ne
delju, ili svetek popoldan pod takvom dré- 
vom more poéivati, kője je sam zasadil. 
Dobro dene to svakomu, ako od takvoga 
dréva morc sada jesti, kője je sam zapoval. 
Znamo, da je sad jako zdrava hrana, ali i 
to znamo, da nikomu peCena plica nedoleti 
vu vusta.

Vnogiput sem videl ako naprimer neSCi 
slive dopela vu selo, tak ga obkoliju, da 
nekoji niti z dalka nemoreju do kol dojti. 
Zenske doneseju zdele, lonce, vu zdelah i 
vu loncih Zito, pSenicu ili kuruzu. Как na- 
puniju posudu, tak dobiju slive. To se nidCi 
ne zmisli, da vnogiput dva, triput tuliko 
vrédnosti daju za sad, как je vréden. Opet 
vu takvi seli nisei se ne zmisli, da bi si 
sada sam doma zapoval. Svaki gazda ima 
dosta mesta za ov barat. Po drugih orsagor 
ne samo da okolo grunta povaju sadovno 
drévo, neg néga puta, kre kojega nebi z 
obedvé strani sad bil zapovani. Niti jeden

put, koj na polje pela, nije bez toga. Gde 
smo mi joS od toga? Pri nas, ako bi Sto 
poCel kre ceste ili kre polnih putov sadovno 
drevje saditi, smejali bi se mu. Istina, da 
okolo KeCkernéta, Kőröáa i Czegléda su véé 
malo spametneSi, jerbo su previdli, da i 
takvo mesto na milljune more obeinam 
hasna nositi, kője predi niti jednoga filléra 
nije. Tam su pute zasadili sa marulicami i 
od njih, ako je dobra letina, nekoji milljun 
korun dobiju na leto.

Néga tak ve zemlje, vu koji nebi bilo 
moCi sadovno drevje povati. Samo sad пе
сет  od povanja pisati, neg onim budem 
navuka dal, koji sadovnjake imaju, как rno- 
raju sada doli pobrati i как je moCi njemu 
najvekSega hasna zeli.

Ako se sad poCne zreliti s rukom. ili 
pak s drugorn к tomu prepravlenom sradst- 
vom doli ga poberemo. Doli trositi nigdar 
nije smeti, jerbo sad se stuCe, spotere i tak 
je puno menje vréden к tomu рак joS i 
drévo se spotere. Pobifi s:»d nemore dugo stati.

Zimske jabuke. hruáke, neSplin obiCno 
nije joS do kraja zrelo, kad se doli bere, 
zato ove vu suhu pivnicu ili komoru spra- 
vimo tak dugo, doklam se do kraja dozre- 
liju. Police treba sloZiti, na police malo slame 
na lepsti i tak svakoga falata zoseb deti, 
da jeden drugoga neteSCi.

NajviSe dobimo za sad, ako se kakti 
sad proda. Ako pak to sbog nekakvoga zroka 
néje moguCe, onda ga posuSimo ili za lekvár 
skuhamo, ili pak ga spreSamo.

SuSiti je moCi slive, jabuke, hruSke, 
CréSnje i viSnje. Slive, CréSnje i viénje célé

se suéiju. Hruékam, jabukam koéCice vun 
zememo i tak na falaté naréZemo.

NajlepSe je na suncu suSiti. Navadni 
su nekoji vu peénici suáiti.

Lekvara skorom svakoga sada moCi 
kuhati. Itak najviSe iz sliv i marulicih dé- 
Iaju to. Vu trgovini najviée se slivnoga proda, 
naprimer iz Bosnie na lagve voziju slivnoga 
lekvara.

Sadovno vinu délaju iz jabuk, hruSek, 
viSnjih i od ribixlina. Vnogo se iz jabuk 
déla. Med jabuke negdi i hruáke deneju, 
takva jabuénica je puno jakáa, teCneéa i bolSa

JabuCnica nije jaka, ali je zato vugodna 
i zdrava pitvina. Naiviáe jabuőnice vu Fran- 
cuzkim délaju. Z vrho toga tam za ov kraj 
zosebne jabuke i hruéke povaju. Pri nas 
svakojaCke skup zméSaju i sve skup* pre- 
Saju. Samo slatke jabuke nisu dobre za 
jabuCnicu, mora nekaj reskih biti.

Za preáati jabuke do kra ja moraju zrele 
biti, kad je poberemo tri-Cetiri tjedne negdi 
na suhim mestu moraju v kupu stati, da 
dobro zaévicaju. Predi как preéati poőnemo, 
jabuke i hruSke odeberemo i dobro operemo 
i samo onda se moreju vu preéu deti. Po 
preéanju jabuCnica na gustoj siti precediti 
se mora drugaé pak ravno tak treba s njom 
baratuvati, как i s vinom ili s vinskim 
muátom.

