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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési

Csáktornya, 1914. január 11-én.
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Negyed évre . . . .  2 kor. 
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Kledé ée laptalajdeeoei
S T R A U S Z  S Á N D O R .

A „Rokkant Nyugdíjegylet“ is a munkásság.
Irta: Keöváry Ottó.

A »Magyarországi Munkások Rokkant- 
Nyugdíjegyletr-éről akarok a muraközi mun
kásoknak egyet-mást elmondani. A munkás
sághoz akarok ugyan szólni, de meghallhatja 
és megszívlelheti a kisebb nyugdíjra igényt 
tartó köz- és magántisztviselő, valamint az 
ipari és kereskedelmi alkalmazott is, mert 
mindenkinek fontos egyéni érdeke azon cél, 
hogy munkaképes korában gondoljon a be 
következhető munkaképtelenség és teljes 
rokkantság eshetőségére s anyagi helyzeté
hez képest biztosítsa minden eshetőséggel 
szemben a jövő megélhetését és gondtalan 
aggkorát.

E cél szolgálatában áll a »Magyaror
szági Munkások Rokkant-Nyugdíjegyletec. 
Hogy ezen emberbaráti nemes célnak meg 
is felel, igazolja az, hogy huszévi fennállása 
óta a lanyha érdeklődés és még lanyhább 
támogatás dacára 172 ezer tagot számlál és 
12 millió korona vagyonnal rendelkezik, 
melynek kamataiból az országszerte működő 
500 fiókpénztár tagjai között részben rok
kantsegély, részben az elhalt tagok özvegyei 
segélyezésére és árvák ellátása címén 3 500,000 
koronái fizetett ki.

Azt hiszem, ezen tekintélyes összeg 
eléggé bizonyítja azt, hogy az egyesület azon 
tagokkal szemben, kik munkaképes koruk
ban beléptek tagjai sorába s később segélyre 
szorultak, a várakozáson felül eleget tett a

beléje helyezett bizalomnak és tagjaival 
szemben elvállalt kötelezettségének.

Nem rajta múlt, hogy ezen tekintélyes 
összeg háromszorosát kifizesse, hanem azokon, 
a most munkaképtelen s emiatt nyomorgó 
s önmagukkal annak idején nem törődö 
munkásokon, mert ha azok, ezelőtt csak tíz 
évvel, a tagjai sorába beléptek volna s he
tenkint csak egy félliter borral, egy pár deci 
pálinkával kevesebbet isznak s az ekként 
megtakarított fillérekből a tagdíjat pontosan 
fizették volna, most nem kellene a könyör- 
adomány keserves kenyerét mindennap ki- 
koldulniok.

Az ember nem csodálkozna a munká
soknak önmagukkal szemben tanúsított nem
törődömségén, ha ezen egylet tagdíjai valami 
magas összegben lennének megszabva. De 
mikor **zen tagdíjak valósággal csak fillér
számba mennek s annak kiadibát meg sem 
érezhetik, akkor megütközve és joggal kérd
heti egy józanon gondolkodó, hogy a mun
kások közönyénél létezik e valami nagyobb?

Minden munkás bűnt követ el önmaga 
és családja eilen, aki idejekorán nem lép 
be a Rokkant Nvugdiiegylelbe, mert miként 
fentebb mondám, igazán csak fillérekről van 
szó s ezl be is bizonyítom.

Ugyanis a Magyarországi Munkások 
Rokkant-Nyugdíi*»gyHében hár»>m díjosztály 
van és pedig az I osztályban heti 20 fillér, 
lehát naponta 2 8 filer, a II. osztályban he
tenkint 24 fillér, tehát naponta 31 fillér, a 
III osztályban ped g hetenként 30 fillér, 
tehát naponta 4 3 fillér.

Ezen tagdíjak ellenében, ha valamelyik 
lag 10 évi tagság után valóban munkakép
telenné válik, a tagdíjosztály szerint állandó 
heti segélyben részesül és pedig az 1. osztály 
után heti 8 kor. 40 fillér, a IL osztály után 
9 kor 80 fillér és a 111. osztály után 11 
kor. 90 fillér. Ezen segélyösszeget hetenkint 
vagy a budapesti központi vagy a fiókpénz
tárak fizetik ki.

Ez nem üres beszéd. Ez nem csak 
nagyhangú ígéret a tagok odaédesgetésére, 
hanem kormányhatóságilag jóváhagyott alap
szabályokon nyugvó tagsági jog, melynek 
betartása felett a belügyminisztérium őr
ködik.

Azért minden munkás a saját jól fel
fogott érdekében siessen ezen jótékony in
tézmény kebelébe. Álljon be a tagjai sorába, 
hogy minél nagyobb számmal tömörülve, 
kérhessük a központtól Csáktornyán egy 
fiókpénztár felállítását.

Jótékony munkát végezne a közjóiét 
és tagjai érdekében az ipartestület, valamint 
a kereskedelmi és iparosifjak egyesületének 
elnöksége, ha ezen országszerte elismert jó
tékony egyesületnek, a Magyarországi Mun
kások Rokkanl-Nyugdijegyletének humánus 
alapszabályait és működését tagjaik sorában 
ismertetnék, azzal megbarátkoztatnák, mert 
meg vagyok győződve, hogy a Csáktornyái 
munkásság, kereskedelmi- és ipari alkalma
zottak jó részének nincs tudomása ezen jó
tékony egylet létezéséről, annak üdvös mű
ködéséről. Mert ha tudomása lenne az egylet 
létezéséről, annak hasznáról, úgy már rég

Az ördög, mint jóbarát.
Irt«: Pont.

Dr. Okosházy barátom fölött negyven esztendő 
viharja zúgott el s tagadhatlan, nem minden nyom 
nélkül. A negyven évből alig húszat aludt keresztül 
puha, illatos ág) ban. ízes falat se került tovább 
eléje, pedig méltóságos urak által adott ebédek 
és vacsorák étlapját nyalakodta végig nem egyszer. 
Húsz évig tartott a boldog élettavasz s akkor a 
kedves apja ura, aki mellesleg legyen mondva, 
eszes ember hírében állott, így szólott egyetlen és 
szintén eszes fiához :

—  Gyerek, benőtt a fejed lágya, megnőtt a 
szárnyad, lendülj neki s repülj A magad lábán 
járd ezután a világot. Gondolj intéseimre s boldo
gulsz. Keresd a gazdagok, a hatalmasok kegyét, 
alkalomadtán add a szegények ajkára is a nevedet 
s végül ezt szívleld meg leginkább, egy asszonyt 
szeress, de az se tudja meg előbb, mint a halálod 
óráján.

S a fiú így tón. S boldogult, ölébe vette a 
Szerencse ritkán látott asszonya, sima útat tapo
sott előtte, olyant, amit illatos rózsák s fényes 
aranjkavicsok szegélyeznek.

így jutott el a negyvenedik életéve utolsó 
napjához.

A nevezetes dátumot hangos mulatsággal ün
nepelte meg. Vasalt ruhás, tisztán öltözött pincérek 
szolgálták, gyöngy ha bős pezsgőt ivott, százforintos 
bankóval fizette a cigányt s reggel, mikor lilásba 
olvadó bíborvörös lehellel festette át a keleti ég- 
alját — gummitalpas kocsin vitette magát körsétára 
az ébredő városkában.

Az ismerősök, kikkel találkozott, emelt kalap 
• pal köszöntötték, több szegény ember még akkor 
! ie sflvegelte, mikor a diszkréten sik ó kocsi túl
ijárt a második utcasoron. Megi. bhenl a leányos 
házak habos fehér függönye is és ózszemű, sóvár 
nézésű leánykák hol várakozva, hol gyűlölet lán
gocskákat szórva —  nézték.

—  Anyus, ott megy a seithetetlen — turbé- 
kolták a reális fi ozófh n 'k hódoló mamák felé s 
aztán bizalmi s kettesben vitatták, hogv milyen 
hatalmas . . . miben utálatos is ez a dr. Okosházy.

Felfrissültén, felére apadt mámorral került 
az íróasztala elé s elégült mosolly; 1 gondolt arra, 
hogy csak így, egyectkén szép az élet. Csak az 
elébb panaszolta * gy к jó  barátja, hogy milyen 
szép patáliát rögtönzött otthon őna^ysága, a 
kedves neje, mikor hazaért s hogyan, hogyansem 
azt vitatta, hogy a bold külön b mint a szerető 
oldalborda, az nem bántja a Incs'pett embert.

—  Szabadít* meg, dók torkain —  kérte a 
cimbora — ettől a . . . . hogy mit nem mondok 
vagy tartsd már oda te is azt a gőgös, boldog vál
ladat Hymen igája alá

Dr. Okosbázy csak nevetett.
— Jó, jó — jeg 'fz le  meg, hogy mondjon 

valamit— irok az alvilágba egy hozzám illő virá- 
gocskáért.

— De el ne feledd !
Ezzel váltak e|.
S most az asztalára tűz a reggeli sugár, ami 

köztodomás szerint, ha nem is melegebb, de színes 
és pajkosabb, mint a déli Végig táncolta az aszta 
apró csecsebecséit, az ujjún a szikrázó köves 
gyűrűt, végül hr vuros bukfenccel pa tant át a 
zománcrsnyelü ppirraetsző késre s higyék vagy

sem, ajkon csókolgatta a nyél egyetlen díszét, az 
aprócska miniatűr asszonykát. Virágos réten an- 
dalgott, fehérbe vesző kékes felhők alatt Okosházy 
csak most nézte meg a parányi képecskét alaposan 
s úgy érezte, hogy a nócske kezében arany fonalat 
lát. ami nyúlik, túl megy a szoba falán, válón 
kapja egy kósza szellőfióka s viszi messze messze 
a húsz éve múlt időkbe. S ott is pergett egy 
orsó, ontotta az is az apróbetüs a ran у fonalat, 
amiről nagyon fura mondások csendültek feléje.

