
Utánunk az özönvíz.
Pompadour asszony, XV. Lajos francia 

király hírhedt kedvese, mondotta e világ
hírűvé vált szavakat, mikor azt kérdezték 
tőle, hogy mi történhetik az ő erkölcstelen 
uralma után? »Utánunk az özönvíz !« Azaz: 
nem törődünk azzal, mi lesz azután, ha már 
mi nem leszünk uralmon, vagy magyar köz
mondással : aki hátul jön, tegye be az ajtót.

Körülbelül ez a nagy mondás jut 
eszünkbe, mikor a jelenlegi magyar társa
dalomnak teljes közömbösségét tapasztaljuk 
saját, balsors-sujtotta véreinkkel szemben, 
íme, egyik balhir a másik után érkezett, 
az ország vízben áll ott, külömben szelíd 
patakocskák tengerekké váltak, a Tisza úgy 
neki indult, mint ahogy Petőfi irta róla és 
elönté az egész Tiszahátat; Erdély nagy 
része teljesen viz alatt áll, a termés igen 
sok megyében jó részben oda lett. S ekkor 
az érzékenyszívű magyar társadalom, mtjly 
azelőtt egy árva gyermek balesetén megin
dult és ontá adományait bőven, a fülebotját 
sem mozdítja meg. M;vé lettél büszke ma
gyar nemzetem!

Emlékezzünk kisebb fajtájú szerencsét
lenségekre, melyek Európa egyes vidékeit 
érték, melyekre megmozdult az egész művelt 
világ s most a példátlan szerencsétlenséggel 
szemben a magyar társadalom teljes kö
zömbösséget tanúsít, holott, ha valamikor, 
most volna szükség egész országot felölelő 
akcióra, hogy az ínségesek sorsán enyhít
sünk, az árvák és özvegyek kezébe kenyeret

Mi a haza?
Irta: C s i t e  K á r o ly .

Pislogva ég a kis mécses Kepe Bálinték szo
bájában, alighogy vet annyi fényt az asztalra, 
hogy Lajcsi gyermek meglátja a tanító úrtól kapott 
szavaló könyvében a betűket. Fennhangon tanúi 
egy szép költeményt. Először csakis az első vers
szakot olvassa el, ötször is egymásután, mire már 
úgy elmondja könyv nélkül, hogy egy szótagot sem 
hibáz e l :

Tudjátok-e mi a haza?
Az a hajlék, hol születtünk,
Hol a dajka altatóan 
Dudolgatott dalt felettünk,
Hol az akác lombja borúi 
Ablak alatt az ereszre 
S eresz alján csicsereg a 
Villásfarku vidám fecske.
— Bárhova visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek !

Lajcsin kívül még hárman is vannak a szo
bában : az édesapa, az édesanya és a kis Misi. 
Ámde azok egyike sem hallja, hogy mit tanul a 
kis diák. A kis öcsik* ugyan, ha akarna, sem 
tudna még olyasmire figyelni. Hisz csak három 
éves a csöppség. Pacijaival játszik a pad végén. 
Eltört cserépkorsók fülel voltak azelőtt a lovai.

Ar édesapának pedig messze távolba, a kin
csek birodalmában kóvályognak a balga gondolatai 
s 6 vonja el egyúttal az édesanya figyelmét is a 
fia nemes buzgalma és lelkesedése mellől. Lel
ketlen kivándorlási ügynökök által hintett métely
csirák alkalmas talajra találtak a gazdagság után 
sóvárgó lelkében.

adjunk s a munkásnak legalább megélhe
tését lehetővé tegyük.

Pedig máskor, még külföldi szerencsét
lenségek esetében is, egész másféle jelensé
geket észlelhettünk.

Emlékezzünk csak a spanyolországi 
Murcia városka balesetére, melyet elöntött 
a Tajo vagy a Quadalquivir, vagy valamely 
más, vidáman hidalgó spanyol folyó. Az 
egész olyan lokális kis baleset volt, amilyen 
nálunk évenként, elő szokott fordulni, akár 
a Berettyó, akár az Ondava és Topolya 
környékén. Az élelmes spanyolok azonban 
fölhasználták a jó alkalmat és tele lármázták 
vele a világot. Egész Európa megmozdult 
tényleg, a Párisban megindult segély-akció 
hullámai hozzánk is elhatottak s a nagy 
segély-hangversenyre még Blahánét is elvit
ték Párisba magyar népdalokat énekelni s 
dűlt be a pénz a boldog hidalgók hazájába, 
kik, mint később kiderült, nem a szükölkö- 
dőknek adták a félmilliót, de saját zsebecs- 
kéiket boldogították azzal. Akkor még Ma
gyarország is adakozott Murciának és a 
hidalgóknak, pedig Murcia igazán Hekuba 
volt пекú»ik.

Nem vagyunk abban a példátlanul 
szerencsés helyzetben, amiben az észak
amerikai San Francisco város volt, midőn 
rövid három perc alatt a földrengés úgy 
tönkretette, hogy csak az égvakarók, me
lyeknek vasgerendázata ellenállott minden 
rengésnek, mutatlak, hol voltak egyes épü
letei a nagy világvárosnak. Milliárdok sem
misültek meg egy pillanat alatt, megrendült 
az egész emberiség. Egy jajkiállás harsogott

végig az öt világrészen, meg akarták indí
tani a világ legnagyobb segély-akcióját, mely
nek sok millió dollár lett volna az ered
ménye. S ekkor San Fraucisco lakosai ki
jelentették, hogy ők idegenektől egy centet 
se fogadnak el, ők saját erejükből talpra 
fognak állani. És talpra is állottak, az ame
rikainak azzal a macska-természetével, mely 
mindig talpra esik s annál inkább, minél 
magasabbról bukik alá. Hát ez perese 
Amerika volt, ahol a társadalom a legtel
jesebb önsegély elve alapján áll, ahol nem 
szoktak ahhoz, bogy mindent kívülről vár
janak, de ahol a büszkeség tiltja, hogy a 
kívülről jövő segélyt el is fogadja.

A magyar társadalomnak most is meg 
kell mozdulnia. Hiszen akkora mindenfelé a 
pusztulás s ennek következtében a nyomor, 
hogy tenni kell. Tenni gyorsan és hatha
tósan. Magyar véreinkről van szó és nem 
idegenekről. Azokról a magyar vérekről, 
akiknek a szerencsétlensége a Haza szeren
csétlensége. Akiknek a boldogulása a Haza 
boldogulása.

Ezeknek a megmentésére meg kell 
mozdulni* minden tényezőnek, bogy a kézőq
jövő segítség hiábavaló ne legyen!

Magyarország kultúrája az 1911. ívben.
X.

A Műemlékek Orsz. Bizottsága аг 1911. 
év folyamán több hazai műemlék (templom, 
falfestmény, vár, bástya) helyreállításán, be
fejezésén fáradozol!. A kiküldetések során 
több műszaki felvételt, lényképeket készített

— Eladom minden vagyonomat s úgy itt 
hagyjuk ezt a nyomorúságos fészket, hogy hírt 
sem akarok többé hallani ró la! — mondja gyűlö
lettel szívében a mostani s lelkesedéssel a jövendő 
Eldorádó hazája iránt. A mostanit azért gyűlöli, 
mert nem ád neki munka nélkül vágya szerinti 
kincseket s a másikért pedig azért lelkesedik, 
mert azt hiszi, hogy az majd mindazt bőségesen 
ontja neki.

— Kend eladhatja a magáét, de én nem 
válók meg a jussomtól s nem is hagyom el szü
lőimtől örökölt házamat, hazámat. Itt születtem, 
itt is akarok meghalni; — mondja könyes szem
mel az édesanya.

— Úgy?! . . . .  Ha neked így is jó, ám le
gyen a kedved szerint : nyomorogjatok itt. De én 
tovább nem túrom itt a földet; nem töröm ma
gamat csupán a mindennapi sovány kenyérért, 
mikor odaát tizenöt-husz korona napi munkabért 
is adnak az embernek.

— Mit ér az, még ha adnának is annyit, ha 
nincs otthona, hazája az embernek ! — mondja 
^szomorúan az asszony s Lajcsi pedig már a má
sodik versszakot tanulja s oly hangosan mondja, 
hogy csakúgy visszhangzik tőle a szoba.

— Hallgass már te gyerek I Saját szavát 
sem hallja az ember, oly zajt csapsz. Ha nem 
hagyod abba azt a hiábavaló tanulásodat, lűzbe 
dobom előled a könyvet! — kiált most Kepe 
Hálint bősz indulattal a fiára.

Lajcsi gyermek pár másodpercig merően néz 
a kis mécses vörö>es fényébe. Szíve szokatlanul 
dobog s szempillája rángatózik, mígnem forró

köny buggyan szeméből. Két karjára borúi az 
asztalon, úgy zokogja:

—  Hát édesapám nem szereti a h a z á t! . . .
—  Hallgass, oktondi kölyök t —  támadt az 

apa a fiára. —  M it tudsz te, haszontalanság ! . .  . 
Az az igazi haza, ahol könnyen lehet élni s jó  
dolga van az embernek.

II.
Zimankós márciusi este az idő. Dúdolva, si- 

vítva fuj odakint a szél, meg-megrázza az ősi 
rozoga ablakokat. Bent a szobában, az asztal egyik 
felén Kepéné asszony a kalendáriumban lapozgat. 
Az asztal másik oldalán pedig Misi, a kisebbik 
Kepe-gyermekverset tanul, ugyanazt, melyet nyolc 
évvel azelőtt Lajcsi bátyja tanult és szavalt el az 
iskolai ünnepélyen.

M ár az utolsó versszakhoz ju t Misi a tanu
lásban, mikor kopognak az ajtón s görnyedt, 
őszbecsavarodott, nagyon fáradt, beteg ember lép
be közibük.

—  Nini, az édesapám ! —  kiált fel ujjongva 
a Misi gyermek s a következő percben örömkönye- 
ket hullatva ölelkeznek össze mindannyian.

—  Csakhogy megjött édes jó a p á m ! —  
mondja áradozó szívvel a Misi gyermek.

—  Csakhogy haza vezérelte végre kendet is 
a jó  Isten I —  sóhajtja az édesanya.

—  Az, az, a jó  Isten hozott haza ! Megen
gedte érnem azt a boldog percet, hogy átléphettem  
még egyszer e hajlék küszöbét! —  mondja meg
tört, reszkető hangon a gazda s úgy roskad le a 
kályha melletti padkára.
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egyes történeti nevezetességű templomokról, 
várromokról. A bécsi katonai archívumban 
őrzött régi magyar váríelvételek közfll 27 
drbot másoltatott le a bizottság gyűjteménye 
számára.

Országos m. kir. Képzőművészeti Fő
iskola. Az 1911. év folyamán a Főiskola IV. 
éves rajztanár-, tanító- és tanítónőjelölljei 
és a befejező tanulmányokat végző művész
növendékek háromheti tanulmányútat tettek 
Olaszországban. E kiránduláson a Főiskola 
37 növendéke vett részt.

Tanév közben tájfestő kirándulások tar
tattak s az 1911. év közepén a Szolnoki 
Művészeti Egyesület telepén 3 havi figurális 
és tájfestői tanfolyam volt. A Főiskola ifjú
ságának, magánszorgalomból készült mun
káiból pedig Budapesten kiállítás rendezte- 
tett, melyet sokan látogatlak.

A Képzőművészeti Főiskola, néhány 
más, általános irányú hazai iskolával egye
temben részt vett az 1911. évi junius hó 
első napjaiban Hannoverben (Poroszország) 
rendezett nemzetközi rajzpaedagogiai kiállí
táson, mely alkalommal a magyar rajzok
tatás ismét nagy sikert aratott.

Az Orsz. M. Kir. Iparművészeti Iskola, 
mely az 1911. évben 30 éves múltjára te
kintett vissza, mélyreható szervezeti módo
sításokon ment át. Az összes tanulók száma 
1911-ben 486 volt. A nyilvános rajztermet 
350-en látogatták. A különféle műhelyekben 
(asztalos, nyomda, kőnyomó, textil, zomán
cozó. fémipari, kőfaragó, fafaragó, kerámiái) 
és a műhelytelepeken (gödöllői szőnyegszövő, 
halasi varrottcsipke, diósgyőri és tótsóvári 
verlcsipke-telep) serényen folyt a munka. 

f  Az Orsz. m. kir. Zeneakadémia az 1911. 
évben két kegyeletes ünnepet tartott. Nyil
vános hangversenyek keretében ülte meg 
Erkel Ferenc és Liszt Ferenc születésének | 
századik évfordulóját a nagy közönség szé
leskörű érdeklődése és elismerése mellett.

Az intézet tanárai, valamint növendékei 
az intézet körén kívül is sűrűn szerepeltek 
a nyilvánosság előtt.

