
Tavaszi gondok.
Már ismét ragyogó a napsugár s a 

langyos tavaszi szellő csókdossa homlokunkat, 
de hol a zöldelő halár s a rügyező lak virága 
merre tűnt? Mintha az elemek is össze
esküdtek volna ez ellen, az amúgy is el- 
vánnyadt, lesorvadt szegény ország ellen ? 
mintha a nagy Alkotónak is különös kedve 
telne abban, miképen lehet a véksőkig el
pusztítani ezt a mi szép hazánkat Az el
múlt heti ítéletidőt bocsátotta le reánk, 
hogy még azt a kis reménységünket is, 
melyet az évek hosszú során át művelt 
szorgalom s kitartás lehelt belénk, elpusz
títsa. hogy a gyümölcsösből is némi hasz
nunk legyen

Ez esztendőben meddők lesznek a Iák, 
nem terem gyümölcsöt virágtalan lombjuk 
s az a sok-sok m illió, mit az ország gyü
mölcstermése hozott más esztendőkben, ez 
évben egyenlő a semmivel, egyetlen nap rel- 
tenetes jéglergelege elsöpörte

Nem lesz gyümölcs a fán s nem lesz 
meleg ruhája a következő téli időszakra 
azoknak, akik egész életexisztenciájukat a 
gyümölcstermésre alapították. S nem lesz 
betevő falatja sok szorgalmas gazdának s 
éhségükben siránkozik majd a sok apró 
csemete, aki nem ludja majd megérteni, 
hogy miért nincsen ebben az esztendőben 
sem dió. sem körte, sem barack, sem semmi, 
mindabból, ami néki azelőtt oly sok gyö
nyörűséget, szüleinek keresetet, jövedelmet 
nyújtott. Az Ítéletidő lefagyasztotta a rügyező 
iák gyenge bimbóit s megfosztott minden 
gyümölcstál idei gyümölcsétől. S most már 
hiába szállítják le a nagy állambankok ka- 
matlábjukat. hiába reméljük a megkönnyeb
bülést a pénzpiacon : Magyarország ez évi

jövedelmének egy harmadrészét semmiféle 
kamatlábbal visszaszerezni nem lehet s bár
mily pénzbőség mellett is éhenvész az ások 
szorgalmas gazda, aki a gyümölcstermelés hű 
apostola volt mind a mai napig.

S most azoktioz szólunk, akik agrikul- 
túrális államiságunk mellett kardoskodnak 
Akik abban a véleményben vannak, hogy 
a földműves fia maradjon meg töldműves- 
nek, a gazda gyerekéből legyen gazdálkodó, 
mert csak a föld ty. egyetlen biztos jöve
delmet adó, a gazdálkodás az egyetlen pro 
duktív foglalkozás.

Kihez mennek ezek most majd panaszra? 
Kit okolnak szerencsétlenségükért? S minő 
ellenszerek mellett kerül hették volna el ezt 
a rettenetes nagy csapást?

Senki, de senki ezen a töld kerekségén 
nem tud rajtuk segítem és senkihez sem 
mehetnek panaszra, mert önmagukat okol
hatják Csupán, hogy gyenge ember létükre 
nem védekezhetnek a nagy. a hatalmas 
Természet kíméletlen haragja ellen s mint 
gyarló emberek meghajolnak a pusztító Ha
talom ölijtó keze alatt

Ipar és Kereskedelem! Ez a jelszó az, 
mely melleit egy ország’ boldogulhat. Ahol 
ez a két faktor dominál, oil semmiléle jeges 
fergeteg. sem egyéb természeti csapás meg 
nem árthat. Ahol ez a két tényező uralkodik, 
olt fészkel rat: magának a gazdagság A 
gazdag ember pedig onnan szerzi be szük
ségleteit, ahol az épjien megtermett. Ha úgy 
akarja a Természet Magyarországon, de ha 
a kérlelhetetlen Sors olt a termést elpusz
tította, hát Kaliforniából.

íme ilt az ideje annak, hogy gondol
kozóba essünk afelett, vájjon nem okosabb 
dolog lenne, ha ipari s kereskedelmi életünk 
fejlődésén dolgoznánk, semmint hogy évez

redes agrikultűrális érzékünk további fenn
tartásán, sőt fejlődésén munkálkodjunk.

Keressünk olyan megélhetési forrásokat, 
amelyeknél a természeti csapások ellen biz
tosan védekezhetünk. S akkor azután nem 
lesz olyan országos csapás abból, hogy ez 
esztendőben nem lesz gyümölcs a ián s a 
löldművelök verejtéke hasztalanul perdűlt le 
az éltetadó fekete földre!

Háziipari szövetkezet.
Már többször esett szó lapunkban is 

arról, hogy Muraviden szövetkezetei akar
nak létesíteni. A szövetkezel az o tlanrV olt 
háziipar telep felélesztője akar lenni, de 
nem üzlelszerűleg. egy részvénytársaság bir- 
lokában, hanem a munkások csoportosulá
sából. akik üzletrészeket jegyeznek s azokat 
az általuk készített árúk értékéből, szóval 
keresetükből fizetik be

A szövetkezetét a kormány támogatja, 
azaz egy. bizonyos hozzájárulással lehetővé 
teszi, hogy a szövetkezet nyersanyagot sze
rezhessen be nagyobb mennyiségben, melyet 
azután a munkások, azaz a szövetkezeti 
tagok, feldolgoznak s értékesítenek

Mi nagy fontosságot tulajdonítunk en
nek a háziipari szövetkezetnek Egyrészt 
azért, mert ipartelep létesítésére vezet. A 
népet helyhez köti, a folytonos vándorlástól 
elszoktatja A népnek télen át kenyérkere
sethez alkalmat nyújt s ezzeel a Muraköz 
anyagi fellendítését elősegíti.

Az ipari szövetkezet csirájában van 
még ; de minden feltétellel rendelkezik, hogy 
virágzó iparteleppé fejlődjék. A kormány 
támogatása mindenesetre nagy lendületet ad 
a szövetkezet fejlődésének, de még ennél is

fZENET.
Harna kislány volna egy kérésem,
Sieress most is. úgy. mint egykor régen, 
fíocsúss meg, ha hűtlen voltam hozzád. 
Elfogadtál más legénytől 
Te is egy-egy rúzsát.

Harna kislány volna egy kérésem,
Add a kendőd, selyemkendőd nékem 
Csak a kendőd, csak egy jó  szód várom.
Ha megkapom, megyek érted:
Te lésж az én párom.

h o x m n  I m r e .

Tárca levél.
Nagy rabecsiilt Szerkesztő Úr!
Egy kedves, meleghangú levélben, aminő csak 

az Ön nemes szívéből eredhet, kérdezi lőlem : hol 
s hogy töltötted) a húsvéti napokat? Felelek rá: 
ott, ahol csend van és béke, inert szeretem a 
csendet, a békét s a nagy hét szomorú emlékű 
napjain leginkább megtaláltam ezeket a kis Mária- 
Hadnán, ezen a híres bucsujáró helyen. Itt húzód
tam meg misszióm szünetelése idejére. Itt vál tam 
be a feltámadás megnyugtató ünnepéi. Itt akartam

elzengeni a zengedezőkkel a Resurrexil dallamos 
áriáját :

• Itesurrexit sicut dixit . . . .«
Jól esett ott lennem, ahol ablakom ránézett 

az égbe emelkedő kettős toronyra, melyek a Fe- 
rencrendiek templomából emelkednek ki s mint 
két figyelmeztető kéz mulatnak a magasba, ahol 
hitünk, reménykedésünk s vágyakozásunk szálai 
összeérnek, ahol Istent tudjuk, az alkotó, a teremtő 
erőt ; höics kormányzóját a nagy világegyetemnek 
s akitől árad reánk égi szeretet, irgalom, minden 
jóság s bocsánat tévedéseinkért. Ezért szeretem a 
tornyot, . . . .  de szeretem azért is, mert merész 
alkotásával emeli gondolatunkat, segíti a lélek 
szárnyalását s képzeletünk felsiklik nyomán a 
szálló felhókig, melyek kusza alakulással ezernyi 
formát öltenek s gomolyogva úsznak tovább, távol 
vidékek panorámája fölött, el a messze tengerekig, 
körül a fóldtekén, színes területek, színes népek 
közé ; mi is velük. Utazás felhőszárnyakon . . . .

A nagy hét lélekemelő poezise jótékony va
rázzsal övezte körűi szívvilágomat, . . . gyermek
korom édes impresszióit éreztem lelkemhez simulni 
s ahogy akkor kételytelen meggyőződéssel álltam 
a templom szétrombolt szertartásos eszközei kö
zött s szótalan némasággal, fájdalmas megdöbbe
néssel térdeltem a halott Megváltó koporsójánál,

olyan áhitatos érzülettel néztem most is a puszta 
oltárt, a gyásszal bevont díszeket s reszketeg kö
zeledtem a kékfény fi mécstől misztikussá vará
zsolt sziklasir felé, hol az Eszme igaz Mestere 
pihen, . . . akkor is így volt, 00 évekkel ezelőtt. . . 
gyermekkoromban . . .

Aztán hallgattam a tompa kereplők hangját, 
azt a száraz fahangot, melynek nincs szív vidító 
harmóniája, csak szívtépő kalapácsütése, mintha 
akkor vernék át hegyes szegekkel a legszentebb 
kezedet, . . . aztán a harangok visszatért szava,
az örömteli »gingalang«,. . .  az ujongó keresztény 
világ hozsannája, amint áhitatos processzióval 
hirdeti Krisztus feltámadását.

Öli. én szeretem a Husvétet, ölelkezését a 
búnak és örömnek, ami a világmegváltó hántá
sától я az isteni erővel győzedelmés diadallá emelt 
golgotái napokból ilyként alakult meg ; . . . sírni, 
jajengani s elhulajtott könnyeink után felvidulva 
látni a boldogító sikert, a feltámadást. A Mester 
él ! . . . Eszméi, tana élnek s fognak élni időtlen 
időkig s hintik, árasztják a szeretet melengető 
sugarát, mely nélkül emberi szív s élet nem is 
képzelhető. Áldom békés csendedet, szomorú gyá
szodat, égi örömödet szent Husvét! Resurrexil!..

Z o m  b o r  у  G y e / л •



nagyobb garanciákat nyújt a vezetők érdek
lődése s a nép lelkesedése az ügy iránt.

• Talán nem volt meddő a kisérlel a 
háziipari szövetkezet szervezésére. A mura- 
vidi háziipari szövetkezet sorakozni fog a 
többi hazai szövetkezetekhez, melyek a nép 
anyagi vagyonosodásának jelentékeny tényezői 
vidékenként. Remélhetőleg a muravidi házi
ipari szövetkezet csak kezdete annak az 
üdvös akciónak, mely muraközi népünkek 
téli foglalkoztatása tárgyában ezzel meg
indult.

