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F o n á l” b p lv y ^ t í in b  szomorúság fog el mindnyájunkat, ha jár a magyar nyelv tanítása még akkor is,
к e  \ zeiUnK. az ,pijet következményeire gondolunk. Mert ha a gyermek szívesen tanulja a nyelvet s

Mull évben történi, hogy a kotori köz- ezzel az Ítélettel jóformán szankcionálva ha a szülők maguk is támogatják a tanítót 
ségi jegyző, az ottani iskola igazgatója s lettek annak a bizonyos Svigir Miklósnak munkájában. Mennyivel nehezebb lesz a 
egyik tanítója — Svigir Miklós, csakis hor- összes eddig viselt dolga;, valamint maga- jövőben ez a munka, ha nemcsak az iskolán 
vátul tudó kotori segédlelkészt a nagykaui- tartása, mellyel a többi magyar tanító egész kívül akadnak a magyar tanításnak akadályai, 
zsai törvényszéknél íeljeleníették azért, mert iskolai tehát magyarosító munkájával szem- de kerékkötője támad a tanító ebbeli lörek- 
»állandóan izgatott a magyar állameszme ben a horvát szónak érvényt szerezni akar. S véseinek magában a tanteremben is, ahol a 
ellen: a magyarul beszélő gyermekeket ál- mert. ha a bíróság nem is az ö felfogása szerint hitoktató ezentúl még kevésbé fog akarni 
landó brutalitással arra kényszeritette. való okokból mentette őt lel a vad alól. ő mégis magyarul tanítani, még abban az iskolában 
hogy maguk közt horvátul társalogjanak : s abban a -zent meggyőződésben van, hogy sem. ahol e*t eddig esetleg magyarul telje- 
maga is többször oly kijelentést tett. hogy amit tett. helyesen cselekedte s hogy az sitette volna.
Horvátországban és nem Magyarországban va- áem bűn. ha a hitoktató magyar földön, Másrészről pedig bénílólag fog hatni ez 
gyünk stb.« magyar tannyelvű iskolában a magyar szót a körülmény az egész társadalomra.

A súlyos vádakra tett feljelentésre a gvalázza s azokban a ki- gyermekekben az Ugyan kinek lesz kedve ezentúl őrködni
kir. ügyészség s a törvényszék vizsgálóbirája (>g<̂ z magyar nemzet ellen hadat üzen. afölött, hogy vájjon ezen a nemzetiségi le- 
megindították a nyomozást, melynek vége Hogy hová vezet ez. könnyű rá meg- rúleten a Haza körül ki hogyan teljesíti
az lett. hogy a folyó hó S-án megtartott vég- telelni. II» eddig küzdött a magyar tanító a kötelességeit ? Kinek lesz kedve szembe-
tárgyaláson Svigir Miklós káplánt a vád és magyar nyelv szupremá iájáért a magyarul szállni azokkal, akik a magyar állameszme 
Következményei alól teljesen felmentették. tanítani nem akaró horvátérzelmü káplánocs- -Hen agitálnak, akik a magyar nyelv ellen 

Nem foglalkozunk az Ítélettel : hiszen kákkal szemben, ezentúl fokozottabb mér- törnek, ha ebben a különben is sisiíusi
egy bírói testület utasította el a vádlókat, tékben fog dúlni a háború a két tényező munkában magunkra maradunk s semmiféle
akik mint a magyar állameszme exponensei közt az iskola falam belül. Mert az bizonyos, irányban támogatásra nem találunk,
vitték az ügyet a törvényes fórum elé. mert hogy az önérzetes és kötelességét telje=-itő, Egy tekintetben azonban mégis örven-
a magyar államesz-nn-* megsértéséért meg- hazafias érzésű . tanító... »̂mt'AJ sem fog en- 'hink ennek az Ítéletnek. Mert megmozdult 
torló eszközükhöz maguk nyúlni nem akar- gedni. nmrt nem is engedhet, hiszen az ál- hatása alátt nemcsak az itteni társadalom,

— s felmentette a vádlottat, noha a lamnyelv szolgálatában méri össze fegyverét felébredt a nemzet lélkiismerete is. A
tan ik légiója vallott ellene és bizonyította a hitoktatóéval. De л káplán sem ing en- lapok cikkeznek, hogy segítségére kell sietni 
ra t Volkes cselekményt s maga is beismerte gedni. mert nemcsak t gyermekek anya- az hfeni társadalomnak s a kétlaki helyzet- 
mm iazt. amit a kis tanítványok ellene val- nyelvére fog hivatkozni eljárásának jogo- n°k. mely ezí a szerencsétlen állapotot elő- 
■c ik — mert a íelhozott tények *az eset- -ult-ágn mellett, de hivatkozik majd a bírói h.lézi. egyszer mégis csak véget kell vélni.
: a vádirat szerint való minősítésére elég ítéletre is. mely ebbeli eljárásának követkéz- Nem reméllünk ugyan ettől a felhábo-
*'l.in*jt nem nyújtottak.« menyei alól öl lelje-eii felmentette. rodástól valami nagyon sokat. Mert m’ĝ

A bíró: Ítélet előtt tehát tisztelet*eí meg- Úgy is tömérdek Sok fi bajunk fonák egyrészt hamar kialszik megint ez a szalma 
tdunk s így az delel jogi részével — helyzetünk mialt a magyar nyelv tanítása tűz. addig másrészt már nagyon erősen 

netehűk — foglalkozni nem szándékozunk. tekintetében. Kmigeteg és odaadó munkával, múlt századbeli a törekvés hogy anyaor- 
oem I-, akarjuk azt kritika tárgyává lenni fáradsággal, kitartással s önmegtagadássa! rzágbeli püspökség alá kerüljünk. Mert az

I! Sári . Megint ellököm.
M u r i — P u c i .  ji-z.-ö. Dezső: — Hogy utánam kaphasson, mikor

^ ir, gurulok: ugy-e azért? Nevető
Pont. . .. Sári: «Isiik ne bizza el magát: nem magát».sinusán balorozo polgár; sz - »а. А как- I . . , .. , , , , • -ajnaltam.»• habau raltog ;t rozsé. " tri i namlag sarkalja ka- ,. -

Val diói a Hegyhát-szélen egv lank.is domb porodva varr. gyakran ■■»hajt s fázósan húzódik Sári: Az új kabátot
'.d.dau virítanak beié az apró kékpettyes, óarany- 1 kályha felé. . . . . . . . . .  Dezső: — Köszönöm az én kedves, bolyhos

i-mös égbe egy ku-si falú új zsindelye-: házikói. , Dezső jón. Magas nyurga ha : uj. oliv-zökj, kabátocSkáni nevében. (Tréfásan pukedlizik s igen
Itt-ott egy kiálló cinóberpiros folt. ;>ár nyesett átmenet, kabatja van. ami némi rugalmasságot ad küze, ü, Sárihoz ч
g-illyá ákáe, gyümölcsös kertek, meg* a muskátli ‘»«"den mozdulatának.: Sári. _  Menjem ám . . .
és rezedaillatos levegő együtt adják \ kis falút, ~  H.iza szöktem.  ̂ Dezső: — De nem megy ám!
Partos Dezső falúját. Napok óta a jámbor polgár- Sári tel sem néz a munkáról : Pedig job- Sári : — Hát akkor csak maradjon, i'Szőr-
társ а к minden szava, sót a darázsderekú menyecs- ban tenné, ha sétálna. Nagyon sápadt . . . Kimé-, g;,]masaii öltöget.
Kék minden gondolata is Dezső úr körül forog, heteit volna a hegyre. Dezső némi szünet után): Olyan helyes
Megtépázzák, aztán meebecézgelik a pergő falusi Dezső 'cigarettára gyújt : — Azért mentein j md . . .  Ez a legügyesebb blúz a . . .  A kötő is
nyelvek épp úgy, mintha a Dezső lenn-* a falú sétálni, hogy ne mehessek a hegyre. Különben . . .  j ,gen helyes
ken у éradó gazdája, mintha az övé lenne a falú. Lgy-«1 nem érti mit mondtam? Sári: —’ Lássa . . . lássa . . .

— Kiveszi a mester leányát! Sári: — Nem is akarom érteni. Dezső: — A frizurája meg épp ennivaló...
— Már egymásba karolva sétálnak ! Dezső : - Pedig megmagyarázom . . .  Hi- Sári: — Ej . . . ej . . .
— És mindig súgnak-búgnak ! 0 jaj, elveszi volt a kedves mamája a hegyre. Ha elmegyek, Dezső : — És magácska meg édes, mint a

1 mester leányát ! . . . úgy bátaan hagyják magácskát egyedül; ha itthon cukor, mikor így kötekedik.
Ilyen és hasonló akkordokban cseng ki a maradok, úgy most egyedül őrizném a házat: .-'ári: — Gondolja?

hú csodálkozása. Egyesek korainak ártják a ezért mentem el sétálni . . . Ért-e már? | Dezső: — Érzem és látom ! Azaz, hogy
Golgot, hiszen milyen fiatal a leány! fsak alig Sári 'háttal fordul): Én semmit sem értek látom, de érezni csak most fogom . . . (Sári felé
feszül rajta még a vörös tuíTos blúz és a rokolyája és nekem ilyeneket ne beszéljen . . . hajol, mintha csókolni akarná.)
•s csak kurta, alig ér térden alul . . . Hát még a Dezső: — Jé! Már most kezdjük? — pedigi Sári: — Parti úr!
kis-mester. a Dezső úr! Inci-Hnci. legényke. aki de sok van még hátra. 'Sári mellé ül.) i Dezső: — Szeretem Sárika — nagyon sze-
éjjel-nappal a könyveket bújja. Úgy is, bizony, Sári: — Menjen ám innét! . . Ellöki De- retem !
most tanulja a lelkem az ábécét . . . Ej. ej és | zsőt - mikor látja, hogy le akar gurulni a pam-' Sári: — Már mondta pár százszor. Persze, 
mégis elveszi! A vén mester leányát, a kerekképű lagról — utána kap.) beszélni kell, különben unatkoznánk . . .
Sári babát . . . Dezső: — És most még közelebb ülök! Dezső (önfeledten nyúl a leány karjai után
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efféle nemzeti mozgalmak nem igen talál
nak nálunk, különösen gyors honorálásra. 
S így az a meggyőződésünk most is, hogy 
parányival sem mozdul meg ezzel a kínos; 
esettel az átcsatolás tengeri kígyója Tőle 
meg sem zökken.

