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H A L O T T A K  N A P J A N .  erősítsen meg bennünket a közügyek iránt | tanfelügyelő, Hajós Ferenc dr. országgy. kép-
való további munkálkodásra. Szeretetteink viselő, Szalmay József főszolgabíró, Ashbas 

November elseje a kegyelet, az emlé- sírjánál a kegyelet edzze meg szívünket a Sándor főispáni t i^á r kíséretében s egye- 
kezés napja. E napon kivándorolnak az élők jóságban és szeretetben ! Ezekben az áhita- nesen az állami iskolához hajtatott. Itt a 
a halottak birodalmába, hogy a kegyelet ol- tos órákban tegyünk szent fogadalmat, hogy gondnokság és tantestület nevében Danitz 
tárán lerójják azt az adót, amellyel az élők mindenképen úgy igyekszünk élni és mű- Sándor igazgató fogadta. Megtekintette a régi 
a megholtaknak tartoznak, hogy a néma sír- ködni, hogy majd ha mi is ott kint fogunk roskatag iskola épületet. Bement néhány tan- 
kertekben magukba szálljanak a lelkek. Még nyugodni az anyaföldben, az utódok — el- terembe, hol nemcsak meghallgatta az ok- 
a legelhagyoltabb temetők is népesekké lesz- haladva hantunk mellett — szeretettel és tatást, hanem maga is intézett számtalan 
nek e napon, még a legszegényebb síron is kegyelettel emlékezhessenek meg rólunk is, kérdést a gyermekekkez. Megtekintette a nö- 
díszleni tog egy-egy virág, égni fog egy-egy mint olyanokról^ akik megtették kötelessé* vendékek ipari és női kézimunkáit. A leg- 
mécs, amely hirdetni fogja a szereletet, az güket hazájuk és embertársaik iránt. jobb magyar mintatervező gyermeknek 6
érzelmek bensőségét. -------------- koronát ajándékozott és ösztönözte további

Sajnos — évről-évre romlottabb lesz KulturÜimep Muraközben. munkára,
az emberiség erkölcsi érzülete. A létért való r  Búcsút véve az iskolától, látogatást tett
tülekedésben minden szépet, jót és nemeset Múlt számunkban hirt adtunk arról a a községházánál. Innét együttesen vonult az 
lábbal tipornak már ! A barátság és a sze- nagyarányú meleg fogadtatásról, melyben egész társaság az épülő uj állami iskolához, 
retet legszentebb érzései már csak az ajka* Muraköz lakossága Balás Béla dr.-t, a vár hol Ziegler Béla építészmérnök kalauzolta a 
kon élnek. Minden idealizmns kiveszőben megye főispánját, a múlt hét folyamán ré- főispánt. Behatóan mulattatott meg mindent, 
van. Az emberek bálványként táncolják kö* szesitette. A legtöbb dologhoz maga is hozzá szólt a
rül az aranyborjút, mert ettől remélnek min Beszámolásunk részben pótlásra, rész- legnagyobb tájékozódottsággal. Megnyugtatta
dent. Ez a felfogás metelyez meg mindent ben kiegészítésre szorul. a gondnokságot és tantestületet, hogy a szük-
és szüli a boldogtalanságot, az elégedetlen* Ennek alapján megemlítjük, hogy Per- séges pótmunkák engedélyezésére minden 
séget. Mindezekhez járul még, hogy az em- lakon, a küldöttségek fogadtatása alkalmával, lehetőt megtesz. Majd az iskola elölt uiból 
berek szívét mindinkább eltölti a sorvasztó az iskolák éa kisdedóvodák gondnoksága is köszönetét fejezte ki a község nevében bel- , 
nagyravágyás, a mérhetetlen hiúság. Fásult- tisztelgett Z ik  AI Lajos dr. gondnoksági el- letz Ede körjegyző az uj iskolához való fá
ság ült rá a kedélyekre, a telkekből eltűnt nőkkel az élén; továbbá hogy Csáktornyán radozásérl, Ziegler Béla kir. mérnök s vé- 
a kedvesség s a régi jókedv, vidámság már is volt fogadlalás a főispán érkezése alkal- gül Danitz Sándor igazgató, 
alig található. Bizony, szomorú jelenségek mával este 7 órakor a városházán, ahol Szál* Innét a társaság a vashegyi áll. iskola 
ezek, amik gondolkodásra késztetik az em- may József járási főszolgabíró. Huszár Pál megtekintésére indult, hol Terbócz István 
beríség jövendő sorsáért aggódókat. dr. szolgabiró, Kovácsics Ferenc dr. tb fő- ny. m. tanácsos szeretetreméltó családjánál

Akaratlanul is elénk tolul ilyenkor a orvos, Jakócs Bertalan in. kir. járási állat- tartottak rövid pihenőt, 
lét problémája s tűnődni, tépelődni kezdünk orvos, Lipics István járási számvevő és Szirk További útjában, ahogy megírtuk, Fel- 
azon. hogy miért is élünk, küzdünk és nyo- Frigyes járási írnok társaságában a város sőmihályfalvát és Miksavárt, majd befejezé- 
inorgunk ezen a földön. S ebből a tépelő- tanácstermében a főispánt üdvözölte. Mielőtt sül Drávavásárhelyt látogatta meg, ahol min- 
désből csak a földöntúli létben való hiede- felérKezett volna a főispán, a városháza lépcső* denütt nagy néptömeg várta a főispánt, 
lem és a föltámadásba vetett reménykedés feljáratánál Kristofics Károly városbiró és
vigasztal meg. Ennek alaján azok az érzel- Dénes Béla közig. |egyző fogadták a magas H iá b a  f ü r d ik  a k á n y a  . • .
mek táplálnak, amelyek az emberiséget ki- vendéget a város nevében.
emelik a szürke hétköznapiságból és feleme- A perlaki fogadtatások során kiemelem Lajtman György ( . . . van e ki e ne-
lik abba a magasabb légkörbe, ahol minden dőnek találjuk, hogy Sághváry Jenő dr. a vet nem ismeri) a »Zalai közlöny« okt
tiszta és nemes, ahol nemcsak a kölcsönös perlaki járás főszolgabirája, a tisztelgés al- 27-iki számában a »Muraközben« és »Zala- 
megértés, de )öleső emlékezés is megvan. kalmával üdvözölvén a főispáni, rámutatott megyében» megjelent cikkemre válaszolt.

November elseje olyan nap, hogy még Alsómuraköz közállapotra. Vázolta a mind- Illetve nem válaszolt, hanem egyszerűen 
a legelíásultabb lelkű embert is gondolko- lobban szaporodó népességnél a földhiányt, beismeri, hogy valóban Zágráb részére is- 
dásra, emlékezésre készteti. Hiszen kinek mely napszámosmunkára készteti őkel; a kolás gyermekeket szállít; csupán a számokra 
nem volna valakije ott kint a hideg teme- terjedő trachoma-betegséget s a nehézségeket, nézve alkuszik, hogy kevesebbet csempészett 
tőben, akiért nem dobogna a szíve hango- melyeket a magyarosítás körül a zágrábi oda, mint én azt megírtam. Tehát ezen állí-
sabban ? E napon még a legközömbösebb egyházmegyéhez való tartozás okoz (ásómat nem cáfolta meg ügy tesz mint
telkeknél is szárnyra kél az emlékezés és A főispán ugyanekkor magasan szár Dr. Tamás ügyvéd Urnák adott válasszában:
a hálás kegyelet azok iránt, kik szívükkel nyaló eszmegazdag válaszában valóságos . mosakodik.
valamikor nexusban voltak programmot adott a jövőre, melynek alap- A felmelegitett káposzta az administrá-

De ne engedjük át magunkat a szenti- gondolata az vo lt: törhetetlen és táradba- tor ur szerint is jó étel. Hiszen én régen
mentálizmusnak. Reméljük a legjobbat. Biz- tatlan együttműködés a köz s a haza javára, megírtam azt, hogy a jó magyar kenyér a
zunk minden nemes és jó diadalában. Ván- Még megemlítjük, hogy a perlaki ban- horvát érzelmű magyar születésű atyafiak-
doroljunk ki a temetőbe. Tegyük le az em- keltnek különös érdekességet kölcsönzött az n »k is jól esik. A bárány tokánytól elhízik 
lékezés, a hála koszorúját szereteteink str- a körülmény, hogy azt veudéglős nélkül, az ő gámcához szokott potrohúk 9 ép azért, 
hantjára. Ne tekintsük a halottak kultuszát teljesen házilag rendezték és két perlaki aki a magyar föld jóízű kenyerét eszi, az 
évenként visszatérő puszta szokásnak, ha- uriasszony, d r Szabó Zsigmondné és Verly a kenyéradó gazdát ne marja meg érte. 
nem gyökerezzék az igazán lelkünk legben- Ernőné, rendezte és főzte az igazán kitűnő Nem elég önnek azt Írni cikkében, hogy 
sőbb világában. Gyújtsuk meg az emlékezés ételsorból álló ebédet. »érzem magamban, hogy magyar vagyok«;
mécseit s amig a lángocskák ég felé törnek, Utólagos referádánkat még a stridóvári mutassa meg ! Mondjon magyar miséket,
gondoljunk arra, hogy ami egész földi pá- fogadlatással egészítjük ki. illír énekek helyett vegye elő a régi jó mu-
lyafutá«unk is csak olyan múlandó, mint a Stridóvárra október 24~én pont 9 óra- raközi énekkönyvet, ne tartson koszton
mécsecske. A múlandóságnak ez a tudata kor érkezett a tőispán Szirmai Miksa kir Zganec Vincéket magánál Ne engedje meg,

XXX évfolyam.___________ Csáktornya, 1913. november 2-án. 44. szám.



hogy kulyakorbáccsal verje a káplánja a deklarálja; mert ön ott volt Murasiklóson s К  0  I» Ö X  F  Ё  L  ÉJ K .
magyarul beszélő fiukat stb a 2 1  aláíró közölt három eltagadta azt, hogy -------

Mi muraköziek, sajnos, mindig felmele- a közrelett cikket aláírlak volna. Nem uram, N o v e m b e r •
gített cikkekkel szolgálhatunk a közönségnek, e* másként történt Maga a régi .^ajtkukac irta: Szenteh Dezsöné.
mert a Muraközben másról, mint izgatásról, természeténél fogva belemártolla az orrát a Vággyal vert utján az életnek,
iskoláról, tanítók, jegyzők megtámadásáról murasiklósi ügyekbe is. Megpróbálta a kolléga Hogy bús vágytaian lépegetek én.
—  Írni nem lehet. szennyesét mosogatni s elment »minden lébe- кakukfüves kicsi temetőből

Maga a régi időkről emlékezik meg, kanálkodui« s a tanukat befolyásolni, mint Álomhimes emlék szili felém.
hogy már akkor is exportáltak Zágrábnak a ka" iZ9aÍ törvényszéken telte, míg az E nők Aiomhimes, édes; gyönyörű
apácákat, gyermekeket s ezt én miért nem Ur (Kenedy) ölöhb viselkedésre nem intette és aaJ,gőt Mosolythintő szent szomorúság.
akadályoztam meg? Erre nézve azt mond- Ugye uram hogy nem tud maga a bőrében Lányos szivem lágyansimogatja.
hatom, hogy régen sem, most sem kellett maradni? M. köze van egy idegen járás Hull rám halkan békés köd^rág. ..
volna a bűnt elkövetni s igy annak meg- papiának dolgához? Ebből is látszik, hogy' Te vagy az Te. szomorú angyalom,
akadályozására spiii lett volna szükség I 0 ,1  Zágrábnak a kiküldöttje, lanuvallató, Meleg napsugár bús őst alkonyán.