Az intézet zeneműtár hangjegyállománya

— Feküdjék le, édes uram. Azonnal lebontom 
az ágyat. Hisz’, mint látom, alig birja magát, olyan 
beteg ! — noszolja az asszony aggódó szeretettel.

— Hagyjad csak jó feleség! Hadd ülök egy
kicsit itt. Oly jó melegség árad a kályhából . .
Aztán feküdtem odaát Amerikában nagyon sokat, 
majdnem fél éven át. Felrobbant a bánya, ahol 
dolgoztunk. Sokan életüket is vesztették, Enyém
hez sem volt sok remény. De a jó Isten megsegí
te t t : bár megtörtén, nyotuorékúl, visszasegített el
hagyott szülőhazámba . . .

Sokat beszél még Kepe gazda a viszontag
ságairól és szenvedéseiről, melyeken az idegenben 
átment. S Misi is könyes szemmel hallgatja hosz- 
szú ideig, rnignein eszébe jut, hogy a vers végét 
még nem is tudja, pedig már holnap reggel el 
kell mondania a tanító úr előtt. Azért ismét tanu
láshoz fog, halk hangon mondja :

Tudjátok-e mi a haza?
Mindnyájunknak szent bölcsője,
Őseinknek pihentető 
Szép virágos temetője.
Mindnyájunknak édes anyja,
Híven ölel kebelére . . .
Érte éljünk, ha kell, haljunk !
Áldás minden por szemére !
— Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek.

Kepe Bálint kezeit önkénylelenűl összekul
csolja, mint szent imádságot, úgy hallgatja.

— Ez az ! . . .  . Ez a haza! — mondogatja 
a vers minden sora után, mialatt úgy patakzik 
szeméből a köny, mint a bugyogó forrás vize.

____________ »MURAKÖZ«______________

az 1911. évben 9834 drb., a könyvtár mű
veinek száma pedig 1326 drb. volt.

Az Orsz. m. kir Színművészeti Akadé
miába beiratkozott 56 növendék. Az Aka
démia 9 vizsgálati előadást és 24 összpróbát 
tartott. (

Az Országos Szabadoktatási Tanács a 
közműveltség terjesztésében is kiváló munkát 
végzett az 1911. évbén.

A közigazgatási és igazságügyi tiszviselők 
továbbképzése érdekében az 1911. évben 
jog- és államtudományi továbbképző-tan- 
tolyam rendeztetett, amelyen 85 vármegyei, 
42 bírósági és ügyészségi tisztviselő és 52 
ügyvéd veit részt. *

A Budapesti К. M. Tud. Egyetem Föld
rajzi Intézet Földrengési Observatoriuma az 
1911. évben a kiterjesztett magyar földren
gési hálózat műszereinek íöljegyzését dol
gozta lel és tette közzé, külföldi összeköt
tetéseit az 1911. évben is tovább fejlesz
tette; egy ausztráliai seismologus európai 
tanulmányútján a budapesti observatoriumot 
is meglátogatta. A M. Kir. Orsz. Meteorológiai 
és Földmágnességi Intézettől a makroseis- 
mikus szolgálatot az Observatorium vette át.

A Magyar Földrengési Számoló Intézet 
az 1911. évben több nagyobb földrengés 
elemeit számította ki Nemkülönben számí
tásokat tett a kissármási gázkitörésre nézve, 
az azt előidéző nyomás és a földrengés 
erejére vonatkozólag.

A kultuszkormány tárcája költségveté
sében állandó jellegű évi támogatásban ré
szesítette a hazai tudományos és irodalmi 
társaságokat, számszerűit 23-at. Ezeken kívül 
számos tudós és író részesült az 1911. év
ben külföldi tanulmáoyútjában, itthoni mun- 
Kásságábán anyagi támogatásban.

Az 1911. év folyamán megbírálás, ille
tőleg engedélyezés végett beérkezett 3121 
könyv és pedig 142 középiskolai, 17 keresk.; 
iskolai, 13 tanító- és tanítónőképző-intézeti, [ 
63 polgári és felsőbb leányiskolái és 77 el. 
isk. tankönyv.

A kultuszminisztérium könyvtárának 
állaga az 1911 év végén 6895 kötet volt. 
Az 1911. év folyamán kikölcsönöztetett 1430 
kötet.

Színházak. A m. kir. Operaház (Dal
színház) az 1911. évben 257 előadást tar
lóit, melyek közűi jótékony célra rendeztetett 
8 előadás. Az Operaház megünnepelte Liszt 

! Ferenc, a világhírű magyar zeneművész, 
100 ik évfordulóját. A nézőtéri bevétel 
840.177 К-t telt. Szinrekerűlt 64 különféle 
dalmű, valamint 9 különféle ballet.

A budapesti Nemzeti Színház az 1911. 
évben 333 előadást tartott, ezek közűi 6 
volt jótékony célra. Nézőtéri bevétel volt 
733 490 K. 14 új darab és 9 felújítás emelte 
a műsor változatosságát. A színházi év leg
nagyobb művészi eseménye a Shakespeare- 
ciklus volt.

Az 1911. évben a vidéken 34 rendes 
szintársulat működött.

A kolozsvári orsz. nemzeti színház az 
1911. évben a nyári hónapokra új otthont 
nyert. Ezenkívül új színház nyílt meg Léván, 
Kaposvárott és Déván.

Szervezte a kultuszkormány az 1911. 
évben a magyar gyorsírás terjedése és fej
lesztése, nemkülönben a gyorsírási ügyek 
intézése érdekében az Országos Gyorsíró 
Tanácsol is.

Végűi a kultuszminisztérium hivatalos 
közlönye az 1911. évben XIX. évfolyamába

____________  (Vége.)

36. szám.

K Ü L Ö N F É L É K .
S z ó /  a  h a r a n g  . . •
S zó l a harang hárm asával,
J a j de búsan konganak,
Ahogy hallom, a szem em ből 
A  könyek csa k  om lanak, —
A k ko r  is  így zúgtak, búgtak  
A m ikor őt tem ették,
G yászos azó ta  a világ.
S zin te  sötét a nagy ég.

N efele jtsszin  koporsóját
Tele szó r tá k  virággal, 1
Úgy v itték k i  szive ttépő  
Zokogással, sírással,
É n  meg a nagy fájdalom tól 
N ém án néztem  utána,
Úgy te tsze tt, hogy m ost tűn ik  le 
Éltem  végső sugára.

Óh ha k i vihettek volna 
Vele együtt engemet 
S  koporsónknak ad tak  volna 
E gy k is  kö zös  sírhelyet,
M ennyi bútól, gyötrelem től 
Volna m entes a szivem ,
Mig így örök bánat közö tt 
H ervadozik életem

Z o m b o r y  G yu la ,

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás
ügyi m kir. miniszter Ruszwurm Kálmán 
oki. tanítót, gyógypaedagogiai tanítóvá ne
vezte ki.

— Eljegyzés. Mészáros Károly, daruvári 
Julián igazgató-tanító, eljegyezte Pauliár Jolán 
daruvári Julián tanítónőt.

, — Lánygimnazistak. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter egy, a közóhajt nagyon 
is kielégítő üdvös rendeletet adott ki a 
napokban. Elrendelte ugyanis, hogy a tanév 
elejétől a lányok is beiratkozhatnak a gim
náziumba rendes tanulóknak, ami egyértelmű 
azzal, hogy ezentúl lányok is járhatnak a 
fiúkkal vegyest gimnáziumba.

— Adomány. Festetits Jenő gróf Ömél
tósága a Csáktornyái Iparosok Dalárdájának 
100 К segélyt juttatott, melyért ezen a helyen 
is hálás köszönetét mond a dalárda elnöksége.

— Tanítók és tanítónők figyelmébe! 
Azok a tanítók és tanítónők, akik a vár
megye területén lévő áll. el. iskoláknál huza
mosabb ideig tartó helyettesítésre vállalkoz
nak, e szándékukat oklevelük eredeti vagy 
közjegyzőileg hitelesített másolatának bekül
dése mellett sürgősen jelentsék be írásban 
Zalavármegye kir. tanfelügyelőjénél. Egyút
tal közöljék lakóhelyüket és annak időköz
ben történő megváltozását.

— Beiratások. A helybeli állami ta* 
nítóképző-intezetben a f. hó 2—4-én történt 
beiralások alkalmával az 1. évfolyamra 35, 
а II. évfolyamra 34 а III. évfolyamra 18, 
а IV. évfolyamra 20, összesen 107 növendék 
iratkozott be. Az intézet Venisanktéját teg
nap szombaton. 9 órakor tartotta meg —
A gyakorló iskolába negyvenkét tanulót Ír
tak be.

— Állandó mozi. A Heinrich-féleállandó 
moziban a múlt hél slágerje egy artista 
dráma, A komédiások voll, a kilünÓ Ásta 
Nielsen szereplésével. A lobbi apróbb kie
gészítő pontok voltak : A kígyók világából,
A vasas mén legendája, A sárga láz. Móric 
flörtöl slb. Szerdán A fekete liga detektív 
dráma került színre — igazi művészi pro
duktum — kiegészítve több apróbb mulat
tató vagy drámai betéttel. Ma egész nap a 
Quo Vadis járja.

— A Royal kávéhaz megnyitása. Csák
tornya végre a kor igényeinek megfelelő
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kávéházat kapott A Kereskedelmi Kaszinó 
mellett volt Központi-kávéházat nagyváro
siasán átépítették. Az egész épület utca 
felöli része egy óriási nagy termet alkot 
fényes berendezéssel. A menyezetet két ha
talmas oszlop tartja, melyek egyúttal a 
terem díszéül is szolgálnak. Jó szellőztetés
ről is gondoskodva van. Zsúfoltság sem 
ronthatja el levegőjét a kitünően alkalmazott 
ventiláció következtében. A fényes kávéházat 
agusztus hó 30-án nyitották meg a jóhirű 
Jónás Laci bonyhádi cigányzenekar játéka 
mellett. A megnyitás alkalmával nagy kö
zönség volt jelen a Royal-kávéházban. A 
kávéház bérlője Földes Marci.

— Halálozás. Hu nyák András, Csák
tornyái szabómester, folyó hó 2-án hosszas 
betegség után 52 éves korában meghalt 
Csáktornyán. E hó 4-én temették el nagy 
részvét mellett. Nyugodjék békében!

— Vármegyei közgyűlés. Zatavármegye 
törvényhatósága f. hó 9-én közgyűlést tart, 
melynek 183 pontból álló tárgysorozatában 
a következő muraközi ügyek szerepelnek : 
Viziszentgyörgy és Muracsány körjegyzőség
hez tartozó községek képviselőtestületeinek 
új szervezési szabályrendelet alkotása ; Dobsa 
Mihály és társai felebbezése a Laendler és 
Freundlich-cégnek Csáktornyán létesítendő 
fa- és fűrésztelephez szükséges telek átadása 
ellen ; az alsódomborúi iskola államosítása ; 
Perlak és Drávaegyház kántorainak fizetés- 
rendezése; Major János felebbezése a vizi- 
szentgyörgyi közs. iskola telkén ásandó kút 
tárgyában hozott határozat ellen ; Kisszabadka, 
Hodosány, Harastyán, Tüskeszentgyörgy, 
Alsópálfa, Alsópusztafa, Törökudvar, Csehlaka 
és Alsódomború községek határozatai az 
anyakönyvi dijak hováfordítása tárgyában ; 
Drávaszentiván elöljáróinak és közs. képvi
selőinek napidíjai; Muracsány temető hasz
nálati szabályrendelete; Drávafüred volt úr
béreseinek átadott ingatlanok visszavétele 
elleni telebbezés ; Ligetvár, Hénisfalva, Dráva
füred és Drávaszilas ingatlanvétele; Alsó- 
mihályfalva iskolaingatlan átengedése ; János
a ivá  iskolaingatlan átvétele; Muraszerdahely 
lóvásárterének bérbeadása; a belicai volt 
úrbéresek szervezési szabályrendelete ; mura- 
szerdahelyi adóügyi jegyzői állás szervezése 
és felebbezés a községi alkalmazottak fize
tésének rendezése ellen ; Dráva vásárhely 
rendőreinek fizetésrendezése és ingatlanvétele ; 
Drávaszilas és Drávadiós közös husvizsgáló 
alkalmaztatása elleni felebbezés ; Kotor 
fuvardíjainak megállapítása ; Muracsány be
hajthatatlan földhaszonbéreinek törlése tár
gyában hozott határozata.

— Uj állami iskolák. A jövő évben 
részben felállítandó, részben államosítandó 
iskolák között a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium tervezete Muraköz területén 
az alsódomborúi és százkői áll. iskolákról 
emlékezik meg. Az előbbi 5, az utóbbi (új) 
egy tanítóval.

