
A perlaki állami szemkórházról.
Vajda Béla dr. perlaki ügyvéd.

Midőn 1911. évben a belügyminisztérium 
elhatározta, hogy a perlaki trachoma-kór
házat állami szemkórházzá átalakítja, sok 
oldalról kétkedésekkel tekintettek az új in
tézmény jövője és életképessége elé. Az 
intézmény rohamos fejlődése azonban nem 
sokáig hagyta bizonytalanságban a kishitü- 
eket, mert beigazolást nyert, hogy a perlaki 
állami szemkórház nemcsak életképes, de 
ma már Muraköz és Zalavármegye trachoma
ügyének olyan tényezője, melyet nélkülöz- 
hetlennek érezünk.

Az eleinte kis keretben mozgó kórház 
betegágyainak számát már az első évben 
emelni kellett, a minisztérium örömmel en
gedélyez 65 ágyat, de miután inég mindig 
nem tudja kielégíteni a kórház a kívánal
makat, mert 100 beteget is kénytelen befo
gadni, úgy segítettek a torlódáson, hogy két 
beteget is összeíektettek egy ágyra, akinek 
még így sem jutott hely — azt a pallóra 
fektették le — szóval a nagy keresletről 
tanúskodó statisztika és kedvező jelentések 
nyomán*a minisztérium felbuzdul az új in
tézmény megizmosodásán, vízvezetékkel látja 
el a kórház épületét, artézi kutat furat 
számára s elhatározta, hogy az elégtelennek 
mutatkozó épületet 200,000 К költséggel ki
bővíti s valóban modern kórházzá átalakítja.

Mindez idáig rendjén volna, mígnem 
egyszerre — magunk se tudjuk, hogyan és 
honnan — elkezdték a szelek fújni a kór

ház két évi fennállása után, hogy Perlak 
nem alkalmas ily modern kórház számára, 
Perlak csak maradjon továbbra is Perlak és 
Trachoma-iak, de a kórháznak el kell kerülnie. 
Hogy hová? Az mellékes, de Perlakról el 
kell kerülnie.

Természetes, hogy amikor kidobták a 
köztudatba a kórház elköltöztetésének esz
méjét, azonnal megindult a versengés a 
városok között, hogy melyikük biztosítsa a 
maga számára ezt a hasznos intézményt, 
egymásra licitálva a fényes s az intézmény 
átköllöztetését elősegítő ajánlatokkal. Talán 
Homeros szülőhelyéért sem folyt olyan ver
sengés a hét görög város között, mint 
a milyent Dunántúl több városa folytatott a 
9zemkórházért.

Nagykanizsa bőkezű ajánlata — úgy 
látszik — megbflvölte a minisztériumot, mert 
úgy hírlik, hogy irányadó tényezők Kanizsa 
mellett törtek lándzsát s az eszme megvaló
sítása a közel jövőnek lesz a feladata

Nem tudjuk megérteni, minő magasabb 
érdek teszi szükségessé, hogy ezt a szépen 
izmosodó, a közel s távolban ismertlé vált, 
Perlakon gyökeret vert intézményt innen ki
rángassák és egy előkelőbb keretbe átültessék?

Miért kellett akkor a minisztériumnak
60.000 К-ért Kórházi épületet és telket vá
sárolnia és miért épített bele még további
20.000 К-t és miért határozta el ezelőtt 
3—4 évvel ennek a kórháznak 200,000 
K-га rugó további kibővítését é9 miért várta 
be a miniezterium, hogy az események be
igazolják, miszerint Perlakon muszáj lenni

egy szemkórháznak, ha őneki ennek dacára 
az a meggyőződése 2 esztendei fényes sikerű 
próbálkozás után, hogy Periak még sem al
kalmas helye a szemkórháznak ?

Ezt nem értjük. Azt sem, hogyha a 
kórházat Perlakról elviszik, mit szándékozik 
tenni a minisztérium a kórház 80,000 K-ba 
került épületével? Továbbá mit szándékozik 
tenni a mi tízezernyi trachomás betegünk
kel? Vagy tán azt hiszi a minisztérium, 
hogyha a kórház Kanizsára kerül, akkor 
trachomásaink is rögtön Kanizsára költöznek?

Ha a minisztérium a trachomát innen 
Muraközből elviszi, akkor mindannyian bele
nyugszunk a kórház átköltöztetésébe, de 
amíg a trachoma tőfészke a Muraközben 
van, addig a szemkórháznak is a tömeg — 
nyavalya fészkében van a helye.

Előre kellett volna bocsátanom azt, 
hogy a szemkórház akár Perlakon marad, 
akár Kanizsára kerül — magának a minisz
tériumnak intenciója szerint ie — elsősor
ban a trachoma gyógyítására és leküzdésére 
létesült, hiszen a többi ezembajosok részére 
teljesen elegendők a meglévő szemkórházak. 
Abban is egyezni fognak veletn az ellen
érdekek is, hogyha Perlakon és Muraköz
ben nincsen trachoma, úgy kórházat soha
sem állított volna fel a minisztérium sem 
Perlakon, sem a Muraközben, de annál ke
vésbé Kanizsán.

Ezzel szemben a kanizsai átköltöztetés 
érvelőitől azt halljuk, hogy Kanizsán az 
egyéb szembajosok, tehát nem a trachomáeok 
(mert hiszen Kanizsán és környékén alig

Nagyapó.
Irta: Kov&ts László.

Nagyapó meghalt Nagyapót eltemették.
Ez a mindennapi, szomorú aktus a félváros 

apróságait borította gyászba. Mert Nagyapó nem
csak nekünk, hanem valamennyi gyermeknek nagy
apja volt, aki csak ismerte. Pedig nagyon sokan 
ismerték, úgyszólván minden gyerek.

Olt lakott a Betlehem utcában, egyszerű kis 
házban, mely virágos kert közepén állott.

Öreg volt már, igen öreg. Haja, bajusza fehér, 
mint a hó. De azért még mindig peckesen, egye
nesen, délcegen járt, kifent bajusszal, mert hát 
Nagyapó gavallér volt, ae, világ életében. Pedig 
hát szép időt élt, fiatalnak senki sem látta, min
denki csak Nagyapónak ismerte.

Olyan örökifjú volt Nagyapó, akinek kedé
lyén nem fog az idő. Сэак a tavaszt szerette. A 
virágos, madárdalos tavaszt. Amint jött a tavasz, 
Nagyapót nap-nap után kertjében lehetett látni, 
ott leste az első rügy fakadását, az első bimbó 
pattanását s ott élt az 6 féltett virágai között, 
mig csak az utolsó virágszirom is le nem hullott.

A kis kertnek rácsos kerítése mögött minden 
gyermek, akinek csak arra volt járója, megállóit, 
hogy Nagyapót meglássa és naponként tiz-tizen- 
ötször is bekiáltott egy-egy vékony gyerekhan
gocska :

— Édes Nagyapó kérek szépen egy kis virágot!
És Nagyapó adott, szívesen adott, különösen 

kislányoknak.
Mert hát Nagyapó gavallér volt.
Szerették is nagyon. Mi, unokái is nagyon 

szerettük őt, jobban, mint az atyánkat. Már mint

meglett férfiak is épp oly szeretettel és tisztelettel 
tekintettünk reája, mint apró gyermekkorunkban, 
pedig az ritkaság, hogy egy köztünk élő ember 
alakját gyermekkorunk, sőt férfikarunkig változat
lanul tudjuk megőrizni. De ő megmaradt olyannak, 
milyennek akkor láttam, amikor kis padra ülve, 
nekünk, apró unokáknak, meséket mondott.

Legszívesebben beszélt az ö fiatalkoráról, 
nagyanyóról, meg a családjáról.

Mert hát Nagyapó igazi úri famíliából szár
mazott. Az apja 500 holdas nemes, aki gyönyörűen 
verte el mind az 500 holdját, pezegö mellett, 
cigány mellett s amikor egyetlen ezrese volt csak 
az ősi domíniumból, abból szépen fidibuszt sodort, 
a zsebéből előkotorászott egy utolsó szivart, azután 
rágyújtott az ezres tüze mellett. S mikor a szivar 
végig égett, elővette revolverét és elment ő is a 
dominiuma után. Mert gavallér ember, úri ember 
volt 6 is, akárcsak Nagyapó, özvegy, apró gyermek 
nem maradt utána, csak Nagyapó.

Nagyapó pedig akkor már meg tudott áll.mi 
a maga lábán. Jurátus volt az alispán mellett. 
Majd nemsokára esküdt. Vigan élt 6 is, gond nélkül 
haladt, emelték az alispáni kisasszonyok érdeké-! 
ben. Сэак az anyagi gondok zavarták néha-néha 1 
és pedig mindig szaporábban.

Szerette a legényszabadságot nagyon, de még 
jobban megszerette a Rusz Molnár Klárát, a gaz
dag Rusz Molnár Máté lányát. Talán mert igen 
kívánatos leány volt, talán mert igen módos is 
volt. Nem tudom, lehet, ámbátor Nagyapó gavallér 
ember volt.

A leány is szerette, Nagyapó megkérte. Nem 
adták. Megszöktette. Aztán elvette. Megesküdtek, 
mert Nagyapó gavallér ember vqlt.

Hanem a hivatalban nem emelkedett tovább. 
Nem segítették most már a pártában maradt 
alispánkisasszonyok. Sőt az alispán úr folytonos 
hivatalvizsgálatokkal addig zaklatta, mig aztán 
Nagyapó odavágta a gyeplőt és azt mondta, hogy 
eb ura a fakó, néki nem parancsol az alispán, 
se a főispán, nem lesz többet a vármegye szolgája, 
mikor a maga ura is lehet.

Mert hát Nagyadó gavallér ember volt
Azután lett a maga gazdája, öreganyóval 

, kapott kerek százezer pengő forintot, harminc hold 
földet a laposban, meg azt a kis kertes házikót.

Ebből azután elkezdett Nagyapó élni. Élni 
szépen, vigan, urasan. Mert hát Nagyapó is igazi 
úr volt, mint az apja. Nappal aludt. Esteszinház, 
azután pezsgő, cigány. De hát hiába, ha ilyen az 
úri élet

Mikor azután a színészek tovább mentek 
egy másik városba, Nagyapó is velük ment. El
tűnt. Csak valami két hét múlva került vissza. De 
visszakerült. Pedig már azt mondták, hogy valami 
színésznőbe belegabalyodott s nem jön többet 
vissza. De ez csak olyan szóbeszéd volt, mert 
Nagyapó szerette nagyanyót. Csakhogy hát éppen 
gavallér volt és szerelte . . .  a művészetet.

De visszajött és élt tovább is mint úr, mint 
gavallér.