A szövetkezet a muravidi lakosság nagy 
érdeklődése mellett f. hó 20-án alakult meg 
Muraviden. Jelen voltak : Zabik László, házi
ipari mm. helyi megbízott, Sághváry Jenő 
d r, a perlaki járás főszolgabírája, Zrínyi 
Károly, állami tanítóképző-intézeli igazgató, 
Beszterczey Gábor gazdasági tanár, Hajdú 
Lajos kotort jegyző, Golub János muravidi 
plébános, Babies Gábor muravidi jegyző, 
Herboly Alajos áll. isk. igazgató, Varga Pál 
áll. isk. tanító stb. slb.

Az értekezletet Zabik László miniszteri 
megbízott vezette, aki szakértelemmel és 
lelkesedéssel ecsetelte a szövetkezet intencióit 
s azt a mérhetetlen hasznot, mely a szövet
kezet megalakításával a vidékre |ár. Egyben 
bemutatja az alapszabályokat, melyek szerint 
a szövetkezet működni fog

Miután a jelenvoltak a szövetkezet meg
alakítását elhatározták, megválasztották az 
igazgatóságot s felügyelő-bizottságot.

A szövetkezet elnöki tisztségét Golub 
János plébános vállalta el. Az igazgatóság 
tagjai: Herboly Alajos állami isk. ig-taníló 
(elnök), Varga Pál áll isk. tanító (könyvelő), 
Pongrácz József esküdt (pénztáros). A felü
gyelő bizottság lag|ai : Golub János plébános' 
(elnök). Babies Gábor körjegyző (ügyvezetői 
alelnök). Hajdú Lajos körjegyző, Végi Bálint 
közs. bíró, Dommics Mihály, Vukovics Jó
zsef. Horvát István (rendes); Kuzmics János 
közs. pénztáros, Máthé Károly művezető (pót)

Végűi a közgyűlés Zalán Gyula dr. orsz. 
gy képviselőt és Sághváry Jenő dr járási 
főszolgabírót diszelnököknek választotta meg.

Miután min. megbízott a vezető egyé
neknek a szövetkezel vezetéséért hálás kö
szönetét mondott, Beszterczey Gábor gazd 
tanár indítványára Serényi Béla grót föld 
művelésügyi miniszternek s dr. Adler Rátz 
József min. tanácsosnak a szövetkezet iránt 
tanúsított jóindulatukért, a megalakulás al
kalmából, sürgönyileg köszönetét mond a 
közgyűlés

Eddig 30 tag iratkozott be, illetőleg 
jegyzett üzletrészeket s így a szövetkezel, a 
törvényes formákon átesvén, nemsokára meg 
kezdheti áldásos működéséi.

Színház Csáktornyán.
Halász Alfréd színtársulata e héten folytatta 

előadásainak gondosan megválogatott sorozatát a 
•Zrínyi-szálló« nagytermében. Ugyanazt a dicsé
retes törekvést tapasztaltuk ez alkalommal is, mint 
a múlt héten, meiynek kapcsán szórakoztató elő
adásokat tartottak esténként.

Szombaton a Limonádé-ezredest adták Mátrai i 
.'Szentmarjai ezredes' és Bihary (liravenstiidt had- ■■ 
nagy címszerepeivel, akiknek előadásáról a leg-1 
nagyobb elismeréssel nyilatkozhatunk. A női sze
replők közül Kelen Rózsi (Lenke) és Serfőzy Ilona 
(Mariette) váltak ki. akik ügyes, formás játékukkal 
és énekeikkel a darab részére a legnagyobb szim
pátiát váltották ki. Jól játszott l iszt bérike s 
Lenkei is, akik kevésig fontos szerepüket is a tet
szetőség zománcával vonták be

Vasárnap az Asszonyfaló operett volt soron.! 
Ebbe a darabba is a legjobb igyekezetüket vitték : 
fiele a színészek. Nemcsak a főszereplők: Liszt!

Ferike (Tilda), Mátrai (M toss), Bihary (Kamilló) 
és Kelen Rózsi (Mnry), de Lányi Szidi (Raffain*' 
s a többiek is jól megállották a helyüket.

Hétfőn a Cigrányprirnást, kedden a Bőregért 
mutatták be. Az első, dacára, hogy bérlelsztinet 
volt, telt házat hozott össze. A főszerepet ebben 
a kiváló operettben Mátrai adta, aki Rác Pali 
cigányprímás szerepét jó átgondoltsággal, termé- 
szethűen, érzéssel s így természetesen, nagy hatással 
játszotta. A sikerben osztozkodtak vele Földesi 
(Laci), Liszt Ferike és Kelen Rózsi (Sári, Juliska), 
akik minden színezés és aíTektálás nélkül, a maga 
természetességében mulatták be a cigányélet ösz- 
szes vonatkozásait — hohemségében, naivitásában. 
Az énekek nagyon tetszettek. Balog Károly hely
beli cigányprímásnak is kijutott a tapsból kitűnő 
szólóiért, melyek Rác Pali hegedűjátékát imitálták. 
Előkelő szerep jutott Biharynak (G iszton). aki ez
úttal is tíKvesen felelt meg feladatának. Jó volt 
Lenkei (VII. Heribert), Endrődv (Codean), Bállá 
(Fekete Péter). Lányi (grófnő) is.

Szerdán Rella színjátékot adták kizárólag a 
felnőttek részére, csütörtökön Berkovics és társa 
operettet a szokott törekvéssel és sikerrel 
már csekélyebb látogatottság mellett.

K Ü L Ö N F É L E  K.
—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 

XXX-ik évfolyam Ibik negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kiKtiek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési di|jal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nenogv a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal

—  Kinevezés. A vallás- es közoktatás
ügyi m. kir. miniszter Odor Gyulái. Szolnok- 
Uoboka vármegye к r. segédlanfelügyelőjét 
Zalavármegye kir. tanfelügyelöségéhez jelen 
minőségben áthelyezte.

— uj plébános. A zágrábi érsek Lipnjak 
Ignác grubisnopolei M*gédlelkészt a ni'ksa- 
vári plébánia adminisztrátorává kinevezte

—  Zrínyi emlékünnep. Zrínyi Miklós, a 
költő és hadvezér, születésének évfordulója 
alkalmából a Csáktornyái iskolák tanuló
ifjúsága má|u* 1-én ünnepélyt rendez a 
Zrínyi-téren, a Zrínyi-emlékoszlop elölt. Az 
ünnepély kezdete az egyházi ünnepre való 
tekintetből fél 10 órakor kezdődik Az ün
nepély programmját az iskolák ifjúsága tölti 
ki Az ünnepi szónok Lantos János 111 éves 
tanitónövendék lesz

—  Adomány. A Déli-vasul nagykanizsai 
osztálymérnöksége a Csáktornyái Önkéntes 
Tűzoltó-Egyletnek abból az alkalomból k i
folyólag, íiogy múlt hó 22-én. az izraelita 
temető mögötti vasúti Ind égése alkalmával, 
gyors megjelenésével, a lűzet sikeresen el
oltotta, 25 К -t ajándékozott.

—  A Dunántúli Közművelődési Egyesület 
nem az idei, hanem a jövő évi közgyűlését 
tartja Nagykanizsán.

— Serlegavatás. Egy oázis a város 
társadalmi életében. Egy kedves kör a Bol
dizsár asztal a Zrínyi-szálló ebédlőjében, ahol 
a városi lateiner-társaság naponként össze 
szokott |önni, hogy a napi fáradalmakat k i
pihenje, a nap eseményeit megbeszélje ; bűt- 
bánalol felejtsen s néha néha az öröm és 
jókedv csöppjeivel az élet keserűségeit meg
édesítse. Ez az asztaltallársaság rendezett t. 
hó 19-én egy barátságos estélyt, mely alka
lommal az asztaltársaság ezüslserlegét ke
délyesen telavatták Az avatómester az asz
taltársaság lelke, Kayser Lajos grófi titkár, 
az asztaltársaság általánosan kedvelt Lajos 
bácsija voll. Szép, formás, lelkes beszédben 
avatta fel a poharai s mondott ezzel kap

csolatosan szellemes pohárköszönlöt az asz- 
I lallársaság felvirágoztatására Ezután a tósz- 
i tok egész sorozata következett A megjelent

tagok mindegyike beszélt s záradékúl a 
serleget kiürítette Végűi Fejér Jenő takarék- 
pénztári főkönyvelő olvasott fel egy tarka 
krónikát, melyben versben találóan és szel
lemesen enyelegve tartott tükröt az asztal
társaság tagjai elé, amelyben mindenki rá
akadt az ő bű képmására, a rá vonatkozó 
pattogó rímes versszakokban. A asztaltársa
ság vígan töltölte az estélyt fülberunászó 
zeneszó mellett.

—  Halálozás. Jungwirth Gábor volt 
miksavári h plébános, a zágrábi kórházban 
tüdővészben 33 éves korában f hó 22-én 
elhalt.