— Cselédjutalmazás. A földművelés
ügyi miniszter Katanovics Márton, gróf Fes 
tetits Jenő szentkereszti urodalmában szol
gáló gazdasági cselédnek elismerő oklevelet 
és 100 К jutalmat adományozott. A jutalmat 
ma Kisszabadkán, mise után fogja ünnepé
lyesen a jutalmazottnak átadni Sághváry 
Jenő dr., a perlaki járás főszolgabírája.

— Uj vasút a vármegyében. Régen 
érzett hiányt pótol a Zalaegerszeg—zalalövői 
vasúi, melyet a közel jövőben megnyitnak. 
Legújabban a menetrendjét állapították meg. 
Zalaegerszegre naponként négy személy vo-1

natot indít az új vasút s ugyanannyit Zala
egerszegről Zalalövő felé is. A menetrend 
megállapításánál figyelembe vették a mura- 
szombati és körmendi csatlakozásokat is.

— Tűzoltók kűzgyűlése. Zalavármegye 
Tűzoltó szövetségének minap Keszthelyen 
megtartott közgyűlésén elnökké ismét Knor- 
czer Györgyöt választották meg. A választ
mányba vidékünkről Polesinszky Emil Csák
tornyái gyakorlómestert választották meg.

— Borkimérés. A pénzügyminiszter 
egyik kibocsátott rendeletéből megtudtuk, 
hogy a szőlőbirtokos sajáttermésü borának 
elárusítása után III. oszt. kereseti adót csak 
akkor tartozik fizetni, ha az árusítást kocsma- 
szerűen űzi.

—  Adomány. Az ország árviz által 
károsult lakosságának segélyezésére a m. 
kir. belügyminisztériumhoz Muraközből a 
következő adományok folytak be : Drávaegy
ház község 50 K, Murakirály község 60 K, 
Tüskeszentgyörgy község 12232 K, Alsó
pálfa község 810 K, Ligetvár község 92 20 K.

— Vásár tartási engedély. A kereskede
lemügyi m. kir. miniszter 1913. évi 64950. 
az. a. kelt rendeletével megengedte, hogy a 
Zalavármegye területéhez tartozó Muraszerda
hely községben az 1913. évi junius 26-ra 
esett, de elmaradt országos állat- és kirakó
vásár helyett 1913. évi szeptember 27-én 
pótvásár tartassék.

— Footballverseny Perlakon. Múlt va
sárnap a Csáktornyái Sport Club a Perlaki 
Iljak Lapdarugó Egyletével mérkőzött Per- 
lakon Muraköz bajnokságáért. A játék mind
végig szép lefolyású volt, miközben a csák 
tornyai csapat határozottan szép munkát 
végzett, mindamellett nem tudott győzni, 
mert csatárai mindig kapu mellé rúgták a 
lapdát. Csak (1:1) eldöntetlen eredményt 
tudtak elérni A perlakiak közűi szépen ját
szottak Michel és Wohlraab mérnökök, a 
csáktornyaiak közűi Kemény, Strasser, Kova- 
csics és Dómján tűntek ki szép játékukkal.

— Halálos fürdés. Alódomborún aug. 
31-én d. u. 3 órakor Zsinics János 15 éves 
szabótanonc több pajtása társaságában a 
Dráva folyóban fürdőit. Dacára, hogy a fiú 
úszni nem tudott, mégis mélyebb vízbe me
részkedett, ezért a sebes ár elsodorta. A 
parton maradt pajtásai lármát csaptak, de 
mire segítség érkezett, már viz alá merült 
Zsinics János s kimenthető már nem volt. 
A szorgos kutatás dacára a holttestet még 
nem sikerűit megtalálni.

— JÓ SZÍV. A wieni magyarok jótékony- 
sági egyesülete »Jó szív« minden hölgyelés 
urat felkér arra, hogy az egyletbe mint tag 
belépjen. Az egylet azt a célt követi, hogy 
szegény, segítségreszoruló, Wienben élő ma
gyart és annak hozzátartozóit pénzzel, ruhá
val és fehérneművel támogassa és azoknak 
a magyaroknak, kik Wienbe jönnek, min
denben kezére |árjon, hogy meg necsalják őket. 
Azonkívül a szellemi szükségletnek nemzeti 
értelemben is megfelel az egylet, amennyi
ben a tagok részére magyar könyvtárt alapít. 
Hogy ez eszközölhető legyen, könyveknek 
(régieknek is) adományozása is kéretik az 
egyleti irodába. Tagsági-díj évenként pártoló 
tagoknak 5 K. rendes tagoknak 140 K. 
Beiratási-díj 60 fillér. Levelezések intézendők :
A wieni magyarok jótékonysági egylete »Jó 
szív« Wien, III. Petrusgasse 6. Hivatalos 
beszélő órák: vasárnap 11—12. Magyarok, 
kik Wienbe jönnek, mindenféle ingyenes 
felvilágosítást nyernek (olcsó lakások, olcsó

bevásárlási források slb) mindenkor a tár
saság otthonában, Schmidt vendéglőjében, 
Wien, III, Baumgasse 30., ahol magyarúl is 
beszélnek.

— Milyen idő várható szeptemberben?
Szeptember havának változási napjai: 1— 
6 — 9 — 15 — 16 —2 2 - 2 3 —27—29—30-n 
esnek. Ezek közül legerősebb hatásúak: 1 
csapadékos; 9 szeles, esetleg zivataros; 15 
száraz meleg; 22 hűvös, szeles, esetleg viha
ros ; 29 csapadékos. Szeptember elég kedve
zőnek Ígérkezik, meleg, inkább kevesebb, 
mint több csapadékkal, mely jellegével a 
termények beérésére nagy befolyást és pedig 
kedvező befolyást fog gyakorolni. A csapadék 
leginkább kezdetén és végén ígérkezik.

— A direkt módszer visszahatása. Az
Angoiországban élő francia tanárok legutóbbi 
évi közgyűlésen a direkt módszer eredmény
telenségéről panaszkodtak. Úgy tapasztalták, 
hogy a mai diákok nem beszélik a francia 
nyelvet olyan jól és nem írnak olyan helyesen, 
mint a régebbiek. Az angol müveit társada
lomban csak bizonyos előrehaladottabb kor
ban beszélnek és imák helyesen franciául a 
férfiak és nők. A beszélőképesség elsajátítását 
szokták a direkt módszer legnagyobb előnyé
nek tekinteni. De mit ér ez, mikor hiányzik 
az alaposság és öntudatosság s a beszéd 
hibás és helytelen? Ezt a hiányt már észre
vették Németországban és Franciaországban 
is s az egész vonalon reakció támadt a 
direkt módszer ellen. Arra a megyőződésre 
jöttek, hogy a nyelvtanítás fordítás és gram
matika nélkül nem vezet célhoz. A direkt 
módszer hívei azt mond)ák, hogy ez a mód
szer könnyűvé teszi az idegen nyelvek elsajá
títását; csakhogy, amit könnyen sajátított d  
a tanuló, azt épp oly könnyen el is felejti, 
mert nem keltett benne mélyebb impressió- 
kat. A direkt módszer szerint jó bizonyos 
fokig, de egy idegen nyelv rendszerének és 
szellemének értése és öntudatos ismerete 
csak az elemző grammatika segítségével sajá
títható el.

— Az adóreform. A kormány az új 
adótörvényeket 1914 jan. 1-én szándékozik 
életbe léptetni, mert a pénzügyminiszter ál
lását kötötte ahhoz, hogy az adóreform ha
lasztást tovább ne szenvedjen. A pénzügy- 
miniszter mindjárt az őszi ülésszak elején, 
törvényjavaslatot fog előterjeszteni az életbe
léptetés és a törvények egyes intézkedései
nek módosítása tárgyában. Az új adórend
szer csak nehezen és lassan fog behatolni 
az ország köztudatába. Ügy halljuk, hogy a 
tervezett módosítások, melyek a kereskedő 
és iparoskörők néhány kívánságának eleget 
tesznek, a törvény lényegét nem érintik s 
így ezek a törvények minden nagyobb vál
tozás nélkül lépnek életbe. A pénzügymi
nisztériumban az életbeléptetési munkálatok 
már megkezdődtek és az ősszel publikál
taim fognak.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 

férjem, illetve apánk halála alkalmával 
bármely módon fájdalmunkat enyhíteni 
szívesek voltak, úgyszintén a Csáktor
nyái Önk. Tűzoltó Egyesület, fogadják 
ez úton is hálás köszönelünket
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egyes történeti nevezetességű templomokról, 
várromokról. A bécsi katonai archívumban 
őrzött régi magyar várfelvételek közül 27 
drbot másoltatott le a bizottság gyűjteménye 
számára.

Országos m. kir. Képzőművészeti Fő
iskola. Az 1911. év folyamán a Főiskola IV. 
éves rajztanár-, tanító- és tanítónőjelölljei 
és a befejező tanulmányokat végző művész
növendékek háromheti tanulmányútat tettek 
Olaszországban. E kiránduláson a Főiskola 
37 növendéke vett részt.

Tanév közben tájfestő kirándulások tar
tattak s az 1911. év közepén a Szolnoki 
Művészeti Egyesület telepén 3 havi figurális 
és tájfestői tanfolyam volt. A Főiskola ifjú
ságának, magánszorgalomból készült mun
káiból pedig Budapesten kiállítás rendezte- 
tett, melyet sokan látogattak.

A Képzőművészeti Főiskola, néhány 
más, általános irányú hazai iskolával egye
temben részt vett az 1911. évi junius hó 
első napjaiban Hannoverben (Poroszország) 
rendezett nemzetközi rajzpaedagogiai kiállí-j 
táson, mely alkalommal a magyar rajzok
tatás ismét nagy sikert aratott.

Az Orsz. M. Kir. Iparművészeli Iskola, j 
mely az 1911. évben 30 éves múltjára te-j 
kintelt vissza, mélyreható szervezeti módo
sításokon ment át. Az összes tanulók száma I 
1911-ben 486 volt. A nyilvános rajztermet 
350-en látogatták. A különféle műhelyekben 
(asztalos, nyomda, kőnyomó, textil, zomán
cozó. fémipari, kőfaragó, fafaragó, kerámiái) 
és a műhelytelepeken (gödöllői szőnyegszövő, 
halasi varrotlcsipke, diósgyőri és tótsóvári 
verlcsipke-telep) serényen folyt a munka.

/ Az Orsz. m. kir. Zeneakadémia az 1911. 
évben két kegyeletes ünnepet tartott. Nyil
vános hangversenyek keretében ülte meg 
Erkel Ferenc és Liszt Ferenc születésének | 
századik évfordulóját a nagy közönség szé
leskörű érdeklődése és elismerése mellett.

Az intézet tanárai, valamint növendékei 
az intézet körén kívül is sűrűn szerepeltek 
a nyilvánosság előtt.

Az intézet zeneműtár hangjegyállománya
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— Feküdjék le, édes uram. Azonnal lebontom 
az ágyat. Hisz’, mint látom, alig birja magát, olyan 
beteg ! — noszolja az asszony aggódó szeretettel.

— Hagyjad csak jó feleség ! Hadd ülök egy 
kicsit itt. Oly jó melegség árad a kályhából . 
Aztán feküdtem odaát Amerikában nagyon sokat,1 
majdnem fél éven át. Felrobbant a bánya, ahol 
dolgoztunk. Sokan életüket is vesztették, Enyém
hez sem volt sok remény. De a jó Isten megsegí
te t t : bár megtörtén, nyomorékúl, visszasegített el
hagyott szülőhazámba . . .

Sokat beszél még Kepe gazda a viszontag
ságairól és szenvedéseiről, melyeken az idegenben 
átment. S Misi is könyes szemmel hallgatja hosz- 
szú ideig, mígnem eszébe jut, hogy a vers végét 
még nem is tudja, pedig már holnap reggel el 
kell mondania a tanító úr előtt. Azért ismét tanu
láshoz fog, halk hangon mondja :

Tudjátok-e mi a haza?
Mindnyájunknak szent bölcsője,
Őseinknek pihentető 
Szép virágos temetője.
Mindnyájunknak édes anyja,
Hiven ölel kebelére . . .
Érte éljünk, ha kell, haljunk !
Áldás minden por szemére !
— Bárhová visz szerencsétek,
Ezt a hazát szeressétek.

Kepe Bálint kezeit önkénylelenfli összekul
csolja, mint szent imádságot, úgy hallgatja.

— Ez az ! . . .  . Ez a haza! — mondogatja 
a vers minden sora után, mialatt úgy patakzik 
szeméből a köny, mint a bugyogó forrás vize.

az 1911. évben 9834 drb., a könyvtár mű
veinek száma pedig 1326 drb. volt.

Az Orsz. m. kir Színművészeti Akadé
miába beiratkozott 56 növendék. Az Aka
démia 9 vizsgálati előadást és 24 összpróbát 
tartott. t

Az Országos Szabadoktatási Tanács a 
közműveltség terjesztésében is kiváló munkát 
végzett az 1911. évbfcn.

