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t i . 1 . ,1 lü rt ; minden merényletet, mely a magyarság и  a* i í í
ISI v an  K irá ly . egysége ellen irányult, véresen megtorolt. És H e t i I0V010K.

A magyarságnak egyetlen igaz ünnepét hol állunk most? Ott, hogy magyar embert irt«: Pont.
ültük szerdán. Ez az az ünnep, amelyben nem ismerünk, csak magyar honost. Nemze- IV.
nemzet és király egyesül, ez az a nap, tünk nem politikai, csak földrajzi fogalom ш  . Micjke be8vb4ti lakos s mint 
amikor nincs külömbség hivatalos és nem immár és az igazi évszázados magyarság Муеп 2" йо 1^ к  Úten és embe ellen *  
hivatalos Magyarország között, hanem az semmi előnyt nem élvez az idegenajkú és Ц »  ^ é™  0^ asSzonykga -
egész ország egyöntetűen, egységesen hódol csak ide vetődött nem magyarok előtt. Es ** miért hervadnak el ifjú rózsái— falún 
legelső királya em.ékének. aho. változtatni lehelne ezen a bajon, olt miért l e m f e l j e í b

Nem akarjuk a hivatalos és megszokott >* a legnagyobb fokú hanyagságot es nem- Ш пД ийг do, á , h ne kel|ene 'néki 18 
ünnep, sablont alkalmazó. és nem fogunk,torődomséget tala juk. A népiskola, örvény iu v,rágozn.a eJ n a porfepett falusi világon? 
azzal foglalkozni, hogy István király érdemeit noha legújabb keletű nem tesz, kötelezővé D? nbaum Mic, J  kisasszony a városba 
méltassuk. Igaz. hogy nagyaink emlékének » magyar nye vre való oktatást, az u,abban ezze, alka|mat ad n’ kem hogy
soha sem hódolhatunk elegei; de azt hisszük, alkotott választó, reform nem emlékezik meg g ,evélben kérjem arra: ne me* ’
hogy minden dicséretnél és ünnepi fráz,snál' arró hogy a választó, jog gyakorlásának ш т  virága
fenkóltebben fejezhetjük ki hálánkat tettek- alapfeltetele a magyar nyelv tökéletes tudása ^ poetiku9 hegyháti világnak, 
kel. És ha minden cselekedetünkkel, nem- legyen. Kedves kisasszony !
zeti életünk minden jelenségében és megnyil- Nos, kell e részletesebben fejtegetnünk, (Kezeit csókolom ) 
vánulásában azt az irányt követjük, melyet mennyire különbözik az ilyen állapot attól, Kérdően mered felém az a két
nagyaink számunkra kijelöltek, akkor nyu- amely Szent István szemei előtt lebegett? szjkrázó csillag szeme, szives engedelmével 
godtan állíthatjuk magunkról, hogy nem va- Uj jelszavak röpködnek a levegőben, kezdjük tehát a beszélgetést — a ezemnél. 
gyünk méltatlan utódai nagyainknak. melyek mint a Iiberálizmus köpönyegébe akar- Mondanom sem kell — mégis elhiszi, tudom,

Vessünk tehát pillantást arra a mes- ják bujtatni az újkori filozófia tévelygéseit, hogy van : okos s*em, szép szem, huncut 
gyére, amelyen haladunk és nézzük meg, Szociális tanoktól terhes a lég, mely szem . . . .  Igen sok fajta szem van ; talán 
egybevág-e ez azzal az úttal, melyet Szent tanok nem ismernek Istent, sem hazát, sem csak eggyel kevesebb, mint amennyi a vá- 
István követendőnek vélt? hagyományt. rosba vágyó falusi rózsa. De . . .  és ezt el

Két irányban igyekezett István király Csak az a nemzet életrevaló, mely gór- ne feledjük!— igaz szem egy sincs. Az csal 
nemzeti életünket megszilárdítani. befelé, a esősen ragaszkodik hagyományaihoz és amely mind ahany! S mint ilyenről elmond- 
kereszténység eszméjével egységessé, kifelé nem rombolja le ősei müvét, hogy azok haljuk : ő a mi legálnokabb barátunk, hamis 
pedig, a királyi korona fényének emelésével, helyében újat építsen, hanem mely elegen- kártyával játszó diplomatánk, 
hatalmassá vélte tehetni a nemzetet. Mind ^őnek tartja a régi alapoknak, mindig nem- Pattanjon csak ide mellém, a nyeregbe 
a két eszköz, melyet ajánlatosnak vélt, üd- zeli a|apon való magasabbra emelését. Micike Nagysád. Kiváló egy állat ez az én
vösnek bizonyult; úgy a kereszténység, mint Ta|4n a hagyom4nyoktó| való idegenke- — Pe8azus PariP4"b elfér“nk zaj l ke(llf n i 
a királyság eszménye ma is összeforrott a désben ,alá|hat)uk an„ak okát is, hogy egyetlen! ’sz4,|Junk 4rkon-bokron, a aSindelyes talus, 
a magyarság történetével. Es ki tudja, hol üemzell ünnepünk (4vo!röl 9em éri P, az0. templomokon is által .szálltunk odáig ahol 
lennénk, hová söpört volna már el bennun- ka( a kereleke, meiyek közölt külföldön az sok ®zer fénYes J^nosbogár világi Ott la
két az a rettenetes sok és pusztító förgeteg, ünnep mozog. д francia szabadságharc ,4|íuk a saomiazo I irigyelt várost,
ha nem lelt volna István és ha nem követ- évforduló,ai az amerjkai szabadságünnep, de ~  M®*£e'e l ' Káprázatos világ! -  har-
lük volna tanácsait. ........................  egyáltalán minden ehhez hasonló küllőid, sogja majd Önből az őszinteség húrja. M.nó

Es mégis sajnálattal kell látnunk, hogy ün’ é jgazj „épünnep, nincs egyetlen PomP4s rub4k V  ff nYea uniformisok . . 
nem sikerült a velünk egykorú nemzeteket tá j tá| me|Y ne venne részl mennyi selyem es bolyhos bársony . . . !
megelőznünk, sőt nálunknál sok évszázaddal me ülésükben Miuálunk azonban az ünnep. Karöltve sétáló ifjak tetszelgő v é n e k ... 
fiatalabb nemzetek rohanvást és feltartózha- j3tentiszte|eteken kívül és a Budapesten tar- apacsmges diákocskak . ! Csupa fény 
tatlanúl megelőztek bennünket. totl körménél kivételével misem mulatja, mámoros undérorszag ez Város, Ó város!

S ebben magunkban, egyedül és kizáró- h ezeréves nemzet ünnepeli megala- — szeretlek, tiéd vagyok életemben és halá-
lag csak magunkban kell keresnünk elmara- „:tá; óneu Шо »7 ifiusaa sem ,omljan . . .
dottságunk okait. £ * £ sem m lfétünnepéit minek leg“ s“  'Követkéz dolgunk a szemjavi.ás volna.

Hiszen csak a legutóbbi századok tör- Qka hogy jlyenkor ny4r’lévén, az iskolai ncm va«>’"k orvos' eídgyitan. nem tudok, 
ténete is azt bizonyítja, hogy nagyon sok elöadá30k J ÜIietelnek. Pedig a tapasztalás Ne'n 'f lud.iék soha mert elvem hogy a -  
bajunknak magunk egyéni és nemzeti tulaj- bizoIiyjtja hogy az jskola. ifjúságnál lelke- Pulzust a biborlö női ajkon kell keresn i-  
donságaink és jelmvonásaink voltak okozói. sebb és fogékonyabb ünneplő nincs a világon. es ‘«Y ,ovabb • • H*nel?  ™ *^*к '" к.^ яЬ> 

És a legkülönösebb ebben a dologban, Gondoskodjunk tehát akárhogvan is aboz m4r erleu4k 4,1 valamicskét, hallga 
hogy bár senki sem vonja kétségbe ezen .. lq |na„a az jfjus4g országszerte és ,a8° n’ 9Z,vesen ®*Y®ln®k r4m fe""e.n *JJ!J**e!* 
állítás igazát, mégsem okultunk, hanem még tes»üietilce rendezzen ünnepélyeket ezen a e,n ,erlarsa"’ 1' ®l,ekin*T® 8 bitelezőknek

d” “ r . , S ' * , o « : ä ‘' ‘ 'on'” ’ b b “ r' “ е »  ч * "  ? г м  “ “u  п,« ш  ы Г  „  s Ä i . r ' T ü ü :  - n r l f i r :  ~
т * ‘ 1 " Г м р ц '  а й  S  «<I " 'P '  I M  pompá. ru h á i I -  а  ro l l а

intLkedéslken V P 8 Ezeket véllük ,ne«emlileudöknek István e)sö felkiáltás. Valóban szépek, sok köztük
Minden jogot egyedül és kizárólag a k'fály ünnepének letolyása alkalmából Bár az e|ragadó. £s még т иуеп szépek lenné- 

hóditó más varsáin ak biztosi toll Idegen tele- lenne fo«analJa az ünneplésnek. Bar lenne nek akkor ha a caipke 9e|yembetét és más 
pülőtme^fs^nyujtoU kedvezményt; *de csak szósz<>lónk István kirüly, hogy a magyar hasonló kacal a fizeléere váró 3Zám,ák 
addig mig ezek feltétlenül meghódoltak a 0®n‘*«tr® 8zebb haJnal bas«djon! raj4bó, kerülne ki. Becsületszó -  látatlanba
nemzeti eszmének. Semmi partütést nem ------------ I»  • ■ ■ hogy ilyen disz szép Magyarország-

X X X  évfolyam. Csáktornya, 1 9 13 .  augusztus 24-én. 34. szám.



i . j .  *oyi у  és azt hálás szavakban fejezi ki a[ K Ü L Ö N F É L É K ,
ban is elsőrendű gyártmány AW a meg az gporiegylet & ver3Pnynap „ari-bizottságának,
Isten mind a két keiévé £ A sz e r in t : dr. Hajós Ferenc elnök Divéki K ö n n y e b b  a  m a d á r n a k .
1Г nYL  uniformisokkal gyorsabban végzünk. Ödön, dr. Isoó Victor, Pátkay Jakab, Pole- Kőnnyebb a madámak, ha kedvére szállhat 
. . . .  ,Az “" ‘i , . .  . "  haavink ezt a sinszky Emit, Samiiely Ottó, dr. Schwarz s  mikor harmat hull rá könnyebb a virágnak:
Miért IS elmélkedjünk róluk hagyju * ^  Wolfgang és dr. Wolf Béla Könnyebb a kebelnek, ha tovább nem bírta,
kétes foglalkozást a gyengeidegü kisleányok* ) ’ személyes megjelenésükkel Mikor visszafojtott kőnyeit kisírta.
nak. Álmodjanak ők^róluk és addig álmod- w M  & J nyét emelték, hanem Nem szavaknak éke, amit eldaloltam,
janak. mi(? a Kedves p P p  g P haszn03 utasításokkal látták el a rendezőséget kicsordult kőnyek, ahogy elzokogtam.
nem gyógyítja meg a kaUC.Ó-betegSégnek ^  |ebonyo|(,ásában. dalokra az én ajkam gyenge
mondott álomkórt. * s  itt csak azt óvtam meg, mi nem fért szivembe.

A tovasikló ifjú párocskák végtelenül a verseny első része athletikai volt. 100 . . . . . . .  , . vií1AmAt
banálisok. Őszintébb, szebb és poetikusabb yardos síkfutás döntő finishében mint győz* " sot  búban megtörött, kifáradt.
valami az, Kedves Micike, ha a szőke Móric tesek, a következők. 1. Horváth Gyula. Idő Az én leIkem fAJán feketék a lombok,
urfi a két eladott pejkójáról mesél Önnek. 12 9 mp. 2. Magyar József. 3 Gjekió Miklós. Abba sorsom régen búbánatot oltott.
Az ilyen beszéd lehet komoly, legtöbbször Sulydobás. 1. Magyar József 910 m. 2. Körülöttem mindig csak viharok dúlnak,
őszinte és van célja. De a városi tovasikló J\|jklós. 3. Zakál Gyula. Életem fájáról gyászlevelek hullnak . . .
párocskák diszkrét Ölelkezése, gyengédeskedő , 0.„л Mindent к levélen egy dalom van írva,
»karonviszlek«-játéka — az csupa forma, Távolugrás. 1. Vekerle Ferenc 2 70 m. könyök özönével az is tele sírva.
tartalom nélkül. A jól vasalt zsakett ép úgy 2. Strasser József 2 60 m. 5 egy száz új nő helyébe,
tudja már az elrácsolt taktikát, mint a hal- Magasugrás. 1. Zakál Gyula 1*85 m. 2. Gyászlevél hullásnak sohasem lesz vége!
ványlila selyemköppeny a hallani valókat! Bokor Jenő 3. Vekerle Ferenc. És ha ily levélre csak egy szív megdobban,