л illír énekszerző, imakönyv gyáros (90 °/o Vasárnap a hétköznapok között.
Meglehet-e akadályozni azt, ha On a nyereségre), a »N»Se Novina« horvat lap Te vagy a z  Te: én édes Anyám.

fiatal hajadonoknak tuRilági üdvöt sugárzó j.0 t0r, ügynöke, Írója, terjesztője. Ismeri ön u ~~
szemekkel előadja az apácák édeni életéta e ^  ■ magyar dalt* »Hiába fürdik a kánva “  И810™** napja. Az idei naptár ritka 
szentéletü barátok társaságában ? Hogy fellér ga|amb uem |esz soha, ? Mosak(;d.’ különlegess^g-t mulat az idén. Halottak 
tudnám én a lelki üdvösség melletti érveit h;it)k Administrátor Ur magából magyar napía nom ;na, van hanem holnap, november 
megdöntem Tisztelendőségednek ! Ezért van ember goha sem |t>sz B;zony Isleo Ш о т  a 3'á"  h‘sr' ' 'W '*  " ünnepe nem
az, hogy Önök oly akadálytalanul működ- kjnos erőlködését, hogy a pécsi esküdlbiróság le8 " al>. mmdszentek napja estéjén tartatott
hetnek, mert a mi |ó népünket a Krisztus ,* и f.lkup гл,,хп г̂ грЬЬ áhrávni kpriii me& hanem ma este irtandó. Ez a váltó-
nevével nemcsak Zágrábba lehet elvinni, jön de hiába , MlIlden (.jváló embernek ízás « ért - 10- ” ‘ “ rl november elseje
hanem akárhová is. megvan születésétől lógva' az arcjellege 3 szombatra eseti, halottak napja eltolódott,

Miért nem próbáltam meg őket én ma- ez a jelleg rá van Írva az Ön arcára s ha mive* a vasárnap, ami az egyház szertar-
gyar zárdákba vinni? Azért mert mezei ebből az Ön zágrábi kiválóságait le nem i lasalba,) mmd'g örömünnep, nem lüri meg
munkaerőre minden polgárembernek szűk- tudnák olvasni, akkor azt mondom, hogy a !a gyász szertartásail A komor egyházi ün- 
sége van a gyermekeire s helyesebbnek physiognomia ismerete hazugság! »Tetemre nep ,eháf’ п И У halottak napján gyászba 
tartom, ha kirúgott apácakisasszonyok helyett hiv« kis hamis bennünket!? Ebből a Irá- borítja a templomokat, az idén egy nappal 
(mert ilyenek is vannak) egyszerű paraszt- zisból csak azt látom, hogy a nagykanizsai késöbb történik s így a halottak em'ékéhez 
lányok maradnak; hisz úgyis napszám és piarista gyinnaziumban mégis jól tanítanak íuzödö temelOi >zert:<rlás is egy nappal ké- 
cselédhiány van mindenütt. s hogy önt megpróbálták hazafinak nevelni 9Öbb Í0 ,V,a,ah(,ö

Önnel is több jót tett volna jó édes (Áldja meg az Isten Őket mind a két ke- — Bizottsági választás. A helybeli
atyja, ha a jelenlegi úri foglalkozás helyett | zével érte). alsólokú iparos tanonciskola tanodái bízott-
jóravaó paraszt embernek nevelte volna s Lajtmann ur ön merész ember, de csak ŝ 8 ilba a város képviselőtestülete Hirsch-
igy felmelegített cikkek helyett jó magyar legyen ott a tetemre hívásnál. Igen sok mann Ueót, Horvát Pált, lyacsics Ignácot,
kalendáriumokat olvashatna. halott szendereg Muraköz ravatalán. A kotori, Uráner Miksát, Pruszatz Alajost és Rosen-

Válaszából látom, hogy önnek fáj, hogy murasiklósi, miksavári stb. bakók félig ki- berger vá,aszlolla me8 -
én Héderváry grófot »Károly Bátyámnak« végezték ezt a szép szigetföldet. On csak — POtvasar. Az oklober 30-ára enge-
is mondhatom (Soha sem mondtam) Én Pi|átus lehet, ki mosakodik; de a halottak délyezetl Csáktornyái országos Teréz-pótvá- 
erről nem tehetek; a rokonságomat nem feltámasztását mi próbáljuk meg. Tiltakozik, szép idő mellett már reggel élénk ló
magam válogattam össze, sőt még a rokoni hogy Ön nincs agóniában!? Bár abban éd szarvasmarha felhajtással kezdődött. A 
protekciókat se kerestem soha Kedves Lajtman ,enne’ ,e8 a,ább sajnálnék magácskát, így belvárosi áruvásár azonban dacára annak, 
ur ! Tisza gróf Úrral azonban nem vagyok nyugodtak leszünk, hogy az orvosszakértők hogy messze vidékről érkeztek az elárusítók, 
rokonságban, mert ha ő t »Pista Bátyámnak« nem adnak ki bolond bizonyítványt róla. részben a megelőző napon tartott élénk 
szólíthatnám, dacára annak, hogy külön el- Mert Ön öntudatosan cselekszik ! hetivásár, részben pedig a vásárló közönség
veket vallunk, már régen megkértem volna, Ön válaszol, de nem cáfol, liheg a Pénztelensége következtében élénk forgalmat 
hogy az erős kezével üssön egyet Tiszte- dühtől, de gyenge . . . , méltatlankodik, de nem mufaf°ff-
lendőséged fejebubjára. De mondom Önnek, nem pirul. Jól van Lajtman Ur, összeakasz- — A varos csatornázása. Mint öröm- 
hogy nem helyeslem azt, hogy mindenkiből lőttük a tengelyt, egyikünké el fog törni, az mel értesülünk, a belügyminiszteri műszaki 
Urat neveljünk. Akinek szellemi tehetsége bizonyos. osztályból Szlovák István kir. főmérnök
nem fér meg a szűk műhely, vagy kis Még egyet kis la ikus! A mi gyerme- u)abban Csáktornyán járt a város csator- 
kunyhó falai közt: az kirepül onnan úgyis keink, mint ön írja »Dalmáciában, Boszni- n^zaSH ügyében. Az előmunkálatokat a mű- 
Munkácsy Mihályként. ábaD, Albániában betegeket ápolnak s gyér- 8Zaki oszlá,y már megkezdte és azok a tél fo-

Nem Tisztelendő Ur, a zárdák kedvé- niekeket oktatnak« s ön kérdi, mi ebben a !Уа т *п befejezést nyernek. így remélhető, 
ért nem fogok protekciókat keresni. Azt veszély ? Az, hogy évente 10— 20 gyereket bogy a város,iak a csatornázást illetőleg 
kérdi ön, mit teltem a Hazámért ? Hát Ked- illír nyelvre tanittat az által. Ott naponta táplá,t ré8 ‘ óhaja a megvalósuláshoz köze
ves Ur semmit, vagy nagyon keveset, mert hall a gyermek arról, hogy Muraköz, az ledik
még nem tudtam meghatni érte. De mégis ! Horvátország, behozza a horvát illír ujsá- ~  HivatalvÍZ8 flálat. Árvay Lajos vár-
A kotori volt horvát apácáknak felkötöttem gokat Muraközbe, azok befogadására talajt т е 8 Уе' abspán és dr Zarka Zsigmond ár
az Útilaput a talpukra s hála a Magyarok készit; módot nyújt a népnek ezen ujsá- vasz^k‘ е*п^к f hó 29 én Csáktornyán tar- 
istenének, ma már máshol csiripelik a horvát gokból a magyar tájt gyűlölni. Lajtman ur, húzkodtak, ahol az alispán a járási szolga
szót. Megteremtettem a községi iskolát, ke- ezt magyarul »nagy szláv birodalmi esz- b‘r<?' hivatal ügyvitelét és pénzkezelését, 
nyérhez juttattam a tanügy apostolait. A méknek hívják« ! !  (Bár »Pista Bátyám« is maíd az Arvaszéki elnök a városházán Csák- 
községi iskolát államivá tétettem s egy év meghallaná az ön hazafias dolgait). tornya nagyközség községi, továbbá a csák-
alatt már 17000 korona építési költséget Végére értem mondani valómnak ! Ön [огпУау,(1бк> körjegyzőség irodájában a k i 
mentettem meg községemnek más további cikkében azzal búcsúzik, hogy »majd foly- fára ügyvitelét, a közigazgatási jegyző,
ezrek mellett, építtettem rakodó állomást s tatom«. Mit, ha szabad kérdeznem? az ed- közgyam elöljáróság jelenlétében megvizs- 
a mi fő »Károly Bályám s Pista Bátyámék« digi illirizálást ? Akkor vigyázzon Lajtman gá,ta Mindkét vizsgáló mindent rendben ta
révén magát eddig sikerült plébánossá ki ur, mert ha ön folytatja, úgy én majd be-!i*!‘ 8 ,ne8eléKedetlségét fejezte ki a látottak 
nem nevezni. Ezzel lettem még legnagyobb fejezendem. Térjen meg s ne szinészkedjék, f°  0  ...
szolgálatot Muraköznek s Hazámnak. Hogy mert ha ez jól is áll magának, de nem ~  Щ v* rmeflyei hírlap. Uj megyei hir-
mit tettem még, azt majd megmondják passzol a ruhájához! .ap *ndul meg Zalaegerszegen. November
önnek a nálam illetékesebb tényezők. ICntnr iq iq  irt 9 « ^ én Jelen'k ° 11 lnp8 a Zalai Újság hetilap

Menjünk tovább! 2ganec barátja ellen ’ H a ld l . i “, " * * ? « * % SzentgyÖr'
irt azept. 14-iki cikket ön hazugságnak H Jdu LajOS’ v ü J n « * ,*V “  Pe9,i N apl6 és *-------------- vnagnak belső munkatársa volt.
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— JÓ testvérek. A martonhalmi határ
ban eszméletlenül találták a múlt hét elején 
Novák Károlyt, egy odavaló félkegyelmű le
gényt. Hosszas élesztős után magához tért 
a szerencsétlen legény, aki azután bevallotta, 
hogy a szőlőből hazajövet, bátyja volt az, 
aki szeme közé ütött egy kulccsal, amitől 
eszméletét veszítette. A csendőrök a tettes 
Novák Jánost letartóztatták, aki azzal véde
kezik, hogy önvédelemből bántotta öccsét, 
aki bicskával támadta meg.

— Hamis eskü. Pinlács Károly helybeli 
sütő babot vásárolt Derk Balázstól, idevaló 
polgártól, akinek a bab árát megfizette. U- 
tóbb azonban 20 К-t követelt Pintácstól 
Derk, mert ennyivel Pintács adósa maradt 
a vásárlásból kifolyólag neki s erre meg is es
küdött. Pintács Károly azonban nem hagyta 
annyiba a dolgot és Derk Balázst a nagy- 
kanizsai törvényszéknél hamis esküért tel
jelentette. A tárgyalás alkalmával beigazolást 
nyert, hogy Derk hamisan megesküdött, ami
ért őt a törvényszék két hónapi fogságra 
Ítélte.

—  Telefonbekapcsolás. A posta- és 
távirdaigazgatóságtól nyert értesülés szerint 
a Zalaapátiban berendezett törvényhatósági 
távbeszélő központ a belföldi helyközi tele
fon forgalomba bevonás mellett f. hó 21-én 
megnyílott, valamint a Csáktornyái távbe
szélő központot f. hó 20-án a pettaui és 
pragerhofi távbeszélő csereforgalomba be
vonták. Utóbbiaknál a beszélgetési díj 3 
percenként 3 korona. Sürgős beszélgetésért 
ezen di|ak háromszorosa, fizetett szolgá
lati értesítésért pedig 1 korona fizetendő.

—  Hirtelen halál. Novinscsák Islvánné 
margitlipgyi lakos f. hó 28-án gyermekágy
ban elhunyt. Az asszony szülés közben hatt 
meg, mialatt holt gyermekét eltávolították. 
A halál valódi okának a nagy vérvesztessé- 
get állapította meg a megejtett hivatalos 
boncolás.

—  Ostrom a miksavari iskola és ta
nítók ellen cm  alatt hir jelent m ega múlt 
számunkban a főispánnak oltani fogadtatása 
alkalmából. A beküldött hír szerint az ot- 
t*n; lakosság a főispán távozása után tűn- 
Melt a magyar iskola és tanítók ellen s a 
további kellemetlenségeket csak is a csen-, 
dőrség gyors és erélyes fellépése akadályozta 
meg, amit azonban a nálunk járt érdekelt! 
miksavári polgárok határozottan tagadnak 
s ennek még csak látszata ellen is élénken 
tiltakoznak Mi a tiltakozásnak ezen a he
lyen kötelességszerüleg helyet adunk ugyan, 
de megjegyezzük, hogy a hírt megbízható 
kézből kaptuk s hogy az esemény lefolyását 
majd a vizsgálat fogja megállapítani, m elyet! 
a miksavári csendőrség jelentése alapján a 
nagykanizsai kir. törvényszék ügyésze máris 
megindított.

—  Leforrázott gyermek. Fodor Vince 
zalaujvári lakos 20 hónapos gyermeke a 
konyhai tűzhely mellett játszóit s játék köz
ben a tűzhelyen álló forró tejes fazekat ma
gára rántotta. A gyermeket 8 napon át, sú
lyos betegsége dacára, szülei nem gyógylt- 
lallák, mig végre a gyermek az elszenvedett 
nagy fájdalmak következtében, végkimerülés- 
ben meghalt. A vizsgálat a lelketlen szülők 
ellen folyamaiba féléiéit.