Ekkor került ide az új vendéglős, négy szép 
leányával, a »hattyúkkal.« Ezután ezekkel élte 
Nagyapó úri éleiét, cigány mellett, pezsgő mellett 
hallgatva a hattyúdalokat. Igen kedvelte őket, 
különösen az egyiket. Az is egészen odáig volt 
Nagyapóért. Bizlatgatta is eleget, hogy hagyja ott 
nagyanyót és jöjjön vele. Legyenek boldogok örökre. 
De Nagyapó nem ment, mert gavallér ember volt.



van trachomás) jobban és tömegesebben fontolásra érdemesnek az átköltöztelők ré-j Í9 játszott rendkívüli technikával, kiváló 
fogják a kórházat leikeresni. Ez azonban téves széről s ez a vasút ügye. Valóban Kanizsá- ügyességgel és tiszteletreméltó odaadással A 
felfogás nak előnye volna hogv van vasúba, ellen- zongorakiséret nehéz leiadatát különös

Tessék csak elővenni a statisztikát és ben Perlaknak állomása, Murakiraly-Periak, rutinnal és igaz, művészettel oldotta meg 
meggyőződni arról, hogy hány muraköz, 45 k in y ire  van a falútól. Ez a sajnálatos Dr. Krajanszky .s remekelt. Ce lójáték. 
trachomás kereste fel az ország többi szem- hátrány azonban n ég sok képzelt okkal kiváló ízléssel bíró dilettánst A lított elénk, 
kórházát, de különösen a hozzánk legközelebb egyesítve sem elégséges a kórház elvitelének aki disz ingváll finom játékával ugyancsak 
eső budapesti szemkórházat? Százalékokban kellő indokolására, mert Murakirály-Periák előmozdította a halast me yet a Haydn 
nem, legfeljebb ezrelékekben tudnók számú- ugyanazon vasútvonalon fekszik, mint Kanizsa Trió a lelkesedő közönségből kiváltott 
kát kifejezni az a 20 percnyi kocsiút, melv 1 К 2 0 1 A darabok kivétel nélkül mind tetszet-

Ugyanígy lesz majd, ha Kanizsán lesz j W » kerül a vasúton érkezőknek igazán nem tek_ Mégis legjobban Liszt Rhapsodiája s a 
a kórház, mert a kérdés bírálóinak és inté-: differál. Az ugyan még senkit nem tartott Hubay Carmen Fantáziája ragadta magával
zőinek ismermök kell egyrészt a muraköz, : vissza a perlak, kórháztól. “ 'kowiisegel. A hazafias érzés tort к, a
paraszt elmaradottságát, műveletlenségét és1 Hallunk ugyan még egy érvel a Kanizsa közönségből, amikor zu,, ,, nem akaró 
nemtörődömségét, másrészről figyelemmel ™ " * “  brdoskodók részéröl, nevezetesen, tapssa honorálva a Játékot Friedellt és 
kell lennie a trachomabelegseg sajátosságára. •  kórház perlaki epulete és lekenem  Simont egy pótszán, előadására bírta mely-
Ugyanis a trachoma lassan, hónapokig, söl ta lm a s  a bővítésre. Bar ez az érv egy- m k kereteben előadók, a hallgatók iránt 
évekig (ártó roncsolással leszi tönkre a úttal vád is a felelős tényezőkre nézve, mert való figyelemből, egy magyar pulpur, káp- 
szemel, mely különösen a primer-korszak- elöre kellett volna ludni. hogy a mostani rázlató számaival kedveskedtek a koncert 
ban alig okoz a belegnek fájdalmai. Éppen éPület éa telek nem •“ kalmas kórházi célokra közönségének.
ez a tűrhető volta hozza magával, hogy a s *8У elöre kelleU volna meggondolni, hogy j A koncert negyed 11 után ért véget.
kórházba _hacsak bele nem botlik __ ad- hasznavehetetlen épületre és telekre 80,000 A szereplő művészeket rendkívüli lelkesedés-
dig nem megy, amíg a szeme félig vagy K t költsenek, de figyelembe ez az érv sem isei ünnepelték a jelenvollak s a rendezőség 
teljesen tönkre nem megy. mert az itteni Jöhtl Herlak község azon ajánlata lolytán, Friedell Annynak két pompás virágcsokorral 
horvát anyanyelvű paraszl irtózik átlói, hogy ' “ °gV a ler'be vett s 200,000 К költséggel is kedveskedett.
ő idege,myelvű városban hetekig és hónapokig fdépllendő új kórház céijaira olt és annyi Az előadást lánc követte, mely egy 
kórházi ápolás alatt álljon. Ambulanciára lelk(“< * " 8* “  ál díjtalanul a kincstárnak, óráig tartott. Ezulán Balogh Károly zenekara 
sem járna be Kanizsára, mert a rendszeres aho1 és “ mennyit a minisztérium kíván. húzta kivilágos kivirradtig. 
utazgatás sok pénzébe kerülne s tudvalévő,' Ha ezzel szemben Kanizsa még a leiken Örvendetes jelensége volt az estély 
hogy a trachomások túlnyomó kontingensét j felűl az épületet is vagy az építési költségek .ránt való érdeklődésnek, hogy Perlakról egy 
éppen a legszegényebb és legműveletlenebb tekintélyes részéi hozzájáruláskénl fel- előkelő nagy lársaság veit részi az estélyen, 
osztály a munkások szolgáltatják ajánlja, ez még nem lehet ok a kórház át- ami kétségtelenül a Napközt Otthon iránti

Ellenben Perlakra úgy a járAsbeliek, helV^teiésére, mert ha a minisztérium szimpátiának jóleső megnyilatkozása volt, 
mint a szoinszédjárásbeliek is rendszeresen ön!ene a kórtáz e^ ezhté^e — Kolera elleni védekezés. Csáktornya
bejárnak, mert itt anyanyelvükön beszélhet- 0  () ’ °gJ 4  ,П®"Пу1 ^  er e’ Ugy a 8°" ‘b' község elöljárósága közhírré teszi, hogy a 
nek, egyéb teendőjük is a bíróságok, vásárok . ^  tra c L m a -ü g y líd e ^h o ^v  kivárna’ íla«yközség egészségügy, bizottsága, tekintettel
és üzletek körűi ide vezetik őket s öröm , • , 8\  . . gy i a közeledő kolerajárvány veszélyére, a
nézni, mint lódulnak minden kedden heti- r u ü in L V  ^ iv  f *Z ° .a,f ,UZ.e ' 110,000/1911. sz. belügyminiszteri szabály
vásárok alkalmával a trachomások az ambu- Л 8 Csáktornya rivalitása ?okUi bo- j  « értelmében iárványbizoltsággá alakúit
lánciára, úgy hogy alig győz, a főorvos a « " " I  .  Csáktornya, 4| /  nagvközség’ kerületekre osztatott be,
kezelést. Azok is rendszeresen bejárnak a ,árd \  “  & sok a trachomas, de Kanizsának HmeJ kerületekben a járvány esetleges t^r- 
kórházba, akiket a trachomaorvos falujokban|"ed̂  ® j íedésének meggátlása szempontjából a köz-
felkeres és gyógyieze kísérletet jelentene a trachorna-ügyre nézve. “ a*t«skgi és köeegés*ségugy, 6 vintérkedesek

Kanizsán mindezt hiába fogja keresni a végrehajtásai az illető tag lesz hivatva el-
miniszterium. j lenőrizni. Miután a bizottság tagiai mint

Csak egyetlen érvet ismerek el meg- A  N a p k ö z i O tth o n  e s té lye . hatósági közegek abbeli ténykedésüket már
---------------------------— --------— -------------- Ragyogó keretben tartották meg dr. Hajós f  ';g kö^lebb megkezdik, figyelmezteti ismé-
Ne mondhassak, hogy elverte felesége pénzét és Ferenc országgyűlési képviselő védnöksége e ten , ,<z e|öl'árósag a nagyközség közön- 
azután otthagyta. я м,,,,.« • п н и .  . " ségét. hogy a már több ízben ismertetett óv-

Pedig a pénzt már elverte szépen, az utolsó . -j . . . . 9 7  »helybeli Кргрчк J Imi rendszabályokat betartsa, különösen pedig a
ezresig. Ezzel az utolsó ezressel azután Л is rá- J?lyl 9™Pl hó 2/-én a> helybeli Kereskedelmi vendéfi|ősök s, állodáaok тфл%яАток sütők 
gyújtott az utolsó szivarjára, akárcsak az apja. Kaszinóban. A iáradhatatian fiatal hölgyek , . ., ’ ’ . ’

Mert bizony ő is gavallér. buzgósága szépszámú közönséget hozott össze káv eháztuI a jdonosoк, cukrász, iparteiept-sek,
De tovább már nem követte apja nvomdo- a fényes kaszinó tágas temjeiben, mely azt azokra különös gondot fordítsanak, mert az 

kait, mert neki felesége, apró gyermekei voltak, teljesen megtöltötte ’ 1 észlelendő mulasztások megbüntetés végett
S bár igazi gavallér volt, de apa is volt. Szerette . hanuversem, h irnmr povpH kilóra a hatóságnak esetrői-eselre bejelentetnek Aa gyermekeit. S most érezte különösen, mikor a £ , A , nang'erseny háromnegyed kilenc kft . • .
szép vagyonból nem volt egyebe, mint a 30 hold órakor kezdődött. A szereplőket a közönség =^~—- — ^ -1- ... * ---------  , —
föld a laposon, meg a virágoskertes házikó. zúgó tapsa fogadta. [7 f j  1 О V  W F  I F  Iv

Nagyapó tehát, mikor elszívta az utolsó Az estély a lapunkban között programul U

SáttT Nagyapót a k“ csmában! T m  ‘ " ‘Г  le. !  mmd*n hizel8és ,lélkűl VVY-  Kére,em- LaPu,lk folV5 hó 1-ével a
hanem élt a gyermekeinek, meg az unokáinak, mondhatjuk, a legfényesebb sikerrel. Friedell XXX-ik évfolyam lV-ik negyedébe lépett; 
meg a virágainak, szegényen, de boldogan. ’ Anny bécsi hegedűművésznő, Simon dr. és ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize- 

És nem ment el többet sohasem nagyanyó Krajanszky dr. egész brillírozd tudásukat tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
mellől hatvan esztendeig. öntötték bele játékukba s valósággal extá- a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban
viasza nem'^ühét t̂öbbet.,nent '"e3S“ ’ а ,оппап z,sba h°*lák a hallgató közönséget. vannak, azt mielőbb beküldeni szivesked-

Kimegyek a kertbe, olyan furcsa most min- Az est sikerének oroszlánrésze tenné- jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn- 
den, hogy nem látom Nagyapót árván maradt .szelesen Friedell Annyi illeti meg, aki játé- akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.
f t 1 “  ü l fir ^ H Í Ö. ‘y,ÖR hM!ám’ kMé' k:mo,,dhalatlal' lágyságával s a hege- -  Október 6. A magyar kalendánom

ajiagyapó kampós bottá«!. dűbdl elővarázsolt krislilyliszta csengő han- lele van szomorú dátumokkal. Vér. min-
hazajőn, odaadom neki. "  *У Р J ' k° kkal' ,np|V*k játéka koloralurájának lüne- denütl kiöntött, párolgó honfivér . . .  Október