Olyan a város, mint egy tengerpénzen Rud ás Eredraény 2 20 m. léibe,za- Лг * ш в я  m*Jd “ 7 “  „ A ,,
csiszollalott domború tűkor Álljon beléje а к|,уа ш *оп) egy(jrma versenyzö, Radó ____ ‘S á ,,r fo ,•
eg^^ni^ 'nagyobbnak lä U z ik * ^ ^  'stilizált H ^ó Vekerle Ferenc és Zakál Gynla között _  Nyolcvanharom eves a király, 
k e i l e n  és nagyobbnak a másik A fény és az, e '3Ösé«' ,llelve a dljak sorshuzással ltél Nyolcvanharn.ad.k születésnapját ülte meg 
pompa mámoros agyakat teremt. A városi r llí hétfőn az ősz uralkodó. Szokás szerint ked-
utcán hullámzó emberek nagyrésze is ilyen Birkózás. 1. Strasser József 2. Megla veit nyaralóhelyén, lseidben, tartózkodott ez- 
mámorban él, kár, hogy csak az utcán. Az Tamás. 3. Schlesinger Jenő. úttal is a király s a család tagjai vették
otthon és adóvégrehajtó képezik ott az éb- 1/2 angol mértföldes távfutás. 1. Mii- körűl szülelése napján. De körülveszi a
resztő injekciót. jancié (Varasd). Idő 2 p. 50 mp. 2. Horváth j Monarchia népeinek szeretete s a hivatalos

És mindezzel szemben milyen a falú? Gyula. 3. LatzkoviC (Varasd). ünnepségek híven tükrözik a nemzet hangu-
Annak is van tükre. Szerény, csöppecske ! latát. Csáktornyán is ünnepeltek. A hivatalos

tükre van, kicsiny, mint maga a falusi világ. „ \  vf rsf nJ  lebonyolítása szép és s.ma j épület(íken k, voU ,ŰZve a nemzeti zászló 
Sőt, ez a tükör még kisebbíl. A fölös tej, a V°M- Д  slarlok a futószámoknál ritkaszepen g dtdejőll 9 órakor a szeilt Ferenciek zár- 
rét, virág, az illatos lég, a rózsap.ros leánv- ■lke™'t*k> egyetlen k.ugrás sem volt és eb .|d44|)an hivalalos l9teut,sztélét volt, melyen 
orcák, dalos legényajkak, az egyszerű, de ben fdképen az indító, Strasser József szak-1 „ híitóságok s in,ézelek tejei megjelentek, 
biztos megélhetés silány semmiségek a falú ér'elmet e3 sportképességeit találjuk Az;Az j8tenllszte|eten Rosmanu Róbert, h. pie- fi 
tükrében. i gesz  verseny sz.goruan a Magyar Athletikai I bán08 ce|ehrált.

És ezt a pár silányságot is irigyli Szöve,SBK szabályai szerint lolyt le. : _  Eljegyzések. Pollák Iván Budapestről
tőlünk a város. Emberrajokat bocsát közénk, Kiváló klasszist mutattak a versenyen : eljegyezte Sugár Margilot Nagyatádon. —
akik kapzsi marokkal duslálkodnak a mi Horváth Gyula, a 100 yardos síkfutásban ; Simon Gyula szilfamajori vasúti liszt el- 
agyonbecsmérelt kincseink között. Csengő meglepő lutóstilusa és sportja így training jegyezte Hanzsel Stefikét Csáktornyán. — 
pénzt, tizenegy hónap sok nélkülözés árán nélkül is kiváltak és ha rendszeresen fog- Sattler M. ludbregi kereskedő eljegyezte 
kuporgatott garasát áldozza a boldog városi, lalkozik a rövid távon való futással, még Granitz Paula kisasszonyt Csáktornyán. — 
hogy frissen szűrt tejet, önkezével tépett sok szép eredményt fog elérni. A magas Christ Vilmát Mártonhalomról eljegyezte 
pipacsot szerezhessen. ; ugrásban Zakál Gyula tűnt ki szép ugró- Videcz János Juiián-iskolai tanító

. . . .  A szemünk hinti be aranyporral; stílusával; és a 185 cm. eredmény, amin — Kinevezés. A m. kir. belügyminiszter 
a várost és a szem lopja el a talú poétikus j elért, elénk tapsviharral jutalmaztatott meg Hábel Kálmán csáktornyajárási rn. kir. járási 
hímporát. a közönség részéről. A távolugrásnak Vekerle állatorvos gyakornokot a csikszentmártoni

És ha szabad lesz okos tanácsol adni, Ferenc volt a mestere e napon. Elugrása járásba m. kir. járási állatorvossá kinevezte 
arra kérem bájos Micike —- bojkottálja a szép, nyugodt és a 270 cm. táv, amit ugrott, s megbízta a járási állatorvosi teendők vég
szemeit. Ne foglalkoztassa. És ha kerekre részére nemcsak a közönség, hanem a zsűri- zésével.
nyítia: nézze akkor azt, ami szép. És ta- bizottság elismerését is meghozta. A rud- — Szent István Ünnepe. A magyarok
nítsa meg arra, hogy csak az legyen szép — ugrásban Vekerle Ferenc szép stílussal dől- ősi nemzeti ünnepe ragyogó miliőben folyt 
ami őszinte. gozott és még sokat várhatunk tőle. A bir- le szerdán Csáktornyán. A természet ragyogó

Mint például a Móric úr kék szeme! kózóversenyt Strasser Józsel mesteri birkó- fényébe szépen beleolvadt a nemzeti zászlók 
(És ha valóban szép ez a szempár, zása tette élvezetessé, aki az egyedüli volt sokasága, melyek a hivatalos épületekről s 

kacagjon beléje, csókolja le mindkettőt: a ja  versenyen, mint legyőzhetetlen. A 800 egynéhány magánházról lengedeztek s hir-
saját örömére, szőke barátom számlájára, méteres, illetve 1/2 angol mértföldes hosszú- dették a magyarok évezredes nemzeti ün-
amit én egyenlítek majd ki, mint leánykérő távon Miljanié, Varasd, szép eredménnyel népét. Tizenegy órakor ünnepies istentiszte- 
násznagy. futott és itteni szereplésével is beigazolta, letel tartott;,к a Ferenciek templomában

Kezeit csókolom!) hogy csak bizalommal tekinthet most vasár- hivatalos személyiségek s nagyszámú díszes
________ naP' zágrábi szereplése elé, ahol a horvál- polgári közönség részvételével. Az ünnepi

országi jubiláns versenyen szintén a hosszú- beszédet Varga Wolfgang mondotta, rnegem-
H Szentistván-napi ath letika i verseny, távban fog íu tn i* fékezve Szent István hon- és nemzetalapító

Közvetlenül a íootball-mérkőzés kezdete kiváló érdemeiről.
Szép, verőfenyes időben tartotta rTJpg előtt oly kedvezőtlenre fordúlt az időjárás, — Uj postaföigazgató. őfelsége a király, 

a Csáktornyái Sport-Club első nagy athletikai |10gy a közönség már nem várhatta be an- a kereskedelemügyi m. kir. miniszter előter- 
versenyét, szépszámú nézőközönség és je- nak megtartását, miért is a sportegylet el- jesztésére, az Opris Péter elhalálozása kö- 
lentékenynek mondható vidéki gárda támo- határozta, hogy ma d. u. fél 5 órakor, igen vetkeztében a pécsi posta- és távirdaigaz- 
gatásával. Különösen ki kell emelnünk » mérsékelt helyárakkal football-mérkőzést 8»féság vezetésével Brunner Olivér főtaná- 
csáktornyai közönség lelkesedését, mellyel rendez, amikor is kitűzött, de annyiszor csosl bízta meg.
ezen versenynap sikerét előmozdította. De megzavart programmját befejezheti. A football- — Jegyzőválasztás. Elekes Nándor, volt 
nemcsak a lelkesedés volt meg a közön- mérkőzésen ellenfele a »Varaídineki Grad- fúskeszentgvörgyi segédjegyzőt, jelenleg lövétei
ségben, hanem anyagi áldozattal is hozzá- jan3ki Sportski Klub« (V. G. S. K.) lesz. 1 jegyzőt, Brassóvármegyében Hosszúfalu nagy-
járult ahoz hogy a verseny sikere minél község vezető jegyzőjévé választották meg e
fényesebb legyen. Különös köszönettel tar- * ________ hó 19-én
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— Halálozás. Péterfy Sándor, a Magyar- 
országi Tanítók Eötvös-alapjának megalapí
tója, a magyar tanítóság atyja, meghalt 
pándorfalusi magányában. A tanítóság nagy 
halottját augusztus 14-én, csütörtökön, dél
előtt 11 órakor temették el a kerepesi-úti 
köztemető halottasházából. Áldás és béke 
ham vaira!

— Az óvónők új illetményei. Az óvó
nők fizetésrendezéséröl szóló új törvény 
szerint az óvónők fizetési minimuma 1100, 
maximuma 2200 К lesz. Az új törvény 
végrehajtásával kapcsolatban a miniszter 
több intézkedést is rendelt el az ügyosztály 
előterjesztésére. így mindazoknál az állami 
óvónőknél, akik rendes óvónői kineveztetésök 
előtt nem kinevezett óvónők voltak, az ebben 
a minőségben eltöltött időt is beszámítják 
az új fizetés megállapításának alapjáúl 
veendő óvónői szolgálat idejébe. A szente
sítés után nyomban szét is küldték az 
utalványokat az adóhivataloknak tolyósitás 
végett.

—  A Gazdasági egyesület közgyűlése.
A zalavármegyei Gazdasági Egyesület, úgy 
is mint Zalavármegye Központi Mezőgazda- 
sági Bizottsága augusztus hó 16-án d. e. 9 
órakor Keszthelyen, a városháza tanácster
mében tartotta meg rendes évi közgyűlését. 
A gazdasági egyesületi közgyűlés programmja 
a következő volt: 1. Az egyesület alapsza
bálytervezetének végleges jóváhagyása; 2. 
Abaujtornavármegye megkeresése a cserebo
gár-irtásnak hatóságilag való keresztülvitele 
tárgyában. 3. Sümegvidéki gazdakör indítvá
nya a cselédfogadási időnek országosan egy
séges szabályozása tárgyában. 4. Jelentés az 
importalap létesítéséről. 5. Állásfoglalás a 
Balkán államokkal fennálló külkereskedelmi 
szerződés megváltoztatása tárgyában. 6. Jelen
tés az állatdijazások tervezetének megállapí
tásáról. 7. Polgári Takarékpénztár kérvénye 
az egyesület vagyonának részbeni, ottani 
elhelyezése tárgyában. 8. Folyó ügyek, indít
ványok.

— Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
Ifjúsági Sport Club folyó hó 20-án tartott 
versenyén felűlfizeltek: dr. Hajós Ferenc 
10, Samuelly Ottó, Pataky Kálmán, Pátkai 
Jakab 2—2, dr. Schwarz Lajos, dr. Wolf 
Béla, N. N, Neumann Vilmos, Antonovics 
Kálmán, Strasser Ernő 1—1 К-t, Schlesinger 
Lajos, Kralt Mátyás 40—40 fillért. Úgy a 
szíves felűlfizetőknek, valamint a jury-tagok- 
nak és a verseny sikeréhez segítőknek 
ez úton is hálás köszönetét nyilvánítja a 
Sport Club.

— Beiratások. A helybeli alsófokú 
iparostanonciskolában a beiratások szept. 
5 és 6-án délután 4 —6, 7-én délelőtt 8—10 
óráig történnek. Figyelmeztettetnek az ipa
rosok és kereskedők, hogy tanoncaikat pon
tosan írassák be.

— Telefon. Csabrendek zalavármegyei 
községben a sümegi városi távbeszélő háló
zathoz csatlakozólag újonnan létesített kör
nyékbeli távbeszélő központ f. hó 16 án 
megnyílt s egyúttal bevonatott a belföldi 
helyközi távbeszélő forgalomba.

— Allatdijazás. A »Légrádi Gazdakör« 
Légrádon tegnap d. u. 4 órakor a vásártéren 
tenyészállat díjazást tartott. Este 8 órakor 
pedig a nagy vendéglő helyiségeiben a gazda
kör alapja javára táncmulatságot rendezett.

— Sanatorium mulatság. A József kir. 
herc°g Sanatórium Egyesület perlaki fiókja f. 
hó 3-án rendezett kerti mulatságon felűlfizettek. 
dr Hajós Ferenc orsz. képviselő 20, dr.

Szabó Zsigmond 7, dr. Zakál Lajos 6, dr. 
Kemény Fülöp 4, Kengyelics Ferenc plébános 
3, Nagy Elemér 4, Hirschsohn Viktorné 3, 
dr. Vajda Béla 3, Verly Ernő 3, dr. Reményi 
Zoltán 3, Friedrich Nándor 4, dr. Svastits 
János 4, dr. Skublics Gábor 2, Kiss Ernő, 
Rosenberg Richárd, Siposs nővérek, Eisenhut 
Kálmán, Svastits Ödön 4 —4, Lange Kelemen 
2, dr. Schiller Vilmos 3, Banelly Ferenc 3, 
Kuhar János plébános 4, Düh káplán 2, 
Siposs Károly 2, Neusidler Jenő 2, Fischer 
Benő 3, Golub János plébános 3, Weiszfeld 
Ignác 2, özv. Soósné 2, Spitzer József 2, 
Kacsák Pál 3, Mágics Ferenc 2, Vágóék 
Bpest 2, Malatinszky mérnök, dr. Wolf Béla, 
dr. Gazdag Béla, Ehrenreich Nándor plébános, 
Mutiansky Irén, Palastty Béla, N. N., Karczag 
Béla, Kucsera Ede, Lukacsics Miksa, Herman 
János, Hirschsohn Miksa, Guttmanné Szom
bathely, Tóth Sándor, Schmidt Ferenc, Dénesi 
Ietván 130—130, Deutsch Erzsiké Zimony, 
dr. Saghváry Jenő, Erdős Imre, Zrínyi Károly, 
Megyeresy Géza, Füzessy Gusztáv, Szendy 
Béla, Szabó Benkő, dr. Básthy Zoltán, Szegő 
Henrik, Simon mérnök, Kramarits Viktor 
1—1 koronát.