Egyre azonban mégis jó lesz : arra 
tudniillik : hogy vármegyénk ágilis új kir. j 
tanfelügyelőjének alkalmúl fog ez szolgálni 
arra, hogy a muraközi iskolák államosítását > 
siettesse. Másrészt, hogy véget vessen annak 
a hallatlan anomáliának, mely itt a Mura
közben lépten-nyomon rneg-megnyilatkozik, 
hogy t. i. a hittant okvetetlenűl a gyermek! 
anyanyelvén kell tanítani. Még abban az> 
iskolában is. ahol különben magyarul tör-j 
ténik az oktatás.

Nem lehet kifogásunk az ellen, hogy a 
gyermek az imádságokat anyanyelvén is 
megtanulja; de azt hisszük, ha az összes 
tantárgyakat magyarul tanítják az iskolában, 
a hittan tekintetében sem történhetik kivétel, 
annál kevésbé, mert a lelkészek által állan
dóan hangoztatott ama érv, hogy a hittant 
a gyermek anyanyelvén kell tanítani, az 
idegenajkú iskoláknak szól, ahol a magyar 
nyelv maga is mint tantárgy foglal helyet 
az anyanyelven tanítandó tantárgyak sorá
ban ; de nem vonatkozik azokra az isko
lákra, ahol a különben idegenaikú gyermekek 
az összes tantárgyakat magyarúl tanulják.

Ezen kell tehát segíteni s akkor a kotori 
iskolában sem lesz alkalma a káplán úrnak 
berzenkednie ; mert a kotori iskola is magyar 
tannyelvű iskola, ahol tehát a hittan is ma
gyar nyelven tanítandó.

Bármennyire nem tetszik is ez Nikola 
Svigir káplán úrnak!

.Magyarország kultúrája az 1911. évben.
(—г—s.) Az 18 97. évi 38. t.-c. 5. §-a! 

azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az! 
egyes minisztériumok ügykörét felölelő sta
tisztikai évkönyv, a minisztériumok műkö
dését, valamint az igazgatásuk és lelügye- 
letük alá tartozó ügyeket és a közállapotokat 
ismertető jelentés kíséretében, éveokint azj 
országgyűlés elé terjesztessék.

Az egyes minisztériumok állal össze
foglalt jelentéseket bőséges statisztikai év- j 
könyv egészíti ki.

s meg akarja csókolni. Sokáig dulakodnak a parn- 
lagon, végül Sári fáradtan piheg és nem védeke-; 
zik. Dezső föléje hajol) :

— Sárika, édes . . .  ne haragudjék rám . . . 
én most igen durva leszek . . . megcsókolom . . . .  
mert nagyon — kimondhatatlanul szeretem ! (Meg
csókolja.)

Sári (arcát a pamlag támlájához szorítja és 
sokáig hallgat.)

Dezső (cirógatja, csókolgatja a leányt, ahol 
éri s időnként elérzékenyülten mondja): — Ne 
haragudjék . . . Igen szerelem . . . Nem tudtam 
parancsolni a szívemnek . . . No . . . édes, — n e, 
haragudjék . . .  Én is sírok ám . .  Brü . .  . brü .. . I 
brühü — hallja-e ? már sirok . . .  Én is sírok . . . 
Muci-Buci, édesl . .

Sári (csendesen sirdogálva megy ki az ajtón): 
Parti bácsi! Parti bácsi! . . . Csúnya Dezső!

III.
— Hallod-e, édes kis lányom, mit beszélnek 

a faluban?
— Mit, édesanyám?
— Csúnyát. Haszontalanságot. Nekem pirul 

az arcomon a bőr, ha ilyesmit hallok. És én azt 
hiszem, hogy van okuk a pletykálkodásra ; talán 
megfeledkeztél magadról ?

— Anyuskám, én? Mit teltem? Mikor?
— Csak ne ijedj meg, no . . . Azt beszélik, 

hogy elvesz a . . .
— A Parti bácsi? Haha!
Sárika átkarolja a mainus nyakát és keser

ves sírásra fakad.

Az 1911. évre vonatkozó jelentés csak 
múlt év december hó 17-én került a ma
gyar országgyűlés elé, mert a vaskos kötet 
összeállítása, különösen pedig a statisztikai 
rész, sok időt és fáradságot vesz igénybe.

Az egyes minisztériumok részéről fel
sorolt adatok, természetesen, minden ma
gyar honpolgárra nézve jelentőséggel bír
nak ; hiszen kell, szükséges, hogy az ország 
közállapotát minden polgár állandóan figye
lemmel kisérje. Minél többen érdeklődnek 
az állam sorsa, fejlődése, sikerei és bajai 
iránt, annál jobb az államnak Aki érdek
lődik hazája közállapotai iránt, az iparkodni 
fog szóval és cselekedettel részt venni a 
közállapotok javításában is.

E sorok írója ama feladatot tűzte maga 
elé. hogy néhány cikk keretében a kormány- 
jelentés azon részeit ismertesse, amelyek 
különösen érdekelhetik a »Muraköz« t ol
vasóközönségét

Hovatovább nálunk is mind megértet- 
tebbé. mind kétségtelenebbé válik, hogy a 
fejlődés, a íennmaradás feltétele a kultúra 
és hogy a fennmaradást, a megélhetést, a 
jövő nagy problémáit, a kullúrális haladás 
mértéke és gyorsasága dönti el. Kezdem a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1911 
évi működésének ismertetésével Lássuk 
csak. hogyan állolt, miként testeit az ország 
kultúrája az említett esztendőben.

A kultuszminisztériumot 1911 március
1-től gróf Zichy János vezette

Kongruaügyek A katholikus egyházi 
ügyek terén ez esztendőben a párbérkerdés 
ügye foglalkoztatta a kultuszkormányt. 
Ugyanis a központi kongrua-bizottság kebe- 
géből kiküldött szak-bizottság az összes lel- 
készi jövedelmi bevallások tüzetes átvizs
gálása alapján nagyrészt egybeállitotla a 
párbérszúkséglet megállapításához szükséges 
adatokat. Tekintettel azonban az adatgyűjtés 
hiányos voltára, a párbérszolgáltatások mér
téke, azok kivetési kulcsa és a szolgálta
tások alanyai tárgyában a szükséges felvilá
gosítások az egyes egyházmegyei hatóságok
tól bekérettek. Egyidejűleg a kultuszkormány 
kérdőpontokban véleményt kért minden 
egyes egyházmegyei hatóságtól a párbér- 
megváltás, illetve arányosítás módozatai
ról is.

Elkészült a katholikus önkormányzatról 
szóló törvényiavaslal tervezete is s e dolog
ban a további tárgyalások az illetékes té
nyezőkkel folyamatba tétettek.

Az 1911 évben 3.738 latin és görög 
szert. kath. lelkész és 1.008 scgédletkész ré
szére összesen 3,189.720 К kongrua-kiegé- 
szítés lett tolyósítva. melynek fedezetére 
szolgált a magyar vallásalap 1,200.000 
K-nyi, a nagyobb egyházi javadalmasok 
700 000 K-nyi hozzájárulása, az ezen felül 
mutatkozó 1,289.720 К szükséglet pedig az 
államkincstárból fedeztetett.

A kongrua-kiegészítésben részesült kath 
lelkészek közül 1 773 latin szert. 1.965 gör 
szertartásu ; a segédlelkészek közül 918 latin, 
és 88 gör. szer. volt. Képesítésüket tekintve 

1367 görög szeri, és 8 latin szerlartású lel
kész uem bírt teljes képesítéssel.

Az 1911. évben csak 3 görög szert 
kath. lelkész jövedelmi kiegészítése vonatott 
meg az ellen»4'- hozott jogerős büntetőbíró
sági ítélet alapján

A bejelentett és igényiogosultnak elis
mert nem katholikus lelkészek száma ez 
évben 4040 volt Állami jövedelmi kiegé
szítés címén az 1911 év folyamán részükre 
kifizettetett 2,589 602 К 60 fill

Az 19] 1 évben a segédlelkészeken kívül 
állami jövedelmi kiegészítésben részesült 
a ref. egyházban 1*455
az ág h £V egyházban 363
a gör. kel román *   ö l i
a gör kel szerb *   6
az unitárius » Ю5
az izraelita * . . . .  13
magasabb képesítésű, ezenfelül 
a gör kel román egyházban 1454
a gör kel szerb * 8
az unitárius » . . .  2
az izraelita » 57
kisebb képesítésű lelkész

A segédlelkészek jövedelmének állaim 
kiegészítésére az 1909. évi 13 t.-c idevo
natkozó rendelkezéseinek végrehajtására az 
1911 évben a ref egyháznak 115.000 К, a 
gör kei román egyháznak 40.000 K, az ág 
h. év. egyháznak 40.000 K. az unitárius 
egyháznak 2000 К lett folyósítva

Megalkotíatott a gör. kel szerb püspöki 
zsinai szabályzata.

Az izr vallásfelekezeteknek nyújtott 
anyagi támogatás keretei az 1911 évben ki
terjesztettek az orsz rabbiképző-i idézetnél 
évtizedek óta mutatkozó hiányok pedig pó
toltatlak Egyes lelkészképző-intézetek és 
talmud-tóra-iskolák fenntartásával járó terhek 
redukáltattak.

Folytatása köv.

