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vaksággal verte meg a Mindenható! Kolor; tói Miksavárig, álló irányában, mint vörös
ismét kolumnánkra kerül ez a kedves i fonál húzódik végig Muraközön ez az akna
mákvirág! Egy darabig pihent a téma, mert munka — s ennek fáradhatatlan munkásai
vakondokformára végzik munkájukat ezek fiatal lelkészek, akik részint mint adminisz
a gyászvitézek. S így nem vehetünk tudomást trátorok, részint mint káplánok vagy kisviselt dolgaikról.
papok a derék muraközi népet szakadat
De hogy ők azért szünet nélkül dol lanul bujlogat|ák izgatják, terrorizálják.
goznak, kitűnik a legújabb miksavári eset
S ez mindnyájunk szemeiátlára tör
ből is, amikor ismét burjánt hajtolt Mura ténik. S nem történik semmi! A hatóságok
köz szép virán ya; ismét fészkelődnek és ölbe tett kezekkel egyszerűen nem vesznek
szemtelenkednek, élnek vissza a magyarság tudomást a garázda papok üzelmeiről. A
türelmével egyes alakok, mert közömbösek társadalom meg néma s birkatürelenimeL
vagyunk s mert nem hágunk a nyakára a zsebre vágja az inzultusokat, melyek a bőrükbe
jött-ment vigéceknek, akik szerencsétlen nem térő vakmerő lelkészek résiéről érik.
egyházi kapcsolatunknál fogva lábukat itt
S ezért ne csodálkozzunk, ha távolabb
megvetik s » magyar állarneszme rovására innen a mi bajainkat meg nem értik ; sőt
a muraközi nép közt garázdálkodnak.
akad laptársunk, mely egy muraközi c. apát
Hiszen olvashattuk mull számunkban, ebédjéből kifolyólag közöli referádáiának
hogy mit csinál egy naplopó kispap Mura végén szinte mértatlankodik a muraközi
siklóson? Már-már husángot íog az odavaló papokat ért gáncsoskodás miatt s a sok
magyarérzésű horvátajkú lakosság, hogy иг igaztalan vád következtében, mely a mura
ingyenélő frátert a maga módja szerint ki közi papság ellen elég gyakran elhangzik.
Hát az illető, aki ezzel a megjegyzéssel
oktassa.
S ez nem elég ; alább olvashatjuk, hogy a referádát tűszerezte, csak azokat a papokat
Miksaváron is működik a társaság. Ott is ismeri, akik azon az ebéden körülvették. De
csavarog egy kétes egzisztencia, megint csak nem látta azokat, akik olt nem voltak.
a Cyril-egylet szolgálatában. S annál nagyobb Persze, hogy a Cynl-apostolok nem voltak
biztonságban és így bátorságban s ered ott. Azok oly illusztris társaságban nem for
ménnyel, mert az odavaló adminisztrátor dulnak meg. Azoknak más a teendőjük
vagy plébános szintén vele együtt fújja a Míg a jobbérzésű s magyar lelkészek a
kigyókövet s toboroz muraközi fiúkat a magyar intelligenciával a kontaktust keresik,
horvát propagandának, hogy megszaporítsa addig ők odahaza, távol a világ zajától,
velük azokat a renegátokat, akik majd egy sokszor az éi sötétségének a leple alatt
kor a horvát-ügynek apostolai lennének konventikulumoznak, szítják a gyűlöletet a
magyar faj, a magyar nyelv ellen, propa
Muraközön.
Hát aki ebben rendszert nem lát, azt gandát csinálnak a horvát »állameszmének«

Cyril apostolok.
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s összefogdossák gyermekeinket, hogy őket
a horvát utópiák futó bolondjaivá kine
veltessék.
No de ennek is vege lesz egyszer.
Máj beléjük is üt valamikor a magyarok
Isten nyila s ők is úgy eltűnnek, mint a
mesebeli boszorkányok, akiket a hajnalha
sadás első derengő sugara úgy elpusztított,
hogy hírmondónak sem maradt közölük!
A beküldött cikk a következőképen szól:
Ilyenkor tanév elején összegyűlnek a
Cyril-apostolok s kiszemelik maguknak Mura
közben azokat az iskolás gyermekeket, akik
szorgalmasak voltak az elemi iskolákban ;
de tekintettel vannak arra is, hogy a leendő
apostolok szülei is lehetőleg jó módban le
gyenek. Mert az ő működésük nagyon ha
sonlít a vásárbeli alkuszok működéséhez,
akik úgy az eladót, mint a vevőt megfejik.
Mikor a médiumot kiszemelték, akkor
a szülőnek a nyakára mennek s addig
csürik-csavarják a fejét, forgatják a köpö
nyeget, Ígérnek neki lücsköt-bogarat s a
fiúnak fényes jövőt, amelyért még csak
fizetnie sem kell az apának, amig végre a.
szülő bele ie egyezik, mert a fiúi ingyen
fogják iskoláztatni Horvátországban.
Ha az alkú megtörténik, akkor az apos
tolok megbeszélik, hogy hová szállítják a
fiút, Varasdra-e vagy Zágrábba?
Az adás-vételért, a jó üzletért, a szülő
egyébbel nem adózik az apostoloknak, mint
egy jó lakomával s viseli a szállító apostol
útiköltségeit.
Ezzel az eljárással verbuváltak a na
pokban a miksavári apostolok négyen egy
fiút Varasdra.

belőle. Olyan vagyok, mint a legtöbb nő. Ha ki le az akácafa alatti padra és én elmesélek magá
sírtam magamat, még nevetni is tudok utána. Meg nak egy kis történetet.
Verőfényes, meleg őszi délután volt. Mintha aztán, ki tudja, lesz-e még idő, hogy magának
— Menjünk — szólt Irénke.
csak az elmúlt nyár jött volna vissza. Úgy téve panaszkodhassam !
Leültek a kis padra. Fejük felett mozdulatmint a haldokló ember, aki már megfutotta földi
— Mért ne lenne idő?
lanúl csüngtek a sápadt, megfakult levelek. Lát
pályáját, de a sir széléről még egyszer visszafordúl
— Mert elmegyek e tájról.
szott rajtuk, hogy csak pár nap még az életük,
s bár őszbecsavarodott fürtjei mást mutatnak, 6
— De vissza is jön?
aztán leperegnek s ki tudja hová fogja vinni, hor
mégis Így szól vissza: »Még van bennem ifjúság,
— Nem. Többé soha !
dani őket az őszi szellő.
még van bennem tűz, még élni akarok.« A fele
— Csak nem beszél komolyan? Ugy e csak
Elemér elkezdett beszélni. Hangjának a rez
letet azonban nem hallja, mert beleroskad a sírba. tréfál?
gése elárúlta, hogy szívéből, leikéből jön minden
Ez a csendes őszi délután is a haldokló
— Egész komolyan beszélek.
szava.
nyár erőltetett mosolya.
Iréuke, akit a váratlan hir meglepett és lát
— Élt valamikor valahol egy bohó ifjú meg
Irénke és Elemér ott sétálgattak a soros hatólag felizgatott, erőtlen nyugalommal szólt közbe: egy árva, nagyon szép leány. Megismerték egymást
ak&cafák alatt. Már jő ideje, hogy mind a kelten
— Nem tudom elgondolni, hogy mi történ és attól kezdve úgy tekintették egymást, mint igazi
hallgattak, mig végre Irénke megtörte a csendet:
hetett magával, hogy mért akar e tájról elmenni jóbarátot. Többször találkoztak. . . .
— Nem tudom mi az oka, de én nem sze és soha vissza nem jönni ?
— Egy napon az ifjúban nagy változás tör
retem az őszt. A hervadás, a pusztulás úgy le
— Nem történt velem semmi — folytatta tént. Ha virágra nézett, az sokkal szebbnek, üdébb
hangol engem
— Nemcsak magát, hanem mindenkit, akinek Elemér — de megpróbálom az egyszer, hogy el nek tűnt fel előtte, a madárdal máskép zengett a
érző szíve van. Pedig úgyis hiába, a mi bánkó- lehet-e a Végzet elől menekülni. Mert lássa, én is fülében, mint azelőtt. Úgy tetszett néki, mintha
dáaunk mit sem változtat a dolog rendjén. Volt, úgy jártam , mint a láng körűi röpködő lepke, az élet, a világ nem olyan volna, mint azelőtt.
nincs! Ez a végzete minden élőnek. De sokkal amelvik addig játszadozott, enyelgett a lobogó Pedig minden a régi maradt, csak ő változott
szomorúbb az, hogy halálunk nincs a homlokunkra tűzzel, míg egyszerre csak leperzselődött a szárnya. meg. Igen, ő változott meg, mert szerelmes lett
irva. Bizonytalanságban félve, remegve a jövőt, Az én szárnyam, az én lelkem is megégett s most, abba a leányba, a barátjába.
Érezni kezdte, hogy a menyország, amelyről
kell robotolnunk, napot nap után. Senki sem amikor szeretnék tovarepfllnl, nem tudok, nem
tudja, hogy mikor hull a porba az, ami még ma birja a szárnyam. A lelkem már elveszett s hogy annyiszor álmodott, ott van azokban a lángoló
legalább a testemet megmenthessem, hát elsietek fekete szemekben s hogy azoknak a pici piros
él és virúl.
— Elemér, ne beszéljen ilyen szomorú do e tájról, messze, minél messzebb. Tán máshol ajkaknai’ egyetlen csókja is üdvözítené. De meg
újra
kinő a szárnyam s akkor tán röpködni is tudta azt is, hogy az a menyország Л tőle nagyon
logról. Hiszen maga annyi szépről és olyan ked-1
tudok még.
messze van, hogy azt a menyországot 6 soha nem
vesen tud beszélni, ha akar.
— Elemér én nem értem magát — szólt érheti el.
— Pedig én úgy szeretek beszélni, panasz-,
— Sorvasztó bú nehezedett a lelkére, arca
kotlni, ha szomorú vagyok. Érzem, hogy megköny- közbe Irénke.
— Mindjárt meg fog érteni. Jöjjön, üljünk I megfakult, mosolya elhalt és egy szomorú őszi
nyebbűl a szívem, ha kiöntöttem a keserűséget)

Vallomás.