— Wotan-lámpa hirdetést t. olvasóink különös figyel
mébe ajánljuk. A forgalomban levő összes izzó lámpák közül 
a Wotan-lámpa feltétlenül lehető legnagyobb árammegtakari- 
tásnál fogva Kiválik, úgyszintén ami tartósságát illeti, minden 
várakozást felülmúl. Izzó lámpák vásárlásánál ügyeljünk arra, 
hogy a lámpák mindegyikén a »Wotan« név rajta legyen ; s 
utasítsuk vissza, ha helyette mást kínálnak. Ha üzletben nem 
kapható, forduljunk közvetlenül a Magyar Siemens-Schuckert- 
művekhez, Budapest, VI., Teréz-körut 26.

— Állandó mozi. A Heinnch-íéle állandó 
mozi szakadatlanúl mutatja be egymás után 
az érdekesnél érdekesebb darabokat. Vasár
nap az A távollevő, szerdán a Mire meg
vénülünk érdekfeszítő drámákat hozta színre, 
mindenkor nagy közönség előtt. Mint apró
ságok : Bandika nem fél a betörőktől, Az az 
átkozott pénz, Pali hódít, Kitűnő szakácsnő 
kerültek előadásra. Nemcsak szép, de tanul
ságos volt a vipera biológiai bemutatása is 
sorozatos képekben. Szeptember 7-én a Quo 
vadist mutatja be a mozi, melyre az elő
jegyzések serényen folynak.

—  Iskolai értesítés. A zalaegerszegi 
áll. felső kereskedelmi iskolában és avval 
kapcsolatos női kereskedelmi szaktanfolyam
ban az 1913/14-ik tanévre a folytatólagos 
beírások kivételesen szeptember 6. 7 és 8-án 
lesznek d. e. 8-tól 12-ig és d. u. 3-tól 4-ig. 
A javító vizsgálatokat augusztns 29-én, az 
érettségi Írásbeli vizsgálatokat szeptember 
1—5-én, az érettségi szóbeli vizsgálatokat 
10-én tartják.

—  Football mérkőzések. A footbail- 
sport erősen terjed vidékünkön. Csáktornya 
ifjúságával versenyre kel Perlak és AIsó- 
lendva fiatalsága is. Egymásután rendezik a 
mérkőzéseket változó erélyekkel. Egymás
után két vasárnapon Alsólendván és Perlakon 
mérkőztek meg az alsólendvai és perlaki 
lapdarugók, az utóbbiak fölényével. Az alsó- 
lendvaiak még csak most kaptak a játékra 
s így még a kellő ügyességük nincs meg, 
bár nem egy esetben nagyon szép összjá- 
tékot produkáltak, ami a legszebb remé
nyekre jogosíthat.

— A bisztricei búcsujárás. Feltétlenül 
megbízható kézből a következő sorokat vet
tük : »Igazán szomorú volt Purics Lukács 
belicai plébános és Tersztenyák József ugyan
ottani kántortanító által folyó hó 5-én este 
6 óra tájban Belicára bevezetett horvátjel- 
vényű mária-bisztricei zarándokok menete. 
Szomorú, hogy magát magyar embernek 
érző lelkész és kántortaníló, minden figyel
meztetés dacára, ily zarándokok élére oda

áll.« Közreadtuk a közleményt, mert ez is 
szomorúan rávilágít arra az abnormitásra, 
mely a mi amfibikus helyzetünk természetes 
következményeként önkéntelenül elő áll. 
Múltkor Perlakon és ma Belicán. Holnap 
másutt jelenik meg a horvát jelvény a Mária 
Bisztricéről Muraközbe visszatérő ájtatos 
hívek szive táján, mint a Horvátországba 
tett zarándoklat szomorú szimptomája. Persze, 
hogy a horvátok kapva kapnak ezeken a 
jó alkalmakon. Szívesen odatűzik a mura
köziek kebelére ezeket a jelvényeket. Nem
csak jó üzletet csinálnak vele, hanem poli
tikai tendenciákat is szolgálnak ezzel. Masz
lagot adnak be általa a muraközieknek 
s preparálják őket, hogy a horvát igéket itthon 
annál szívesebben bevegyék. S így teimé- 
szetes, hogy némely lelkészeink szívesen 
támogatják ezeket a drávántúli alkalmi ki
rándulásokat, mert ezzel céljaikat csak elő
mozdítják. A hatóságnak azonban közbe 
kellene lépnie. Hiszen, ha közömbösen néz
zük ezt a valósággal tüntetés számba menő 
népvándorlást, útat nyitunk a horvát invá
ziónak, melynek pedig eddig maga a mura
közi nép szegült ellen. Meg kell értetni a 
papsággal ennek veszedelmes voltát, a bú- 
csusokat pedig el kell tiltani, hogy ily jel
vényekkel Muraköz területére lépjenek s ha 
ilyeneket magukkal hoznak, el kell tőlük 
azokat koboztatni. Semmiféle más nemzet 
nem tűrné az efféle tüntetést, csak mi vág
juk zsebre ezt az inzultust már évek óta a 
mi legnagyobb szégyenünkre

—  Állandó választmányi gyűlés. A f. 
évi szeptember hó 9-én tartandó törvény- 
hatósági bizottsági rendes közgyűlésre az 
1914. évi háztartási költségvetés összeállítása 
és a megyei gyámpénztári, valamint a zala
egerszegi és nagykanizsai r. t. városi 1912. 
évi gyámpénztári számadások megvizsgálása 
céljából az állandó válaszmány ülése a köz
gyűlésen felveendő ügyek tárgyalása végett 
f. é. szept. 1-én d. e. 9 órakor fog a vár
megyeház gyűléstermében megtartatni.

—  Népesedési statisztika. Házasságot 
kötöttek : Balassa Lajos és Vaszary Mária, 
dr. Vizkeiety Árpád és Hajas Vilma, Medved 
Ferenc és Végh Regina Születtek : Kolarica 
Mária, Galambos Margit, Vertarics Anna, 
Megla Lajos, Jagecz Mária, Zakoics Mária, 
Novoszel István, Varga János, Varga Mária, 
Miscsia Ilona, Berger Miksa, Gasparics 
Ilona, Zsuzsics Paula. Meghaltak : Moskovics 
Antalné (53 é), Piczek Adolf (38 é), Edel
stein Lili (3 é), Jagecz Mária (1 n), Varga 
János (3 v), Vertarics Anna (27 n).

Í R O D  A L Ő  M.
— A »Magyar Figyelő« most megjelent szá

mának élén Feleki László igen érdekes cikkét 
olvassuk »Andrássy Gyula kormánya és a kor
rupció« címen, amely egykori képviselőházi nap
lókból merített adatokat közöl azon vádakról, 
amelyekkel idősebb Andrássy Gyula grófot illették, 
hogy pártsajtó célokra állami pénzeket fordított. 
Egy Bartók álnév alatt író szerző hihetőleg nagy 
feltűnést keltő cikkében a munkásbiztosítás mizé
riáival foglalkozik és olyan adatokat sorol fel, 
amelyek alkalmasak arra, hogy a lehető legna
gyobb figyelmet keltsék fel. Nagyon érdekes Glenn 
S. cikke »Vissza az óhazába« cimen, amelyben 
az Amerikában élő szerző saját maga által gyűj
tött adatokat közöl és azokból nagyon figyelemre 
méltó konzekvenciákat von le. Steier Lajos Scotus 
Viator legújabb könyvét ismerteti. A szépirodalmi 
részben Krúdy Gyula szép regényének folytatását 
találjuk. A gazdag Feljegyzés rovat egészíti ki a 
tartalmas számot. A »Magyar Figyelő« előfizetési 
ára negyedévre 0 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
(Budapest VI., Andrássy-ut 16.)
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S T R A U S Z  S Á N D O R .

Как dobimo viáe mléka?
Poljodelavec danaánji dán vu svakim 

poloiaju viáe i boláe mora stvoriti, как je 
predi. Danaánji 2ivot puno viáe koáta, как 
je prveáe vréme, dragjáéina je velika, dakle 
zapoved je od svih stranih, da svaki s kim 
vekáega dohotka ima i da si ga svojom 
marljivostjom i znanostjom s kim predi 
prebavi. Denes je samo on sreéen, зато  on 
se zmaga, koj viáe déla, koj je bolje marljiv 
i koj vekáega hasna, dohotka pribavi к hi2i. 
Koj tak déla, как su njegvi stareái i njegvi 
preddedi, on med nami nemore kiveti, ne- 
more se zmagati

Pri silju je to fletno moéi postici. Malo 
lepáe i bolje se predéla zemlja, bolje se po- 
gnoji, boláe seme se poséja i za lelő dán 
véé vidimo, da je puno lepái plod. Pri marhi 
neide to tak fletno. Viáe lét je potrébno, 
doklam si neáéi lepáu i boláu marhu splodi.

Ako hoéemo, da krave nam viáe mléka 
daju, na dvoje glediáte moramo brigu imeti 
i to je: dobra krava i dober bik.

Neima svaki gazda tu priliku. da dob- 
roga bika ima, ali svaki se more trsiti, da 
obéina deríi izverstnoga bika. Bika, dobroga 
hez íalinge bika néje moéi za fal peneze 
dobiti. Kad bika kupuvljete, pazite, da je 
lépoga téla i da je bez pogrjeáke familije. 
On Cerlenopisani bik je bez pogrjeáke fami
lije, áteromti je mati i materina mati dobra 
dojnica bila, jerbo krave ovo vlastniétvo po 
biku izvodiju na teliéne nasljednike. Dakle

bika зато iz takve kravarije smeti kupiti, 
gde knjige vodiju, iz kojih videti, kakva je 
bila mati i otec. Tam najdemo zapisano, 
kuliko mléka je davala mati i po ovim putu 
se moéi onda ravnati. Jesu véé takve ob- 
éine vu Magjarskim, vu áterih od svaké 
krave i od svakoga bika knjige vodiju. Takva 
obéina je naprimer vu Moáon varmegjiji 
»Levélt i vu Bács-Bodrog varmegjiji »Gara- 
toá« obéina. Néje ravno potrébno od gos- 
poéije kupuvati bike. Ali na svaki naöin 
takvoga bika je potrébno kupiti, koj je od 
dobre matere, od dobre dojnice, jerbo od 
bika se vnogo telec spova. Takov bik hitro 
more popraviti célé obéine marhu, opet zlo- 
éeste familije bik pák ravno tak fletno more 
pokvariti.

Vidi se z toga, da jako treba prebrati 
bika i зато  takvoga kupiti, koj je od dobre 
dojnice.

Naravno, da i krava po biku se ravna, 
ali to itak néje tak va2no. jerbo krava na 
lelő samo jedno tele spiodi, od bika рак 
na leto éeterdeset, petdeset i Sestdeset. Na- 
ravski, da plod s tém bude bolái, s kirn je 
boláa i mali. S kirn je mati boláa dojnica, 
s tém bude vu ovun poslu i njezin plod 
S vekSinoma od dobro dojne krave telica 
joá boláa dojnica je, как mati. Zanimivost 
je sad gazdi, da rajäi proda kravu, как onu 
telicu, za koju dobro zna, da boláa dojnica 
bude, как njoj je mati. Od takvih roditeljov 
se poboláava od leta, do leta marha

Joá nije to dosta, da dobru dojnicu

dobimo, neg ovu materinu okolnost umno- 
2ili moramo vu telici, tak ju moramo odga- 
jati, da ova okolnost izvodi se na nju. Do 
leta jako dobro moramo hraniti telicu, da 
hitro raste Kad je poldrugu iii dvé leti 
stara, pod bik ju treba pustiti, jerbo éi kesno 
pustimo pod bik, vime nebude tak zraslo, 
da bi dobra dojnica mogla biti. Kad se je- 
denput izteli, nije dosta rnladu kravu na 
dan dvaput dojiti, nego barem tri, éetiriput. 
To je za to dobro, da vime se boije razäiri 
i tak uvék viáe mléka zide vu njega. Nigdar 
nije smeti pozabiti, da navék do zadnje 
kaple treba izdojiti, jerbo kuliko mléka os- 
tane jedenput vu vimenu, tuliko bude dru- 
goé menje. S tém se more jako krava pokvariti.

Naái ljudi véé dobro znaju, da krava 
nad zube doji. Kaj znarnenuje to? Zname- 
nuje, da koj dobro i s dobrom krmom ue 
hrani kravu, on bormeá nemore, niti pak 
nesme zahlévati, da mu vnogo mléka da. 
S kim bolje i s kirn boläom krmom se hrani 
krava, s tém boláe i viáe mléka ima. Joá 
jedno si treba zapamtiti Dojne krave néje 
smeti jako preganjati i pod veliki terh za- 
preéti. Trudne, zdélane, 2edne i gladne krave 
nemoreju dobre dojnice biti od kakve gud 
familije su. Opet niti za őistoéu néje smeti 
zabiti. Grintave, krastave krave né samo da 
je grdo gledati, nego su véé na kvar gazdi, 
как na hasén.