— Állandó mozi. A Heinrich-íéle Rákóczi- 
utcai állandó moziban mull vasárnap délu
tán három szkeccs előadás volt. Az utolsó 
kettő felemelt helyárakkal Azért felemelt 
helyárak mellett, mert a budapesti Apolló 
színháztól 5 előadó volt itt, akik nemcsak

a Weisz Pista, a huszárszkecc?be illeszkedtek 
játékukkal, hanem azonkívül kabareszámo- 
kat is adtak elő. A szereplők Nádor Zsiga, 
Ötvös Zseni, Horváth Kálmán, Ihász Gizi 
és Kovács Andor voltak. A konferáló Hor
váth Kálmán volt. Konstatáljuk azonban, 
hogy a szkeccsnek nem volt meg a kellő 
erkölcsi sikere. Horváth Kálmán jól konfe
rált ugyan s játszott is (A vén bohémmel 
meg határozott sikert aratott), Kovács And
rás is kiváló előadó volt (a viszony, a sze
relem, Ady-versek stb.), de a kupiék miatt 
sok volt a kifogás; maga a bohózat sem 
felelt meg a várakozásoknak. A szkeccsnél 
finomabb előadásokat is produkált az állandó 
mozi.

— Vízbe fuladt. Baizek Pálné dráva- 
vásárhelyi asszony munkája után látott s 
eközben 2 éves gyermekéről teljesen meg- 
feledkezell. A felügyelet nélkül lévő gyermek 
egy darabig az udvaron játszadozott, majd! 
az udvar végében lévő tókához került,} 
amelybe azonban beleesett s bele is tuladt. 
A gondatlan anya ellen a vizsgálatot meg
indították.

— A Zoltán-féla csukamájolaj minőség, hatás 
; és iz tekintetűben felülmúlhatatlan. Nem tartalmaz 
gummit se glyceiint, mint az emulsiók és ezért 
ezekkel n<- tévesszük Össze. Ha tejszerűt kínálnak 
ne fogadja el, mert a Zoltán-féle csukamájolaj 
aranysárga. Kapható Zoltán B. gyógyszertárában, 
Budapest, Szabadság-tér.

— Köszönetnyilvánítás. Az izr. nagy 
ünnepek alkalmával alantiak voltak szívesek 
az izr nőegylet czcljaira adakozni, melyért 
ezúton is hálás köszönetét fejezi ki Wollák 
Rezsőné elnök

Löbl Rezső 25 K, Wollák Rezső, Scheffer 
I Rezső 20—20 K, Benedikt Ede, Heilig József, Ro
senberg Rezső, L)r. Schwarz Lajos, Steinberger F., 
Weisz Sándor, Vajda And , Moze> Barnát, Hirsch- 
inann Leo, Neumann Samu, Dr. Wolf Béla, 10—10 K, 
Gold Ferencz, 6 K, Bayer Sanru, Deutsch Jenő, 
Weisz Miksa, Wertheimer I. Muracsány, Tauszig 
Oszkár, Hoffmann Lipót, Kreutz Lipót, 5—5 K, 
összesen 210 K.

— Hangverseny. November 6 án csü 
törtökön a vanZdini színház nagytermében 
Baiokovics Zlalkó a kor egyk  legünnepel- 
tebb fiatal hegedüvírtuoza önnálló hang
versenyt tart, melyen Podolsky Leó hírne
ves orosz zongoraművész kiséri. Sefóiknek, 
a világhírű medernek kijelentése szerint 
Baiokovics az ő legzseniálisabb tanítványa 
voll. Moszkvában, Szentpéterváron és Ber
linben tartott hangversenyei mindig zsúfoltan 
lálogatollak voltak és Wienben nagy állami 
érmet nyert. A hangversenyen résztvenni 
szándékozók jegyed dr. Krajanszky jegyzi 
elő Varaz^don. Jegyek árai 2 koronától 6 
koronáig.

— Uj megyebizottsági tagok. Megyebi- 
zoltság: tagok lettek: Drávavásárhelyen Szal- 
may József főszolgabíró, Marinovics Ferencz 
községi jegyző, Stridóváron: H-wssenbrrger 
Ferencz uradalmi íőerdész, Bottornyán : Dr. 
Wolf Béla orvos, Puncs Lukács plébános.! 
Ehrenreich Nándor plébános, Larnszak Ist
ván körjegyző. Muraszerdahelyen: Dr Wollák 
Béla ügyvéd, Czmzek István tanító.

— Sirius időjóslás. Sinus november 
hó 1-től kedvező *zép enyhe napokat In lyez 
kilátásba itt-otl esővel, sőt egyes helyekről 
zivataros esőt is fognak jelezni. November 
hó 8 — 10 ikén derűs napokra számíthatunk, 
amelyek elég szépnek és kedvezőnek Ígér
keznek A földmivelő emberek figyeljenek 
arra. hogy minden percei fel kell használni, 
hogy munkájukat bevégezhessék, mert e hó
nap is elég szeszélyes lesz; nagyobb esők.

éjjeli fagyok és hó, csapadék, illetve kisebb 
havazások várhatók.

— A tüdöveez ellen államok és városok
minden elképzelhető eszközt használnak, elővigyá- 
zati utasításokat tesznek és ezeket törvénybe ik
tatják. Mit segít az, hogyha a roellbetegek ezrei 
néma megadással átengedik ezen elkeseredett har- 
czot az általánosságnak. Éppen minden egyesnek 
kell közbelépni. Hisz van segítség! A Sirolin kú
rák, melyek már közel 20 év óta előkelő orvosok
tól és tanároktól elrendeltettek, bebizonyítják ezt 
Minden gyógyszertárban kapható Sirolin »Roche« 
de csak kizárólag Sirolin >Roche«-t kell kérni.

—  Az 0М КЕ  kerület Nagykanizsa munkája.
Nemrégiben jelentettük, hogy az OMKE nagykani
zsai kerületét újjászervezik. A szervezés nagyobb 
arányú munkája már megindult és közelmúltban 
a kerület be is bizonyította akcióképességót. Tudva
levőleg Nagykanizsa városát a kolera miatt zár 
alá helyezték. A kerület vezetősége, támaszkodva 
a közegészségügyi bizottságok álláspontjára, ezen 
határozat hatálytalanílása érdekében többször tá
viratilag megkereste az OMKE központját. Az ön
tudatos fellépése a kereskedők eme érdekképvise
letének meg is hozta a kívánt eredményt, ameny- 
nyiben a tervezett időnél korábban sikerült a 
zárlatot feloldatni Nagykanizsa kereskedőinek és 
a környéknek örömére. A zárlat feloldásáról a 
kerület táviratából értesült elsősorban a kanizsai 
kereskedő világ és szimpátiával emlékeznek meg 
az OMKE munkájáról. A kerület vezetősége nem
régiben adatokat gyűjtött a kerület gazdasági hely
zetéről, melyet most küldöttek el a központnak. 
Ezen jelentés részletesen, szakszerűen foglalkozik 
a kerület gazdnsági helyzetével, amely bár meg
érzi a gazdasági válságot, de súlyosabb kárt nem 
szenvedett. A jelentés felemlíti, hogy a pangó ke
reskedelmi viszonyokat nagyban javítaná jelenlegi 
nagy drágaságnak enyhítése, mert ezáltal emel
kedne a fogyasztás és általa a kereskedelmi for
galom. A jelentés kívánatosnak tartaná, hogy az 
OMKE központja jelenlegi magas agrárvámok ellen 
nagyobb mozgalmat indítana.

—  VÖrhenyjárvány. Perlakon a vőrheny 
betegség |árványszerüleg fellépett. A betegség 
következtében az ottani állami iskolát s ösz- 
szes óvodákat, további intézkedésig hatósá
gilag bezárták.

— A gözgépkezelök és kazánfűtők leg
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban novem
ber hó 9 napján délelőtt 9 órakor a Sopron 
városi villanytelepen fognak megtartatni A 
kellően felszereli vizsgálati kérvények a m. kir 
kér. iparíelügyelőséghez küldendők Deák tér 8

— Csak egy virágot! Minél nehezebb
gondokkal teli napjaink vannak nekünk, an* 
nál érzőbb szívvel gondoltunk azokra, akik 
köztünk halálos kórral járkálva, a biztos ha
lálnak néznek elébe, ha rajtuk irgalmas szi
vek nem segítenek. A szegénysorba tüdő
betegekről beszélünk, akiknek gyászos csapa- 
lából eddig 4000 embert ápolt és gondozott 
ingyen a József királyi herczeg Sztnaforium 
Egyesület. Ez a jóravaló egyesület minden 
esztendőben azzal a felhívással lép a közön
ség elé, hogy a szeretteiknek szánt koszoru-4 
hói egy szál virágot adjanak az életükért 
esengö tüdőbetegeknek Egy szál virág ára 
nem sok. De ha milliók adják, akkor már 
nagy összeg, akkor már ezrekkel népesebb 
lesz a haza, akiket a halálos kórtól meg
menthetünk. Kevesebb a könny, kevesebb a 
gyász. Azért mindenkihez, akihez a Szana- 
fórium Egyesület kérő szava eljut és azok
hoz is. akikhez el nem jut, — azzal a ké
réssel vagyunk, kegyeskedjenek irgalmas szí
vük adományait eljuttatni az egyesületnek. 
(Budapest. Sütő ulcza 6.) Halottatok tudni 
fognak arról, ha egy szál virággal keveseb
bet kötnek koszorúikba, s azokat az egy 
szál virágot felajánljuk a tüdőbetegek meg
mentésére.
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Sve poSiljke, kaj se tiöe zadr- 
ia ja  novinah, se imája pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktornya

Izd ate ljstvo :
knjiiara S tra u sz  S a n d o r a  
kam se predplate i obznane 

poöiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatakom i raagjarakom jaziku izlazeti druitveni, znanatvanl I povuíljlvi list za púk 

Izlazi svaki tjed en  je d e n k ra t i to : svaku  nedelju .

PredplatM oéna je :
Na celo le to ............. 8 kor.
Na pol leta ................4 kor.
Na őetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koätaju 20 fill

Obznane ее poleg pogodbe I fal 
I raöunaju.

Odgovorni uradnik:

z r í n y i  k á r o l y .
Saradnik:

P A T A K I V IK TO R .
Iid tfe lJ  i vlMtnik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

NA SESVETE.
Vnogi, koj se je denes leto znarni 

raduval na ovim svetu, za koga néje mislil 
otec né mati, za koga su deca né mislila, 
daza leto dán nebudu ga pred sobom vidla, 
lééi, poóiva vekiveCni pokoj pod zemljom, 
jerbo mila smrt stisnula mu je oCi, kője su 
tak radostno gledala deCicu, otca ili mater. 
Jedna jedina istina na svétu spod kője se 
nemore niSCi vun sneti, bil on siromak, bo- 
gatuS, kralj ili bogec

Taj dán je odredjeni, da barem na leto 
jedenput se zmislimo na pokojne, da je na 
leto barem jedenput pohodimo tam, odkud 
ga néga nazat povraCanja. S tuénim srdcom, 
éalostnom duSom pohadjamo na ov dán 
naSe milosrdne i pomolimo se к Bogu, da 
naj jim lehka bude zemljica vu kojoj poCi- 
vaju, naj jim da Bog duSno zveliCenje.

Vidim mater pred grohom, koja éuhko 
plaCe i toCi suze za svoje najdragSe d é le ; 
vidiin déle kleCuC pred materenim grobom, 
kője suznatami oCima premiSlava, zakaj je 
pred vremenom zgubilo mater, vidim starce 
i mlade, koji pokvapleno hodiju med kriéi 
i iSCeju one, kojim su se vu éivlenju tak 
raduvali, da barem jednu svéCicu vuégeju na 
grobu, tak raduvali, da vidiju drugi, da su se 
jóé né spozabili od svojih kője su tak znenada 
sgubili iz ovoga svéta. Vidim sirotu, koja 
premoguCna bila, da na pokoj noga grob 
jednu kiticu ili jednu svéCicu donese i tam 
zeme gde je bez reda vnogo jih i dene na 
grob vu kojim lééi najdragSi otec ili naj- 
dragSa mali. Так si misli vusebi, da to ne
more gréh biti. Dajte joj mir, ako ju spazite, 
im ako bi premoguCna bila, to nebi nap- 
ravila.