Csáktornya, 1913. szeptember 21.
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A Cyril-aposfolok egy része itt székel összeomló kártyavárak előtt sem vesztegel, mint világra szóló különlegességet hirdette,
Muraközben s ha maguk nem tudnak ered* Az Élet halad s ha útjába kerülsz ember, szégyen panoptikumba helyezte s a — neményt elérni, izenetre jön a varasdi apostol, térj ki — mert ellapos.
*
vetve tisztelt közigazgatás ingyen enlré-jegyet
aki az ő szavaikat megerősíti, azoknak érApró, emberi bajocskák csak annyiban kapott . . .
vényt szerez.
érdekelnek bennünket, ha — tanulságosak.
*
A Cyril-apostolok lőügynökségi szék- Ezzel véljük szolgálni kötelességszerűen a
Nem hagytuk szó nélkül a dolgot, mert
helye: Miksavár. Ügyvezető elnök Glogovec — közérdeket. A kipellengérezés nem a mi egy cseppet sem imponál nekünk az, hogy
Ferenc ösjogász, aki, úgy látszik, a Cyril- mesterségünk. Ha nem tud könyűt törölni »Vas«, állítólagos botrányuk révén, testvériegyesület részéröl rendes fizetést húz, mint az újság, ha nem tudunk tápláló falatot séget vállaljon velünk
De 111lakozik az
szenzál, mert egyéb foglalkozása Miksaváron nyújtani az éhezőnek, ha nincs erőnk meg emberi jóérzés is az ilyen dudafuvás halnincs. A régi gárda tagjainak száma nem szüntetni az idők íurcsaságait: úgy gúnyt latára, mert rontja a vidéki hirlapírás amúgy
régen megszaporodott Lipnyák Ignác miksa- űzni nincs jogunk.
is csekély tekintélyét s rontja a közönség
vári h. plébánossal.
Ez — mindenesetre a mi lapunk véle- bizalmát. Ismételjük : apró emberkék baját
Összejövetelek vannak gyakrabban; de ménye. Zalai vélemény. A világgá kürtőit kigúnyolni könnyű, de a szemünkből szivárgó
különösen a uyan nagy szünidőben Kotor- göcseji vadonban, Árpádkori életet élő — nedvet letörülni vajmi nehéz,
ban és Perlakon.
tehát nem szép Zalában így gondolkodnak i
Egyébként mély megnyugvással vesszük
Ha a szerencsétlen szülő a csábító pán- az ujságcsináló emberek. Ezért vagyunk ki- tudomásúl, hogy Vasmegyében ősrengetegek,
szláv apostolok szavaira hallgat, lépre is megy. csinyesek a nagyvilág elölt s ezért vagvunk 1sivatagok is vannak s ha ezek nem is: de
Gyermekét elviszik. A fiúk a gimnázium unalmasok azoknak, akik visszafejlődött' itt-ott apró sakál bizonyára található.
vagy reáliskolákban úgyszólván
minden|idegzettel várják tőlünk, hogy az időjós,
________
költség nélkül ki is tanulnak. S ha a papi | leveli-békát átalakítsuk szépen szóló oláh
p ályára érez valamelyik hivatást, úgy a, dudává.
j
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középiskola elvégzése után sem kerül sokjába
Sajnáljuk önmagunkat, de bocsássanak
------a szülőknek.
meg nekünk. Különóskép Önök bocsássanak!
— Házasság. Neumann Vilmos helybeli
Ám de jaj annak a szülőnek, akinek meg apró vasmegyei sakálok, akik már ősi kereskedő í. hó 23-án vezeti oltárhoz Szegő
a gyermeke a papi pályára nem érez hi- szokás szerint nem is a gyomrukban hord- Ilonkát a kaposvári izr. imaházban,
válást. Mert ha nem a papi pályát választja ják a bölcsek kövét, hanem platinafoglalal— Uj polgári iskola. A muraszombati
a fiú, a további segítség megszűnik s a szülő, ban a jobb láb hüvelykujján.
I polgári iskolát e hó 1 2 -én megnyitották,
aki gyermekével úgy becsapódott, vagy kénySzíves üdvözletünket vasmegyei test- egyelőre egy osztállyal s két tanerővel. A
télén drága pénzen más pályára iskoláztatni, vérek !
megnyitás nagy ünnepség keretében folyt le.
vagy pedig kétes egzisztenciának marad az
. . . No, de lássunk egy kis epikát is,
— Installáció. A góthai c. apáttá ki
ifjú. Mindegyikre van számos példa Mura-1 ismerjük meg türelmes olvasóink, minő nevezett Imrey Ferenc kisszabadkai esperesközben.
szerves kapcsolat létesült Zala és Vas kö- plébános hivatalos installációja m ull vasárnap
De a szülő, mert többnyire pap is van zölt a múlt hetekben. Tudjuk meg, boncét folyt le Kisszabadkán fényes ünnepség kereaz agitátorok között, tehát hisz a verbuválok- van аг a kegyes leereszkedés, melyben a lében. Az érsekség képviseletében Prémus
nak, nem igen tud ellentállni a rábeszélés- »Vas« — augusztus 3. — 1. száma szere- Domonkos dr. kanonok, érseki irodaigazgató
nek. Pedig nem egy már keserűen bánta tettel adja tudtunkra, hogy — ük sem kü- jelent meg az installáción, kívüle a muraközi
.meg elhibázott cselekedetét és rövidítette meg I lömbek ám, mint rm . . .
propagandán kívül jelen voltak dr. Hajós
többi gyermekét azzal, hogy a csábításnak
Jó előre tiltakozunk e szeretetteljes Ferenc, dr. Zalán Gyula orsz. gy. képviselők,
engedett s urat akarván nevelni fiából, reá ölelés ellen!
Sághváry Jenő főszolgabíró s a Festetitsköltötte többi gyermekeinek örökségét is.
Mi, szegény Zalavármegye világhírre tel- uradalom képviseletében Mesterich Aladár
________
F igyelő, tünk szert (a »Vas« — szerint!) — mert grófi tiszttartó s Tomka György és Nagy
nálunktalálható a 13-ik világcsuda : a Elemér gazdatisztek. Az istentiszteletet, mely
A p r ó S a k á lo k .
kanászkántor.
alkalommal Ehrenreich Nándor dékáníalvi
irta: Pont.
Ezt a ,ш speciálitásunkat síró szóval plébános mondott magyar és horvát nyelven
Neküuk már egy cseppet sem furcsa ismerletle a szomszédos Vasmegye egynéhány ünnepi szent beszédet, ünnepi ebéd köpette
hogy az emberek panaszkodnak
’ ,aPÍa Szinte irigyelték tőlünk azt a szá- az apát vendégszerelő házánál. Az ebéd foA következetesen haladó Élet nem ér- nandó embert- aki a sertésfalkát ép úgy lyamán több pohárköszöntőt mondtak,
zeleg, nem indítja meg a sírók könye, az ^ezebi mint az angyali karra emlékeztető
— Önképzőkör. A helybeli áll. tanító—
orgonát.
képző-mtézelben Grész Ernő tanár vezetése
napon, amelynél csak 6 volt szomorúbb, vi- ban а
ш
'
■
me " eU
ÖnkéPzökör folyó hó 14-én
tággá ment.
^dn kiállás, a Murától tel a Raoca-v időkéig, kezdte meg működését az alakulással. A
Irénke szinte önkéntelenül vágott közbe:
bogy, lefőztük a szomszéd Zalát! Kanász- gyűlés folyamán az önképzőkör tisztikarát
- Elemér, csak nem maga az az ifjú!
kántorunk ugyan nincs, de van »iskolakocs- alakították meg M e g v á lto ttá k titkárnak
Й
Ь
Ж
' J S t:
mánk«. Heuréka! Üdvözlet nektek andrásíai Lantos János, jegyzőnek Steiner Béla, pénz- éT ö “ in } ?
k'
‘estvérek, akik megmentettétek az ősi be- tárosnak Liczó József, ellenőröknek Bede- - A leánypedig maga.
csulelet.
kovics István, Knausz Flóris, főkönyvtárosIrénke felsikított:
. ^
azóla — meg tán ma is — ezer nak Mészáros Pál, ujságkezelőnek Áts Jó- Áh! Hisz akkor maga . . .
variációval harsog az ének arról, hogy Vas Z9 et, háznagynak Aszaló Imre s bíráló bi- igen — szakita félbe Elemér — én sze- annyi, mint Zala s áll ennek a reciprokja is. zottsáei tagoknak Gombás G<s7a Karhnrzkv
retem magát. Meg pedig halálosan szeretem. A
S most lássuk a valóságot
и
R »* 8 .
^ éza’ ,
*
ezerelem tiszta, mint a tükör, boldogító érzés s
AnHrásf í
povp. ьлЛаоКлп
i »л ^ mi ’ Marce8 ,,a Miklós, Novoszel István,
szelíd melegség, amelyet gerjeszt a maga sötét két .
,,ndrás[a va^ p8 Yei községben a ható- OrszághKálmán, Szabó József IV. éves nöszeme. Megtudtam, hogy érzelmeimet semmibe 9a8*^hontalla a községi kocsmát, mert élet- vendékeket. A segédállások a többi osztály
sem veszi . . Tehát elmegyek, el messze innen, veszélyes volt benne a tartózkodás. A ven- növendékeinek jutottak
bujdosni fogok . . .
döglősnek — több évre szóló szerződése
_ cuziá
A dllnánlrtli hp.viprdekü
Irénke könyektől csillogó szemeit Elemérre lévén — alkalmas korsmahelvméopt Ií p II p M
f . nan u
helyiérdekű
függesztette s inig két kezével annak jobbját meg- acin; vaffv « , •
н
Л(| - 7
.
vasutak fúziója befejezett tény. A kereskefogta, félve remegve, suttogta:
j . ’
a kárpótlást. A vendéglős delmi miniszter által kiadott engedélyokirat
- faI h l én nem eresztem ?
m nn к “ 11мл Z ,,nl(! 8 szerlnl a dunántúli, zalavölgyi és a Körmend
- * “ o r- •
* o r9 .m 8 fe,épül - 4 0 0 0 K kartérílé3t akarl — mur.iszornhali vasúlak a Dunántúl. HelyiMind ez junius elején lörlénl, amikorra üres érdekű Vasút R -T egységes vezetése alá
- “
. . .
«
“ ! » *
'• ‘ ‘ • “ • „ Г " ■ M I M
Ide „ „ „ V E ! “ c S S S r . A lenyugvó nap mosolyogva tekintett rájuk Ц mer^ al « * " ,11” }V * ”
V T 1 « '^ e n d v a - u U i vasútvonal is.
az ég pereméről és szemérmesen hunyta le égő ?
knrsJÍhAl U ^ ítÓi aktó m^ felel ,de,8 *
— Kotorí iskolai hírek. Kotor község
szemét, amikor meglátta hogy mint borúinak ' e" f 1ko«s™ h‘rtT'sé8 n'pk- a lanf ó beJeegve- óvodája is állami kezelés alá kerül. Az erre
egymás keblére boldogan és hogy miként forr Össze ls é v e l átadták azt a vendéglősnek. így vonalkozó tárgyalások folvamalb-.n vannak
sóvár ajkuk az e.só, édes csókban.
men e l meg a község 4000 К -s kárpőtlási Ezenkívül az Ко и а п Г ^ 1 п Г " к 0 |а1 is fejlesz--------------