Samo tak je moéi do toga dojti, da 
krave su dobre dojnice, ako na öve navuke 
budemo pazili i nje obderíavali.

Zornica.
Gore visoko na briegu stoji Vlaáiéev 

dvor. — Otmieno, как gospoáhja kojega 
arietokrata, gleda táj Vlaáiéev posted izviso- 
kog dole u dolinu. Pak niti nije nikakovo 
éudo, da je Vlaáié na svoj posied gizdav, 
jer riedko tko ima tak liepi dvorac, как je 
njegov tam gore na briegu. Niegove prosl* 
rane átale su puné najplemenitije vrsti 
marhe, konji Vlaáiéevt su na daleko u 
okoltci najbolji t mnogobrojna druZina, mufc- 
koga i Zenskoga spola sluZi na Vlaáiéevom 
dvorcu. Tu je vriedno slufciti, jer makar je i 
dosta posla, ali je za to i dobra plaéa i 
dobra koáta. Bogati Vlaáié neskupari niti sa 
plaéom niti sa koátom; on zna, da koj diela, 
hoée biti dobro plaéen i dobro hranjen, 
ali zato pak netrpi protuslovja i pregovar- 
janja, dapaée niti od svoje Éene, a joá manje 
od svoje diece ili dru2ine.

Njegova 2ena, ona dobra duáa, se i 
onako neufa niti rieéi rieéi, a dieca, umil- 
jata Rozika i tihi Mikula, oni se stoprv 
prav neufaju. Obodvoje je véé za íenitvu, 
jer je obodvoje doraslo. Snubokah takaj nebi 
manjkalo, ali tko bi se ufal pred Vlaáiéa 
kakti snubok stupiti? Medjutim mladost 
nepozna nikakove razlike staliáa i poroda,

obitelji i bogatstva ili siromaátva u ljubavi. 
Pak to se je obistinilo pri Roziki.

Nizko dole, odstraga, za Vlaáiéevem dvor- 
com stoji siromaáka kuéica, u njoj gospodart 
stara Polona sa svojim sinom Florjanom. 
Komaj da si mogu jednu kozu drfcati i 
hraniti, koja je svojim tinim, za prsa zdra 
vim mliekom obskrbliuje, dakako na malo, 
jer koza nije krava. a kozje vime nije 
kravsko. Pak ipák su obojica, mati i sin 
sretni i zadovoljni. Froljan je dobar tesar 
(cimerman) pak zaslu2uje za obadvoje dovolj- 
no. Ktomu je baá liepi deéko, mirnt, tihi i 
baá liepoga éudorednoga ponaáanja. Polag 
svog siromaátva i sinovske ljubavi naprama 
svojoj materi, on niti nemisii na kakovu 
2enitvu. On svoju mater baá iz dna svoje 
duáe ljubi i poátuje te je jedina njezina 
podpora i gizda, jer se ona síim svojim 
poátenim i dobrun sinom izbilja i mo2e pred 
cielim svietom ponositi.

А как mu je doálo na pamet na bogalu 
Roziku misliti? To sam Bog neka zna A 
ipák mu je doálo. Em ako baá hoőemo 
iskreni biti, moramo priznati, da je i Roziki 
Flórján viáe krat na pamet dohadjal . . . .  jed- 
nom rieéju, oni su bili jedan u drugoga 
do nosa zaljubljeni. Oni su se poznavali 
joá od dietinstva, dók su joá k-staromu

gospodinu ákolniku u ákolu hodili. Uviek su 
bili nerazdrufcivi, как da su si brat t sestra. 
Dietinsko srdce nepozna gizdu, nepozna 
oholost bogatijega nad siromaánijim. dieca 
eu si sva jednaka. Kad su iz ákole izstupili, 
dohadjali su zajedno u druStvo pri pohad- 
janju cirkve i navadnih selskib zabavah, 
te se je takovimi prilikami liubav. — onako 
sama po sebi — nehotice — ili как se 
ono véli: iz nebuha, u njihova srdca ug- 
njezdila. Rozikinomu bogatomu i oholomu 
otcu ovo drufcenje, njegove kéeri sa siro- 
maákim Florjanom, nije bilo baá po volji, 
pak je ona morala éeáée njegova predba- 
civanja sluáati: kad ali to nije pomoglo, na
pa! je tvrdimi rieémi Florjana, te njemu i 
kéerki Roziki svako drufcenje, jedan krat za 
uviek, prepovedal, jer как je u svojoj oho- 
losti Florjanu predbacil, takov zagladjeni 
prosjak, nemre na njegovu bogain kéer 
Roziku raéunati . . . .

To se je dogodilo u lietu. Roziki su od 
sad bile sve zabave pokvarene i ona niti 
nije viáe na nikakove liodila. Postala je 
turobna za svojim pajdaáom joá od dietinstva, 
a Florjanu je upravo tako iálo u srdcu. 
Sada tekar je uvidel. da je Roziku od srdca 
ljubil i kako se nije mogel nadjati, da bi 
ju mogel za 2enu dobiti.



Po balkanskim boju.
Po vremenu sve pomalem bude na 

béli svét doSlo, kakve svakojaéke vrsti kr- 
voloőnosti su se pripetile na Balkanu, dok- 
lam je boj trajal.

Minuéi tork doSel je vu Budapest jeden 
podrapani, vu financku opravu obleCeni bul- 
garec, da se tam pretuSi, kaj sve se je s 
njim dogodilo i как je vuSel iz srbskoga 
reSta. Neéem sve njegve pripovedke tu spi- 
sati, jerbo neiinanio tuliko mesta. Tam poé
nem, как su ga srbi zarobili.

Táj bulgarec zove se Borátilov Athanaz 
i pred bojom pisar je bil vu Varna zvanirn 
bulgarskim varaáu.

— Po velikim boju doSli smo do Őri- 
zova seia i niti najmenje né smo ztiali, da 
je srb viáe né naS prijatelj. Kad smo ober 
nas na bregu spazili srbske kompamje, jako 
smo se rezveselili i s velikim kriéom »2ivio!« 
poéeli smo je pozdravljati. Na prijatelski 
pozdrav odmah smo dobi!» odgovor. Poéeli 
su sa Stuki na nas stréiati. Так su létale 
kuglje, granati i bombe, как déídj i vu 
prvi minuti céli redi su mrtvi bili. Na to 
smo né bili pripravleni, svi smo se zméSali 
tak, da smo komaj se malo nazad spravili. 
Kak je najhitreSe bilo moéi, deli smo na 
puSke bajonete i ónak smo vudrili gori na 
brég, gde su Sluki stali. Nekoju vuru je 
trajala strahovitna bitka i kraj je to bil, da 
su srbi pobegli i Stuke nam ostavili. Zatem 
smo vu Zletovo selo isii, odkud su takodjer 
se srbi pobrali, ali predi su selo vufcgali i 
porobili. Vulice su puné bile mrtvih. Zenske, 
puce, deca na kupé su lefcala. Vu céloj seli 
nésmo naSli jednu hiSu, sve je bilo poigano 
i porobleno.

Grékoga popa kéer su predi osramotili, 
onda su ju zaklali. Druge mlajSe puce su 
sobom odtirali i potlam su je zaklali. Mrtvi 
su sleéeni i porooleni bili. Nekoji su na 
falaéke bili scépani.

Za nekoji dán poslan sem bil na stra2u 
Sestemi deéki. Pred nami su srbi stali, koji 
su nas zateli i zarobili. Kad su nam örülje
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DoSla je zima a Sniom i adventsko 
vrieme. Kako su se u svoje vrierne Rozika 
i Flórján veselili na pohadjanje zomicah. 
Zorniérm poboínost i pohadjanje zomicah 
je u bregovilih predelih osobito liepo. Jasno 
je razsvietljena cirkva na briegu, a po stazah 
med brdinami se giblju sa svih stranah 
svietie loéke pruma njoj gore. To su ljudi 
sa lampaSi ili luőjami, pák je to iz daleka 
baS tak videti, как da su zviezde iz neba 
popadale na zemlju, a sad se giblju prama 
cirkvici na briegu.

Na VlaSiéevom dvorcu su imali danas 
2a!ostnu zornicu. Véera je stari VlaSié otiSel 
u varas po poslu, a nije se povrnul domov. 
U veéer je priéel padati snieg, pák je padal 
kroz cielu nőé, te je. как se ono véli, za- 
pal visoko. Ako se je VlaSié pod veéer vra- 
til iz varaSa domov, tak je moguée, da je 
med brdinami stazorr. idué iz puta zaSel, 
zabludil i u meéavi nastradal. Po sniegu i 
u tmini je to moguée, рак Bog zna jeli 
gde nelefti pod zapadnjenim sniegom smr2- 
njeni, ukoéen !

Medju brdmami se giblu simo tamo 
onakove prije opisane svietie loéke, ali ne 
izraven prama cirkvici gore na briegu. véé 
bez ikakovog pravca simo, tamo kakti »sve-
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zeli, srbi su se na nas zaleteii i steli su nas 
sprepikati. Vu zadnji minuti skoéil je jeden 
srbski laitinant i na glas je zakriéal: »Stoj!« 
Так smo se smrti odslobodili. Za tem stis- 
kali su nas petdeset vu jednu marSeéku 
Stalu, tojest vaggon.

Dva dni smo putuvali vu Nis. Öve dva 
dni niti kruha, niti pák vode né su nam 
dali. Zdvojeno smo prosili za kupicu vode. 
Né su nam dali. Vu Nisu dva dni je stal 
vlak, ali jesti niti tu su nam né dali. Cetiri 
dane su nas trapiii s giadom, onda su nas 
vun pustili. Na kolodvoru na red su stali 
nisanéari. Poéeli su se nam groziti, psuvati, 
kamenje hitati i na nas pljuvati. Petnajst 
danov smo bili zaperti vu jedne kasarne. 
Na dán smo dobili pol kruha i malo vode, 
drugo nikaj. Potlam opet su nas vu Stale, 
naklali i odpeljali su nas vu Belgrad. Vu 
Kaiimegjdan tvrdevini smo bili zaprti. Stra- 
Sani su nas strahovitno psovali i s korbaéi 
bili. Samo na jednim zaprtim i kmiénim 
ganjku nam je bilo dopuSéeno Spancirati se.

Za osem danov doSel je pred me jeden 
straSameSter, dal mi je dva franke i rekel 
je: »Ti pes, idi s pajdaSom s onim prascom, 
pák mi doneeite voíe.« KamberoíT Borisom 
sem odiSel, kupili smo voíe, ali né smo 
dali prék straSameStru, neg smo se skrili 
do nőéi. Kad se je zakmiéilo, splazili smo 
na jednu baStju, vojku smo prevezali za 
jedno drévo i spustili smo se dőli. Na sreéu, 
stra2ani né su nas spazili. Dunav se ravno 
onda jako rezlijal i kad smo se sténe dőli 
spustiii, do Sinjaka smo vu vodi bili. Taki 
sam se slékel i poéel sem plavati. Kambe* 
roff je nekam zniknul. Potlam sem éul, da i 
on je prék Save splaval i sreéno je doSel! 
vu Zimun. Ja sem célú nőé plaval i véé 

!se je denilo, kad sem brega spazil. Na je* 
denput samo neSéi zakreéi: — Halt! Wer 
da? — Zakroéim : bulgarec sem! — Taki 
idemo, samo joS malo se drSi. Odvezali su 
jednoga éuna i kad su do mene doSli, videl, 
sem, da su magjarski financi. Bil sem oslo- 
bodjen. Fmanci su mi taki dali jesti i op
ravu. Bog jim najnaplati!«

Vu Panéovi dr. Melianu kotarski sudec 
dal mi je slobodnu putnicu do Budapest*. 
Sad sem tu i idem se javit bulgarskomu 
konzulu, da me dimo poäle.

KonStantinovié Sparo, budapeSlinski bul- 
garski konzul, dal je siromaku peneze i poS- 
tenu opravu i odmah ga je poslal prama 
domu, prama nesreéni Bulgariji.

Na Balkanu samo jód s bog Drinapolja 
néga mira. Turski Seregi s Enver bejom 
prék su stupili Marica réku i idu napré vu 
Juino-Bulgariu. Turéini tak veliju, da su 
bulgarci zaroblene turske soldate zaklali i 
zato hoéeju Bulgariu kaStigati. Ali je to is- 
tina, ali né, to za vezda joS neznamo. Как 
se vidi, turéini sve budu napravili za Dri- 
napolj. Bulgaria proteStéra i poslala je za- 
pisnika к europanskim vladarom, vu kojem 
prosi, da naj zastaviju turéina i neg ga 
presiliju, da jim Drinapolja nazad da. Brz- 
éas rusi budeju presilili turéina, da zavzena 
mesta nazad odpusti Bulgariji.

Vu KonStantinapolju tak veliju, da ne- 
poznaju drugi hatar med Bulganom t med 
Turskom, как Marica riéku, tak onda jim 
ostane Drinapolj i Midia. Z vun loga pák 
turéini i to zabtévaju, da turski slanovniki 
i mohamedani, koji vu Bulgariji su se nas- 
tanili, jednaki budeju sa bulgarci.