— Nincs puha ágyad . . .  nincs ízes falatod . . .  
a tanyád is hivalkodó, fényes, de üres s fagyos, 
mint a madárhagyta fészek . . . Nem vár rtád a 
hitves puhakaija, pozsgásarcú apróság sem Ölelte 
át a te gógős nyakadat, nincs, aki mondja : Isten 
hozott drága apuskánk 1 . . .  Mert nincs feleséged . . .  
Kösd össze a két rohanó fonál véget, meglásd 
máskép lesz minden . . .

—  Jó — nevette a Doktor az ő fura láto
mását. Lacinak megígértem úgy is, hogy rendelek 
asszonyt.

Lila virágos dobozból levélpapírt szedett elő 
s jó kedvvel rótta a sorokat:

Tekintetes Sátán Lucifer és Társai uraknak
az Alvilágban.

Postafordultával kérem expressz küldeni 
legújabb feleségkatblógusukat.

Tisztelettel 
Dr. Okosházy

Szépen leitatta, borítékba zárta a kész le
velet, keligrafikusan metszett betűkkel irta reá a 
címet, ftp a szolgál akarta becsengetni, mikor 
kopogtak az ajtón s egy angolosan karcsú, jólöltö-



Csáktornyán is fel lehetett volua állítani a túlnyomóan derűit, száraz időjárás uralko- d. u 6 órakor oltárhoz vezette dr. Pozsogár 
fióknénzlárt. dőlt, éjjeli ködökkel. A száraz hőmérő maxi- Rezső Csáktornyái koz- és váltóugyvéd. a

Aki e tárgyban bővebb ismertetést vagy mama 2X 9 C". 7-én. Minimuma 12 C°. lénye» esküvőn mint tanuk dr Hajós Ferenc 
útbaigazítást óhajt, az forduljon bizalommal 16 én. Száraz hőmérő havi közepe 113 C° orsz gyűlési képviselő és Plichta Lajos 
Dénes Béla jegyző úrhoz vagy e cikkíró- (30 év alapján 10 Ö C )  Felhőzet havi közepe letenyei körjegyző szerepeltek. A polgári 
j4hoz .  jo-ea skála szerint 3 7. A csapadék havi esketést az egyházi «»kelést megelőzőleg

-----------------  összege 285 mm. (30 évi átlag 108 mm.) Dénes Béla városi legyző végezte a város-
n inio / и m  Legnagyobb csapadékmennyiség 243 mm. házán.
Ш Ш Щ  щ т  HZ Ш .  ÍT II. lelCM 4-én. Á csapadékos napok száma 5. Ezek -  A Nóegyesület domino estélye. a 

Júliusban rendkívül csapadékos, a nor- között zivatarral 1. Uralkodó szélirány a déli Csáktornyái Jótékony Nöegyesület idei far-
malisnál jóval bűvösebb időiárás uralkodott, és délnyugati volt. sa'i*| m.u *.?. ® . П а.Г 0 rneü
gyakori zivatarokkal. A redukált légnyomás November hónapban az időiárás váltó- a Zrínyi szálló nagytermében. A mulatság 
maxonuma 7603 mm. 27-én, minimuma vékony, inkább derűit, a normálisnál jóval rendezése fényes anyag, sikerrel járt, mert 
7399 mm 24-én A száraz hőmérő hav, melegebb jellegű volt, erős éjjeli lehűlések- szép összeggel gyarapította az egyesület alap- 
közepe 177 C° (30 évi közép 217 C°) A kel s gyakori köddel. A hőmérséklet maxi* vagyonát. Az összeg gyarapításához hozzá
száraz hőmérő maximuma 271 C® li-én , muma 17 9 C® 13-án Minimuma 2 0 C® tárult Hajas József szállodás s a villanytelep 
minimuma 12 5 C® 10 én Felhőzet közepe 21-én. A száraz hőmérő minimuma 1*6 C®. igazgatósága is, akik előzékenységükkel a 
8 2. (10-es beosztás szerint.) A csapadék havi 21-én. A száraz hőmérő havi közepe 71 C° kiadások nagyarányait lényegesen csökken- 
összege 206 7 mm. (30 évi közép 100 0 mm.) (^0 évi közép 4 4  C°) Felhőzet havi közepe, tették. A mulatság külső fényét nagyban 
Legnagyobb csapadékmennyiség : 52 9 mm. ^— 10 skála szerint 5 8. A csapadék havi | emelte a szerencsés ötlet, hogy a táncosnők 
7-én. A csapadékos napok száma 20. Ezek j összege 64 8 mm. (30 évi közép 73‘3 mm.) j dominóban jelentek meg A szebbnél-szebb 
között apró jégesővel 2, zivatarral 8. Legnagyobb csapadékmennyiség esett 6-án : j jelmezek változatosságot vittek a láncterembe

Augusztus első felében változékony, 23 0 mm. A csapadékos napok száma 10, s bájossá és derűssé lették a táncestélyt. A 
hűvös időjárás uralkodott gyakori esőzéssel, volt. Zivatarral 1. Uralkodó szélirány a déli j zenét Balogh Károly kitűnő bandája szol- 
mely a hó másik felében száraz, meleg jel- és délnyugati volt. gáltatta, mi csak fokozta a jó hangulatot,
legüvé változott, éjjeli ködökkel. A száraz Decemberben változékony, ködös, gyak- mely a késő hajnali órákig együtt tarlóba 
hőmérő havi közepe 17 9 C°. (30 év alapján ran szeles időjárás uralkodott, a hónap utolsó a mulató közönséget. A táncmulatság felűl- 
20 2 Ce) A száraz hőmérő maximuma 270 harmadában erős fagyokkal és bő havazás- fizetői voltak: dr. Hajós Ferenc 18; Pethő 
C°. 5-én. Minimuma 114 C°. 16 án. Felhőzet A száraz hőm. maximuma t3 0 C®. 4 én. Jenő 15; M sler ch Aladár, Kovát? János, 
közepe 4 7 (10-es skála szerint) A csapadék Minimuma 12 0 C°. 20 án. A száraz hőmérő dr. Lász ó Béla, dr. Isoó Viktor, Slrausz 
havi összege 42‘9 mm. (30 évi közép 100ő ! h«vi közepe 0 9  G° (30 év alapján 0 4  C®) Sándor, Imrey Ferenc -pát-plébános 10 — 10; 
mm.) Legnagyobb csapadékmennyiség 8 7 j Felhőzet havi közepe (0 — 10 fokozat szerint) özv. Bernyák Károlyné, Vajda Andor 8—8; 
mm 14-én. A csapadékos napok száma 14 50 Csapadék havi összege 88 0 mm. (30 Mózes Sándor, Wollák Re/ső 6 —6 ; Simon 
Ezek között zivatarra! 8. Uralkodó szélirány évi közép 56 1 mm.) Legnagyobb csapadék-; Lajosné. Szalmey Józsefné, Beszterczey Gá- 
az északi és déli volt. mennyiség 24 óra alalt 40 7 mm 29-én. A Horné. Heinrich M ksu, Schi ffer R zső,

Szeptemberben nappal enyhe, éjjel hűvös, csapadékos napok száma e hóban 13 volt J Scheffer Tivadar. Bened kt Ármin, Hirschman 
ködös időjárás uralkodott, gyakori zivataros | Ezek között hóvá! vagy havas esővel 8. Adolf, dr Wollák Béla, Morandini Bálint, 
esőkkel. A száraz hőmérő maximuma 28 6 Uralkodószélirány az északi és délnyugati volt Morand m Román, Mayer Áiinin, Dénes Béla, 
C*. óén. Minimuma 7'4 C® ^4 én. A száraz { P o les in szk y  Emil (özv dr Krasoveclgnácné, Prostenik Gusztávné
hőmérő havi közepe 15 3 C° (30 évi közép ______ áttanító, meteor, észlelő. ő _ 5 ; Zrínyi Károly, Bencsák Stana, Pálya
15 8 C®) Felhőzet havi közepe 0 — 10 skála! fr ~ , v  - Mihály, Kayser Lajos, dr. Hídvégi Miksa, dr
szerint 47 A csaptdék havi összege 77 2« ** ^ г Ь  u  Ь  i t .  Schwarz Lajos, dr Woií Béla, Binder Károlyné
mm. LMguagyobb cs*p dékmennyiség 22 3 „  Xf £ — Kreutz Lipót, Heissenbergcr Ferenc,
mm. 19 én. A csapadékos napok száma 13. . Л  Ä  H rschniann L‘ o. Pataky Kálmán. Heilig
Ezek között jégesővel 1 (19 én). Zivatarral 5 « / / i ^  Jó' sef* (ir; Kovacs L,^ót;  Bá,inl JeiJÖ*

Októberben— az 1— 2 csapadékos napot Fagyos, ködös, borús minden. László, Vágbi Olga 3 — 3 ; özv. Molnár Jó
leszámítva — a normálisnál jóval enyhébb, Nlacaan m ézes rózsaillat. ! zsefné. Bezerédy nővérek, özv. Szinkovics
---------------------------- -------------------------------------- ’ Ereszaijrói, zöld levéltől!£ <>rncné- MencseY Károlyné, Kelemen Béh,
Zött úr lép tt eléje. Meghajolt s kifogástalanul úri, Nem hord * ssél selyemszálat. ^ yu l* , H » w r  Izidor, D ivéky Ödön,
ráeső lássál jelentette: Hervadt avar, deres gallyak Sm ger j\ , AlilOilOViCS Józ>efne. Mik Szilárdné,

— Parancsára, Nagyságosuron, Sátán Lucifer: Körtük az 6n tany&mat. Nádasdi Nándor, dr. Huszár Pál, Benedikt
vagyok. Nagyságod ugv n a katalógusomat kérte, Eat л boldog pjci féatket Béla, F*»jér Jenő, Sztbényi La;os, Slőger
de 1,1 vajIJfOk h'-lyette magara. S újból meghajolt -  Boldog. Mse én Шкот benne! Béli., Wollij. r MárK, Túlh Dezső, Pólyák

-• ?.r Okoehásy némi habozás után «  kerti- . . .  Mennyit sirtunk és  daloltunk. M álvás özv Koniár Bálii.tné 2 - 2  • ÁcsПváltotta immár nem ismeretlen látogatójának, , - . • *  i\o|)jdr ud iu iiue  4 6 ,  Ats
szivarral kínálta s szemközt ült vele Még csodál- r nn János, Grau Géza, Somló Bendegúz, Wei&z
kozott is, milyen szép szomorú esetne van az, Benne szőttem ezen Almot Miksa, Radó Alfonz, Váradi A lajos, N. N,
ördögnek . . . .  Persze, azt is feketébbre festik, Napsugárból, holdsugárból, S iPUeily O lló 1 — 1 koronával А I f lűl-

mint - t:ur.m, kert,« a doki«,, ulán kert- 1 “  H Z jZ S L l ^  Г *hetnök a tárgyalást. Villanytelep igaígatósúgának ez utón is hálás
Lucifer úr bókolt: Aa én 1япУ&т kagylóhéja, köszönetét mond az egyesül* ! elnöksége.