— Sportélet Csáktornyán. Érdekes sport- 
esemény színhelye lesz tolyó hó 27-én, 
vasárnap Csáktornya Ekkor nyitja meg sze
zonját a Csáktornyái közönség előtt már nem 
is annyira ismeretlen Csáktornyái Sport-Klub, 
amikor egy minden tekintetben nívósnak 
ígérkező football-merkőzés kereteben Nagy
kanizsával méri össze erejét. A kanizsaiak 
nem ismeretlenek Csáktornyán A múlt sze
zonban az akkor még kezdő csáktornyaiakal 
4:0 aranyban verték meg, igaz, hogy az őszi 
szezonban oil, Kanizsán a csáktornyaiak egy 
1 :l-es eldöntetlen eredménnyel kiköszörülték 
ezt a csorbát Most már aztán mindkét 
csapatot az eddigi eredmény kikorrigálása 
arra ösztönzi, hogy iegjobb tudásukat vigyék 
bele a játékba A csáktornyaiakal fair és 
szép pass-játékukról már tavalyról is ismeri 
a közönség Azóla pedig a folytonos training 
tudásukat még jobban kifejlesztette, úgy, 
hogyha a játék napján is mostani tormájuk
ban lógnak játszani, egy igen szép és vál
tozatos játékot iesz alkalma végigelvezni a 
közönségnek Hogy a győzelem serpenyője 
melyik fel javára fog eldőlni, azt a legbe- 
hatöbb bírálat sem tudná előre eldönteni A 
mérkőzést d u 3 órakor kezdik. Helyárak 
mint tavaK ; ulöheiy H0, állóhely 50, diák
jegy 20 filler A sportklub a felülfizetések 
10° 0-át a Csáktornyán építendő kórház- 
alapjára. inig a megmaradt részt újabb 
sportszerek beszerzésére fordítja — ameuy- 
iiyiben még a .-zezen folyamán egy nagyobb- 
szabásu atlétikai versennyel óhajt kedves
kedni a közönségnek Felülfizetések a »Mura
köz «-ben nyugtáztatnak A mérkőzés szín
helye. mint tavaly, a Z&laujvar télé eső sport
telep le v

—  Gazdakört közgyűlés. A légrádi 
gazdakör a hét folyamán évi közgyűlést 
tartott Légrádon. A tisztuiilás során a köz
gyűlés titkárnak Horváth Olivér ev lelkészt, 
háznaggyá Ke einen Gusztáv takarékpénztári 
tisztviselőt, a számvizsgáló-bizottság elnökévé 
Nausinger Lajos nyug vármegyei tisztviselőt 
választották meg

— Rendelet a sorozobizottságokhoz. A
katonai intéző körök nincsenek megelegedve 
a sorozások eredményével Feltűnően kevés 
a száma azoknak a hadköteleseknek, akiket 
alkalmasuknak találtak A honvédelmi m i
niszter most rendelelet bocsátott ki. mely a 
sorozóbizottságoktó! elvárja, hogy a jövőben 
alaposabb munkát végezzenek

—  Valasztmanyi gyűlés. A törvény- 
hatósági bizottság f é május hó 13-án tar- 
tandó rendes közgyűlésén tárgyalandó ügyek 
előkészítése végeit a vármegye állandó vá
lasztmánya május hó 3-án délelőtt fél 10 
órakor Zalaegerszegen, a vármegyeház le i
mében gyűlést tart

—  Kamatlab leszállítás. Tőzsdei és 
pénzügy, körökből vett értesülés szerint az 
Osztrák-Magyar bank legközelebbi főtanácsi 
ülésén a bank-kamatlábat leszállítja



-  Köszönetnyilvánítás. A Muraközben gálati értesítésért (S. T.) pedig 1 К-t kell vagy a mérték több oldalán fekvő beosztás
közzétett kérelmemre, a beszerzendő mii- fizetni. esetén a fentebbi díjak másfélszerese ro-
lábra a következők voltak kegyesek ada- — Reform az ajánlott levelek feladá- vandó le. 2. Folyadékmérték, folyadékmérő 
kozni: dr. Tamás János (Nagykanizsa), Liget* sánál. Fontos reform lép életbe legközelebb eszközök és szárazanyagok mérésére szolgáló 
vár, Drávasiklós, Henisfalva községek 10—10; a postaforgalomban. Az ajánlott leveleket ürmértékek : 1 hl-töl 50 literig 1 K, 20 liter- 
Murakirály község 5 ;  Kotor, Alsódomboi ú ezentúl levélszekrénybe lehet dobni. Május tői 2 literig 40 fillér, 1 litertől 1 centiliterig
4 —4 ;  Damása, Perlaki Takarékpénztár, 1-től kezdve 16, illetve 35 filléres, vörös 10 fillér. Üvegtartályok 20 literig bezárólag
Harmat Nándor 2 —2 ;  dr. Vajda Béla, dr. szegéllyel ellátott borítékokat hoz az ajánlott 50 fillér, 20 literen felül 1 K. Folyadékmérő 
Reményi Zoltán, dr. Szabó Zsigmond, Svas- levelek számára forgalomba a posta, hogy a eszközök : 1 50 K, — faláda és fakeret 50 
tits Ödön, Horváth Pál (Perlak), dr Svastits kezelésnél az ajánlott levél könnyen meg- fillér. 3. Súlyok 20 kilogrammtól 1 kilogrammig
János (Muracsány) 1 — 1 koronát. Fogadják ■ különböztethető legyen. A borítékéri külön 20 fillér, 50 dekagrammtól 1 grammig 10
e jó emberek az én és nyomorgó családom J egy fillér fizetendő. Az új levélborítékon fillér Szigorú súlyok hitelesítéséért 20 kilo- 
alázatos és hálás köszönetét. DrávafüredJ hely van hagyva arra, hogy az ajánlott levél grammtól 1 grammig bezárólag darabonként 
1913. ápr. 23*án. Loncsarics Albert. feladója feljegyezze oda a nevét, foglalko- a fentebbi díjtételek kétszerese fizetendő, 500

_ Fatelep Csáktornyán Amit erről 8 zá8ál és lakását, hogy így neki szükség miligrammtól 1 miligrammig darabonként 10
mull hónapban egyik számúnkban megír '' esetén a leladási igazolvány később is kiad- fillér. 4. Mérleg: 5 kilogrammig bezárólag 60
lünk az a megvalósulás legkomolyabb stá-|h"tó legyen Az ajánlolt küldemény íeladá- fillér, 20 kilogrammig bezárólag 1 K, 100 
diumában van Úgy alakult az ügy hogy а ,?йга bármelY poslagyűjlöszekrény használ- kilogrammig bezárólag 2 K, 200 kilogrammig 
Lendler-cég Csáktornyái szemelte ki hogy hal0’ a felarláei igazolványt pedig az a K, 500 kilogrammig 4 K, 1000 kilogrammig 
a megvásárolt Eszterházy-féle erdőkből a ki- postahivatal adja ki, ahol a levél a szekrénybe 5 K, 3000 kilogrammig 6 K, 8000 kilo-
vágotl tölgyfát, három millió korona érték- be lelt d“b^ 1J . .  K’ 15,° ° °  J il« £ " 'nmi« 15 K’
ben. Csáktornyára szállítja, itt fűrésztelepet “  A fold erteke' hivatalos kimu- 40,000 kilogrammig dO h. 6. Gázmérők és 
Jeteit s a nyersfát további szállításra itt ta,ás szerml Zalavármegyében a földek át- 6. vízmérők hitelesítési díjtételei változat- 
Jolizozza fel A Landler сек egyik bellaJia ■ lagos érléke holdanként 650 K. Bácsbodrog lanúl megmaradnak. 7. Viteldijjelzők . A vi- 
mérnöke mull csütörtökön Csáktornyán járt vá ,",e,!yében egy hold Ш  1225 K értéket l teldijjolzök hitelesítési dija 4 К, a külön át-
„ „ 4Zükséges helyszíni szemlét meatarlolla k«Pvlsel (ételi szerkezet hilelesitési dija 1 К
A város elöljáróságával is érintkeztek melv ~  * !•*«•* •» egészség ellensége. Furcsa . -  *agy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték. Minden 

. \. . ... ..' ’ У i átlitás. Sokan az aviatikusolcra fognak gondolni sorsjáték kezdeténél a tőelárusítók a vevőknek
részről természetesen a legelözekenyebb lo- e sorok olvasásakor, mert ezek közül néhánynak előzékenységből egy és ugyanazon szánni sorsje- 
gadlatásban részesültek A kiküldöttek a lezuhanását náthájuk okozta. Nemrég járta be a gyet «ártják fenn s azokat a vevők a további já- 
anítóképzö-intézet mögötti területet találták világsajtót az a hir, hogy egy egyszerű tüsszentés tékra-rendesen szívesen veszik át. Németországban, 
a íatelep megvalósítására a legalkalmasabb*1 és a ve'e járó megrázkódás végzetessé válhat a ahol az osztálysorsjáték már több mint egy év-
,ak részint mert az üzemhez «züksénes Pil(Vlára Ki ne tudn;' arró1- bogy a legközönsége- század óta áll fenn, ezen módszer órányira el Idk részint, meri u i néz .zukseges gebb (}á|ha s,ok emb*rnek megpecséieite már a terjedve, hogy sok család élethossziglan egy

területet III meglalaltaK. részint, mert н le- gors$t Egy-egy könnyű náthát vagy köhögést sok- ugyanazon számú sorsjeggyel játszik, sőt a sors- 
Гillet két vasút mellett feküdvén, a fa szál szor semmibe sem veszünk, pedig abból fejlődhet jegytulajdonos halálával az örökösök játszanak 
lltása lek i и telében a legnagyobb kényelmet ki valamely hurut vagy influenza. Mielőtt az orvost tovább ugyanazzal a sorsjeggyel. Az osztáiysors- 
•ívuilia a cégnek A terület kiszemelése hívhatnék, máris jelentkezhet fájdalom a tüdőben, J^ék sorsjegyeinek nagy nyeremény esélyeit tekintve,
‘ * 1 , . . .  nedic már nehezen evómíthaló Il\en esettel ezen eljárás határozottan helyes is, mert ezáltal
Jtan a további tárgyalások a delivasuttal ezeP,yi8eeelben találkozhatunk. Sokkal fontosabb nagyobb a valószínűség, hogy előbb vagy utóbb a 
és a varos kepviselőtestulelevel megindul- a föjdön járókra, mint a levegő meghódítóira, szer- sorsjegy a kívánt főnyereményt eléri, 
nak. Azl hisszük, a kellő eredménnyel. Csák-, vezetőknek erősítése, hogy az időjárással és meg- — Ki fizeti a kéményseprési d i jakat?  
ornya részéről a cég bizonyára a iegmesz-, hüléssel dacolhassanak. A Sirolin a véren át hat A belügyminiszter Somogyvárinegye szabály- 

szebbmenő előzékenységgel tog találkozni a szervezetre, erősíti a tüdőt, javítja az étvágyat rendeletének jóváhagyásával kapcsolatosan 
:iiert a fatelep létesítése egy millió korona és meglepő jó hatású közérzetre. Sirolmt jó ize kimondoua hogy я kéményseprési és kiége- 
neleklelessel |ár a 2o Mtasztrahs holdnyi пв1|ек д Si" , in , Ro(,h(.. kapható minden gyógy- tésl d|)akal я h**lul»jdonoslól kell behajtani, 
erületen, ahol a vállalat 10 évre kiterjedő tárban, de határozottan Sirolin *Hoche«-t kell ha a bérlő a munka alkalmával azokat nem 
izemét Csáktornya és vidékének íelvirágoz- kérnünk. Emlékezzünk a tavalyelőtti forró, poros fizette ki
aiására megkezdi. nyárra, maga a termést int eiővigyázatra és azt _  Gyengeelméjüek felvétele. A boros-

-  Halálos szerencoetlenoeg. Pavcsec X & W . Í , Й, ё1' ienö,  (Arad n.) gyógypedngógmi nevelő és
János 64 éyes vagyonos perlaki polgár í _  и: menetrend Nemcsak a Déli-vasút f°K,a,k°z,ató a,,ami »ntézetben az 1913/14. 
hó 23-án délelőtt 11 órakor Gyurkin N vonalán l i t é T v á d o z á s  a vonalok közié- ,НПбУ101 enfipe|méju és gyengelehet-
íAkánvíalvai fuvaros kocsnán a murakirálvi ‘ ^   ̂ J 1 , . , . , ' ségú növendék vétetik tel Szegénysorsuak