Vu KonStantinapolju stanovnikom je 
Sal, zakaj su né bulgarcom pred éetirinajs- 
temi dnevi boj poruéili, kad su lurski Seregi 
pervié prék stupili Marica riéku Как se 
éuje, Bulgaria itak nazadnje zgubi Drina
polja, ako pák itak Bulgariu dopadne, onda 
bude moraia turski dug na se zeti, to рак 
zbije nekojib mill)ardov.

Turéina najbolje to bob, da neimaju 
peneze, soldati su véé pet mesecov né do
bili plaéu Dsavid baSa vu PariSu próba ne
koji milljun prebaviti. Tam bi véé bili od 
bankarov dobili, ali rus je proti tomu pro- 
teStéral.

Vu Grékoj, как je Konstantin kralj dimo 
doSel, odmah je odredil demobilizaci|u. Slu£* 
benő javiju, da pod célim bojom trideslipet 
jezer ludslva su zgubili.

éari«, kője vietar simo tamo hitéé. To je 
bila sva druSiua VlaSiéeva, koja ga je izaSla 
iskat, jer su bi|i na pol osviedoéeni, da inu 
se je nekaj moralo dogoditi, poSto njegova 
navada mje nikada bila preko nőéi izvan 
svoje kuée izostati.

I Flórján se je spravii s lampaSom na 
put, ali on se je spravii na put k-zornici. 
On niti nije znal, da VlaSiéa néma od snoíka 
íz varaSa domov i da ga iSéu, bojeéi se, 
da mu se smoénjim sniegom nebi na pulu 
kaj dogodilo. Flórján je iz doline iSel gore 
vuz brieg prama cirkvici i véé je gore da- 
leko za njim ostal VlaSiéev dvorac, kad na 
jedan kral opazi kraj staze Covieéju ruku 
iz sniega van viriti. Hitro odgrne rukami 
sniega i izkopa iz njega éovieka, a táj je 
bil VlaSié, koj je joS po slaboma dihal. On 
je izbilja otiSel iz veéera iz varaSa, pák ga 
je uzput zatekla tmina i snieftna meéava, 
u kojoj je sputa zaSel i zabludil; tak blu- 
deéi cielu nőé simo tamo, moral je posvuda 
IriSko padnutog sniega tiriti, a tim se je 
tako utrudil, da je véé prama jutru bil pod- 
puno izmuéeni te viSe nije mogel dalje; 
opal je u snieg te se viSe nije mogel dig- 
nuti, a snieg odozgora ga je zapal i pokril 
tak, da je joS samo jedna ruka izpod njega 
van virila. Flórján na pol zmrSnjenoga

priéme sniegom nbati i VlaSié za kratek 
éas odpre óéi. »Ti si, Flórján ?« — véli 
pitajuéim slabim glasom — »to ti nezabim 
nikada !<

Íz daleka se éuju glasi, koji zovu kriéeC 
VlaSiéa, lo je VlaSiéeva druSina, koja ga med 
brdinami po sniegu iSée, ali on je véé oslo- 
bodjen. Flórján ga je oslobodil!

Drugog dana za tim idu e pet iatim pu* 
tem ljudi sa goreéimi luéi i lampaSi к zor- 
nici, a med njimi je i VlaSié svoiom Éenom i 
Rozika sa Florjanom. Ovi posliednji se drie 
za гике, pák se tako vode, éisla sreéa njim 
se iz oéih smije, a u cirkvi stoprv — da 
je samo éujete, как glasno pievaju . *Rosi 
nebo pravednoga . . . . « i »Poslan je angel 
Gabriel . . . .  «

Pohadjanje zornice je Roziki i Florjanu 
njihovu íivotnu sreéu doneslo, jer po Bogién 
bude taSenk, a onda budete véé éuli juhuS- 
kanje i videli Roziku sa viencem na glavi 
a Florjana sa velikim, pantleki nakinéenim 
roSmarinom za Skrljakom, как idu veselo 
prama cirkvici gore na brieg, a ciela povorka 
sa Kvakanovom handom za njimi . . . .  mis- 
lim, da me svaki razme.

Em. Kollay.
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Srbia neCe jód do krnja demobilizérati, 
jerbo jód se boji, da nebi turCin i proli 
Serbiji vdiral. S lém se bude na zadnje boj 
lakluCd, da turCin ilak nazad bude dobil 
nekaj od prveáoga imanja. Ako bude mogel 
Drinapoljn i okolicu zader2ati, nebude lak 
slab, как su to predi mislili.

RjeC iz Pétervara piSe, da su naznanje 
dali lurskorau kormanu, ako Turski orsag 
nebude se poCel drugaC zader2avati, Ruski 
orsag je presiljeni silóm vu Mali-AZiji reda 
napravili i svrho toga za nekoji dán svoje 
Serege vu tursko imanje poslati.

Vu Konátantinapolju odredili su, da joá 
jedenpul budu svim europanskim kormanom 
pnjavili, da neimaju nakanenje prék Marice 
riéke slupiti. Takodjer su odredili i zapoved 
postalI turskomn vodji, da ako je veC prék 
Marice riéke stupil, da odmah naj nazat 
potegne soldaCiju i tam naj poCeka daleáno 
zapoved.

Sa'd Hail paáa herceg pohodil je Giers 
ruskoga konzula i pred njim je tajil to, da 
turski Seregi zavzeti hoCeju DedeagaC varaáa 
i da bi nakanenje imali vu Bulgariu vdrti. 
Turski Seregi su samo s bog sile prék Ma
rice riéke odiáli, da pozvédiju, как stoji 
bulgarska vojska i kad su to spregledali, 
vodja )e odmah odredil, da su se nazat 
potegli i denes su joá na ov kraj rieke.

Íz Sofije pák bulgarci Cisto drugaC ja- 
viju, как se turska vojska sponaáa. Odonut 
pák tak piáeju, da turski regimenti viáeput 
su vu Bulgariu vdrli, bli2nja sela spo2gali 
i porobib, stanovnike koji su ni za vremena 
vuéli. zaklali su je, ili pák sobom odegnali.

Tik tűzi jeden drugoga i nigdar néje 
znati zasgumo éteri Ia2e, ali éteri istinu 
povéda. Stoga je samo tuliko videti, da bor* 
meá jo3 te né mir nastal na Balkanu i jóé 
vnogo vode bude po Mariéi steklo, doklam 
se tam vmirili budu. Videti je nadalje, da 
bormeá tamoánjo ljudstvo strahovitno vnogo 
terpi od bója i da strahovitnoga kvara ima, 
kojega mű nigdar niáCi nebude povrnul.

К AJ JE NOVOGA?
— Kakvo vréme bude? Sirius zvani 

prorok t;>k proroCi, da sept< mbra meseca 
dostit lépő vréme bude, ali zalo i dosta mo- 
ker bude, jerbo viáeput bude dé2dj i viher. 
Po or.-agu viáeput i vu viáe mesli curelo 
budp, ali ov dé2dj i vihri nebudu stalni. 
Po sevru mrzlo bude nastalo. Od septembra 
22 ga pv.Cérnái obiCno mrzlo i deZdjovno 
bude, itogdi i snég bude se skazal, osobito 
okolo bregov. Ako pák bi se naravski vréme 
stopilo, veliki vihri i dosta tuCe se moCij 
nadjati. Oktober n.eseca lépi dani budu, 
samo od dvajsti drugoga bude mrzlo, po 
meslah zadovolen snega bude i zemlja se 
zmrzne. Svaki mesec bude potres, koj se i 
pri пан bude Cutil. Prorok nadalje opornina 
poljodelavce, da nesmeju niti jednu minutu 
zamudili. ako po redu hoóeju jesenske posle 
obavili. Jesen dugó bude trajala, ali mokra 
bude. Vréme do novembra desetoga krotko 
hoóe bili, od desetoga, jedenajstoga poCme 
snég paiati. Od develnajstoga opet bude 
curelo p j célim orsagu. Stalne zime néje 
se trcbr» bojati, jerbo vnogipul bude curelo
i viá«put bude vréme megleno.

— Fertal milljuna prék Atlanti- 
oceana. I)a ly Mail najglasovitneáe i naj- i  
vékáé ' nglezke novine fertal milljun korun1 
nagrade dapi onomu drzovifomu zrakoplivcu.; 
koj íz Amerike vu Englezku ili pák íz Eng-

lezke vu Ameriku sieti Svakomu je dopuá- 
Ceno vu ovim vetrovanju uCestnik biti. Do- 
puSCeno je, gde gud na vodi dőli se sesti, 
poCinuti se i benzina si na klasti, ako takvu 
priliku najdeju. Zvrhu toga od Amerike, do 
Europe tri velike ladje budeju nastavljene 
i na öve ladje se slobodno dőli spustiju. 
Letjeti samo tri dui smeti, tojest 72 vure. 
Za vezda joá neimaju takvu maáinu, koja 
bi podjednoma mogla 72 vure vu zraku 
biti. К letu segurno bude jeden ili drugi 
drzoviti zrakoplivec próbál zasluíiti ovu ve- 
liku svotu Как se Cuje veC i délaju za ov 
barat maSine.

— Zatukel je mater. Manódéi Pavel 
poljodelavec srditostjom i vu pijanáóini po
hodil je svoje stareáe, s kojemi je né mogel 
vu miru 2iveti. Kak je vu hi2u stupil, od
mah se je poCel bludno svaditi sa roditelji. 
Zvrhu toga mali ga je plaCuC tirala vun. 
To je tak rezsrdilo Manoááija, da je pogra- 
bil sekiru i materi je célú glavu zdrobil s 
njom. Otec i dvoja deca su komaj к suse- 
dom vuála pred rabijatuáom. Hitvalnoga Clo- 
veka su 2andari vlovili i sudu prék dali.

— Pijanoga cloveka krvolocnost. 
Vu Pariéu na jedni vulici policaji po noCi 
su na putu jednu mrtvu 2ensku naáli, koja 
je sva vu krvi bila. Policaji su iáli na ötök 
i tam su vu jedni sobi jednoga pijanca 
naáli, koj je ravno onda najlepáe spaval. 
Poleg njega jedno pet lét, jedno pák tri lét 
slaro déte se plakalo. Pijanca su prebudili, 
ali on je nikaj né znal od sebe. Jedno déte 
je povedalo, kaj se pripetilo. »Japa je prijel 
mamu za noge i bitil ju je vun kroz obiok.« 
Susedi pák su valuvali, da Culi su veliku 
larmu, takodjer i Zensku su Culi strahovitno 
zakriCali i po kriCu potlam je sve vtihnulo. 
Krvoloka su zaprli.

— Odsékel je  sestri ruku. Poleg 
Nagykamzse, vu Eszleregnje zvanoj obCini 
Parti látván jedenajst lét star deCec sekirom 
se igral i drva je poCel cépati. К njemu je 
doála devet lét stara MariCika i déla je na 
drévu ruku. DeCec je zamahnul sekirom i 
tak nesreCno vudril é njom, da je sestrici 
desnu ruku odsékel. Pucka je od velike 
muke vumrla.

— Milost. Osemnajstoga v pondeljek 
je bil naáega kralja Ferenc Jo2efa rodjen 
dan. Vu ovi priliki kralj je osemdeset i pet 
odsudjenim krivcom odprostil kaátigu i to 
su njim v pondeljek odmah na glas dali.

— Vtoplena ladja. Ungaro Croata 
zvanoga dru2tva »Tátra« imenuvana ladja 
od Pole na tridesetpet kilometrov se vtopila. 
Erzherzog Friedrich zvana taborska ladja 
odmah je iála na pomöC, ali samo od ladje 
osobe je mogla od segurne smrti odsloboditi.

— Bestiáim otec. Budapeétinski de- 
lektivi prijeli su Hódy Janoá Ceterdeset lét 
staroga te2aka. Strahoviten gréh ga terái. 
Prevaril je svoju pravu áestnajst lét Juliéka 
zvanu pucu i zatem poCeli su skup gospo- 
dariti, как mu2 i 2ena. Beátialni otec sve 
je zapil, kaj je puca zaslu2ila i kad mu je 
viáe né mogla slu2iti za 2ganicu, poCel ju 
je tuCi. Puca se navolila bludnoga 2ivlenja 
i snma je prijavila otca. Beátialca su zaprli, 
pucu pák su vu ápital spravili.

— T ragédia jed n o ga  o b ite lja . Kisá 
Jo2efa 2ena sopuna je kuhala. Juliéka pet 
lét stara Cerkica na se je polegla vrélu 
maéCu i tak je zgoréla, da je na kratkoma 
vumrla. Doklam su roditelji na sprevodu 
bili, domaj je Celiri lét star deCec jim vu 
áarlachu vumrl. Joá né su pokopali deCeca,

veC je i tretje déte mrtvo bilo, takodjer od 
éarlacha.

— Atentat proti Skerlec baronu 
banu. V pondeljek na kraljov rodjen dán, 
kad je Skerlec od meée iéel, strelili su iz 
revolvere na njega i kuglja ga je plezérala 
na desnoj ruki.

Vu cirkvi velika parada je bila. Meéu 
je Bauer Anton koadjutor slu2il, na kojoj 
su svi slu2beniki nazoCni bili. Skerlec Iván 
namestni ban sa HavliCek tajnikom na 
automobilu se ob deveti vuri dopelal vu 
cirkvu. Taki je na svoje mesto iáéi i tam 
je ostal do desete vure.