— Édee bogaram, Nagyapót ne várd, Nagy [J1 n у szerű ragyogást kölcsönöztek, elvitáz* hatodika is ilyen fekete nap a nemzet egén.
apó elment messze, nagyon messze s többé vissza hatatlan hatást ért el. Méltó párlnere volt Ez a magyar Nagypéntek Ekkoravatták 
nem i ön n . .. , dr Simon’ aki a zongorán nem kisebb mártírokká a nemzet tizenhárom dicső tábor-
vissza fog S i .  19 Ja " gyerm ^  A h4eg' dŰA an« a,nak nokál’ akiknek legendás vitézségéért, csodás

— Igen — mondja nagyanyó és könnyel , , g 8 3 a an hajlékonyságai, kifogástalan hazaszereteteért így fizetett a győztes ellen
telik meg szép kék szeme — Nagyapó vissza fog Ira9ZI,*ozását, pergő futamait, klasszikusan ség. És október hatodlkának borongós haj
jönni, mert nem hagy el engem, mert Nagyapó egyenletes trilláit, szabatos sztakkatóit mély nalán a magvar lélek megtelik a honszellem 
gavallér ember. -------------- éizéssel kísérte a zongorán. Majd egyedül malasztjával és tudjuk belőle, hogy >ez a
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föld az, amelyen élnünk és meghalnunk már szabadon bocsátották. Nyilvánvaló a gyezhet, nemkülönben a villatelkekből is 
kel).« Amig október hatodikén le tud borulni hencegése a hősieskedő horvát atyafinak, foglalhat le bárki, tetszés szerinti mennyi- 
a nemzet az aradi golgotha vérrel és köny- aki ezzel himet akar varrni éretlenkedő feje séget Gyerkes Mihály igazgató-tanítónál Szé- 
nyel megszentelt földjén, amig a szentté köré. Az egészben csak azaboszanló, hogy kelyudvarhely.
avatott tizenhárom emlékére ünnepet tud már a fővárosi lapok is átvették a valótlan — Megölte gyermekét. Sztrah Ivánné
ülni a szívében, addig nem feledjük el nem- hírt, Zganec pedig, saját bevallása szerint, asszony Lapáthegyen bűnbe esett. Már idő-
zeti hitvallásunkat. Csáktornyán is ünnepel Zágrábban élvezi a reklám előnyeit, az sebb volt s 6  év óta nem volt gyermeke, 
holnap a város tanulóifjúsága. Délelőtt 9 egyházfejedelem palástjának árnyékában, röstelte szíve magzatját s eltette láb alól! 
órakor istentiszteleten jelenik meg az egész ahová bizonyára azért menekült, mert a A falubeliek suttogni kezdtek, mert feltűnt 
tanulósereg, utána pedig az egyes iskolákban csendőrség felügyelete kellemetlen kezdett rá nekik az asszony külsőségében hirlelen be- 
kegyelettel emlékeznek meg a szent napról., nézve lenni. állott változás. S a suttogás eljutott a csenj*
A tanítóképzőben is ünnepel az önképzőkör. — Az OMKE nagykanizsai kerülete. Az őrség fülébe is s így Sztrahné esete hiva- 
Isteni tisztelet után szép programm mellett Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület talos vizsgálat tárgyává tétetett. Letartóztat- 
folyik le a hazafias ünnepély. nagykanizsai kerülete, melynek működési ták az asszonyt, a Csáktornyái járásbíróság

—  A Csáktornyái Kereskedelmi Kaszinó körzetébe városunk kereskedelme is tartozik, új vizsgálóbírója, Szugfii János kihallgatta. 
329 korona 20 fillért juttatott hozzám, mint szeptember 28-án tartotta közgyűlését Nagy- Eleinte tagadott, miután azonban orvosilag 
a múlt hó 27-én rendezett estélynek tiszta kanizsa város tanácstermében. A közgyűlés megvizsgálták, töredelmes vallomást tett. 
jövedelmét. (A felűlfizelők névsorát jövő egyhangúlag tudomásul vette a felolvasott Hogy gyermekét elásta, mert szégyelle kó
szálnunk hozza. Szerk.) Az oltalomra szorult jelentéseket és számadásokat. Az új tisztikar ránál fogva s mert azl is röstelte, hogy nem 
gyermekek, a Napközi Otthon Egyesület és a következő: elnök Grünhat Henrik, alelnök az urától való volt.
a magam nevében is hálás köszönetét mondok Heltai József és Unger Ullmann Elek, pénz- — Állandó mozi. A Heinrich-féle Rákóci- 
a Kereskedelmi Kaszinó választmányának a táros Rosenberg Henrik, titkár Gáspár Béla. utcai állandó moziban vasárnap A beteg vér 
gondos és tapintatos rendezésért, amellyel a Választottak még 25 tagú választmányt. Mint modern drámát mulatták be Erna Morénával 
fényes sikert biztosította ; köszönetét mondok értesülünk, a kerület új vezetősége teljesen a címszerepben. A programmot kirándulás 
a közreműködött művészeknek: Friedell átszervezi az egyesületet. Adatgyűjtést fog az Equador gőzösön, Gimpli esernyője, Az 
Anny kisaszzonynak, Simon dr. és Krajansky indítani a körzetébe tartozó kereskedővilág- aPa bűne 9 Az ügyetlen öntöző apróságok- 
dr. uraknak, akik magas színvonalú játékuk- ban azok kívánalmairól, panaszairól, melyetikal egészítettek ki. Szerdán este nem volt 
kai, a nagyszámban megjelent művelt kö- egységesen feldolgozva, igyekezni fog rész- előadás.
zönségnek kiváló műélvezetet nyújtottak; ben saját hatáskörében, részben az OMKE — Arcképes igazolványok. Az állam
különös köszönet városunk ifjú hölgyeinek, központ útján orvosolni. A kanizsai kerület vasútak igazgatósága felhívja az érdekelte- 
névszerint: Benedikt Katinka, Dénes Mariska, elnöksége reméli, hogy a most meginduló ke^ hoSY télárú vasúti menetjegy váltására 
Dobosy Irma, Gráner Sári, Hirschmann Rózsi, intenzivebb munka a kerület összes keres- szó,ú arcképes évi igazolványaikat 1914-re 
Kayser Ilonka, Mesterich Dudi, Pollák Janka, kedőit és cégeit tömöríteni fogja az egye- vaíó érvényesítés végeit október 1-től kezdve 
Scheffer Ella és Simon Irma kisasszonyok- sületbe, hisz a jelenlegi gazdasági válságban lekésőbb december hó 31-ig hozzá (Budá
nak, akik a jegyek eladásában fényes ered- a kereskedőtársadalom legjobban rászorult Pesl’ V I> Andrássy-út 73—75. sz.) terjesz- 
ménnyel buzgólkodtak. Végűi hálával, nagy- a tömörülésre. szék tél. Az érvényesítésért vagy új igazol-
rabecsüléssel és tisztelettel adózom mind- _ д gondnokság kiegészítése Az ványokért járó 2 korona díjat bélyegekben
azoknak, akik egyesülelünknev az ebersze- ovodák államosítása folytán szükségessé vált i ke"  a kérvénYre vagy a névjegyzékre rá- 
retet és a kultúrát szolgáló céljaira oly hölKyt»gokkat a napokban egészítette ki a ■ ragasztani. Péuzl vagy okiratbélyeget nem 
készséggel és oly bőkezűen áldoztak. Wollák helybeli állami iskolai gondnokságot a vár- ■ °8adnak el.
Rezső, a Napközi otthon Egyesület elnöke. mPgye (6i9pál))!1 д |ölspán a következő — A Balaton es a Duna üsszekifttetese.

— Beiratkozás eredménye. A helybeli hölgyeket nevezte ki a gondnokságba: ö z v . j^ r  régebben megírtuk, hogy a Balatont a 
állami elemi iskolában beiratkozott az első Bernyák Károlynét, dr. Huszár Pálnét, dr. Uunáva a ^lócsalorna útján össze fogják 
osztályba 55 fiú, 74 leány, a másodikba 73 KovácsicsFerencnél, Pethő Jenőnét, Szalmay köUV A munká,atok már megindullak és 
fiú, 71 leány, a harmadikba 69 fiú, 56 leány, Józsefnél, dr. Viola Vilmosnét és Wollák J.a , an íolynak. Most Simontornya körűi 
a negyedikbe 55 fiú, 46 leány, az ötödikbe Rezsőnél. Az új gondnoksági tagok a 2-án do‘8oznak mederszélesítésen és mélyítésen. 
8 fiú, 8  leány, a hatodikba 4 fiú, 2 leány, megtartott gyűlésen telték le a hivatalos esküi. A munka 6  évre van tervezve s ugyan- 
összesen 264 fin 9 * 7  iPánv teh*H véa- - . . . annyi millióba kerül. A csatornán a legna-
eredinényében 521 tanuló. . Г " A* u{®ncok bevonulása. Az újoncok; gyobb folyami gőzhajók is közlekedhetnek.

__ L ,  y r  . . .  VftIf я m n lIi okl 8 an és 9en ' az ° 49zes púttértaiékosok -  Garázdálkodó ulánus. A múlt héten
TŰZ. Kopaszhegyen tűz volt a mull október 9 én, a fáv:rászok október 17-én s a pecsormk-léle vendéelőben cseteoaté tolvt

L T ' n r r J ? l ' Z  Gr»Uhh M'hály|a tengerészek november 15-én tartoznak |e, me|y egy ulánus hősies megfulamodásá- 
ga*da házába. Grulla Mihály több ezerre1 bevonulni. va, végződött A hős valami Oreskov.es ne-rugó kárt szenvedett a tűzeset következté-1 _ ... D . . . .  végződön. A hős valami üreskovics ne
ben. mert házán kívül a terméssel megrakottí “  T* m*  f 1 Г Г  Г .  ’ '“ kl * 1-<П T* lh 
összes yazdasáci éniiletek is eléctek az A haza‘ lantlóság olcsó árszabásu, társa- Lajos munkást a kocsmában megtámadta, 
találóban lévő marhaállománnyal egyült A dalml 8 YógY‘úrdője, üdülő- és nyaraló helye hogy megboszúija Bacsics nevű társát, aki- 
vazZ áa л , р и Л „ Г "  ™ * n szervezése érdekében előbb indított s úgy a nek Sárec városi rendőr három ujját vágta 
gazdaság tűz ellen nem volt b,ztosílva. ,апЦ(Ы(? mjn, 41Ы4Ьап „ lll)(!yközö“ 9ég I le egy,к este a városháza elölt, mert garáz-