Balkanski boj.
Od svih stranih se Cuje, da na Balkanu 

je mir nastal i kaj se joS nekojih poslov 
tiöe, to nebudu na oruZje, na glasne Stuke

Daj dalje!
Herceg Karol Vilhelm Braunschweigski 

je puno drZal do obdrZavanja poéinka po 
nedeljah i svetkih te je bil zle volje. ako 
je saznal, da se u kojem mieslu njegove 
kneZevine nebi svetkuvala nedelja. íz nje- 
govog grada je u nedelju njegova Zena, 
dieca, svi Cinovnici i druZina morala biti u 
cirkvi pri sluZbi boZjoj i prodeétvu. (Gde je 
danas lakova vladaraCka kuCa ?) DapaCe on 
je kroz dan znal kojega goder svojega Cinov- 
nika ili slugu, kojega je sluCajno u kancel
láréi naSel ili u hodniku srel, pitati. kakov 
je bil danas evangélium i о Сет je sveCenik 
prodekuval. Njegovi sini i kCeri pako, su о 
drZanom prodeCtvu morali pred otcem na 
pitanja, как na izpitu odgovarati.

JednoC je zeznal, da u selu, ne daleko 
njegove residencije, seljaci po nedeljah i 
svetkih, miesto da u cirkvi svetoj meSi i 
prodeCtvu prisustvuju, se u krCmi zabavljaju 
i pijanCuju a u cirkvi, riedkom izniinkom, 
samo Zene i dieca poboZnost vrSe Opomene 
plebanuSeve íz prodekalnice, koje dakako 
niti neCuju, как i na pojcdine, koji takove 
niti Cuti hoCu, nehasne nikaj. DomaCi birov,

stari, poStovanja vriedni Coviek takaj opo- 
minja, — sve badava!

Herceg Karol Vilhelm nije bil samo 
kakova privatna osoba veC on je bil vladar, 
anda Kakti kralj nad hercegovinom Braun
schweig. Ov anda herceg se jedne nedelje 
obleCe u prostu odeCu, dugi kepenjek, pod 
koj im je na njem bila vladarska oprava 
sa svimi odlikovanji, kriZi i zviezdatni, bil 
je zakopCan gore do brade tak, da nitko 

! niti pojma nije mogel imati, da bi u torn 
prostom kepenjku zamotani, sa pritisnutim 
do vuh starim Skrljakom, mogel biti vladajuCi 
herceg Braunschweigski, veC bi ga svaki 
mogel drZati za putujuCega meäterskoga 
dietiCa, joSCe к tomu za onoga gorje vrsti, 
koj пета niti dvoje hlaCe, ali za to pak 
ima kufrastoga nosa.

Ovak anda preobuCeni odputi se jedne 
nedelje herceg u krCmu, koju su mu naz- 
naCili, da se le domaCe pijanice onde sas- 
taju, miesto, da u cirkvu idu. Tu si izabere 
jedan slol u kulu k-kojemu se sedne i po 
obiCaju vandravcov si zapoviedi za groä 
Zganice, pred kojom na stolu u flaöici, pod- 
boCi obirna rukama Skrljakom pokrivenu 
glavu, te ga sada niti njegov najbolji 
navalac nebi bil moguCi prepoznati.

Sada zazvone u turnu zvonovi pozi- 
vajuCi vierne katolike u cirkvu к sluZbi 
boZjoj, i u torn hipu se od hrpe ljudih na 
pijacu stojeCih jedan diel obrne prama cirkvi 
i otide к svetoj meSi i prodeCtvu, drugi pako 
diel, samih srednje dobe, Cvrstih muZov, 
uprave svoje korake prama prije spomenje- 
noj krCmi i zginu u njoj. Jedan veliki i 
nedoloZcn muZ, koiega je po njegovem kuf- 
rastom nosu odmah bilo moCi poznali, da 
je on vodja te hrpe pijancov, stupal je 
naprvo a ostali za njim. On se je na gornji 
kraj stola sei, na tak nazvano prvo miesto, 
te je tu tomu druZtvu, kakti njihov predsied- 
nik predsedal i stola ravnal. Ah doäavSi u 
sobu zapazil je onoga stranjskoga, spodboCe- 
nom glavom pri fraklecu Zganice u kutu 
sedeti, kojega joä nitko opazil nije, pak 
makar da se takovi ijudi po krCmah lahko 
najdu, zadaval mu je ov, premda posve 
nepoznati. nekakovog nutarnjeg nemira, как 
da ov . . . . a sam nije znal, kaj ov . . . . kam 
bi ga metnul . . . . i zakaj je uznen.iren .
U lo veC i krCmar donese vrC vina te ga 
meine pred predsedn;ka na slol. Ov ga digne 
i odpije dobar diel, te ga porine sebi naj- 

poz- bliZe sedecemu rieCmi : »Daj dalje!« — I 
lak je vrC iáéi od jednoga na drugoga, poslie



Csáktornya, 1913. augustuá 17. »MEDJIMURJE Broj 33.

i na kervave sablje pustili, nego lépő stiha 
s vekáom ili s menjáom svajom vu sednici 
budu medsobom razpravili.