Po deseti vuri je s viáemi slu2beniki iáef 
vun iz cirkve, na désno i na lévő stran 
vnogo ljudstva je stalo. Najprvi je Skerlec 
Ivan baron iáéi, za njim Fodrócy, Boánjak 
dr. i HavliCek tajnik, za njimi su iáli sol- 
daCki officiri. Od bana na dva korake je 
slal jeden mladi, dobro obleCeni Clovek. Kad 
je ban na dva korake dalko doáel, ov 
mladi Clovek pograbi vu désnu ruku revol- 
vera i spro2il ga je. Atentat se vu cirkvi 
pred velikami vratmi pripelil.

Zivio Horvatska! — zakriCal je i s tém 
je nacilal bana. Как se je revolver 9pro2il, 
Skerlec je jako poblédel i miren ostal. Bez 
réöi je dalje iáéi i pred vratmi slojeCi auto
mobil se zruáil. Samo tarn su zeznali, da je 
ban plezéran. Vu cirkvi je puno policajov 
bilo. Kak je revolver pocii, jeden policaj 
odmah se na napadaCa hitil i tak je ov né 
mogel joá jedenput streliti. NapadaCu ime 
je DojCiC látván iz Ludbrega. Vu Amerikije 
bil veC viáe lét i samo zato je doáel dimo, 
da ustreli bana. Так je sam vaiuval odmab 
vu cirkvi, gde su ga vlovili. Taki su ga zve- 
zali i na policiju odtirali.

Skerleca su odmah vu ápital odpeljali, 
gde su mu kervavu opravu slékli i pogle- 
dali, gde je plezéran. Kuglja je prék désne 
ruke zletéla i veliku ranu napravila. Taki 
su ga operérali i misliju, da za nekoji dán 
bude mogel veC vun iti iz ápitala.

— Sedemdesetsedem lét star mla- 
dozenja i osemdesetdvé leti stara 
zaruénica. Vu KeCkemétu Tóth látván veC 
Ceterdeset lét skup 2ivi sa Kertész Juliom. 
Sad su varaákoga naCelnika prosili, da naj 
jim odpusti ozova, da se s kim predi mo- 
reju zdati, jerbo nebi radi tak vumrli. Na- 
Celnik jim je ozova odpustil i odredil je 
jednomu óinovniku, da naj starce na stanu 
skup zda, jerbo su veC tak stari, da nemo- 
reju na varaáke hi2e iti i slu2benu 2enilbu 
tam zveráili.

— Po krvolocnosti krvolocnost.
Na maroávaáarheljskim putu isker kre 2el- 
jeznice su 2andari mrtvoga naáli Nyilas Al
berta. Na mrtvim télu se poznalo, da predi 
su zaklali nesreCnoga Cloveka i onda 9U ga 
deli na áinje, to boá, da ga je vlak zgazil. 
Zandari su do vezda nikaj né mogli pozve- 
diti. Nyilaáovi pajdaái Dandalo Janoá i Bioá 
Mikloá posvadili su se nad tem, áto bi bil 
mogel Nyilasa zaklati. Vu Stricingi Dandalo 
zeme napré 2epni no2 i tak je Bu2a vpiCil, 
da je tam na lice mesta duéu spustil. Krvo
loka su prijeli.

— Srecno umorstvo. Praäek Lina 
áestnajst lét stara kolnerica pred brzovlak 
se hitila. Céli vlak je prék nje odiáel, ali 
puci se nikaj nije pripptilo. samo jeden lanec 
ju je fnalo po Céli vudril. PreveC je zaljub* 
lena bila i sbog toga se je átela skonCati



806 sz. 1913. végreh.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bir. végrehajtó az 1881. évi LX. 
t-c. 102. §. értelmében eiennel közhírré 
teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróságnak 
1913. évi V. 483/1 sz. végzése következtében 
dr. Kovács Lipót ügyvéd állal képviselt 
Csáktornyái Gőzmalom R.-T. javára 198 К 
56 f. s jár. erejéig 1913. évi julius hó 
22-én foganatositott kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 900 koronára becsült kö
vetkező ingóságok u. m. 3 drb. kanca ló 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 1913-ik évi V. 481/1 sz. végzése folytán 
198 К 56 f. tőkekövetelés, ennek 1913. évi 
március hó 18 napjától járó 5% kamatai 
l/*7o váltódíj és eddig összesen 99 К 09 
f-ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig Felsőpálfán alperesek lakásán leendő 
megtartására

1913. évi augusztus hú 27-én d. u. 2 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett 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. I.-. 120. §. értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Perlak, 1913. aug. 10. 710

2602/ik. 913. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Lakó 
Imre letenyei ügyvéd végrehajtatnak Meurics 
Ferencné szül. Prager Katalin luttenbergi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 253 kor. 
20 f. tőke és jár. iránti végrehajtási ügyében 
253 kor. 20 1. tőke, ennek 1912. évi no
vember hó 12-től járó 5% kamatai és 31 К 
árverés kérelmi költség erejéig a nagykanizsai 
kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. járás
bíróság területéhez tartozó s a végrehajtást 
szenvedő tulajdonát képező a robádihegyi 
117 sztkvben 152 hrsz. a. felvett egész 
ingatlan 300 kor 147 sztkvben 194 hrz.-z. 
alatt felvett egész ingatlan 332 kor. 118 
sztkvben 153 hrsz. a. felv. egész ingatlan 
1432 kor 429 sztkvben 155/b brzsz. alatt 
felvett egész ingatlan 284 korona becsáron 

1913. éli Oktober hó 8-án d . j U O  órakor
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Árverési hirdetmény. I I /II
A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi I P l I P  j P 7 f l |  Д П

hatóság közhírré teszi, hogy dr. Lakó Imre I f i  II П I f i /  f i  I f i  | J  
ügyvéd letenyei lakosnak lvanovics Lénárd Ш
muracsányi lakos elleni végrehajtási ügyében ■ ■ / |
772 kor. lőke, ennek 1913 évi március hó 1 1 1 f i  О  f i  A  f t  t Y О  I/
4-ik napjától járó 8% kamata, 61 kor. 20 f |||||||||rtfiJJIIK  
eddigi 32 kor. 29 f. árverés kérési, költség U  J  U  U  1 1 U U ß U  l l  
behajtása végett a nagykanizsai kir. törvény
szék és a perlaki kir. járásbíróság területén Г^рУ®82'. k iv ite lben  n agy  v á la sz 
fekvő a muracsányi 2033 sztkvben felvett te k b a n  k a p h a t ó :
1962/b hrsz. ingatlan 23 kor., az u. o. 2033 (Fischet Fülöp) STRAUSZ SÁNDOR
sztkvben felv. 19b2/c hrsz. mg. b l kor., azl könyvkereskedésében.

felséges ízű fehér vagy aranysárga csemege mézet
582 82—* 5 kp* os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a
.M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest. Váci-ut 108 aí*. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosíás!

Robádihegy községházánál dr. Lakó Imre 
ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg
tartandó nyilvános árverésen eladatni lógnak 

Kikiáltási ár a  fentebb kitett becsái 
melynek felénél alacsonyabb árou az in
gatlan el nem adatik.

Csáktornya 191Я inniim 90 70R

i u. o. 2033 sztkvbeo felvett 1994/a hrsz. ing.
- 7 kor., az u. o. 3463 sztkvben felv. 3482 
. hrsz. ingatlannak B. 19 sorsi. a. fele 25 kor.,
* az u. o. 3463 sztkvben felv. 3483 hrsz. ing. 

B. 19 sorsz. a. fele 49 kor., az u. o. 1686 
sztkvben felv. 2345 hrsz. ingatlannak B. 21 

► sorsz. a. Me 63 kor., az u. о. 5211 sztkvben 
j felv. 560 hrsz. ing. legelő és erdő illetőségnek 

B. 5 sorsz. a. fele 325 kor., a murakirályi 
1729 sztkvben íelv. 576/a hrsz. ing. B. 16 
sorsz. a. fele 196 kor, az u. o. 2327 ss.

I tkvben felv. 1622/a/180/a hrsz. ing B. sorsi.x  
a. tele 58 kor., a ligetvári 1682 sztkvben 
felv. 867/b hrsz. ingatlannak В 11. sorszám 
alatti fele 297 kor. össesen 1104 kor. kiki
áltási árban, mint becsárban a muracsányi 

! ingatlanok
1913. évi szeptember hó 18-ik napján d. e. 9 órakor

Muracsány községházánál, a murakirályi in-
1 gatlanok

1913. évi szeptember hó 18-lk napján d. u. 3 órakor
: Murakirály Községházánál, a ligetvári ingat
lanok pedig

1913. évi szeptember hó 19-ik napján d. e. 9 órakor
Ligetvár községházánál dr. Lakó Imre ügyvéd 
vagy helyettese közbejöttével megtartandó 

I árverésen eladatni íognak.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 

I melynek 2/3 nál alacsonyabb áron az in- 
ígatlan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
i 10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Perlak, 1913 jun. 11. 706



M e d j im u r j e Broj 34.

Srbia neCe jód do kraja demobilizérati, 
jerbo joá se boji, da nebi turCin i proli 
Serbiji vdiral. S tém se bude na zadnje boj 
lakluCil, da turCin itak nazad bude dobil 
nekrtj ud prveáoga imanja. Ako bude mogel 
Drinapolja i okolicu zaderZati, nebude tak 
slab, как su to predi mislili.

RjeC iz Pétervara piSe, da su naznanje 
dali turskorau kormanu, ako Turski orsag 
nebude se poCel drugaC zaderZavati, Ruski 
orsag je presiljeni silóm vu Mali-AZiji reda 
napravili i svrho toga za nekoji dán svoje 
Serege vu tursko imanje poslati.

Vu Konátantinapolju odredili su, da joá 
jedenpul budu svim europanskim kormanom 
prijavili, da neimaju nakanenje prék Marice 
riéke stupiti. Takodjer su odredili i zapoved 
poslali turskomu vodji, da ako je veC prék 
Marice riéke stupil, da odmah naj nazat 
potegne eoldaCiju i tam naj poCeka daleáno 
zapoved.

Sa'd Hail paáa herceg pohodil je Giers 
ruskoga konzula i pred njim je tajil to, da 
turski Seregi zavzeti hoCeju DedeagaC varaáa 
i da bi nakanenje imali vu Bulgariu vdrti. 
Turski Seregi su samo s bog sile prék Ma
rice riéke odiáli, da pozvédiju, как stoji 
bulgarska vojska i kad su to spregledali, 
vodja )e odmah odredil, da su se nazat 
potegli i denes su joá na ov kraj riefce.

íz Sofije pák bulgarci Cisto drugaC ja- 
viju, как se turska vojska sponaáa. Odonut 
pák tak piáeju, da turski regimenti viáeput 
su vu Bulgariu vdrli, bliZnja sela spoZgali 
i porobih, stanovnike koji su ni za vremena 
vuéli. zaklali su je, ili pák sobom odegnali.

T<k tu2i jeden drugoga i nigdar néje 
znati zas gurno éteri laZe, ali éteri istinu 
povéda. Stoga je samo tuliko videti, da bor* 
meé jóé te né mir nastal na Balkanu i jóé 
vnogo yode bude po Marici steklo, doklam 
se tam vmirili budu. Videti je nadalje, da 
bormeé tamoénjo ljudstvo strahovilno vnogo 
terpi od bója i da strahovitnoga kvara ima, 
kojega rnu nigdar niééi nebude povrnul.

Csáktornya, 1Й13. augUstuS 24t.

К AJ JE NOVOGA?
— Kakvo vréme bude? Sirius zvani 

prorok t;<k proroéi, da 9ept< mbra meseca 
doslit lépő vréme bude, ali zalo • doeta rno- 
ker bude, jerbo viáeput bude déZdj i viher. 
Po or.-agu viőeput i vu viáe mesti curelo 
bude, ati ov déZdj i vihri nebudu stalni. 
Po sevru mrzlo bude nastalo. Od septembra 
2 2  ga poéernéi obiéno mrzlo i deZdjovno 
bude, iicgdi i snég bude se skazal, osobito 
okolo bregov. Ako pák bi se naravski vréme 
stopilo, veliki vihri i dosta tuCe se moői 
nadjati. Oktober n.eseca lépi dani budu, 
samo od dvajsti drugoga bude mrzlo, po 
niest*h zadovolen snega bude i zemlja se 
zmrzne. Sva ki mesec bude potres, koj se i 
pri пан bude Cutil. Prorok nadalje opornina 
pol jodeln vce, da nesmeju niti jednu minutu 
zamudili. ako po redu hoCeju jesenske posle 
obavili. Jesen dugó bude trajala, ali mokra 
bude. Vréme do novembra desetoga krotko 
hoöe bili, od desetoga, jedenajstoga poéme 
snég paiati. Od develnajstoga opet bude 
curelo p j célim orsagu. Stalne zime néje 
se treba bojati, jerbo vnogipul bude curelo 
i vié*put bude vréme megleno.