Mev*z Hévíz örvendetes ré9Z^ríjj a legmelegebb pártfogásban része-1 dálkodásáért letartóztatni akarta s Bacsics
módon fejlődik. Л nagyszabású építkezések gítelt mozgalom, mint illetékes helyről érte- őt ezért késsel megtámadta s leszúrni akarta, 
ь a villanyvilágítás bevezetése után most а ,gen sz^p eredménnyel befejezés Oreskovics már napok óta lesett ezért Tóthra,
C8l,..or,n^ . ^ ra 8 a v*z vezet ékre került a 90r е|^ц amennyiben az ezen intézményt aki Sárecnek Bacsics megfékezésében vélet- 
” . fejlesztésében. Már javában dolgoz- . Tanítók Fürdője Részvénytársaság lenül segítségére volt. Oreekovics merénylete
na * az új munkálatokon. A munkálatokat ez gvj с|есетьег hó 27-én, minden kétséget azonban nem sikerűit. Noha kardjával Tóthot 
pn is havára be fogják fejezni, amivel i^^^rölag megalakul. Biztosítják ezen sikert* fején megsebesítene, de azért mégis ő 

vizet a modern fürdők sorába emelik. 'egyrészről az eddigi részvényjegyzések tekin- húzta a rövidebbet, mert Tóth Lajos. Blas-
—  2ganec letartóztatása. Egyik nagy- télyes létszáma, másfelől, a megvételre és kovics József és Sós János kocsis társaival 

kanizsai laptársunk valóságos 2 ganec-kultuszt további kiépítésre kijelölt székelyudvarhelyi az ulánus kezéből a kardot kicsavarta, mire 
csinál a lapunkból átvett közlemény alapján, Szejke-fürdő eladó tulajdonosaival létrejött! Oreskovics nagy gyáván megfutamodott. Ores- 
Mellél veri, hogy az ő érdeme, hogy a azon megegyezés, hogy a fürdő vételáráig kovicsot a hadbíróságnál feljelentenék, a 
2ganec-ügy felszínre került, sőt Zganecet a j esetleg még fenmaradó részvényeket eladók súlyosan megsebesült Tóthot pedig gyógyít- 
csáktornyai csendőrséggel már le is tartóz- le fogják jegyezni és hogy jogot adnak to- ják, mert fején és karján szenvedett sérü- 
tattatta. Utána jártunk a dolognak, a csend- 1 vábbá a 45 holdnyi fürdői területből, örök lése következtében jó pár hétig az ágyat 
őrségnél azonban, sajnos, mit sem tudnak áron eladandó 1 0 0 — 2 0 0  négyszögöles vil- nyomni kénytelen.
2ganec letartóztatásáról. így tehát laptársun-' latelkekre való parcellázásra. A 26 K-ba — FÖniX-pálma. A főnix-pálma epy igen 
kát valaki alaposan felültette, sót maga kerülő és 2 К -s havi részletekben is, az szépen fejlett példánya kedvező árban k»p- 
2ganec is tréfát űzött a lapból, amikor tudó- Udvarhelymegyei Takarékpénztárba Székely-1 ható az I sz állami óvodában, 
mására hozta, hogy letartóztatták ugyan, de1 udvarhely fizethető részvényekből még je- 1 ________
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S T R A U S Z  S Á N D O R

GOSPODARSTVO.
Как bude senokosa zelena?

Jesensku sétvu gazda obavi i onda se 
ide pocival, barem zna, da joS od svih stra- 
nih ga posel Ceka, kojega ako pred zmrzla- 
vicom svrSi, vnogo hasna more ímeti. Ako 
se zrak tak prehladi, da zemlja росте zmer- 
zavati, viSe sejati nije moCi, jerbo serne vu 
zmrZjeni zerníji ilak se nemore skliti, neg 
se skvari. Ali orati je joS zmirom moCi, 
jerbo zemlja jóé nije tak premrzla, da barem 
okolo poldana nekoju vuru nebi bitó moCi 
vu polju delati. Puno vekáega hasna bude 
imel, ak to déla i one mekote gori orje 
vu kője naprotuletje sejati hoCe, neg ako v 
км2 ruke dene i ónak Ceka, doklarn snég 
zapadne i kad vise s korom niti shiZe ne
more vun. Koj vekSega ploda hoCe si pre- 
banti, on na svakinaCin svako zemlju na 
jesen s orati i dobro povlaóiti mora.

Opet |esu I drugijesenski posli, naprimer 
gmajne senokoSe se vu ovim vremenu mo- 
raju kojiti. Vu NemSkim orsagu joS jedenput 
toliko krme zraste na mekoti, как prinas, 
jerbo tarn veC viSe lét vredu obdelavaju 
senokoSe. Doklarn su samo i tam kosili i 
potiam se senokoSami nikaj né brtnili i tam 
je veC séna né zraslo, как i prinas. Preiski 
gazda nigdar nepozabi na jesen senokoSu 
i gmajnu povlaóiti i onda od rude gnoja 
potepsti.

Zato se moraju senokoSe i gmajne na 
jesen povlaóiti, da mehina uniStimo i da po 
zdrapani gmajni bolje se zastavi voda, tak

viáe vode dojde vu zemlju i vu zemiji v 
takve hrane se more rezlaliti, koju trava 
potrebuje. DrugoC pák, ako pepelja rezhiCe- 
mo po senokoSi, vnogo dobre i Zirovnate 
hrane dojde vu zemlju, koju stém bolje 

. potrebuje zemlja skim viSe krme smo zvo- 
zili i skim viáe hrane je senokoéa zgubila.

Jerbo samo hasna Cekati i nigdar né 
gnojiti, to tak dobro nemore biti, niti pák 
dugó trajati nemore. Takov hombár iz kojega 
se smirum vun grabi i nosi, nuter pák se 
nikaj ne dene, jedenput se itak sprazniti 
mora. Na senokoSe je Stalni gnoj né dober. 
GnojSmca sa vodom zméSana bi dobra bila, 
all naSi gospodari joS niti denes ne verujeju, 
da i gnojSCicu moCi ponucati. Pokehdob naSi 
gazdi ne spravlaju gnojSCicu, razmi se, da 
niti gnojiti nemoreju snjom senokoSi. Poleg 
toga presiljeni su na pepelj, ako hoóeju, da 

Ijim senokoSe nekakov hasén nosiju
Za senokoSe nije sam superfosfat dober, 

íerbo senokoSi i káliuma potrebujeju i svrho 
toga kalisuperfosfata moramo nucati. Так рак 
stoji od superíosfata i od 40%*ov kalisoli. 
Ovu se tak mora zméSati, da zememo 120 
kg. superíosfata i 80 kg kalisol. Od ovoga 
praha 200 kg. treba na mekotu posejati i 
taki posétvi dobro povlaóiti. Ov posel i onda 
moremo zverSiti kad je zemlja veó jedenput 
zmrZjena, ali itak né tak jako, da med pol
danom nebi odpustila.

Na jesen tak poguojenu senokoSu nap- 
rotuletje poépricamo sa gnojSóicom C’sta 
gnojSCica nesme biti. neg jeden rés gnojöóice 
i tri rési vode. Koj na senokoSu nikak ne
more gnojSCicu spraviti, on naprotuletje ha

rem na mekotu dü kg. Cilisoiitva mora po- 
hitati.

Ako svako leto tak pognojirr.o, ali pák 
barem svako drugo leto i svako leto dobro 
povlaCimo, videli budemo, da za par lét na 
onoj istoj senokoSi joS jedenput vise krme 
bude zraslo, как je predi.

Koj veC krme ima, on i vise marhe 
more derZati i marho bolje hraniti. Koj pák 
viáe marhe ima. on i vise gnoja bude spravil 

ji puno bolje bude mogel oralnice gnojiti. 
Так ide to, jedno za drugo.

Kakve svinje je vrédno hraniti?
Vu naSi domovini po svaki okrajini drugo 
vrst svinje hraniju, Gde su veliki bregi tam 
svekSinomn takve svinje povaju, kője nisu 
jezive; takve su naprimer lobke i polske. 
Öve jednako sterpiju tak vruóinu, как i 
ziinu, malo slroSka nucaju pák zato itak 
lépi hasén nosiju. Takve svinje su skorcm 
célo leto na paSi i kad je podhraniti hoCeju, 
da ju jim krumpira, zoh, poseje, dakle takve 
stvari, ko)e tam zrasteju. Na takvoj koäti 
svinje dobro rasteju, Cuda mesa daju, ali 
slém menje maSCe. Po takvoj okrajini, gde 
kuruza raste, tam bolje takve svinje derZiju, 
kője viSe rnaSCe daju. Za ov barat je man
galica NaSi stanovniki jako radi povaju 
mangalice, jerbo vnogo maSCe daju.

Pitanje je, kakve svinje je bolSe povati, 
one kője su samo za meso, ili pák one, 
kője su bolje za maSCu? Predi, как bi na 
ovu pitanje odgovorili, moramo poznati sva
ké vrsti svinje.

Nadmudril ga je.
Na BudapeStanskom sveuCiliStu je hodil 

u Skolu nieki veseljak iz vrlo siromaSke 
obitelji. To je bilo onda, kad je pokojni 
spisatelj Mikszáth takajSe sveuCiliSte pohadjal, 
tako barem on sam pripovieda. Anda: vesel
jak, iz vrlo siromaSne obitelji — как se 
to slaZe? A ipák je bilo tak.

Szabó Dénes bil je sin niekog Snajdera, 
koj se po smrti ävoje prve Zene po drugi 
krat oZenil, ali na skoro je svoju prvu Zenu 
u grob sliedel. Maóuha se je malo brinuia 
za onda jedenajst godinah staroga deCeca, 
pák ga je hotela к niekomu daljnjemu rod- 
jaku, stolaru, u nauk dati, samo da ga se 
rieSi. Medjutim se je domaCi gospodin ple- 
banuS za deCeca zauzel, jer je bil baS za 
Skolu talentiran, pák ga je postal na jednu 
godinu u varas na svoje troSkove u Skolu, 
koju zabrinutost je deóec osobitom marlji- 
vostju naplatil. JoS za zivota pokojne Dé- 
neSove matere je gosp. plebanuS od nje same 
viSe krat óul pripoviedati, da je ona imala 
jedDOga brata, a táj jedini njezin brat je 
prije vise godinah odputoval u Ameriku i 
od onda se о njem nikada nikaj neóuje — 
zginul je. — Neprestanim trudom i izvedi-

vanjem je gospodinu plebanuSu uspielo za 
toga brata saznati. Táj Dénesov vu|ec je 
izbilja Zivel u Ameriki te si je marljivostju 
priSparal liepoga imetka. Na plebanuSevo 
spisavanje i nagovaranje, dal se je nagovoriti 
te ve je iz Amerike povrnul u svoju domo- 
vinu, te se je zauzel za sina svoje pokojne 
sestre Dénesa, kojega je dal dalje Studirati, 
pák jer nije bil oZenjen, postavil ga je u 
svom testamentu za glavnog baStinika svo- 
jega cielokupnog imetka.