— Felhívás. A nagykanizsai kerületi 
munkásbiztosíló pénztár helyszíni vizsgála
tok alkalmával arrói győződött meg, hogy 
egyes intézet, kereskedő, iparos munkaadó 
üzemében alkalmazott és biztosításra köte
lezett hivatalnok, segéd, tanonc vagy mun
kását nem az 1907. évi t cikkben előírt 
időben s nem a valóaáguak megfelelően je
lenti be Miért is felhívjuk az érdekelteket, 
hogy a bejelentési kötelezettségeiknek a leg
nagyobb pontossággal annál is inkább te
gyenek eleget, mert a folyó évben a legszi
gorúbb helyszíni ellenőrzést fogjuk a mai 
naptól kezdve teljesíteni. Azon munkaadóval 
szemben pedig, ki ezen felhívásunk dacára sem 
tesz törvényes kötelezettségének eleget, an
nak alkalmazottját hivatalosan telvesszuk 
és a legszigorúbb büntetés loganatosítása 
végett az liletekes rendőrhatóságnál ellene 
a feljelentést mulhatallanúl megtesszük Keit 
Nagykanizsán. 1913 jan. 4 én. Néma József
s. к igazgató h Schwarz Ottó s. к elnök

к ü l о x F ÉL É K.
— Keretem. Lapunk folyó hó i-ével a 

XXX-ik évfolyam I-ső negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék Tisztelettel a kiadóhivatal

— Kinevezés. A főispán Öméltósága 
dr Wolf Béla helybeli orvosi, tiszteletbeli 
járásorvossá nevezte ki

— Lemondott tanfelügyelő. Margitul Jó
zsef a Csáktornyái áll. tanítóképző-intézet 
nyug igazgatója, aki m ini a Julián-egyesüle- 
tanijgyi tanácsosa, a Horvát-Szlavonország- 
ban lévő Julián-iskolák tel ügyelője volt, á l
lásáról egészségi okokból lemondott Az ügy 
kört a lövőben egy íővárosi lap híradása 
szerint két Julián-tanitó lógja ellátn i

— Kinevezés. A m kir igazságügyir.'- 
niszter a 27 409 1909 J. M számú igazságt 
ugymmiszleri rendelet V § ának II pontja 
értelmében a fiatalkorúak pécsi felügyelő



undor áll el. isk igazgatót és Verly Ernő egyéb következményei nem voltak. A U h - é ™ Л п » ПУ
lóid birtokost nevezte ki. eset valódi okát nem lehetett megállapítani:' __ д mÁrtélíhiteleaitée úi rendie A

-  Jóváhagyó*. A m kir vallás- és valószínűleg egyik-más* ide-oda járó férfi hitele, aésre kötelezetteket a következő ují-
kázoktatasagyi miniszter a zaavarmegye, ál- szivarjától támadhatott mert abban az idd- érdekelhetik. Szabályozza az új uta-
talános lanitóegylet módosHott alapszabályait ben lakodalomra készültek s nagyon sokai az jdöszakos idejél, amidőn .
140.95/1912. sz. a. kelt rendeletével jóvá- járkáltak a kévehalom körül. a kél évi időszak kezdetéül a hitelesítés
hrtgy,a n ,  , r  „ U l . _ , -  Tenyész-apaallat vizsgalat. A csak-14v4, követö naplári év еы  napját tűz, ki.

-  Bankett. A Csaktornya-Vidéki Taka- tornya. |arásban a .enyesz-apaáliatok vizsgá- Hitelesítésre kötelezett új mérőeszközök gya-
rékpénzlár igazgalosaga szokott évforduló- lala a következő sorrendben eszközöltetik . п4|), # va9iagság-mérőket és vileldíjielzőket 
bankettjét I. hó lo-en este a .Zrínyi-szálló« Beüca uan. 22. d. u. 3 órakor) biz. tag Ко- (taxameler) jelö)l meg Félreértések elkerü- 
nagytermében megtartotta Jelen voltak a vács Emil: Csáktornya és vidéke Uan. 23. okábó, vi|4gosan kjmondja az üj ren- 
lakarékpéuzlár igazgatóság), feiügyelőbizott- d. e. 9 ó.i Tóth lstvá: Drávacsány (jan. 2*. de|e, h a mértékhitelesítők nincsenek 
sági tagjai s tisztviselőn Az első toasztol d. u. 3 ó.i Meslerich Aladár: Viziszentgyó^rgy; felh4talmazva a Hekiöl hitelesítési dij, napi-
Tnth István igazgató a takarékpénztárra, (jan. 29. d. u. 3 ó )Bsszlerczev Oábor: tel- d fuvarköUség vagy bármily címen, kész-
Hajds Eerenc dr visszatekintvén az elmúlt, sömihályfalva (jan 30 d. e. 10 ó.j Kayser ■ 4tvennj_ A hitelesítési dijak, mint ed- 
évre -  az igazgatóra s Zrínyi Károly az Lajos. Drávanagyfaluban .jan 31 d e 9 dj егц(Й1, u  postatakarékpénztárt úton 
igazgatóság tagjaira s a tisztviselőkre. Feines ói. Dráva vásárhelyen ugyanaznap d e  11 fizele|jdök be a,nig a fél a postatakarékpénz
t á r  Haiós Ferenc dr. ügyészi» stb. inon- órakor Tomka György: Murasiklós (lebr. tí. (4rj befiz(flésröl kapült elismervényt a mér- 
tíüllak pohárköszöntöket A kedélyes uankett d. u. fél 2i Farkas Lajos Muraszenlrnárton lékh|Weaítö hivatalnak be nem mutalja, azaz
ejrélutánig tartotta együtt a megjelenteket febr. 7 d. e. 10 ó l Farkas Lajos Mura- a|||j a hiteíesltéei díjnak előre történt le-

— A korcsolyázás. A korcsolyázók ко- szerdahely Mebr. /. d. u. 3 ó.) Farkas Lajos : rovásH nem igllzoltatott, addig a bemutatott
Pr.oen nagy örömet log keltem a kor.solya- Bottom ya tebr 8. d- e. In ó i Kovács Lmil: mér|ék(>k hitelesítési bélyeggel el nem Iái-
egylet választmányának az az intézkedése, Stridóvár tebr. 12 d. e. 10 ó.) br. Knezevich ha(ók Amennyiben pedig a lelek nem a
hogy a jégpályán a jégőrnél 50 fillérért lehet Viktor területileg illetékes, hanem más. közelebb

jegyeket kapni, mely a jégpályának T. Olvasóinknak. Akinek 1 —2 éves Akác, fekvö mértékhitelesitő hivatalt akarnak igénybe
egyszeri használatára jogosít, es így a kor- led, >;a. kiyún ölesfa vadon továbbá mindenféle ventlj a kérvények a területileg illetékes hi- 
c-olyázást mi sem gátolja azoknál sem. kik »ojtott nemes gyümölcsfára  ̂van szüksége, any- уа1ац102 küldendők Az új szabályzat idő
egész idényre -z fió bérletet váltani nem ovival is inkább ajánljuk Lnghvárv László íais- >*z a k o s  hitelesítésért fizetendő átalánydíja-
.iv.tmak. Coláját Czegléd. mert már t* n:» mint '1, éve küldi megszüntette és az időszakos hitelesítés

— Kinevezés. A pé-̂ si posta- és távírda -i ^élrózsa minden irány na évenkint IOo.OOm :,|kalmával fizetendő díjakat az első hitele-
vT zgalója Zsindarics István Csáktornyái számra a »nemes gyümölcsfát es mill > számra késért fizetendő díjakhoz hasonlóan dara-

jsUszolgáí posta- és távírda altisztté ki- a/ 1—2 éves »gledicsia«, »akác és mindenféle i)0Ilkmt az utóbbi díja к к r 1 egyenlő ma-
nevezte. »jy :fn■ -! *.sl» vadoneot-. Árjegyzéket szívesen küld. g;1s^ágban állapította meg.

Adófizetés posts utján. A pénzügy- — Népesedési s ts tisz tik s . A csáktor- — д 2 orvosi tudomány minden súlyos kór, 
..i.n iszter íjabb rendelkezéséből kifolyólag n ya j járás területén m. é november és de- de különösen ;»z Epilepsia ellen lankaoatlanúl ku-
az adót ezentúl posta útján is be lehet cem t)er havában született 322. meghalt 189 la ,ja a biztosan gyógyító módszert. Iga tán ürven-
íizetni. Erre nézve a pénzügym iniszter azi|^|ek \ szaporodás 133 lelket tesz ki detes, hogy orvosi szakkörök is mindjobban elis-
o>szes adóhivataloknak csekklapokat bocsát — Egészségügy. A Csáktornyái járás- merik, miszerint az a gyógymód, melyet dr. Szabó
rendelkezésére, m elyek felhasználásával az пшц év utolsó két hónapjában tér- в. Sándor az Epilepsia gyökeres gyógyítására
adófizetők díjm entesen fizethetik be adójukat. heteg^ g  21 esetben konstatáltatott (egy meghonosított, súlyos esetekben is knünően be-
Ezek ; csekklapok m ár rendelkezésre ál halálos kimeneteli'*! i: hullaszem le 5 esetben válik, «hsak kötelességet vélünk teljesíteni, midőn 
,íl;liK teIjesíttetett. Az állategészségügy elég ked- ezt t. olvasóinknak tudomására hozzuk. Gyógyu-

H aztartasi iskola Csáktornyán. Hi- Vező volt. mert csak Csáktornyán lépett fel jást keresőknek díjtalanul ad felvilágosítást dr. 
v -a io san  vett értesítés szerint a többször a eertésvész szórványosan. Rendészeti ügyek- Szabó B. Sándor rendelő-intézete, Budapest, Nagy
f iú i é i t  női háztartási iskola m árcius elsején ben 15 esetben t e ! ) f  ittetett nyomozás. Tűz- korona u. 1 8.
• '-«»yUik A gazdasági «kóla hmilónői - л esel 2 »beiben fordult elő 1135 К értékben. _  ldöjÓ8lasa. Az időjárás Sinus
Liiztnrtási iskola “sszes lelszereles». arra m,bű| biztosítás folytán ПК' К megtérült. jan„ár hrtJ,>p m4sodik (elében csa-

i:hI 1 saklornyara érkeznek A házi,«г ам _  Háziipari szövetkezet. Л nmravidi dt,kos tiibb helyen eső és hó esik s állag 
1.1'nolyamol a tűzoltósági laktanya nagytér- !mll)ka90kb0l egy liáziipar-szövelkezel léle- O , „ ц 
neben es mellékhelyiségeiben rendezik he. gl,ését tervezik s a szövetkeze! megalakilá- 