— Fertal milljuna prék Atlanti- 
oceana. I)a ly Mail najglasovitnrée i naj- 
vekáe » nglezke novine fertal milljun korun 
nagrade da|u onomu drzovitomu zrakoplivcu, 
koj íz Amerike vu Englezku ili pák íz Eng-

lezke vu Am eriku zleti. Svakom u je dopuá- 
Ceno vu ovim vetrovanju uCestnik biti. Do- 
puőéeno je, gde gud na vodi dőli se sesti, 
poéinuti se i benzina si na klasti, ako takvu 
priliku najdeju. Zvrhu toga od Am erike, do 
Europe tri veiike ladje budeju nastavljene  
i na öve ladje se slobodno dőli spustiju. 
Letjeti samo tri dni smeti, tojest 7 2  vure. 
Za vezda jóé neim aju takvu maáinu, koja 
bi podjednoma mogla 72 vure vu zraku  
biti. К  letu segurno bude jeden ili drugi 
drzoviti zrakoplivec próbál za slu íiti ovu ve- 
liku svotu Как se Cuje veC i délaju za ov 
barat maéine.

— Zatukel je mater. Manoáái Pavel 
poljodelavec srditostjom i vu pijanéCini po
hodil je svoje stareöe, s kojemi je né mogel 
vu miru Ziveti. Kak je vu hiZu stupil, od
mah se je poCel bludno svaditi sa roditelji. 
Zvrhu toga mati ga je plaéué tirala vun. 
To je tak rezsrdilo Manoöáija, da je pogra- 
bil sekiru i materi je célú glavu zdrobil s 
njom. Otec i dvoja deca su komaj к suse- 
dom vuöla pred rabijatuáom. Hitvalnoga Clo- 
veka su Zandari vlovili i sudu prék dali.

— Pijanoga cloveka krvolocnost. 
Vu Pariáu na jedni vulici policaji po nőéi 
su na putu jednu mrtvu Zensku naéli, koja 
je sva vu krvi bila. Policaji su iáli na átok 
i tam su vu jedni sobi jednoga pijanca 
naáli, koj je ravno onda najlepáe spaval. 
Poleg njega jedno pet lét, jedno pák tri lét 
slaro déte se plakalo. Pijanca su prebudili, 
ali on je nikaj né zna! od sebe. Jedno déte 
je povedalo, kaj se pripetilo. »Japa je prijel 
mamii za noge i hitil ju je vun kroz obiok.« 
Susedi pák su valuvali, da Culi su veliku 
larmu, takodjer i Zensku su Culi strahovitno 
zakriCati i po kriéu potlarn je sve vtihnulo. 
Krvoloka su zaprli.

— Odsekel je sestri ruku. Poleg 
Nugykanizse, vu Eszteregnje zvanoj obCini 
Parti látván jedenajst lét star deéec sekirom 
se igral i drva je poCel cépati. К njemu je 
doála devet lét stara MariCika i déla je na 
drévu ruku. DeCec je zamahnul sekirom i 
tak nesreCno vudril á njom, da je sestrici 
desnu ruku odsékel. Pucka je od veiike 
muke vumrla.

— Milost. Osemnajstoga v pondeljek 
je bil naéega kralja Ferenc Jozefa rodjen 
dan. Vu ovi priliki kralj je osemdeset i pet 
odsudjenim knvcum odprostil kaétigu i to 
su njim v pondeljek odmah na glas dali.

— Vtoplena ladja. Ungaro Croata 
zvanoga druZlva »Tátra« imenuvana ladja 
od Pole na tridesetpet kilometrov se vtopila. 
Erzherzog Friedrich zvana taborska ladja 
odmah je iála na pomöC, ali samo od ladje 
osobe je mogla od segurne smrti odsloboditi.

— Bestiáim otec. Budapeátinski de- 
tektivi prijeli su Hódy Janóé Celerdeset lét 
staroga teZaka. Strahoviten gréh ga téréi. 
Prevaril je svoju pravu áestnajst lét Juliáka 
zvanu pucu i zatem poCeli su skup gospo- 
dariti, как muz i zena. Beátialni otec sve 
je zapil, kaj je puca zasluZila i kad mu je 
viáe né mogla sluZiti za Zganicu, poCel ju 
je tuCi. Puca se navolila bludnoga Zivlenja 
i sama je prijavila otca. Bcátialca su zaprli, 
pucu pák sn vu épital spravili.

— Tragédia jednoga obitelja. Kisá 
JoZefa Zena sopuna je kuhala. Juliáka pet 
lét stara Cerkica na se je polegla vrélu 
tnaéCu i tak je zgoréla, da je na kralkoma 
vumrla. Doklam su roditelji na sprevodu 
bili, domaj je Celiri lét star deöec jim vu 
éarlachu vumrl. Jóé né su pokopali deCeca,

veC je i tretje déte mrtvo bilo, takodjer od 
éarlacha.

— Atentat protl Skerlec baronu
banu. V  pondeljek n a kraljov rodjen dán, 
kad je Skerlec od meée idei, strelili su iz 
revolvere na njega i kuglja ga je plezérala 
na desnoj ruki.

Vu cirkvi velika parada je bila. Meáu 
je Bauer Anton koadjutor sluZil, na kojoj 
su svi sluZbeniki nazoCni bili. Skerlec Iván 
namestni ban sa HavliCek tajnikom na 
automobilu se ob deveti vari dopelal vu 
cirkvu. Taki je na svoje mesto iéel i tam 
je ostal do desete vure.

Po deseti vuri je s viáemi sluZbeniki iáét 
vun iz cirkve, na désno i na lévő 9tran 
vnogo ljudstva je stalo. Najprvi je Skerlec 
Ivan baron iáéi, za njim Fodrócy, Boánjak 
dr. i HavliCek tajnik, za njimi su iáli sol- 
daCki offíciri. Od bana na dva korake je 
stal jeden mladi, dobro obleCeni Clovek. Kad 
je ban na dva korake dalko doéel, ov 
mladi Clovek pograbi vu désnu ruku revol- 
vera i sproZil ga je. Atentat se vu cirkvi 
pred velikami vratmi pripelil.

Zivio Horvatska! — zakriCal je i s tém 
je nacilal bana. Как se je revolver sproZil, 
Skerlec je jako poblédel i miren 09tal. Bez 
réCi je dalje iáéi i pred vratmi slojeCi auto
mobil se zruéil. Samo tarn su zeznali, da je 
ban plezéran. Vu cirkvi je puno policajov 
bilo. Kak je revolver pocii, jeden policaj 
odmah se na napadaCa hitil i tak je ov né 
mogel joá jedenput streliti. NapadaCu ime 
je DojCiC látván iz Ludbrega. Vu Amerikije 
bil veC viáe lét i samo zato je doáel dimo, 
da ustreli bana. Так je sam valuval odmab 
vu cirkvi, gde su ga vlovili. Taki eu ga zve- 
zali i na policiju odtirali.

Skerleca su odmah vu épital odpeljali, 
gde su mu kervavu opravu slékli i pogle- 
dali, gde je plezéran. Kuglja je prék désne 
ruke zletéla i veliku ranu napravila. Taki 
su ga operérali i misliju, da za nekoji dán 
bude mogel veC vun iti iz ápitala.

— Sedemdesetsedem lét star mla- 
dozenja i osemdesetdvé leti stara 
zarucnica. Vu KeCkemétu Tóth látván veC 
Ceterdeset lét skup Zivi sa Kertész Juliom. 
Sad su varaákoga naCelnika prosili, da naj 
jim odpusti ozova, da se s kim predi mo* 
reju zdati, jerbo nebi radi tak vumrli. Na- 
Celnik jim je ozova odpustil i odredil je 
jednomu Cinovniku, da naj starce na stanu 
skup zda, jerbo su veC tak stari, da nemo- 
reju na varaáke hiZe iti i sluZbenu Zenitbu 
tam zveráili.

—■ Po krvolocnosti krvolocnost.
Na maroávaáarheljskim putu isker kre Zel* 
jeznice su Zandari mrtvoga naáli Nyilas Al
berta. Na mrtvim télu se poznalo, da predi 
su zaklali nesreCnoga Cloveka i onda su ga 
deli na áinje, to boá, da ga je vlak zgazil. 
Zandari su do vezda nikaj né mogli pozve- 
diti. Nyilaáovi pajdaái Dandalo Janóé i Bioá 
Mikloé posvadili su se nad tem, éto bi bil 
mogel Nyilaáa zaklati. Vu Stricingi Dandalo 
zeme napré Zepni noZ i tak je BuZa vpiCil, 
da je tam na lice mesta duéu spustil. Krvo
loka su prijeli.

— Srecno umorstvo. Praáek Lina 
áestnajst lét stara k^lnerica pred brzovlak 
se hitila. Céli vlak je prék nje odiéel, ali 
puci se nikaj nije pripetilo. samo jeden lanec 
ju je malo po Celi vudril. PreveC je zaljub- 
lena bila i sbog toga se je étela skonCati.
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806 sz. 1913. végreh. Robádihegy községházánál dr. Lakó Imre u. o. 2033 aztkvbeo felvett 1994/a hrsz. Ing.
Árverési hirdetmény. ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg- kor., az u. o. 3463 sztkvben (elv. 3482

Alulirt bir. végrehajtó az 1881 évi LX larta“dó n? i,váflOÍ árve/ésen e'adatni lógnak, hrsz. ingatlannak B. 19 sorsa. a. fele 25 kor, 
t-c. 102. §. értelmében ezennel közhírré , Klklál'ásl ár a fenlebb Intelt becsár az u. o. 3463 sztkvben felv. 8483 hrsz. ing. 
teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróságnak m? ynek, Ге1ёпё1,  •!«c*onT»bb áron az in- B. 19 sorsz. a. (ele 49 kor., az n. o. 1686
1913. évi V. 483/1 sz. végzése következtében 8 ®L"em on ™  9zlkvben rfe'v i 345 hrsz in«allannl,k B 21
dr. Kovács Lipót ügyvéd állal kénviselt Csáktornya, 1913. |unius 20. 706 sorsz. a. fele 63 kor, az u.o. 6211 sztkvben
Csáktornyái Gőzmalom R.-T. javára 198 К ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ и  ,e*v- b39 br8Z in8- legelő és erdő illetőségnek 
66 f. s jár. erejéig 1913. évi julius hó i~ 7=  ' 1 P795Q sor,sz *• fe)e, 323 ког: a ,nurak'ra'yi
22-én foganatosított kielégítési végrehajtás I  m b  ■ 1729 sztkvben felv. 576/a hrsz. ing. B. 16
utján lefoglalt és 900 koronára becsült ко- I  _  Ä  ___  | 90r9Z' a , fe'eJ . 9® konr;  az u 0 2327 «•
vetkező ingóságok u. m. 3 drb. kanca ló | J 1  ^ 9  Ш *  !  tkvb?n fplv. 1622/a/180/a hrsz. mg. В sorsx.
nyilvános árverésen eladatnak. 5  J r V  H | M  S  I  i  ! j  ' L Ü t 0' 1 * ’'getvari lb82 sztkvben

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbi- ■ !  ^  н . У  " 'ва,|аппак<В J 1, sor9za,n
róság 1913-ik évi V. 481/1 sz. végzése folytán j A LEGJOBB MAGYAR NAPILAP I  £ fi*'. .e ? 297 kor ossesekn 1104 kor klkl; 
198 К 56 f. tőkekövetelés, ennek 1913 évi I  |,ццц,ц,Д!M S l b  íШ  Г ’ 8 -uracsányi
március hó 18 napjától járó 5% k a m a ta i! I  Г ™ .  *1. . - ..  .. . n ,
*/•'/• váltódíj és eddig összesen 99 К 09 1| H íre i f r i s s e k  é s  i g a z a k !  I ‘ 93' ®»í<«ber há tut napján 1 I. 9 érikor
f-ben biróilag már megállapított költségek! « . . .  ■ Muracnány községházánál, a murakirályi in-
erejéig Felsőpálfáu alperesek lakásán leendő ■ d*n mozzanatáról számot ad, sportrovata щ ^
megtartására | * »port minden ágának eseményeiéi hűen ■ 1913. éli szeptember hó 18-lk napján 1 u, 3 órakor

1913. áll augusztus Itt 27-4« d. u. 2 érája | .  " 'Г -ч х -и  - I  Murakirály Községházánál, a ligelvári ingat-
határidőül ki tüzelik és ahhoz a venni szán- (  I ™ DCl” 6 S  KlJ fÖlcf П3 p í - II ■ lanok pedig
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy | e s e m é n y e i t  ■ Í9Í3, SZ8|,teinl,er N-ik napján d. e. 9 órakor
az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107. ■ a tegmegbizh.tóbb tudósítók távirati és te. !  Ligetvár községházánál dr. Lakó Imre ügyvéd
és 108. §-a értelmében készpénzíizelés mellett !  lefonjeientései alapján leghamarabb közli I  vagy helyettese közbejöttével megtartandó
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfog- ■ л * árverésen eladatni lógnak,
nak adatni. I  AZ L »ST  | Kikiáltási ár a fenlebb kitett becsár

Amennyiben az elárverezendő ingósá- | megjelenik a fővárosban dán I órakor ée a (m elynek 2/3 nál alacsonyabb áron az in
gókat mások is le- és felülfoglaltalták és | «<• « «••ő gyorsvonattal érkezik városunkba ■! gatlan el nem adható.
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen | Ara 6 fillér! | Árverezni kívánók tartoznak a becsár
árverés az 1881. évi LX. í.-. 120. §. értei- ■ ■. — ..........  -  ■I10°/.~át készpénzben vagy óvadékképes pa-
méhen ezek javára is elrendeltetik. ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ И !  pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Perlak, 1913. aug. 10. 710 ;.шо/(к m 3  ------------------------------  Perlak, 1913. jun. 11. 706