« д а » » «
Pjlőn a fuvaros lova megijedi, megbokro- Eszerml a Csáktornyáról Zágráb-lelé jelenleg kU ( ‘‘Z ,n Ze ,RdZRd Ja Cs”P

4odott s oly hirtelen fordul! be a Fischer- dé|e|ölt 11 óra 42 perckor induló személy- Y *Y:_______
•éle vendéglő udvarába, hogy a kocsiban vooa| 7 H perccel később, indul, miáltal I R O D A L O M ,
ilö Pavcsec János kibukott és fejjel egy Csáktornyán csatlakozást nyer a Budapestről . *
:ába ütközőit A megsérült embert azonnal jdp délután 12 óra 51 perckor érkező déli- . ”  Peetl Rozi. GydkosроПпка» szatírák ka- , . Mi, . . . .  о I I ae aeiuldn Упл 1 um , cagtató humoreszkek és versek, vidám karnkalurák
Kocsira leltek s visszaszállitollák Perlakra, vasúl| gy0rsvonalhoz. A Csáktornyáról Va- serege teszik oly népszeifivé a legolcsóbb magyar
hogy mielőbb orvosi segélyben részesítsék. rhSdra jelenleg délután 1 óra 15 perckor viccujságot. A »Festi Mozi« szerkesztője Korda 
Az ütés azonban oly súlyos volt. hogy mi- mduló vonat 1 óra 50 perccel korábban Sándor, munkatársai Gábor Andor, Kaczér Illés, 
-lőtt dr. Szabó Zsigmond járásorvos a be- indmatik Csáktornyáról. Ezenkívül Csáktor-1 j^rmthl Frigyes, KorcsmárosNándor,
:egel kezelés aló »e helle volna az már ki- nyáró, Varasdra egy ú| vonatot helyeznek;
szenvedett s így az orvos c&ak a beállott forga|0mba s ez indúl Csáktornyáról d. e. r;íj z0*̂ i Biró Mihály, Dezső Alajos, Major Henrik, 
..alán konstatálhatta g üra 2 perckor. Tuezkav Márton, Vértes Marcell. A .Pesti Mozi«

-  Közlemény, bares, Csáktornya, Dárda, — Az Új mértékhitelesitéíi díjszabás, egyes számainak ára 1 0  fill Klőfirelési ára negjed-
Jonibovár, Mohács. Kaposvár. Keszthely, A kereskedelmi miniszter újra szabályozta a 1 б*1 fil1- Kiadóhivatal: Budapesl. VII.
Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd. Villány. Zala- mértékek és mérőeszközök hilelesitési mód- ir Magyar Figyelő vezető helyén közli Béz 
egerszeg távbeszélő központok f. évi május ját és az ezért fizetendő dijukat. A hitelesí- »Osziáhöntudat« ciinü érdekes laiiulmá-
-iő l-ével bevonatnak Dervenl. Üoboj. Graea- tési kötelezettség tudvalevőleg két évenként nyát, Medveczky Frigyes »Egyeieini oktatásügy, 
iica Gradacac Modric, Odzak, Zadidovic és ismétlődik E szerint kétféle hitelesítés van: társadalom és kuliéra« címen igen 6gyelemreméltó 

Zen,Ja Bosnia-hercegovinál helyekkel való az első és az .tíOszakoa h i Аг  új ^ .T n u l m á n y ' a  ГГа« a l m i  “ i  „em“e!- 
helykózi távbeszélő forgalomba A 3 perces rendelet szerint az időszakos hitelesítésért is ^  j f , , n(efége. Tc(men. Alexander Bernát foly- 
neszéigetés díja a felsorolt magyar helyek ugyanazon díjak fizetendők, mint az első tay a »Hodin« ról szóló, nagyértékü tanulinány- 
es Modric közli viszonylatban 2 K. Uervent, hitelesítés után és pedig : 1. A hosszmérték sorozatát. Pollner Ödön Eöttevényi Nagy Olivér 
Gradacac valamint Odzak közti viszonylat* és a vastagságmérők 20—25 méterig 1 K, Osztrák közjogát bírálja. Kemény Simon színházi 
.,an 2 30 К Dobojjal és Gracanuával való 2 — 0 5 méterig 20 fillér, lómérték 20 fillér, cikke és a gazdag Feljegyzések rovat egészíti ki a
forgalomban 2 60 K, végül Zavidovicával és vastagságmérők : 1 méter és kevesebb 20 ^^a^Ká^ol^elVesiélését 9»M^kk-bárók«r címen
Zen'Cával való forgalomban 3 10 К-ban ál- fillér, hosszabb 1 К A fentebbi díjak csak (a|̂ |juk д »Magyar Figyelő« előfizetési ára ne- 
apilttatoll meg. Sürgős beszélgetésekért a oly mértékekre vonatkoznak, amelyen csak Bypdévre б K. Szerkesztőség és kiadóhivatal 

rendes díj háromszorosát, a díjköteles szol- egy beoszlás van. Több beosztású mérték (Budapest VI, Andrássy-ut 16.)



Csáktornya, 1913. április 27-ga. Broj 17.XXX. god. teöaj.
Sve poáiljkc, kaj se tiéezadr- 
Zaja novinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktoi nya

Iz d a te lje tv o :
knjiiara Strausz Sandora  
kam se predplate i obznane 

poáiljaju.

MED1IMURJE
na horvatekom i magjarskom jeziku izlazeöi druftveni, znanstveni i povuöljivi list za púk

lzlazi svak i tjeden jed en krat i to: sva k u  nedelju.

Predplatna o ina  j e :

Na celo le to ..........8 kor.
Na pol leta ........4 kor.
Na Cetvert leta . . .  2 kor
Pojedini broji koátuju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe i fal 

raöunaju.

Odnovorm urednik:

Z R ÍN Y I k á r o l y .
S ira d n ik :

P A T A K I V IK T O R .
I id tfe lJ  i v laetnik

S T R A U S Z  SÁ N D O R .

Как dobimu viáe krumpira?
Vu PoZonj vannegjiji spametni i v u - ! 

Ceni gazdi na slabi i pusti hamuCni zemlji 
na mjernicki mekoti 110 — 130 metercentov 
krumpira dobiju. То tuliko zlamenuje, da 
niti prinas nebi moralo samu 30— 40 me
tercentov zrasti (sad bormeá okolo nas viáe 
ni zraste), neg i mi bi vnogo viáe mogli 
dobiti, ako bi pod krum pir lak zemlju ob- 
delali, как to mora biti. Pod krumpir zemlja 
uvek se na jesen mora s orati i nigdar ni 
na proluletje. S orano zemlju v jesen viáe- 
put treba povlaéiti, takodjer n ili na protu- 
letje nije na kvar brana, ako ju  viáeput 
zememu napré

S vun toga, da se zemlja ovak obdéla, 
vaZna stvar je i gnoj, jerbo bez gnoja nije 
rnoCi veKáoga ploda dobiti i zahtévati. Za 
istinu veC bi jedenput i naái gazdi m ogli! 
prevideti, da nikakvo silje nemore bez gnoja j 
vékái plod nosili, daklem niti krum pir ne
more. Vu PoZonj varmegjiji su veC to sdav- 
nja previdli i sprobali i zato tarn denes gazdi 
izverstno znaju zemlju predelati i nju po- 
redo gnojiti.

OrsaCki Cmovniki na orsaCkim imanju s 
sprobali su. kakov gnoj je najbolái pod krum 
pir I na kakvi zemlii zraste najviáe. To su 
znaáii, da na délanim gnoju, na pepelju 
puno viáe zraste. Evő su raCuni, как su lo 
probali:

Vu Ltááo obéini na ilovaCni, daklem 
na trdi zemlji, koja ni|e bi la po guojena, 
dala je 62 metercentov krumpira. na koju 
pák su raztepli 200 kilogramov superfosfata 
(veC smu pisait, kakva sivár je to) 60 kilo
gram ammoniaka, dala je 80 metercentov 
krumpira, ako sad jeden metercent krum 
pira po 4 korune raCunamu, prah je 38 
korun i 04 fillérov Cistoga hasna donesel

Vu Slatnja obCini je délani prah pet- 
najst metercentov viáe krumpira dal, vu 
penezi — Cisli hasén je bil 25 korun 62 
fillérov VeC vu Poroska obCini ravno lak 
pognojena zemlja je 54 metercentov vekáoga 
ploda donesla, vu penezi 182 korune i 92 
fillérov Cistoga hasna.

Vu Tornji je 13 metercentov viáe zraslo, 
Cisti hasén je bil 17 korun 82 fillérov. Vu 
ZalaCan obCini 12 metercentov. dvanajst 
korun hasna je zneslo. Vu Baji 14 meter
centov je 46 korun i 60 fillérov Cistoga 
hasna sbilo

Od ovih nekojih példih je videli, da 
krum pir jako zahvali gazdi truda, ako spa- 
metno zna s délanim gnojom baratuvali 
Daklem posvedoCeno je, da samu tarn moCi 
se nadjati viäc krumpira, gde se poáteno 
zemlja gnoji.

Ako je zemlja lani ili predlani álalnoga 
gnoja dobila, onda na protuletje, predi как 
se krum pir posadi, na mekotu razhiéemu 
150— 20u kilogram superfosfata i njega dobro 
e branoin vu zemlju spravimu. Ako pak je

I zemlja veC viáe lét ui dobila átalnoga gnoja, 
onda zvun superfosfata joS i 50 — 60 kg. 
ammoniaka ili pak 50— 60 kg. Cilisolitra 
razhiéemu po mekoli. Ammoniaka skup 
treba zméáati supertosfatom i skup ga treba 
posejati; Cilisolitra nije smeti supertosfatom; 
skup zméáati. neg njega stopram onda jel 
smeti raztepsti po zemlji, kad je veC krum 
pir na kliCju.

S takvim delom navék viáe bude nam 
zraslo, neg ako se krumpir vu hitvalno i 
pustu zemlju posadi, gde neima dosla hrane 
i poleg toga razmi se, da niti zrasli nemore.

Krumpir je denes takvo dugovanje, da 
bez njega niti jeden gazda, n iti jedna InZa 
nemore biti. Vnogiput bi morali gladuvati,! 
ako krumpira nebi bilo. Nuca ga Clovek, 
nuca ga i marha, daklem vrédno je s njim 
brigu i posel imati.