„x  ” . Felesleg- s, Nagyságos Uram a katalógus. ^ ö d Z ü t s e ^ h a r ^ l ’ -  Köztudomású, hogy a csukamájolajat semmi
Három-féle árum van : olyan, ак| az agyával gon- sem pótolhatja, mert tnitsem emészt a gyermek
dolkuzik, olyan, aki a szívével s a harmadik mi- j 8 s ,ees*cl)h л világon. könnyebben, mint a tiszta csukamájolajat. E könnyű
bőség, aki egyáltalában nem gondolkozik. ! Künn köd viv az éji fénnyel, j emészthetőségben rejlik a titka az olaj lápértékének,

—  Helyes uram, e/ZH| rendben volnánk; de Ezüst eső  hull a tájra. ezért tehát nem mást mint ZOLTÁN féle csuka
szükr-éví« m volna holmi kiilsó leírásra. — Milyen jó, hogy az embernek májolajat adjunk a gyermeknek. Üvigje 2 korona

A sátán legyintett; fölényes mosollyal beszélt Bajusszal is van m unkája!. . . Zoltán B. gyógyszertárában Budapesten és a gyógy-
tovább: K  G szertárakban.

—  Nagyságos Uram, ha én mondom . . .  ha _____  * __ Тагааякпг Л • тл » u knr
én akarom, Istennőnek titulálják az emberek. Ez —  Kerelem. Lapunk folyó hó 1-ével a e hó 6-án Zrínyi'Károly alelnök elnöklete nem okoz akadályt. Hanem, amint lathatja is YYYi.ib i * .. , .. “  I,iyi «varoiy aiunoK MnoKieie
Nagyságod, szokatlan vendég vagyok itt. Helyese!»- , ' У* gyedébe lépett, alatt rendes évi közgyűlést tarlóit. Miután a
ben kevesen látnak. Uraság idhoz is, kedves húgom, ez. alKalüm,nal tiszt leltel kérjük clőfize- válaszlmányi gyűlés a közgyűlést megelő- 
a kis csacska Szerencs-« küldött, akinek — tán tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, zőíeg ennek tárgysorozatát előkészítette a 
mondanom sem kell, különös kegyence, Nagysáeod. я kik pedig előfizetési díjjal hátralékban közgyűlés egymásután svnrssti láruvalla le
S azt üzeni, az én zzép hugicén. í.ogy maradjon vannak, azt mielőbb beküldeni Miveaked- a kdűzölt ponfoka, A Uvalvi 'zlmadáeok
csak hű hozza Nagyságod, ne kössön velem üz- jpnpif , л»ьг. ы а t___ u . i . H 1 UKíl1, л l -i\aiyi szdinaunsoK
letet, mert úuyis hiába küldi vissza a megvett . , j á’e ír .r  ̂  ̂ ‘ . fenn- helybenhagyása s a felmentvény megadása,
árút, elvinni elviszem ugyan, de az árúnak — a a г  ьп'я Tisztelettel a kiadóhivatal továbbá az ez évi költségvetés megállapítása 
fuccs I Esküvő. Piichta Béla Csáktornya- után sorra került a tisztuiítás A tisztujítás

lemét meghajolt a vendég s köszönve távozott, vidéki körjegyző Olga lányát folyó hó 5-én egyhangúlag ej Ideit meg a régi tisztviselők
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újra való megválasztásával. E szerint elnök 
lett: Zakál Henrik; alelnök Zrínyi Károly; 
titkár Haksch Ferenc dr.; pénztáros Pólyák 
Mátyás; ügyész Hajós Ferenc dr. ; gazda 
László Béla dr., könyvtáros Polesinszky Emil. 
A választmányba a régieken kívül még 
Muzikár Ferenc, Morandim Román és Sáiosi 
István tagokat választották meg. A hírlapok
nak árverés útján történt bérbeadása után 
még Pólyák Mátyásnak köszönetét szavazott 
a közgyűlés a társaskör anyagi ügyeinek 
pontos, buzgó vezetéséért. A Társaskörnek 
ez idő szerint 62 rendes tagja van.

—  Iskolaépítés. A kotori állami elemi 
iskola kibővítésére, illetve igazgatói lakás 
építési és a jelenlegi lakás 2 tanteremmé 
való átalakítási költségekre a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter 16699 К-t engedélye
zett. Versenytárgyalás Zalaegerszegen az áll. 
építészeti hivatalban 1914. január hó !9-én 
tartatik meg.

— JŐ tanács. Egy újságolvasó megfigyelte, 
hogy az országos meteorológiai intézet és a »Meteor« 
idójóslásai többnyire ellenkezők. így e hétre is az 
egyik esőt, a másik hideget jelez. Bármelyik kö
vetkezzék is be: meghűlésnek vagyunk kitéve s 
ilyenkor haszáljunk »Réthy« féle »Pemetefű-cu
korkát«, mely csak akkor valódi, ha minden do
bozon a készítő »Réthy Béla« gyógyszerész neve 
rajta van.

—  Kölcsönügyek. Zalavármegye árva
széke múlt gyűlésén elhatározta, hogy a 
pénzkészletre való tekintettel, az eddigi be
érkezetteken kívül március elsejéig kölcsön- 
ügyeket nem tárgyal.

—  Az állam vasúti bérletjegyek meg 
hOSSzabítása. A m. kir. államvasutak által 
az 1913. évre kiállított kedvezményes árú 
évi bérletjegyek és a m. kir. államvasúti *és 
a kezelésében lévő helyi érdekű vasúti éves 
ezabadjegyek érvénye 1914. jan. 31-ig bezá
rólag meghosszabbíttatott. E meghosszabbítás 
a lejárt rendesárú bérletjegyekre és a félárú 
jegy váltására jogosító arcképes évi igazol
ványokra nein terjed ki.

—  Állandó mozi. A Heinrich-féle mozgó 
színházban a múlt héten A kalandor és a 
Győzelem vagy halál drámákat mutatták be 
mint sláger darabokat nagy közönség előtt. 
Különösen utóbbi darab keltett nagy hatást 
nemcsak drámai küzdelmeivel, hanem 
technika összes legújabb vívmányainak igény- 
bevételével az előadás során. Mint kiegészítő 
pontok szerepeltek: A tükör, Manó boxbajnok, 
Martion halála, Ne légy kíváncsi, Aladár 
szobrász lesz stb. részben humoros, részben 
drámai vonatkozású apróbb darabok.

— Mulatság. Az áll. és törvényhatósági 
altisztek és szolgák jan. 4-én a Pecsornik- 
léle vendéglőben láncmulatságot rendeztek. 
A mulatság egy kis jövedelemmel járt, melyet 
a helyi csoport pénztárába fizettek be

—  Orvvadászok. Ezen cím alall múlt 
vasárnapi számunkban egy nagykanizsai 
laptársunktól átvett hírt közöltünk. A hír 
szerint szomszéd Robád hegyen utóbbi idő
ben az orvvadáezok nagyon elszaporodtak, 
így Kodba Béla, Koczen György, Levacsics 
Elek és Ozmecz Péter is nagy kárt lenné- 
nek a hegyvidék vadállományában. A hét 
folyamán Kodba Béla bírótól levelet kaptunk, 
melyben tiltakozik a közlemény ellen, mert 
ők nem orvvadászok, mindegyiknek vadász
jegye van. A kijelentés valódiságában nem 
lévén okunk kételkedni, a hírt átvett formá
jában ezennel helyreigazítjuk.

—  A motorbenzin mérsékelt ára. A 
kereskedelemügyi miniszter, a soproni kama
rához intézett leirata szerint, az adómentes

motorbenzin mérsékelt eladási árának szabá
lyozása tárgyában a hivatali elődje és a 
hazai kőolajfinomttó gyárak között 1909. 
évben létrejött megállapodás hatályát 1914. 
ev junius 30-áig meghosszabbította. Ez in
tézkedéssel kapcsolatban a motorbenzin mér
sékelt vagyis a kisiparos által fizetendő ára 
1914. március 31 éig terjedő időre, illetőleg 
további intézkedésig métermázsánként 24 
(huszonnégy) К-ban állapíttatott meg. A mi
niszter leiratáról az érdekelt körök, amelyek
ben a megállapodás megújításának késése 
nyugtalanságot keltett, bizonyara megnyug 
vással értesülnek.

—  Tánciskola. Mayersberg Frida lánc- 
taniolyama t. hó 7-én megnyílt. Jelentkezni 
még folyton lehet Zrínyi-szálloda 1. em. 9 
Külön Tangó kurzus csoportonkint, úgyszintén 
egyesek részére.

—  Síkosak a járdák. Panaszlevelet vet
tünk, melyben egyvalaki panaszkodik, hogy 
a vasút felé vezető Uj-úton, dacára, hogy 
óvatosan lépkedett, mégis hanyattvágódott. 
A balesetnek oka a gyalogút síkos volta volt. 
Megkért, hogy tegyük szóvá az ügyet az új
ságban komolyabb szerencsétlenségek mege
lőzése érdekében. Amikor az esetet, mint 
aránylag elég jól végződött balesetet regisz
tráljuk, a levélíró kérésének is —  noha köz
vetlen tapasztalásból tudiuk. hogy erre vo
natkozólag a városi elöljáróság mindenkor 
előrelátóan intézkedik —  eleget teszünk, hogy 
a városi hatóság figyelmét a gyalogjárók és 
átjárók téli gondozására felhívjuk. Az átjárók 
és az Uj-út síkosságán egy kis homokkal 
könnyű segíteni, a többit meg a háziurak 
végzik, akiket erre már úgy is felhívtak.