A közigazgatási és igazságügyi tiszviselők 
továbbképzése érdekében az 1911. évben 
jog- és államtudományi továbbképző-tan- 
tolyam rendeztetett, amelyen 85 vármegyei, 
42 bírósági és ügyészségi tisztviselő és 52 
ügyvéd vett részt. *

A Budapesti К. M. Tud. Egyetem Föld
rajzi Intézet Földrengési Observatoriuma az 
1911. évben a kiterjesztett magyar földren
gési hálózat műszereinek túljegyzését dol
gozta tel és tette közzé, külföldi összeköt
tetéseit az 1911. évben is tovább fejlesz
tette; egy ausztráliai seismologus európai 
tanulmányúján a budapesti observatoriumot 
is meglátogatta. A M. Kir. Orsz. Meteorológiai 
és Földmágnességi Intézettől a makroseis- 
mikus szolgálatot az Observatorium vette át.

A Magyar Földrengési Számoló Intézet 
az 1911. évben több nagyobb földrengés 
elemeit számította ki. Nemkülönben számí
tásokat tett a kissármási gázkitörésre nézve, 
az azt előidéző nyomás és a földrengés 
erejére vonatkozólag.

A kulluszkormány tárcája köllségveté- 
sében állandó jellegű évi támogatásban ré
szesítette a hazai tudományos és irodalmi 
társaságokat, számszerűit 23-ut. Ezeken kívül 
számos tudós és író részesült az 1911. év
ben külföldi tanulmányújában, itthoni mun- 
Kásságában anyagi támogatásban.

Az 1911. év folyamán megbírálás, ille
tőleg engedélyezés végett beérkezett 312 
könyv és pedig 142 középiskolai, 17 keresk. 
iskolai, 13 laníló- és tanítónőképző-intézeti, 
63 polgári és felsőbb leányiskolái és 77 el. 
isk. tankönyv.

A kultuszminisztérium könyvtárának 
állaga az 1911 év végén 6895 kötet volt. 
Az 1911. év íolyamán kikolcsönöztetetl 1430 
kötet.

Színházak. A m. kir. Operaház (Dal
színház) az 1911. évben 257 előadást tar
tott, melyek közűi jótékony célra rendeztetett 
8 előadás. Az Operaház megünnepelte Liszt 
Ferenc, a világhírű magyar zeneművész, 
100 ik évfordulóját. A nézőtéri bevétel 
840.177 К-t telt. Szinrekerűlt 64 különféle 
dalmű, valamint 9 különféle ballet.

A budapesti Nemzeti Színház az 1911. 
évben 333 előadást tartott, ezek közűi 6 
volt jótékony célra. Nézőtéri bevétel volt 
733 490 K. 14 új darab és 9 felújítás emelte 
a műsor változatosságát. A színházi év leg
nagyobb művészi eseménye a Shakespeare- 
ciklus volt.

Az 1911. évben a vidéken 34 rendes 
színtársulat működött.

A kolozsvári orsz. nemzeti színház az 
1911. évben a nyári hónapokra új otthoni 
nyert. Ezenkívül új színház nyílt meg Léván, 
Kaposvárott és Déván.

Szervezte a kultuszkormány az 1911. 
évben a magyar gyorsírás terjedése és fej
lesztése, nemkülönben a gyorsírási ügyek 
intézése érdekében az Országos Gyorsíró 
Tanácsol is

Végűi a kultuszminisztérium hivatalos 
közlönye az 1911. évben XIX. évfolyamába
^pett. ________ (Vége.)

____________ > MURAKÖZ«____________

S z ő /  a  h a r a n g  • • •
S zó l a  harang hárm asáva l 
J a j de búsan konganak,
Ahogy hallom, a szem em ből 
A  könyek  csak  omlanak, —
A k ko r  is  így zúgtak, búgtak  
A m ikor  őt temették,
G yászos azóta a világ.
Szin te  sötét a nagy ég.

N efele jtsszin  koporsóját 
Tele szó rták  virággal,
Úgy vitték k i  szivettépő  
Zokogással, sírással,
É n  m eg a nagy fájdalom tól 
N ém án néztem  utána,
Úgy te tsze tt, hogy m ost tűn ik  le 
Éltem  végső sugára.

Óh ha k ivihettek volna 
Vele együtt engemet 
S  koporsónknak ad tak volna 
Egy k is  közös sírhelyet,
M ennyi bútól, gyötrelem től 
Volna m entes a szívem ,
M ig igy örök bánat közö tt 
H ervadozik  életem.

Z om bory Gyula,

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás
ügyi m kir. miniszter Ruszwurm Kálmán 
oki. tanítót, gyógypaedagogiai tanítóvá ne
vezte ki.

— Eljegyzés. Mészáros Károly, daruvári 
Julián igazgaló-laníló. eljegyezte Pauliár Jolán 
daruvári Julián tanítónőt.

, — Lányyimnazistak. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter egy, a közóhajt nagyon 
is kielégítő üdvös rendeletet adott ki a 
napokban. Elrendelte ugyanis, hogy a tanév 
elejétől a lányok is beiralkozhatnak a gim
náziumba rendes tanulóknak, ami egyértelmű 
azzal, hogy ezentúl lányok is járhatnak a 
fiúkkal vegyest gimnáziumba.

— Adomány. Festetits Jenő gróf Ömél
tósága a Csáktornyái Iparosok Dalárdádnak 
100 К segélyt juttatott, melyért ezen a helyen 
is hálás köszönetét mond a dalárda elnöksége.

— Tanítók és tanítónők figyelmébe! 
Azok a tanítók és tanítónők, akik a vár
megye területén lévő áll. el. iskoláknál huza
mosabb ideig tartó helyettesítésre vállalkoz
nak, e szándékukat oklevelük eredeti vagy 
közjegyzőileg hitelesített másolatának bekül
dése mellett sürgősen jelentsék be írásban 
Zalavármegye kir. tanfelügyelőjénél. Egyút
tal közöljék lakóhelyüket és annak időköz
ben történő megváltozását.

— Beiratások. A helybeli állami ta
nítóképző-intézetben я f. hó 2—4-én történt 
beiratások alkalmával az I. évfolyamra 35, 
а II. évfolyamra 34 а III. évfolyamra 18, 
а IV. évfolyamra 20, összesen 107 növendék 
iratkozott be. Az intézet Venisanktéját teg
nap szombaton. 9 órakor tartotta meg — 
A gyakorló iskolába negyvenkét tanulót Ír
tak be.

— Állandó mozi. A Heinrich-féle állandó 
moziban a múlt hét slágerje egy árlista 
dráma, A komédiások volt, a kitűnő Ásta 
Nielsen szereplésével. A lobbi apróbb kie
gészítő pontok voltak : A kígyók világából, 
A vasas mén legendája. A sárga láz, Móric 
ílörlöl stb. Szerdán A fekete liga detektív 
dráma került színre — igazi művészi pro
duktum — kiegészítve löbb apróbb mulat
tató vagy drámai betéttel. Ma egész nap a 
Quo Vadis járja.

— A Royal kávéhaz megnyitása. Csák
tornya végre a kor igényeinek megfelelő

36. szám.
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kávéházat kapott A Kereskedelmi Kaszinó 
mellett volt Központikávéházat nagyváro
siasán átépítették. Az egész épület utca 
felöli része egy óriási nagy termet alkot 
fényes berendezéssel. A menyezetet két ha
talmas oszlop tartja, melyek egyúttal a 
terem díszéül is szolgálnak. Jó szellőztetés
ről is gondoskodva van. Zsúfoltság sem 
ronthatja el levegőjét a kitünően alkalmazott 
ventiláció következtében. A fényes kávéházat 
agusztus hó 30-án nyitották meg a jóhirű 
Jónás Laci bonyhádi cigányzenekar játéka 
mellett. A megnyitás alkalmával nagy kö
zönség volt jelen a Royal-kávéházban. A 
kávéház bérlője Földes Marci.

— Halálozás. Hu nyák András, Csák
tornyái szabómester, folyó hó 2-án hosszas 
betegség után 52 éves korában meghalt 
Csáktornyán. E hó 4-én temették el nagy 
részvét mellett. Nyugodjék békében!

—  Vármegyei közgyűlés. Zaiavármegye 
törvényhatósága f hó 9-én közgyűlést tart, 
melynek 183 pontból álló tárgysorozatában 
a következő muraközi ügyek szerepelnek : 
Viziszentgyörgy és Muracsány körjegyzőség
hez tartozó községek képviselőtestületeinek 
új szervezési szabályrendelet alkotása ; Dobsa 
Mihály és társai felebbezése a Laendler és 
Freundlich-cégnek Csáktornyán létesítendő 
fa- és fűrésztelephez szükséges telek átadása 
ellen ; az alsódomborúi iskola államosítása ; 
Perlak és Drávaegyház kántorainak fizetés
rendezése ; Major János felebbezése a vizi
szentgyörgy i közs. iskola telkén ásandó kút 
tárgyában hozott határozat ellen; Kisszabadka, 
Hodosány, Harastyán, Tüskeszentgyörgy, 
Alsópálta, Alsópusztafa, Törökudvar, Csehlaka 
és Alsódomború községek határozatai az 
anyakönyvi díjak hováfordítása tárgyában ; 
Drávaszentiván elöljáróinak és közs. képvi
selőinek napidíjai; Muracsány temető hasz
nálati szabályrendelete; Drávafüred volt úr
béreseinek átadott ingatlanok visszavétele 
elleni telebbezés ; Ligetvár, Hénisfalva, Dráva
füred és Drávaszilas ingatlanvétele; Alsó- 
mihályfalva iskoiaingatlan átengedése ; János- 
falva iskolaingatlan átvétele ; Muraszerdahely 
lóvásárterének bérbeadása; a belicai volt 
úrbéresek szervezési szabályrendelete ; mura- 
szerdahelyi adóügyi jegyzői állás szervezése 
és felebbezés a községi alkalmazottak fize
tésének rendezése e llen ; Dráva vásárhely 
rendőreinek fizetésrendezése és ingatlanvétele; 
Drávaszilas és Drávadiós közös husvizsgáló 
alkalmaztatása elleni felebbezés ; Kotor 
fuvardíjainak megállapítása; Muracsány be
hajthatatlan földhaszonbéreinek törlése tár
gyában hozott határozata.

— Uj állami iskolák. A jövő évben
részben felállítandó, részben államosítandó 
iskolák között a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium tervezete Muraköz területén 
az alsódomborúi és százkői áll. iskolákról 
emlékezik meg. Az előbbi 5, az utóbbi (új) 
egy tanítóval. '

— Cselédjutalmazás. A földművelés
ügyi miniszter Katanovics Márton, gróf Fes- < 
tetils Jenő szentkereszli urodalmában szol- I 
gáló gazdasági cselédnek elismerő oklevelet ] 
és 100 К jutalmat adományozott. A jutalmat ( 
ma Kisszabadkán, mise után fogja ünnepé- < 
lyesen a jutalmazottnak átadni Sághváry I 
Jenő dr, a perlaki járás főszolgabírója. 1

— Uj vasút a vármegyében. Régen i 
érzett hiányt pótol a Zalaegerszeg—zalalövői s 
vasút, melyet я közel jövőbén megnyitnak. 1 
Legújabban a menetrendjét állapították meg. t 
Zalaegerszegre naponként négy személyvo- í

natot indít az új vasút s ugyanannyit Zala
egerszegről Zalalövö felé is. A menetrend 
megállapításánál figyelembe vették a mura- 
szombati és körmendi csatlakozásokat is.

— Tűzoltók kűzgyűlése. Zaiavármegye 
Tűzoltó szövetségének minap Keszthelyen 
megtartott közgyűlésén elnökké ismét Knor- 
ezer Györgyöt választották meg. A választ
mányba vidékünkről Polesinszky Emil csák-

• tornyai gyakorlómestert választották meg.
— Borkimérés. A pénzügyminiszter 

L egyik kibocsátott rendeletéből megtudtuk,
hogy a szőlőbirtokos sajáttermésü borának 
elárusítása után IIL oszt. kereseti adót csak 
akkor tartozik fizetni, ha az árusítást kocsma- 
szerűen űzi.

I — Adomány. Az ország árvíz által 
károsult lakosságának segélyezésére a m. 

r kir. belügyminisztériumhoz Muraközből a 
következő adományok folytak be : Drávaegy- 

J ház község 50 K, Murakirály község 60 K, 
’ Tüskeszentgyörgy község 122 32 K, Alsó- 
1 pálfa község 810 K, Ligetvár község 92 20 K.