Dobro duSno déle, denes se pomoli za 
rodilelje da jim Bog zdravje i skim dugSe 
éivlenje podeli, da skim kasneSe dojdeju vu 
hladen grob, kam itak dosta rano dojde 
svaki.

Néje moCi premisliti, как éalostnim 
srdcom hodiju i tugujeju oni, koji nemoreju 
najti grob svojih milosrdnih ili kojim su 
pokojni dalko vu tudji zemlji pokopani. Idu 
pred kriéno drévo i tam zverSiju svoju 
poboénost i tam prosiju i moliju Boga, da 
i njihovim pokojnim naj da vekiveCni pokoj, 
da naj poCivaju vu miru Boéjem.

íz orsaőke hiáe.
OrsaCki ablegati su 25-ga oktobra spra- 

viSCe dréali vu Budimpesti, na kojom je:
1.) Sándor János minister nutraSnjih 

poslov predloéil zakonsku osnovu о novoj 
pristojbi obcinskih notariuSah. Poljeg növöm 
zakonu budu obCinski notariuSi 2000 korun 
plaCu, stan ili stanarinu dobili, a podnotariuSi 
1400 korun plaCu i kvartir.

Ovo poboléanje plaCe bude orsag nado- 
mestil vu onih obCinah,gde neimaju notariuSi

toliko plaCe. Izvan toga bude se nótáriusom 
plaCa poboljSala vu svakom petom letu s 
200 korunom, dók bude piaca dostigla 3200 
korunah, a podnotariuSom vu svakom petu 
letu s 100 korunom, dók jim plaCa dostigue 
2000 korunah. Novu plaCu bi notariuSi od 
1914 og leta dobili. One obCine, kője neimaju 
20 perceiitov obCmskih dometkov, budu 
same morale nadplaCati povekSanje plaCe 
svojih notariuSov.

OrsaCki ablegati su s odobravanjem 
primili novu zakonsku osnovu s pobolSanju 
plaCe obCinskih notariuSov, koju su jednoj 
komiSiju vun dali, da vu tem poslu svoje 
mnenje pred orsaCku hiéu predloéi, koja 
bude joáCe vu novembru mesecu svoju od- 
luku izrekla.

2. ) Sándor János minister nutraSnjih 
poslov nadalje predloéil je zakonsku osnovu 
s tóm, da se varmegjinski podéupan, var- 
megjinski sudci i drugi Cinovniki nebi vu 
ovom letu opet izabirali, pák bi se njim 
stalls na jedno leto podugSal.

Zrok tomu je Io, ar vlada neCe, da bi 
se varmegjinski Cinovniki i nadalje izabirali, 
nego hoCe da bi jih vlada imenuvala. О lom 
bude vlada zakonsku osnovu joS ovo leto 
pred orsaCku hiéu predloéila.

Poljeg növöm zakonu bude se mogel 
kakov goder varmegjinski Cinovnik premes- 
tili iz jednoga kotara, ili iz )edne varmegjije 
vu drugu, kaj se dovezda nije moglo pri- 
petiti, ar koga su izebrali vu varmegjinskom 
spraviSCu, on je vu onom kotaru. ili vu 
onoj varmegjiji moral sluéiti, makar je bil, 
ali nije bil sposoban za on kőtár, ili varme- 
gliju Vlada hoCe, da ima juS к tornu, da 
more premestiti varmegjinske Cinovnike iz 
jednog kotara i iz jedne varmegjije vu drugu.

3. ) Balogh Jenő minister sudbenih pos
lov predloéil je pred orsaCku hiéu novu 
osnovu s növöm tisarskom zakonu. Növi 
zakón hoCe, da novine nebudu slobodno 
pisale od onih stvarih, kője bantuju orsaC- 
koga reda, obőu Cudorednost, poStenje fami- 
lije, veru, cirkvu. Odgovor urednikah, izda- 
teljov, suradnikah i piscov bude stroéiji, 
как je do vezda bil.

1 ovu zakonsku osnovu su jednoj ko- 
miSiji dali, da svoje mnenje pred orsaCku 
hiéu predloéi.

OrsaCki sabor je zakluCil, da bude se 
30-ga oktobra opet sastal. m .

Nepriatelji.
Jako se Cudimo, как more naSe lépő 

Medjimurje na svojim tölu takve ljudi 
nősíti, koji ga dán, na dán s bludnim jezi- 
kom psuieju. Zakaj takve neprijatelji éiviju 
med naSim narodom, kője mesto da mir i 
slogu nazvéáCaju, velike neprilike, nemire i 
zlo vlemeniju med onimi, kojim su stareSi 
i preddedi na stotine lét vu najlepSoj slogi

i vu velikim prijatelslvu éiveli, как redovita 
braCa éiveti moraju.

Koj magjarsku povjest pózna, dobro 
zna, da öve zemlje deca naprimer zavreme- 
na Zrínyi Miklósa, po céli Europi glasovit- 
noga medjimurskoga kapitana, kad je turCm 
kakti neprijatelj vudril na Medjimurje, néje 
pilal jeden drugoga ali je  magjar, all je 
horvat; néje pilal mSCi jeli je ov ali on 
rimo katholik, lutheran ili kalvin, na prvu 
réC svaki, как dober domorodec, pograbil 
je  svoj meC i iSel je krv prelévat za ono 
mesto, kője mu je éivot dalo, kője mu je 
svagdaSnji kruh davalo. Zakaj? Zato, jerbo 
je svaki znal, da samo kakti dobra braCa 
svi skupa s lednom slogom moreju obraniti 
svoju domovinu.

Так su nanas ostavili naSi preddedi 
ovu prelépu zemlju, koja je navék pod Sve- 
loga Stefan magjarskoga kralja korunu spa- 
dala. Velika duénost |e nam prama onim, 
koji su na stotme lét zanas odvetke krv 
prelévali, da ovu domovinu mgdar neosta- 
vimo, tak ju cisto i presvetlo ostavimo naSim 
odvetkom, как smo ju mi dobili. NeCemo 
mi odnikoga nikaj, kaj je ludsko, najbude 
njegvo, ali opet zahlévamo, da kaj je nade, 
onoinu svaki naj mir da. To je  pravica.

Mir, ljubav i radost je  nazvéSCal angjel, 
k id  je ZveliCitelj naS na zemlju doSel Mir, 
ljubav i radost nazvéSCamo i mi. Svaki zna, 
kaj znamenujeju ove tri kratke röCi. Zname- 
nujeju, da svakoga bliénjega poStujemo i 
radi imamo, da se ljubimo, как prava braCa 
Znamenujeju. da svaki onu kolibicu vu kojoj 
je  na svét doäel, da on falaCek zemlju, na 
kojoj ova kolibica sloji, da onu domovinu, 
vu kojoj ova zemljica lééi, vu kojoj mu 
slare&i, deca i vnogo braCe Ceka na sudnji 
dan, da ju ljubi. brani, Stuva i nedopuSCa, 
da mu ju Sto pogrdjava.

Pak itak, kaj vidimo? Dotepe se odne- 
kud jeden neprijatelj i как se tu nastani, 
prvo delo mu je, da med mirnim narodu 
nemir naprav i; da med onim narodu, koj 
medsobom vu lépi radosti éivi, od kojega 
éiveti hoCe, puntariju déla namesto, da bi 
I on mir, ljubav i radost nazvéSCal, как 
od koga to njegva sluéba najbolje zahtéva

Pripetilo se minuCi tjeden vu MikSa- 
varu, da uaSe Zalavármegyije főispán síned 
vise Skol i tamoSnju je pohodil. Kad je fő
ispán iz Skole zadovoljen odiSel, spuntal se 
narod proti onim uCiteljom, koji jim drobnu 
deCicu na sve dobre vuCiju magjarski Skoli. 
Narodu je to bilo nasreCu, da su éandarske 
kasarne blizu Skole, jerbo vnogi bi se bil na 
léta reSta zahodii. éandari su odmah na lice 
mesta se postavili i uzbuCenoga naroda po- 
tiSili i Sirom reztirali.

Sad imamo dvoje pitaoje. Prvo je to : 
Ali je vrédrio bilo tamoSnjemu narodu na 
réCi jednoga proli svoji domovini to za gré- 
Siti? Néje bilo, Vezda teCe iztraga u ovoj 
nesreCnoj stvari. Zandari su javili buna a
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sud bude iskai puntara i one, koji su öve 
bűne krivi bili.

Se bude skazalo, komu je to bilo za 
basen, da se je ova sramota pripetila.

Obéini zaistino ne. Obéina se bude mo 
rala trsiti, da drugiput neprijatelje ne po- 
sluhne.

Zakón proti potepuhora.
Vnogo je onih, koji su véé vu naj- 

lepSoj dobi, kojim véé jako sériju lasi, ali 
morebiti nigdar su né mislili, da za njiho- 
voga Éivlenja orsag presiljeni bude zakona 
napraviti s vrho onih, koji delati neéeju. 
PrveSo vréme, doklain smo mi mlajSi bili, 
on je bil vredneSi i prveSi, koj je vise mogel 
napraviti, как drugi. Zt ono vréme samo 
on je né delal, koj je nevoljen bil. Duties 
su céli Seregi, koji bi bez dela radi dobro 
íiveli. Najde se pák takvih né samo po 
varaSih, negi okolo nas po selah. Toliko je 
véé takvih, da su ravno s bog niih jednoga 
izverstnoga zakona morali napraviti. Táj 
zakón je véé potvrdjeni

2alostna svedoéba je to za deneSnjo 
vréme. Itak je zato dober i muder zakón 
to, da bez kaStige néje moéi Bogu dneve 
krasti.

Zalostno da se najdeju denes takvi, 
koji bi mogli delati i dosta dela bi dobili, 
ali ravno da se straSiju dela i da samo 
drugomu na Sinjaku hoéeju kiveti, potépleju 
se posvétu, beíiju od dela. lenjariju se. No, 
takve poleg 1913. leta XXL zakona kaSti- 
gali budu. KaStigaii je budu, makar nikakvo 
zlo nebudu naémili, véé samo sbog toga, 
zakaj se potépleju ; od osem danov, do dva 
meseca reSta dobiju. Ako pák je nekoji med 
dvemi létmi dvaput bil svrho toga kaStigani, 
tri mesecov tamnica ga éeka.

To je  joS né sve. Zakón je tu népos- 
tal, neg tak govori, za klalerenje od 15 
danov, do Sest mesecov reSta dobi potepuh:

Ako sebe i obitelja stém nepoStenoga 
naprav i;

Ako takve dokumente skaie ju  iz kojih 
je videti, da Cinac samo tak se more sder- 
2avati, ako sgréSnim delom se bavlja.

JoS iiiti to je né dosta. JoS strogovna 
kaStiga se odréze. Osobito od 15 danov, do 
Sest mesecov reSta i 500 korun Strófa si 
zaslu2i skitalica.

Ako po krémah, kavanah i po drugih 
oéitovanih mestah prepovedane igraée tira, 
neéju neizkuSanoSt na svoj hasén ponuca, 
neéju slabu pamet previdi i ravno svrhotoga 
vara ga.

Idemo gledat, samo lak svekSega, koga 
primeju íandari ili policaji poleg ovoga 
zakona?

One, koji bi morali teÉaéku knjigu imati, 
pák bez nje hodiju od jednoga mesta, do 
drugoga, iz jedne obéine, do druge, pák 
nemoreju posvedoéiti po kakvim poslu hodiju, 
tojest s bog Cesa se potépleju.

One, koji bez svakoga imanja, du2e 
vremena bez dela 2iviju.

One, koji po krémah troSiju dneve spi- 
janSéinom, ili pák pijani se po vulicah kla- 
tariju.

One, koji bez svakoga dela imaju svag- 
daénji kruh i táj kruh nedojde popraviénim 
putu к hiti.

One, koji decu presiliju na gréSni put.
One, kője nepoStena tenska sdertavlie.
One, koji statbine, zlatih ili pák stoga 

«iviju, da vkradjeno blago kupuvleju.

One, koji se foliSno kartaju ili pák nedo- 
puSCeuo igru igraju.

Ali, növi je  zakón, denes joS néje moéi 
znali, Sto sve pod ov. zakón spada i koga 
sve presudiju za skitanca i Koga sve budu 
svrho toga kaSligaii.

S jednom rééjom potepuh je svaki on, 
koj neima nikakov imétek, presiljeni je 
delati, pák itak se oteíe od dela, makar bi 
i dobro sluíbu dobil; nadalje koj zasluíbu 
po krémah reztepe i stém obitelja naSpot 
meée.

Denes samo zapreju takve, ali za kratko 
! vréme napraviju takve reSte, gde lenjarci, 
; potapuhi zabadav na léta budu morali delati.