áS Vy u
bz a valóság.

с
S

ш .1 .
Á szervezés folytán újabb két tanerőre
az említett laptárs, lesz a jövő évben szükség Rotorban, minek
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következtében 2 tanterem tt igazgatói lakás rosok és kereskedők ellen, akik tanoncaikat I szívesen állt szóba a falu akármelyik legéépítése válik szükségessé, amire 17 ezer még mindig otthon tartják. Az ily mulasz- nyével is. Az ünnepnapon Novák és M-kácz
koronát vettek lel. Az építést már a tavasz- tásra nézve az ipartörvény elég szigorúan | versenyeztek a lány báláiért s annyira ko
szai megkezdik.
intézkedik.
! molyán vették a dolgot, mert kapatosak
— Hangverseny. A Csáktornyái Keres— Egészségügy. A vármegye területén I voltak, hogy vért is ontottak. Novák Ferenc
kedelmi Kaszinó
ismét fényes jelétadja a a főorvos jelentése sze rint aZ évmásodik! alkalmi vetélylársát
dulakodás közben élet
kultúra iránti érzékének és a közcélokkal negyedében járványom <Ь Kifőző brőgség-1 veszészeson megszórta, mire Mikácz ájultan
szemben fennálló kötelességérzetének. Ugyanis j ben 925 beteg gyógyittatoll, kik közül 60 suiyos sebbel a földön elterült. Novák Ferencet
a Napközi Otthon javára e hóban — mint j meghalt. A legtöbb áldozatot a vörheny a csendőrség letartóztatta, Mikácz Józselet
mar lapunk múlt számában jeleztük — vitte el. Hullaszemle 33 esetben teljesittetett. p. dig a varasdi kórházba szállították,
nagyszerű műsorú hangversenyt rendez. Egy Öngyilkosságot 9 egyén követettel, véletlen ,
— Halálozás. Pálinkás Györgv, a heiybeli
hírneves
bécsi
hegedűművésznőt. Anni szerencsétlenség folytán 14 egyénhall el. j áll. lanílóképző-inlezf I 33 éven ál volt szolgája,
Friedeilt sikerűit e célra megnyerni, ki igen Veszettség gyanúja miatt 9 egyént szállítót- Bródban f. hó 18 án hossza^ szenvedés után
magas nívón álló zeneszámaival elsőrangú jlak a Pasteur-intézetbe. Hét évnél fiatalabb; 62 éves korában elhunyt Béke hamvaira!
műélvezetben fogja közönségünket részesíteni. 1gyermekek gyógyítását 99 esetben mulasz-'
— Népesedés. Az ev rná-odk mgyedéTekintettel arra, hogy a Napközi Otthont tolták el, amiért 27 szülőt megbüntetlek.
ben Zalavármegye területén összesen 4966
nagyrészben varafcdi gyermekek élvezik, dr. I
— Képesítő vizsgálat. A Csáktornyái' gyermek született s meghalt 2907 egyén. A
Simon varaZdi törvényszéki bíró és dr. állami tanílókepző-mtézetben a szokásos legnagyobb volt a szülelés a, Csáktornyái
Krajanszky varaZdi gyógyszerész, két kitűnő; őszi horvát tannyelvű kiegészítő tanílóképe- járásban (587), utána a perlaki járásban
cellú- és zongorajátékos, önként ajánikoztak j sítő vizsgálatokat f. hó 17 és 18-án tartót- (5 4 9 ); halálozásban az alsólendvai járás vea közreműködésre, miáltal az esi él у t váltó-; ták meg. A vizsgálatra 10 horvátszlavon-1 zetett 303, utána a perlaki 274 s a csákzatossa és családi jellegűvé teszik. A műsor iországi Julián, máv. és református tanító tornyai járás következett 273 halottjával. A
a következő lesz. 1. Haydn : Trio No. 1 1 jelentkezett, akiket a vizsgáló-bizottság képe- szaporodásból az oroszlánrész a mi járáhegedű-, cello- és zongorakisérettel. Andante, j »{tetteknek nyilvánított. A bizottság elnöke Isunkra esik (311), utána a perlaki járás
Poco adagio. Cantabile. Hondo all Ongarese. Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő volt, mint következik, ahol a lakosság 275 lélekkel
2. a) Mattheson— Burmester: Aria, b) Fibich: miniszteri biztos Margitai József nyug. igaz- szaporodott meg az ápnlis-junius hónapokra
Poem, c) Schubert: Berceuse. 3. Ráfi : Polka ga(ó veu részt a tanítóképesílő vizsgálaton, eső időközben.
de
reme- & DvoCak ^ Sonatine. Allegro
— Emésztési zavarok csecsemőknél, has— Zonßorahangoläs. Ropass Márton
risoluto. Finale. Allegro. 5. Liszt: Rhapsodie menés, hányszék.lés, liélhurut stb. mindig csak Ciliit zongorahangoló a jövő hét folyamán
hongroise No. 6 . 6 . Hubay Jenő: Carmen- helytelen táplálás következményei és e rettegett Csáktornyára |ön zongorákat hangolni. Az
Fantasie- E hét folyamán különben is bővebb betegségek már sok gondot és bánatot szereztek eljegyzéseket lapunk ízrrke?ztősége szívesen
tájékoztatás jut majd a közönség köré ez a* т Ш szülőknek. Ha azt akarja hogy gyermeke
* ш
* ,
J. .
.
.
lf egy igazan jóízű é* könnyén emészthető táplálék
л
estélyről, melyei már a nemes célra való mellett szépen fejlődjék, úgv adjon kedvencének
— Tolväj Komédiások. Tauber Eva és
tekintetből is melegen ajánlunk pártfogásra.! Nestlé-féle gyermeklisztei. Próbadobozokut teljesen Tauber Lóri vándorkomediá-ok ez év julius
— Zivataros időjárás. Furcsa idők díjtulanúl küld a Henri Nestlé cég, Wien, I, 16-án a Muraszerdahely és Csáktornya közti
járnak. Kárpótolni akarja magát a természet .Biberstrasse.
vasún vonalon Széki Józ-efne alsólakosi
a rendellenességekért, melyek a nyár folya— Állandó mozi. A Heinrich-íéle mozi asszonytól 380 koronát loplak »»I Ebben az
mán érték. Az ellen ugyan nem lehetne ki- j a Rákóci-utcában a múlt héten remekelt., ügyben szeptember 6 -án volt a nagykanizsai
fogásunk, hogy most szeptemberben nyári Két érdekfeszítő drámát adott elő remek, j törvényszéknél a tárgy lás. Az Ítélet értel
metek uralkodik, de az már furán esik, pompás kiállításban. Vasárnap Paris gyér- j mében Tauber Évát lopás vétsége m att négy,
hogy valóságos nyári zivatarok vannak mekét adták, mely egész előadást töltött be, i Tauber Lórit bűn részesség címén két havi
napirenden. A hét második telében, mind szerdán a nem kevésbé érdekes és szépIfoghásbüolejéssel sújtották.
untalan, még pethg rendesen szokatlan idő- Fekete grófnőt. A közönség az előadásokat
I P ák TI А Г (1 VI
ben, a kora hajnali órákban, van részünk nagy élvezettel nézte Végig. Szerdán aj
J- “ ~
- У
,
égi zenebonákban, hatalmas záporok kisére- slágeren kívül színre kerültek mé^ C o lo m b o , ! ^ “ Hsrtky
leben. A legádázabb háborúsdit játszott A látszat csal, Az indián törzs igazsága s д regénJ Р
тигШ^ vonatkozásai miatt számot
azonban az ég pénteken este 7 óra után. Maxi jótékony kedves apróságok.
| tarthat arra, hogy különösen a muraközi közönség
Sz tк tdallan vakító villámlás és folytonos,
— Lövésztanfolyam. A Csáktornyái áil. pártolja a kitűnő tollú író ezen legújabb szellemi
dörgés közben remséges zápor eredt meg ; tanítóképző-intézetben
a közoktatás- és termékéi. *A k»*t d$in« után, mely mindenfelé os*zh e n n a s jégesővel vegyest. Az u.cák v,z| nonvédelemügy, mmisz.erek intézkedésé*..!
^ 'U S í ' £ &
ala kerültek, a hazakról a lazább cserepek, szervezett lövész» ti tanfolyam erre a tanévre érdekfeszítő r»*R r y, melyet érdemlegesen is ismerlehuilottak, a fák p dig recsegtek-ropogtak, tegnap délután 2 órakor kezdődött. A tan-, tétünk, a legs/é.esebb körökben el ne terjedjen. A
némelyik kelté is törölt Nyolc óra felé el- folyamot Tre ber Kálmán rn kir. honvéd- csinos kőiét ára ♦ К »szerzőnél kapható IVrlakon.
állott ugyan az eső, de csak rövid időre, százados nyitotta meg lelkes szavak kisé“ A »Magyar Figyelő« b^n *Mi kisvárosiak«
,
.
. ’
.
. .
’
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1
din alatt aktuáis elmélkedést találunk politikánk
mert utóbb megújult az ég.báboru és esőseiében.
, 1kisvároM,s. pletykát űrfí ..« ón jairól; RézMihály
de lűrhetőbb mértékben s tartott Úgyszólván j
— Cseledjutalmazas. Gróf Festetics Jenő néhány kultúrproblémánkra világít rá; dr. Berend
egesz éjszaka.
Ajégesővalószínűleg
kárt Csáktornyái uradalmának kisszabadkai kerü- Mikló.-’ igen figyelemreméltó dolgokat ír a magyartett a szőlőben is.
létében lélekemelő ünnepség közt adták ál országi csecsemőhalandóságról a új eszmékkel
— Vasúti ügy. A Máv. vonalán érez- a földmlvelésügyi ininisater 100 К -s jutalmát
honján ktlzdjunk. » balandó*jg *|!*" held hiány volt, hogy a gyorsvonatoknak Katánovics Mártonnak, ki félszázadot meg- 8K/ “ dTre$ nulJnéktohTatásTmV Hony.r Al^roou’
III osztályuk nem volt. Az államvasútak haladó idő óta híven szolgálja ural. Az un- pgy mélyen
és’értékHS cikkben mutatja meg
igazgatósága a közszükségletnek megfelelőig népség misével vette kezdetét, mely után a a modern községi politika néhány fogyatékosságát
kisérletezett az államvasúlak vonalain a III falú népének jelenlétében dr. Sághváry Jenő és új feladatát, majd Teleky László egy polemikus
osztály bevezetése tárgyában A kísérlet a főszolgabíró buzdító szavak kíséretében nyuj- cikkben vé.1 bsonyos analógiát, medret »* idősebb
közönségre nézve kedvező eredménnyel tolta át a jutalmat és a miniszter elisffierd i
ш л и lát
Tvál
végződött, amennyiben abból kifolyólag az okmányát. Dr Hajós Ferenc a kerület or‘ jegyzés« rovat után külföldi folyóirat szemle reigazgatóság elhatározta, hogy rövidesen vala- szágos képviselője, ki szintén részt vett az |<esz,j be a tartalmas számot. A »Magyar Figyelő«
mennyi gyorsvonatnak harmadosztályú ко- ünnepségen, az átadást megelőzőleg a k i- : előfizetési ára negyedévre 6 K. Szerkesztőség és
csija is lesz.
tüntetett uradalmi cselédhez és a megjelent kiadóhivatal (Budapest VI, Andrássv-ut 16.)
— Beiratkozás. Ahelybeli aisótokú
néphez horvát nyelven mondott hatásos
tanonciskolában múlt vasárnap történt meg szédet, melyben a kitartó munka hatalmát!
_ Radium. Már is kfeöltok abb«,. r,mén>b*n, ko*y
a tanév megnyitása. A 4 osztályba eddig, és a hű^ég erényéi méltatta.
la jövőben ennél is jobbat produkál. A lapot azonban csak
az előkészítő osztályba 55, a többibe 35,
- Falusi Csendélet. Kisaszony ..apján
36. 17, a könyvviteli és rajzcsoportba 12 élethalál küzdelemre kelt a Csáktornya mel- аы*е| közlés tekintetében lépést tartani nem tudunk,
tanonc’ iratkozott be. Ez a 154 lanonc azon- lett) Felsőpusztaíának két legénye : a 18 мпи<г17
‘» b t? “
bau niég nem a teljes létszám s ezért az'eves Novák Ferenc és Mikácz József. Össze- Többek között jó lesz ez a szellemi megnyilatkozás kapocsigazgatóság jelentést telt az elsőfokú ipar-1mérték bicskáikat egy lány, Tkalcaecz Cecília
a 'Ä U S S S
hatóságnál, megbüntetés végeit, ama ipa-:nifatl, aki mellesleg megjegyezve nagyon je,e .zárnunk hoi«
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Szerkesztői üzenetek