Ovi odnoSaji su u Pestu bili dobro poz
nati. Vujca iz Amerike su procienjivali na 
petdeset jezer forinti, pák uslied toga su 
Dénesa njegovi kameradi ciemli i Stovali, a 
pri po9udjivaóih je on uZival neogranióeni 
kredit, a to tim viSe, jer vujóevo zdravlje 
po njegovem vanjskem izgledu nije bilo 
baS kakti po najbolje za videti . . . .

Jeli je anda pod timi okolnostmi za 
őuditi se, da je Dénes svriemenom postai 

i lahkoumni veseljak, koj je svojimi komilitoni 
silu penez potroSil te se u dugove strinog- 
lavil! Osobito pák je bil prefrigani Aaron, 
koj je dijaku najveóom pripravnostju, u 
svako vrieme novce nudil i posudjival. Te- 
kom godinah je on njemu izposudil bil do 

I dvanajst jezer' krunah, za kője je Dénes

moral Aaronu dali mienice u vriednosli od 
trideset i Sest jezer krunah.

BaS si je Aaron promiSIjaval jeli bi 
tomu mladomu óovieku i na dalje kredita 
dozvoljaval. — em bi moguóe bilo, da to 
vujóevo bogastvo nebi baS takovo bilo, как 
su to razkrióali — kad na jedan krat dobi 
od svog pouzdanika, kojemu je povieril opa- 
zivati vujca, list, u kojem mu javlja, da je 
vujec mladoga dijaka ov sviet ostavil, a po 
sudbenoj procieni da je ostavil imelka u 
vriednosli od trideset i pet jezer krunah i 
drugo nikaj.

Odmah se je Aaron cdputil к dijaku, 
nieőaku pokojnoga vujca Szabó DéneSu, da 
mu (toboz) svoju suóut uad Zalostnim dogod- 
jajem izrazi, ali ga nije doma naSel. Na to 
se odmah odputi u R. u miesto gde je po
kojni vujec stanoval i umrl, za da si onde 
najde fiska la, kojemu bi mogel svoje etvari 
predati, kako bi si osigural ono, Sto ima 
dobili od dijaka, koj je sada jedini naslied* 
nik vujóevog imelka. FiSkaliS mu je rekel, 
da u toj stvari néma pogibelji poSto je die- 
óak izbilja jedini nasliednik, samo se mora 
joS poCekati na otvorenje testamenta i na 
izjavu nasliednikovu, kada óe najme to паэ- 
liedstvo nastupiti, a prije se neda niSta nCiniti.



Inozemne sviuje, как je uaprimer yorká- Ako je nekoii zaostal, njega néje vrédno srbi friáke reg mente dobili. Srb; su tu ée- 
hirei, jako fletno zrasteju, Zmehke su i dobro odhraniti prém, ako prasica i bez toga dosta tiri officire i tristo deékov sgubíli. Takodjer 
se plodiju, ah jako su jezive. Vruéinu ne ima kojiti. Barem drugim vise mléka ostane pn Gjakorici i pre Pnzrendu su b.tke bile, 
terpiju I vun izverstno hranu potrebujeju. i poleg toga hoi je rasteju. Kad su mladi gde su takodjer albanci morali odpustiti i 
Ako bi inozemne svinje tak hranili, как véé pol lela slari i dobro su se rezrasli, ret.rérati. Albanci su vu ovih bitkah jrzero 
mangalice, za kratko vréme tak bi se pok- onda jim véé slobodno kuruzu davlemo, mrtvih i vnogo Mannlicher puákih sgubíli. 
varile, da niti toliko hasna nebi donesle. как onda su veC za krmiti dobri. Krmlenjaée Vu Petervaru tak piöeju novme, da 
mangalice. Koje svinje зато za meso hra- ne hodiju na paéu. One se sgotovim hra-1 albansku uzbunu Austria je pripravila. Tomu 
nimo, one nesmeju se vnogo gibali, jim  je mju vu kotcu i как se moraju krmiti, to je to najvekSe svedoéanstvu, da albanske 
dosta, ako su na dán dvé, tri vure vuni. drugda budemo spisali. Serege Bolelmac bsa vodi i da albanci su
Takve svmje зато tani moreju hasna donesti, Как smo véé pisali, pri ovim poslu je pred[ ne »mali átuke i maöinpuőke. sad pák 
gde je sgotovim dobro hraniju. najvaZneía prasica, bez dobre prasice néje j |0 ga zadosta imaju. Kriviju nadalje i célo

Mangalica je puno smenjSim zadovoljna, nioéi svinje povati, jerbo se ne splati. diplomaciju, koja je preveé zárán zahlévala,
dobro se pase, malo slroSka zahtéva, pák ---------------  da su srbi svoje Serege iz Albariie pred
itak je zato jako hasnovita. Tam povaju ÍW h n fam i T b ilLnn vremenom morali vun poteCti. Najbolje pák
mangalice, gde se neéeju puno briniti svinjami. UZDUC6I11 d lh a n . j e Austrja.jyiagjar8ka zahlévala i как su

Kakve god vrsti svinje povamo. naj- Od minuée nedelje né smo potvrdjene srbski regimenti ostavili Albaniu, odmah se 
prveSe i najvaZneée je za pleme pras cu s; glase dobili od albancov, как stojiju. Srbi zapoéela uzhuna.
prebaviti. NajbolSe su one, kője naj vise mi;i- P^eju, da njihov posel dobro stop i da su Albanische KorreSpodenz zvane novine 
dih splodiju i od kopju. * na svih stramh albance nazat pretisnuli. No, piöeju, da srbi albance kriviju, da su sami

Ako smo véé prasicu prebavili, pitanje *° Je s^orom ne za veruvati. jerbo как mi albanska sela poSgali. Ako su sela za istinu 
je, kad se more pod kankor pustiti. Onda, ztiamo> albanski púk je puno évrstneöi i pogorela, to na nikakvi naéin su né albanci 
kad se hruée. Inozemne prasice veC vu neí^a se *ebko ub,b- napra vili. To je niti pomisliti né moCi, da
pétim, Sestim mesecu se hruCeju, mangaiica Bitka se i med diplomatuái zapoéela. bi sami svoje obéine vuÄgali. Po svojoj pri« 
vu osmim, desetim mesecu, ali pred leto R,ls^  orsag od jednoga kraja monarchiu lici su to srbi napravili. Takodjer i to se je 
dánom nije smeti je pod kankor pustiti. Ako P°tvarja- da je ona kriva toj uzbuni, po j posvedoéilo, da srbi su presilili nekoje al
jé véé tak breja pras ca, da se véé moéi»dru8 !m kraju pák srbe opomina, da najjbance, da su takov zapisnik podpisali, da
nadjati, da se sprasila bude, trebaju zoseb budu um)erni • sterplivi. to boá oni pod Srbiu hoéeju spadati.
vu éisti kotec zaprli Breju prasicu dobro Monarchia i Taljanska opomenule su Navadno piSeiu. da albancom i bul-
treba hraniti, da vu vutrubi mladi dobro Srbiu. da sve tak mora ostati, как su to garske baridé su napomoé. Vu Deinirhisaru 
razviti se moreju Po zmii 5 6 kg. sirove véé predi na londonski konferenciji odre* j vu Kiéevo su se bulgarski stanovniki sbu- 
repe i V« — 1 kg- posejih je ravno dosta dili i zakljuéili. Dakie ovi dva orsagi ne- nili proli srbom i sve srbske pol caje su 
Ali kad jedenput pajceki cecaju, joá jedenput blldu t0 terpeli i dopushli, da Srbia nekaj zaklali.
toliko mora dobit». Po leli breji prasici je i zeme od Albanie. íz Belgrada joá i takvi neveruvani glasi
dobra paáa zadosla. Ako je pasa né poredo, drugi strani pák io§ zloéesteái glasi 8e éujeju, da med albanci su i naSe offi-
malo áCave ili pák draéa ju treba dali. Na- dohadjaju. Turska i Gréka se hoée posva- cire vidli. Od naáe strani proteétéraju proli 
ravno pajceki tri tjedne cecaju bez tóga, dili. Razpravu su véé pretrgli med sobom tomu.
da bi i drugo hranu nucali. Za tri tjedne i > turCini se silno pripravlaju, da vu gréki Iz Saloniki piöeju, da turski soldati i
poénemo jim trdo hranu davati í na to rukah bivSega Chios otoka zavzemeju. Gréka seregi su se véé navalili na gréke Serege 
prevuéati. Za ov barat je jako dober jeémen. takodjer poéme mobilizérati. ' okolo Kavale. S vun toga srbski i gréki
7— 8  pajcekov na dán dobiju */4 — 1 liter íz Belgrada piöeju, da srbska armadia soldali véé vu viSe mestah su se potukli 
jeémena. Potlam je i к vodi treba prevuéati. vu dobrim poloZaju je od potlam, как je sa bulgarskami Seregi Dragomuis mpcedonski 
Cecatnim pajcekom néje smeti kuruzu dali, na pomoé dobila kanonére. Albanci se po- zapovednik pred jednim novinarom je tak 
jerbo od kuruze tusti postaneju i nebudo malem nazat vleéeju i slabo se protistav- govoril, da od Gréke strani sve su véé od-
tak zrasli, как bez kuruze. Néje smeti zárán laju. Srbski kánonén iz Mavrove vun su redili i napravili, da od turske strani si
ndstaviti male, jerbo vu rastenju jako zaos ' sbili albance, koji su sbéSeno morali po moreju hatare braniti. 
taneju Ako su poldrugi mesec stari, véé je ; boCti. Velika i krvna bitka je bila okolo Vu Belgradu se opet stanovniki buniju,
smeti na paáu puSéati je. Kiéevo i pre Strugi К obedvém mestam su jerbo ministeriuma kriviju za sve zlo, kaj

j
Aaron se je primiren povrnul domov, Dénes je ostal pri rieéi te od ciele njim, koj je dapaée istoga Aarona nadmud- 

ribal si je zadovoljno гике radi dobroga herbije nije nikaj hotel znati. Aaron se je ril, imali silan reSpekt i neograniéeno stra- 
gáefta, kojega je и to kratko vrieme sa mla- koprcal kakti nori, Dénesa je prosil, zaklinjal, hopoéitanje 
dim éoviekom naéinil. Nekoliko dni za tim on ga je kleéeé molil, da preuzme naslied-
je pisai liepo uljudno p smo svomu duZniku stvo, on obeéa jezero, pet jezer, konaéno i t • - F r a n r
te ga je zamolil, da gledeé na svoje nas- deset jezer od svoje traíbine popustiti, ako
liedstvo podmiri pri njem svoj dug od tri- Dénes konaéno privoli. Poznati glasoviti klavir — virtuóz Liszt
dwet i «est jezer kriin. Mladi dijak mu Utó ^  . Déne3 priee, neudiuCan postajali. Fr»nc bil je jednoC и Parim, pák ga je na 
Uk uljudno hatom odgovori, da on nikak Mozb;( ,nu 3e je stari sm ilj, ш pak je mis|j| najprometnijoj paritkoj ulici nieki uliCni 
n.h íz daleka néma pojma odkud b. on 3Voj |oíaj , 3Voju buduen09 i, dosta PometaC zaPr“ sil za almu9tvo. Jer da to po
lák vel.ku svon mogel Plaht. A ka, se tiöe (omu ^  £rjsJ e пя preuze(je herbjje ako metanje uhcah malo nos..
vuiCeve ostavS те, о se on, g e p na v’r ,U Aaron od svoje traíbine popusti dvadeset »2al mi je, da vám uemogu nikaj 
siromaSnu vujCevu rodb.nu, nemre odluC. Ша п  _  уеЬ Qjka
da ,u nastup., ved ,u kan, n„m  prepustd,. . . . . . . . .  drobnoga, same imam petdeset fr.nkah ban-