Potrében je bil ov zakón. Svaki dobro 
duSen élovek pomore siromaku, ako je vu 
sili i ako je vréden, ali deneSnjo vréme 
toliko mladih, zdravih i évrstnih hódi pop- 
roSnji, ili pák 2ivi bez svaké brige drugim 
naSinjaku, da vise to néje bilo moéi prema- 
gati Так mislimo, da ov zakón vnogih bude 
к pameti dotiral koji rajSi budu za poriSée 
motike prijeli, neg bi se po reStih kuturali.

Svakojacki glasoviti átuki.
Da su Stuki zlejanoga íeljeza s brunca, 

zlejanoga ocela. s kovanoga Zeljeza ili s 
druge kovine, как je na primer ocel i ko- 
vano ieljezo skup zméSano to je skorom 
pred svakim poznato. Ab da su i skoíe bili 
Stuki napravljeni i nje su vu boju dobro 
zanucali i da su je  sad né zdavnja vu 
novim vremenu hasnuvali. zato itak svaki 
nemore znati.

Kak povjest ka2e, prve Stuke su vu 
éetirinajsti stotini poéeli hasnuvati. Prvi Stuki 
su obéenite teljezue cevi bile iz kojih su 
znekakvim prahom kuglié strélali. Öve male 

, cevi su za pravo kovane puSkine cevi bile, 
samo su malo dug*e, debelSe bile i nnki su 

jgori nakovam bili. Odzaja pák su preSrajfili 
gori jeden falat Zeljezne ploée na kojoj je 
valjica bila. Povjest Stukov к a te, da vu 
Florenczu Taljanski zemlji su véé 1326 ga 
znekakve kovine delali Stuke iz kojih su 
kovane kuglje spuSéali 2eljezne cevi su na- 

j vadno samo vu petnajsti stotini i to vu 
drugi polovici poéeli delati. Vu Sestnajsti 
stotini su véé gorostavne Stuke kovali, oso
bito su ovi Stuki joS né se mogli sdeneS- 
üjami Stuki borili.

Osobito novotu trideset létni boj je do- 
nesel, koj je trajal od 1618 ga do 1648-ga 
leta Vu ovim boju je Gustáv Adolf Svédski 
kralj je skoíe dal napraviti Stuke, kője je 
vu boju dobro zanucal i s ujimi glasovitne 
bője zadobil. Öve Stuke, koji su iz kufer 
natih cevih stali, jeden englez je znaSel, koj 
je Gusztáv Adolfa sluftil. Cevi su s vutami 
zapletene i skotom obleéene su bile Öve 
zastrélatí maSine su zato koristne bile, jerbo 
dva dni su je sgolovili i jako lehko su je 
sveposud sobom mogli voziti Kvar je samo 
vunjih tuliko bili, da samo petdesetput su 
mogli iz jednoga streliti.

Po trideset létnim  boju véé je  niSéi né 
nucal takve Stuke do deneSnjega vre
mena, kad su iz nenada pojavili se deneS
njo vréme, kad su svakojaéki brzom etni 
Stuki, maSinpuSke i. t. d. vu A zsiji med pol 
dívjim  narodom, koj sestarinskam istre licam i 
i s nekojim  kotnatim  Stukom branil proti 
englezom, ravno né vu jed n ak im  boju, jerbo  
как znam o. englez ima najglasovitneSe oru tje . 
К а к  su tarn doSli do ovih Stukov, to néz 
namo.

1904 leta englezi naravnali au se i  
Kínom vu nekakvim trgovaékim poslu, ali 
Tibet zvani orsag, koj pod Kinu spada, néje 
Stel ktomu prevoliti. Englezi, da presiliju 
nato Tibeta, jedno soldaéku ekspediciju su 
poslali naje s oruíjem poka2e tamoSnjim 
mongolom englezku jakost.

Osobiti Stuki skojemi su se tibelijanci 
vu boj pustili s englezi, skoíe su bili nap- 
ravleni i svakojaékemi rinki i panti okovani.

S jedno9tavnim oruíjem  tak su cilali, 
da toliko kamenja su pod cév metali, koli- 
ko jim je ravno bilo potrébno, da su mogli 
strélati. Razmi se, da stakvom opremon. nésu 
mogli proti glasovitnim englezkim Stukom 
se branili.

S vun ov h ko2natih Stukov vu Az-ijí 
delali su i dervnato. Kinezeri né lak jako 
zdavnja na tvrdjavice su dervene Sluke 
nastavili. da stém prevariju neprijatelja, ali 
s ovih Stukov su nigdar né strélali.

Na Malta otoku su vu peéine luknje 
skopali i nje su nabili svakojaékim íeljezom 
Ako se к otoku neprijatelj prebliíaval, Ink- 
nje su vuígali i one su dalko vu morje 
hitale naboj.

Mmuéu stotinu vu Ju2ni-Meriki nasli su 
na grobju zemlene Stuke, koji su vu See- 
najsti stotini na Spanjolsku mintu bili nap
ravljeni, ali s ovami su brséas nigdnr né 
strélali.

NajvredneSi Stuki kője je Sto videl su 
jednoga indianerskoga hercega bili. Ovi su 
séistoga zlata bili skovani. Svaki je ober 
dva milljun korun vréden bil, ali takodjer 
nigdar su né s njih strélali, makar eu oda- 
nutra ocelnato cév imeli

Veliju i zleda su véé bili Stuki. Anna 
ruska carica (kraljuvala je od 1730-ga, do 
1740-ga) éetiri Stukov je dala iz leda nap
raviti iz kojih su Sesput Sestput strelili na 
jedno vénjéanje i né su se rezpoéili

Najzadnje se spomenamo joS od tri 
amerikanskih stukov. koji su kre mórja 
nastavljeni. Ovi Sest palacni Stuki iz oc*da 
su skovani, petnajst metrov su dugi, na kraj 
cevi pák 46 centimetrov Siroki.

Po jedinim 130 jezer kilogrammov 
vaZeju. Kugl,a sama 1089 kilogram f.meéavi 
ima. Za jedenput streliti 292 kg. praha je 
potrébno, koj je vu Sest Zaklecov nasipani. 
Prah je bez dima. Pojedinim pol milljun 
korun koStaju. Jedna hit 4000 korun kosta 
Petdesetpet kilometrov dalko nosiju, najvekSa 
jakost na Sest kilometrov imaju.

To je razvijanje Stukov od starinskoga, 
do deneSnjega vremena. Как su se razvili, 
samo jednu példu spiSem Kad su turéini 
po Magyarskim orsagu hodili, za ono vréme 
iz svakoga Stuka na dán Sesput su mogli 
streliti, sad pák 9vako minutu Seat, osemput 
Velika razloga je to.

К AJ JE_NOVOGA?
— Vilmos cesar vu Schönbrunnu.

Íz  Potsdam s piSeju, da V ilm os nemSki cesar 
v petek vjutro  vu Konopist i odonud vu  
Schönbrunn |e putuval, da pohodi kra lja  i 
Ferenc-Ferdinanda.

— Jubileum. Lépa sveéanost se ob- 
d e ría v a la  vu Szentilona obéini ovoga meseca
21-ga. 2>vko M ihalj izepski plebanuS na ov 
dán je  obsluZaval dvajstipel létnicu, da je  
sveéenik nastal. Srebernu meSu je  vu do- 
maéi kapélici sluZil ; pomeSi njegovi p rija- 
telji, nekoji sveéeniki, rodbina i poznanci 
gratulérali su meSniku, zatem  pák su se vu



njeg vi rodjeni hi2 i skup ziSli i veselo se Na vtCer ie vetiki ub^d bil i obdeveti vuri Zatukla sem oéuha.* Vu Nagy-
fabavljali do veCera. je Vilmoi odputuval. Na aulomobilu je nazat kőröőu je jedna dvanajst lét stara pucka

— *Volturno.« Jeden magyarski Cinov- vu Bees odiSel, gde je na njegvu Cast velika doSla na policiju. Tamoáni biztos ju je lépő
nik, koj je na Volturno ladji sluZil, ovak veCerja bila. P.> veCerji uemSki cesar dugó gori prijel i taki popital snaZno pucku, kaj 
povéda nesreCu: se spominai s grot Berchioid odsvunaSpjib je donesla. Pucka na pitanje je ovak odgo-

— Так se mogla katastrofa pripetiti, poslov m nistrom Ob jedni vuri po polnoCi vorila : Ruke jim  kuSuvIem, oCuha sem
da su na ladji pozabili jednu kiStu, vu koji je uazat odputoval vu Berlin.  ̂ zaklala.
e takva maSina bila, koja je na vure bila — D rinap o ljsk i o ro s la n  do m a j. Na dalje je povédala, da ocuh je pijan 
sloSena, kad se mora vuigati. MaSina je vu Как z KonStantinapolja piSeju, Sükri paSa doáel dimo i étel ju je presiliti. Pucka je 
najodspodneSi komori bila podleCena, gde Drinapo'ia vitézki brain tel j i viSe visokih odbejiala, oCuh zanjom. Na dvoru se je 
je sarna takva roba, koju niSCi nejde tak otficirov, koji su vu bulgariji zarobljeni bili, popiCil, opal je i taki tarn zaspal. Kad je 
dugó gled, doktam nemoraju robu vun doöli su duno vu KonStantinapoly. Bulgarci pucka spazila da oCuh spi, zela je sekiru i 
sklasti. Tam se je ogenj pripetil i tajno sejsu veC sdavnia mir napravili sturCini i sad tak dugo ga poglavi tukla, doklam je vu- 
rezSirjaval od komoré, do komoré. Kad su I jeden drugomu dimo pusti zarobljene sol- mrl. Na dalje je povédala, da oöuh je jenoga 
ognja spazili. onda je veC ladji né bilo i date. S velikom paradom su Ceka.i vu KonS- otca zaklal i potlarn je navék serdita bila 
pomoCi. Na ladji ne gasiju ognja s vodom, tantmapolju Sükri baSu i njegve oificire. Na nanjega. Poleg ove prijave i mater su za- 
neg s párom. Stara potrta ladja na 550 kolodvoru na jezero i jezero Ijudstva se prli s puckom skupa.
jezer font Sterlingov bila osegurjena, naiziSlo i onak su sprevajali giasovitoga oros- — Obesil se. Janga Mihal) svinjski 
puno vide, как je vrédna bila. liana, koj se predi né prédái, doklam rnu je tergovec minuCi lork za kartal je dvé jezero

Kad su nesreCu spazili, velika zmeäarija | né zadnji falaCek kruha i sva munieija korun. Kupleno blagu néje mogel splatiti i 
je nastala na ladji. Officiri, hacari i maso-1 zmenkala. od velike Salosli obesil se. Kad je Sena to
kisti su mirni ostali i sve su vredo delab, j — Nasli su pa tria rke  m rtvo  te lo . poCula, skup ie opala odmah je vumrla. 
kaj jim je Inch kapitan zapoveduval. Samo Septembra petogi je pocii Salosten glas po SrCna uzma ju je zaklala. Osem drobnih 
drugi sluibemki, как su naprimer kelneri,' céli Magjarski zemlji, da Bogdanovics Lucian decah se tuguje za rcditelje. 
su se proti postavili. Oni su se najpredi j srb^ke vere prvi biákup — patriarka iz — Opal je. Trajan glasoviten >rakop- 
navalili пн Cune, da skim predi doli dojdeju Gar-teina, gde je letuval, zniknul je. Skorom livec minuéi fjeden \u  Moskvi próbál je po 
iz gor^Ce lad je. Kad je kapitan videl, da ga^u veCdva mrsec m.nuli i nikakov oCivesten zraku lélati Kad je na tri sto metrov vi- 
nikak neCeju posluhnuti, zel je napré revol- glas néje doSH odniega. Sad, denes fjeden soku doSel. maSina se mu je pokvarila, doli 
vera i Cetir je doli strelil. Nato su se drugi! je doéel glas, da su mrtvo télo naöli, tarn je opal i edrnah vumrl.
prestraSili, zisli su vun iz Cunov i posluh- gde su i predi iskali vu Aache zvanim po- ________
nuli su zapoved. toku mrd rakitjom. Bistn potok sad malo

Na »Volturni« su sami siromaki putu- vode ima i ravno zato opet su poCeli iskati L l l l j a .
vali, jerbo ova ladja je najfaleäe vozila vu Bogdanovic?ova rodbina i tamoSnji fcandari. i
Ameriku, ravno zalo mialiju, da je jedno V nedelju popoldan üandari i okolicni ribari Ko u »roi noi «amotno in zmuieno
druetvo od jala i od serditosti dalo ladju naSii su nied vrbjim Sib|om palriarke mrlvo Svojo giavo nagnas doi, da zaapiä;
vufcgati. lélo, poleg klamitérna, dvajstiöest kilometer l'zdih* moje na perutih vetra

Na ladji ga vnogo magjarskih i horvats- dalko od onoga mesta, gde je patriarka vu jeli Cutis?
kih putnikOV bilo, Od kOjlh se vnogo polo- potok Opal pod jednim mostom. Té’u je VeC ReCeé li sama sebi: »Gd§ je sada
pilo. Kak su dovezda zraCunali, sto i tri su tak preobraZeno i naduto, da su komaj spoz- Zaiostni putnik — mieii и na me?
naSii smrt vu mrelim morju. nali. Télo je veC Ciatam golo bilo, voda je Jeli ы dosei ко ы ga zazvaia?