MEDJIMORJE

Sve poáiljke, kaj se tiőezadria ja novinah, se imaju pos-

lati na ime urednika vu
Csáktornya
Iz d a te ljstv o :

knjiáara S t r a u s z S a n d o ra
kam sepredplate i obznane
poöiljaju.

Predplatni cSna j e :

Na celo le t o ............8 kor.
Na pol leta .............. 4 kor.
Na éetvert leta . . . 2 kor.
Pojedini broji koStaju 20 fill

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druítveni, znanstveni i povuőljivi list za púk
Izlazi sv a k i tje d e n je d e n k r a t i to : s v a k u n e d elju .

Odgovornt urednik:

Z R ÍN Y I

Broj 38.
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G0SP0DARSTV0.
К а к se m o ra na zim u spraviti
k ru m p é r?
Vnogo visi od toga, kakov plod budemo
imali drugo leto od krumpira, как se na
zimu spravi. To su veő spoznali, da za seine
ostvaleni krumpir, а ко se pretopi i poőne
klice tirati, prem ako to za vremena ne opazimo, od takvoga semena je najpredi cima
slaba i beteÉliva. Ako pák je cima bete2liva,
onda niti krumpir nemore tak rasti i zdrav
biti vu zemlji. Samo od ouoga krumpira,
tojest semena more zdrav i dober plod biti,
koj se Cez zimu ne vu2ge i kilője nepotira.
Od takvoga semena tnalogda dojde takov
beteg na raslinu. Dakle tak je potrébno za
seme ostavljenoga krumpira sraniti, da se
ne vu2ge i da kliője nepotira. Svrho toga
najbolje je tak vu kupci ostaviti seme, da
vu jednim, jednim kupcu nője viáe od sedem,
osem metercentov. Ako krumpira tak sranimo na zimu, ouda se nemore tak stopiti,
da bi kliője potiral.
Krumpira zárán, okolo serdin oktobra
spravimo vu kupce, odmah ga slamom zakrijemo i samo vrha ostavimo odkritoga popriliki do decembra desetoga, najdalje do
petnajstoga. Ako pák vuni na samoői hoőemn
őez zimu imeti krumpira, onda ga zemljom
zameőemo tak Yia debeloma, da mu niti
zima, niti pák vruőina nebude mogla naákoditi. Vu oktobru i vu novembru meseca
joá takva vruőina more biti, da prék céloga
kupa vudri i ravno svrho toga takov krum
pir prék se stopi i odmah poőne kliője tirati.
Takov krumpir pák je veő ne jako za seme.

Obznane

se

poleg

pogodbe i fal

raöunaju.

Saradnik:

IzdaTelJ i vlwtuik

P A T A K I V IK T O R .