—  Leforrázott gyermek. Szivreható sze
rencsétlenség történt e hó 4 én Szentmargit- 
hegyen. A három éves kis Szencsár Lajos a 

I konyhában játszott, miközben egy edényből, 
I mely egy széken áliott, a forró vizet magára 
I öntötte, mely egy pillanat alatt leforrázta. 
IA forró víztől támadt égési sebek halálát 
okozták a szerencsétlen kisfiúnak. Két napra 
rá kilehelte lelkét. A vizsgálatot a szülők 
elten megindították.

—  A Gazdák Biztosító Szövetkezete legkö
zelebb saját otthonába, a Kálvin-tér és Rádai-utca 
sarkán épült 5 emeletes impozáns palotájába 
költözik. A Baross-utcai b '» ház már érek óta szűk 
volt a nagy mértékben fejlődő magyar intézetnek, 
mégis nem siettek az építkezéssel, hanem egy ked
vező telekvételro vártak. Az 5 emletes palota közel 
3 millió koronába került és a »Gazdák,« a »Gond
viselés« és a »Budapest,« tehát a 3 intézet iroda- 
helyiségein kívül 140.000 korona bért jövedelmez. 
Most már az összes magyar intézetek saját há
zaikban székelnek а Мацуаг Francián kívül, amely 
szintén most foglalkozik egy saját intézeti ház 
kérdésével.

—  Milyen nyelven beszélt K risztus?
Ujabbi kutatások szerint megdőli az a ré
gebben kialakult felfogás, hogy Krisztus la
tinul beszelt, hanem nagyon valószínűnek 
látszik, hogy Krisztus a zsidók népies nyel
vén beszélt, mely nem a héber nyelv volt, 
hanem egy, Perzsiában dívó dialektus, amely
nek suzsi volt neve. Ez a dialektus időközben 
teljesen elveszett s csak a belőle kitejtődött 
uj sziriai nyelvben találni nyomát némely 
kifejezésben.

—  A zalai kivándorlás ellen. Bizottság 
alakult a zalamegyei kivándorlás megakadá
lyozására. Hallatlan arányokban növekedik 
Zala vármegyebői a kivándorlás. Most már 
nemcsak Amerikába, hanem Németországba 
is százas csoportokban menekül a nép. Zala-

------------------------------------------------------------------------------- ----- -— --------------------- _
megye vérveszteségeit évről-évre konstatálják 
a sorolásokon, az utolsó hónapokban pedig 
látták a póruljártak és elfogott szökevények 
nagy számából a határrendőrségek. A baj- 
magi a belügyminiszter olyan mélyen fekt 
vőnek, annyira meggyökeresedettnek látja, 
hogy sorompóba állítja a kivándorlás ellen 
a társadalmat is. Most újabb körrendeletét 
intézett a törvényhatósághoz, amelyben olyan 
eszközök kitalálására és megtételére szólítja 
fel, amelyek csökkenthetnék a kivándorlást. 
A miniszter azt ajánlja, hogy a hatóságok 
alakítsanak bizottságokat, amelyek a kiván
dorlás okait iparkodjanak kideríteni és leg
változatosabb eszközökkel hassanak a népre 
a kivándorlás megakadályozására. Zalame- 
gyében valóban nagy a szükség a kivándorlás 
elleni küzdelemre. Eddig csak csendőri, 
szolgabírói érvekkel próbálták meggyőzni a 
népet a kivándorlás veszedelmeiről, ez a 
változatos fegyver azonban csődöt mondott 
minden erélyével, íurfangjával együtt. Követ
kezik a társadalmi akció, amely pedig semmi 
eredménnyel nem kecsegtet. A kivándorló 
nép Zalamegye legalsóbb rétegeiből kerül 
elő a maga roppant tömegével, ehhez a ré
teghez azonban nem érnek el a megye vezető 
társadalmi köre.

—  Díszítsük fel lakásunkat színes művészi 
képekkel. Ha olvasóink egy levelezőlappal a 
Kepes Hét kiadóhivatalához fordulnak (Bpest, 
V., Visegrádi-u. J 3/a) jóformán ingyen abba 
a kellemes helyzetbe juthatnak, hogy lakásuk 
falait igazán művészi képekkel díszíthetik tel.

— BÚCSÚSZÓ. Mindazoknak,kiktől Krapi- 
nára történt áthelyezésem alkalmából el nem 
búcsúzhattam, ez úton mondok »Isten hoz
zád «-ot. Tartsanak meg emlékezetükben. 
Mansved Horvalek hitoktató.

I R O D A L O M .
—  Képes Hét. A Képt s Hét újévi száma rend

kívül díszes kiállításban jelent meg. A nagyvi
lágból vett képei nagyon érdekesek. Sok aktuálílás 
került ezúton a rovatba, mellnek soián az évi 
kiónikáról a Képes Hét beszámol. Kiválóan éidek- 
feszítő a közleinéuy, mely egy afrikai áiarcosmu- 
latság leírását foglalja magában. A gyermekviágot 
érdeklő apróságokon kívül a Humor rovata is

I nagyon mulattató. Szépirodalmi ré-zét képezi az 
: Őszi rózsa regény (most indult meg); Az arany 
í és Tolvajok című elbeszélések, továbbá A megtért 
! lelkész és A két rózsa neves íróktól. A lap elő
li] zetési ára negyedévre 2 50 К s mutatványszámot 
1 kívánatra ingyen és hérinentve küld a kiadóhivatal 
Budapest, V., Visegiádi-u. 13/a.

—  A Magyar Figyelőben Herczeg Ferenc 
1914. című vezető cikke a jövő perspektíváit ke
resi; gróf Tisza István szellemes és mélyen járó 
cikkben a koalíciós korszak egyes inkonzekven
ciáira mutat rá; Lövik Károly »Görgey« című 
cikkében az egykori diktátorról mond el érdi kés 
feljegyzéseket, mígdr. Vadnay Tibor néhány modern 
poiitikai problémáról értekezik. A szépirodalmi 
»észben találjuk Farkas Pál »Lavogna tábornok« 
dmű érdekes novelláját. Adorján Andor »Bulgária 
a keresztúton« címmel számol be Bulgária mai 
belső politikai helyzetéről. Seress László pedig 
Napoleon Balkán politikájáról közöl alapos tanul
mányt. Kádár Gusztáv »Az utca közgazdasága« 
cím alatt foglalkozik azokkal a jelenségekkel, me
lyek a legutóbbi gazdasági krízis során léptek fel 
Budapest életében. A gazd tg »Feljegyzés« rovatban 
többek közölt Marczali Henrik írására találunk. 
Kemény Simon az utóbbi két hét színházi cseme
géiről számol be. Néhány legutóbb megjelent 
könyv bírálata és gondos »Külföldi Szemle« re
keszti be a tarta'raas számot. A Magyar Figyelő 
szerkesztősége és kiadóhivatala Budapest, VL, 
Andrássy-ut 16. Előfizetési ár egész évre 24 korona.
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MEDJIMURIE
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z r í n y i  k á r o l y .

Söradóik
P A T A K I V IK T O R .

IodotelJ 1 vlMtnik
S T R A U S Z  S Á N D O R .

Od kraj novoga leta.
ProSla je 1913-a godina i to moremo 

reCti, da nesreAna godina. Néje nam bilo 
teáko se spriCavati od staroga leta, kője 
nam je vnogo brige, áaloeti i teákoCe zav- 
dalo. Raját se ovth prvih danov novoga leta 
nadjamo i Cekamo, da ovu leto viáe bla- 
goslovnih danov budemo imali, koji su nam 
i vnogim tak falili vu minuCim vremeno.

Trinajst varmegjijih stanovnikov je po- 
bodila boája kaátiga, kakti povodnja. Kad 
je silje najrumeneáe bilo, rezléjala se voda 
i odnesla célú letinu. Vnogi i vnogi se za- 
hodil velike brige áalosti, célé pokrajine su 
stradale svagdaánji kruh, ali s vun toga i 
céli orsag je áalostno Cutil izvanredno vré 
me. Boj na Balkanu, od kojega smo veC 
tuliko pisali, strahovitno peuez nas je koátal 
К tomu pák su lak penezi zginuli, как da 
jih niti nebi bilo. Gde pák ga néga penez, 
tam ga né tergovine, obrtnosti, poduzeCtva. 
NiSCi je né ufal nikaj zapoCeti. Na hiljadi i 
hiljada ljudstva je bilo bez posla, né samo 
prinas, neg i po célim svétu. Íz Amerike 
ladja za ladjom ide proli Europi, koji su 
tak nevrejno ostavili domovinu. Svaki se 
íuri nazat, jerbo niti vu bogati Arneriki 
néga nikakvoga dela. Denes je niti tam né 
moCi peneze zasluáiti.

Так áalosten je kip proánoga leta, zato 
smo se lak lehko íz spriCali od staroga leta 
i zato Cekamo i как nebi Cekali jedno bla- 
goslovneáo leto.

Sad od kraj leta prosimo, da se nam 
slehkotiju brige, da se nam dovrái i spuni 
nada. Prosimo, da jedenput mir i radost 
nastane vu ovim orsagu. Prosimo, da bi 
mir bil po célim svétu med ljudetvom, 
jerbo razno vu minuCim vremeno áalostno 
smo izkusili, da boj néje samo onomu or
sagu na kvar i áalost vu kojem traja, vu kojem 
krv prelévajo, neg i onim, koji né su se vu 
boj zméáali, как uaprimer mi, pák itak stra- 
hoviten kvar nas je postigel né samo vu 
penezi, neg vu svakitn poslu minuCu leto. 
Né smo bója tirali, pák i bez toga na hiljada 
strauih smo vnogo kvarni bili.