Koji su na »Cár« zvanoj ladji doSli svu epravu doli splavila, samo na jedni nogi sutko ? Sméje!«
nazat vu Europu, tak povédaju, da su sve je Solec bil. Ribe su takodjer veC naCele 1 dokiam si spustis doi ziate laei
sgubili na ladji tak, da su skorom bez op- télu, kője je strahovituo tuCeno, как se po ^brve temna ,p zvadiJ° ▼ sau.
rave doSli. Vu Rotterdamu svaki je dobil kamenjo sim, tarn hitalo. Na téli né su naSii tu,ie da v b|pdora “  meseCnorn »w«
jeden növi z mski kaput. Zatem su je nak- mkakvo znamenje, da bi morebiti Sto patri- е̂80Ш ~~ Ja 8>m !
lali na »Campanello« ladju i opet su proti arku vpicil ili strelil bil. Kak se nesreCa 1
Ameriki odiSli po morju, vu kojim su veC pripelila. to morebiti mgdar se nebude zaz- Spu°,.i“ um.
jedenput skorom smrt n&Sli. vedilo. Jedni vHiju, da se mu lntro pamet

— II. V ilm o i i Ferenc József. Iz zméSdla. drug! рак tak misliju, da znenada £°klan 11 san,a6 00 me ~  9rce ve,°’
Konopiäta, gde je Vilmos Ferenc Ferdinandov se je vu potok prekupicnul. Sad mrtvo télo о jubim te narabio gor na őeio.
gost bil, na jeden kratek Cas odiSel vu Becs, vu njegov glavnt varas Karlovec spraviju i Narabio te na u»ta poijubim,
da vu Schönbrunu pohodi Ferenc József zvelikom sveéanostjom tam ga tudó pokopali. i temni tvo, obraz sav z razsv̂ tim.
kralja. S velikom paradom i zradostjom je — Nőre gobe. Poleg Ten ke obCine Narabio te za mine mke prime
Cekal narod i kralj Vilmosa. Na pentzingi trideset leiakov telefona slngalo. Te2 -iki t Sapnem ti na uha svojo inae.
kolodvoru viSej ezer Ijudstva, jedna paradna naveCer poleg Sume se nastanili i tam su Na ovo *e ы v srce zatopim.
kompanija i céli red nadhercegov i hercegov ételi ponoóiti. Nekoji zmed njih odiSel je vu Dokian §e ne nasmfhnes — tam stojim.
su cekali, kad je odjedenajsti vuri doSel Sumu i pun rnbec bélih gobah nabral, kője i kad se t
kralj vu pmski generalski opravi. Stupil je su taki zesnaéili i za veCerju napravili. Svi Na kriiu Л р и ^Г - 'ы ч " ''ÍL . martinék
pred paraduu kompaniu i par minut se trideset su se od ovih gobih najeli. Zakratko ________
•pora iu l gróf Rex sposlanikom i gróf Sző- vréme svi su veliki krC dobili i med stra- XT
gyénv Manch konzulom. PoCasu je doletel hovitnemi mukami su se hitali pozemlji. N e k a j Za k r a te k  ÓaS.
brzovlak I banda je ziigrala »Heil Dir im Gobe su giftane bile i odnjih su se otrovili. -------
SiegeskriM z« himnu pruskogK. K r.lj je taki Do jutra su deset mrtvi bili. Doklam je po- Navufileljica: Koje zube dobivamo na
Stup l к ».«lonkuCiji. Dva vlad tri dvaput su | moC doSla joS dva su vumrli. Druge su vu zadnje?
se kiiSnuli, radosino su se zrokuval. i dng » Spital spravili, pli brSCas niti ovi nebudu vu ÜCeriic«: »FoliSne«.
spomi iali Nf-m^ki cesar, kuj je s Tsch.rszky t v'en’n ostali. Példa, da nepoznatim gobam _
konzulom doäel, pozdravil m hercege. m r Ird e d a ti. Nolariu#: Jeli vas la debelofa nepaCi
m.nal ле 8 grel Szdgyeny Manch uaSi.n -  Na sm rt odsudjeni ip io n . Íz vu toj straSnoj vruCmi dragi birov’  
béri nak un konzulom . p^a>u -u ke odpe- Zagreb telograOmiu. da ovoga meseca 23- Birov: NepaCi me ni najmenje'; ali da 
Ijan prot: bchonbrumi. Na ptilu je lem-u.g. -u • -mrl odaud i. Koop zvanoga rus- me vsaki bedak za to pita, to mi je oevu- 
det.C bejial za kucijom i nekakvu p.smo ie, k»e« S ■ ona IhiS- vremen» su -aojega pasku godno. dragi gospon nolanjuS'
hitil nuler. Polcaj! »u ga oflmah prijHi. ali | irnali * k;ici - • poi riia  t-v  .dt лПя, da je _ J
kad su zazvedili, da vu pismi |« p .zdrav j i ti-t-k ,m,ah -n ga z.tvoivH. Po-' Gospon- Vi ate me na kvartir vzeli а
bn pushl. su ga. Vu Schönbrunn k ,,l «u kehd b ,мк ,ms ...... z km. tak g .v. ri. erez kro? ,ljam vu hitu de2dj curj. Je|V je
»VakojaCk^ c»*rt rnornje m.nule. vladari zaprh da vu taborskim lopst vu b jn im \remenu lo navék tak ?
au Hvu M a u  «obu , dugo su se m d-ob .... prijel, Spion re mora skonCMi. ravno ,,ol,g Mu*: Nije navCk lek. nrgo samo ondd
spommn! Vn im spomentku mi gurnoj tog<. s«d k <d • tak boji o vréme t>;. . ,j-., gda dt iivi .,| K
evakojaCke vt:íne poliliCne «Ivari do*le i apré. g »lg * »u g& cd-nd ii.

Csáktornya, 1913. novembra 2. ____________________ »MEDJ1MURJE«______ _______________________________________ ^roj ^
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G u b án  a, A ru k . — C ie n a  z i t k a .

mmázsa l  m.-ctínt. } kor. fill.
~ ' - i Y% ’ ft i '

Búza PSenica 1800 —
Rozs elsőrendű Hr* 1400—
Árpa j Jeémeu 13 00—
Zab Zob 14 00 —
Kukoricza Kuruza suha 12 00 —
Fehér hab uj | Grah beli 18 00 -
Sárga bab * Suti 13.00 -
Vegyes bab > zméftari 12 50—
Kendermag | Konoj>ljenorme 20 00 — 
Lenmag Len 20.00 —
Tökmag | Koséice 2100 -
Bükköny Graliorka 15.00 —

(Himbersaft)
a leg tisztább  hegyi m áln aned vb ö l ven 
déglősök, cukrászok és gyógyszeré
szek részére  5  kilo to l fe lfe lé  kap h a tó

BAUER M.-nél
та* a-j Zagreb, P e trin ja -u tc a  8 3

Rírdctés.
Drávaszentiváni telkemet (8 bold) 

egészben vagy rész
letekben eladom.

Ш  Bate Ortoaii, I. Наш.
Д И  764 I —4

Obznana.
Vu Drávaszentivánu dobrovoljno 
lioéeui prodati svojega grunta i 
poleg njega 8 mekot zemlje vu 
skupnim, ali pák na viáe falaté.

Ш  №,D№lHHlÚM|f.

Egy jó erkölcsű fiú

mészáros tanoncnak
azonnal felvétetik. :: Bővebbet a 
kiadóhivatalban. 757 t_,

3468/11,. 1913

I. Árverési póthiruetmény.
A C s á k t o r n y á i  kir. járásbíróság mmt Ikvi 

halóság közhírré teszi, hogy dr. Csák Karoly 
zalvármegyei tiszti főüg\é>z zalaegerszegi 
lakos által képviselt kir. kincstár végrehaj 
látónak Le like ez Lukács szá^zkői lakó* vég 
rehajtást szenvedett elleni 128 К 28 f. tőke 
és jár. iránti végrehajtási ügyében az árve 
rést az. 1881. LX. l.-cikk 144 és 140 §§-ai 
alapján elrendelte, minek folytán végrehaj- 
taténak 72 К 74 f. hátralékos töke, ennek 
1912 évi február hó 13. napjától iáró 5% 
kamata' 20 К 30 1. árverés kérelmi és még 
felmerülendő költségekből álló követelés ki
elégítése végeit a nagykamz-ai kir törvény
szék é* a csákto-nvai kir. járá*b*ró**ág terü
letéhez tartozó és a végrehajtás szenvedett 

I nevén álló szá*zkői 23 szik vív n 91 hrz?z. 
ingatlan % 4-ed része 36 К becsáron, az u. 
о 23 sz.lkvben 270 hrsz. ingáit n % 4-ed 
része 79 K. az ti. о 23 sztkvben 256 hrsz. 
ingatlan % 4-ed részé 37 К. ••/. и. о 129 
sztkvben 149 '/»'öd részé 220 K. az u. o. 
1 1  sztkvben 128 hrz>z. ingatlan Vf -öd ré*ze 
24 kor bec-áron Szászkő község házánál 

1913. évi november hó 14. napján délelőtti 10 árakor

44. szám

dr. Csák Károly valavármegyei tiszti főügyéei 
zalaegerszegi lakos vagy helyettesének köm*
bejötté mellett megtartandó nyilvános bírói 
árverésen eladatni log.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melynek kétharmadánál alacsonyabb áron
az ingatlan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
1 0 % át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

A bíróság megjegyzi, hogy jelen árverés 
a szászkői 23. 129. sz. tkvben (5845) tk. 
304 sz. végzéssel özv. Lehkecz Mihály szász
kői lakós javára bekebelezett holtiglani ha
szonélvezeti szolgalmi jogot sem érinti.

Csáktornya, 1913. aug. 13. 768

3230/tk. 913 Árverési hirdetmóuy.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

í teszi, hogy dr. Hídvégi Miksa Csáktornyái 
ügyvéd által képviselt Mayer Testvérek Csák
tornyái kereskedő cég végrehajtatnak Trojok 
György c-áktornym lakos végrehajtást szen
vedett «lleni 73 kor. 17 f. és jár. iránti 
végrehajtási ügyében az árverést az 1881 
LX. l.-cikk 146. és 144. §§-ai alapján elren
delte, minek folytán végrehajtatónak 7 3  К 
17 I. tőke. ennek 1909. évi január hó 2-tói 

I láró 5% kamatai, 2 1  К 30 f. peri, 1 0  К 
j 60 f. végrehajtás kérelmi, 12 kor. 30 f ár
verés kérelmi és még felmerülendő költsé

gekből álló kös'etel'ís kielégítése végett a 
i nagykan zsai kir törvényszék és a Csáktor
nyá i kir. járásbíróság területéhez tartozó a 
a végrehajtást szenvedő tulajdonát képező 
a Csáktornyái 846 sztkvben 163/b/l. hrsz. 
a. felvitt ingatlan íelerésze 1600 kor. becs- 
értékben dr Hídvégi Miksa Csákto rn yái 
ügyvéd közbejöttével

1913. évi november bé 18-án d. e. 10 érájakor
a telekkönyvi hatósághoz kitűzött nyilvános 
árverésen eladatni fog.

Kikiállási ár a fentebb kitett becsár 
melynek felénél alacsonyabb áron az ingat
lan el nem adatik.