STRA U SZ SÁNDO R

Takodjer va2no je i to, da se za seme
spravljeni krumpir na protuletje dobro i
pazljivo odebere. Stuőeni, plesnivi i mehki
krumpir makar se i zdrav vidi, nője dober
za seme. To ravno nikaj ne ákodi, ali je
krumpir droben ili pák debeli, samo nesme
preveő droben b ti.
Nője smeti pozabiti niti na lo, kakov
krumpir se srani na zimu. Veő sad je treba
pobriniti za protulelno seme. Svrho toga
samo one gnjezde, jamice ili rede ostavimo
za seme, kője se uam najbolje zdrave i lépe
vidiju. S ovih mestah opet najlepáe i najzdraveáe zeberemo i öve ostavimo anda za
seme Gde vidimo, da je üstje pred vremenom
se posuáilo ili pák je skup sfrkano, odonut
nője smeti za seme ostaviti. Samo dobro i
spametno prebrano i srajeno seme more
dober plod dati.

delo nam je briniti se, da öve stvari niti
blizu mléka ne dojdeju. Dojne krave vu
őisti i vu takvi átall moraju biti, koja se
lehko na dán viáeput lufta. Predi как se
Sto poőne dojiti, na svakinaőin vime dobro
sprati mora. Na ov naőin nebude se tak
íletno mléko skvarilo, как рак onde, gde je
to ravno protivno.
Zrak ne samo vu átali, nego i vu pivnici ili vu komori, tojest tam, gde mléko
der2imo, mora navék őist biti. Ravno zato
trsiti se moramo da zrak navék őisti i tnáki
bude tak vu Stall, как vu onom mestu, каш
se mléko sranjuvle, jerbo mléko se i od ne
őistoga zraka ravno tak lehko pokvari, как
i od druge gerdobe. Zato je potrébno, da se
átala, komora ili pivnica na dán viáeput
dobro slufta. Ako zosebno komoru ima gaz
da ili gazdarica samo za mléko, óva komora
nigdar nesme biti poleg gnoja ili poleg kakve smerdlive mlake. Dobro je takodjer, ako
je i krma dalko od takvoga stanja. Vu
takvoi komon drugo как mléko néje smeti
derfcati.
Zalostno je, da prinas naái gazdi neőeju
to veruvati i gde mléko der2iju, tam je nutri
répa, zelje, krumpir i druge potrébne stvari.
Koji dobro i izvrstno mléko hoőeju imati,
nesmeju ga tarn sranjuvati, kam i sve drugo
Nadalje komora mora svetla biti, da odmah
spazimo, ako je prah nutri, ili pák kakva
druga neőistoőa.
Razmi se vu ovim polo2aju, da i posuda mora őista biti. Najboláa posuda je za
ov kraj glaíovnata ili cinjasta, more i dervnata bili, ako se vu őistoői dr2i. Posuda
sőesa je gud, svaki dán vu vréli vodi se
mora oprati.

M lé k o v u cistom m esti m o ra biti.
Nője dosta to, da vu de2icu podojimo
mléko i onda ga pospravimo nekam, doklam
red dojde na njega da ga ponucamo, ili vu
varaáu prodamo. Da mléko dobro ostane i
da se ne skvari, potrébno ga vu najvekáoj
őistoői der2ati. To je praviőno delo. Clovek,
bilina ili 2ivina, stem je lepáe, boláe i zdraveáe skim je vu vekáoj őistoői. Osobito
potrebuje to mléko.
Glasovitni uőenjaki drugo su probali,
doklam su na konec doáli, как se mora
mléko sraniti, da se nepokvari, da dobro
ostane 1 poleg toga na pijacu dobro cénu
ima. Prah, zaostalno mléko, diaka i druge
neőistoőe puné su svakojaőkih bakteriumov,
koji hitro pokvanju friáko mléko. Dakle prvo

stari harfenista sa svojom kőerkom Malőikom bila 2ivahna dievojka i nebi bila marila
prestali su larmaái larmati, a drugi opet su negda po negda i preko 2nore vudriti: ali
Malo ih joá 2ive, koji se dogodjaja öve zaboravili na dom, za da rnogu sluáati pies- stari je vojke napeto dr2al. Em je znal, da
pripoviesti joáőe sieőaju, jer je to bilo onda, me liepe dievojke Malőike, te se nad njezi- mu je kőerka herbala narav svoje rano
kada se nije strastveno politiziralo, a niti je nim как zvon cistim glasom, sa bezkrajnimi umrváe matere, koja je prije takaj ánjim po
govedina bila po osamdeset krajcari po kilu. koloraturami nasladjivati. Pilgram i njegova krőmah pievala. Ona ga je jednoő potajno
Ciela skrb se je vrtela okolo toga, jeli trs Malőika bile su glasovite osobe tu vani, kamo oslavila te ju je stoprv u ápitalu na smrtnoj
ima dosta sunca, za da ga bude moguőe su beőani rado na áetnju hodali. On je cukal postelji opet videl.
Radi toga je bil strog sa Malőikom te
piti, kad se izpreáa i u kojoj krőmi se bolje na svojem lamentirkastenu prstmi po napetih
toői te gde bi se őoviek mogel du2e zabavljati. I2icah a ona je »dudlala« i »jodlala« к tomu, je njezinu 2ivahnost ővrstom rukom pritisnul,
U to vrieme su beőanski vinokusci IIa onim svojim zvonkim glasom, da je bila da se nije mogla po volji razvijati. Ali tko
pieáke putovali van u Dombach, Siewering i milota. Kada je onda dievojka iála okolo more takovoga temperamenta trajno obuzdati?
Grinzing te su onde u kuőicah zginuli, gde tartyrom pobirat, padali su зато sekseri Pokojni plebanuá Binder je rekel, da bi radje
je »Petrova brada« vani viseld, как to púk groái i krajcari, koje je onda stari Pilgram reáeto buh pazil nego jednu pucu. — Takov
imenuje onoga zelenoga canjgera, koj na zadovoljno zesipal u svoj u kaputu duboki temperament se bori sve dalje i dalje van
kuői vani visi onde, gde se vino toői. Tu 2ep. Medjutim je sajtlek za sajtlekom kroz iz ograde na prostor, a ako onda jedan
su sedeli zajedno stari beőani okolo stolov, posuáeni po2irak puáőa) i kasno u noő je dojde, koj obeőa oslobodjenje, onda je van
a dim iz njihovih porcelanskih pip, je nje Malőika vlekla harfu i na nogah slaboga si — i gotova stvar.
samo okru2aval, da se je svaki őas moral japu u Lichtenthal u svoj siromaáki ali udoI, osloboditelj je doáel! On je doáel
obiok odpirati drugaő se na zadnje u sobi ban kvarlir.
jedne veőeri u to malu krőmu gde je Pilgram
nebi nikaj videlo, i to je znalo tak iti sve
Stari Pilgram je dobro znal, kakova svoju átrunjami napetu klanfu muőil, a Mal
do kesnog veőera, kada su se priőeli sieőali, privlaöiva sila za njegovo muziciranje je őika popevala. Pri Malőikinom pobiranju su
da ovde nije njihov dóm, veő da je joá do njegova liepa kőerka, te je on i mogel opa- od njega na njezin tanjir samo ónak frkale
doma put őeka, nekoje i preko jedne ure zivati, makar da je imái svoje bete2ne oői íorintaőe. Ona je veő znala, как se ima
daleko.
zelenim áildom zastrte, как ti mladi pivci Itakovom gospodom baratati, pák je svoj
Samo kad je Pilgram doáel, to je bil su uviek za njegovom Malőikom. Ona je I »Liepa hvala!« sprovadjala joá i pogledi na