Nadjamo se da ova letina boláa bude, 
как je be la. как je bila ona, na mesto koje 
je stupila. Naáa domovina onda ima blagos- 
lovnu letinu, kad obiljno zraste svega na 
plodni zemlji. Kad obiljno imamo silja, od 
mah se razmaha tergovina i meátrija; taki 
zadovolje dosta dela dobi marl|iv delavec, 
odmah эй penezi, ako siromaáko Ijudstvo 
ima gde zasluáiti. Ako pak je zloCesta letina, 
néga tergovine, néga dela i poleg toga néga 
penez.

Bazmi se anda, zakaj áeli jeden dru- 
gomu na novo leto puno vina i páenice к 
tomu boájega mira. Jerbo ako po naáih 
bregov zadosta vina, po Iép;h ravnicah vnogo 
páenice zraste, к tomu pak mir je po svétu, 
svaki more reCti, da blagoslovna letina je 
bila.

Nemoremo reCti to za proáto 1913. 
leto. Niti su bregi dali tuliko vina, kuliko

su to od kraja Cekali, niti pak su ravnice 
dale do9ta 2itka, к tomu pak smo vidli, 
kakov mir je bil célo leto. Gorice i sadov- 
njake je tuCa potukla, ravnice je voda ob- 
lejala. Gde pak su zavremena mogli 2itka 
po2eti, tak poleg vnogo de2dja vu kri2i vu 
snopju se je skill i na polovicu uniätil. 
Predlanjsko leto je takodjcr je né bilo iz- 
verstno, ali itak je za to par inilljun meter- 
centov viáe zraslo, как se iz öve Statistike 
vidi :
Zraslo je : 1912 leta 1913 leta-

Páenice 47 17 4119
Zita 13 75 1227
Jeómena 17 38 15 27
Zobi 1527 1738
Kuruze 46 24 34 82
Krumpira 48 75 43 98

sve skupa: 188 56 164 91
Dakle 1912 ga leta je 23 65 milljun 

metercentov vise zraslo, как 1913-ga leta.
VeC s öve Statistike se vidi, da ako i 

ovu 1914 leto bilde takvo, как su öve dvé 
bile, opet nebudemo mogli reCti, da sad smo 
zadovoljni.

Bog nas blagoslovi i daj nam jedenput 
blagoslovno letinu.

Fondanje hruádov.
S med kukcov najvekSi neprijatelj je 

i najvekSi kvar déla poljodelavcom hruáó. 
Poleg pro2drljive i pohlepne narave tak

Narodna.
Svaku vödör, kad su zvezde Stisnulo ga neka) v srcu. 
Zasijale u daljinu; Cudne su ga poSle sluti,
Pod prozor je njeni doSel. Né je mu se to joS sbilo, 
In sviral je mandulinu. Pak pe doSol bezbroj puti.

Sviral je on t&k ljubezno, Podel tolaiiti se je,
€ulo tak se mu je iivo . . Da bu doáel drugo veder,
S melodijom drage pesme, Dók rastira eme misli,
Na prozor je njo zazivo. Dók se mu utiii démér;

A ona je onda doSla, Al kad hode da odide,
Kakti zlato — divne kose. Da svom domu tibo krene,
Gugala sta, pjevala sta, Se mu oko gór u sobi
Da veselo tak dulo se. — Na dvébséncab mahzadene.

AI kad jedno veder dojde, Viäe nije doSel svirat . . . 
Nevidi nje milo lice. Drugi dán su ga za vrtom
Zatvoren je ostal prozor, Krvavoga — s mandulinom
Zabadav je diral Xice. NaSli s prestreljenim srcom.

Kutnyäk Márton.
Budapest.

Starec Marko.
U naéem lépőm Medjimurju, pred ne- 

koliko leírni, Äivei je Ciovek, kakovi devet- 
deset let star, poznali skorom vsakomu 
malomu detetu, po imenu Starec Marko. 
NaS Marko bil je jako poSten, prehodil je 
mnogo sveta, i mnogo kaj takvoga do2ivel. 
On ti je bil vu boju u Francezkom, i tam 
se je hrabro borii proli neprijatelju. A pri

hiái bil je navek miren, poálen, vesele na- 
ravi, marljiv i delaven как Cmela.

Sve do zadnjih let, delal je na polju, 
kajti je navek bil zdrav как zdravo jedro. 
No veC je bilo nekuliko let, kaj je on os 
labil, i nije viáe bil za delo, zato je on 
ovo pomenkanje hotel zdrugim nadoinestiti. 
Svaki veCer, kad je druZma dovrSila svoj 
dnevni posel, morala se je u toploj hiái 
okolo starca skup ziti, как piáCenci okoli 
kvoCke, a on njim je tu pripovedal, kaj je 
vu svojem iivlenju doáivel dobra i zla, a 
zviin toga podvuCaval je svoju druZitiu, как 
dobra mail svoju deCicu, kai i как imaju 
delati da budeju sreCni i zadovolni na ovom 
svetu, da veC ovdi áivejo kakli vu raju.

A druiina ga je ljubila, kakti dober 
den vu leli, i rado posluáala navuk Starcov, 
kajti je Starec muder, a i mnogo je svela 
videl, pak i zna pravo razIuCiti dobro od 
zla. Starec je podvuCaval svaki vei'er svoju 
druáinu, a zvun toga njim pripovedal kakvo 
pripovedku, ili kakov dogodjaj iz svojega 
áivlenja. I ja sem ti dragi brat, koj Citaá 
»Medjimurje«, nakanil sve na tenkom izpi- 
sati, kaj je Starec kojega veCera pripovedal, 
kajti ovo bude jako hasnovito. Ja ti budem 
pisai, a ti dragi brate Citaj!

Prvi vecer.
Poslu án ost.

Starec Marko sedi veC pri toploj peCi, 
a okoli njega spravla se druáiuica, da Cuje 
kaj bude Starec Marko govoril, kajti je 
Marko mudra glava. Kad se je druZ nica 
okoli Starca zjedinila, pregovori Marko svo- 
jini milim OtCinskim glasom : Dragi moji! 
danas vam prviput vu ovom Novorn leta 
poCimlem pripovedati i podvuCavati vas. 
Navek ste me posiuSali, i nasleduvali, как 
uasleduju ovcice glas pástira svojega, a ja 
se nadjaiu, da budele me i od vezda nas- 
leduvali, i posluáali, kajti koj posluäa dobro, 
on ne pózna zla. Denes sem vam nakanil 
govonti od posluSnosti, a to zato, jer je 
posluánost как i inajka, koja sve vu lepom 
redu uzderáava. Gde posluánost vlaiia, tam 
je mir, tam je sreCa i blagoslov Boáji, * 
gde pjsluánosti néma, tain vse prepada. Ako 
uaprimer, dragi moji, u hiái druáina nepos- 
luáa gospodara avojeg.i, kaj on zapoveda 
dobra, kaj biva iz log»? Nered, nemir, 
évadja, gospodarstvo prepada, a gdo je tomu 
kriv? Kriv je on, koj ueCe da posluäa, kaj 
mu se na loíi. Vu naáoj hiái, hvala dragomu 
В >gu, sve je vu lepom redu, svega imademo 
dosti, s Cem Big deli; Vuflvamo se vu miru 
svega dobra. Odkud to biva? Kajti jeden 
drugoga bratinski poslnäate; i kaj vam gos-
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veliki kvar déla i tak sve unidti gde se 
zapova, da se proti tomu po svakim putu 
braniti moramo. To zahtéva najpredi oduas, 
zakón, ali zahtéva i zdrava pamet. Koj nap- 
rimer eadovnjaka ima, on bi rad i nekakov 
hasén odnjega, ali Ci se ne brini s njim, 
bormeS mu je na vekéi kvar, как na hasén. 
Zakón ovakomo jednako zapovéda hruáóe 
fondati, dakle to néje istina, da on, koj samo 
jeden falaCek zemlje ili vrta ima, da on to 
ne mora, on je od toga odslobodjeni. Svaki 
jednako mora zakona zvrSiti i posluhnuti. 
To nikaj nevalja, ako jeden Clovek pogteno 
zverái svoje duínost, drugi pák né. Zabadav 
je nag posel i trud, ako svi skupa jednako 
se ne branimo proti nevolji. Ako samo v 
jedni mesti se nő sfonda taj nevaren kukec, 
odovud se rezäiri po onih mestah gde su 
poätenu i vredu zesna2ili od toga bésa svoje 
imanje i tak dugo se bude tarn zaderiaval, 
doklam sve unidti, dakle doklam za po2drti 
üstje ili korenje najde.

HruäCe fondati je veC zato vazno, da 
obranimo drevje barem onda, doklam jog 
Cisto mlado üstje ima, jerbo ako hruőói na- 
protaletje na mlado listje vdereju, tak ga 
poZdereju, da siromaäko drévo mora se po- 
suSiti.

Po drugoC zato je vafcno i potrébno 
to uevarno stvar sfondati, jerbo ako to ne- 
napravimo, tak nam zasmradijo zemlju, da 
se jih nebudemo mogli reSavati. Na hiljada 
i hiljada jajcih pustiju vu zemlju. Iz jajcih 
Crvi zidu vun, koji vu zemlji 2iviju i od 
silja korenje ídereju. Stém рак tak veliki 
kvar moreju napraviti, da negdi céli falat 
Ziíka uniStiju i onda si premiglava gazda, 
как to more biti, da je njegvo 2ito ili päe- 
nica tak pleäiva, barem je dobro seme po- 
sejal i na falatu néje voda stala. To si 
skorom niti jeden ne misli, da toga izvan- 
rednoga kvara su mu hruSci napravili. Kad 
najdete na vrtu naprimer ovehjenu glava- 
ticu ili paradejza ili papriku i. t. d. probajte 
s prstom rovati, budete vidli da pod ko- 
renjom najdete béloga Crva з hrdjavom gla-

podar nalo2:, to vCinite z veseljem; jeden 
drugomu zdobra vu delu pomaiete, i tak 
vám ide sve s pomoCjom Boijom sve vu 
redu. Ali poglednite vi nadega suseda Pavla 
NesretniCa. Ón ima desetput viáe imetka 
как mi, a desetput menje kruha как rni. j 
A kaj je lomu krivo? NeposluSnost. Ka|t» 
kada go.^pod ir druiim veli iti na delo, onda j 
jeden potegni rep sím, a drugi potegni tarn, 
pak ostane polje na pol neobdelano. Jeden 
dela ovo, drugi ono, svaki hoCe drugomu 
zapovedati, ne pak da posluda kaj mo gos- 
podar reCe. Pak potom nastanaju svadje, i 
nemir vu hi2i.