Kad je Aaron to predial, izpal mu je Aaron je moral na to pr.stah, jer bolje 
lUnoenv I e» i* гик Я nn 4P nd airah'i na da dobl svojih äestoajst jezer nego nikaj. y
doI o metzle ni srudil'na stolac Ali na skoro T,m Iе dobiI 8Ve 9V0,e P ^d je n e  novce sa *Ah dragi gospodinet — odgovori pome- 
dnidp ir^Phi i 7Я uol иге véé se odnelia и krSéanskimi kamati. Uíuraáke kamaté si je laC — *dajte mi da tu banku и nekojem 
varas kSfiSkalu po tolnai Ov je tu cielu moral «m igadili i za sada zatrpeti. a ktomu » « M l al i  do ,oga vriem«na 
stvar pronaSel vrlo nepriliínu te je Aaronu ' '«"».ehavanje и Zep vteknut., jer tko .ma morale mellű íuvat..« 
priobéil, da zakonito sredsto neobstoji, kojim 5küdu’ za «zs^iehavanie se netreba brinuti. ,No, dajte ju sím* — véli veselo umi- 
bi se mladi Szabó Dénes mogel prisilili, da Dénes Szabó je podigel svoju herbiju, *ÍH íu óuvati dók se povratite.c
herbiju prevzeme. Nepreostaje drugo, как dovréil svoje nauke na sveuéiliátu te je  ̂ Preda b»njk^ pometaéu, s kojom ov 
dobrotom na liepi naéin ga na to nagovoriti. postai vrstan fiskális. Ciela stvar sa Aaronorn za vu|?e  ̂ zgine a List ostaoe metlom

Vés dvojen doSavfli Aaron domov, po je bila obée poznata, i — éudnovato! — ni u ruk‘ ,,a cesb
iskal je odmah tvrdokornoga nasliednika, • jedan Zidov ciele okolice na daleko i áiroko, U to dojde nieki njegov poznati putem
kojim se je zdobra и razgovor pustil. Ali nije za svoje pravde uzel drugoga fiákala do njega i videéi ga tu metlom и ruki sred
badava! negc jedino Szabó Dénesa, jer su svi pred cesle aUti, zaéudi se te mu soiejué vé li:
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se sad na albanskim hataru nahadja. Svrho 
toga vide ministrov se je moraio zahvaliti, 
takodjer i Putrié Vojvoda od cele srbske 
vojske zapovednik.

Vu Srbiji su mobilizaciju dokonCali, 
ali jód neimaju lóiiко soldaCije na aibanski 
granici, da bi sa jednim vudarcom mogli 
unidtiti albanske bande. Albánéi od Prizren* * 
da na ju2no stran dobro su napokaii srbe 
i veC Monastira pl at ij u odkud su stanovniki 
veC pobegli. Sad je petdesetsedem jezer 
albanca pod oru2jem i ako bude potrébno, 
jód petdeset jezer moreju na bojnu polje 
postaviti i tak jili ober sto jezer bude.

Grki se jako pladiju pred turCinom. 
Glas je takov, da turCini naravnali su se 
ва albanci i skup se budo navalili na 
Saloniki.

Как iz Rima pideju okolo Okridine 
podjednoma traja boj. Okridinu albanci der* 
2iju sad vu rukah. Bitka je srahovitno krvna, 
jerbo nikomu se ne smilnjeju Piemont no- 
vine pideju, da tu su srbi prék jezero alban- 
cov neCimurno zaklali.

Od Prizrenda dőli takodjer krvnu bitku 
der2iju, albanci kojih ga vnogo manje bilo, 
как srbov, pretirali su srbe i rnedtem toga 
zeli su jim dvé tnaáinpuSke i dva taborske 
fituke. Veliki Сорог albanca ide proti Priz- 
rendu. Okolo Gjakove jód smirum traja boj. 
Vu Belgradu tak rnisliju. da za kralko vreme 
budeju preobladali albance.

Pre Dibri triste» srbskih soldatov su 
vlovili i vu Valonu odtirali. Tam su i al
banske 2enske vojuvaie i vitedki su se spo- 
nadale, da su srbi samo tam jezerodvéato 
mrtvih imali.

Vu Monastiru je veliki strah. Stanov
niki sbéSeno be2iju íz varada vu Staro-Srbiu 
ili pák vu Saionik: Как se Cuje. pred vara
dom je veC veiika bitka bila i od obedvé 
strani na stotine mrtvih je bilo.

Essad bada takodjer med albanci vojuje. 
Svrho toga prosil je od lmail Kemala sol- 
daCiju i peneze, da se skup sklopi sa Issa 
Boljetinacom. Izmail nője posluhnul Essad 
badu, neg mu je zapoved poslal, da odinah 
naj ide vu Valonu.

»Ali dragi majstore, u kakovem poslu 
earn vas ovde nadel? A gde ste uzeli táj 
éudnovati instrument?«

Liszt mu sada c elu stvar sa pometaCom 
razjasni i veti к tomu : »Svaki Cas ga oCe- 
kujem spromienjenim novcem natrag.«

»Ja vas 2alim, da vi to mislite« — 
véli mu znanac — »vi morete ovde jód 
dugó vriemena na pometaCa Cekati, vadu 
banjku vide nebudete videli.«

Ali u to vrieme veC dojde pometaC 
velikemi koraki íz jedne uiice Gizdavo se 
podsmiehavajuCi, nabroji novee íz promien- 
jene banknote u Liszlovu ruku.

»Bravo, moj dragi!« — véli L’szt —
*bad mi je drago, da se u várni nisam 
prevaril. Evő vám vadu mellű natrag i ovde 
vzemite dvadeseti i pet franakah od mene; 
a one druge dvadeset i pet tränke Ce vám 
ov gospodin ovde izplatdi, jer se je poduíal 
u podtenje pan2koga ulicah pometaCa pod 
vojiti.«

Sada drugCije nije bilo, ov ie moral 
z-oka ili z- boka svoju 2aCku sa franki iz 
2epa pot^guuli ..

Em. Kollay.

Essad pák je opet ne posluhnul Izmaila, 
neg je sa jednim velikim deregom odidel vu 
Dibru, gde se je skup sklopil sa Boljetinacom.

Vu Londonu je takov glas, da tretjega 
balkanskoga bója su veC albanci vu Triestu 
na jedni konferenciji med sobom odluCili. 
Svi aibanski vodji, koji su vu Turskim slu- 
2ili soldaCiju, na glas izbune, odmah su svi 
odidli dimo. Srbska soldaCija je Cisto zmu- 
Cena I ravno zato nemoreju skorom nikaj 
proti albancom.

Glasi se, da Essad bada zavezal se je 
s turCini, da najedenput skup se budu na
valili tak na Srbiu, как i na GrCku. Vu 
Kondtantinapolju opet zahtévaju od kormana, 
da naj poruCi grkom obeiniti boj i naj od- 
redi, da turska soldaCija taki vdere vu Sa
loniki. Так rnisliju, da bez suitanovoga znanja 
budu to napravili.

Dakle kadiju se opet balkanski bregi i 
veC i ognja hiCeju vun. Opet goreCe obCine 
se vidiju od svih stranih. Koleju se srbi i 
albanci, poCel se tretji aibanski boj. To je 
ona krvna serditost. koja veC na stotine lét 
med srbi i albanci toliko krvi zahtéva. Sad 
albanci strahovitno naplaCaju sve one mrzke 
Cine, koje su prvedo vréme od njih terpeli.

Né|e samo to zlo, da opet je Balkan 
vu plamriu, neg vekde zlo bude nam, ako i 
letos budemo morali granice zaprti i nje sa 
velikom soldaCijom straiiti. Так mislimo, da 
Srbia itak preobladala bude albance i vu 
Albauiu bude vdrla i onda se nebude tak 
zlehka odonud vun dala. To pak mi nes- 
memo dopustiti, da bi Srbia joS veköa i 
jaköa postala i da bi si Albaniu posvojiia. 
Ravno zato neznamo. как bude joá tretji 
balkanski boj vun ziSel i ali nebude nekaj 
od toga i nas dopalo. Ako Srbia opet se 
bude tak zader2avala, как se je naprotuletje, 
brsCas i mi budemo opet morali nekoji kor 
mobilizérati

KAJ JE NOVOGAV
—  Prosimo nase postuvanepredplatnike, 

naj nam vu novim fe rta lju  predplatne zaos- 
tatke cim predi posleju i  predplate ponoviju

— Kralj dojde dimo. Vu Becu se 
veC prepravlaju к tomu. da kralj na nekoji 
tjeden vu Budapest odputuje. Dana su joá 
né odredili, da bude odiSel, jerbo to od toga 
visi, kad bude Vilmos nemSki cesar kralja 
pohodil. Так se Cuje, da oktobra 25 ga bude 
se to pripetilo. Ako lépő vréme bude, onda 
kralj joS ov tjeden dojde dimo i dva tjede- 
n» bude vu Gödöllő stanuval, ako pak se 
vréme zméáa, onda oktobra 28-ga dojde 
knam.

— Putuvanje Ferenc-Ferdinanda.
Na poziv englezkoga kralja Ferenc-Ferdinand 
odputuval je vu Englezku na vadasiju. Princ 
dva tjedna ostane tam. Odonud ide vu LipCe, 
gde su kapélicu postavili na ime onoga 
dana, kad su pred sto létmi Napoleona tam 
sbili. Kapélicu sad budu s velikom svéCa- 
nostjom posvelili i Ferenc Ferdinand vu ime 
kralja bude tam nazoCen Popriliki petdeset 
velikaáov bude princa sprevodilo.

— Katastrofa jedne ruske ladje. 
»Bobrikov« zvana ruska taborska ladja od 
Vilomátranda Sesldeset kilometrov stresnula 
so vu jedno morsku peCinu i veliku luknju 
I" dobila. Na ladj je i KieleviC Bojga gene-! 
ral b l j jeden drugt visok' officir Lidja je I 
za pir mi ut vtunu.a Jedna paroladja je

z v:rem do’ l.i иарэтоС i obramla je 
s ;^ koji su iK. пеэгеСш luJji b.li. Notbeck

general je vu morje skoCil i sam je vun 
splaval na suhu.