Vu zadnji bitki su grki morali pobeóti 
i vu veliki sili céloga tréna su ostavili bul- 
garcom. Bulgarci su zaplenili 19. i 17-ga 
regirnenta poátu, s poátom su vnogo listov 
dobili vu ruke, koji jako kompromitéraju 
grke. Sanis gróki kapitan od 13 te kompa- 
nije naprimer ovak piáé: Od Serresa pet 
kilometrov bulgarske komitaóe smo naáli, 
kője smo do jednoga potukli. Na to smo 
vu2ga!i Tutli i Danica obóine, sve je zgorelo, 
stanovnike smo zaklaJi. Kapitan piáé, da je 
za to Kuturis kommendant pohvalil nje. 
Jeden Nikolac zvani vojnik ovak piáé: — 
Bulgarce smo uniátili. Sela smo poigali, 
muSkarce рак zatukli. — Jannis Cigarides 
soldat piáé dimo: — Od Serresa, do bul- 
garskoga hatara sva bulgarska sela smo рой- 
gali. — Jorgi gróki vojnik ovak se diói: — 
Bulgarska sela su vu plamnu, bulgarce tak 
kolemo, как picéké. — Sissis Kukunis piáé 
roditeljom, kud grki idejű, jeden bulgarec 
2iv ne ostane. Koj za vremena néje vuáel, 
njega smo na smrt spikali. Sela jim po2- 
gemo. — Georgius Sterin straáameáter bratu 
piáé: — Kud smo iáli, nikomu né smo se 
smiluvali. Obóine su sve vu jednim ognju. — 
Konátantin Pogivani materi piáé, da pet bul- 
garcov su vluvili, oói su jim neóimurno vun 
stiskali. — Kaljanis prosti soldat piáé bra- 
tom, da svakoga bulgarca. koj jim je vu 
ruke doáel, predi su ga strahovitno muóili 
i samo onda su ga zaklali. Так glasiju gróki 
listi, koje su bulgarci zaplenili.

Augustuáa desetoga turóini okolo Mus- 
tafapaáa leÉeóe obóine Dranóeve, Levke, Enie 
i Karahadir su vu2gali i porobili.

Isti on dan poleg Berkovite srbski sol- 
dati su prék stupili bulgarske granice i 
Vlasko Selo obóinu su vuígali i odonut od- 
tirali su petslo marhe, osemsto birkih Sta- 
novniki su joá za vremena odbeSali. To je 
do vezda sluibeno potvrdjeno; a gdo bi za 
sve one strahote i neóimume óine znal, koje 
zatajiju, moral bi iz pameti ziti.

Nigrita varaáa su do fundomenta zru-

áili. Wlasos tridesel lét star tergovca su grki 
vlovili i s dvemi pajdaái su ga v réát za- 
prli. Ceterdesetosem vur nisu dobili drobte 
kruha, niti kaplice vode. Na tretji dán su 
grki nad obiok nuter slrélali. Jednoga su 
usmrliii, drugi je samo plezéran bil, ali njega 
su odmah na smrt spikali. Wlasosa su vu 
stegnu vpióili I on je od toga omedlel. Kad 
se je prebudil, strahoma je videl, da mu 
oprava gori. Soldati, kad su vidli, da su svi 
tri mrtvi, polejali su je s petróleumom i 
ónak su je vuígali. Wlasos je na odprta 
vrata vun odbejíal i vu jeden potok se je 
hitil. Potlam su ga dobri ljudi tam naáli i 
tak su ga od smrti odslobodili.

Íz Konátanlinapolja piáeju : Turóini su 
odluóili, da Drinapolja i Traciu, do Marico 
rieke nebudu na nikakvi naóin odpustili. 
Ako Bulgarija neóe to dobrovoljno privoliti, 
oni su prisiljeni Bulgariji opet boj poruóiti. 
Kaj se Gróke i Srbije tióe, s ovemi zoseb 
budu mirni kontraki napravili, Bulgarija pák 
se naj tuCe dalje, ako se more i ima kurafca.

Bulgarija pák se vu europanske vladare 
zaufa i tak je odluóila, как mirni zapisnik 
vu Bukarestu podpiéeju, odmah odpusti sol- 
daóiju, da i s tém pokafce, da neima veó 
nikakvo hudo nakanenje i da mira hoóe 
imeti. Bulgarski kormán sad samo tuliko 
prosi vladare, da najglediju tak. da turóini 
s kim predi se pobereju vun iz Tracije. Bul
garia sad dosta posla ima s Romaniom, 
koja je takodjer odredila, da áeregi naj os- 
taviju Bulgariju. Bulgarija odmah hoóe de- 
mobilizérati.

Augustuáa 12 ga okolo Etrióna gróki 
áeregi opet su prék bulgarske granice doáli 
i poóeli su prék bulgarce strélati. Bulgarci 
su pomoó dobili i nazad su pretirali grke. 
Od obedvé strani su vnogo mrtvih imeli.

Turóini vu Bulgarskoj obóini sve mu2- 
karce su zaklali, pet sto dece i fcenske su 
sobom odtirali poleg Dardanellák Lamsaka 
zvanu obóinu. 2enske i puce su tu straho
vitno zmuóili i potlam sve su je vu morje 
shitali. Vu Traciji takodjer strahovitne velike 
beátijalne óine délaju turóini. MuÉkarce za- 
koleju, decu, puce i fcenske pák sobom od-

tiraju vu Malu-A2iju. Koj tam neóe na mo- 
hamedansku veru stupiti, njega zatuóejú. 
Turóinom vu ovim poslu i grki su na pomoó. 
Okolo Ortaköj zvanoga mesta niti jedna ob- 
óina nije ostala. Sve su poígali, ljudstvo 
pák pretirali, ili pák spoklali. Cipovrsi bul
garski naóelnik sluibeno je javil, da vu 
bljínja sela svaki dán srbi vdereju i stanov
nike porobiju. Koj se suprotivi, njega zakoleju.

Balkanski delegatuái veó su podpisali 
zapisnika, vu kojem deset punktov ima, как 
budu se do kraja pomirili. Granice, hatare 
potlam budu med sobom nastavili. Kad su 
s tém gotovi bili, Majorescu romanski mi
nister prezident na obed je pozval sve de- 
legatuáe. Pod obedom Majoresku i Paáió mi- 
nistri su govora derZali.