Nema blag0 3 lova Boijega, pak to sve 
zaradi neposluänosli. »Zato dragi moji, p'»slu- 
Sajte navek glas svojih predpostavleriih, 
kajti oni vam segurno neCeju z!o, nego 
dobro. Ako ti gospodar zapove: delajto, a ti 
zveseljorn to vCini, ako ono, pak zvräi i 
ono, pak bude vam navek dobro, i sreóa 
pri hi2i. Ziveli budete lepo zajedniki, i bla- 
goslov Bo2ji bude zverhu vas, i vage hi2e, 
как je i do vezda navek prinas bilo. JoäCe 
jedenput vclim "vam: Posluänost, i opet 
posluSnost naj vam bude prva, pak budete 
sreCni, a denes tjeden pokazal vam budem | 
toga vise, kaj bude vam dobro vu del doälo, 
Pak Bog zvami!« Oietics M átyás.

(Drugiput dalje.)

vom. To je od hruSCa Crv, koj tri leti 2ivi 
pod zemljom.

Так je ravno i na polju. Jedno vréme 
se 2itek lépi zeleni vidi, potlam pak su tu 
i tarn prazna mésta, jerbo Crvi korenje po- 
jeju i mlado bilinje se posuäi.

Istina, da sad je né za taj posel vréme, 
niti ne pidemo zato, neg da svakoga gospo- 
dara za vremena spomenemo, kaj mo je 
du2noet. Spomenuli pak smo se zato sad, 
jerbo letos je termin hruSCom, da na milljune 
budejo po drevju gamazili.

Nairne hruőC takov 2ivot ima, da samo 
svako tretje leto se spudCa iz zemlje (tri 
leti kakli Crv vu zemlji 2ivi,) u takovo vré
me célé varmegjije uniStiju. 1914- ga leta 
po célim orsagu tak budo hrumeli, как 
boija kaötiga. PoCemgi od 15 ga aprila, do 
15-ga juniuSa svaki najbude pripraven i 
svaki se naj brani, da si letino obrani. Deca, 
stareöi koji neimajo tak silnoga dela, nje 
treba prepraviti, da sverSiju ö v  posel. Od 
jutra, do veCera na hiljada hruSCov moCi 
uniStiti. Sve to nam je na hasén, perviC 
obranimo sadovno drevje, drugoC pak stém 
moremo mladinu hraniti. Samo svinjam néje 
smeti davati hruőCe, jerbo taj gad opet takve 
Crve nosi vusebi, koji ako se vu svinjCeto 
zapovaju, more od toga poginuti. Za vremena 
se к tomu moramo prepravljati stém bolje, 
jerbo takva zapoved bude dogla na obcins- 
ko poglavarstvu, da strogo budejo morali 
paziti na svakoga pojedinim, koj nebude na 
svojirn imétku hruíCe fondal. Koji nebudeju 
bogali za tiho i dobro réC, veC budeju onda, 
kad vu ime zakona strogo je budeju ka5- 
tigali.

Kak je nevaren hruSC, jedno példo 
budem spisal. Vu jedni gornji varmegjiji 
1911*ga leta su toliko hruSCov nalovili, da 
su je komaj vu osemdeset vagonov odpeljali. 
Morete si premisliti, kakov kvar bi toliko 
nesnage bilo zrokuvalo, ako na zapoved 
stanovniki nebi bili pod terhom kaStige za
kona posluhunli.

MoCi je decu navCiti, kuk treba hruSCe 
fondati. Deca i lak rada nekaj takvoga dé- 
lajo, to je jim veselje, nam pak veliki hasén.

Svrho toga jog jedenpul opominamo 
nage spametne gazde, kad dojde vréme i 
hrugíi se na hiljada budeju po drevju sder- 
2avali, da na svakinaCin n&j je fondaju. 
Stém dosta napraviju zakona, sebe рак 
dobro nagradiju, kad si sadovno drévje i 
ploda obramju.

Dobri navuki za januar mesec.
Jog jedenput sreCno i blagoslovno novu 

leto 2elimu nagim starim i marljivim Cita- 
teljoni. Daj jim Bog krépost, da si svoje 
gospodarstvene posle dobro i vredo zvergijo, 
2elimo jim zdravje, da se v2ivali budo mogli 
onoga sada, kojega si ste2kom delom pre- 
bavijo.

Kesno se zapoCela letoSnja zima. Zmrz- 
lávice je do vezda malo bilo i hvala Bogu, 
lakvo jesen smo imali, da svaki gospodar 
za vremena je mogel zvergiti jesensko 
oranje.

Ako se morebili tak preobrne vréme, 
da veliki snég zapadne na sétvu i odsgora 
se led napravi, nesmemo zamuditi. da ovoga 
leda spoleremo sami ili pak s marhom, da 
sétva odugka dobi.

Za vezda na polju néga drugoga dela, 
как gnoja voziti i njega taki po zemlji 
restepsti.

Ako na gmajoi i seuokolah néga auega,
moCi je gmajnu i senokoge snatiti i koto* 
rovnjake reztepati.

Stala navék mora biti Cista i vu redo 
nastrta. Svaki dán se mora dobro sluftati 
naprimer onda, kad marhu na vodu рое- 
ti mo. Breju marhu dobro treba hraniti, da 
se odvetki bolje moreju rezviti.

Ako s dela dojdemo dimo s marhom, 
dobro ju treba slamom zribati, doklam eu- 
ha postane i za tem se atoplim pokrocom 
pokrije. Pazljivost moramo imeti na konjake 
kopite. Na tjeden barem jedenput se moraju 
a magCum namazati. Predi как polkuvati 
hoCemo, dobro je vu kopite margeCke lejno 
nabhati, da malo mehkege postanejo i da 
ne pokajo.

Dojne krave dobro treba krmiti i ravno 
zato s vun euhe krme jód i repu ili krum- 
pira jim damo barem jedenput na dan. S 
telenjke takodjer na dobri krmi morajo biti.

Ovce sad imajo mlade i svrho tóga 
koj to ima prehi2i, more navék poleg biti i 
paziti, da vu sili napomoC more biti. Koje- 
Cem birkám takodjer repu i krumpira mo
ramo davati.

Nesmemo se spozabili iz brejih prasic, 
kője vu ovim vremeno doklam nosiju, dobro 
i zdravo kogtu dobijo. Paziti je treba, da 
prasica crkjene prasce ne po2dere, jerbo 
poleg toga gustuga dobi i na 2ive. Sprasene 
prasice svaki dán dvaput vun pustimo, da 
se dobro sprehodijo

Sadovnjake, vrte i gorice gnojiti more
mo. Vu sadovnjaku pazimo, da zajci kvara 
ne délajo. Ako je lépő mirno i tiho vréme 
moremo gusenice obirati i strgano kitje ob- 
rezavati. Ako se moker snég nalovi podrevju, 
skim predi ga doli stepemo, da se kitje ne 
strga. Smutke od gusenic néje emeli po 
sadovnjako rezbitati, neg odmah je treba 
vu2gati. Koji gmutke pod drevjom ostavijo, 
oni su se zabadav muCili. jerbo naprotuletje 
ravno tuliko gusenic budejo po drevju imali, 
как da niti nebi bili obrali. Gusenice se 
naprotuletje, kad toplege vréme dojde, pre- 
budijo i taki nazat na drevje splaziju. Od 
zajcov pojedjeno mladje sogtrim no2om se 
mora dobro zesna2iti i onda iz zemlje, pe- 
pelja i margeCkoga lijna napravljenom 
blatom zamazati i taki s jednim canjkom 
omotatij

Po veliki zimi male ptice, kője nam 
tak veliki hasén délaju i kője su nam tak 
napomoC vu sadovnjaku, moramo se jim 
smiluvati i negdi na vrtu nekakvo terje ili 
pak tugka reztepsti, da od glada nepoginejo. 
Dobro dugni roditelji i decu navuCaju na to, 
na mesto, da jim tikve ili druge stvari 
nastavlajo po drevju i ónak fondaju svoje 
najbolge prijatelje. Vu Svajcu i vu Austriji 
su stém tak spitovili male ptiCice, da se 
óloveka nikaj nebojiju. Ali Bog zaCuvaj, da 
bi gto jedno sbantuval, njega bi odmah ka- 
menuvali. Так braniju tarn nage male i 
mile prijatelje.

Novo \ mo se more pretoCiti ov mesec. 
Prazne lagve zabiti treba i sraniti.

Cmelce branimo od velike zime. Slabe 
koge hraniti treba, drugaC dőli dojdeju.

KAJ JE NOVOGA?
—  Prosimo nase postuvanepredplatnike, 

naj nam vu novim fertalju predplatne zaob- 
tatke óim predi po&leju i predplate ponoviju.