Árverezni kivánók tartoznak a becsár 
1 0 %-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Csáktornya, 1913. julius 29. 765

árverési hirdetmény.
Cseh hí kii község elöljárósága, ezennel közzéteszi, hogy Za la v árm egye 

árvaszékének 37486j 0 IS sz. véghatározata alapján kiskorú M atics Tamás 
és birtoktársai tulajdonát képező a csehlakai 658 sz. tjkvben 87 hrszám  
ala tt felvett belsőség, ház és mellékhelyiségek nyilvános árverés utján Caeh- 
Jakán 1 0 1 3 . é v i n o v e m b e r hó 3 -é n  d. n. 2  ó r a k o r  a legtöbbet ígérőnek 
el tog adatni. K ik iá ltás i ár 5600 korona. bánatpénz 10°/9.

Közelebbi árverési feltételek a tiiskeszentgyörgyi körjegyzői irodában 
m egt ekin t hét ők.

K e lt Csehlaka, 1913. évi október 26 ári.

IL L fÁ S  . /А Л O S  K IS F A L U D Y  GYULA
községhiró. 264 1 — 1 körjegyző.



njeg vi rodjeni hiái skup ziéli i veselo se Na vtCer ie veliki ub^d bil i obdeveti vuri Zatukla sem OÓuha. Vu Nagy-
«abavljali do veCera. je Vilmoá odpuluval. Ne aulomobilu je nazat kőröSu je jedua dvanajet lét stara pucka

— »Volturno.« Jeden magyarski Cinov- vu Becs odiáel, gde je na njegvu Cast velika doála na policiju. Tamoáni biztos ju je lépő
nik, koj je na Volturno ladji sluftii, ovak veéerja bila. P> veCerji nemáki cesar dugó gori prijel i taki popital sna2no pucku, kaj 
povéda nesreóu: se sporninai s gróf Berchiold odsvunaSpjih je donesla. Pucka na pítanje je ovak odgo-

— Так se mogla katastrofa pripetiti, poslov m ni ström Ob jedni vuri po polnoéi vorila: Ruke jim  kuáuvlem, oéuha sem
da su na ladji pozabili jednu kiátu, vu koji je nazal ndputoval vu Berlin.  ̂ zaklala.
e takva maáina bila, koja je na vure bila — Drinapoljski oroslan dom aj. Na dalje je povédala, da oCuh je pijan 
sloéena, kad se mora vuígati. Madina je vu Как z Konátantinapolja piáeju, Sükri paáa doáel dimo i átél ju je presiliti. Pucka je 
najodspodneái komori bila podleéena, gde Drinapoha vitézki bramtelj i vide visokih odbejiala, oCuh zanjom. Na dvoru se je 
je sama takva roba, koju nidöi nejde tak otficirov, koji su vu bulgariji zarobljeni bili, popiCil, opal je i laki tarn zaspal. Kad je 
dugó gled, doktam nemoraju robu vun doáli su dnno vu Kondtantinapoly. Bulgarci pucka spazila da oCuh spi, zela je sekiru i 
sklasti. Tam se je ogenj pripetil i tajno se su veC sdavrija mir napravili sturóini i sad tak dugó ga poglavi tukla, doklam je vu- 
rezdirjavai od komoré, do komoré. Kad su jeden drugomu dimo pusti zarobljene sol- mrl. Na dalje je povédala, da oőuh je jenoga 
ognja spazili. onda je vei ladji né bilo dale. S veiikom paradom su Cekaii vu Koná- otca zaklal i potlam je navék serdita bila 
pomoöi. Na ladji ne gasiju ognja s vodom, tantmapolju Sükri baáu i njegve oíficire. Na nanjega. Poleg öve prijave i mater su za- 
neg s párom. Stara potrta ladja na 550 kolodvoru na jezero i jezero ljudstva se prli s puckom skupa.
jezer iont dterlingov bila osegurjena, naízidlo i ónak su sprevajali giasovitoga oros- — Obesil se. Janga Mihalj svinjski 
puno vide, как je vrédna bila. ílana, koj se predi né prédái, doklam mu je tergovec minuéi tork za karlal je dvé jezero

Kad su nesreéu spazili, velika zmedarija1 né zadnji falaCek kruha i sva municija korun. Kupleno blagu néje mogel splatiti i 
je nastala na ladji. Oíficiri, hacari i maso- zmenkala od velike fcalosti obesil se. Kad je dena to
kisti su mirni ostali i sve su vredo delah, — Nasli su patriarke mrtvo telő. poCula, skup ie opala odmah je vumrla. 
kaj jim je Inch kapitan zapoveduval. Samo Seplembra petoga je poőil dalosten glas po Sréna uzma ju ie zaklala. Osem drobnih 
drugi sluíbemki, как su naprimer kelneri, céli Magjarski zemlji, da Bogdanovics Lucian decah se tuguje za rodilelje. 
su se proti postavili. Oni su se najpredi | srb>ke vere prvi biákup — pátriárka iz — Opal je. Trajan glasoviten ?гакор- 
uavalili na Cnne, da skim predi doli dojdeju Ga>teina, gde je letuval, zniknul je. Skorom livec minuéi fjeden \u  Moskvi próbál je po 
iz gor^Ce ladje. Kad je kapitan videl, da gaí^u veCdva mesec minuli i nikakov oCivesten zraku lélati Kad je na tri sto metrov vi- 
nikak neCeju posluhnuli, zel je napré revol- 1 glas néje doá*i oríniega. Sad, denes fjeden soku doáel. maáma se mu je pokvarila, dőli 
vera i Cetir je doli strelil. Nato su se drugi j je doáel glas, da su mrtvo félő naáli, tarn je opal i odmah vuirirl.
preslraáili, ziáli su vun iz óunov i posluh- gde su i predi iskali vu Aache zvanim po- ________
nuli su zapoved. toku rmd rakitjom. Bistri pofok sad malo

Na »Volturni« su sami siromaki putu- vode ima i ravno zato opet su poCeii iskati L l l l j a .
vali, jerbo óva ladja je najfaleáe vozila vu Bogdanovic^ova rodbina i tamoánji Zandari. !
Ameriku, ravno zalo misliju, da je jedno V nedelju popoldan Zandari i okolténi ribari Ko u troz not .»motno in zmuteno
druZtvo od jala i od serditosti dalo ladju naSli su med vrbjim Sibjom palriarke rnrlvo Svojo gi».o nagnes dói, da zaspis;
vuágati. félő, poleg kiamitérna, dvajstiáesf kilometer Uzdihe moje na perutih vetra

Na ladji ga vnogo magjarskih i horvats- dalko od onoga mesta, gde je pátriárka vu jeli «útig?
kih putnikov bilo, Od kOjlh Se VnOgO polo* potok Opal pod jednim mOStom. Té>U je  VeC ReöeS li sama eobi: »Gdé je sada
pilo. Kak su dovezda zraCunali, sto i tri su tak preobrafceno i naduto, da su körmi spoz- Zaiostni putnik — misii h na me?
naäli smrt vu mrelim morju. nali. Télo je veC Cistam golo bilo, voda je Je,i bi doSel ko bi ?a zazva,a?

Keji su na »Cár« zvanoj ladji doáli svu cpravu doli splavila, samo na jedni nog! siatko? Sméje!«
nazat vu Europu, tak povédaju, da su sve je äolec bil. Ribe su takodjer veC naCele 1 doklam si spustis doi ziate lasi
sgubili na ladji tak, da su skorom bez op- tőlu, koje je strahovitno tußeno, как se po ?brva temna te zvadijo ▼ ean.
rave doáli. Vu Rotterdamu svaki je dobd kamenjo sim, tam hitalo. Na téli né su naftli tutis и da v bMom ~ mp8eCnom *iaJu
jeden növi z mski kaput. Zatem su je nak- mkakvo znamenje, da bi morebiti áto patri- Je8°ro “  ja 8Äm !
laii na »Campanello« ladju i opet su proti arku vpiCil ili strelil bil. Kak se nesreCa 11
Ameriki odiSli po n.orju, vu kojim su veC pripetila to n,orebiti nigdar se nebude zaz- s^t.m  ,‘ё Г Д ’ ь t ^ t l " 'd o  ,.m.
jedenput skorom smrt naáli. vedilo. Jedni v^liju, da se mu Intro pamet

— II. Vilmoé i Ferenc József. Iz zmesata. drugi pak tak misliju. da znenada “ okl“  u “ n|,s 0,1 n,e -  ,r"
Konopiäta, gde je Vilmos Ferenc Ferdinandov Se je vu potok prekupicnul. Sad mrtvo télo Poijubim ie nnbio  gor n. teio.
gost bil, na jeden kratek Cas odiáel vu Becs, vu njegov glavm varaá Karlovec spraviju i Narahio tp na usta poijubiro,
da vu Schönbrunu pohodi Ferenc Józseí zvelikom sveOanostjom tam ga bndo pokopali. i temni troj ob«* mv * «MvWm.
kralja. S veiikom paradom i zradostjom je —  Nore gobc. Poleg Tenke obcine Narahio te za mine r«ke prime
Cekal narod i kralj Vilmoäa. Na pentzingi trideset teiakov telefona slngalo. Te2 ;iki su 1 8aPnem li na uh» *vojo ime.
kolodvoru viäej ezer ljudstva, jedna paradna naveCer poleg áume se nnstanili i tam su Na ovo .e bi v srce zatopim.
kompanija i céli red nadhercegov i hercegov átéli ponofiiti. Nekoji zmed njih odiäel je vu Dokian se ne nasmfhneg — tam stojim,
«u cekali, kad je odjedenajsti vuri doáel áumu i pun rubec bélih gobah nabral, koje , kad tvoip
kralj vu pruski generalski opravi. Stupil je su laki zesnaíili i za veéerju napravili. Svi Na kriiu ti .р и .^ Г - ^ ”  liijo. martinék
pred paradnu kompamu i par minut se trideset su se od ovih gobih najeli. Zakratko ________
•pom m l grof Rex sposlanikom i gróf Sző- vréme svi su veliki krC dobili i med stra- , T
gyény Marich konzulom PoCasu je doletel hovitnemi mukarni su se hitali pozemlji. Nekaj Za kratek 6 aS.
brzovlak I banda je z»igra!a »Heil Dir im Gobe su giftane bile i odnjih su se otrovili. -------
Siegeskrnoz« hitnnu pruskog». Kr .lj je taki Do jutra su desel mrtvi bili. Doklam je po- Navuéiteljica: Koje zube dobivamo na 
Stup l к s.lonnuCiji. Dvh vludari dvapnt sn|moC doála joá dva su vumrli. Druge su vu zadnje? 
se kn'nuli. radoslno su se zrokuvali • dug » ápital spravili, p!i bráéas niti ovi nebudu vu Uöenic«: »Foliäne« 
spomnali Némáki cesar, koj je s Tschirszky *iv!en|n ostali. Példa, da nepoznatim gobam —
konzulou, doeel poidravil |e hercege, spo- m-r Notariué: je li vas la debelofa nepaCi
minal se s grot Szdgyeoy Mancb naSun _  Na smrt odsudjeni épion. Iz vu toj slraSnoj vruCmi, dragi birov? 
berbnskiin konzulom . poCa>u -и ее odpe- Zagreb- lelegr:,fir»,u. da ovoga meseca 23- Birov: NepaCi me ni najmenje alt da 
^ao prob bchoubrunu. Na pulu je ied-n ig . -u riuri odsud ii Koop zvanoga rus- me vsaki bedak za to pita, to mi je nevű
débe bejZHl za kuciioin I neki-kvu pismo ie kova S . oua Duí<- vreiiKP!, su nanjega pasku godno, dragi gospon nolarijuSl
hifii nuter. ro l caji su ga оpmah pri|*!i. ali írnali i kad > pof ciia < iJm' üb da je _

hud n I u r T da»’ v  а Й *  ...... . 1 Po- Gospon: V, ste т е  na kvartir vzeli, a
b.l piisbb su ga. Vu Schönbrunu k,d  -u kebd '■ n,k ...u  ck. z 1.-n t.-,k gov-ri, cte,  krov Újam vu hiíu deídj curi. Jeli je
svnkojaék'* c rtrnomje muiule. vladari zaprli da vu taburskim t«.|r st vu I. |nim \rr*menu to navék tak 9
M r . W .|Hf.oa *obmU ' du,!0 <u, s“ m d-°b -"- prijet, Spinn re ionra ‘ UonCMi. ravno pol. g Mu?: Nije navék lak, nego samo onda 
spo mim! Vu *»v:m spom^rijtn mi s* gurno j fog«. «»ad к d U l boji:o vréme b ^da dvíit! .1
evakojaCke vaáni* poliliénr «fwri d »sk i apré. g'lg i su gs od-ud ii

m
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Csáktornya, 1913 november 2 

G a b o n a  A r a k . — C ie n a  z i t k a .

in mázsa 1 m.-cent. |  kor. fill.