A tanfolyam pontos kezdetéről s a jelent- áál megelőző tanfolyam Muravidon már meg
kezeitek értesítéséről idejében gondoskodás i ny|l( л mUukások gyönyörű dolgokat I  R  0  D A  L  0  M.

készilen» к mindennemű kosár- és tonott д .gyitura* új köntösben. Megszokott
Halálozás. Konn Hermann helybeli bútor liszműáruból. Amennyiben a mun- ponlos időben jelent meg a Kultúra folyó évi I. 

yoü deszka- és tojásk'reskedö f iió 8-án el- ка»ок nagyon kevés költséggel dolgoznak. száma, melynek új bcrítéklapja a folyóiratot kel
hunyt Budapesten Kohn Hermann hosszas képesek áruikat mélyen leszállított áron adni lemesebh külsőben mutatja, i.ikkei közt figyelemre 
gyo.,0 betegség után «7 éves korában fed*, ezér. kérik a közönsége., hogy n„-gren-
jezte be földi életét. Nyugodjék békében. Ideijeikkel támogassak barmi megrendete- 12 illllMtrácjójtt Fausthoz, Lászlói.:

— Megallott a vonat. Szokatlan esel seket elfogad Beszterczey Gábor gazdasági ^ŰV(Jlet Radványné Hutlkay Emma: Évfordulón
törtéi,} folyó hó fi án este fél 10 órakor a * tanár, aki az érdeklődőknek az árumintákat gs sok sok m ŝ. Feltűnést keltő lesz új rovata,
Várasd Csáktornya I özh vasúi, útvonalon.| bemutatja s árukat is közli . "л f ^ é  ' Ä Ä Ä
Megállóit ugyanis a nyíl! pályán a személy- _  Az Est az uj evben s a regi marad. Mert # tMjnden kezdet nehéz című igen sikerült. Fi-
vouat. mely Varasdról este 9 óra lilán eliu-: régi dolog az, hogy Az Est formáiban, hangjában, |mezlet(inkt a Holtig Gusztáv és Fia eég
dull. A megállás a 32. sz Őrháznál történt. 1 cikkeinek megírásában egészen új, régi dolog az. kjadásában meejelenő Kultúra nem tévesztendő 
Csakhamar kitűnt, hogy a megállítás oko- hogy új véri. új bátorságot mj levegót bowlt » Ö93ie a f. hóban megjelent és erős felekezeti szel-

r  1 ia f л .’ binrnvgi uvolrsostót п1а У̂аГ hirlapirasba. Két és tél é « л 1 lemben szerkesztett új folyóirattal, mely egy szó
Zopi Gouda József Csáktornya 8У^,С80 mindenki úgy érzi, hogy régi baratja, mert régi eltétel6vel szinlén kultúra nevet nyert, mi a ré
volt aki kocsijában a lékezőt addig igaz- megtántoríthatlan a tisztessége, a becsülete. Hégi bj ке1еШ kötetlen irányú Kulturá-vnl való 
galta. míg a vonat további útját meg nem az a törekvése, hogy a legjobb írókkal a Ingjobbat ej(.5eréj^sl Ehetővé teszi. A Kultúra szerkesztősé-
szakitolla Gonda Józsefet ezért természete- írassa és hogy minden új dolognál Az Est tegyen gét az ^  ,ap счак arra serkenti, hogy folyton
„en H iplenlPlIék a nacvkanizsai kir. ügyész- <• Régi erejével küzd ezentúl ie ú, e»z- nötekpdrt erejével minél nagyobb élveidet nyujl-

mékért, mindenütt ott lesz, ahonnan hírt akar hal kfizönséíiének A két folyóirat nemes verseny-
ségimk. mert oly természetű kihágást követett |anj a vi|ág Politika, társadalom, színház, sport. . a Mépg és jóért ■ sak h azai irodalmunk fel
el. minek alap ján  a vonaton utazókat ve- az é!et ezer niegnyilatkozása mind a legkitűnőbb ,endulés t̂ yegiti e)6 Dacára gazdagaht- taztalmá-
szélynek tehette volna ki riportokban él Az Est hasábjain Magyar lap, me- na  ̂ ^  tartalmasabb műmellékleteinek a Kultúra

-  Tűz Rottornván múlt héten tűz W  forrí suI. használ az egész világsajtó mert A* e*öfizHtési ára marad a régi, évenkint 20 K. Meg-
.. , TU2V , -  E YL i,  7 órakor lám adl b t  niunkatarsal И *Ч*к az ezéez v.lágol és együtt I de№ítfl Hőtlig (iu/ztáv és Fia cégnél, Sopronban.* ült. A tűz f. hó / én esti / órakor tamaui je|ennek meg mindenütt az eseményekkel. A|dozat-

Meznárics Bálint ottani földmíves kertjében, készsége határtalan,elterjedése’példátlan. Olvasóink- ________
ahol 200 kéve kukoricaszár volt egy nagy nak ha lapunkra hivatkoznak, Az Est kiadóhiva- *

hatóságának tagjává a perlaki kir. járásbi- halomban Összehalmozva. A tűzeset folytán tata Budapest, VIL, Erzsébet-körút 20.) szívesen
rósag területéről: Szabó Zsigmondnét. Tóth a kukoricaszár teljesen elpusztult. A tűznek kü,d mutatványszámot Előfizetést elfogad bármely



Csáktornya, 1013. jauuar 19-ga.XXX. trod, teőaj.
Sve poSiljke. kaj se tiCezadr- 
2aja növi nah, se imaju pos- 

l.tti na ime urednika vu 
Csáktornya

Izdateljstvo:
knjiáara Strausz Sandora 
kam se predplate i obznane 

poáiljaju.

M EDJIM UUE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druztveni. znanstveni i povucljivi list za púk 

Iz laz i s v a k i  t je d e n  j e d e n k r a t  i to :  s v a k u  n e d e l ju .

Broj •>.
Predplatna cSna j e :

Na celo le to ...........S kor.
Na pol leta ...........4 kor.
Na Cet vei t leta . . ti kor.
Pojedini broji koátaju fi!!

Obznane se poleg pogodbe i fa 
racunaju.

Odgovorni urednik
z r ín y i  k á r o l y .

Utalni i délaui gnoj.
Takove zemlje néga na svélo. da nebi 

nekaj hrane. lojest jakosti nebi iinala vusebi, 
kaj je za silje potrébno. samu to je falinga, 
da neima tuliko, knliko silje potrebuje. Zem- 
Ija po de2dju i od sunca, takodjer i od zime 
se razsipavlje i poleg toga, tak se slo2i. da 
voda more raztaliti iz zemlje one stvari. 
kője su potrébne za líraim silju. Ali to je 
!ak malo, da bi ravno dosta biio, da zemlja 
svako tretju ili átrtu leto bi mogla nekakvi 
hitvalni plod donesti, ali neima tuliku ja
kosti vusebi, da svako leto izversten plod 
dobimu. To samu tak moremu postiéi, ako 
átalnim gnojom i s délanim prahom gnojimu 
i popravljamu zemlje.

Vu naáim Magjarskim orsagu malo 
marhe imamu i öve nemoreju tuliku gnoja 
nam dali, kuliku naáu silje potrebuje Na 
svako mekotu barem dvé rogovnato maráe 
moramu raCunati, ako tak oéemu zemlje 
vu jakosti derSati, da svako *leto izverstno 
letino dobimu. Prínas na dvésto mekotih 
dojde éeterdeset i pet glav marhe. daklem 
stoga vidimu, da nemore na svako mekotu 
tuliku gnoja dojti, kuliku bi to zemlja nu- 
cala. Daklem puno menje álalnoga gnoja 
imamu, как nucamu i poleg toga deset lét 
mine, da mje moCi s jedne mekoti viáe do- 
bili, как i prije. Naprimer vu Nemákim or
sagu denes veC svaka mekota dvaput tuliku 
hasna nosi. как je samu pred par létmi. 
Vu Belgiumu, как to raéuni kaSeju na svaki 
mekoti triput tuliko zraste, как prinas.

Suraiiuk

PATAKI VIKTOR.

Komu átalni gnoj menjka. un na svaki 
naéin sprahom mora stukati, da more zemlje 
vu takovi jakosti derSati. da mu hasna mo- 
reju dati. Daklem prall je ona stvar. skojum 
si moremu na svaki zemlji pomoci.

Samu s gnojom moremu hazat zemlji 
onu jakost dati. koju silje od léta. do léta 
vun s ceca. S délanim gnojom, tojest spra
hom tuliku jakosti moremu nazatdati zemlji, 
kuliku ravno oőemu iliti kuliku silje potre- 
bűje. I to nam je opeí na hasén, da malo 
praha viiogo zira ima vusebi 1 tak puno 
Ie2i je ga spraviti как gud dalko i po как 
gud budim putu. Naprimer jeden metercent 
superfosfát zvani prati. tuliko jakosti ima. 
как osem-deset vozov átalnoga gnoja. Bor- 
meá nisi je treba vnogo preinidlnvati. da 
kaj je \eZ\ na zemlju spraviti. osem deset 
vozov átalnoga gnoja. ill pak jeden meter
cent praha

Vu átalnim gnoju nigdar néga dosta 
fosfora. kuliku to silje potrebuje. ravno zato 
su onda svakojaéki pepelji, koji átalnim gno
jom skup strahovitno dobro popravlaju zem
lju tak. da kam toga praha posipaju. dvaput 
tuliku sveg'a zraste. как bez praha.