— Vásártartási engedély. A kereskede- 
: lemügyi m. kir. miniszter 1913. évi 64950. 
{ sz. a. kelt rendeletével megengedte, hogy a 
s Zaiavármegye területéhez tartozó Muraszerda- 
j hely községben az 1913. évi junius 26-ra 
{ esett, de elmaradt országos állat- és kirakó- 
. vásár helyett 1913. évi szeptember 27-én 
’ pót vásár tartassák.

— Footballverseny Perlakon. Múlt va- 
t sárnap a Csáktornyái Sport Club a Perlaki

Ifjak Lapdarugó Egyletével mérkőzött Per- 
’ lakon Muraköz bajnokságáért. A játék mind- 
1 végig szép lefolyású volt, miközben a csák- 
z tornyai csapat határozottan szép munkát 
. végzett, mindamellett nem tudott győzni, 

mert csatárai mindig kapu mellé rúgták a 
lapdát. Csak (1:1) eldöntetlen eredményt 
tudtak elérni A perlakiak közűi szépen ját
szottak Michel és Wohlraab mérnökök, a 
csáktornyaiak közűi Kemény, Strasser, Ková- 
csics és Dómján tűntek ki szép játékukkal.

— Halálos fürdés. Alódomborún aug 
31-én d. u. 3 órakor Zsinics János 15 éves 
szabótanonc több pajtása társaságában a 
Dráva folyóban fürdött. Dacára, hogy a fiú 
úszni nem tudott, mégis mélyebb vizbe me
részkedett, ezért a sebes ár elsodorta. A 
parton maradt pajtásai lármát csaptak, de

; mire segítség érkezett, már viz alá merült
• Zsinics János s kimenthető már nem volt. 

A szorgos kutatás dacára a holttestet még 
nem sikerűit megtalálni.

— JÓ SZÍV. A wieni magyarok jótékony- 
sági egyesülete »Jó szív« minden hölgyet és 
urat felkér arra, hogy az egyletbe mint tag 
belépjen. Az egylet azt a célt követi, hogy 
szegény, segítségreszoruló, Wienben élő ma
gyart és annak hozzátartozóit pénzzel, ruhá
val és fehérneművel támogassa és azoknak 
a magyaroknak, kik Wienbe jönnek, min
denben kezére járjon, hogy meg necsalják őket. 
Azonkívül a szellemi szükségletnek nemzeti 
értelemben is megfelel az egylet, amennyi
ben a tagok részére magyar könyvtárt alapít. 
Hogy ez eszközölhető legyen, könyveknek 
(régieknek is) adományozása is kéretik az 
egyleti irodába. Tagsági-díj évenként pártoló 
tagoknak 5 K, rendes tagoknak 140 K. 
Beiratási-díj 60 fillér. Levelezések intézendők : 
A wieni magyarok jótékonysági egylete »Jó 
szív« Wien, III. Petrusgasse 6. Hivatalos 
beszélő órák: vasárnap 11—12. Magyarok, 
kik Wienbe jönnek, mindenféle ingyenes 
felvilágosítást nyernek (olcsó lakások, olcsó

bevásárlási források stb) mindenkor a tár
saság otthonában, Schmidt vendéglőjében, 
Wien, III, Baumgasse 30., ahol magyarúl is 
beszélnek.

— Milyen idő várható szeptemberben?
Szeptember havának változási napjai: 1— 
6 — 9 — 15 — 10—2 2 - 2 3 —27—29—30-ra 
esnek. Ezek közül legerősebb hatásúak: 1 
csapadékos; 9 szeles, esetleg zivataros; 15 
száraz meleg; 22 hűvös, szeles, esetleg viha
ros ; 29 csapadékos. Szeptember elég kedve
zőnek ígérkezik, meleg, inkább kevesebb, 
mint több csapadékkal, mely jellegével a 
termények beérésére nagy befolyást és pedig 
kedvező befolyást fog gyakorolni. A csapadék 
leginkább kezdetén és végén ígérkezik.

— A direkt módszer visszahatása. Az
Angolországban élő francia tanárok legutóbbi 
évi közgyűlésen a direkt módszer eredmény
telenségéről panaszkodtak. Úgy tapasztalták, 
hogy a mai diákok nem beszélik a francia 
nyelvet olyan jól és nem Írnak olyan helyesen, 
mint a régebbiek. Az angol müveit társada
lomban csak bizonyos előrehaladottabb kor
ban beszélnek és írnak helyesen franciául a 
férfiak és nők. A beszélőképesség elsajátítását 
szokták a direkt módszer legnagyobb előnyé
nek tekinteni. De mit ér ez, mikor hiányzik 
az alaposság és öntudatosság s a beszéd 
hibás és helytelen? Ezt a hiányt már észre
vették Németországban és Franciaországban 
is s az egész vonalon reakció támadt a 
direkt módszer ellen. Arra a megyőződésre 
jöttek, hogy a nyelvtanítás fordítás és gram
matika nélkül nem vezet célhoz. A direkt 
módsrer hívei azt mondják, hogy ez a mód
szer könnyűvé teszi az idegen nyelvek elsajá
títását; csakhogy, amit könnyen sajátított Ы 
a tanuló, azt épp oly könnyen el is felejti, 
mert nem keltett benne mélyebb impres3ió- 
kat. A direkt módszer szerint jó bizonyos 
fokig, de egy idegen nyelv rendszerének és 
szellemének értése és öntudatos ismerete 
csak az elemző grammatika segítségével sajá
títható el.

— AZ adóreform. A kormány az új 
adótörvényeket 1914 jan. 1-én szándékozik 
életbe léptetni, mert a pénzügyminiszter ál
lását kötötte ahhoz, hogy az adóreform ha
lasztást tovább ne szenvedjen. A pénzügy- 
miniszter mindjárt az őszi ülésszak elején, 
törvényjavaslatot fog előterjeszteni az életbe
léptetés és a törvények egyes intézkedései
nek módosítása tárgyában. Az új adórend
szer csak nehezen és lassan fog behatolni 
az ország köztudatába. Úgy halljuk, hogy a 
tervezett módosítások, melyek a kereskedő 
és iparoskörök néhány kívánságának eleget 
tesznek, a törvény lényegét nem érintik s 
így ezek a törvények minden nagyobb vál
tozás nélkül lépnek életbe. A pénzügymi
nisztériumban az életbeléptetési munkálatok 
már megkezdődlek és az ősszel publikál- 
tatni fognak.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 

férjem, illetve apánk halála alkalmával 
bármely módon fájdalmunkat enyhíteni 
szívesek voltak, úgyszintén a Csáktor
nyái Önk. Tűzoltó Egyesület, fogadják 
ez úton is hálás köszönelüuket

Csáktornya, 1913. szeptember 5.
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Sve poáiljke, kaj se tiéezadr- 
faja novinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktornya

Izdateljetvo:
knjüara S tra u sz  S an d o ra  
kam se predplate i obznane 

poőiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druítveni, znanstveni i povuóljivi 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 to :  s v a k u  n e d e lju .

Pojedini broji koStaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe i fel 

raöuneju.

Odgovorni urednik:
Z R ÍN Y I KARO LY.

Saradn ik :

P A T A K I V IK T O R .
lsd » re lj i v lu tn ik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Как se mora seme prepraviti?
Ako lépő i dobru sétvQ hoéemo imeti, 

onda se najpredi za dobro seme moramo 
pobriniti. Za seme zrnje zoseb treba mlatiti 
i to tak, da зато s one zemlje ostavimu 
seme, koja je najéisteáa i na kojoj je naj- 
menje draéa. Takodjer paziti treba, da takvo 
silje ne ostavimo za seme, na kojim je ne- 
kakvi beteg.

Za seme zrnje mora se od praha i od 
svakojaékoga smetja séistiti. Za té kraj su 
veternjaki najbolái, koji od praha i od praz- 
noga zrnja séistiju seme. Jako dobri su 
triöri, koji okruglo seme, как je kukolj, bi- 
keá i tak dalje vnn shiéeju svun toga рак 
joá i od svakojaékoga draénatoga semena 
nas odslobodiju. Samo moremo dobro znati, 
как se treba s njimi baratuvati. Svrho toga 
dobro je fabrikanta ili tergovca od koga 
kupimo trióra prositi, da naj vu pismenim 
da, как se mora triör sloZiti i как treba se 
snjim baratuvati, da zrnje éisto zesnaii od 
evakoga smetja. То svaki rád poále. Joá 
boláe je takvoga gazdu pohoditi, koj véé 
vise lét ima triöre i koj se je véé navéil, 
как ga treba sloiiti. То takodjer svaki gazda 
rád pokaSe i da navuka.

Svun toga da je éisto seme, joS i to 
moramo znati, da kuliko procentov zide od 
semena. To tuliko zlamenuje, da od sto zrn 
kuliko more ziti. Pre 2ilko onu seme je 
dobro sejati, od kojega barem devetdesetpet 
procentov zide.

Od pSenice mora ziti . . . .  95 %
Od £ita * » . . . .  95 %
Od jeCmena » » . . . .  95 %
Od zobi pak barem . . . .  90 %
Ako pre próbi od sto zrn pSenice, 2ita 

ili jeémena od pet zrn, od zobi pak deset 
zrn vise ni zide, ono seme nije dobro za 
sétvu ili pak ako ravno uemoremo si po
rnóéi i ravno takvu seme inoremo ostaviti 
za sétvu, onda od ovoga semena puno vise 
se mora posejati na mekotu zemlje

Próba se ovak déla. Bez svakoga zbi- 
ranja nabrojimo sto zrn i onda je vu ne- 
kakvu plitvu posodu denemo med mokre 
papire i papire doli stisnemo s jednim svet- 
lim glaiom. Ova posoda vu sobi ostane, za 
nekoji dan se zrnje poCme kliti. Paziti treba, 
da papír navék moker bude i naj kesneáe 
za deset danov prebrojirno kuliko zrn né 
se sklilo. Ako je od pSenice, 2ita i jeémena 
vise как pet, od zobi pak vise как deset 
zrn né sklilo, onda od takvoga semena ne- 
koliko kilogrammov vise je treba posejati 
na mekotu. Ako pak vidimo, da Cez (ertal 
ili pak joS vise se nő sklilo, onda joS jedno 
ili dvé probe napravimo i ako i opet nam 
tak se ska£e, onda nije vrédno takvo seme 
sejati. S takvoga semena nigdar nernore biti 
lépa sétva. Zalo je vrédno predi seme spro 
háti, da nam poliam nebude ial.

Ako od tergovca kupimo seme, nije 
dosta зато na to paziti, da je éisto, neg i 
to dobro moramo znati, ali je seme takvo, 
kakvo smo Steli kupiti, tojest ali je pravo. 
Ako mi sami to nemoremo spoznali, dobro 
je tak za jeden liter orsaőkomu inSpektoru

Iposlati, koj za par fillérov previzitéra seme i 
odrnah nam na glas da, kakvo je. Po ог- 

Jsagu vise inSpektorov je, koji su od ministe- 
riuma poslani, da se stém baviju.

Seme né samo, da éisto i zdravo mora 
biti, neg popriliki i jednako, jedno zrno ravno 
tak debelo mora biti, как i drugo. Nesme 
plesmvo biti, takodjer od dvé leti stareSu. 
Ako je od dvé leti stareSe, ono se véé né 
sklije.

Так mora svaki gazda paziti, ako hoée, 
da nebude zabadav zemlju predelaval i mu
cii se. Svaki Clovek se zvekSinoma na svoj 
kvar vuCi i samo onda dojde к parneti, kad 
si je predi véé sam sebi na Skodu bil

KAJ JE NUVOGA V
— Zivani vu Erdélju. Vu Erdélju 

véé viSe mesecov jedna s dvanajst élariov 
stojeéa Éivanska banda strahuje mirnoga 
puka. Ni sdavnja vu Romanijt od erdéijs- 
koga hatara ni dalko stojeéi Sinaji su vdrli 
po nőéi к jednomu tergovcu. Ali spazili su 
je i morali su pobeéti. Potlam pak su vu 
gróf Karoljia vadaski kaStelj vdrli, all i tu 
su je spazili. Na larmo vise logarov se je 
skup sbejfcalo i isii su med 2ivane, koji su 
tak strélali, da su logari m utali dalje za- 
njimi iti. — Predevéerom su dva fcandari 
doSli na fcivane poleg BraSSo vu jedni Sumi, 
koji su taki hitro poéeli strélali na Kandare. 
Jeden iandar je doli opal, drugi je 2iv vuSel. 
Po éasu su pet Zandari isii prék Sume, s 
mednjih su lakodjer fcivani tri doli slrelili,

Kakovu mo<5 ima novae?
To je pilauje, na koje se sanio moie 

odgovoriti jednom rieéju, a ta j e : »Svu!« 
— Jer za novae se sve daje, aako to doka- 
zuje svietska trgovina. Za novae se izdaje 
domovma, kako to dokazuje SpiunaSa. Za 
novae se izdaje najsvetije osobno osviedo- 
öenje, kako to dokazuju izbori ablegata. Za 
novae se Srtvuje sloboda, kako to dokazuju 
utamniéeni táti; Srtvuje se tudji i vlastiti 
2ivot, kako to dokazuju grabeSna umorstva 
i radi ietih smrtne odsude i veSala. Dapaée 
za novae je bil naS Zveliéitelj po Judi pro- 
dán iidovom, pak kamo éu onda dalje do- 
kazivati moé novea . . . .