Vu Bukarestu je veliko veselje nastalo, 
kad je glas poóil, da i slufcbeno je med ne- 
prijatelji mir nastal. Na sve strani su is 
átukov strélali od veselja i vu svejucirkvah 
su poóeli zvoniti. Po vulicah pák su sol- 
daóke bande igrale.

Sad joá nije znati, как bude s turöi- 
nom. Turóini na nikakvi naóin neóeju od- 
pustiti Drinapolja. Rifat haáa tak véli, dato 
neima juáa niáói jim vkraj zeti, jerbo lo je 
njihovo imanje. Sad turóini vu Traciji óeti- 
ristojezer soldaóije imaju i pripravni su 
sveti varaá do zadnje kaple krvi braniti. 
Turóini tak veliju, ako Europa stalnoga mira 
hoóe imati, onda Drinapolj vu turskih rukah 
mora ostati, Drinapolj je sad vu dobrih ru
kah. Turóini joá i Filippopolisa hoóeju zavzeti.

Montenegro zahtéva Novibazara sa Dia
kova i Prizrend varaáe. Srbski kormán ed- 
luóil je, da Crnojgori zverái ovu fcelju, ali 
Prizrenda jim neda. Ako se zdobra nebudu 
mogli naravnati, onda Europu budu prosili, 
naj reda napravi med njimi.

Vilmoá cesar Konátantina kralja za 
preiskoga generala je imenuval. Gróki kralj 
je áogor Vilmoá cesaru. Karolju rumanskomu 
kralju pák je lépi zabvalni telegram postai, 
vu kojem mu gratuléra zvrhu toga, da se 
je on najbolje trsil, da jedenput mir nae- 
tane na Balkanu.

Vu Bulgariji sve uovine tak piáeju, da

kako se je svaki iz njega nategnul, как se 
ono u magjarskoj napitnici pieva:
Ez a pohár bujdosik;

Éljen a barátság!
Kézről kézre adatik:

Éljen a barátság!
Éljen, éljen, éljen az, — Éljen közlünk az igaz, 

Éljen a barátság!
A kada je vrö doáel na okolo prazen 

u ruke predsednika, preuzel ga je opet 
krómar i napunjenoga s veseljem opet do- 
nesel. I predsednik ga je opet naóel i na 
okolo poslal rieómi: »Daj dalje!« I svaki 
dielnik, kad se je iz njega nategnul, ga je 
istimi rieómi: »Daj dalje!« svojemu susedu 
porinul.

Kad je vró prióel po tretji put u okrugu 
putovati, digne se herceg sa svog sedala u 
kutu, razgrne kepenjka tak, da se je na 
njem, svakomu poznata umforma sa redovi 
I raznovrslnimi kri2i mogla videti, te stupi 
srdito do njihovog stola, lu prihepi vlasto- 
ruóno predsedniku omaánu áusku rieómi: 
»Daj dalje !« — A kad se je osupnjeni 
predsednik to ustruóaval uómiti, potegne 
herceg svoj meó i srdito vikne: »Tko 
izmedju vas bi se podstupil voljko ili samo 
slabo tuói, on se n»‘ka pa2i, jer bi mogel

moju srditost razpaliti, a onda mu nebi 
dobro iálo!«

Kad su te rieói pale, dignule su se sve 
áake, áuske su samo ónak »kézről kézre« 
padale od jedne strane dugoga stola do 
druge, dók se herceg nije zadovoljil sa kaá- 
tigom koju je pijancom nametnul, te ju 
obustavil.

Poveda se, da buduée nedelje nije 
bilo niti 2ive duáe pod meáom u krómi. — 
Vierujem!

Ako íovieka proganja.
To je veó negda tak, da óovieku sve 

zlo izpadne kaj zapoóme!
Pred kaniíkom gymnazium su stala 

mala kola, pod koju je bil ősiek pripregnut. 
Deóki iz ákole, veliki i mali su ga videli, 
pák kad je prestalo predavanje u ákoli, izaáli 
su veliki i mali iz gymnazije, te su za áalu, 
med velikim smiehom raznemi naóini drafcili 
podprezanoga osleka ; samo jedan mali prvoá- 
kolec je na strani stal, gledal i smejal se. 
On nije osleka drafcil, on je samo iz daleka 
gledal, как su ga drugi draSili i bockali. pák 
se je »amo smejal. kad se je ősiek proli 
njihovom napadanju na svoj naóin branil.

Sad na jedan kral se povrati oslekov 
gazda iz bliinje ulice, kamo je kantu mlieka 
odnesel, jer táj je bil ávajcar, koj je tim 
oslom rnlieko razvaial i tríil po varaáu. 
Kad se je svojim kólám i oslu pribliíaval, 
razbeíali su se deóki, koji su osla draiili, 
na sve strane, samo on mali parvista, koj 
je samo na strani mirno stal, bil si je svi- 
estan, da nije niáta kriv, pák je oslal mirno 
na miestu stojeó. Svajcar misleói, da je i táj 
deóec sdrugimi zajedno njegovoga osla uzne- 
miraval, ide к — njemu te ga áupi za uho.