— Nesreca Wekerle San d o ra  We-
kerle Sándor bivgi ministerprezident minuCi



— -------------------------T - 7  7 7  ~  U . „  „ „  strelil Odmah jelcirkve boZenstvo i cirkvu je zaklenul. Kalo-
pondeljek, как je pred svojom palaCom is sobu I tam se vu p C9»Í9ki nadbiökup earn bude cirvu joá jedetb

kaktl s.roö e Vencel
odmah vu palád odneali i ua niegv.m Otec poleg Karolj prosti busar hitil se je vu BudapeSlá
sta u u ja  doktor, vwtuu. £0M ■ g|oa rek|al„éral. Detka pod elektriCnu maSinu i kotaC. su ga odmah
«no vec msah joä ov mes^c b S  .Szent su odpust.li od soldaCije. Potlam jo navék zaklah. Vencel néje .met n.l. olca n.U mater.
Ы °án7 avino tatorsko^adju vu Fiumi na domaj tuZen hodil i viäeput se s otcom BoíiCne dneve néje urlauba pros.l, jerbo néje 
morje puatill. Na ovu sveCanost tridestijedna poítrical. Vu jedni Stricingi decko se rezar- imel kam «ti. Na sveti veCer vu kasarm je 
taborska ladja dojde januara l ig a  vu Fi- dil i rezíalostil, odiäel je vu Stalu . tam se tuínu premiälaval, как je omm ICpo na oy 

J J J vu g|avu gtreiii. Steákom ranom vu Spital dan, koji roditelje imaju. Pajdaáom je ami-
u _ __ . . .  .. . «„ ffa snravili rom prepovédal, da bes roditeljov néje ni-

— s irode. Na — PR azb o in ik i. Debrecenski iandari kakvo iivlenje. Так dugó je to prepovédal,
d ^ e c í'í° íla íi? 'o n t o ik S p ro fÚ ie ű g a u ip i- su vlovili Juhász Sándor i Kádár József doklam se podmaáinu legel i svoj tuten
tal ede su /a mMo t iv n fT k m  i oVopHi. h.jduszoboslói cigane, koji su na staro leto tivot dokonCal.
pillám m Á  D^ eah izDitali как ie na HoroviU Dávid átacunaru vdrli. Slacunar -  Za zenum . V subotu popoldan
nníl « « « i. l  Povéda ePda se Hardle Fe- je ravno on hip doSel vu Stacun kad su vu Temeávaru na jedn.m vlaku mrtvoga 
renc zove otca i mater néie nigdar póznál cigani si puno robe navezali. Cigani su sprestreljenom glavum su naöli Gaberden 
D  NaeWárada su M bram elii vu Derecske pograbili átacunara i tak dugó su ga tukli Ede kolodvorskoga Cinovnika. Gaberden pred 
«rav.h  Tam ,e hko та tadta w S  doklam je omedlel. Zandari sn za kralko leto dánom se je otenil, sad né sdavnj. 
Ы  tak morá skoCdi l t u e  po or vréme na ruke dobili razbojmke. mu je tena vumrla. Od potlam je smirom
aaCkim’ Dutu nT iedenput ea ,e s'.iu i veink, -  B ö zsika  se  neöe Stati. Pólyák talos.en i zamiéleni hodil Gaberden i vise- 
viher dostigel, doli je opal i kaj se snjim Bözsika jene sestrica Mariska konje su se put je pred rodbinom rekel da skonCal se 
nrinptilo to véé nezna Policaii su ca brani- igrale vu Szarvasu. Mariska je malo trdeöe bude, jerbo bez Zene vu koju je jako za- 
teliom Drék dali potegla za Sinjak prevezano dretu Na to je ljubleni bil, tiemore Ziveti. Vu Zepu su jed-

J Г л ^  и1а1г prt|oe Hv« Bözsika opsla. Mariska je iSla vu sobu i noga lista naSli vu kojem prosi, da naj ga
G n k v„ fpHnim Povedala je roditeljom, da Bözsika se neCe vu Szegedu zakopaju, poleg tene.

vlak. su se tresnuli. Na jedmm je sedem j ^ .  . dalJje igrali JRo(j itelji su pre, i rilä, ll0 -  S tre lje n i zra k o p liv e c. D id ie r
vagonov benzina bilo. Benzin je eksplodé- bej2H|j atj doklam su do deteta duáii, M asso n  francuzki zrakoplivec vu Mexiki
í*. ' * ? '  ГяГ 7 ГеГп hrVemzarmkak d« «  se je ’zaduáilo. Vutinec ju je zaklal. je med bnn.ari slutil. Sad je ga orsaCka
bil. MaSomsta, hacar |eden bremzar как _  5 ejcjrum# p0|eg Becäa vu Hnlzcn arnmdia vlovila i odmah na smrt odsudila.
Mnnvniki' sn fim nanomoc "iaM 'ali svnri' sn dor(u strahovilno razbojniCtvo se pripetilo. Masson je med buntari slutil i to mu je 
í«b n d h fiv V ^ L  ,n niiMedn’nna ná mnoli Redl Trezu petdesetCetiri lét staro tensku, zapoved bila. da je iz zraka bombe hital na 
. r ... J  ? j . d°blam je műt i deca su vu C'rkvi bili, neprijatelja. Masson fetiri hiljada frankov
Potlam su joá dva zgoréte bremzare naSli ne9ÉI Je sekirum гак|я| R^bojm k kad je írnél za (o da je vu zraku na jediiim a,<rop. 
pod vlakom. Kad je nesreCi kraj bil, teljez- svo) »em' őst, ven posel zvrSI porobi je lanu Spionil ne.Pr la^ J a l  * ad je m o ^  
niCki tetaki i Cinovniki isii su iskat tri nes «*»»»: t̂rl /егег korun Je "d"e9el. 2:in‘ bombe je hital doli. tjeden s jednom
recnike vu polje. Dalko od teljeznice mrtve f a,rl 1 P ° " 'aJ' *'">0 iSCeju krvoloka koj je bombum dvanajst sobiatov od kornuna zak- 
su je naSli. Jeden teljeznicki Cinovnik, koj ,ak zmkn'11' kak ^ b l„vu ze" ,1'u Ы1 PrePal la ' P° " am Ю joá jedenput se vu zrak zdi- 
je videl gorece ljudi, od straha je pamet -  B*Z kruha. Vu najhu|á,m vremenu gél al, nesreCno je vun ziäel Od bun a 0,  
esubil P° zimi fiu,ne,f4ka pspérfabrika najedenput pazili su ga. kaj bude vu zraku delal, jerbo
"  mm . . . . .  j. _ Cetirioto teZakov odpustila Níkoji su veC na i sad mu je eil bil bombe hitati na nepri-
. 7~ .* д, , j  ,. em* János gospo |6tH g| vu oyj kr„ha slnZ li i sad su jatelja. Jedenput samo preplaSeno vidiju, da

 ̂ u 0<̂ P^a.1 ÍPr 1 nJe^"j° ,ela najedenput bez njega oslali. Slo lét véé bez aeroplan poéme dőli iti. Vidli su, dapresil-
etaro déle. Nt Cérnád neki su se kola vu 3Valie fa|itige } tu^be déla fabrika. Lanjsko jeni bude na zemlju sesti. íz jedne taboreke 
globuki vo 1 prehn a, mati 1 déle su vu krjliCno jelo je , lo gia^ovitno fabriku unis- ladie su poéeli na njega strélali, ali Massoo 
vodu opal. Potlam su sei iák. doSl. ,skat tj|f) Fabrika neima kupce , pole,  toga sad je g.pkurn mahal. da se sdobra préda Как 
nesreCno еns и. ж  dm т г  vu ,о su né samo tuliko papira déli joS, kobko zafr. manó je na zemlju sei, odmah su ga prijeli i 
mogh najt,. Klema )e splaval vun, al. sad j kad bude 8tem lüV do kr, ja 9e 0  oda general pred soldaéki sud ga je 
, on na smrtn, nostel,, leZ.. reztepe predstavil. SoldaCk. sud je samo nekojo mi-

O bnorel je  jed en  g im n a z iita - — Jeden »szék elj«  I J ózse f n ad - nutu irajal i siromaka na smrt su odsudili.
Na staro leto jeden Wolf zvani gimnazista h erceg . Vnogiput i un vidimo nkolo nas Taki su ga skonéali.
hitro je obnorel. Zel je napré revolvera i 92 f̂eelye, koji gunje, t. p lie . drng<* ti kve —  Na p o l su  zatukli jed n u  zenu.
poCel je brzo strélali na obitelj. S jednom stv;iri tr£l)U poh,í,h. Так je mmiM Ijed» n G* csér M hal, maginistu je vkanila Zena i 
kugljom je mater vu glavu strelil s jednom je(jen 2},|ostno hodil po Búd .pesti, jerbo sndnim deókérom se je spravila. MaSoniäla 
рак teen. Staresi brat, koj mu je revolvera njkaj jp né m0gel prodati J. denput samo od Zalosti se je drugi dan vu glavu strelil 
Siel zeti, na Smjaku je dobil plezéra. Sad spazj jednoga visokoga offic ra. S*upi pred i odmab je vumrl. Na umorslvo su se tak
je deCec sestru Stel streliti, all ona je sreCno njFga j ponudi mo svoiu robu. To рик je zbunili stanovniki, da su nepoStenu Zenu
vun odbejZala. Zatem s velikom kriCom je 8am József nadh^rceg bil. Z* bral si ,e ,ed skí-rom zatukli. ViSe как petdeset muZkar-
na vulicu odigel i tam je poCel strélali Na Il0(?a rubCa i stém je székelyu jedno b n|ku rov i Zenskah je vdrlo vu sobu, gde je
zadnje vu cirkvi su ga vlovili i vu ludnicu da| C ovek je Stel nekaj vun dati. ab Jrtzsel Z-nska svoj m Socom stanuvala. Zalasi su jQ 
epravili  ̂ nadherceg je zrukum mahnul i rekel: »Pus vun dovlekli na vulicu i ako nebi med tern

— Kad p o lica j strela. Iz Baja va- t te samo, ia znam, da i lak vain hmlii d** ,oga Zandari bili doéli, Zensku bi bili zatukli.
raäa piäeju, da minuei tjeden Freeh Ferenc trgovina « Nadherceg ,e siotinku 1Ы 1 irgo I ovak jp tak rajena bila, da su ju vu Spi*
varaäki policaj vu Hammer Janoäovi krCmi vec je samo ouda pozvtuii Sto p* to, k. d t«l moraii spraviti.
emeknul je vun sablju i strahovilno je 9u mu drugi povedali. -----  -
oraml kim arom  Zenu. Potlam je revolvera — Krvoloki vu cirkvi. Grd. d g .dia, — R astanak . Svima onima s kojima 
set napré i vifleput je strelil med goste. 9e je pripetil poleg Sz^badke vu Soud ob- тв и т  na raslanku mojem oprostil, pri- 
Frech Ferenca su njegvi pajdaäi moraii (me cirkvi. Őok^ci im slo, da b's» mi krCmi sod <ni mojega premeglenja u Krapinu, te- 
«vezati i vu rest od tirati, gde se je drugi bili polukli, poCeli su se vu cirkv b b. V Cretan oslanek. UzdrZiteme u dobroj 
dan vu vusta strelil tak, da mu je kuglja nedelju pod mrSom su ье poCeli b b. Jnden uspomeni M «nsved Horvatek kateketa. 
célo glavu reznesla. Cas su se samo pljuskali, ali na skorom su I * — -■ ■ -—==«