Dobro izpalu legendu, glede moéi i 
jakosti novea, piSe niemaéki vrli spisatelj 
Ljudevit Auerbacher, pak éu ju ja za zabavu 
ovde priobéiti. Sieéam se, da sam joS kakti 
dijak, svoj sliénu legendu, ali sa drugemi 
osobami nego su u ovoj, éital.

Joá u ono vrieme, kad je sveti Antun 
po svietu hodil, sastal ga je nieki ávaba te 
mu se je ponudil, da ánjim zajedno putuje. 
Sveti Antun nije proti tomu nikaj imái i 
anda su putovali zajedno.

Jednog dana su doputovali do dveh,

jedno do drugoga blizu selah, как je to na 
primer Draákovec i Hemuáevec. U tih ubodveh 
selih je zvon u tumu zvonil.

*Kaj to zvoni?« — zapita ávaba. A 
svfctac mu odgovori:

»To éu ti ja povedati. Gledaj! U ovom 
selu zvone na vienéanje dvih mladencov; 
a u onom ée odrnah biti sprovod mrtvomu.«

»Ah« — véli ávaba — »onda ja idem 
onamo, gde su gosti, tamo je sve veselo, a 
ktomu jesti i piti dosta.« — I tim otide u 
svalbenu kuéu, juhuáée onde sa ostalemi, 
dvori goste pri stolu peéenkom i vinom, 
nataée i sebi, zbija razne zrele i nezrele 
Sale, как »babin sin,« da mu se gosti gro- 
hotom smiju; a kad je gostuvanju konec, 
onda mu gosti njegovo zabavljanje i njegove 
lakrdije, koje je njim za zabavu poéinjal, 
naplate sa trimi krajcari, koje mu u gotovom 
izplate, а к tomu se je najel i napil.

Sveti Antun pak je u to vrieme bil u 
kuéi mrtveca u drugom selu, pak jer je 
mrtvec bil dobar i od svih nepreÄaleni éoviek, 
za kojim su se svi plakali, zapovedal mu 
je svetac, da se u ime bo2je probudi i opet 
oíivi, kaj je i mrtvec uéinil. Na lo je med 
ljudmi veliko veselje nastalo te su svetcu

za to puklouili sto zlatnih dukatah, kője je 
ov i prijel, jer se snovei uviek laglje putuje 
nego bez njih.

Na putu su se opet sastali i ávaba se 
je na veliko hvalil sa svojom zasluSbom 
od trih krajcarah, a ktomu je joá dobro jel 
i pil. Na to mu véli sveti Antun, da je i 
on nekaj zasluíil, jer je mrtveca o2ivel, te 
je ávabi pokazal svojih sto dukatah, na áto 
prefrigami ávaba hitro hiti u moánju med 
dukate svoja tri krajcara i v é li: »To je sve 
naáe! — Naáe skupno! — Sve samo za 
nas!« — Svetomu Antunu je bilo pravo.

Oni su sada nekoliko dni dalje putovali» 
a uzput nisu imali nikakovu pravu koátu. 
Tu na jedan kral zapaze kraj jedne áume 
birkaáa sa éredom birkah, te sveli Anlun 
poáalje onamo ávabu, neka bi jednu birku 
kupil, kaj je ávaba i uéinil, te je priéel zak- 
lanu birku za obed priredjivati, a sveti 
Antun se je iza toga vriemena po áurnici 
proáetal i Bogu pomolil. Dok je ávaba birku 
kuhal, splavala su jetra uviek u loncu na 
povráje, pak makar |e nje kuhaéom dole 
pod vodu priliskal, ipák su opet gore spla
vala, a diáala su tak ugodno, da se ávaba 
nije mogel zdrZati, véé je potegnul íz £epa 
no2, te je nje na pol razrczal Jednu polovi-



Csáktornya, 1913 septembra 7. »MEDJIMURJE Broj 36
dva pák su pred vekáom jakostjom morali 
pobeéti. Sad je braááoi Zandarski zapovednik 
s vekáom silóm dal iskati Zivane. Odredil 
je van dvéstodvajsti Zandarov, koji su od 
tri strani zavzeli áumu, na éelrti strani pák 
od braöáoi bakov dvé kompanije éekaju. Ta- 
kodjer prosili su Romaniu, da naj soldatmi 
zapre granicií. Sad misliju, da za par danov 
je polovili budu.

— Umiranje. Hunyak András csáktor- 
nyaiski krojaé je tekuéeg meseca 2-ga dana 
poslie podne u svoje 52. dobi umrel. Septem
ber 4-ga dana poslie podne su ga s velikom 
suéutom na vekiveéno mesto spravili. Za 
pokojnoga udovica, diece i veliko rodbinstvo 
tuguje. Nek poőiva u miru BoZjem!

— Vuzgala se. Pri Gabor Andor pa- 
tikaru je sluZila Pastor Anna osemnajst lét 
stara sluSkinja. V subotu proli jutri, kad je 
gazda joá vu postelji bil poljala je spetro- 
leumom svoju postelju i onda se je doli 
legla. Oprava se nanjom odmah vuZgala i 
kad je veó muko ni mogla terpeti, hitila se 
dőli iz étrtoga Stoka i odmah je vumrala. 
Ogenj se je po sobi razSiril ali pozvani 
vatrogasci su ognja fletno potiáili

— Smrt sbog sestre. Kerülöá obéini 
Pale Vinca rumunjski gazda je odvabil Herlo 
Todora jako lépő sestro. Kad su sbog toga 
roditelji ni Steli vise znati za Cerko Pale 
Vinca si ju je к sebi zel. Potlam kad se ju 
je navoljil nazat ju je preliral dimo к rodi- 
teljom. Minuéi tork Herlo Todor i Pale Vince 
su se ziSli na obéinski grnajni. Taki su se i 
posvadili. Vu svaji je Herlo zel noZa napré 
i tak dugó je pikal snim Pale Vinca, doklam 
je samo Zivot éutil vunjem. Krvoloka su 
Zandari prijeli.

— Officer i prosti soldat. Vu Loáon- 
cu pred Harcer 2o-ga regimenta leidinanta 
stanu po nőéi veliki larmu i kriku je delal 
jeden Balogh zvani kanonér. Leidmant se je 
na volil kriéa, prekapéil je sablu i iSel je 
doli na ulicu. Kak je kanonér spazil leidinanta, 
odmah se na njega na valil. Leidinant 
zmeknul je sablu, kanonér pák bajonetu i 
poéel se je dvoboj. Na zadnje je leidinant

tak zasékel kánonéra, da je vés kervari dőli 
opal. Plezéranoga soldata su vu épital odpel 
jali. Istragu su podigli.

— Pijani Husar» Gizur Ferenc sékeá- 
íehérvarski húsár véé yiSeput je bil kaátigani 
poleg pijanáéine i svaje. Mimiéi tork na veéer 
opet se je posvadil na vulici sa nekojimi 
baki. S med bakov neáéi je serdiloga husara 
s bajonetom vudril, na to je húsár potegel 
vun sablju i tak je s njom vudril Ebandt 
Andraá policaju po glavi, da je odmah skup 
opal. Zavaros kapitan od policije moral je 
vise policejov sobom zeti, da su krvoloka 
mogli obladati. Na policiji su Zeljeznu rubaéu 
morali na njega hititi i samo onak su ga 
mogli vu rest spraviti.

— Vu zdencu. Iz Titela piSeju, da 
poleg jedne deske né je bilo moéi vodu 
zagrabiti iz jpdnoga zdenca. Pektor Mihalj 
teZak se! se je vu védro i spustil se je vu 
zdenec, da desku vun zeme. Komaj je bil 
na pol puta, hudi zrak ga je zahliknul i 
nesreéni élovek opal je vu zdenec. Videl je 
to nesreéu njegov brat, odmah se je po 
lancu doli spustil. ali kad je na prve puta 
doSel i on se je prekopicnul vu zdenec. 
PajdaSi koji su blizu zdenca delali, taki su 
jim isii na pomoé, ali samo mrtvo télo su 
mogli vun spraviti. Nije smeti vu zdenec iti, 
doklam svééom ili s goreéom slamom né 
sprobamo, kakov je zrak nutri. Ako goreöa 
svééa vgasne, néje smeti nuter iti.

— Kralj na vadasiji. Iz Ischla pi
Seju, da kralj svaki dan ob pol peti vuri 
vu odprti kuéiji se pelja do Weissenbacha, 
tarn doli stupi i odonud peSice ide fertal 
vure dalko. Skororn svaki dan po dva-tri 
jelene sterli, samo minuéi pondeljek nije 
imel sreéu. Vréme se zvihralo i nitr jeden 
jelen se je né vun Sume skazal. Kralj je 
ob osmi vuri nazat se odpeljal i na putu 
veliki viher ga je dostigel.

— Koj si je sam smrtno postelju 
napravil. Jona Laslo jednoga bogatoga nagj- 
varadskoga mesara sin vu Debrecenu je sluZil 
pri kanonéri. Doma je jako zaljubil se vu 
jedno domaéu pucu i néje mogel terpeti, 
da bi tak dalko od nje Zivel. V tork rano

vu jedni prazni sobi skup je del dvé klupi, 
pokril je nje s éerninom, na obedva kraje 
svéée je vuZgal i onak se je legel. Kad je 
zesim gotov bil, spil je jeden deci opium 
zvanoga otrova. Kad su ga naSli, véé je 
mrtev bil.

— Za muiom. Pred tjeden dánom 
je Habermajer SarsentmikloSka Zenska m u ll 
pokopala. Jako se za muZorh tuguvala i né 
ga mogla pozabiti. Nekoji dan od velike 
Zalosti na dvoru vu zdenec je skoéila i dok
lam su ju vun potegli, veö je mrtva bila.

— Zadusil se vu pésku. Tóth Sán
dor dobro stojeéi kékkutinski gazda véé vifle 
lét je hudo Zivel svojom familijom. Zadnjo 
vréme poéel je pijanSéovati i jedno parputa 
su susedi odslobodili Zenu i decu od smrti, 
kad je pijanec sekirom nje Stel satuéi. Nekoji 
dan opet se posvadil doma i po navadi za- 
pregel je konje i odpeljal se vu gorice, gde 
se je navadno napil. Proti veéero iSel je 
kólám, jako se predi nalokal i tak je nea- 
reéno vu pések opal, da su mu vusta i nos 
najedenput se s péskom napunila. Pijani 
élovek nikaj né je znal od sebe, pák se 
niti génül né vu pésku. Kak je opal, tak je 
i tarn za ostal. Drugi dan susedi mrtvoga 
su naSli. Doktori su ga parali i to so kond- 
tatérali, da se vu pijanSéini od péska zadudil.

— Za kotcom. Tolnai JoZef pazmand- 
hegji zemeljskoga gospona Rozika zvana 
éerka nekoji mesec vu Győru je bila pri 
rodbini. Kad je dimo doSla, susedi su hude 
glase poéeli Sepetati od nje. Так su poéeli 
govoriti i med sobom spominati, da puca 
né se je poSteno sponaSala vu Győru i da 
je svojega Spota nekam zapravila. Poéuli su 
to Zandari i podigli su istragu. Za nekoji 
dan doma za kotci naáli su jednoga deéeca 
zakopanoga. Puca je déte zagutila, vu ovim 
nemilosrdnifc poslu jedna Dániel Jozefa zvana 
ciganica ji je bila *na pomoé. Obedvé su 
prijeli i sudu prék dali.

— Jeden otec. Vu Vérteáaéa obéini 
Zandari su prijeli Nagj Lajod obertnika, koga 
je sama njegva Zena zatuZila, jerbo je pravu 
svoje déte, dvanajst lét staru Liziku pokva- 
ril. Beátijalnoga otca su zaprli.

cu je odmah pojel, a drugu je kanil svetcu 
oátavili; poálo pák mu je prva polovica tak 
u lek iála, zazabil se je, svetca je zaboravil 
i u uzbunjenoj naglosti — pojel je i drugu 
polovicu.

Kad pák se je sveti Antun povrnul i 
se к obedu sei, spazil je odmah, da jeter 
néma. Anda je ávabu zapilal, jeli je on nije 
pojel. Svaba je to dva i tri krat tvrdokorno 
zaniekal. A kad mu je svetac ozbiljno i 
ljubezno u duáu govoril, da пека prizna, jer 
pri kuhanju je bil on sam i nitko drugi, 
onda je ávaba dapaée priéel tvrditi, da ova 
birka niti nije imala je tra ; pák jer svetac 
nemre sfim tvrdokornjakom nikaj dokonéati, 
zamukne i mirno putuje dalje.