Nedu2ni deóec tim duboko uvriedjeni 
bieíi и gymnaziju, za da se vrhu te nane- 
áene mu krivióne uvriede pritufci, ali u biegu 
po átengah gore, naleti na jednoga professort, 
koj je baá dole iáéi takovom silóm, da ga 
je skoro prehitil, i — puf — dobil je drugu 
áupku.

Toga рак mu je sada ipák veó dosta 
bilo i on otvori vrata, stupi pred direktora 
i sav drhtajuói od uzrujanosti nad veó dva 
puta mu naneáenom nepravdom véli hlihta- 
juő i: »Ah, na átengah me je professor áupil, 
makar da ja osla niti sam draftil, niti ma 
kaj vóinilW — I —

Éups, imái je tretju za uhom.
Em. Kollay.



зато  tak more stalni mir biti na Baikanu, naravna, jerbo joS tam eegurno vélik« falat Puáka se je sproí.Ia « pucka mrtva je doli 
«ко praviCno budu rezdelili tursko imanje, zemlje bude dobila. Kad jedenput« to у red opala. . . „  . .  , . .  „
kője su skup zavzeli « zadobili. Najbolje je dojde, onda bude slopram mir nastal na — Med kartanjem. Held Jenő « Huba 
to 2al bulgarcom, da vu zapisniku prisilili Balkanu. Za vezda joS зато to imamo pi- tótvan как íz Szabadke piSeju, vu« jedni ka- 
su je, da odmah moraju dem obilized. To sati, da su svi orsagi vei odredili demob,- van. poCeli su se kartall. Jeden Саз lépő i 
jim jé jako ni povoli, jerbo Tracuzka puna lizaciju, dakle i mi, i tak su se naSi star« stiha su se igrah Jedenput samo spazi Held, 
je sa turskum soldaCijom. Vu BeCu je takov soldali jedenput véekali, da dimo dojdeju da ga pajdaS vu kartaj vkanjuvlje. Poleg 
glas, da Ferdinand bulgarski kralj, zahvalil vu svoj dóm. toga su se posvadili, joS к torn«, tak, da je
se bude i Boris hercege budu za kralja ------------  na zadnje Huba zel íz2epa revolvere i vu
izebrali. Kralj je viSeput veC íelju imel tro- KAJ JE NOVÜGA? serditosti strel.l je Helda. Huba tótvana su
nu$a ostaviti, jerbo tak misli, da onda mir ------ zaprli.
bude nastal vu orsagu. — Kraljov rodjen dán. Zutra bude _  Zvapnom  poljani decec. Fülöp

Konstantin grCki kralj, prije как bude kralj osemdeset i tri lét star. Ovoga dana András ligetski poljodelavec tak se je rezsrdil 
vu Athén, glavni varas iSel, pohodil bude po célim orsagu sa velikom sveéanosljum, na devet lét staroga deéeca, da je pograbil 
Drama, Serres i Kavalla varasé. Samo za budu svetkuvali. najmre pák vu Budapesti.1 skafa, vu kojem je ravno friSko vapno bilo
tjeden dán bude dimo iSel. Vu varas na Denes na veCer soldaCke bandc budu zna- , bitil je proti deCtcu. Vapno je deCecu
konju bude jahal. Stanovniki i varaski pog- meniten dan glasuvale po vekSih vulicah.! obedvé óéi vun zgrizlo. BeStijalnoga otca su 
lavari sa velikom paradom ga budu Cekali Zulra v jutro opet soldaCke bande budu íandari к sudu odtirali. 
i njega pozdravljali i dicili. uzbudile budapeStinske stanovnike. NajlepSa — Devet praljih se vtopilo. Poleg

Romania рак svojega kralja slavi. Vu sveéanost bude ob deveti vuri na »Vérmező«! gén fa devet Zenskih se je vu jeden polrti 
Bukarestu na svaki hiZi je zaslava. Minuci zvanim trgu, gde Terstyánszky Károly voj-jCun spravilo i ónak su poCele prati. Jeden- 
tork je Tedeum bil vu biSkupski ciikvi. Na noga sbora zapovednik razgledbu bude dr-1 pul sam0 se dn0 predere i sve devet su vu 
Tedeumu je nazoCen bil kralj i kraljica, na- 2a! nad budapeSlinskom soldaCijom. Na ovu biőtru Vütju o p a j e> Poleg néga bilo nikoga i 
dalje pák Maria i Elizabeta hercegovice i razvidbu soldaCija vu céli paradi bude zru- ^  su sve devet se vtopile.
svi orsaCki Cinovniki. Po Tedeumu su svi kuvala. Pod razvidbom Stuki budu pucali _ Tridesetpet danov okolo zem-
delegatuSi kralju bili na obed pozvani. Pod slavu. Razvulba sa meSom se bude poCela, y  Meaf3 amerikanski novmar poslan je 
obedom je kralj govora drZal, vu kojem se koju Váradi Géza opst, laborsüi plebanuá b*( da . s kjm dl okolo zemtje dojde
lépő zahvalil delegátusom, da su lak spa- bude sli.2il. Pred poldan ob deset. vuri vu MjnuCi ,ork na vefer je doSel nazat vu New-
metno i fletno neprijatelje pommli. Svaki budimski .Mátyás« c.rkv. bude slu2bena k Pu, üko|o zem|je ,rajal je trideselpet 
delegatus je od kralja na spomenek s njeg- meSa, koju Csernoch János hercegprímás d dvaj»tijednu vuru i tridesetSest mínuL 
vim podpisom sliku 1 medaliju dobil. Bul- bude pontificéral s velikom paradom. Na _  Ne s r e c a  z rako p livco v  Cody eng- 
garsk, delegatuSi su prosili kralja da me- meSu su svi miuistri i sluábeniki pozvani. ,Mkj küVnjk , London# na jednim
delije, koje je j.m odluC.I naj potlam j,m Ob trelj. vur. gróf Tisza István minister. ы sa jednfm pajda9om 9e vu zrak
poste, kad jedenput céh komed.j, koja ,e President obeda da. Za soldaCke officire J !  K()J  ?ц bj|j (Jvg3,0 me(rov visoko 
tak vnogo krv, zahtévala kraj bude. (Terstyánszky Károly da slu2ben, obed. Sol- n;0|or je ek ,odérai , pulnlke na fa!a0ke