— Oéutljiv d e c e c . Somogyi Gyula i kuslure do îe napré Pod prodeS'vnm mr- 1 O b z n a n e  u r e d n ik a .
sidarski detiC célo lelő je bez dela se po ka kletva se Cula, zaCas pak vebk iHVkan,e.; -  о. M. MuraszentmArton. Нобето priĵ ii
tepal. V nedeljU |в diino Odiftel na Nagy- 1 PoboZni Vjermki SU pobegli IZ C rkve. gd** VHi'* »amo to vas proeimo, da nebudete na ob.df§
kaoizsu gde mu ol^c stanuje. Otec je ne-jie na podu jeden mrtvi defko leZnl. Skus !Blra"> p**Pira pieaii.
marljivoga siria nekaj zaSpotal, koj si je tojturum su ga vu srdee vpiCili, odmah ie! -  Св. I. kakti predpiatnik dobavijal bude »Medji- 
tak na srdee zel, da je odiSel vu drugo vumrl. PlebanuS je odmah vun odnesol iz m,irjpe

Csáktornya, 1$ U . januara I I .  »MEDJIMURJE«_________ ______ ___________________________ _____ _— —



Csáktornya, 1914. január 11 

G abon a  á ra k . — C iena zitka .

m mázsa 1 m.-cent, Д kor, fin.

Búza Páenica j 1830—
Rozs eltérnél Hr2 I 14.00—
Árpa JeCmen 13 00 —
Zab Zob 13.00 —
Kukoricza Kuruza suha 12 65 —
Fehér bab uj Grah beli 17 00—
Sárga bab » Suti 13 00 —
Vegyes bab » zméáan 13 00 —
Kendermag Konopijenoseme 16 50 — 
Lenmag Len 19 0 0 -
Tökmag KoSéice 23 00—
Bükköny ____I Grahorka 18 00—

Nem o kn é llfif
részesíti előnyben a leg
több háziasszony a „Valódi“ 
tl rinck: kávépótlékot.

Ezt az előnyei: 
a fűszeres íz, a szép szín 
és nagy kiadóság a haszná
latban, eredményezik.
mt e® 115/Mito

„Hungária Bank“
részvénytársasáS Budapest. III.. Horonalierced-utca 13. szám.

Legelőnyösebben kam atoztattakarékbeté- 
teket könyvecskékre é s  folyószám lára. Ga- 
bonanem üeket, takarm ányfólóket a legelő
nyösebben vesz és elad bizom ánybán.

Kiadó lakás.
Árpad-U. 3. 8. ШI. atllfi
egy három szoba,konyha

stb. mellékhelyiségek
ből álló lakás

kiadó
U G YANO TT FÖLDSZINT 
IRODAHELYISÉGNEK A L 
K A LM AS 2 SZOBA KIADÓ.

WtbM lapunH Kiadóhivatalában.

•MURAKÖZ. a. g r in

6643/tk. 1913. Árverési hirdetmény. u 0 163 sztkvben foglalt: 1622/c 70 hrs*.
ingatlanra 105 kor. 1622/C/69 hrs*. ingat- 

A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi lanára 10 kor., 1622/c/67 hrsz. ingatlanára 
hatóság közhírré teszi, hogy a Perlaki Taka- 1550 kor., az u. o. 1363 sztkvben 1832 
rékpénztár R.-T.-nak Plaftarics János és hrsz. uigatlanra 34 kor. összesen 3370 kor 
Plaftarics Lénárd murakirályi lakosok elleni kikiáltási árban, mint becsárban az 
végrehajtási ügyében 30000 К töke, ennek 1914. ifi ftlriáf hé 3-ik tipjéiak é. I. 3 érikw 
1913. évi ianuár hó 20-tól járó 6%  kamatai, Murakirály községházánál dr. Zakál Lajos 
767 kor. 95 f. eddigi, 40 kor. 80 f. óvási, ügyvéd vagy helyettese közben jöttével meg- 
‘ /•°/o váltódij, 80 kor. árverés kérési költség tartandó árverésen eladatni tognak. 
behajtása végett a nagykanizsai kir. törvény- Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
szék, perlaki kir. járásbíróság területén fekvő melynek 2/3 nál alacsonyabb áron az in- 
Plaftarics János és Plaftarics Lénárd nevén igatlan el nem adható, 
álló a murakirályi 2342 sztkvben 182/206 Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
hrsz. ingatlanára 48 kor., az u o. 163 9z. 10e/,-át készpénzben vagy óvadékképee pa
li: vben A I. 115, 1139, 2045, 2302 hrsz. pírban a kiküldött kezéhez letenni, 
együttesen árverezendő ingatlanára 1623 K, Perlak, 1913 dec. 19_________ 802

DrnifrnfC tgcszdégűgyí cigaretta hüvely és papír anconarcotíce 
riUglCUU vattával ♦ Kapható: Físctiel Fulop (SíRMJSZ SÁNDOR) papírkereskedesében Csáktornyán



1290/913. sz. végrh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi I X  t-cz. 102. § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ságnak 1913. évi V. 657/1. számú végzése 
következtében dr. Reményi Zoltán ügyvéd 
által képviselt Gizella gőzmalom r.-t. és 
társai javára 566 és 155 К 56 f. s jár. 
erejéig 1913. évi okt. hó 27-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és fölülfoglalt 
és 2439 kor ra becsült következő ingóságok, 
U, m. üzleti felszerelés, áruk, lovak, tehén, 
sertések, górék, kukorica, szekér, hintó stb. 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1913 ik évi V. 657/2. sz. végzése 
folytán 566 kor. 24 f tőkekövetelés, ennek 
1897.évi február hó 16-ik napjától járó 5%  
kamatai, továbbá 155 kor. 56 f. tőke, ennek 
1897. évi március 3-tól járó 6e/o kamatai, 
V»®/* váltódij és eddig összesen 379 kor. 70 
f-ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig Perlakon alperes lakásán és üzlet- 
helyiségében leendő megtartására

1914. iil január lé 19-lk napjáiak d. 1.10 érája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX 
t-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni. Ezen árverés az 
eddigi összes foglaltatók érdekében szintén 
megtartatni fog.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülfoglaltatták és
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX t -c. 120. §. értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Perlak, 1914. jan. 4 801
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нерШ иЁгШ щ
Rlkócl-ulica bile broj 18. polt| Kgljivskofa suli. 

Ima takaj trgovinu 
od najbolse vrsti

v a p n a.
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako doba 

doma pri njemu uz naj- 
falesu cienu. Koji treba cieli 

vagon dobi vapno cisto fal.
T rzim takaj razciepana 

suha bukova drva i 
*e45_. lapora na vagu.

Я  Budapesti Hsztalos Ipartest Ölet védnöksége alatt álló

BÚTORCSARNOK
ti* ia—te

----------------------- szövetkezet-------------------------
mint az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, Budapest, VII. József- 
körút 28. (Bérkocsis-utca sarkán). Budapest, Vili. Ollói-ut 18. á llandó

lakásberendezési kiállítása
nyitva reggel nyolc órától este nyolc óráig. ::: Beléptidíj nincsen.

HIRDETÉSEK
FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN 1

felséges ízű febér vagy aranysárga csemege mézet
5 kg-os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a 

„M ÉH* a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest, Váci-ut 108 aí. Szakkérdésekben díjtalan f e l v i l á g o s í t á s i

Egyenruhák T i l l  F R  Pompás polgári ruhák
tií*zleK,katonai hivatalnokok,önkéntesek, ®  ™  ™  “  a legdivatosabb angol szövetekből, kitűnő
vasiiti- és postatisztek, tűzoltók, erdész- l V / I f S P  Ó Q  т  А р о д  szabászok által a legnagyszerűbben elké-
tisz lik , pénzügyőrök és mindenrendü 1 V 1 w П  L o  I H r í o H  szitve, a jelenlegi nehéz p é n zv iszon yok h -z
egyenruhát viselő testü'etek részére a csász. és királyi udvari szállítók arányitva olcsó árak mellett, ::::::::::: Korhű
legmbb és legelegánsabb k iá lltba n . Budapest, 18. kér., Váczi-utca 35 DISZMAGYAR RUHAK, legszebb libériák.
á magas kormánytól több  aaar k a to n a i fagyvert vettunk ót, ennélfogva ezen kitűnő fegyvereket ren d kívü l e lő n y ő s  árban  szállíthatjuk és pedig:
fT l» r t f* l4 t a r h * b  f o r t V Y U w b  1 drb tp|j“"pn JÓ Kropstschfk camdőrvégi feppТрг zo К, 1 drb szebb fegyversek, 1 drb ideális szép fegyver 30 К, 1 drb Kropat- 
1 * 1  O p a i ö C n C R  I C Q y  V C rC R  sebek »túron v 1 К, 1 drb fegyvmzij • к, 1 drb feĝ vorszíj szélesebb és jobb z К. 1 drb derékszi táskával 1  К 1 drb töltény- 

I ШИП м ят  tlltlltl». I m  iMilli ValtUtallTirat táska 3 к, l drb éfestöltény .0 f, 1 drb vaktöltény 10 f, 1 drb csavarhuzó nyéllel zo f, 1 drb töríővas fegyverti»*titá»buz *o f.

Nyomatolt Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

> Értesítés.
Van szerencsém a n. é. kö
zönség b. tudomására adni, 
hogy helyben a Rákóczi-utcai 
Králl-féle házban egy

i i e r i e s -  és s z i j H á r t o  muhGlut
nyitottam.
Minden e szakmába vágó meg
rendelést gyorsan, pontosan 
és jutányos áron szállítok. 
Javítások a leglelkiismerete
sebben végeztetnek.
Szíves megbízásaikat kérve, 
biztosítom előre is a legtel
jesebb megelégedésről.
Kiváló tisztelettel

J  e t i  e  8 3 * 1 1 0 8  s z í j g y á r t ó .
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