Jako spametno napravi svaki gospodar. 
koj na átalni gnoj joá i superfostat zvanoga 
pepelja posiple. jerbo ov vnogo fosfora ima 
vusebi, bez fosfora pak nikakvu silje ni raste

Daklem ni se je treba trsiti niti jed- 
nomu gospodaru, da vnogo átalnoga gnoja 
na vozi vun na zemlju. jerbo ako superfos- 
fata nuca. niti na pol tuliku átalnoga gnoja 
mu ni potrébno. Najviáe zraste, ako na me-

Izda’ ulj i vlantnik

STRAUSZ SÁNDOR

kotu jedno leto osem-deset vozov átalnoga 
gnoja damn, drugo leto рак 1 oU kg. super- 
tosfata. Ali onda i pritom moramu i nadaljt- 
ostati Niti sum átalni gnoj, niti pak sam 
prab nevalja. najbolje je s obedvemi gnojiti 
zemlje. jer samu lak je moCi do vekáoga 
ha Mia dojti.

Koj *i lo к srdcu zeme i poslubne, 
viüe 1 bude. da od imétka joá jedenput tak 
velikoga basna bude imal. как je lo predi 
imal. VuCili se je bonnes do smrti treba i 
to |e nikoniu spot ni. Svaki poéelek je te
jnek. tak i to zato skim predi se Sto tak 
poéme delati. stém predi bude videl. da ie 
to istina

Balkanski boj.
Balkanska nesreCa se hitro, tak rekuc 

od denes do zutra na roman-bolgarski kon- 
ílikluá prebitila. Romania se jakáa Outi od 
Bulgarie i vu ovim zméáanim vremenu 1 
ona oée nekakov basen imati i zato se 
grozno grozi Bulgariji s bojom. Romania 
neée to terpeti. da vu susedstvim jeder, 
jaki i mozen orsag nastane i da potlam 
morebiti poleg suseda nebi imala mira. Ro
mania sad od Bulgarije DobrudZa zvani 
falat zemlje zahtéva i ako za par danov 
nedobi od bulgarskoga kormana zadovoljni 
odgovor. onda soldaCijom nutri vdere vu 
Bulgariju i DobrudZu pod siloma zavzeme. 
Bulgarija mirno éeka romanski postának i 
neCe svoju jakost na dva kraja raztrCi, jerbo

Cudno roőiáte.
Dalje I

Stari dedek su se na ovo kíimajuée — 
mahajuCe z glavom, opet zatopili v novine, 
a ja pak sem odiáel v dvorno sobo, tesam 
kukal na dvor, как se bude sve to odigralu. 
Nésem moral dugó Cekati. veC Cujem étork- 
Ijanje po taracu, Casik si zmislim: to je 
Stajerec. On je bil. Malo segurneje je idei 
kroz gang na dvor, malo bolje odkrito. как 
je to navada bila okolicanom. Ko je doáel 
na dvor, se je zglednul okolno — okoli, 
zapazil dedeka, te iáéi naravnost к njemu. 
Ko se mu je bli2al, je si joá med putom 
naéinil iz rokih trombeto, drfceéi roke na 
uatih. Так se mu je pribliÉal, del áake lepő 
na uha dedeka, in prije, как bi se ovaj 
zglednul, je zakrical, da su se okna stepla:

— Hoj! Jo2ek ! Me éujeá? Ja sem 
Peter iz Kozjega!

Stari dedek se je toga tak straáil. da 
je padnul iz stolca na tla . . Ovdi se straho 
obme na Petra. Spozna ga. Sav u srdu se 
stane, misled: »Nemasta para gluha í Misii 
da ko je on gluh sem i ja tudi!« Na ovo 
si parkrat glavo stepe, i zaruéi Petru na uha:

— Joá fciviin ! А как pak si ti kaj?
Peter vés prestraáen potegne glavo na-

zaj. Г obadvéh uhah mu je zacinkalo. Toga 
se )e né nadjal. Srdito si rnisii : »Séma — 
éemasta. nevola gluha! Misii da kője on 
gluh. sem i ja tudi!« Na ovo mu gorostanu 
vikne natrag u uha :

— Hojje! 2ivim áe i j a ! Как pa ti 
kaj ide?

— Cisto dobro! Zdrav sem как gubáé. 
Как pa ti?

— I ja sem zdrav! To je glavno. A 
как pa kaj Nacek. Francek. VaiKek su áe 
í iv i?  i. t. d.

Sada sta se poónula spominati. Bilo je 
éudnovato za sluáati. Jeden je bolje krióal 
od drugoga. Sada i sada |e nastrahoma doh 
iz kata poglednula kakva kuharica. ali kakva 
gospioa; da áto se je svadil dőli na dvoru? 
A na ulici áetajuöi su mislili da je ogenj 
Te se njih je naphalo pri vélikih vratah. 
как na veliki petek okolu bo2jega groba 
Neáéi je kriéal :

— Gaait gasit! Ljudi boíji gasil!
A ja pak sem se u sobi smejal. как 

nikada prije. Spomenek je trajal. как da Ы 
ga sipaval iz vreCa. niti jeden je né hotel 
henjati. То |e tak iálo pol ure. Ipák se je 
najprije naáomu dedeku vidlo preveó. Poéel 
je piskutati, i glas se mu je véé zadétal 
negdi u grlu. A u vuhah mu je brnilo. как

da mu u glavi svi l\iajproéki zvuni zvonijo
Malo z niSeáim glasom véli :
— Vrazi su te dali ! Ti Peter! Malo 

bolje potihoma bi mi govoril! Ja sem né gluh !
Peter je naáirokoma zazijal . .
— Ti si né gluh? Ki pastréla? Zakaí 

pak si onda kriéal tak gorostanu?
— Kriéal sem . . .  je ! Dali so ga .

Jer sem mislil da si ti gluh ! Onda si za 
istino né?

— To se zna da sem né. Kaj si misiiá? 
Bog oslobodi!

— A onda zakaj si lak gorostanu kriéal?
— Kriőal sem. Kajpak da sem kriCal! 

Jer mislil sem da si ti gluh!
— Ja gluh? Sto pak ti je to nabrundal?
— Ко sem doáel van íz banhoffa, seri: 

se naletel, na jednoga éehéra. Njega sem 
pital. 1 rekel mi je da si gluh!

— To je bil naá Tméa! 2e napré znam 
da je on bil A meni pak je rekel da si ti 
gluh! Cakaj me éakaj para krslipava! Spc- 
lerem ti ja tvoje cikote! Povrnem ti ja sve! 
Ve ti niti sveti Kieofaá nepomore!

Stari dedek ve, u praviCnom Cemeru z 
grabijo za svojo debelu palico . . ali ja sem 
bil onda véé prék plota Ko sem doáel na 
veCer domu. je na svo sreéu dedeka vec 
né bilo domaj Odiáli so na jedno predstavo



svaKO vuru éeka, da opet se bude s turéi- 
nőm poCct boj.

Romania od Silistrije do Kalakra brega 
oée zavzeti bulgarsko imanje. Ako Romania 
vu Bolgáriju vdere. bulgarci su pripravljeni 
iz ov falat zemlje do zadnjoga soldata vun 
poloCi tak, da na oru2je nikak nebude doáel 
posel. Bulgaria se síéin brani, da Romania 
nikakvi jué joá zavezda neima lam, gde 
sami bulgarci neznaju, как bude meja spala.

Karolj romanski kralj je lak sgovoril 
prod ruskim i pred drugami poslaniki, da 
sve je véé napravil, da se nebi s Bulgariom 
posvadil I zvrho toga joö tri dane njim je 
oslavil na premiSlavanje, all éi joá mti onda 
nedobi praviCen odgovor. presiljen je vu 
Btilgiriju vdrti. jerbo nato je réé dal. Dak 
lem sad lak sloji ov posel. ako Bulgarija 
nebude odpustila zahtévani falat zemlje i 
ako velika zirna ni prestane, romani pod 
siluma budejи posvojili Uobrudzu Ako boj 
vudri vun med njimi, onda se bulgarski i 
romanski kormán zahvali i takvoga kormana 
postaviju vu kojem od svaké parti je bude 
jeden minister. Med Romamom i med Bul
gariom jos traja razprava i more biti, da 
se srnira na ravnaju.

Bulgaria preveC ae zauíala i lakve glase 
posila vu svét. da dvéstopetdeset jezer bul- 
garca i dvéstojezer srba koma éeka dabi se 
Opel mogli navaliti na turCina Ako bude 
opet se boj' poéel. tak veliju, da nebudu 
predi postali, doklam vu KonStantinapolj ni 
dojdu. TurCini pak se opet vu Romaniu za 
ufaju i odonut Cekaju pomoC i ravno zalo 
tak dugo zavlaCiju razpravu vu Londonu.

Srbi i montenegrovci opet su se poéeli 
srditi nanas, jerbo naá i taljanski kralj ue- 
dopustiju njim, da se vu Skutari nastaniju.

Sad dobimu zadovoljáéinu od srbov 
svrho toga, da su naSega konzula sbantuvali. 
Kad konzuli nazat dojdeju na svoju mesto 
I kad na konzulatoá potegneju naáo zastavu, 
jeden regiment srbski soldatov bude defilé- 
ralo pred konzulom i pred zaslavom. Zatem 
pak srbski zapovedmk odproácenje mora 
prositi od konzula. Véé budemu na glas 
dali. как se bude to pripetilo

u narodm dom. te sam si brez skrbi mogel 
lééi Drugi dan me je ponajprije z zandari, 
I policaji hapil straáiti, ali ko je sprevidel, 
da se ja ovakovih slépih grofcnjih malo bo- 
jun, je utihnul. Joá к tomu samo toliko 
znam, da je po ovom naáomo dedeku joá 
dugo zvonilo, I cinkalo u vuhah, i morti áe
I danas cinka. kője né henjalo. Itak sma 
se dugo od »Cudnoga sastanka« né vidla, 
ja sem si po ovim, mislim taki na prvo 
nedeljo slovo vzel od Maribora, Ruá, Kun- 
gote, sv. Petra, Goriéice. Zvezal sem svoje 
jope v tak zvaoi »pinklec«, hitil na rame, 
vrezal |oá palico, pak hajdi proli Medjimurjo ..

Drugi dán u pondeljek na veéer je bilo, 
kad sem doáel dimo. Ко slopirn u gang, 
me Tatek pilajo :

— Kaj pa si domu dojáo?
— Domu! — sem odgovoril ja, i del 

pinkleca na klop.
— Kaj pa boá ve du máj poénul?
— Dumaj zasegurno nam poénul niélj
— A gdé pak?
— . . .  Svét je vélik . .
— Kam pak nju hoéeá najpredi obrnuti?
— Bog ga znaj ! . . . .