Ako pak jedenpul aldujemu zanjega 
zemlju, onda bormeá moramu i nju za ov 
kraj dobro pripraviti Na smetlivi i pusti 
zen.lji nigdar nebude lakov krum pir zrasel. 
как na Cisti i koja je dobro pogno|ena

Jedni su veC i okolo nas probali déla- 
noga pralia pak su jako zadovoljni stém bili

Druztvo domaéoga obertniétva.
Viáeput se glasilo, da vu Muravido 

druztvo se slaZe. Clani bi ovoga druZtva oni 
leZaki bili, koji su tam se za ov kraj zvu- 
Cili i sarni med soborn bi se tak sdruZili,, 
da svaki bi tuliko akcijih podpisal, kuliko 
bi premoguCen bil i cénu akcijih bi svakr* 
svoje zasluZbe plaCal vu druZtveno kasu.

DruZtvo bude orsag podpiral, tojesl tu
liko bi njim  bil na pornoC, da bi vu vékái 
svoti mogli kupuvali stvari, kője su njim 
polrébne i skojrti slvarih bi se svakojaCke 
domaCe i polrébne stvari delale

Od naáe strani mi se veselimu ovomu 
druZtvi, jerbo poleg ovoga druZtva ljudstvo 
bude se privCilo da doma ostane i nebude 
se dalko po svélo za kruhom tuklo i ne
bude smirum vandralo od jednoga mesta, 
do drugoga. Po zitni lakodjer si doma mo- 
reju svagdaánjega kruha sluZiti i poleg toga 
naá púk vu bolái poloZaj dojde.

Sad je posel joá tak rekuC vu zibki, 
ali как se ljudi к tornu derZiju i как orsag 
bude druZtvi na pomoC. moremu reCti, da 
skim predi se bude to zatemeljilo Vodji su 
takodjer takovi, da moreju garanlérali, da 
druztvo vu najlepáim poloZaju se more 
zapoéeti.

Muravidsko druztvo sklopilo se bude 
к orsaCkoj druZtvi, kője se po orsagu po 
viáe mestah brini za púk Mi tak mislimu, 
da muravidsko druztvo je samu poCetek i 
za kratko vréme bude se razáirilo po célim 
Medjimurjo i za kratko vréme bude se medji- 
murski púk navéil i privCil. как je moCi s 
domaéim delom kruha si sluZiti célo zimu 
l»ez toga, da bi moral kam vu ludje rnesfo iti

Druztvo se s velikim veseljom ustano- 
vilo vu Muravido ovoga meseca dvadesetoga 
dana. NazoCni su b ili: Zabik Laslo poslanik 
ministra, dr. Sagvary Jenő kolarski sudec, 
Zrinyí Karolj direktor preparandije, Bestercey 

!Gabor professor gospodarstva, Hajdú Lajoá 
kotorski notariuá, Golub Jauoá muravidski 
plebanuá. BabiC Gabor bivái notariuá, Herbolj 
Alajoá ákolski direktor, Varga Pavel orsaCki 
navuCitelj i. t. d. i t. d

SpraviáCe je Zabik Laslo poslanik m i
nistra vodil. koj je s lépimi réCmi tolmaCil 
nazoCnikom, kakov hasén bude stoga na 
tamoánji narod i laki je pokazal druZtvene 
zakone, poleg kojih se bude druztvo vodilo.

Pokehdob pak su nazoóniki sgovorili, 
da druztvo na svaki naCin sloZili budu, taki 
su zebrali direktoré i pazitelje

DruZtveni prezeá bude Goiul) Janoá 
plebanoá. Clani direkcije budu: Herbolj Alajoá 
ákolski direktor. Varga Pál orsaCki navuCi- 
lelj (knjigovod|ar), Pongrác, JoZef priseZnik 
(kassir). NadzorniClva odbori budu : Golub 
Janoá plebanoá (prezeá), BabiC Gábor (pod- 
prezeá) Hajdú Lajoá notariuá, Végi Balint 
obCmski birov. DominiC Mihalj, VukoviC Jo
Zef, Horvat látván (redoviti); KuzmiC Janoá, 
obCinski kassir. Maié Karolj (pod Clani)

Nazadnje je spraviáCe Zalan Gjula or- 
saCkoga ablegata i Sagvary Jenő dr kotars- 
koga suca za poCastne prezeáe zebralo.

Ministarski poslanik se je s lépimi réC
mi zahvahl nazoCnim poglavaroni. koji od 
sada voditelji budu druZtvi. zatem je Bes- 
lercey Gabor napreduval. da druZlvo naj s 
telegramom pozdravi gróf Serénii Béla ze- 
meljskoga m inislra i dr. Adler Balz minis- 
tarskoga savietmka

Do vezda trideset Clanov se |e dalo vu 
druZlvo zapisati. to|esf tuliko akcijih su pod- 
pisali. Za kratko vréme bude moglo druZlvo 
svoi lépi po?el poCeti Svaki poCetek je teáki. 
daklem i ov. zato njim najpredi gratuléramo 
i Zdimu. da skim vekáom sreCom budu 
mogli svoje delo sveráavati

Balkanski b o j .
Propal je  Skutari. V Cetrtek v zoriu 

Cislam su zaprli Nikitovi boCkoroái od svéta 
Skutari grada Poálo i telegramé rnsu pustil: 
vun s orsaga i poCeli su slrahovitno obCi- 
nito álurrno proli Skutari Vu gradu je veC 
vehki glad nastal i nisu tnogli se duZe hra- 
niti proti srbskim Zmehkim átukom V noCi 
ob jedni vuri je doáel sluZbeni telegram <z 
Celtin je. da su montenegrovski soldati zav- 
zeli grada Moremu si misliti. kaj su mogli 
tam Crnogorski tolvajt delati i kakvo krvno 
kupeliáCe su sloZili od velike serditosti. da 
su tak dugó ni mogli nuter vdrti. Nikita je 
dobro znal pak i vezda zna. da Skutari nig
dar nebude njegov, all tak je zato odredil 
obCemto áturmu proti grado. jerbo je i to 
dobro znal. ako grada nebude zadobil. pred



kojim  se tu liko krvi preljalo, tronuöa sgubi, 
lehko i Vivienje. Burney zapovednik euro- 
panske flotte jóé. predi jeden dan je glasa 
poslal N ikiti, da odmah naj ostavi Skutari, 
drugaC vu orsag vdereju Nikita nise je pre- 
straéil, jerbo dobro zna, da veliki Ruski or- 
sag mu stoji za hrblom. koj ga brani Na 
zapoved Europe srbi su se pobrali od Sku- 
tarija, ali to veC nije bilo moCi zapovedati, 
da i strahovitne Stuke sobom odvIeCeju, bez 
kojib joS bi slobodno Nikita célé mesece se 
bil muCil. Daklem Skutari je prepái i stém 
se s velikami korakami prebliZava joS jeden 
vekéi boj, kad balkanski savez sam med 
sobom se bude posvadil poleg delinge.

Nikita aprila 23 ga je s velikom para- 
dom i za semi hercegi vu Skutari iSel. Essad 
baéa, kad je TaraboS Crnogorcom vu ruke 
doSel, previdel je, da duZe nemore se bra- 
niti, zato je odmah zapoved dal Seregom, 
da oruZje naj deneju doli, da se nebude 
zabadav vise krvi prelévalo. Skorom dva 
mesece je Sturrna proli gradu trajala i samu 
srbskim Stukom more Nikita hvaliti, da je 
grad itak moral prepasti Crnogorci. kad su 
veC Stuki njim  pula napravili. s bajonetami 
su zadobili sve bolSe pozicije turske.

Za noCno obCinito Sturmu plama je 
BojoviC srbski general i MartinoviC Crno- 
gorski soldaCki minister sloZil. Так se vidi, 
da iznenada su se navalili na türke I poleg 
toga su ovi morali kapitulérati. Najpredi su 
Brdicu zadobili Váráé je skorom ves poru- 
áeni. Vu Cettinji je veliko veselje.

Vu Rimu je takov glas, da Essad baéa 
skutarski zapovednik tajno se naravnal sa 
MartinoviC generálom, da poleg takve kondi- 
cije bude prék dal varasa Crnogorcom. da 
Nikita slobodno nuter dojde vu váráé svo- 
jom vojskom. ali po ovim dugovanju odmah 
prék da grada europanskim vladarom.

Vu Belgradu je takodjer veliko veselje 
nastalo. как su glasa dobili, da Skutari se 
je predal. Na hiZe su odmah zastave potegli 
tak. da je céli váráé vu jedni zastavi bil. 
Pred kraljskom palaCom je najvekéa dernoné- 
tracija bila. s veseljom su pozdravljali i sla- 
v ili Peter kralja i Nikitu.

S Londona takvi glasi su doöli. da 
balkanski prijatelji brsCas se budu posvadili 
Okolo Saloniki grki su vnogo éeregov skup 
spravili. Jednoga áerega рак su ravno sad 
pri Orfano na brég deli Íz Epirusa célo 
vojsko su vu Micedoniu komandérali. Bul
gare! opet pri Drama zvanoj mesti se skup 
nabiraju. Uésna stran. koia proti Skutari ide, 
pri Daran miaki stoji. S CataldZe. Drinapolja 
i Bulaira su leden-jeden vojni sbor poslali 
proti grkom. Srbi od Skutarija na sevemoj 
strani se skitaju. Stoga se vidi. da prijatelji 
nemoreju se sdobra naravnati i lebko tak 
bude, da jóé vnogo i vnogo krvi se bude 
preljalo. doklam na Balkano stalni m ir nastane.

Veliki kvar i Zalost je nam sbog toga, 
lerbo lak dugo. doklam tarn nebudu se do- 
kraja pomirili, niti mi nemoremu granicu 
sprazniti. VeC su takvi glasi létali po zraku. 
da za par danov naéi rezerviéti dimo budo 
doéli. Opet stoga n i к a j nebude. |erbo sad 
stopram jóé bolje budu spunili kompanije, 
kak su do vezda bile. Nije /nati, kaj se 
more pripetiti i mi poleg toga sloZeni mo- 
ramu granicu Cuvati.

Bertchold grof zapisnika je poslal kor- 
manóm europanskirn, vu kojim zahléva. da 
se strogo sdigneju proti Montenegro. Od 
svunaénjih poslov minister to oCe. da vla- 
dari na jeden kratki termin ultimatoma poö- 
leju Crnogori, vu kojim silno zahtévali budu. 
da Montenegro skim predi se pobere iz

Skutarija. Ako Nikita jóé niti vezda nebude 
posluhnul, presiljeni budu vojsku poslati vu 
Montenegro i silóm budu Crnogorce iz Sku
tarija vun napokali.