— Zvejerokradice i logar. Poleg 
PanCove vu jedni áumi Tóth Antal logar s 
Kornél zvanim sinom slu2bu je zveräaval 
po áumi I medtem toga su tri zvjerokradice 
naáli, kojim su puáke Steli zeti. Ovi su se 
suprotivili, nato je Toth mednje strelil i 
SaviC Pavel mrtev je opal doli. Dva drugi 
2ivani pograbili su logara i zatukli su ga, 
Tóth Kornela pak su na smrt oranili. Krvo- 
loke su 2andari vlovili, Kornela pak su vu 
PanCovu Spital odpelali, gde je i on za par 
vur duSu spustil.

— Z an d a rsk i s tra z a m e S te r . Vu
BalmazujvaraSu v tork na veCer iz 2andars- 
ke kasarne strélanje se Culo Berec István 
straZameöter je zdigel puSku na Jankó Ivan 
kotarskoga stra2ameStra i zjednom kugljom 
na smrt ga je strelil Krvolok je nato proti- 
sebi naperil pusku i sam sebe je strelil. 
Ostavil je lista vu kojem piáé, da kotarski 
stra2ameäter mu je neprijatelj bil i svrho 
toga je moral ga vmoriti.

— Kip naäega kralja. Iz Debrecena 
piSeju, da vu Lengyelszallasu minuCi tjeden 
nekoji dan posvetili grCkokatoliCku cirkvu. 
Vu cirkvi je bil naöega kralja kip, kojega 
je Fircak biäkup alduval cirkvi. MuCanoviC 
eápereá — plébános, kad je kipa vu cirkvi 
spazil, serdito je zakriCal: »Kralj je né Kris- 
tuä, da ga tu molite, odmah odnesite vun 
kipa!« Svrho toga, jerbo sbludnemi réCmi 
sbantuval kralja, 2andari su ga pretuZili к 
sudbenomu stolu.

— Baron Skerlec. Horvatski ban, 
kojega je jeden lopov na Stefan kraljevo, 
kad je iz cirkve vun iSel, vu ruku strelil, 
moral je vu jeden budapeätinski Spital se 
dopeljati, da ga joS jedenput operéraju, Bez 
öve operaciie, tak doktori veliju, nebi mogel 
nigdar s rukam gibati.

— Kapelan kakti krvolok. Schmid 
amerikanski kapelan Siel se je réSiti Amüller 
Anna zvane puce, koja je s njim zanosila. 
Dovabil ju je jeden veCer к sebi i tam ju 
je zaklat. Mrtvu télo je na falaCke scépal i 
na falaté je znosil vu Hudson zvanu riéku. 
Kad su ga vlovili, sam je to vaiuval pred 
sudom. Pollam si je itak premislil, da ne
bude dobro na galge dojti i tam nekoji 
pedenj od zemlje visoko viseli, poCel je 
fantazirati, to boS, da je obnorel. Doktori 
su ga previzitérali i tak su konStatérali, 
da bormeS jako predobri pameli je taj krvo
lok. Poleg toga su kapelana na smrt odsudili 
i как bude sud potvrdjeni, bormeS visel 
bude, как i svaki razbojnik.

— S to ó e te rd ese t je z e r  korun . Vu 
OrsaCki Kasini minuCi tjeden nekoju noC 
poCeli su se na velike peneze kartati. Kar- 
tanje do drugoga jutra je trajalo. Kad su od 
stola gon se stali, Btbo Karolj zemeljski 
gospon ravno stoCeterdeset jezer je za kartal.

— Nevarna próba. Őri Mihalj ponoCi 
je vu jedni fabriki na stra2i bil. Krenjega 
je sedel Hollós David, koj si je stém Casa 
kratil, da si je kusturu brusil. Jedenput se 
samo obrne к Öriju i prosiga naj pogledne, 
ali je dosta ofttra kustura. Öri je sprsti как 
je to veC navadno, popetal kusturu i to je 
odgovoril, da joá malo ju moCi brusiti. »Eh, 
odgovori Hollós, jr. misl m. da je veC dosta 
o$tra l ako vuteb« ju zapiCirr.. tak mislim, 
do-ta d dko bilde odletéla « Öri |e niti né 
podnSa! ovo réCi, kad jf1 Hollós znenada

D alje  vu prilogu.
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C ső d tö m e g  e la d á s a .
Vb. Mráz Testvérek Csáktornyái kereskedő cég csődtömegéhez tartozó s a  csödleltár 1 —460. 

tétel alatt felveit 14586 К 23 f. beszerzési árra! biró és 4606 К 34 f-re becsült áruk és berende
zések zárt ajánlati verjen у tárgyalás, esetleg folytatólag tartandó szóbeli árlejtés útján eladatni fognak.

Az ajánlatok zárt borítékban legkésőbb 1913. évi október hó 9. napjának d. e. 11 órájáig 
dr. Rotschild Jakab csődválaszmányi elnök úrhoz beadandók, egyúttal az ajánlat beadásával 451 К 
bánatpénz gyanánt ugyanitt leteendő.

A tömeggondnok, illetve a csődválaszmány a legkedvezőbb ajánlat elfogadásához sincs kötve 
és az eladás tár gy át képező ingóságok mikénti értékesítése tekintetében szabad rendelkezési jogát 
fenntartja.

Az elfogadott ajánlat benyújtója a beígért vételárat alulírott tömeggondnok kezeihez 3 nap 
alatt lefizetni köteles, mert különben bánatpénzét elveszti és az ingóságok az 6 veszélyére és költ
ségére újból eladatnak.

Az elfogadott ajánlat benyújtója tartozik a vételi illetéket is megfizetni, köteles továbbá a 
megvett ingóságokat 3 nap alatt a helyszínéről elszállítani, mert ezen időn túl sem a csődválaszt
mány, sem a csődtömeggondnok az áruk megőrzése iránt semmiféle felelőséget nem vállal.

A csődválnsztmány vagy a tömeggondnok az eladás tárgyát képező áruk mennyisége és 
minősége tekintetében semmiféle szavatosságot nem vállal, szabadságában áll azonban az ajánlat
tevőnek az ajánlattétel előtt a csődleltárban foglalt felvétel helyességéről meggyőződést szerezni.

A csődle!ttf dr Woilák Béla Csáktornyái ügyvéd tömeggondnoknál a hivatalos órák alatt» 
az áruraktár pedig a tömeggondnok közbejöttével Csáktornyán tekinthető meg.

Csáktornya, 1 9 13. szeptember hó 28-án.

Dr. Woilák Béla
ügyvéd, csődtömeggondnok.



Csáktornya, 1913. október 5. MURAKÖZ« rO szám.

proli jemu vpiCil. Őri je na stran skoöil, 
ali né tak hitro, da ga kustura nebi bila 
dosegla. Krvav je dőli opal i luki su ga 
morali vu épital odpeljati. Hollósa su zaprli.

— Kapelan vu iandarskih rukah. 
Ne zdovnja su se poáteni muraéikloáki gos 
podari vu naéih uovinah pred svétam polu 
tili, kakvoga kapelana imaju, koj mesto, da 
bi cirkvene posle poéteno zveréaval, ljudstvo 
buui proti pravi svoji domovini. Ne inu je 
to dosta -bilo, da su ga tak na glas deli i 
da su se rnu sbatinum zagrosili, né mu je 
dosta bitó, da je i sluáenu bil opomenjeni, 
da naj iniren bude i ako rnu je tu né dotier 
zrak, slobodno si svaki dan pobere hale i 
sloboduo odide na Zagorje ili makar tijam 
na Balkan. Tam su je morebiti takvi bedaki, 
koji ga budeju posluhnuli i veruvali. Veliju, 
da vrC tak dugó hódi na zdenec, doklam se 
potere. Так je i Zganec tak dugó ne mogel 
vu svoji kőéi ostali, doklam je né na 2an- 
darske ruke doéel. »Nap« zva ne budnpeftlins- 
ke novine pifteju, da fcganec je tak dugó 
buuil ljudstvo, doklam su to nafti glasovitni 
fcandari pozvedili i njega ravno onda vlovili, 
kad je pri jedni Iliéi tajno skupéina imái. 
Zandarom je tak valuval, da je poslan bil 
vu Medjimurje, da pamet rezsvéli naftemo 
poéenomu puku, da je nafta domovina n< 
Magjarska zemlja, gde smu se roddi, gde 
éivimo, gde vu nafti pokojui pokopani i gde 
nádi mili vu rniru Boéjem puCivaju Zgamc 
tak misli vu svoji burmasti pgmeti, da mi 
smo morebili zagorci! No, to si naj mii 
najmenje ne misli Jerbo ako bi sanio jed 
nornu megjimuréano próbál to reCli, véé bi 
rno on pokazal, kud je pul vu Zagorje, I/ 
dajnika su sudu prék dali
94-9 sz 1913. végieb

Árverési hirdetmény.
Alulirt bir végrehajtó az 1881 évi LX 

t.-c 102. § értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a perlaki kir járásbíróságnak 
1913 évi V 507/1 sz. végzése következtében 
dr. Vajda Béla ügyvéd állal képviselt Kinn 
Cyula javára 85K 03 s jár erejéig 1913 
évi szeptember hó 2-án foganatosított kielé 
gltési végrehajtás utján leíoglalt és 780 К та 
beesült következő ingóságok u m. szürke 
kanca ló és üsző borjú nyilvános árverésen 
eladatnak

Mely árverésnek a perlaki kir járásbí
róság 1913-ik évi V. 567/1 sz. végzése folylán 
85 К 03 f. tőkekövetelés, ennek 1913. évi 
juniu9 hó 27. napjától járó 57* kamatai és 
eddig összesen 54 К 94 f ben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Felsőpáltán 
alperes lakásán leendő megtartására 

1913. évi október hó 15-ón d. u, 2 ónkor 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá 
gokat mások is le- és felülfoglaltatlák és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX 120. §. érlel-j 
méhen ezek javára is elrendeltetik

Perlak, 1913 szept. 20 739
3555/tk. 913 Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré j 
teszi, hogy dr Hajós Ferenc Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt Medlobi Mátyás viziszenl- 
györgyi iakos végrehajtatnak Bratkó Ы ;

vánné szül. Skvorcz Anna előbb viziszent- 
gyürgyi jelenleg ercsipuszlai lakos végrehaj
tást szenvedett elleni 75 kor. tőke és jár. 
iránti végrehajtási ügyében az utóajánluli 
árverés Medlobi Mátyás és Medved János 
viziszentgyörgyi lakosok utóajánlata folytán 
a 27. §-a alapján elrendelte, minek folytán 
végrehajtatnak 75kor tőke, ennek 1913. 
évi január hó 4-ik napjától járó 57„ kamata, 
21 kor. 30 f. peri, 11 kor.60 í. végrehajtás 

I kérelmi, 24 kor. árverés kérelmi és a 
még felmerülendő költségekből álló követelés 
kielégítése végett a nagykanizsai kir. tör
vényszék és a Csáktornyái kir. járásbíróság 
területéhez tartozó végrehajtást szenvedett
nek nevén álló a viziszentgyörgyi 1094 
szikvben 630/2 lírzsz. ingatlan fele része 44 
kor az u о 1094 sztkvben 630/5 hrsz. 
ingatlan tele része 11 kor, az u. o. 14)94 
sztkvben 630/21 hrsz. ingatl. tele része 165 
kor, az u. o. 1553 sztkvben 630/9 hisz. 
ingatl. fi le része 33 kor, az n. о 1553
sztkvben 630/10 hrsz ingatl. fele része 33
kor., az u. о 1555 sztkvben 630/4 hrsz 
ingall. 2/6 része 33 kor, az u. o. 1349
sztkvben 632 hr.-z ingatl. 5/12 része 132 
kor, az и о 1135 sztkvben 631 hisz in
gat! fele része 85 kor , az u o. 1175szlkv-í 
ben 635/1 hrsz ingatlan 2/10 része 231 
kor In csáron

1913. évi október hó 18-lk napjának délelőtt lú  órakor
Viziszentgyörgy községházánál dr. II nós Ke- I 
lére ügyvéd vagy helyettese közbejöttével | 
megtartandó nyilvános árverésen dudálni lógj

Kikiáltási ár a fentebb kilet! b^csár, J 
melynél alacsonyabb áron az ingatlan el 
nem adható.