K u tn y á k  M árton,
Keszthely.

(Konec.)

Turski delegatuái joá jedenput oéeju od 
saveza delegatuáe poiskati 1 pitati nje, kaj 
njim je zadnja réé. Ako povoljen odgovor 
dobiju, onda dalje budu razpravu deríali. 
ako pak ni, onda odmah odideju iz Londona. 
Turémi joá mti vezda neéu od toga éuti, 
da bi Drinapolja i otoke prék dali savezu. 
Svrho toga vu Konátantinapolju budu jedno 
sesiju der^ali, gde vnogo velikaáov bude 
nazoénih, da odrediju, как hoéeiu napraviti, 
mira, ili pak s célom jakostjom budu dalje 
tirali bója. Takvo sesiju su i pred ruskim 
bojom der^ali 1877 leta.

Kak se stoga vidi, skim bolje kriéiju 
za mir, stém bolje se pripravlaju od svih 
stranih к boju. Kakva zmeáarija je vezda i 
kakva joá bude. áto bi to mogel napréznati. 
Turémi tak veiiju, da nje pri Catald2i ne 
moreju preladati. opet savez pak je véé 
pripravljeni vu Konátantinapolj se odápan- 
cirati. Za kratko vréme itak budtmu vidli. 
átéri je bolje bil pripravljeni i átéri bude 
istinu imái.

Turska diplomacija za svoj kraj izverstno 
se ponaáa. Vu Londonii turski delegatuái 
pod célom razpravom su táj programúi irnali, 
da skim duze zavleéeju konferenciju. Так 
su mislili, da med vremenom morebiti ne- 
kakva druga neprilika dojde napré i to 
samu njim bude na veliki hasén. Naj predi 
su tak mislili, da europanski vladari se 
budu za mir zeli. To su dobro mislili, jerbo 
segurno znamu. da Europa nebude dalje 
dopustila krv prelévati samu da to nebudu 
ravno turéinorn po Énori napravili, jer silnc 
mu oéeju na glas dali, da na svaki naéin 
mora se trsili Turski orsag. da skim predi 
mir nastane. Samu da su stém véé malo 
zamudili. Turski orsag sad vu ovim hipu 
se veliko ni brini stém. jerbo tarn je drugi 
posel, koj mu je sad na veliko pomoé. To 
pak je on koníliktuá, koj je med Romaniom 
i med Bulgariom naslal Romania nebude 
éekala svojim zahtévanjom i spametna poli
tika ji tak odredjuje. da naj nili ni éeka. 
Svojemi friákemi i spoéinjenemi regimenti 
véé tam stoji na bulgarski meji i ako Bul
garia nebude njim spunila 2elju, lehko na 
jedenput med dva ognje dojde. Turski poli- 

i tikuái su ravno na to éekali. Kak se je svaja 
med Romaniom i med Bulgariom poéela. vu 

I Konálanlinapolju odmah su dobili vekáo 
volju za boj dalje Uniti. Vu Londonu pak 
turski delegatuái se od toga spominaju. da 
ultimatoma poáleju balkanskomu savezu. Vidi 
se stoga, da na kaj raéunaju turéini. Ako 
boj vudri vun med Romaniom i med Bul
gariom, nebudu morali takov mir podpisali, 
koj njim célo imanje zemu vu Europi. Opet, 
ako ni dojde tak dalko, da bi oruZje moralo 
med njimi od luéiti, koj ima prav i onda 
puno menje budu sgubili. как ovak. Sad je 
o<i svega posla kljué vu Bukarestu, jerbo 
как gud se budu ovi dva orsagi naravnali. 
taki budu i nad balkanskim miru senlenta- 
ciju iz rekli Nas se táj posel samu tuliko 
tiée, jer naáa monarchija podpira Rumanio.

Iz Konálantinapolja piáeju, da v subotu 
pred Cataldfcom Ferdinand bolgarski kralj i 
turski vodja su kratki spomeuek se ziáli. 
Nisu mogli nikaj odrediti i svrho* toga mi* 
nislarstvu opet bude odredilo, da se boj 
dalje lira. Bulgarci pak tak misliju, da stém 
je samu Turski orsag plaái. Turski delegá
lnál su takvo zapoved dobili iz Konátanti- 
napolja, da ako savez nebude réé premenil, 
odmah naj ostaviju Londona. Edward Grey 
englezki minister pak tak véli, da svi dele
gatuái skup moraju ostati vu Londonu. как 
gud se prehili konterencija.

Belgrad, januar 16 Vu Belgradu se 
I opet jako éudiju nad lem, da se Buski or
sag tak sponaáa. как on n ő i, koj na obedva 
kraje ré2e. Balkanski savez éistam je to 
misül, da rus samu snjim der2i i sdrugirn 
nikim, sad pak su zazvedili, da med rusom 
I med Romaniom tajni savez se napravil 
Так dobri prijatelji su naslali, da ruski car 
sam je pozval Karolj romanskoga kralja, da 
nek ga na protuletje pohodi vu Petervaru, 
kad bude Romanov-dinastija Irislo létnicu 
obslufcavaía. Karolj je obeéal caru. da na 
svaki naéin ga bude pohodil i onda mu 
bude zahvalil na maráalpalici, koju mu je 
car poslal. Strahovitno je to 2al srbom i 
bulgarcóm, koji su tak veruvali сага, как 
meááijaáa

London januar 16. Daneff bulgarski 
minister tak govori: S vrho toga smu tu, 
da mir napravimu. Razpravu tak dugo ne- 
budeniu zakljuéili. doklam turski kormán 
nebude vu ruke dobd od vladarov skupni 
zapisnik i doklam nebude na ov zapisnik 
odgovor dal. da budemu oéivestno znati, 
kakvo nakanenje ima Turski orsag. M< bul
garci ni govorimu vnogo neg séini pokaZu- 
jemu áto smu Ako dojde vréme. odmah 
hitro i tletno budemu skazali naáe Ciné 
Europi, как smu to vu bliínjim vremenu 
véé skazali. Ako se onda éudila Europa 
nad nami. ja tak mislim da sad joá bolje 
se bude éudila. Nam je sve jedno. bude 
ovak ili ónak.

Pcelarstvo.
(Dalje.)

Uzimljenje pcelcov.
Svaki valjani gospodar véé pod jesen 

mora znati, kuliko marhe more on z svo- 
jom krmom prebraniti éez zimu. a kaj se 
prehraniti ne pod ufa. ono rajái proda i 
novce upotrébi u koju drugu svrhu.

Ravno tak i mi, koji se bavimo z pée- 
larstvom. moramo véé napervo znati, kuliko 
péelcov za pleme ostaviti moremo.

Ako dakle oéemo, da vu zimi z péelci 
brigu némamo, tojest, da je hraniti nemo- 
ramo. onda moramo ostaviti takove, koji 
imaju najmanje deset kil éistoga meda, ako 
pak ostavimo Ijekáe, onda je moramo na 
brigi imati, da nam prije, nego protuljetje 
dojde. nepogineju od glada.

1911. leta vu jesen je bilo vnogo lehki 
péelcov, pak sem ja za probu ostavil Cetin 
péelce vu prostih koáih, koji morebiti niti 
pet kil iz koáom vagali nésu, i ovem sem 
éez zimu po mali jesti daval, negda meda, 
a negda cukora na vodi kuhanoga. i tak 
sem je do protuljétne paáe prehranil.

Istina. da je to briga, ali mi se je to 
sve poátenu naplatilo. Dva od ovih péelcov 
su mi dali svaki po dva roje, a dva su se 
né rojili; ali su bili tak teáki. da je bilo 
komaj moéi z mesta genuti. Ovi péelci su 
me popriliki koálali do tri, ili Cetiri krune 
po komadu, a vu jesen je bil jeden tuliko 
vréden; a gdé je ostalji sedem, z ovem je 
dokazano, da je i Ijehke péelce moéi éez 
zimu prehraniti, ali je stém briga.

Nadalje pako moramo se pobrinuti i 
za dober stan, tojest, da imamo dobroga 
péeljinjaka, koj mora biti zaátiéen od sever- 
nih velrov. как takaj i od ljudi zdugemi 
prsti. Moramo gledati, da su nam péelci po 
zimi и podpunom miru. péeljinjak nesme 
biti hlizu drvocépa, ili pak blizu tnkovoga 
stana, gdé se viáeput i rufci po zimi.

Pod ákednjovo strehu je slobodno éez 
zimu péelce namestiti. ali na nahizje pod



nikakov naéin néje slobodno: ier kada god goreéu Zerjavku déla déle i negda po dva trajal dvoboj. Széchenyi je na éelo jeden 
se z hiZnemi vrati lupi, v sigdar se péelje tri danov je siroée jesti ni dobilo. Déle su centimeter ilugi plazír dobd i nato su po- 
zbiniju, a z bunjene vise jedu, nego njim braniteljom prék dali, neduSno mater pak moéniki sablje njim dőli vudrili. Nepriatelji 
je treba как je véé prije bilo reéeno. Zato su s reStom kaStigali. ni su se podobrikali. Kad to piSemu véé
su zdravi samo oni péelci. koji su u zimi — Zatuceni policaj. Kováé Albert bude se i tretji dvoboj dogodil med gróf 
u podpunom miru. maroSvaSarheljski pol caj véé dugó vremena Tisza Istvánom i med Polonyi Dezső ablegatom.