2602/tk. 913. Árverési hirdetmény. Árverési hirdetmény. I | *r|
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi I Ц | | Ц | Д 7 м | 0 П  

tkvi halóság közhírré teszi, hogy dr. Lakó hatóság közhírré teszi, hogy dr. Lakó Imre y | Q | l
Imre letenyei ügyvéd végrehajtatónak Meurics ügyvéd letenyei lakosnak Ivanovics Lénárd I*
Ferencné szül. Prager Katalin luttenbergi muracsányi lakos elleni végrehajtási ügyében ■ | / ■
lakos végrehajtást szenvedő elleni 253 kor.j772 kor. löké, ennek 1913 évi március hó 1 1 1 f i  f t  f t  Л  Of f t  I/
20 f. tőke és jár. iránti végrehajtási ügyében 4-ik napjától járó 8% kamata, П1 kor. 20 f 1 1
253 kor. 20 t. tőke, ennek 1912. évi no- eddigi 32 kor. 29 f. árverés kérési, költség U  J  M  U  1 1 W  W l l  
vember hó 12-lö! járó 5% kamatai és 31 К behajtása végett a nagykanizsai kir. törvény-
árverés kérelmi költség erejéig a nagykanizsai szék és a perlaki kir. járásbíróság területén művészi kivitelben nagy vá lasz-
kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. járás- fekvő a muracsányi 2033 sztkvben felvett e ban kap atPs
bíróság területéhez tartozó s a végrehajtást 1962/b hrsz. ingatlan 23 kor, az u. o. 2033 (Fischel Fülöp) STRAOSZ SÁNDOR
szenvedő tulajdonát képező a robádihegyi sztkvben felv. 1962 c hrsz. mg. 61 kor., azi könyvkereskedésében.
117 sztkvben 152 hrsz. a. felvett egész ~ ~ i ■■■ ■ ..... S S
ingatlan 300 kor 147 sztkvben 191 hrz.-z. f e l s é q e s  ízű  fe h é r  v a q y  a r a n y s á r g a  c s e m e g e  m é z e t

eSzmgaían 5 kS‘0S csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a
1432 kor. 429 sztkvben 156/b brzsz. alatt .М Е Н *  a m a g y a r  méhészek értékesítő szövetkezete,
fe,Ve" 1913! e*i 'október 'hl Budapest.Váci-ut, Ю8 aí. Szakkérdésekben díjtalan fel világosiági
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t  2Ж fV  1 1 1 П  S k  В  Bükk vagy gyertyánhasábfa se ie jtm en tes  szép 1
t n s i l U I U I B K f f  ' ‘ m inőségben 10.000 kg-kint Csáktornya vasútállomásra $  
® felvétetik " H 8 I® állítva 175 koronáért bármikor kapható és megrendelhető Ц
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! S Í S í S Í K t  I pályázati hirdetmény.
J1 j e m e  f e t e s  h á z  |
1 1 1 ■  у  - 2  Betöltendő a felsőmihályfalvai róm. kath. népiskolánál megüresedett tanítónői állás

I I I I  ДД  Ц  I  ( |  f- évi szeptem ber e lsején. Javadalma : államsegéllyel törvényszerű fizetés, évi 12 0  К lak-

] I I =  Bővebbet ZAKÁL HENRIK ügyvédnél. =  \\ bér’ évi 60  K  faála,ánT- Muraközi horvát nyelven is beszélők előnyben részesülnek. Működési 

{ í Q Q Q ß Q Q Q Q Q O O Q Q O Q Q l  j  bizonyítványokkal is felszerelt kérvények f. évi au g u sztu s hó 3 1 -ig  alulírotthoz küldendők

~  »  * ,  , , . ,  Felsőmihálvfaiva, posta Mikeavár, 19 13. auc. 18.
W ST Egy-ket tanuló-
8 г Ж в . Ч й 1  C h a l í c z  f e r e n c  j

h plébános, iskolaszéki elnök, t
Czim  a kiadóhivatalban. _____  |

P r i i l i n ) ^  cS CÖZ8 c 9füg>>í c ig a r e t t a  h ü v e l y  e'e p a p í r  a n c o n a r c o t íc o

I  Ж Ц 3 1  C U Ü  v a t t á v a l  ♦  Kapható: SÁNDOR) papirkereskedésében Csáktornyán
——^ щ̂'^ втшТ^1̂ 11̂ ттт,ття*тт'твтйт*т**я *я **—* яятяшштшштшшшттшвшвшття*ш1*
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G abona A rak .  —  Ciena Sitka.
mmázsa 1 го.-cent, J kor, till.

Búza Pdeuica le—w.ooig
Hozh elsőrendű Hr?,
Árpa Jeőmen 14 0 0

! Zab Zob 14 00
! Kukoricza Kuruza soha 17 00 —

Fehér bab uj Grab beli 18 00
Sárga bab * in ti 16 00 —
Vegyes bab » zinéftan 15 00

I Kendermag Konopljnnosem« 20 00— 
Lenmag Len 20 0 0 -
Tökmag Koséice 25 00 —
Bükköny j Grahorka 16 00 —

Г С Х С Budapesten. A'jAri és téli 
L b d S Z d l IU r U U  g) úgy hely, я magyar lig á i 
musrend tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizü radioaktív 
gyógyforrásai, modem berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek 
es urak résiére. Török-, kő- és m árvány fürdők. hőlóg-, 
szénsavas- ós villamos-vízfürdők. A fürdők kitűnő ered
ménnyel használtatnak főleg csuzos hunt almuknál és ideg
bajok ellen, lv ó -кига a légzőszervek hurutos eseteiben s 
altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak. Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld AZ WAZUA TÓSÁCí

в в в в в & ж т т т т т

Az emberi kéz mint sérvköté 
SEISATIÜS Ш Ы Ш У !

Kérjen ingyen prospectust!

Zárt Doritékban portómencesen küldi

Р01.ЫГ2ЕН SEPAMPULATDRIUH
speciális orvosi rendelőintézet

ВИРАРЕ5Г. VII., Rálfóczi'Ut ». Fílemelet. "

Kiadó lakás.
Arpal-u. 3. й. № I. id e i
egy három szoba, konyha

stb. mellókhelyiségek- 
böl álló lakás folyó 

évi október hó 
1-ére k ia

dandó.
«•« 7 •

U G Y A N O T T  F Ö L D S Z IN T  
IR O D A H E L Y IS É G N E K  A L
K A L M A S  2 SZOBA KIADÓ. 

Bővebbet lapu n!K Kiadóhivatalában.
ti----------------------- --------------------------------- I I I

»MUBAKÖZt 34 й2Лт

Lévák M ár я ilj. Novák Hűlné végrh s zm v

•-'0ii7/tk 1913 4 " u
drávavásárheKi .4000 tjHvben 2474/1249. brsz. eg. ing 4 К

1. Árverési hirdetmény. i ” S  ” Г, ;; ” « ”
741 „ 1772/a „ ing. •/, r. 14 „

A Csáktornyái к ír. járásbíróság m int tkvi „ „ „ 1779/d „ „ „ r. 24 „
hatóság közhírré teszi, hogy dr. H ídvégi Miksa " ” ” 1474/ ,1{4e » » ” r 267 »•I Csáktornyái ügyvéd által képviselt M ur .közi j b< csáiun D rávavá-árhc ly község házánál
Takarékpénztár B T  v ég re h a jta tn ak  Novák ш  Mi szeptemb«r M 12-ik napjai d. t. 10 érakor
Fá! és neje L'*vák Mária drávavásárhelyi | , , ,  , %e . . . . ,
l»krtS v « g n -l» jtá *l e e n v -d e lt r t  - lle n i 52(1 К  dr ,Н к 1 п «' ksa b a k io n ,y a , И регон, ugy- 
löké ч jár. iránti v é g M ia jlfa i ВкуЯи-.. az ár v .gy  bolyéi . .«i közben,öltével m agtár 
v. résl az ISSI 1Л l e Ш.4  Ú t i  aijlatidó ny.lvanoa b.rö. á r v .r ^ e t ,  e l.d a ln i fog. 
alapján e lrc m H le , ш пи к folytán végrehaj-1 Kikiáltási ár a lentebb kitett beceár 
latónak 5 20  К  löké, ennek 1912. uov. hó m elynek felénél a 297  lirsz; a kétharm adánál 
9 napjától járó  67* kam ata, 6 К  GO f óvási.; alacsonyabb áron a többi ingáit, el nem adható  
»/„"« vallód! , 43  К  55 f perbeli, 39  К 10 f A bíróság megjegyzi, hogy jelen árverés  
végrehajtás kérelm i és 38 К  árverés kérelm i a drávavásárhelyi 297  sz tjkvben С 1 alatt 
költség és a még lelm erülendő költségekből Poszavfcz József és neje Gyöngyös Atlasz
ai ló követelés kielégítése végett a nagykuné lázi t pusztafai Lskósok javára  bekebelezett 
zsai к ír törvényszék és a Csáktornyái k ir k ikö lm ényi jógot nem érinti 
járásbíróság terü letihez tartozó s a Novák Árverezni k ívánók tartoznak a becsár 
Fái és neje Lévák Mária végrehajtást szén- i u e/e-át készpénzben vagy óvadékképes pa- 
vedeltek nevén álló pírban a k iküldött kezéhez letenni.
d.AvavásárhHYiie7».zijkvéb.nj2»6/*hr«eg4./. i . .g  Csáktornya, 1913 május. 20. 698

2129 1484/c " i% ;;
214f) 1296/b li>7 „ W W w 4 V V T W W V w w W w w W W

” 2424 " 2474/1117 ” " 40 " ------------------------------- ---------------- ----------—-- -------
2682 2474/624 hr ing IVIe 168 „
9068 „ leiveit erdő ni */, rész 2o „ E g y  j o  á l l a p o t b a n  l e v ő

bersáron Novák Fái végrb -zenv  nevén álló l e h e t ő l e g  P  u  c  h - f é l e
<liAvaváóárhelyi 297 u/ljkvben 1277 hr. egém ing. 1098 К I «  I

Ж ; Я К : :: :*%:К в Г е К р а Г
м ............... . J J ” m e g v é t e lr e  k e r e s i  é t ik .M 2í>3ii M »4 •4/11 In. и 141 %f

2ó3‘2 2474/619 mg •/, rém* 42 „ и г  Czlm : c lap  kiadóh ivata lában .
2647 „ 1 sore, a erdőin. '/* rém 20 „ I ------
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3292 tkv. 1913. részére 500 kor., az u. o. 493 sz. tkvben [ perlaki kir. járásbíróság tkvi hivatalában és
a A . , . 1 . . r /elv. 138/a hrnz. ingatlannak R 10  sorsa. a.la mnrakirályi ingatlanok
Árverési Hirdetmény. fele ю о  kor. a murakirályi 1440 szlkvben 1913. évi szeptem ber hó 12-lk napján d. e. 10 órakor

A perlaki kir. járásbíróság, mint tkvi íelv 232/3 hrsz. ing BI..$or<z. n. a perlaki Murakirály Községházánál dr. Hídvégi Miksa
lm lóság közhírré teszi, hogy Zselezen Ferenc 1419 számú y 4-ed része 579 kor, a perlaki! ügyvéd vagy helyettese közbejöttével ineg-
csáktornyai lakosnak Jurcsán Lőrinc nős Í4 I9  szlkvben felv. 870 b hisz ingatlanra ; tarlandó árverésen eladatni fognak.
Jegyűd Terézzel csehlakui lakos elleni végre- 258 kor. összesen 1437 kor. kikiáltási arban' Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár,
hajtási ügyében 4 9  kor. 40 f. tőke, l í  kor. mint becsárban és pedig a csehi kai ingái- melynek 2//e-núI alacsonyabb áron az ingat*
0 0  f. eddigi, 13 kor. 30 í. árverés kérési tanok lan el nem adható.
költség behajlása végett a nagykanizsai kir m  é , , .. ми, naDjart ^ e 9 0гаког Árverezni kívánók tartoznak a hecsűr
törvényszék, a perlaki kir. járásbíróság terű 1 0 % át készpénzben vagy óvadékképes pa-
tetén fekvő, a csehlakai 70 szlkvben leivel! I Csahlaka köz ^házánál, a perlaki ingáit июк pírban a kiküldött kezéhez letenni.
89 hrsz. ingatlannak tí 10 sorsz. a. 18/72 1913, évi szeptember hé 11-ik napjan d. u. 3 órakor Poriak, 1913. junius 3. 702
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$  könyvnyomdája könyv'kötészete $

könyv-, papír- és íroszerkeroskodésr ФI  ш щ .  I
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I jv  A legújabb gyorssajtökkal és segédgépekkel van felszerelve. -- Kiváltai minden 
$  néven nevezendő könyvnyomdái munkákat. a le^jiiláiiyosabb árak nndleii. ^

Könyvkötészetében mindennemű bekötések a legpontosabban és jutányosán ^
A  készíttetnek el. aí|
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