Vu BeCu sve novine samu od Skutarija 
piéeju i zahtévaju od kormana. da ali s 
Europom skup, ali pak makar bez Europe 
naj se gori sdigne proti Montenegro, koja 
je tak lépő plusko dala céli Europi. Opet 
Londonske novine od tamoénjega kormana 
zahtévaju, da Skutari mora Albaniji ostati, 
Nikito pak vu penezi splatiti. jerbo bez toga 
nemore mir nastati vu Europi.

Dailj Ekspress novine tak piöeju, da 
Skutari nije s oruZjem vu ruke doáel Crno
gorcom. Nije istina, dabi krvna áturma bila 
zavzela Skutari, to su samu zato zmislili, 
da vu Cettinje nebi se bili Crnogorci pobu- 
n ili i Nikito pretirali. Tak stoji stvar. da su 
se veC viáe danov pogajali s Essad baéom, 
da vu kakvo ime hi mogel prék dati grada. 
Essad baéa je veC Cistam natim nakanenju 
bil, da prék da Skutari varaéa, ako mu do- 
pustiju, da s paradom i s oruZjem slobodno 
vun odide. To su Crnogorci s veseljom do- 
pustili. Vu ovu vréme je Essad baéa poCul 
vu lestungo. da su srbsko voisku dimo od 
komandérali i svrho toga pogodbu je odmah 
pretrgel. Potlam je stopram zazvedil, da 
srbska vojska nije sobom odpeljala étuke i 
vu ovim poloZaju je presiljen bil pogodbu 
nazat poCeti. Da se razprava med njim i 
med Crnogorci dokonCala, turCini su odmah 
ostavili grada i potegli su se vu Tirano. 
Tak su mogli Crnogorci zavzeti Skutarija. 
Kad je Nikita vu váráé doéel odmah je go- 
vora drZal. vu kojim je s rekel, da Skutari 
od deneönjega dana Montenegro patri. Ako 
pak mu ga Europa zeti oCe, naj samu próba, 
bude vidla, skim ima posla Tak se je Nikita 
zagrozil Europi i njegvi pastiri su veselo 
kriCali. »Zivio Skutari. naé lépi Skutari!«

KAJ JK NO VUG A?
— Svecan o st vu kraljskim  o b i- 

telju. Ceterdeset lét je. da je Gizella nad- 
hercegovica se vénjCala sa Lipot bajerskim 
hercegom i toga jubeliuma vu Müncheni! 
budo obderZavali. Kralj nebude nazoCen na 
jubeliumo poleg velike starosti i njegvi bliZnji 
neCuga na tak veliki put pustiti.

— Görgei je opet betezen. Komaj 
je skibal s jednoga betega naé glasoviten 
general Ceterdesetosmoga leta i opet je na 
hitroma sbeteZal. V nedelju popoldan lutro 
je preblédel. skup opal i velikoga krCa do
bd. Njegvi su veC mislili, da mu je sad 
skradnja vura. Obitel) je odmah pozval ba
ron Koranji Sandora, koj je privizitéral de- 
vetdesetdvélét staroga generala i tuliko ga 
je k sebi stiral, da je pregovoril. Prve réCi 
su mu to bile: Pustilemi vumréti. najteme 
bantuvati, pustilemi vumréti. Potlam su mu 
vraCtvo dali, da je zaspal. Как se Cuje. ni- 
kaj mu je ni bolje

— Odlikovanje. Njegovo VeliCanstvo 
taljanski kralj Vittorio Emanuele III je Hor- 
vát Eerenca u vileZki staled zdigel. Horvát 
Ferenc je naé domaCi sin. Rodil se je u 
Csáktornya 18ön-og leta. Kakti siromaéki 
deCko Cuda je moral terpeti i muciti se, 
njego svojom marljivostjom i Cvrstom vol- 
jom u Florencu, gde trgovmu ima, tuliko 
Cast i poétenja si je priskrbil, da na prepo- 
ruCanje predsednika trgovaCke komoré ovim 
odlikovanjem i taljanski kralj je njegove 
zasluge priznal i nagradil

— Untauglich. Po célim orsagu su 
sad ételinge. tak je ravno i minuCi tjeden

vu Seregéljeéu bila. Seregéljski deCki mis- 
liju, da prék jako lépő fiivlenje je pri sol- 
daCiji i ravno zato svi deCki koji su un
tauglich bili, pisali su jednoga grobjanskoga 
lista soldaCki komiéiji, da odmah jóé jeden- 
put naj idu vu Seregéljeé étellingo drZat i 
odmah sve decke zemeju nuter za soldate 
i ako to nebudu napravili, zlo se bude pri- 
petilo. Так su pisali, da célo komiéiju unié- 
tiju, ako njim Zelju ni sveréiju. Decke su 
kraljskomu sudu prijavili.

— Sm rt med poslo m . Vu Budini 
novu fabriku zidjeju. Contilli Angelo i Kató 
Mihalj teZaki ruéta su slagali na drugim 
étoku. Jedna deska pod njuni se je tak 
nesreCno zvagnola, da su obedva doli opali 
med cigeí, к tomu pak jedna greda je do- 
letela na nesreCne teZake. Contilli Angelo 
odmah je tarn rnrtev ostal. Kató Mihalja su 
branitelji vu épital spravili, gde je za malo 
vréme i on duéu spustil. Redarslvo strogo 
derZi kviZiciju, da se zazvédi áto je kriv 
nesreCi i как se je lakva nesreCa mogla 
sgoditi.

— Necím urni rum u nji. Vu Algjogju 
je gospodarska ékola, stanovniki su skorom 
sami rumunji, koji ni terpiju magjarsko 
decu, koja tam ékolu hodiju. Nekoji dán, 
kad su deca vun iála iz ákole, áest rumu- 
njov s botami i sekirami oboruZjeni su na 
putu zastavili tri éestnaist lét stare deCece, 
koji nisu mogli se proli jakéi strani se bra- 
niti. Sekereé zvanomu dijaku su lévő ruku 
doli odsekli, désno ruko pak su mu sdrobili. 
Kad je deCko krvavi dőli opal, zeli su kus- 
ture napré i Zivoga su poCeli guliti. Célo 
koZu su mu s glave doli ogulili. Drugomu 
dijaku su z noge, tretjemu pak s hrbta su 
dob ogulili koZu. Decu su vu épital spravili 

!i jako teáko bude éteri vu Zivlenju ostal.
1 NeCimurne rurnunje su Zandari prijeli.

— Kapelan, kakti potepuh. Pál 
Lajoé posveCeni kapelan tak se hudu spo- 
naéal, da su ga sluZbe vun hitili. Potlam 
se je po célim orsagu potepal i svakojaCke 
ciganije delal Sad su ga vu Nagjvaradu 
vlovili, gde je zidarom dvoril i lednomu 
teZaku je vuru Zepno odnesel. Dimo su ga 
odéupérali.

— S med 1189 sa m u  120. Sátor- 
aljaujhelja piéeju. da na étellmgu su jezero- 
jednosto osemdesel 1 devet bili pozvani, ali 
samu tristoprtdeset su se jav ili i smed ovih 
je samu 120 ostalo za soldata. Da su tak 
malo doéli na étellingo zrok je to, da sgor- 
njih varmegjijih su vnogu vu Ameriko od 
vaudrali.

— Vadlinga. Vu BaCki je opet takvo 
gostuvauje bilo, da jeden Cas nebudu ga 
zabili. Osem danov je gostuvanje trajalo i 
áeststo pozvanih gostov je bilo nazoCnih. Po 
gostuvanjo je Tot JoZel za vadlmgo vu krCmi 
osemnajst flaé pivih étel spiti. Vadlmgo je 
sgubil, jerbo kad je éestnajsto étel nase 
nagnuli, skup je opal i odmah je vumral. 
Nije smeli Cez BoZju volju i Cez ClovéCju 
nature iti. Malo étera vadlinga jednako 
spadne vun.

— Nesrecni deéec. Felöőbarand ob- 
Cini su se deCeci na gmajni labodah. Jeden- 
put je laboda vu nekakvi jarek seskoturala. 
Michler Sietek je za labodom skoCil, ali tak 
nesreCno, da je na nekakov koliC opal, koj 
ga je prék prepiCil. Nad Crévo mu je nuter 
odiéel i nad hrbet vun doéel. Jóé je Zivel 
kad je doktor doéel, ali za kratko vréme 
vumral je.

Otrov. Mayer Emilia bogata dovica
vu Debreceni! nekoji dán je vu ime jed
noga zemelskoga gospona deset flaé vina



dobila Na sreCu ravno je doktor bil tam, snég poCel padali, okolo polnoCi pák je ta- L ud n oga  c lo v e k a  s t r é l^ n je .  Se-
kad je to vino doSlo. Taki je odprla jedno kov viher doSel, da je po célim orsagu sve galerba zvani dvajsl-pet lét star Clovek vu 
flaSo i doktoru punudila, da naj kosta. Dók- uniStil. TelegrafStanjge na kilometre je spod- Genui minuCo nedeljo kad naj vise ljudstva 
tor je komaj na vusta pustil vino i odrnah ral, drevje s korenjom sprehital, telefone bilo na vulici, poCel je nad obiok s puäke 
je hitil v kraj kupica s temi réCmi, da vu lak spokvaril, da samu vu Budapesti prék strélati Tridesetput je slrelil na vulicu i 
vini je sublimat. Potlam su bolje privizité- Cetiri jezero su pokvarjeni bili. Ali kaj je vise ljudstva je oranil. Nazadnje dosli su 
rali vino i za istinu su tuliko otvora naáli to proti onomu kvaro, kojega je viher, snég soldati i valrogasci, koji su s vodom ga 
vunjem, da od par kaplicih bi Clovek vum- i zmrzlavica zemeljskim gazdom zrokuval. poéeli polévali Med lem toga su soldati vu 
ral. istrogu su podigli. Zemelski gospon vu Po célim orsagu sadovnjaki su vu najlepsim hiZu vdrli i Cloveka pograbili i svezali Pol- 
Cije ime je poslano bilo vino, od toga nikaj cvéto bili, gorice su potirale i to je sad sve lam su doktori konStatérali, da je obnorel 
nezna i vu onu vréme niti domaj je ni bil. uniSteno, lak, как dabi zgorelo. Milota je i svrho toga vu ludnicu su ga spravili.