Zato je najbolje, ako su péelci u zimi nije vu miru Zivel svojom Zénóm i sbog _ Zahvalil se. Székely Ferenc od
tam, gdé su bili vu Ijeti. samo ako je dober toga Zena ga viSeput ostavila. Nekoji dan pravosuda minister se je zahvalil na sluZbi 
péeljinjak. Kaj se pako éistoée tiée, i Io je ga je opet ostavila, jeibo s male plaée nisu j vun stUp,| od niunkaparta. S njim skup 
jako potrébno. mogli Ziveti. OdiSla je к bratom Bence JanoS su do vezda vefi jedenajst ablegatov vun

Barem dvaput éez zimu moramo mrtve i Karolj poljodelavcom. Policaj je sloboden s lu p j|j od munkaparta, jerbo neéeju on za- 
péelje izpod koSnice oéistiti, ali samo stiha: dán imái i odiSel je к Sogorom, da Zeno si kon podpisati. kojega je Lukaé ministerpre- 
ako pák snég zapadne, toga moramo, ako dimu odpelja. Pri obedu prosil je Zenu. da z jd e n t prcdsiavil vu orsafkim spraviáéu s 
je moguée. iz krova doli zgrnuli i spred naj ide s njim, ali ona niti Cuti nije Stela | vrho ablf»gatov sbiranja Ovi i opozicija tak 
péelinjaka barem na dva metre do zemlje od toga. Sad je Kováé revolvera pograbil. oCeju dabi sbiranje tajn0 bilo i svaki koj \ 
vkraj zgrnuti; radi toga, jer ako se vu zimi ali Sogori su ga mu zeli. Kováé je joS pri pisa(j' j óltatl zna k tomu pak je 24 lét 
trefi lépi toplji dán i sunce pregrije. onda stolu sedel, kad su se Sogori na njega na star j ;naajarski rodjenik. bi votuma imái. 
péele idu van, da se oéistiju: onda je dobro valili i jeden sabljom, jeden рак sekirom LukaC P*'k samu vekSim varasom dopusti 
pred péelinjakom barem na dva-tri korake su mu glavu raztukli. Strahovitno orajeni tajn0 sbiranJe i samu on bude imái juSa 
z nekakvem mrvjem na stréti, da péelje na élovek je vumral. Krvoloki su pobegli «hiraii kni tridp^et let mine 4tar i np^nhu-n

Hi na golo zemlju ne padaju. odku. -  Najveksa paro lad ja . Na své.o ” p < Z  m lk á p a r l  ae
se viSe nebi moglje zdiéi, i po vernuti u najvekSo ladju sad slaZeju skup vu Stetinski uM(ip mnplÍ0 л;ч»я т  rp^ipnpi Тяк чр л„,р 
svo,u koänicu. íabriki Pe.deseijeze,- konjov jakost, bude i gTof*сЫ J^поГкиИ и.Ш ш ^гТна^

M ustac S .mon imali i .Imperator« se bude zvala. Puno honvédskl miuister se budu zahvalili i s
*'ри1 .Ülje.) veksa bude, как je nesretna »Tilamk« bila munkaparla vun stupili. Vei su previdli, da

Na skoroma bude gotova i majuSa sedmoga zanavék i(ak nije moCi s pu9kami j s bajo- 
KAJ J E  X U Y O G A r  bude mogla na prvi put iti vu New-Jork. nelami kormanilp kak l0 do vezda joS smi-

odkud majuSa sedemnajsloga se povrali nazat. rum de|aju К tomu pa,; opet su je oblegati 
Pred sd avan jom . Pripeiilo se vu Vellkasrbia. Marekovitj Milan ba- kojj ueCeju potvrdili növi zakón od porcije

Törökbecse obéini. da Budai Ferenc dvajsti- janski Stacunarski cletic minuée dane s blud- j ak se j0 méSa vu oräagu pQ(, zna ^aj 
cetiri lét star maSterski élovek vu zarokije nemi réémi je bantuval vu jednim druZtvi bude sve gtog^ ß0j nam na |irbtu visi к
b.l s jednom beodraianskom pucorn. Pred kralja naáega On je lakodjer za ljubljeni lomu pak „ejmamu odsnutreSnjoga mini
sdavanjom je zarwénica vu lice mu povc- vu Velikosrbiju i smirum je prodekoval. da . .. ..
dala. da nigdar mu nebude Zena. Budai na skoroma bude Peter srbski kralj vladar , 1 )Vm zem jóm. .U , en u
Ferenc od ialosti od,*el je к zaruCn.c, , nastal oa pol Mag,arske zemlje. Zandari su f" ',ed"° VP"ko ,sal° 1 как su
tam se obesil. Doklam su ga ap-mli, veC je vlovili nepoítenjaka i dali su ga prék sudu. ,eíakl ,VHl pm"c' ,ko')al1' " f  tedno Zel- 
mrlev bil. de ga brsCas budu navCili. da „aSega slaroga |PZ"° ‘ru*'cu vu ,'e ,lva ™^un Sllr|-

-  Oberleitinand i hercegovica. kralja  ulti vu snu nije smeti bantuval! Как sto*esldel el J « «  zlal"*1‘ bilo.
M ayer Hermann vu Beéu sluZ^éi hulancrski je ni sran) takve magarce prinas kruha jesti Strelali su na soldacko strazu
oberleitinand nunuéi Ijeden nekoji dán se i zrak kvariti?  ^ 11 prék Kőrö* zvane пеке Z Ijezni л
na automobile vozil po vara íu  Na jednim  — Zaprli su direktora. Arsin L jubo-' most РеП;| oa kojega sad soldati pazpu 
kriZanju kuéija je doéia pred automobil i mir m okrinski Skolski direktor nije drugo éetrtek okolo pol nőéi vu veliki
konji su dob opali. Na to se leitinand tak delo si naöel. ueg je poéel ljudi puntati. mp^ ' na »oldaté stré lali Honvédska
razrrdil. da je vun skoéit íz automobila i Vreó vi$e vremena livali i slavi .-«rbsko via- P0^ zapovednikom jednoga kaprola
triput je  zasékel sabljom kuéiSa. koj je  s danje i smirum je rezglaáuval, da za kralko osem naísPu Je s oS*rem i kugljam i nazat
hrbtom bil к njemu obrjeni. vréme dolnja m agjarska zeml)a bude pod s*re |̂a  ̂ jutro su célo okolicu obhodili,

Gospodiéna, koja se vu kuéiji voz'la. srbiju spadala. Kai se pripetilo n azadu je? a '̂ tdkakvu zlam enje nisu naéli. Od vezda
kad je to vidla, zakriéala j e : *Kaj ste pi- Zandari su to poéiili. pak su mu zabada” P° su Zandari nastavljen i.
jani. ab ste obnoreb?« Sad se leitinand i stan pribavili. Так je svakomu treba, koj — Sumljivu gibanje vu Bosniji. 
na gospodiénu s hruknul. ab malo -e p* svoju domovino ni 1 juhi Iz Serajeve pi«< ,u. da zadnin vréme pri
sbésil. kad se mu je prikazala i povedala, — Krvolocni cigani. Fótiam как su svakim  muZkarcom. koj se vu varas trsi 
d« ie она LchtenSIein Alajos herceg i sestra vu Dnioáu tak beStialno zaklali cigani kré- naj fineSi revolver najdeju R^darstvo je
i bliZnji rod kralju . Oberleitinand se sgovar- mara i megóv céli obitelj. jeden éas je mir véé vnogo oruzja uplenilo. Так véliju. da
ja l. da ku éé  je preveé grobjanski bil proti bil vu orsagu. Sad su vu Szatm aru na netko je to oruZje po tajnim  putu nuter
njem u i zato je nucal sablju. Hercegovica Licbtmann Lajofi zemeljskoga gospona vdrb. spravil i med mozi razdelil
mu je vu óéi rekla, da to nije istina. L udi ívchtmann, Zeua i jedna mala pucka mi _ <tí>linoa < м ...
bi ga bili razééhab. ako ga policaji ni obra- ravno pri veéerji sedeli. kad su po ob'oku -,pill ai . e novme tak pi-
niju. Kak se éuje, sam kralj je zapovedal. sruZ.I. Lichtmann je к obloku iSel, ati onda *1 L  * 2  " v  ‘ . VU. ^ arskmi
da naj kviZiciju podigneju proti grobjanskomu su véé obloka potrb i «est namazani ciga- k .■ " */ ' ,VU osmja-Hercegovim ^
Oberlmlinamtu. nov je vu sobu skodlo Jeden « med nj.h P “ P •,U(ÍP ä'elMlga

V zimi na m as in i .  Iz Temesvára je bez réCi odrnah na Ivchtmanna i na Zenu 
vu Szeged se dopeljal jeden deéec na krovu strebt i obndva oraml Zatem su peneze zah- 0 (1 raw t irov  \ a u  n v o *  v.uon 
Kad su ga spaziii véé |e s к orom éistam tévali i Lichtmann dvésto korun, kője je * * V * * •
zmrzjeni bil. Kad je vu épitalu к sebi doSel. ravno pri biZi imái, prék dal ciganom. c.i- <>d . k. . ,.v,o ,.a«
povedal je. da se Nyárády Lajos piíe. Ceti- gaui ni su stém bili zadovoljni i poéeli su Kra |t7°ra sre.i »a$ih brepovih.
rinajst lét je star Od jape, koj je véliki robiti po hiZi, ab nikaj vise penez ni su ' 1 sa,,! vo,-t’ut ,:udno Pri,'° <la
pijanec. je zato >koéil. jerbo ga je s minim naSli. Na larmu se droZina skup sbejZala i f is: "a Jn <zora ?rad(,vi!
hlkel Na rnaé nskim krovu je vu Miskolc nato su cigani pobegli. Zandari je strogo °̂1а «ааГm-hV'* 1,^tunuli’
odiíel i tarn se za iuoáa dal к jednomu i?éeju i Wa kralkoma je budu vlovili. Licht- <. ** »li
lonéaru. Odonut pak je zato skoéil. jerbo marin i Zena su jako teZko orajeni - Ji.a 2 piobok«.Sa groba.
ga je dober majsler jako strahuval i s gla — Drugi dvoboj. Széchenyi Aladár
dom trapil. Skororn pol orsaga je tak putu- gróf, kad je Károlyi Mihály gróf ni 3!ef J!0,un,,í‘ ;aK m,,je
val smirum po vélik. /Írni i s vrlikim gla- prijeli Tiszov pozdrav, je vruku segel s Ti- Гм'пГ.Г",
dom. Beteino déle su vu bramteljsku hiiu scom. Pollam je lisla pisai grot Tiszi. da .Hi щ  ,.re,.ai m, ptoiuinwii
spravili vu Budapest. on vu kmeéavi ni je videl komu |e ruku ! rni "i°mim> ka<i-kad Jira.