Kad su zakljuCili balkanc. bója apr.la dati budu .mali sloboden dán, dobija dob rezCéha| ^ bedva su mrtvj „ do|i ]
prve dneve, za plienili su od turCina 146 roga obeda i vno. M ^ .
jezer kvadrat kilometrov zemlje. Srbia je _  Selska példa. Íz Perlak dobivamo i — Nadporucm k kakti tolvaj. Vu 
onda zahtévala, da se od 48 jezer 303 Spaisnu obavest, da su tam do vezda znali Mitrovici stojeCega 31 ga vadaskoga regiment«
kvadrat kilometrov poveköa na 90 jezer samo za goriCku példo, a vu najnovede SekuliC zvam nadporuőnik (oberleitmant)
kvadrat kilometrov; GrCka je zbila onda vréme i stanovniki od Drávaegyház tulikajéi Pptnaíst Jezer korun je vkral iz regimentske
64 jezer 457 kvadrat kilometrov, Stéla selsvoju pélpu dobili jesu. kasse i skoCil je prék vu Srbiju. SekuliC se
povekfiati na 80 jezer kvadrat kilometrov,! Imaju naimre takvoga selskoga kolesli- ra“ kíirlal | to ga je vu gréh spravilo. 
к tomu je spadalo joS 20 jezer kvadrat na, koji je zpod svaké vrednosti, drugdi bi *e veC na vekslin né mogel pe-
kilometrov otokov na morju; Montenegro j ga hitili vu ropotarnicu. Ali to joS nikaj ”eze dobiti, teknul se je slufcbene novce. 
je imela 9 jezer 80 kvadrat kilometrov,! nebi bilo. ar selo slobodno ima za paradu ̂ bléael se je vu civilsku opravu i lak je
povekflati se Stéla na 15 kvadrat kilometrov, kola, kakova hoCe. vu tóm niSCe néma ob 0Í̂ ^P- vu Srbiju. Так misbju. da je vu srbsku
za Albaniu su ostaviti 50 jrzer kvadrat ki- last gustuéa kvariti: ali kaj se pred ovako-! stapiI. Po diplomatiékim putu budu
lometrov, Bulgaria je 96 jezer 345 kvadrat va kola vupaju kobilu zapreCi, tér sluábene 8a na za* prosili.
kilometrov bila velika, povekSala bi se bila perfone na njih voziti, lo je veC prevzetnost. — Cena ljubavi. Kusnuti je átél Ba- 
oa 130 jezer kvdrat kilon.etrov. TurCinu b i' Ali i prevzetnost se more podnaSati, dók Vendel fel«őlako?ki deCko jednu pucu. 
joS bilo ostalu 23 jezer kvadrat kilometrov se ne preoberne vu brezobraznost. Ovoga Samo ka| si ni je za té kraj dobro mesto 
vu Europi. Как znamo, bulgarci su né Ételi naimre koleslina hasnuje selo ne samo vu zebrái. Na maSmi su stall: deCko i puca. 
tak privoliti, jerbo jim se je premalo vidlo Drávaegyház, nego ga i po Perlak daju je podiknula dcCka. deCko se popiCil
ono, kaj su jim odluCili. Poleg toga je vud voziti, i to ne praznoga, nego voziju redov- ' vu mlatec opal Krvavoga i zdroblenoga 
ril vun drugi balkanski boj i to med save- nike od Perlak; lak Spota delaju ne samo s» vun zeli nesreCmka Za pol vure je mr- 
zom. Vu drugirn boju su bulgarce preobla-, sebi. nego i obCini Perlak. Vu Perlak vsa lev bil
dali. Sad su je po drugoC rezdelili i to sko- gospoda i purgari norca se delaju iz ovoga — Medvedi. Vu Suénk obcitie éumi 
rom tak, как je prva delinga vun spala. pripeCenja, kajti koleslin néma niti prebito- su né zdavnja dva mlade medvede vlovili. 
Bulgarci nésu zato puno menje dobili, kako ga federa. nego dve deske po preCki, koie Zemeljski minister je obedva vu BudapeStu 
i vu prvi dfílingi ; istina, da su niti viíe né oni zoveju za sedalo. Starci véliju, kaj om stojeCemu 2ivinskomu vrtu áenkal. Pogla-
i zabadav su prelévali tuliko krvi. jós od 48 ga leta pomlaju ta kolca : zdravi varstvo se sad zahvalilo ministru na lépim