— Opet d é la n o  vino. Vu BudapeStu gledali sadovno drevje, lak sgledi vun, как _  yu jy j n s k j f|a §j y u g eaedu
su °Pel dva ,tiCeke vl°vlli’ ‘ »J* “  • déla' dabi *a Plenen obiáel. Sétve jewneke su vu jedojm kupe)i9eu se pripel.ló. Jeder, éi- 
Dim finom terguv.h. T ő je  b.l Hlatk, San- pornrzle sada n,l, pák v.na tuliko nebude n0V(ljk (fj fla9e ive Je da| don(;8l, Dvé je 
dór , Brenner berenc. Prv, je petnajst da- как je lan, b, о. Na méstah |e od maira v|ek j( ,rptjo je B(l|o Karo|j e,ogi da,
no» reäla , petsto korun Strófa, drug, pák veké, snég lak da sad naj lepte aaujake Kad jp s| odpiral fla9o prea|rafeno je 
mesec dán reSta , |ezero korún Strófa dobd. imaju Od nedelje sm.rum mrzel sever puSe yu fl)|9j dva ma|e ml9e p|ye su od.
1 vei su s, zsaluid,. 1 "k° Je k«J v jUro oatalo. jo mah na ( odneg|j gde 9U kon9taléra|it

— Vtopil s e  j e  c e t e r d e s e t o s m o g a  ,e potlam pomrzlo. Na hdroma nit, vu bro,u da |ya e Q(J Schorr 0 ltj juye jvare M|Sj'
e t a  h on véd .  Tragiéno je premmul Nakala ni je moé, apisali .k a l ik ó  je milljunov naS su (ak doí|j vu jv da su na|akali

I tvan, koj je Ceterdesetosmoga leta kakit s.romaSk, narod kvaren Svak, ,e éekal, nj8(J je a|j k nj|j ni pogledali, ka, je
straZarneéter voiuval za domovmo. Osemde- svaki se |e nad)al za letos bolSu lelinu, . . - Сл1:пшш А,, л Г . ” . ’
set dvé leli star Clovek na koli se je peljal svaki se je veselil, kad s, je siromaStvu J anov r ,S a  odiudd
na polje. Stel si je na pipo zaZgati i poleg pregledaval, svakomu je srdce igralo, kad
tóga je skol doli stal i kre Tise zvane rieke j je lépi milotni evét videl po drevju. UoSla — Tolvaji  vu k a s t e l j u .  Nadudvaro
se je za brég stisnul, da vu velro si zaZge. je BoZja kaStiga, odnesla nam je veselje,: po noCi drzovili tolvaji su vdrli vu MésaroS
Med km toga mu je pipa vu vodu opala i prehitila nas je vu veliko Zalost i nevolju. Gabor zemeljskoga gospona kaSlelj. Najpredi
on se je za njom prekopicnul. Stari Clovek Lanjsko lelő nam je boj strahovitne stroSke su MésaroSovu vadasko puSku pograbili, koja 
nije mogel vun zvode dojti i predi как bi i dragoCu zrokuval, ali s BoZjom pomoCjon. je na oStm bila nabila Jeden je puSku na 
mu Sto bil na pomoC doSel. zalejal se. Mrtvo smu zalo itak preZiveli. Ali как bude lelos? MésaroSa naperil i tak su ga silili, da naj 
télo su mu stopram drugi dán naSli. Grynarjumi, Zitnice i hombari spraznili su da napré peneze. MésaroS je sgovoril, da

— Bez d ro ta  te le fon . То su veC se. a napunili nebude jako skim Vu varaSu neima peneze. Nato su vu drugo hiZu vdrli 
par lél znaSli. da moreju bez drota telegra- lehko glediju nad öblöké ; s kafaDe pozeb- gde je kassa bila. Jeden je smirum cilal na 
férati, sad pák piSeju da Solari marki vu leno drevje. ali siromaSki gazda suze si MésaroSa i rekel mu je, da ako se gene 
Rimu lakvo slogu znaSel, da je i spominati briSe, kad dojde vu sadovnjak, vu gorice, odrnah ga dőli slreli. Kassu nisu mogli od* 
se moCi bez drota na veliko doZinjav. ili na polje. Stoput bolje Cuti laj strahoviten prli i slém su odiSli, ali kassu i puSku su

— O d p ro sc en je  na  s m r t o d s u d j e -  kvar zemeljski gazda, jerbo to mu je sve, sobom odnesli. Vu raCunu su se ilak tolvajt
n o m u  z a n d a r u .  JoS lani po leli se pri- stoga Zivi, sloga si odhranje drobnu deCicu vkanili jerbo vu kassi néga bilo penez, Mé- 
pelilo. da Bodnar JoZef debrecinski Zandar To mu je bila nada, zalo sad tuguje. Óva saroá |e ravno predi jeden dan vu bank 
na smrt je slrelil svoju zaruCnicu, áandor kesna zima nam je zela svega kinCa. kojega poslal peneze. 2andari strogo iSCeju tolvajé 
BoriSku Na kolodvoru su se ziSli, gde mu smu se nadjali. i tak misliju, da i druZina nekaj zna od loga.
je zaruCnca tak rekla, da si je premislila i svjh slrarnh idu telfgrami vu kojih — Put lu f tb a lo n a .  Mezőkövesd ha-
d a A é í 3 i l * d * e,!e í a "l 86 IU*'JU' kl,kVa " ^ г,Сй Je ог"1,>!й postal« laru je dől, sei leden luftbalon, kojega su
fe sl eh 1  esrecni I Ä  Г  Ш ' гШ  П1 b"° tllkv0« a SIlpRa- как •«"» Úki .к ар  spakov.l, , „ага. poslal, vu 
! T . ^ 7 lL n ír ^ e PUoCdUsudK, r t ,;daC,ki Г а  Ь Й Л Г Г ,  -  -  Boga zaubti koj, «ко Berhn odkud ,e doée, Ba.ona ,e dr. Kom
te premend suda , iandara je odsudil „a kdáll« u|e- aa,° 1 d'lrl" e Pre,íkl kaP' a " vod" s P «" ‘ lk' S ba-
osen, lél imehk, reél. V„ üebrecenu su to ~  S m r t  t e r g o v e a .  Porjesz Herman onom v éetrtek su se vu zrak sdigl, , ve
na glas dal, Bod>w>ru. koj ,e vu prvi minutl n^KJVHradski tergovec IragiCno smrt je pod- 'er je tak, je od,lesel vu nekakvo nepoznalo 
od veselja skup opal I oinedlel je. JoS on nesul minufi l leden vu Budapest,, Nekak- meal° 0ko|o Po1 nőé, Ir,jezero metrov su 
dán su ga vu Komárom spravili уоКа mozola ie i,a Crévi i od toga j e ; visoko bili i vu ovi visini strahoviten snég

_ Krvoloki n a  o r s a c k im  putu  ^о т а 1 nikomi] ,llkfií ni povedal. Kad ga je 1 viher je je pograbil. Skorom su se svi
Marion Mihalj vu KézdivaSarhelju do kmice veC s,ra!5no РиЛе| bolel'’ zel Iе naPré svo- Celiri Pomrzli od velike zime Prék Karpa- 
se je zabavljal svojim Cetirinajst lét star.m Íe^a Penic,la 1 mozo,a Je K0“ vrezal иги8' tov Ce,m Jezerü ,,)elrov v,8oku su leW' ' 
sinom Na vecer kad su dimo iáit, stari je dan ,e veC lakvo 1,01 Imak da n,íe niogel sf,m” 8 velikom leákoCum su mogli vu 
zapoved dal vun: Nekoga denes zakolenm» veí premaßnti i zato je Zeni povedal, da MezőköveSdu nazal na zemlju í-e sesti Jed- 
Po pulu svakoga ^u bar.tuvali, doklam kakv0 muku lerP' ^ena |e odrnah po dók nomu pulmku obedvé noge su pozeble, jed-
prednje doSel na koli FüölöS AndraS _1 lora P^slala, koj |e beleZmka odrnah vu oomu pák nos i vuha. S prvim vlakom su
Na ! S ovim napravimu raCun, zakriCal J e ; Budapest na kliniku poslal. gde sn ga ope- se nazal odpeljali vu Berlin i jeden Cas 
otec. Kola su mimu njih odiftla, kad je otec riral ’ ali veí ni bl,° Pom©Ci, drugi dan nebu njim volja opel po zrako poluvali. 
napré skoCil . pograbil je konje za vuzde. med etrahovitnemi mukami je vumral. _  S tr a h  vu kasarnj> Major Ferenc
deCki pák je zakriCal : Ti pák ga vpici!| — Jed n a  z e n a ,  dva  m u z i .  Treis 69. peSiCkoga regimenla firer vu SékeSlehér- 
DeCko ie posluhnul i vpiCil je vu prse pul- JanoS i Slamar Karolj veC sdavrija su se varu v nedeljo pijan je do^el dimo po noCi 
nika. FüdlöS je poCel prosit-, da naj mu mir srdili jeden na drugoga. Slamar je smirum vu kasarne. Kad je vu skupno sobu doíel, 
daju, im je mkoga ni sbanluval. Tuliko ja mislil, da Zena njegva ga vkanjuvle s Trei- zel je puéko napré, nabil ju je i odrnah je 
kosti je joä »mal, da je vu varas mogel do- som Obedva gazdi su vu jedni vulici sta- poCel strélati. Pospam deCki slrahoma su 
tirati. lám je policajom povedal kaj se s nuvali i minufi tork skup su isii s krCme gori poskakali, ali niti jeden se mje utal 
njim Jogodilo i slém je skup ojial i vumral dimo Как navadno i sad su se svadili genuli, jerbo svakoga je Slel dőli streliti. 
je. NoZ mu je pluCa prepicil. Krvoloke za Slamar je pod siloma Stel Treisa nagovo- Jeden za drugim je slrelil dőli lampaSe i 
pol vure su vlovili riti, da naj valuje, kaj ima s njegvom Ze- öblöké. Na zapoved napos olficira jeden

— K arm ina .  Nagj JanoS i Sági Lajos nőm Treis |e lajil i lak su se srdilo reziSli. straZameSler je ravno veil zel Majora kad
su vu susedstvim na karmini bili, gde su Potlam je Treis Cul, da Slamar jako bije je spazil, da Major neima viSe patronov 
tuliko Zganice popili, da do julra su obedva Zeno Zel je revolvera i odiSel je na Sla- Kad pák je opet znova Stel nabiti puSko 
vumrali. Islrogu su podigli, kaj je to za marov dvor, odonut pák vu Stalo se je skril. deCki su pokróca hilili nanjega i taki su 
«ganicu bilo i sto njim je tuliko dal, da su Slamar je spazil suseda i s jednim kuhenjs- ga svezali Так misliju, da nesrrCni Clovek 
od loga svéta preminuli. kim noZ.om iSel je vu Stalo, da Treisa na nije samu pijan bil, neg i nori, jerbo veC

— S t r a h o v i tn o  p ro tu le t je .  Lépő red pobere, kaj iSCe vu njegvoj stali. Kak predi je po vulici komedje delal s baione- 
toplo protuletje je pretirala slrahovilna zima je nuter slupil, Treis je Cetiripul ga vu glavo lom, koju mu je leden policaj moral zeti 
Takvo protuletje niti najstareSi Ijudi ni pa- slrelil i Slamar je od tóga odrnah vumral Istrogu su podigli
melujéjo. V subolu na vefer je po deZdju Treisa su Zandari prijeli. __



Kn bann  A ra k . —  d e n n  z ltk u .
mmássá l ш.-cent, kor. All.