1 opet dojdu do miesta, gde su bila 
dva sela jedno do drugoga u blizini, i opet 
je u obadvima u turnu zvon zvouil, te je 
bilo tak как i prvi krat; jedno zvonenje je 
bilo radi svatbe, a u drugom selu radi mrt- 
veca. Sada si je ávaba hotel sto dukatah 
zasluZiti, pák je svetcu rekel, da ée sada iti 
к mrtvecu a ne na svatbu, как prvi krat, 
te je priéel sve onak iz Мера svetoga Anluna 
izdumlievati, kako je on éinil, da je mrtveca 
probudil Svetac mu odgovori, da je mrtvecu 
svoju ruku poIoZil na glavu, a onda mu je

ozbiljno, u ime Boga Zivoga zapovedal, da 
opet oZive i na to, da je mrtvec oZivel i
se stal.

»No, onda éu i ja sve tak uéiniti, как 
Isi ti uéinil.« — véli ávaba; a svetac mu 
odgovori: »Je, ako imaá na to pravi sinisei 

I i odzgora pravu jakost, onda je moguée, da 
ée ti za rukom izpasti «

Svaba si je utvaral, da ima amisei i 
Ijakost, te otide u mrtvaéku sobu, gde su 
svi plakali i javkali; onde njim se odkrije, 
da ako mu plate sto zlatnih dukatah, ou 

jée im mrtveca probuditi. Dakako da mu to 
nije nitko vieroval, jer niti tako nije izgledal, 
da bi znal mrtve buditi. Ali on se je zaklin- 
jal, da to razme i da пека mu samo dadu 
sto zlatnih dukatah, a ako on onda nebi 
znal mrtvoga, prema svom obeéanju, probu- 
dili, onda ga slobodno neka na prvo i naj- 
bliZnjc drvo obese. I sada su mu obeéali 
dukate za prvo, a vuZe za drugo.

Svaba je sad sve tako uéinil, kako je 
od svetoga Antuna éul, da je on delal, ali 
mrtvec je ostal mrtvec. On je pokuáal joá 
jedan krat, pák onda i po tretji krat, ali 
mrtvec se nije niti genul, niti je hotel oZi- 
veti. To je ávabu, koj je sve po propisu 
svetca delal, ipák moralo srditi i on namrgod-

jen i zle volje se na mrtveca zdere veleé: 
»No dobro, ako neéeá opet oziveti, onda 
ostani do biesa mrtav i leZi tuj как dugó 
hoéeá!« — I tim se je hotel potajno odáuljati, 
ali okolo stojeéi su bili hitriji od njega, pák 
su ga pograbili, donesli su lojtru, koju su 
na bliznju Kruáku prislonili, njemu okolo 
vrata su zadregnuli vuZe te su ga prema 
uetmenom ugovoru hoteli redovito obesiti, 
te su ga véé i nekoliko ferliéov gore u via 
zrivali.

Bilo je u istinu i skradnje vrieme, kad 
je sveti Antun onamo doáel, koj je ávabi 
obeéal, onde véé na lojtri stojeéemu, da ée 
ga osloboditi i miesto njega mrtveca probu
diti, ako samo prizna, da je on jetra pojel. 
Ali ávaba, makar je bil véé i na lojtri, toga 
nije hotel priznati, véé je uviek joá tvrdil, 
da on jetra nije pojel, jer birka niti jetra u 
obée nije imala. Anda bi siromaáki ávaba 
imái obieáen biti. Ali sveti Antun to ipák 
nije mogel dopustiti, véé je otiáel u sobu, 
probudil je mrtvaca, dobil je svojih sto 
zlatnih dukatah,, oslobodil je ávabu i od 
putoval á njim dalje.

Kad su sada putujuéi dva-tri dana okolo 
hodili, dojdu na liepo postranu livadu, tu 
se svetac sedne u Iravu, da jedno malo
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— Poleg £arde. Gros Sándor mező- 
telegdi tergovec na b iciklinu je  idei proli 
domu. Poleg jedne Carde spazil je dva pote- 
puhe, koji su taki odbejZali, kad su tergovca 
spazil i Kad je Gros do Carde dodel, skoCil 
je  doli iz biciklina, vzel je  revolvers i idei 
je  na onu mestu, gde je  potepuhe videl. 
Poleg ja rk a  m rtvoga Cloveka je  nadel, ko- 
jem u je  glava Cislo rezbita bila. Tak i je  
dugovanje Zandarorn prijavil, koji su odm ah  
na lice meeta idli i v id ii su, da se razboj- 
niCtvo dogodilo. Poleg nesreCnoga Cloveka, 
koga su sekirom zatukli, nadli su praznoga 
bugjelaruda. Zaklani Clovek nekakov tergovec 
je  m oral biti. Так  m isliju, da su cigani za
tukli i porobili nesreCnoga tergovca.

— Dvésto milljun korun. Koji se 
к tomu razmiju, tak su zraCunali, da ovu 
lépő vréme dvösto milljun korun nam hasna 
napravi. Kuruze, krumpiri, repe, najbolje 
pák gorice su se tak popravile vu ovim 16- 
pim vremenu, da moCi je veC vezda na tak 
lépi hasén raCunati. Dvésto milljun bormeS 
je  lépa svota i ravno smo potrébni, da ba
rem jod onu, kaj je do vezda jod na polju 
i po goricah, da nam barem nekakvi vekdi 
basen donese

— Sala. Vu Cabrendeku pri Söjtöri 
Janodu minuCi tjeden su zmadinom m latili. 
Okolo madine se bavila i Födő Marica. S 
m ladom  i lépőm, osemnajst lét starom pucom  
vnogo su se deCki dalili. Med dalom jeden 
deCko pograbil ju  je i dtel ju  je к sebi 
stisnuti. Puca se je branila i podiknula je  
od sebe deCka. NesreCna puca med tern toga 
в vagnula se i vu madinu opala. Madina 
obedvé noge doli ji je vCehnula. Vu dpital 
tu  ju  odpeljali gde je za par vur med straho- 
vitnem i m ukam i vym Ha. Nepazlivoga deCka 
su zaprli.

— Necimuren tezak. Pri Sipos G juri 
vu Elek zvanoj obCini vide teZakov je na 
dvoru delalo. Gazda néje bil zadovoljen s 
delom I zm irum  je  dpotal i prcpravlal teZake, 
da naj se bolje Zuriju. Na to se je  razsrdil | 
A vrum ec G jura teZak, pograbil je Zeljezne 
rasuhe i tak je  hitil proti gazdi, da su se

odpoCine. Poslie kratke stänke veli svetac 
dvabi: »SluSaj me dragi putni pajdad. VeC 
je vrieme, da mi svaki svojim putem odemo, 
jer kamo Cu ja morati ili, onamo ti dragi 
brate nemoZed.«

Time sveti Antun izvadi iz Zepa modnju 
s penezi, koji su njim na putovanju sluZili 
i sloZi dnjimi tri kupce, koji su svi tri 
jednako veliki bili, a na svaki kupec meine 
jednoga krajcara, od onih, koje je dvaba u 
modnju s dukati hitil. Svetec sada vzeme 
jedan kúp i ga préda dvabi, rieCmi: »Evo, 
to je tvoje!« — Jednoga vzeme za sebe 
veleC: »To je moje!« — I sada dalje nego- 
vori nikaj. Tretji kúp onde stoji, a nezna 
se Ciji je i jeli u obCe je Ciji ili nije niCiji. 
Svaba anda znatiZeljan i valjda pohlepen 
zapita svetca : »Ali dragi prijatelj, Ciji pak 
je on tretji kup novac?« — Na to odgovori 
sveti Antun: »Ov tretji kup bude onomu, 
koj je jetra pojel i nikomu drugomu!« — 
A dvaba odmah veli: »Gospodine, jetra sam 
u istinu ja pojel, makar sam to do sada i 
tajil.«

Evo! Novac je uCinil, kaj niti galge 
nisu mogle! '

Em. Kollay.

mu vu glavu zapicile. Gazda je odmah vu- 
mrl, krvoloka pak su fandari vlovili i к sudo 
prék dali.

— Vu srdce ga vpléil zandar.
Matjad Ignác balatohlellinski dobro stojeCi 
gazda vu krCmi je  poiskal 2iga Ferenc Zan
dara, da ga na red pobere, zakaj m u je  
sina bantuval. Vu veliki dtricingi tak se 
sponadel nesreCni gazda, da C inki JoZef 
Zandar zm eknu l je  vun sablju i vu srdce 
je  vpiCil M atjad lgnaca. Odm ah su po doktora  
poslali, ali doklam  je on dodel, veC je gazda 
m rtev bil. Sad su muZi, Zenske, deca sekiram i, 
m otikam i, skosami dteli vdrti vu krCmu, gde 
su se vu velik i sili Zandari skrili. N a sreCu 
vu krCmi je  telefon bil i po telefonu su 
pomoC prosili iz Fonjoda, Boglara i Semeda. 
Odovud je  odm ah vide Zandarov idlo na  
pomoC pajdadom i ravno su prav dodli, jerbo  
ovi su veC vu velik i sili bili. Zandari su 
reztira li ljudstvo i tak su odslobodili svoje 
pajdade od segurne smrti. Vu obCini je  velika  
buna i svrho toga veC Zandarskih patrolah  
je  ostalo tarn. Proti Zandarorn je  vekda 
oblast istragu podigla.

— Vu tlloSu. Sokré obCini D avid  M ik - 
lod dtukar vu tilodu je nadel Bordadin G jure  
vole. David je  vole vu obCinu dtel tirati, da 
s jedn im  putom  za tuZi gazdu. DeCec, koj 
je vole pasel, napré je od bejZal i povedal 
gazdi. Bordadin je  na vulici veC Cekal po
lare, da mo zem e vole. N a vulici serdito su 
se poCeli dtricati i med tern toga Bordadin 
je vu lévu ru ku  vpiCil s kusturom  polara. 
Na to je David pograbil iz ram ena pudku 
i strelil je  Bordadina, koj je  na lice mesta 
m rtev ostal. Ranjenoga polara su vu dpital 
spravili i proti njem u istragu podigli.

Nedelja.
Nedelja aveta, boiji dan 
Tebe si teli svak seljao!
Kada truden zatvara oii,
I njega zapugeaju m oli,
Misei na tebe ga izbudi,
Pozabi lulje krvaveöe,
I znoja, ki mu z Cela tefie,
I iz пота delat on beti.
V nedelju bude #e ohladil,
Polinul Ijepo potolaiil

Nedelja aveta boiji dan,
Tebe ai Zeli avak seljan!
Kada tu subotu zvuna glas 
1 naznani delopuata Cae.
Kak ae zrazvedri njemu Celo. . .
TeZaki zapustivSi polje,
Se vralaju avi dobre Tolje,
Prepévaju v domaCe aelo.
Po rozenkrancu mirno apiju,
Vnoli njih akrbi ne moriju.

Nedelja aveta boZji dan,
Tebe si Zeli avak seljan!
Se Zurno v aveteSnji obleki,
Deca, Zene avi i muti . . .
Da idejű к presveti meäi.
Pri prodeätvu i meäi zbrani,
S Bogom — emo radoatni kriatjani.
1 tak lehko nam je  na duSi.
Zato nedelja aveti dan,
Tebe ai Zeli avak seljan 1

K u t n y á k  M á rto n . 
Keszthely.

Nekaj za kratek öas.
Pri obedu posvadil se muZ sa Zenom i 

za Cas je moral muZ vlihnuti; ar ga Zena 
svojim dugim jezikom preobladala. — Kad 
su veC vtihnuli, zapital je mali Petrek svoju 
sestricu Maricu, kad je spazil pred svojom 
materom veliku Zlicu s kojum se juha grabi:

»Marica, zakaj imaju nada mama najvekdu 
Zlicu od nas svejuh? — Marica, kad si je 
malo premidljavala, reCe: »Zato, ar naSa 
mama imaju najvekde lampe.«

Sm (svojemu otcu): Jeli budu dragi 
japica meni nekaj prav Ijepoga к boZiCu 
dali?

Otec: Nu, dragi moj sin, pokehdob si 
do vezda dober i Ceden bil, tak ja li budem 
jedno veliko veselje napravil.

Sin: Naj mi povéju dragi japica, a kakvo?
Otec: Ja ti budem dal onoga zloCestoga 

zuba spuknuti, koj te navék boli.

StraZar (aredtantu): Kak ja  vidim, vam 
nejde vtek óva juha.

Aredtant: Ako nemrete boljdu kostu 
zmagati za redtante, — onda si niti najte 
drZati redtante.