Búza Páenica 1800—
Rozs elsőrendű Hrfc 1400—
Árpa Jeémen 13 00—
Zab Zob 14 00 —
Kukoricza Kuruza suha 12 00 —
Fehér bab uj Grah beli 18 00 -
Sárga bab » áuti 13.00 -
Vegyes bab * zméftari 12 50— 
Kendermag Konoptj enorme 20 00 — 
Lenmag Len 20.00 —
Tökmag ; Kosice 21.00 -
Bükköny Grahorka 15.00 —

44. szám

dr. Csák Károly valavármegyei tiszti főügyéii 
zalaegerszegi lakos vagy helyettesének köz
bejötté melleit megtartandó nyilvános bírói 
árverésen eladalni log.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melynek kétharmadánál alacsonyabb áron 
az ingatlan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
1 0 % át készpénzben vagy óvadékképee pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

A bíróság megjegyzi, hogy jelen árverés 
a szászkői 23. 129. sz. tkvben (5845) tk. 
304 sz. végzéssel özv. Lehkecz Mihály szász
kői lakós javára bekebelezett holtiglani ha
szonélvezeti szolgalmi jogot sem érinti.

Csáktornya, 1913. aug. 13. 763

3230/tk. 913. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

leszi, hogy dr. Hídvégi Miksa Csáktornyái 
ügyvéd által képviselt Mayer Testvérek Csák
tornyái kereskedő cég végrehajtatnak Trojok 
György c-áktornyai lakos végrehajtást szen
vedett elleni 73 kor. 17 f. és jár iránti 
végrehajtási ügyében az árverést az 1881 
LX. l.-cikk 146. és 144. §§-ai alapján elren
delte, minek folytán végrehajtatónak 7 3  К 
17 t. tőke. ennek 1909. évi január hó 2 tói 
járó 5% kamatai, 2 1  К 30 f. peri, 1 0  К 
60 í. végrehajts kérelmi, 12 kor 30 í. ár
verés kérelmi és még felmerülendő költsé
gekből áiló követelés kielégítése végeit a 
nagykan zsai kir. törvényszék és a Csáktor
nyái kir. járásbíróság területéhez tartozó a 
a végrehajtást szenvedő tulajdonát képező 
a Csáktornyái 846 sztkvben 163/b/l. hrsz. 
a. felvett ingatlan telerésze 1600 kor becs- 
értékben dr Hídvégi Miksa Csáktornyái 
ügyvéd közbejöttével

1913. évi oovenber bé 18-án d. i. 10 érájakor
a telekkönyvi hatósághoz kitűzött nyilvános 
árverésen eladatui fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek felénél alacsonyabb áron az ingat
lan el nem adatik

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
1 0 %-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Csáktornya. 1913. iulius 29. 765

Egy jó erkölcsű fiú
mészáros tanoncnak

izonnal felvétetik. :: Bővebbet a 
kiadóhivatalban. 7 5 I j

1468/lfc. 1913

I. Árverési póthimetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint tkvi 

latóság közhírré teszi, hogy dr. Csák Karoly 
salvármegy« i tiszti főügyész zalarg« rszfgi 
akós által képviselt kir. kincstár végrehaj 
atónak Lehkecz Lukács szá^zkői lakós vég- 
'ehaj!á4t szenvedett elleni 128 К 28 f. tőke 
is jár. iránti végrehajtási ügyében az árve j 
•ési az 1881. LX. l.-cikk 144 és 146 §§-ai 
ilapján elrendelte, minek folytán végrehaj- 
atónak 72 К 74 f. hátralékos tőke, ennek 
1912 évi február hó 13. napjától iáró 5*/* 
camata' 20 К 30 t. árverés kérelmi és még 
elmerülendő költségekből álló követelés ki- 
‘légilése végett и nagykanizsai kir törvény- 
izék é* a csákto-nvai kir. járásbíróság terü- 
eléhez tartozó és a végrehatási szenvedett, 
»evén álló szá*zkői 23 sztkvben 91 hrz.~z. 
ngatlan V*4-ed része 36 К becaáron, az u.
> 23 sztkvben 270 hrsz. ingatlan % 4-ed 
észp 79 K. az n. o. 23 sztkvben 256 hrsz. 
ngatlan % 4-ed részé 37 K. z. n. о 129 
íztkvben 149 V»*öd része 220 K. az u. o. 
11 sztkvben 128 hrzsz. ingatlan Ys-öd ré^ze 
Í4 kor hec-Aron Szászkő község liázánál 

1913. évi november hó 14. oip já i délelőtti 10 őrekor

árverési hirdetmény.
Csehlak a község elöljárósága ezennel közzéteszi, hogy Zalavármegye 

árvaszékének 37486/913 sz. véghatározata alapján kiskorú M atics Tárná$ 
és birtoktársai tulajdonát képező я csehlakai 658 sz. tjkvben 87 hrszám  
a la tt felvett belsőség, ház es mellékhelyiségek nyilvános árverés utján Cseh- 
lakán 1 0 1 3 . é v i n o v e m b e r h ó  3 -é n  d . w. 2  ó r a k o r  a legtöbbet ígérőnek 
el log adatni. K ik iá ltás i ár 5600 korona. bánatpénz 10*1%,

Közelebbi árverési feltétetek a tüskeszentgyörgyi körjegyzői irodában 
megtekinthetők.

K e lt Csehlaka, 1913. évi október 26 án.

IL L iÁ S  JÁ N O S  K IS F A L U D Y  GYULA
községbiró. 264 1 — 1 körjegyző.

Häiiiszön !
(Himbersaft)
a leg tisztább  hegyi m áln aned vb ö l ven 
déglősök, cukrászo k  és gyógyszeré
szek részére  5 k ilo to l fe lfe lé  kaph a tó

B A U E R  M . - n é l
756 a -s Zagreb , P e trin ja -u tc a  8 3

Rírdetés.
Drávaszentiváni telkemet (8 hold) 

egészben vagy rész
letekben eladom.

Ш  №  DrímMm 1. ma
— Щ -  764 2 —4

Obznana.
Vu Drűraszentivánu dobrovoljno
hoéeui prodati svojega grunta i 
poleg njega 8 mekot zeni I je vu 
skupnim, ali pák na viáe falaté.

Ш  ЩОгМшМгаИ.
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Я  Budapesti Hsztaloe Iparteetűlet védnöksége alatt állóKiadd lakás. ... butorcsarbok
-------------------------------—  szövetkezet----------------------------------------

АГЛАЙ 3 SZ ház I PniPlPtPH mint •*  Or»z. Közp. Hitelszövetkezet tagja, Budapest, VII. józszef-
П1|1Н11 H* lla Ul«a llHIt la blUblblfcil korút 28. (Bérkocsis-utca sarkán). Budapest, Vili. Üllői-ut 18. állandó

^«rZ"kM aÄ ’ha lakásb eren d ezés i k iá llítá s a
8Ш. meiiehuei} IStJgeK nyttv,  regge| nyolc árától este nyolc óráig. ::: Beléptidíj nincsen.

bői álló lakás ------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ,

k ia d ó  Váeárbírdetce. Oglae eajma.
.. Na novo uredienom sajm iétu po-

UGYANOTT FÖLDSZINT Vidovecközségben, (Stamce m e lle tt fcraj  S tn n lc e  и  V id o v c u  na ie lje z-
IRODAHELYISÉGNEK AL- Várasd Goluboveci vonalon) m inden I n icko j p ru z i V a ra id in— Golubovac 
KALMAS 2 SZOBA KIADÓ. kedden u j  s e r té s v á s á r  ta r tá tik . \drzavaju se sva  к о д а  и  to r k a  s v in j-

Bővebbet lapunk kiadóhivatalában. Az öszi idö beálltával különböző a k i
■  1 . sertés anvas adatik  el. K ako  je  sada nastup ilo jesensko

.......... Щ  .................. dóba, imádé na aajmu dovoJ/no avmja
........................... . . _. j A kereskedő és fogyaszt ók özönseg- sva/gg vra ti na prodaju.
II Lj I II г. - nek tu d tu l adatik, hogy a Varasd fe- sto se ovimé konzumentom i  ír-
НОПП FflO ПОКЛГ ГСЯКТПГПНЯ ^  vonat Te88eI 9 órakor a vá- g o v c o m d o z n a n ja s ta v lja tim e ,d a v la k  
UCIiU LUC, licnui lull Iliül liyíl sártér m elle tt á ll meg. k o j do lazi iz Vaiazdina, stane kod  Saj

Rakéci-ulica hite broj 18. pelei КгаЦеккода suda. Községi elöljáróság, П ЛЛ1
ima takaj trgovmu s i ь (Joglavarstvo uprave obcine
od najbolse vrsti Vidovec, varasdi környék 1913. 28./X. ( j Vidovcu kr. Vaiazdina 28 listop. 1913,

M  Я  П  П  Я  1 ANTUN LUKA  7 e l ANT UN LUKA
V Cl j j  I I Cl • jegyző és pénztárnok. nace ln ik i  b iljezn ik.

zidanje, moze ga 000O00OOO0OOOQ000Q1QO00000OO0OOOOOOOO

domain njemu uinaj- ízű febér vagy aranysárga csemege mézet
falesu cienu. Koji treba cieli «*«-• э kg-os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a

vagon .̂obi yapno cisto „ M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
pjma suha buíafva.6- Budapest, Yáci-ut 108 aí. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!

6*eí5_. drva na vagu. ------- ------------ - .............- ---------------------- ------------------
V 000000000000000000000000000000000000

0 A C s á k to rn y á i u ra d a lo m  tu la jdonát képező vo lt 0
Riadó lakás. 2 g

Csáktornyán a Salon-íéle házban g  8 2 С П Ш 0 Г Ш  К 0 Г С 8 Г П a C p Ü l C t c k  |  
(Kossuth Lajos-utca) egy három 2  1 g
szoba, konyha stb. mellékhelyi- fj fo ly ó  év n o v e m b e r h ő  2 2 -é n  d é le lő t t  9  ó r a k o r  a gazdaság/ 9

Ségekből álló lakás kiadandó. 0 nagy irodában, nyilvános szóbeli árverésen 1914. ja n u á r elsejétől 0 
rin 2 Bővebbet Ugyanott.!̂  szám ított három egymást kővető évre g

t o  РЕШИМ 11ШМ1 1  bérbe adatnak. §

Ä f s u T K n Ä “: <rя',я," , I  j
——— — ■ -    .............■ ■ I ■ ----------- ------------- ------------- ------ ------  ----------  ---------  .   __

Egyenruhák »®  T i l  ■ F R  Porapós polgári ruhák
tiszten, katunni hi'rtt lo-kok.Önkéniesek, ■ ■ * 1  И *  Ш  Ш  a legdivatosabb angol szövetekből, kitűnő
vasúti- fi* portat. ^  k. tűzoltók. йпЬ-z- y A n  ^ Q X  Л r>Q Л szabászok által a legnagyszerűbben elké-
tî ztek, pénzügyőrök é- inind*<rirpndü IVI U n  tLO I t ibn szilve, a jelenlegi nehéz pénzviszonyokhoz
egyenruhát vt*»* ő t-»lü elek részére и csász. és királyi udvari szállítók arányitva olcsó árak mellett, ::::::::::: Korhű
IprioW. é < kiái''"á-l. M. Budapest, II kér., Váczi-utca 35 DISZMAGYAR RUHÁK legszebb íibéHák.
A m a g a . korm ánytól t S b b  c a r  k a t o n a i  fegyvart v .ttü n k  át, annéltogv. « « .n  kitűnő f .g y v .r e k .t  r e n d k ív ü l  a l ő n y ö .  á r b a n  a .á lllt h a t ju k  é s pádig:

f % > |  f  f á Ő W A V á b  1 ^  1лМ***п KropaUchrk ceendoreégi feztv» r ao К, 1 drb azebb feivv^r а« К, 1 drb ideália árén f»,v»pr m  К 1 Hrh Krnnat-
r V r O p a i ö t n C K  l í g y V e r C R  ich«* «..ro n v  . К. I drb r ^ v v W ü  • К. 1 drb I.g w ers,,. azélesebbée jobba К 1 d í h í í i l i Í F  Ä Z I !  13? Í * Í  S

I Hifin Itisturt Ultimi. I Willi \m  nJiallfinnl. З к, l drb <4*тми)- -о Г. t'drb vaktöltény .о f, ЛгЬ cMv,rhuzJó nvéllH L  f i J J ? Ä “  f. I
- -----  - -----  - ------- r ---------- - ___  , 74« 6-« _____ __  *У

Nyomatott Fischet Fiilöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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