Uuzn PS^nir.« 20 00
Róza elsőrendű Hr* 14 00
Ar na JcCmon 13 20I Z;il) Zob 17 50 -
Kukoriczd Kurii/a suli» 17 00
Fi llér ЬаI» и} Grab Im Ii 20 40
Sárga bab » *ii!i 1 о 50
Vegyes bab » zméS »и ln  00
k e n d e r m a g  KoiH>pljt*u-s. hm* 2 2  n0
Lenmag Lón 2100
Tökmag Körire  27 00
Bükköny Gnliorka 13 50

FKlsiiikliHaiüi áss la Ш Ш Ш  f i -
egy jó to rg n h n u  ü z le th e ly iség  se  je d e n  flo b ro  g ro m eten  &tn-
le ls z e re lé s s e k  éhez 2  szo b n 9 гни s  ogre/ttn. five so b e9 knh i-
kon yh a é s  n h o z z á v a ló b ó l Á lló  '** ' n jn  i  к  torna sgn  fin Juci s tn n  ' 
In к A s 9 e s n i  A tli к ii r  ii hn с n у ek  cn fii o h ite ljsk e  oko/nosti OH-
m in tt A X O A W L  KIAD Ó . A im  VI JV IXIIA VA.
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Я  Budapesti H sztalos Xpartestűlet védnöksége alatt átló

=  bútorcsarnok =
szövetkezet

mint ;»z Orsz. Kttzp. Hitelszövetkezet i gja. B u d a p e s t , V ili. J ó z s e f - k ö r u t  2 8 .
(Bét kocsis utca martán). B u d a p e s t , V ili , ö llŐ i-ú t  18. á 'a n d ó

lakásberendezést kiállítása
«ЗЫ5 i« n y itv a  re g g e l n y o lc  ó r á tó l  e s te  n y o lc  ó rá ig . B e lé p tid ij n in c s e n .

------------------------------------------------ --------- ------ ----------------------------------------------- ---------- ------— — ----- -I

HlMejfcarCsiorii
Rakócl-ulici hite broj 18. poleg Kraljevskoga suda. 

Ima takaj trgovinu  
od najbolse vrsti

♦ v a p n a . ♦
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

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

vagon dobi vapno cisto 
fal. T rz im  takaj razeie- 

pana suha bukóvá 
. drva na vagu.

Gyarmatáru üzletekben jól bevezetett

ü g y n ö k ö k
n a g y  ju ta lé k k a l ,  a s z ta li -  é s  
é te lo la ja k  e la d á s á r a  k e r e s 
te tn e k .
A já n la to k  ( r e f e r e n t iá k k a l ) :

Postfach 27. : Triest

piazza мшит.

Hirdetések
felvételnek
e lap kiadóhivatalában.

1 l l  kiválö minőség, hl а к  I .40 és feRebb. min jnko Ii ti i, lib*r od 1 30 К viSeSe

Ш П 1  nagyon |ó. hl á К I 40  гч feljebb M t l  jako ilobn, hier o«l I 40  К viSeAe

TÖfllÖlU Pílinlifl III а К  I 40 С-» b l|<bb Tropin ZjäüiCä, lib г ж) 140 к v.áeÉe

Kapható : l)ob;VH ае pri :

Kochsinger jVL to piai tfgnél Kochsinger jVí. i SieoVI líra i
Csáktornya. w | * Csáktornya



Értesítés.
Van szerencsém igen tisztelt ven

dégeim és jóbarátaim szives tudomá
sára adni, hogy drávacsányi vendég
lőmet felhagytam és C s á k to rn y á n  
A utonom ies J ó z s e f  á r  (KO M AR- 
lé le ) ven d ég lő jé t vettem át.

Drá va csá nyi tartózkodásom a la tti 
jóindulatért és pártfogásért ezúton is 
hálás köszönetemet nyilvánítva, ké
rem azt Csáktornyái vállalkozásomra 
is kiterjeszteni.

A legpontosabb kiszolgálást bizto
sítva, kérem minél számosabb becses, 
látogatásukat.

Teljes tisztelettel
Рапп»/яnos

vendéglős.

Obznana. |
Imam srecu nazna je  da ti mojim 

postuvanim gostom, poznancom i pn- 
j at el jóm . da sem ostavil drávacsány- 
sku ostariju i p v i je l  sum  prék vu 
C s á k ío m } n  I nrn.su g o sp o n n  A u
tonom ies J ó i é in  (пн KO M ARO VI 
m esti) g o stijo n n

Zahfalujem se svém mojim prija- 
teljom koji su vnogiput pohodili me 
vu Drávacsányu i molim, da se ni fi 
sad nehudu s menő póza bili, к ad sem 
vu Csáktornya doáel i novu gostionu 
prék zel.

Prosim osvedociti se, da i sad sva- 
koga gosta vu najvekéim redo podvo- 
ril budem. S postuvanjem

Paná »János
g o s t ijo n n r.

- ~ . - = K i g = r —  iparos és kereskedő előfizetőink névjegyzéke
P ó k : E re d e ti S in g e r  v a rró g é p e k :  ^  K ö té lg y á rtó : V e n d é g lő k :

Petries Viktor Csáktornya singer Со. Csáktornya W  Donok Rezső Csáktornya Hajas József Csáktornya
Petncs Ágoston Csáktornya Árpád-utca Ш  K ő fa ra g ó  és  s irk ő k é sz itö : HencTe^iábor Csáktornya

B őrkereekedó  : p . Tersstenvák Bódog Csáktornya Antonovics József Csáktornya
Mayer Testvérek Csáktornya Csáktornya S  M ó szá ro e : Hoíyith^Mi'hály (Fehér rj* k'w "**

B o rb ély  és fodráBZ : Bedics Keren.- Csáktornya W  Antonovics Józsel Csáktornya «^»nib) Csáktornya
г Itouiscn Joiin i .s.tktóm) i\

Nádasdi Nándor Csáktorii'a F é rf i- óa n ö id ivatarú  : ^  Ó rás- éa é k sz e ré sz : Kelemen Imre Csáktornya
Mik szilárd Csáktornya W  Pollák Bernát Varaftdin Prusátz Alajos Csáktornya

Zrínyi Viktor Caaklornya db Deutsch /signiond Csáktornya
M ó zeska lA cso s és v ‘a «z -  F ű s z«rU rtr« e L e ,iAa • S  P e zs g ő g y á r: Schlesinger Mór Csáktornya
g y e rty a ö n tő :  ‘ " Muraközi Pezsgőgyár Csáktornya Ib'inda István ven•légió

Tihanyi Mihály I la mása ^«szén** 1Í1a v v a k Szállító  Ó8 d e s z k a k e re s k e d ő : Singer Salamon. Kisszabadka
B u to rra k ta r : W k « i .n  Ж  Lobi Mór *  Ki» СШопп» I W -

Szövetkezet, raktára Csáktornya W  , , ,  n 7 i л u .. a a ?Y .Horák Ödön (bútor és Gráner Testvérek Csáktornya Як U ri- és nóidivat, já té k - és D« utsch Adolf, nag\v Drávavásárhe \
ко; oraóraklár i Caáklomy. Miit ItaMNk Caáktom’ a Ж  díszm űáru : o X C a í'iw « .. SrooüET, a

Hirtehler Ármin VaraMin JÄklSÜS 2  К"'' П’"" Ciklonná kV,Halo,-k   rá. B,..l»r al, ó l , Kl.u-

Clpésr. : S 3 Ü . Í S T  Kiaazaba'lia •  V a sk e re sk e d é s : K^ák‘ W ,4.y kiaa/ibailka
Kelemen Sándor, férli és női cinész Topiák György Drávasikló. dtf Hernyák Károly iit«t«|.« aumh.uk m /So Szentilona

Csáktornya, városház épület Ж  Hinder Károly Csáktornya Sosleries István Hác/kamz«u
Mesko KálinI Csáktornya K A véh áz : V  Prostenik (lus/láv Csáktornya Heiner János Petánc/i savanyiiviz köz-

DluatánihS/ • Földes Mór Ariny i kávéiig/« Csáktornya в  F é n y k é p é sz |,""l! r,Mi" , м ч/‘,|1и 1Vil,lH' ''l
U lvatéruhé/ . Deutsch Jenő t,.,kl..rnva $  Kovács István ............. l-.KHÍalva

Liszt és Hrodnyák Stridóvár V A s z o n k e re s k e d ő :
I Szivoncsik Antal Csáktornya

Könyv-, papír- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: STRAISZ ,SANI*()K Csáktornya

L__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



F A L I S I  T A K ÍT Ó P Á R . m e g b íz 
h a tó  n ő i c s e lé d e t  k e r e s  ( le h e t  

Id ő s e b b  Is ) , n k i  k e v e s e t и  
fő z é s h e z  Is  é r t .  K e v é s  

m u n k a , jó  b á n á s m ó d , 
á l la n d ó  o tth o n . F l -  

x e té s  megegye- 
•°2 - 4 x é s  s x e r ln t .

Cin: i l l i n i  isit. i j ja z ia t ó s á s
♦  ОШАЕБУШ, I. M líilirill ♦

Levelezőlap
újdonságok

m űvészi k iv ite lben  nagy vá lasz
tékb an  k a p h a tó :

(Fischel Fülop) STRAUSZ SÁNDOR
k ö n y v k e re s k e d é s é b e n .

#||- H i r d e t m é n y .
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután а M a g y a r K i r á ly i  P én zü g yin In lsz terlnm  ellenőrző közegei я 

Magy. Kir. Szob. Osztály sorsjáték (ХХХЙЙ. s o rs já té k )  I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a fő
árú sit ók na к árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása If)Ili, m ájus hó 2 1 . és 27i-án tartat ik meg. A húzások a 3lágy. K ir. Lottójő- 
v e d é k i  Igazgatóság , mint á lln m l e llen ő rző  hatóság, és királyi közjegyző jelenlétében. nyilvánosan történnek, 
a hnzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztály sorsjáték va/a menyi árusítóinál kaphatók.

Hudapest, 1913. évi április hő 27-én. Ч аду. K ir . S z a b . O sz tá ly so rs já té k  Ig a z g a tó s á g a•
H0 5  l - l  HAZA Y. TOLNA Y.
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