Muzikaáeva Maléika.
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Nekoju réő joá, как treba dojiti. Koji
redovito dojiju, viáe i boláega mléka dobiju.
Koj dojit ide, ruke vu mlaőui vodi mora si
oprati, takodjer i vime i kad je stem gotov
за то onda naj poőme dojiti. Rukave treba
podsukati i prve kaplice néje smeti vu de2icu pustiti, da se on prah, koj se vu ceckih nabere, predi vun splavi.
Koj posluhne öve navuke, bude videl,
da nebude mu se tak fletno mléko skvarilo
i svaki rajSi bude od takve hí2e kupuval,
как рак od one, gde ne deráiju őistoőu.
Gnoj iz draőa.
Vun skopanoga ili spietoga draőa po
stari navadi svekáinoma naái gazdi na putu
ostaviju iii pák obőinske pute zavaí.aju 2njim,
jerbo neznaju da íz öve hitvalne stvari
dober gnoj moői napraviti. Draő je jako priliően za ov barat, jerbo ravno takve stvari
moői je 2nim nazat zeinlji dati, kakve je
iz zemlje scecal. Draőa na putu ostaviti ili
snim pute zava2ati je razsipavanje, jerbo
ako iz njega komposta napravimo, ni samo
da preáparamo onu hranu, koju je od zemlje
scecal, nego i izvrsten gnoj dobimo. Kom
post se tak dela, da na jeden red draőa,
jeden red zemlje denemo Takov kompost
se du2e nemore dozreliti i viáeput ga treba
prekopati. Br2e se dozréli, ako med stiskani
draő 2ganu vapnu denemo. Zatem od svaké
strani i odsgora zemljom dobro zadélamo.
Как se draő sa vapnom teáői poőme se
vapno taliti i draő kuriti. Draő fletno sperhni i takov kompost je skorom najfineái i
vredneái gnoj. Takov kompost ne mora se
prekapati i néje treba na leto őekati, da bi
draő sprhel. Jóé vu jednim poslu je ov
kompost bolái, как prveái. Ako samo zemlju
meőemo na draő i tak oőemo komposta
napraviti, onda néje smeti draőa semenorn
ponucati, jerbo vu takvim kompostu serne
ne sprhni i stakvim gnojom si samo zad
raőnatimo zemlju. Ako pák to sa vapnom
délamo, vu takvim kompostu seme i korenje
sprhni. К tomu pák sa vapnatim kompostom joá i zemlja dobi potrébno vapno.
Da je kompost izvrsten gnoj, to stoga
videti, da glasovitni vrtlari najviáe sa kompostom gnojiju vrte.
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Kolera.
samo őuva odnje. Strah jako oslabi őloveka
Как i lanjsko leto, tak i letos opet se i presili ga na svakojaőki beteg. Vu posaStnim
pri nas nastanila kolera i veő od viáe mestah betegu moramo mirni biti, to nam je prva
je doáel őrni glas toj nesreőnoj kugi. Néje zapoved.
Navék pred jelom oprati si moramo
smeti se odmah sbésiti, to je samo opomena,
da skim bolje pazimo na se, jerbo spazlji- ruke, samo kuhano ili peőeno hranu je
vostjom i najvekáoj kugi moői je puta pretrői. slobodno jesti, sirovoga mkaj. Za piti voda
Kolera svekáinoma samo po leti pobira mora prekuhana biti i onda dobro prehladsvoju 2rtvu i straái ljudstvo, proti zimi hen- jena. Ietina, da lakva voda morebiti neima
java, po zimi pák najviáeput őisto prestane. takvoga téka, как friáka, ali pak je puoo
Naravno samo slabeáe nature ljudi dobiju zdraveáa i őisteáa.
koleru i koji vu jesti i pitvini neimaju niPut I orata su koleri őloveőja vusta,
kakvoga reda i koji vu neőistoői 2iviju, dakle dakle jako je potrébno vu takvim vremenu,
koji se neőeju sna2iti, как to od svakoga da si vusfa, viáeput na dán soruőom vodom
őloveka, koj je na bo2ji kip stvorjeni, polre- speremo.
buvati i zahtévati moői. Neima kolera boláu
Osobito pak jako moramo paziti na
gnjézdu, как tarn, gde se vnogo 2ganicc i 2aludec, da si ga ne skvarimo Zdrav 2aluvina troSi. Sa iganicom otvorjeno lélu. ne dec uniáti baktériumé, betelni ialudec pak
more preiadati koleru.
je prava i istinita poslelja koleri. Spameten
Kolera se dvoju formu izka2uje. Vu őlovek vu poáastnim betegu ne slu2i gostujednim poloSaju nikakve znake neima táj vanje, ne ide na mutiku ili na tanec.
strahoviten beteg, tuliko né, da őlovek niti
Vu takvim vremenu nigdar néje smeti
pred betegom nikakvo zlo ne őuti. Так do na smrt se struditi i zdelati. Po svakim
led, как ptica i najedenput poőne nesretnoga poslu dobro se treba poőinuti, da télo uvék
doli i gori tirati, zatem pak odmah dojde íriáko ostane.
veliki krő. Poleg gori i dőli tiranja télu sgubi
Najbolje pak se tak moői proti koleri
mokrinu, tojest posuái se, bete2niku nos i
vusta mrzla nastaneju i pomudriju, krő vu braniti, ako bete2nika odmah odstranimo ili
2aludcu i vu drobah podjednoma der2i őlo pak vu ápital spravimo. Zato je potrébno, da
veka i snikakvom vraőtvom néje moői ga vu svaki obőini negda na strani je za táj
vtiáiti. Svrho toga beteínik jako te2ko diáé. barat jedna hi2a odredjena, gde neimaju, tam
Vu drugim polo2aju ne dojde tak hitro i sdések moraju jedno baraku napraviti. Z a
znenada kolera, jerbo bete2nik par danov takvo baraku ili hi2u, odmah se treba pobpredi zloőesto se őuti; rnamicu ima, slab je, riniti, jerbo poáastni beteg je takov, к а к
na glavno bol se lu2i, apetita za jesti neima piámén. Kad je veő nam na áinjaku, prekesno je veő onda sim, tam skakati, ako pak
i negda, negda ga potira.
sve
veő napré imamo prepravleno, Ie2i moői
Akoprem je kolera strahoviten beteg,
ravno s bog toga, da se strahovitno hitro je puta pretrői nevolji.
On, koj vu takvim vremenu őrévna
rezáirjava, itak néje smeti nadu sgubiti i
sdvjiti, jerbo negda i on vu 2ivlenju ostane, bol dobi, on veliko du2nost svrái prama
za koga veő niti najglasovitneái doktor ne narodu, ako odmah prejavi se kod doktora,
misli, da bi ga mogel od smrti osloboditi koj ako neima makar koleru, sdobremi naNam je naravski velika zapoved veő odra- vuki ga nadeli, nebude oslabil i tak sjakáim
dosti prama sebi, da se skim bclje branimo télom more se braniti proti koleri i svakojaőkemu betegu i nevolji.
proti koleri.
Vu kolerskim vremenu néje smeti nikakBraniti pak se ovak moramo:
Stara magjarska poslovica ovak govori: voga sada jesti. Síivé, dinje i vugurke lehko
Dobro se őloveku bojati, ali né se mu je 2aludca pokvariju i tak puno predi je moői
potrébno splaáiti! On, koj se jako plaái pred vu beteg opasti.
kolerom, őuda predi ju dobi, как on, koj se
Od bete2nika nesnagu s jakim lúgom