Keiner: Prosim ponizno njihove milosti 
gospodina Grofa, как su dostojali spati?

Grof: Ah! tak, tak, — ja sam jod nekak 
steZkoCum spal; — nego siromadke stenice, 
one su célú noC né oka stisnule.

Vu jednom selu vumrl je muZaCi sinek. 
Suseda kuma dodla je kumu batrivet, ter 
joj je rekla: »Najte se draga kuma plakati, 
najte, em bu Ijepi angel Znega.« — Mali 
puna Zalosti odgovorila je na to: »A kaj bi iz 
njega bil angel, da je kahlav.«

TeZki sen.
Bilo je okolo pol noCi, a nad sused 

Martin se prebudi i poCne vikati hrapavim 
glasom: »Dora, Zena, duda draga, gde je ta 
nada Zganica?« — Dora se na njega iz sna 
izdere: »Koga vraga! nemoguCe, kaj buded 
о pol noCi Zgauicu lokal?« Na to joj muZ 
rekel: »Daj mi je bar malo, daj; senjalo mi 
se, da sem jel jako maslne Zgance, pak se 
bojim, da mi nenadkode.

Dodel je putujuCi detiC (vandravec) к 
jednomu daljivomu gosponu prosit za pomoC. 
Ov ga zapita: »PoveCte meni, jeli ste vi hor- 
vat ali pak magjar?« Vandravec mu je na 
to odgovoril: »Gospona! niti jedno, niti 
drugo; — ja sam kovaC.«

Veliki nekoj duZnik zbeteZal je na smrt: 
»Ah, da mi je samo lak dugo Ziveti — po- 
Cel je zdihavati — dok bi se rédil svojih 
dugov!« — »Oho, rekel mu je doktor, — 
kaj bi vi radi za navéke Ziveti.«

Gost: Koliko véder pive stoCiju vu jed- 
nem tjednu gospon krCmar?

KrCmar: »Ja stoCim 20 véder.«
Gost: »Ja bi znal jeden naCin, как bi 

najmenje 25 véder pive stoCil!«
KrCmar: »A как bi to bilo?«
Gost: »Samo naj gospon krCmar vsaku 

. kupicu punu natoCiju!«

Proglasivanje hvale.
Svim onim nádim dobrim priatel- 

jim, poznancom, takodjer i mieslni vat- 
rogasni druZtvi, koji su nam u nádim 
neizmjerni veliki tugi suCuta proglasi* 
vali, na ovim pulu reCemo zahvalnu 
hvalu.

U dovica H u n y a k  A ndrasa  
i o b ite lj.



G a b o n a  A ra k . — C i e n a  Z itk a .
mmázsa 1 m.-cent, i| kor. fill.

Búza PSenica 19.00—
Rozs elsőrendű Hr2 13.50—
Árpa JeCmen 13 50 —
Zab Zob 13 60 —
Kukoricza Kuruza suha 17 60 —
Fehér bab uj Grah beli 2150 —
Sárga bab * áuti 16 50 —
Vegyes bab * zméSau 16 00 —
Kendermag Konopljenoseme 20 00 — 
Lenmag Len 18 00—
Tökmag Koséice 22 00 —
Bükköny Graliorka 16 5 0 — I
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I T i a r l h  l a k ó  о  к  e m b e r i  k é z  m in t  s é r v k ü M

J ™  „  í .  Ш SEISATIIS T IL t lN É IÜИгран, ü. SZ. Ház I. GIDOIBIGD Kérjen ingyen prospectustl

л  ■ * . I . Zárt borítékban portómentesen küldiegy három szoba, konyha
stb. mellékhelyiségek- rObbITZER SERORNPIbAIIRIOH

bői álló lakás folyó speciális orvosi rendelőintézet

évi október hó WÖT, Ж. Wköcri-it ». FOdMkL 4
1-ére kia- ©©©©@©©©@©©©©©©©0 ©

I__ 370/1913. sz.
dandó. Mt g„ Árverési hirdetmény.

U G Y A N O T T  F Ö L D S Z I N T  Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
т л п л и п  v i e t n u r v  a i  év‘ ,c- 1 ° 2 . §-a értelmében ezennel köz-
I H U IJ A H E L Y ib E U N E K  A L -  hírré teszi, hogy az alsólendvai kir. járás-
K A L M A S  2  S Z O B A  K IA D Ó . birósá8 19 13  évi V 3 17  sz végzése kö

vetkeztében dr. Hídvégi Miksa Csáktornyái 
Bővebbet l a p n a k  Kiadóhivatalában. ügyvéd által képviselt Turk János ferenc-

Щ  - I Ц hegyi lakós javára 1200 К  s jár. erejéig
"  ®  1913. évi junius hó 17-én foganatosítod

kielégítési végrehajtás után lefoglalt és 680 
öbU7 tkv. 1У13. К-га |зесзйц 1 kocsi, 1 szány, 1 szekér,

Árverési hirdetmény. lószerszám, 1 borjú és sertésekből álló in*
t * góságok nyilvános árverésen eladatnak.

A perlaki kir. |árásbiróság, mint tkvi Mcly 4rVerésnek a Csáktornyái kir. 
hatóság közhírré teszi, hogy dr. Reményi Zoltán jbirÓ3ág i 913  v . 317/3 sz. végzésé folytán 
perlaki ügyvédnek Goncsanecz Tamás nős 800 к  f. tőkekövetelés, kamatai és összesen 
Miri Máriával zalabenköi lakos elleni végre- j y j  К 25 l-ben birólag már megállapított 
hajtási ügyében 44 kor. 50 f. tőke, ennek költségek erejéig Muraszerdahelyen a volt 
1913. évi május hó 10. napjától járó 5 / ,  Horváth Antal-féle házban leendő eszközlésére 
kamatai 19 kor 40 f.‘ eddigi, 13 kor. 30 f. m  м  „ ,ptlllí, r M ,3. Mp)lM,  3 w „
árverés kérés, költség behailasa végett a hatarjdöül tű z e tik  és ahhoz a venni szán- 
nagykanizsai k.r törvényszek, a perlak, kir. dékozók Q ,ne éssel hiVillnak 

I járásbíróság területén fekvő, a zalabenköi hogy M  érjntell az 1881. é¥1.

о о Л  о ! Г  ,PlVetl f  Vr \mg“  t-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
H. 21 és 22 som. a. /„-ed része 379 kor., fizelé3 mellett a leglöbbel Ígérőnek becsáron 
az „ o. 81o sz. tkvben (elv 459/50 hrsz. a|u, is e, f k adalni.

I ingatlannak B. 24 sorsz jutaléka 24 kor Csáktornya, 1913. augusztus 29. 717
az и. o. 19 sztkvbcn {elv. erdőilletősőgnek -------------------- i ------------------------------------- — —
&  13 sor>z a. fele .50 kor, az u. o. 596 $ $ Ф Ф Ф # # $ $ Ф Ф Ф Ф Ф # 4 М М |  
szlkvben felv. 412 hrsz. ingatlannak В 3 f  ж  Ш
soisz. a. *% e-ed része 10 2  kor., az u. o. *  Л  f
448 szívben felvett 384/a hrsz. ing. B. 24 Ф  I I  # Ж

kikiáltási árban mint becsárban az 1  П  „M iralizi Р1ДДОИГ I
1913. éri szeptzmber hé 30-lk napján t  «. 9 órakor Ш gyárépületében (a vasút-ál- 1

Zalabenkö községházánál dr. Reményi Zoltán W  r  1-Л /в1й Ьр п 1 2
ügyvéd vagy helyettese közbenjötlével meg- Ш  luuid.» k u a ü iü u c ii; Щ

“ Ü S T 1  M l n i d i  eiBKIi l i l is ,  §
melynek »/.-»ál alacsonyabb áron az ingat- Ж  mely áll 3  szoba, konyha !Sj 
lan el nem adható. 2  és mellékhelyiségekből, ju- I

Árverezni kívánók tartoznak a becsár Ж  . ,  i , : n f i
10% át készpénzben vagy óvadékképp pa- S  tÜ ÍHOS АГОП В/ОПГШ  k lft -  W  
pírban a kiküldött kezéhez letenni. £  (lilTldÓ. £

Ezen hirdetmény kibocsájtásával egyide-l 2  B ő v e b b  fe l v i lá g o s i -  X
jüleg meghatározott árverési feltételek a h i-I f i  d P e z s f fö f fv á r “  X
vatalos órák alatt a perlaki kir. jbiróság tkvi!f i  x a s i a a  a  i» ~ e z b g u g y a r  f i  
osztályánál Zalabenkö község előláróságánál ídfc v á r o s i  i r o d á ja  v a g y  S t r á h ia  Д  
megtekinthetők ^  T e s t v é r e k  u r a k .  i H Q  f i

Perlak, 1913. iunius 22. 7 IS
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f c á c 7 9 r f n r r l n  Budapesten. Nyári és téli U b a b ó L a l  I U I UU  gyógyhely, a m agyar Irgal
ma srend tulajdona, hlsőrangu kénes hévvizii radioaktiv 
gyógyforrásai; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek 
és urak részére. Török-, kő- és m árvány fürdők; hőlég-, 
szénsavas- és villamos-vízfürdők. \ fürdők kitűnő ered
ménnyel használtatnak főleg csuzos bántalmaknál és ideg
bajok ellen. Ivó-kura a légzőszervek hurutos eseteiben s 
altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak. Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust ingyen 
és bérraentve küld ' AZ IGAZGATÓSÁG.

■ ]r ...... .............. ........ -  f i

! az E st j
I  A LEGJOBB MAGYAR NAPILAP ■

I  Hirei frissek és igazak! |
■ Közgazdasági rovata a gazdasági élet min-
■ den mozzanatáról számot ad, eportrovata |
■ a sport minden áginak eseményeiről hűen Я
~ beszámol ®

I  A bel- és külföld napi- |  
I  eseményeit g
■ a legmegbízhatóbb tudósítók távirati és te- щ
■ lefonjelentéeei alapján leghamarabb közli H

S az Est i
I  megjelenik a fővárosban déli i órakor és a |  
I  d. u. első gyorsvonattal érkezik városunkba g

I  Ára 6 fillér! g
■ -Г  -------- = ------ ^

HIRDETÉSEK
FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN 11
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I m a  t a k a j  t r g o v in u  
o d  n a j b o l s e  v r s t i

v a p n a .
K o j i  t r e b a  z a  

z i d a n j e ,  m o á e  g a  
d o b it i  u  s v a k o  d ó b a  

d o m a  p r i  n j e m u  u z  n a j -  
f a l e á u  c ie n u .  K o j i  t r e b a  d e l i  

v a g o n  d o b i v a p n o  c is t o  
f a l .  T  r i i m  t a k a j  r a z c i e -  

p a n a  s u h a  b u k ó v á  M„-. d r v a  n a  v a g u .
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в  E g y  jó  e r k ö l c s ű  f iú  @

ta n u ló n a k
I I  f e lv é t e t ik  708 3-3 0

2 JMáycrcöák Béla |
Л  fű sze r- és  veg yesk eresk ed óséb en  0 
0  CSÁKTORNYÁN. :: R ákóczy-u tca . 0

Ráczkanizsán, forgalmas helyen levő • На УС2|Ш1|Ш, U РГ0ШШ11 BlPSlO \t jeden

s z i t u i é t  és h r a i í i i l i t  i t a t n i  I r í u
n a g y  k o n y h a -  é s  g y ű -  g r a d j e v i n a ,  v e l i k i  k u h i n j s -
m ö i c s ö s k e r t t e l ,  n a g y  k i  i s a d o v n i  v r t ,  v e i i k a
p in c e  é s  7  h o ld  f ö ld  p i v n i c a  i 7  m e k o t  z e m l j a
c s a l á d i  k ö r ü l m é n y e k  r a d i  o b i t e l j s k e  o k o l n o s t i
m ia t t  a z o n n a l  o d m a h  m*-*

e l a d ó .  na prodaju. I
B ő v e b b e t  a  t u l a j d o n o s n á l :  O b i l j n e s e  p r i  v l a s t n i k u

S o e t c r i c e  X e t v á n  S e l t e n e s  l 9 t v á n  j
R Á C ZK A N IZS Á N . I U R Á C Z K A N IZ S A . *

felséged ízű fehér vagy aranysárga csemege mézet
M. 5 kg-os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a 
„ M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest, \ áci-ut 108 aí. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!
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Egy zongora olcsón *

e l a d ó . !
I r íH iIs lr lc l i i  g o s t i t t .  §  
# « # # # # # * * # # # # * # #
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ü  v a t t á v a l  ♦  Kapható: Fischel Fiilöp (SIRAUSZ SAíiDOR) pirkereskedeseben Csáktornyán
. _________________ ..«*«

Nyomatott Fischel Fülőp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyád^
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