Vu Bukaresti BulgaTia je odpustila Ro- Clovek na njih zbeteZa, ar se za 15 minutjdaru. 
maniji 3 jezer kvadrat kilometrov, sad ov peéice dojde iz Perlak vu Drávaegyház — Pustolovina taljanske kraljice. 
orsag 134 jezer kvadrad kilometrov bude doCim na ovoj taligi treba 35 minut. Gospo- Poleg Firenze vu jednim malim varaSincu 
Veliki; Bulgaria 128 jezer kvadrat к lomét- da redovniki bi najbole vuCinili, ako bi Viktor-Emanuelu biv^emu kralju su lépu 
rov bude imela (povekSana bude 32 jezer ljudim od Drávaegyház odpovedali slu2bo- sliku postavili. Kad su monumenta postavili, 
kvadrat kilometrov), GrCka bude 119 jezer vanje lak dugó, dók Spotnoga koleslina z na sveCanosti je i Helena taljanska kraljica 
kvadrat kilometrov velika (dobi 55 jezer pristojnim fiakerom zamenili nebudu. Ako nazoCna bila. Po sveCanosti naCelnik je ku- 
kvadrat kilometrov s otoki skup), Srbia 93 pák bi se kratili, bi jóé bole bilo, da bi si picu Sampanjera ponudil kraljici i kad je 
jezer kvadrat kilometrov bude sad (dobila redovnik vu Perlak vzpI fiakera navek na ona kupicu digla, nekoja kaplica se jói je 
je 45 jezer kvadrat kilometrov); Montenegro lerh i raCun kapelice od Drávaegyház, koia na lépu belinu rezleiala Kraliica hoCe iz 
pa 20 jezer kvadrat kilometrov zraste (do- ima ober 15 jezer korun vu gotovini. taéke rubca zHi vun' da si opravu pobriSe,
bila je 11 jezer kvadrat kilometrov) Álba- -  Igra s puskom. Horváth István naCelnik pák je mislil, da kraliica peneze
ni)i oslane 23 jezer kvadrat kilometrov. kulinskoga gazde Béla zvani Éest lét star hoCe vun zeti i zato slupi bliZe kraljice 

Tu se mora razloZ.t. joS i to da za deCec, zel je otcovu puSkn i poCel se Znjom glibuko se nakloni i véli: »Molirn nije treba 
Bulganu onda budemo prav znali, как bude igrati. Na dvoru pred njega je do$la Cetiri nikaj platni veC ie sve splaCeno’« 
velika, da se jedenput s turCinom do kraja lét stara sestra. Puéku je na pucku naperil.

к
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G a b o n a  A r a b .  — C i e n a  z i t k a •
mmázsa ! t m.-cent, Ij kor, fill.

Búza Páenica ie—20.00-ig
Rozs elsőrendű Hra u-ie.o*ig
Árpa Jeőmen J 4 20—
Zab í Zob 15 00 —
Kukoricza Kuruza suha 16 60—
Fehérbabul Grab beli 20 00 —
Sárga bab » zuli 10 00 -
Vegyes bab » zméáan 15 00 —
Kendermag Konopljenoseme 20 00 - 
Lenmag Len 2000 -
Tökmag K örire 26 00
Bükkönv Graborka 1600 —

Csáktornya, 1913. augusztus 17.

foglalt és 1342 koronára becsült következő 563 sz. 1913. végrh.
ingóságok u. m. pajta, kocsi, szekrény, üzleti Á r v á é i  h ird fttm Á nv

! felszerelés és áruk nyilvános árverésen el- АГУ0Г081 Шш0Ш10Пу.
! adatnak. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.

. . .  . , . M , , . , , . .  évi LX. t-cz. 102. §*a értelmében ezennel
Л  I' 'ar.áSb-  közhirré lcszi- ho?y a perlaki kir. járásbiró-

47 к ^ J Í ^ éiV'^ J ° J - 9 fZ, Ve8Zéae,t0! l liios4«nak 1913 évi V 207/6 92ámu végzése 
L  9 Л  OO ,л?  Г ’ -е.? Пе,к19  3 következtében dr. Reményi Zoltán ügyvéd

: ^ ./ йР аилн|22а ПаР̂ ы6 •drÓ 5 'Ла5 аЙ1 által képviselt Breuer Ferenc javára 197 К  V / .  vállödij de eddig összesen 57 h 30 27 f ,  j4r. erejélg 1913. J*vi máju3 M
fben birdilag mar megái lapított költségek I6.é„ foganatosított biztosítási és kielégítési 
ereiéig Murakiráiyon alperesek lakásán v ég reh a jtó iján  íölülfoglalt és 1342 kor.-rt 

|leen meg artasára becsült kővetkező ingóságok u, m. pajta,
1913. évi augusztus hó 27-én d. e. 10 órája kocsi, szekrény, üzleti felszerelés és á r u k

határidőül kitűzőik és ahhoz a venni szán-1 nyilvános árverésen eladatnak.
I dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy Mely árverésnek a perlaki kir. járás- 
1 az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107. birós48 1913 ik évi V. 207/7. sz. végzése

I és 108. §-a értelmében készpénzfizelés mellett i°lY^n 197 kor. 27 f tőkekövetelés és ennek
I legtöbbel Ígérőnek becsáron alul is elfog- 1913- tíVi márc. hó 14-ik napjától járó 5•/,

nak adatni. kamatai, eddig összesen 80 kor. 40 f-ben
* biróilag már megállapított költségek erejéig