Deset godinah je proálo, a stari je joá
No, to je opet bilo obnemoglo domov
darc2ljivoga kavalira, koji su mu rekli, da
je sa hvalom skupa i srdce si osvojil. — A как i prije svojom klamfom hodil van »k hodjenje! Staroga muzikaáa je vleklo sad
to je bil nieki magjarski baron, koj je iz lietoánjoj kapljici.« Nevolja ga je veő podie- na lievo, sad na desno tak, da je svoj put
svojih imanjah doáel u Beő na zabavu. Sva őinila i sad su ga nazivali u kratko »non dvostruko delal öve noői. Zaprlemi oői tetuké veőeri je sedel u zapuáenoj krőmi, Malőika harlenista « On je anda sad dieőinski postai, ral je do u »Nussdorierstrasse. Onde je hotel
ga je svojemi oőrni predobila, a on se je sa pak je dal iz sebe dielati kaj je tko hotel u »Lichtenthal« zaokrenuti. Sad je tu dorutil
ostalemi gosti, koji su se svaké veőeri ánjim i sad ne za muziciranje, veő za izsmiehavanje jedan íijaker, как da je doletel, baá u onom
onde sastajali, spoznal i sprijatelil, jer je je seksere i groáe dobival, ali tih je bilo őasu, kad je stari Pilgram hotel preko ceste
daval na stol nősíti onoga flnoga grinzingera, mnogo manje nego prije tak, da kad je doma projti. »Hop, hop!» — krikne kuőiá, ali
a pil je svaki, koj je hotel i koliko je hotel, svoju zaslu2bu prebrojil, moral se je plakati veő je bilo prekaeno. U tóm hipu je Pilgram
Ie2al na zemlji a preko njegovog tiela je
— a najviáe stari Pilgram, koj se je sad nad timi samo nekolikemi groái.
mogel do volje napiti najboljega vina.
A kaj je iz Malőike bilo, to nitko nije proála koőija. Kuőiá je na to hotel dalje
A kad je slari Pilgram jedne noői, bolje znal. Jednoő je nieki trgovaőki putnik pripo- vujti, ali su ga ljudi zaustavili, padnuvái
pripit nego navadno, domov telural, naáel viedal, da ju je u Peátu videl őetveropretno konjem u vuzde. Prestraáeni, jedna gospa
se je jutrom, kad se je probudil u grinzings- se po ulici voziti. Takove prpoviesti medju- izidu iz koőije, oni idu nekoliko korakah
koj aleji na jednoj klupi. Polag njega je tim znadu biti istinite, ali i lati, pak anda natrag, gde se je nesreőa pripetila i tu su
bila prislonjena na klup harfa, ali Malőika do tog pripoviedanja nitko nije nikaj dr2al. naáli staroga na zemlji lezeőega, — mrtvoga.
je zniknula te je i polag svega iskanja Táj putnik je svoje pripoviedanje podkriepil Svietlost uliőnog lampaáa, blizu kojega je
ostala zniknuta. Ona je sa baronom pobiegla. tim da je svom sigurnostju tvrdil, da to povo2eni Ie2al, baá mu je u lice svietila.
Od tog vriemena je staroga Pilgrama nitko drugi nije bil, nego ona, jer je kraj Drhtajuőa gospa se rukom zakvaői u ruku
sreőa ostavila. — A tko bi i posluáal copkanje nje u koőiji videl barona sedeti, kojega joá gospona, skojim se je vozila. A kad je pognjegove harte bez Malőikinoga pievanja? — od onda pózna, kad je simo dohadjal. Kada ledala iz bliza u lice povoteuoga, zavrisnula
íz miloáőe mu je ponekoj gost hitil seksera je stari Pilgram to őul, hotelo mu je srdce je i bila bi se sruáila na zemlju, da nije
u ákrljak te su mu samo oni sajtleki vina, puknuti i od 2alosti, da svoju tugu i nevolju bila svojom rukom zakvaőena u ruku goekője su mu njegovi stari kundi dali nata- barem ponieáto zabcravi, pil je te veőeri ponovu.
I, — ta gospa je bila negdaánja muzikáli, ostali vierni od proálih dobrih vriemen. |viáe nego mu je na zdravlje slutilo . . . .
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gde je preéa&tni gosp. opat i plebanué se tan« mrtvi ostttii. Krivce su polovili i pred
spomenul s nazdravicom od Njegovoga Ve* soldaóki sud prestavili. Soldaéki sud je озещ
liCanstva kralja, svetog otca papé, i nadbiö* na smrt odsudil, druge pák na vekovecni
kupa. Veleéastni gosp. Ehrenreich Nándor reát. Dva hercege, koji su na trónus épekuкак ti stola ravnatelj pozdravil je svakoga lirati, takodjer su je na smrt odsudili.
— Krvolocnost na orsackim putu.
gosta. za tem vekmoZna gosp. dr Hajós
Ferenc i dr. Zalán Gyula őrs. zastupniki Med Őimandujfalu i Simand obcinarn; obepozdravili oU vu svojimi lépimi govori sve- Senoga su naSb na jeduom drévu Jovanoviö
éara dewénjega dneva gosp. novoga abaSa. Todor forngaSa, koj je iz Arada svakojaéke
Gosp. Tónika Gyura grofovsk' éinovnik je slvari vozil átacunarom Peneze su mu zeli
takaj lépu napitnicu drZai na zdravje gosp. i skol dóii odrézanoj vojki su ga obesili.
Krvoloke Zandari iSéeju, kojim su veC na
opata
— Nemski car pri Ferenc-Ferdi- tragu.
— Smrt zrakoplivca. Rmger zrakopnandu. Vilmos nemáki cesar ob-éal je Fe
renc Ferdinandu, da 1914 ga leta naprotu- livec, как s Johanniéthalu piáeju, vekéi put
KAJ JE NOVÜGA?
letje pohoikl ga bude. Как sad iz Bérli na je étel napraviti po zraku. ali konnj je
sluZbeno telegrafiraju, nebude do protulelja dvéslo metrov visoko se zd.gel vu zrak,
— Odlikovanje. Vu obcini Kissza*
éekal, neg veC ovu jesen l to oktobra me- molor se mu je pokvaril i on je doli opal
badka je lépa sveéanost b.la prcölim tjednu,
веса bude doSel vu Konopist. gde Ferenc s maáinom skup Mrtvoga su ga naéli
kad je gosp. Sághváry priloéki veliki sudec
— Pojahal ga je vlak. Na koli se
prekdal Katanics Martonu, koj vu gospoCiji *Ferdinand stanuje sa svojom familijom.
— Krvolok vu trafiki. Как iz Sirass- je trsil proli domu Singer Izidor malar. Na
gosp. grofa Fesleticsa vre 54 leta sluZi,
koli sedeCi na vuskim putu né su .spazili
nagradu gosp miuistra zh poljadelskih posiah burga piSeju, tam vu jedni trafiki jeden po- vlaka i prék Zeijeznice su ételi prelrati.
tepuh
navalll
se
sa
znoZom
na
gazdu
Glemi to: 100 krunah i pohvdno pismo. Svémerta i na smrt ga ie spikal. Na krié vu Kólám, knéiéu i konjam néje nikaj se sgoéanott se jt* sa svetom meáom poéela a za
trafiku
je dobeZala Glemmertova Zena, koju dilo, neg nesreéni Smger ko| je vu veliki
tem vu nazoénosti farnikah ; obémskih pogsib dőli skoéil, néje mogel pred vlakom
lavarov iz vun gosp velikogu sndc.i lépi je potepuh lak vu srdce vpiéil, da je za par vujti. Kotaéi obedvé nog * su mu odrezali i
govor je drZal gosp. dr. Hajós Ferenc orsaCki vur vumrla. Na poinoö je doöla Glemmer predi как bi pornoé bila doéla, vurnrl je
tova dvajsti i tr: lét star?, puca, koiu je ta
xastupnik éakoveékog kolara i vu svojem
— Razbojnik na posti. Okolo Mezőgovoru pozdravil je odlikuvanoga Katanié kodjer krvolok strahovitno spikal. Zwan je dereéke poáte jeden sumljiv potepuh se ná
Martina i spomenul se od poőlenoga rada brscas midiit, da vu trafiki vekéa svola pe- luk» v» I. Na to su opomenuli Zandare, koji
nez leZi. jerbo Glemmert je i banki) imái
i delovanja poljodelskog puka, koj za dobsu laki na poéta iéli. Kad je lopov Zandare
eobitje domovine i puCanstva sa svojom za peneze preménjati.
, spazü, poéel je beZati. »Stoj, ili le strelim!«
—
Danev
je
—
izdajnik.
Doklam
marljivostjum dela.
je bulgarcom na botinm polju dobro islo, jzakriéi jeden Zandar i potepuh videl je, da
— Cirkvena svecanost. О m. 8 ga Danev juiuislerprezident je bil naiglasovit- néga pomoéi, post. I je. 2andari su svakoiaébila je lépa sveéanost vu Kisszabadki, gde neöi Clovek vu céli Búig ri|i, niega je diéil ke g'étve, dva nabite revolvere i druge takve
je preéastni gosp. Imrey Ferenc opal jeőpriét. i slavd 3v;.ki bulgarec. Kad je Bulgaria рге- stvari na^li prinjim. Na pitanje, da kai iéée
i plebanué svoju pivu abiéku meéu sluZil. Ipala, prepái je i Danev, poéeli su niega tarn, valuval je, da podtu je étel rezbiti,
Nazoém bili su pri ovoj sveéanosti vnogo1kriviti za sve zlo. Как iz Sofije piseju. sad lerbo je tak óul. da sad vnogo penez je
farnika i drugi étovatelji njegovi, na daliéi
Dineva pod slrogom soldaCkom straíom doélo na poátu. Zaprli su ga.
gospoda dr. Premuá Dominik kanonik vu
— Boj. Bulgarski soldsli poieg Radoíme zagrebaCkoga nadbiékupa, vnogo med- imaju i kik se kaZ? joft lehko vu veliku
kaátigu dojde ZatuZili su ga, da je s budom Iviéle sbiuiluvali »u jeden (oport srbov. Srbi
jimurskih sveéonikov, dr. Hajós Ferenc i
pulitikom on zdtd, Bulganu i buig«rskoga su se jako branili i tri vure su vojuvali
dr. Zalán Gyula medjimurski orsaéki ablegati,
proli bulgarcom. Srbski kormán je zatuZil
Sághváry Jenő preloéki veliki sudec, Mester cs kralja.
— Nesreca na automobilu. Smrt- bulgaice.
Aladár tisztartov, Tomka György i Nagy Ele
— Vuz g a n je . Vu Sopronvarmegjiriaki
mér grofovski Cinovniki i t. d. druga gos na nesreéa se pripi tila minuéi tjeden m d
poda. Vu crkvi je v. gosp. Ehr^nre eh Nán Sinajom i Pred‘'Mlom. Galilza Giura buka Kund obéini pouoéi se ogonj pripetil i za
reski zemeljski gospon s puniemn, jedenaist kratko vréme «»demnajsl hiz i vnogo marhe
dór d kányfal vaiski plebanué vu horvatskim
1 magjarskim jeziku lépő prodeéUo urZal. lét starirn smom i Muuknen Lazar minis- je zgor< lo. Так misliju, da bolonce je neééi
Po meéi bit je obed pri gospodinu opatu, tarskim tajnikom vozil ce po orsaékim putu obéinu vuzg-.l.
na automobilu. VeC biizu Predenla su bili,
k»?d je benzin »ksplodéral i Cislo Sirom h;kaéeva Maléika, koja je u ton) povnZcnom til automobila. Galilza Giura i sin odmah
starc’i svojega otca prepoznala, kojega je su mrtvi ostali na putu.
nakon duset godiuah hotela jedankrat posie— Putniki vu morju. Kad je minuéi
titi, ali sada svojim muZem zajedno, a hudbi- petek Uugaro Kroata druZlva Sama zvana
na je hotela, da je kei u istom hipn, kad ladja, na kojoj je 260 putnikov bilo, na
ai je hotela otca posietiti, postain njegov veCer iz Lovrane vu Volosku doSla, na
ubojica, dakako ne hotomice v**é samo slu- bregu je véé dvésto putnikov Cekalo, koji
éajno Stari Pilgram je dobit sprovoda о su takodjer s ovom ladjom ételi dalje pukakovem nikada niti sanjal nije.
tuvali. Pokehdob kapitan néje mogel öve na
Ali kad je Maléika sa svojim muZom pujenu ladju gori zeti, putniki su silóm vdrli
dóéi? u cirkvu, gde su se pokojnikovi ostanki na ladju i to tak, da su se svi na jeden
blagosljivljali, morala je ona mnogu tvrdu kraj narinuli. Ladja se je poleg toga zvagrieé sluéati od onih, koji su na sprovod nula i trideset putnikov je vu merje opalo.
doäli. U tóm h pu je ona po svoj prilici u Na sreéu sve su |e Zive vun polovili.
sebi uéutila nepravdu, koju je u svop; vrieme
— Pogibelj na polskim hataru.
naprama öten si poCinila, ostavivéi ga onako Vu Lavocne zvanoj magjarski obéini, koja
potajno.
je na polski granici viée stanovnikov je sbeOd onog vriemena ju u Beén nije nitko teZalo vu koleri Odovud néje dalko Voloc
Videl. A kad je nedavno tomu u novinah i Kiésoljva obéine gde su dvajstisedem dobili
stalo, da je u Budapesti umrla u visokoj koleru i smed koj.h je deset vumrlo. Takod
starosti barunica Amalia P. komaj da je tko jer Zugo, Sallo i Beregsenttnikloéu su viSe vu
m al, da se pod lim visoko anstokratiénem kolera opali. Öve obéine sad strogo struZiju
imenu, negdaänia pievaéica к harfi iz Grin soldalj i Zandari.
ling? S’tknva.
— Bomba. Vu Saigonu domaéi rod*
jaki su ne sdavnja iz jedne kavane bombu
Fm. Kollay.
h tili na dva francuske officire, koji su te ki
ili pák s vapnum moratnu polj;;'ii i onda
gliboku zakopati \u zemljn,
Va svakul) betegu pák je najvaíneSo
velika óistoéa. Neéistoéa je postelja svakornu
betegu i zdravje samo tam nioéi najli, gde
su svetle i éiste hiZe.
Kolera se v»*6 jako prebliZava proti
nam, zato dobro bude posluhnuti obóinsku
poglavarstvu, kojem je odredjeno na Cistoéu
pazíti i kojern je odredjeno i ostavljeno, da
svakoga prijaviju kotarskomu sudcu, koj
öve zapovedi botomce neöe sveréiti i poglavarstvu posluhnuti.