Árverési vevő a vételáron telíti az ár
verési költségei is viselni tartozik.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10% át készpénzben vagy óvadék képes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

C áktornya, 1913 aug. 26. 743
4095 913 tkv

Ö ikéutes árverési kérvénye Andrócsecz 
Jánoiés neje Vansüiecz Katalin muracsány. 
lakósoknak.

Végzés.
A kir jbiróság helyt ád és kibocsátja, 

a következő
Árverési hirdetményt.

Л kir. jbiróság. mint Ikvi hatóság köz
hírré teszi, hogy Andrócsecz János és neje 
Varasánecz Katalin kérelme folytán a nagy- 
kanizsai kir törvényszék a perlaki kir. jbi
róság területén fekvő a következő ingatla
nokra u. m. a muracsányi 5162 sztkvben 
felvett 2101, 2213 hrsz. ingatlanoknak Vit pd 
része 496 kor. az u o. 5159 sztkvben felv 
4877 hrsz ingatlan fele 36 K, az u о 4585 
sztkvben felvett legelő illetőség fele 50 K,

Atkőlt ö z í q  miatt
a gróf Draskovics-féle uradalom tulaj
donát képező házban, 26 év óta fennálló

vegyeskereskedésem, korcs
mával és mészárszékkel

e l a d ó .
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az u o. 3092 sztkvben felv. 1367 hrsz. in
gatlan 39 K, az u. o. 3092 sztkvben felvett 
legelő és erdő illetőség 20 K, az u o. 4874 
sztkvben felvett 1329, 1363, hrsz. ingatlan 
175 K, nz u о 4396 sztkvben felvett 906/c. 
hrsz. ingatlan 52 K, az u. o. 4396 sztkvben 
felvett 907/1 hisz. ingatlan 10 K, az u. o. 
4396 sztkvben felvált 907/5 hrsz. ingatlan 
10 K, az u. o. 318 sztkvben félvett 2162, 
2162, 2153 hrsz ingatlan % 4 ed része 86 K, 
az u. o. 1894 sztkvben lel veit 2150 hrsz. 
ingatlan %-ad része 5 K, az u. o. 2341 sz. 
2214 hrsz. ingatlan 2B/«4'pd része 60 K, az 
u о 3109 sztkvben felvett 1368 hrsz ing 
39 K, az u o. 5160 sztkvben tel vett 2839 
hrsz. ingatlan */4-ecl része 52 K, az u. o. 
1106 sztkvben felvett 1369 hrsz. iuguthan 
39 K. az. ív o. 5161 sztkvben felvett 383, 
362 hrsz. ingatlan erdő és legelő illetőség 
fele 698 К, a murakirályi 523 sztkvben felv. 
1962 hrsz. ingatlan 7 »  -ed része 113 К, a 
ligetvári 460 sztkvben f. 947 hrsz. ingatlan 
400 K, az u. о 460 sztkvben f. 946 hrsz. 
ingatlan 200 K, az. u o. 1084 sztkvben f. 
708/b hrsz. ing. 166 K, az u. о 1079 sz 
Ikvbcn f. 660 hrsz. ing fele 300 K, az u.
o. 612 sztkvben Г 653 hrsz ing. l/4-e(\ része 
120 K, az u. o. 227 sztkvben f. 327 hrsz 
big % 4-ed része 211 K, az u. о 1729 sz 
tkvbeu I. 775/5 hrsz ing fele 250 К kikL 
állási árban mint becsárhan a muracsány 
ingatlanok i

1913. évi október hó 11 en délelőtti 9 ónkor 
Muracsány község hazánál, a murakirályi 
ingatlanuk

1913. évi október hó Ш en d. u. 3 ónkor
Murakirály község házánál, a ligetvári in
gatlanok pedig

1913. évi október hó 10-én d. e. 9 ónkor
Ligetvár község házánál megtartandó árve
résen eladatni fognak.

Megjegyzi a tkvi hatóság, hogy a meny
nyiben a muracsányi 5162, 5159, 4585, 
3092, 4874,2341 3109, 1106, 5160, 5161, 
murakirályi 523 s a ligetvári 1079. 6Ü2, 
227, sztkvben felvett ingatlanok a 2821/906 
számú végzéssel Andrócsecz Ignáczné szül. 
Vargek Mária javára bekebelezett szolgalmi 
jog íeotarlásával olyan árban adatnának el, 
mely a szolgalom tkvi bejegyzéséi megelőző 
tehertételek fedezete szempontjából ezennel 
23000 К ban megállapított összeget meg 
nem üti az árverés hatálytalanná válik és 
az ingatlanok a szolgalmi jog fentartása 
nélkül a kitűzött határnapon újabban elár
vereztél nek.

Kikiáltási ár a lentebb kitett hecsár 
melynek ‘/,-nél alacsonyabb áron az ingat
lan einem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10 7#-át készpénzben vagy óvadék képes 
papírban a kiküldött kezéhez letenni.

Perlak, 1913. aug. 2. 73g

Radí prcseljivanjc,
u grot Draftkovié zvanoj vlastelinstvispadajuíi 
hifci veC érez 26 godine gori stojeCa maja

smjesnatrgovina, s kró
mom i mesarnicom je na

pro daju .
5T«aUS5 ZSJCMOKÍ M il
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f  : f b o n «  á r a k .  C i e n n
n e i s t t  1 m.-cent, к or. till.

Búza Fdenica 17.00—
Boz9 íUöreedii Нгй 13.00—
Árpa JeCmcn 14 00 —
Zab Zob 14 00 —
Kukoricza Kuruza suba 1100
Fehér bab uj Grah beli 19 (K)
Sárga bab » Suti l«r> 00
Vegyes bab * zméAitn 15 00
Kendermag Konopljenosume 20 00- 
Lenrnag ben 19 0 0
Tökmag Kosóice 19 00
Bükköny Graborka 15 00

n  B u d a p e s te n . N y A r i As té li
L S a S Z a rT U rO O  gyógyhely, a magyar Irgal- 
uiasrend tulajdona. Elsőrangú kénes bévvizü radioaktiv 
gyógyforrásai; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
is z a p fü rd ő k , iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek 
és urak részére. Török-, kő- és m árványturdők; hőlég-, 
szénsavas- és villamos-vízfürdők. \ fürdők kitűnő ered
ménnyel használtatnak főleg csuzos bántalrnaknál és ideg
bajok ellen. Ivó kúra a légzőszervek hurutos eseteiben s 
altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezeles, 
jutányos árak. Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust ingyen 

_bitM л v тпл УП Л T Ó M Л f i

Csáktornya, 1 9 IS  október 6.

felséges í z ű  fehér vagy aranysárga csemege mézet
ш m * 5 kg-os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a
„ M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest, Váci-ut 108 al. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!

у I  I jams»* j

;l S Ü R G Ő M Y ! !
jt  " r ''..........  -  "  r ''......  *
b Tisztelettel értesítem Csák- j

tornya és vidéke hölgykö- (
jt zönségét, hogy szükségletét '
к női confectióban egyenlőre ;
: ne szerezze be, mert az

I  o f t i e f  hó 13-án tartantó o rszá ü o s v á sá r
alkalmával a „Zrínyi“ szálló j

r, nagytermében óriási válasz
tó tokban fogok női- és gyér-
í r  mekkabátokat bámulatos I

olcsó árért árusítani! :: Kiváló 
*  ■■ = tisztelettel-----------=

I  STERN JÓZSEF
női divatáruháza - NagykanizsaЫ------------------------------------------------1

Egyenruhák®»« T B I  I  F R  Pompás polgári ruhák
tisztek,katonai hivatalnokok,önkéntesek, *  ®  ™  “  a legdivatosabb angol szövetekből, kitűnő
vastiti- és postatisztek, tűzoltók, erdész M Ó R  R Q  T Á P Q A  szabászok által a legnagyszerűbben elké*
lisztek, pénzügyőrök és mindenrendü Í V I U K  С О  I  А ж л о А  szitve, a jelenlegi nehéz pénzviszonyokhoz
egyenruhát viselő testületek részére a csász. és királyi udvari szállítók arányilva olcsó árak mellett, ::::::::::: Korhű
legjobb és legelegánsabb kiállításban. Budapest, ||). k é r . ,  V áczi-u tca  3 5  D1SZMAGYAR R U H m K .  legszebb libériák.
A magas kormánytól több enr katonai fegyvert vettünk it, ennélfogva ezen kitűnő fegyvereket rendkívül előnyős árban szállíthatjuk ás pádig:

1 ',rb lol->osen Jé Kropatschok csend, .rségi fegyver ao К, l drb szebb fegyver а& К, 1 tlrb ideális szép fegyver 30 К, 1 drb Kropat 
i i r U p d l o v I K K  Iv y y V v r v l i  sebek s/.urony I K. 1 drb fegvverszij 1 К, I drb fegvverni| szélesebb és jobb 1 К, 1 drb derékszii táskával ]  К 1 drb töltény 

I Шип m a i  МИМ. a mint) ISMtíl flIlrftMH»'* 1Лака 3 к, I drb élestöllém 10 Г, 1 drb vaktöltény 10 f, 1 drb csavarható nyéllel zo f, 1 drb törlővas fegv vertisztitáshoz ao f
. 0. I •

I 1 - r r —

K iadö lakás.
t i i l l i  1 a .  híz I. mm
egy három szoba, konyha

stb. mellékhelyiségek
ből álló lakás folyó 

évi október hó 
1-óre kia

dandó.
0

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 cG N E K  A L
K A LM A S  2 SZOBA KIADÓ.

t f f t b M  l a p u n k  Kiadóhivatalában.
I I... ------------------- ---
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