— Necimurna mati. Kováé Mihalja dal I ako Ы bil znal, da Tisza sloji pred < ^ *a giasom «vojim u dubiine!
Zenu su vu Aradu prijavili, da pet lét staro njim. to nebi bit napravil. Svrho toga Tisza dak> lih
déle svaki dan skororn na smrt sluée. He- je na dvoboj pozval Széchenyi Aladara. Ja- • “me пека; Фак jp »tin«.
darstvo je strahovitne mrcinske dogodiaie nuara devetoga na veéer ob Sesti vuri su Kutnyák Márton.
pozvedilo. Vnogiput je bez srdca mat, na na sablje iftli Sve skupa je dvé minute Krsttheiv

Á



G a b o n a , á r a k .  —  C ie n a  t i t k a .
mmázsa j l m.-cent, jj kor. fill.

Búza Fáenica 20 00 —
Rozs elsőrendű Hr2 15.00—
Агра i Jeómen 15 00 —
Zab Zob 18 20—
Kukoricza Kuruza suha 15 20 —
Fehér bal» uj | Grah beli 20 00 —
Sárga bab » Éuti 17 00 —
Vegyes bab » zméáan 15.20 —
Kendermag Konopljenoseme 2100 — 
Lenmag Len 22 00 —
Tökmag Koáöice 20 00—
Bükköny Graborka 15 50 —

8/1013. ügyszám

rekedtség és hurut ellen n in cs jobb a

RÉTHY-fele pemetefű czukorkánál!
V á s á rl á s o k n á l  a z o n b a n  v i g y á z z u n k  és h a t i r o -  
zott an  R É T H Y - f é l é t  k é r j ü n k ,  m i ve l  s o k  h a s z o n 
talan u tá n z a t a  v a n .  Az  e re d e ti n e k  m i n d e n  eg yes 

d a r a b j á n  ra j ta  v an  a R É T H Y  név.

I doboz ára 60 fillér. Nagy doboz I kor.
47 . 6 M ind en ütt kapható.

Eg:v jóerkölcsü fiú

tanulónak
felvétetik

GOLD FERENCZ
rőfösáru kereskedésében

C S Á K T O R N Y Á N .

ELADÓ.
M ás v á l la lk o z á s  m ia t t  M u ra sz en t -  

m á  riu k ö z s é g b e n  l e v ő  1 h o l d  i n g n i -  
la n t*  b e l s ő s é g e t , я r a j t a  l e i d  ő s z -  
s z e s  é p ü l e t e k k e l  e l a d o m .

Az é p ü l e t  k o r c s m a  h e l y i s é g n e k  i g e n  
a lk a lm a s , ’ v o l t  i s  b e n n e  sok  é v e n  á t  
k o r c sm a .

H U N Y A »/
M ura szrntmáriu.

2 0 0  k o r o n a  i n  f a l o m
annak, aki S p i tz e r  R ic h a rd  volt perlaki órás 
C kinemaiograftulajdonos címét legelsőben oly- 
képen ludaija, hogy őt meg is találhassuk.

OESTERREICHISCHE BENZMOTORENGESELLSCHAFÍ m. b. H,
* 1 Wien, X., MarmhartKassi* 4.

Hirdetmény.
Alulírott kir. közjegyző ezennel közhírré teszi, hogy Morándini Komán 

Csáktornyái 1акоэ megkeresésére, az általa ifjabb Neumann Miksa Csáktornyái 
lakosnak eladott, de ez állal át nem veit

ioooooo drb., azaz egymillió darab fali tégla
az 1875. évi XXXVII. t.-c. 351. §-a alapján, folyó 1913. évi január bó 37-th 
napján délelőtt 9 órakor eladónak a szentilona-xeipei és folytatólag január 
38-án délelőtt 9 órakor a drávaszentmihályi téglagyárban megtartandó nyil
vános árverésen a legtöbbet ígérőnek az alábbi feltételek mellett eladatni fog :

1. Az eladás készpénzfizetés ellenében történik
2. Kikiáltási ár 1000 darabonkint 24 korona
3. A szentilona-xeipei téglagyárban levő 400000 drb egy tételben az 

első napon, a drávaszentmihályi téglagyárban levő 600000 drb. pedig ugyan
csak egy tételben a második napon fog eladatni.

4. Vevő tartozik az általa megveendő léglát a téglagyárakból 1913 évi 
március hó végéig saját költségén elszállíttatni.

C s á k t o r n y a ,  1913. évi január hó 11-ik napján.

D R . I S 0 Ó  V IC T O R .
51,11-1 kir. közjegyző

Pályázati hirdetmény.
A C sá k to r n y a i  Á lta lá n o s  I p a r t e s t ü l e t n é l  l e m o n d á s  f o l y t á n  

m e g ü r e s e d e t t

I P A R T E S T Ü L E T I  J  Á L L Á S R A

e z e n n e l  p á l y á z a t  h i r d e t i  é tik .
F e lh iv a tn a k  m in d a z o k , ak ik  e z e n  é v i  X60 k or. f i z e t é s s e l  j a 

v a d a lm a z o t t  á l l á s t  e l n y e r n i  ó h a j t já k , p á l y á z a t i  k é r v é n y ü k e t  az  
i p a r t e s t ü l e t  e l ö l já r ó s á g á h o z  f o l y ó  é v i  f e b r u á r  1 - i g  a d já k  b e  a n y - 
n y i v a l  i s  in k á b b , m e r t  a k é s ő b b  é rk ez ő  k é r v é n y e k  f i g y e l e m b e  v é 
t e t n i  n em  fo g n a k .

C sá k to rn y á n , 19i:j. j a n u á r  h ó  15-én. J i o r V Ú t b  P Ú !
■~>11 1—1 ipartestületi elnök

Butorvásárlúk figyelmébe!
. Jó és olcsó bútor

HIRSCHL ÁRMIN kárpitos ás díszítő
:: dúsan felszerelt butorraktárában ::
VaraZdin, Setanj-utca 2. sz.

kapható.
A legolcsóbb árban, egyszerű úgyszintén 
legfinomabb kivitelű háló-, ebédlö-és sza
lonberendezések nagy választékban rak 

táron vannak.
Műhelyem ben mindennem ű kárpitos  

és asztalos m unkák pontosan, jutányosán  
34—60 készíttetnek.

M AG YAR K ISZO LG Á LÁ S!

ege'szee'gügyí cigaretta hüvely és papír anconarcotíco 
vattával ♦ Kapható: Fischel Fűlöp (SfRAUSZ SÁNDOR) papirkereskedeseben Csáktornyán



MEGHÍVÓ.
A Stridóvári Takarékpénztár Részvénytársaság

1913. február hó 23-án  délután 3 órakor tartja meg intézeti helyiségében

VII. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

Stridóvár. 1913. január hó 4-én. „ , _
AZ IGAZGATÓSÁG.

T Á R G Y S O R O Z A T :
l Megnyitó.
2. Két részvényes kijelölése a jegyzőkönyv hitelesítésére.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság közgyűlési jelentése.
4. Az 1912 évi zárszámadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása, a nyereség leiosztása, a felmentvény 

megadása.
5. 2 igazgatósági tag 3 évre leendő megválasztása, 
ó. Az ügyv. igazgató fizetésének szabályozása.
7 Az alapszabályok 31. és 32. §-ának módosítása.
Я. Xetáni indítványok. ÖU9 2—3

MíjiJ-n г- szV' '. u közg'.’.i.<•«•••:: • ? szavazatra ogosu. \c 35 szavazatnál •■•ЬЬк akar sa részvény.-i alapján, akár meghatalmazás utján sónk
sf-m pyaKorolha:

Szavazat ogat miiwV.i nagykorú nn iuMkfz-sl |Ogga! bíró részvény*?». akár >-rti. akár n<>. gyakorolhat;a. de megkivá:.tátik, hogy részvényesi mi
nősége 1 kozgyuK-st megelőzőleg 30 nappal a részvénykönyvben igazolva iégvén.

áogi 'szemé!--.ek, kiskorúak • s gon ín -kság a vp .; ók ..sak törvényes .<• pvi-' lőiük által, habár részvényesek is. képviseltetnek.

I

M á s  válla lat  m ia tt

bérbeadó, később esetlen eladó egy 
_  közismert jó  forgalmú vendéirló, szálló

szobákkal, fedett tekepályával, nagy 
kerttel, jó menetű mészárszékkel es 
mellék» épületekkel. Hővebb fel\ ilágo- 
— — sitást nyújt a tulajdonos: ------

Kalctibrenner Ferenc. Stridóvár. j

Az emberi kéz mint sérvkötő 
SEHSAIIOS TAbÁLMÁHS!

Kérjen ingyen prospectust!
Zárt borítékban p or tóm én cesen küldi

POLLITZER SÉIUAMPILAT01IUM
spec iá l is  orvosi rende lő intézet  
8 Ш 0 Г .  VII.. Aák&czi-ut W. fílemelít. -

-   ̂  ̂ ^  vw  'W'W -»"W w V  a»V W

Bum kiváló minőség, lil.it К 130 és feljebb. RU ID jako tini. liter od 130 К vi$i**e 

MlÍiUm ttagyott jó. lü. а К 140 és feljebb. SÜHOHÍílfl jako dobri. liter od 140 К viSeSe

М 1Ц Hitt lit iK  1 40 és feljebb. ÍFOPidá Z5áHÍ113, liter od 140 К viéeíe 

Kapható. Dobivá se pri :

Jtochsingtr M . <s Fiai tíg e fl jtochsinger M . i 5inoVi # ra i
Csáktornya. . Csáktornya

f ó t f ó t r i f ó f ó t & t  Г А М Д М Д Н & П л н л г

Nyomatott Fiséból Fülöp (Slrausz Sándor; könyvnyomdájában Csáktornyán
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