Csáktornya, 1913. szeptember 21.
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G a b o n a á r a k . — C ie n a z itk a .
mmázsa

1 m.-cent,

jj kor.

Búza
Páenica
Rozs elsőrendű Hr£
Árpa
JeCmen
Zab
j Zob
Kukoricza
Kuruza suba
Fehér bab uj Grah beli
Sárga bab
» zuti
Vegyes bab ! » zméSan
Kendermag | Konoplienoseme
Lenmag
Len
Tökmag
KoSéice
Bükköny
I Graliorka

38. szám

fill.

felséges ízű fehér vagy aranysárga csemege mézet

•«»-

19.00—
13.00—
13.50—
13 50 —
1100 —
20 00 —
17 00 —
16 50 —
20 00 —
20 00—
22 00—
16.00 —

5 kg-os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a

„ M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,

Budapest, Váci-ut 108 aí. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!
©©©©©©@ ©@ ©©©©©©©@ ©@ ©@ ©@ @ ©©©©©©©©©©©©

A Kossuth Lajos-u 14. sz.
házban 2 szép szoba
(esetleg bútorozva)
o któber hó elsejétől

k i a d a n d ó .
730 1—3

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

3832 tkv. 1913.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mint Ikvi
hatóság közhírré teszi, hogy Kovács Károly
henisfalvai lakosnak Pongracsics Antal nős.
Szetnik Cecíliával drávaegyházi Ihkos elleni
végrehajtási ügyében 29 kor. 38 f. tőke,
ennek 1913. évi ápr. hó 24 napjátói járó
5% kamatai, 9 kor. 40 f. eddigi, 13 kor.
30 f. árverés kérési költség behajtása végett a
nagykanizsai kir. törvényszék, a perlaki kir.
járásbíróság területén fekvő, a drávaegyházi
137 sztkvben M veti 161 hrsz. ingatlannak
B. és legelő ilielőségnek B. 17 sorsz. alatti
fele 8 8 8 kor., a drávaegyházi 733 sztkvben
felvett 137/39/1. hrsz. ingatlan 113 kor.,
összesen 1001 К kikiáltási árban mint becs
árban az

1913. évi október hó

15-ik

napján d. e. 9 órakor

3946/lkv. 913.
árverés kérési költség behajtása végett a
A r v fir p j h m W m á n v
nagykanizsai kir. törvényszék és a perlaki
A n e r t b l ш га е ш ш п ).
kir. járásb,róság területén fekvő a murakiA perlaki kir. járásbíróság, mint tkvi rá|yi Ю16 sztkvben felvett 88 hrsz. ingathatóság közhírré teszi, hogy dr. Reményi tannak B. 24 és 25 sorsz. alatti fele 824 К
Zoltán perlaki ügyvédnek Markács Iván és1k,kiültási árban, mint becsárban az
neje Basnecz Teréz muracsanyi lakos elleni
1913. éli október hó 29-ik napjának d. 0. 9 ó n k o r
végrehajtási ügyében 61 kor. 40 f tőke, dr. Reményi Zoltánügyvéd vagy helyettese
ennek 1912. évi májas hó 9 ik napjától közbejöttével Murakirály községházánál meg
járó 5 % kamata 21 kor. 80 t. eddigi, 13 К tartandó árverésen eladatni lógnak.
30 f árverés kérési költség behajtása mellett
Kikiáltási ár a fentebb kitett becáár
a nagykanizsai kir Iszék. a perlaki kir. já- melynek 2/3 nál alacsonyabb áron az in»
rásbíróság területén fekvő a muracsanyi 5193 gatlan el n°ni adható,
sztkvben felvett305/a lírsz. ingatlannak */4*е^
Árverezni kívánók tartoznak a becsár
része 400 kor. az u. o. 5391 sztkvben felv. 10e/#-át készpénzben vagy óvadékképes pa303/a hrsz. ingatlan 59 kor., az u. o. 5391 pírban a kiküldött kezéhez letenni,
sitkvben felvett 303/5 hrsz. ingatl. 39 kor..
Perlak, 1913. szept. 12
727
az u o. 2291 sztkvben felvett 2927 hrsz. д — ■—
■■
■■■
—
ingatlan fele 168 kor. összesen 666 kor.
kikiáltási árban, mint becsárban az
I # 1
I /
I
■ /

Drávaegyház Községházánál dr. Reményi Zoltán
ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg-!
1913. évi október bő 17. napjónik délelőtt 9 órakor
tartandó árverésen eladatni fog.
Mn rácsán у községházánál, dr. Reményi Zoltán
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megmelynek %-nál alacsonyabb áron az ingat tartandó árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
lan el nem adható.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár melynek %-nél alacsonyabb áron az ingat,1 e' ,,em !,dhiUÓ ,
,
1 0 % át készpénzben vagy óvadékképes pa 1:1
Árverezni kívánók tartoznak a becsár
pírban a kiküldött kezéhez letenni.
10% -át készpénzben vagy óvadékképes paPerlak. 1913. jnliue 8 .
725 pírban a kiküldött kezéhez letenni.
Perlak, 1913. szeptember 12

j§ Két fiatal segéd Ц
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4256/1k. 1913

Arverési hirdetmény.

A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi
hatóság közhírré leszi, hogy Pollmann Vincze
murakirályi lakosnak Pandur Lénárd és neje
Vadla Teréz elleni vé«rehajlá9i ügyében 50 К
Oft
fűszer- és nürnbergi árú keresOft tőke, ennek 1913. évi január hó 4-ik napjától
ф
kedésében ::: CSÁKTORNYÁN. ^
járó 5 % kamata, 32 kor. 60 f. már megЙ 1 Ь Й Й Й Й 9М 1А М М М М М М 99 М М 1 állapított és jelenleg 13 kor. 30 f. és ujabbi щ

11
W

dandó.
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 S Z O B A K ÍA D Ö .
%шлпыу
'

Щ Ш Ш ОЖ.
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Csáktornya, 1913. szeptember 21.
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= értesítés.
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Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy C s á k to r
nyán, D e á k -u tc a 1 0 . e z . a. kárpitos üzletemben dúsan felszerelt

Rakóci-ulica hite broj 18. poleg Kraljevskoga suda.

■

bútoráruházát j

Im a takaj trgovinu
od najbolse vrsti

nyitottam.
I
Raktáron tartok a legnagyobb választékban mindennemű réz-, la-, vas- és
kárpitosbutorokat, valamint mindennemű képeket és tükröket is, továbbá ebédlő-,
háló-, szalon- és uriszobához tartozó mindennemű bútorokat. Kávéházi, vendéglöi és szállodai berendezéseket is minden ízlést kielégitöleg elvállalok.
Midőn a nagyérdemű közönség b. pártfogását kérem, előre is ígérem,
hogy minden törekvésem oda log irányulni, miszerint lelkiismeretes, pontos kiszolgálással háláljam meg a belém helyezett bizalmat.
Szives megkereséseket kér
kiváló tisztelettel:

v a p n a.
Koji treb a za
zidanje, moze ga
dobiti u svako dóba
dom a pri njem u uz n ajfalesu cienu. Koji tre b a cieli
vagon dobi vapno cisto
fal. T rz im takaj ra zeie pana suha bukóvá
W829_.
drva na vagu.
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kárpitos és bútorkereskedő CSÁKTORNYÁN,

g

______ V______

Az emberi kéz mint sérvköté
SEHSA1IÓS 1 А Ш Ш !

Ь о Ш т и е 1Ш $1 h i r d e t m é n i i .

Z á rt borítékban portóméncesen küldi

Vb. Mattersdoríer N. perlaki bej cég csődtömegéhez tartozó, a csődleltár 1.—627 tételszámai alatt felvett, összesen 18090 korona ő 6 fillérre
becsült ingóságok ajánlati úton eladatm fognak.

PIllITZER SEROAHPHbATORIDM

Az ajánlatok zárt borítékban 1913. évi szeptember hó 25. nap
jának déli 12 órájáig dr. Fried Ödön nagykanizsai ügyvéd csődválasztmányi

speciális orvosi rendelőintézet

elnöknél nyuitandók be és azok benyújtásával egyidejűleg bánatpénz gyanánt
1800 korona készpénzben leteendő.

Kérjen ingyen prospectustl

B W ö r . Vlt, « Н а м W. ртем И .

"
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egy teljesen berendezett jó fo rgalm u pékm ühely, lakással és
Wm boltheiyiséggel azonnal

• ^ k i a d ó .

W

A csödleltár és az eladási feltételek dr. Fried Ödön csődválasztmányi
elnök nagykanizsai ügyvéd és dr. Pichler Gyula tömeggondnok perlaki ügyvéd
irodájában betekinthetők, az eladásra kerülő ingóságok pedig Perlakun, dr.
Pichler Gyula tömeggondnok közbejöttével megtekinthetők.
Kelt Nagykanizsán, 1913. évi szeptember hó 17-én.
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Bővebbet a t u la jd o n o s n á l
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TOMECZ GYÖRGYNÉL :::: Cserföld.

*

Dr. Bartha István ügyvéd
csődválaszlmányi jegyző.

“------- —--------------------------------- ■
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______________ __

egészségügyi cigaretta hüvely és papir anconarcotíco
vattával . KapiHti: Fiaiul Fulop (snuus; SMOR) даиимьаи сами)» t
Nyomaton Fischet Fülöp (Slraibz Sándor) könyvnyomdáját;! n Csáktornyán '
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