Amennyiben az elárverezendő ingósá- jytörakirályoo alperesek lakásán leendő meg- 
gokat mások is te- és felülfoglaltatták és irtására
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen м ш  u|jiuk 10 írllífl

f arveres az 1881. évi LX. 120. § érte - , , ... . , . Г. .
méhen ezek javára is elrendeltetik. Ьа 4г|̂ 0и1 k,luzellk. és ahhoz a venni szán-i dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,

r Perlak, 1913. aug. 11 695 hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX
I - t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpéns-

Ш Ш fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron
Г! . ' , alul is el fognak adatni. Ezen árverés as

JŐ K arba il le v ő , k e -  eddigi összes foglaltatók érdekében szintén
v e s e t  h a s z n á lt ,  ,P u c l l ‘- megtartatni fog.
fAlp ív Ь P г л Ь 1Л 6 г Amennyiben az elárverezendő ingósá-
ie ie  11 U К e 1 e К p a  r  gokal ínas0k is le- és felülfoglaltatták ée

e l  tíBFb C&M A  azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen
P  Ц  ^ JP  щ árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értel

mében ezek javára is elrendeltetik
И ~ '*  c : i m . m i á p . n i  — Perlak,  1913. aug. 6. 696

»MURAKÖZ« 3 3  szám.

E g y -k é t polgr. iskolai leony- 
n övend éket teljes e llá tásra  

7 elfogad havi 3 8  ko ro n áért

V I D Á K  G Y Ö R G Y
nyugalmazott tanító CSÁKTORNYÁN 
------ a polgári iskola mellett. ..■■■■—

| п к 1 и я к Е К З з & з и 1 № О Н В 1 н а г 7 !1
■T  ........— - ■-— ■ = 4 i

j az E st  i
Jj A LEGjOBB MAGYAR NAPILAP |

В Hírei frissek és igazak! |
Й Közgazdasági rovata a gazdasági élet min- |
■ der mozzanatáról számot ad, sportrovata ■
■ a sport minden ágának eseményeiről hűen Я
" beszámol

I A bel- és küiföld napi- » 
g eseményeit jj
■ a legmegbízhatóbb tudósítók távirati és te- ц
■ lefonjelentései alapján leghamarabb közli 6

S a z  E st i
I  megjelenik a fővárosban déli i órakor és a |
■ d. u. első gyorsvonattal érkezik városunkba g

g Ára 6 f illé r ! g

--------- —  ........- .......= ^ - i■ ■ н в и & Е к д п в я ш д а п л н ^ в

646 sz. 1913 végreii.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bir. végrehajtó az 1881 évi LX. 

t.-c. 102. § értelmében »-zennel közhírré 
teszi, hoijy sí perlaki kir. járásbíróságnak 
1913. évi V. 207/1 sz. végzése következtébe n 
dr. Vajda Béla ügyvéd által képviselt Polgár 
Dávid és Társa javára 197 К 98 I s tár. 
ereiéig 1913. évi május hó 15-én foganato
sitott kielégítési végrehajtás utján le- és fölül-
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HeppEde.peíiarCsahtornya
Rakoci-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 
fa l.T rz im  takaj razcie- 

pana suha bukóvá 
^  a4_. drva na vagu.

O ö ö ö ö ö ö l Q F ö ö ö ö ö ö ö I n F ö ö

Az emberi kéz mint sérwköté 
SEÜSATIÓS Ш 1 № !

K érjen ingyen prospectust!
Z á r t  borítékban  portóm entesen  küld

Г1Ш Т Ш  SEIOAHPBLATOIIUM
speciális orvosi ren de lő in tézet
WtWÖT, VII., RáKőczi'Ut ». Ffl«n«W. ‘

HIRDETÉSEK
FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN

Egy jó állapotban levő 
lehetőleg P u c h-féle

kerékpár
m egvételre kerestetik.

WB* Czim: e lap kiadóhivatalában.

Tűzifa eladás.
K itűnő m inőségű  bükk b a s  vaggononk én t (10.000 kgr.) Csák

tornya va sú ti állomáshoz szállít 180 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 th ető  Weisz Sándor c é g n é l  Csáktornyán. ZZ

Ш Ш Ш т т т т ё
1R79/1913. Perlak nagyközség elöljárósága.

H ird etm én y.
Közhírré tétetik, hogy a község tulajdonát képező úgynevezett „Ottoki-csárda“ 

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 fekszik, 
perlakiaknak és vidékieknek egyedüli kirándulóhelye.

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

Óvadék 200 korona, az évi bér negyedévenkint előre öẑ tendő.
Egyéb feltételek a községi irodában beb kinthetők. 688
Perlakon, 1913. augusztus 4-én.

Zala Szacser
jegyző. bíró.

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

j|> Bükk va£y gyertyánhasábfa selejtmentes szép
# minőségben 10.000 kg-kint Csáktornya vasíitállomásra #
*  állítva 175 koronáért bármikor kapható* és megrendelhető #
^  тг-, SCHEFFER REZSŐNÉL Csáktornya. Ё
ш ш  ш ш ш ш ш ш я ш  * * * * * *

Pm urncc  cgcszöcgügyt cigaretta hüvely ée papír anconarcotíco
I  1 U 31  CUU vattával ♦ Kapható: Fischei Fulöp (S IR A U S Z  SÁNDOR) papirkereskedesében Csáktornyán

Nyomatott Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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