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» « • l. «• л , a gyengeségét, hogy vallásos érzelmeinek „  .  ,  ж . . .  * .
Muraköz egyházi hovátartozandöságai csak látszólagos megsértésével is a legne- M u n k á s n ő -o t th o n o k .

Évek óla sok szó esik e lap hasábjain mesebb dologlól is visszariad. Amikor Bezerédj Pálnak, a földmivelés-
»Muraköznek« a zágrábi érseki megyebői Ezek után hadd mondjam el vélemé- ügyi miniszterhez intézett, előttünk fekvő 
való kihasításáról s valamelyik magyarországi nyerne!, melyik egyházmegyéhez csatoltassék jelentését lapozgatjuk, meghatottan gondolunk 
egyházmegyébe való bekebelezéséről. Minden- Muraköz, hogy a magyarosítás ügye idővel arra a szerény kis selyemhernyóra, amelyet 
féle érvet hoztak már lei ennek bebizonyí- keresztűlvitessék? Rafael vagy egyik tanítványa rajzolt s amely
tására s így ezekre jelen cikkemben nem is ' Szerény nézetem szerint erre sem a szom- az. arb'nd' herwg jóvoltából került a vatikáni 
terjeszkedem ki. Hogy magyar állameszme bathelyi. sem a veszprémi püspökség nem alkat- könJ.Y*frba e az or8z4 8 baD
szempontjából ez a kihasítás szükséges, azt nias. Egyedül a pécsi egyházmegye illetékes 8®nklldl 8em" ll '“ff*1, 8 01 nY .áb " í f gJ  
hiszem, ebben mindnyájan egyetértünk. A erre. mivel egyedül ez az egyházmegye rendel- ten  a^tenvtozWk' 7Í00 K ^ker^ t-
magyar eszme azonban csak a magyar- kezik kellő számú horvátul beszélő pap , „  .  , „ , , Г  , i i í r n
érzelmű papság s tanítóság által terjeszthető. Sággal Csakis ez az egyházmegye nevel kez |U,° l ak’ . 1 9 f 2',b®!‘ p d .g t  Í„ Í!,7 ’m57  
Már pedig mindenki tudja, hogy az ifjú magának ily papságot, amennyiben területén K Joveda|mef jelentett a selyemhernyó Ma- 
papgeneráció, mely Muraközön működik, egynéhány horvát s vegyes nyelvű plébánia gYa ™ f a z 4 8 *.6  d™lvf .?  *PP!  
kevés kivétellel nemcsak hogy nem magyar, van. Továbbá Szlavónia területén. Verőcze » 5йяп л Л  .19l w h k
hanem egyenesen pánszlávérzelmű, aminek vármegyében is van a pécsi egyházmegyé- fizet,ék kl C 880 óta) a századik miliő K-t
vége a mindenféle súrlódás, ami nemcsak a „ek 13 plébániája, amelyek a zágrábi érseki a 9e|yem‘enYe8Zlöan®K- ___„ „„
magyar állameszmének, de a hitéletnek isi megyével határosak. A pécsi püspök Mura- . A эе|Уе т ' 0ПЙ 1 H g“^  I  lA88 , " ‘ 
ártalmára van. közért ezekről a plebámákról lemondhatna ''®h4z “ '• *  f f i S L Í !

Viszont azonban, ahogy mindenben, úgy a zágrábi érseki megye javára. Nézetem f ° u h „ n lh ír  «аок»? ̂ nknmtt 41

a é!n« T rkh“áS '" “Г 4' 411?  8em , s28bad;3ZerÍDt ®gY®dűl ®z az egyházmegye 'enne [g”j d képjelt munkások^hiánya. Idöbelileg 
szélsőségekbe esnünk, mivel ez mindig visz- képes a magyarost ás nagy kulturm.ssz.ójá- körü|belül összeesett ezekk,l «  nehézségekkel 
szahatást log keltem. Tudnt kell, hogy nem,nak Muraközben eleget tenni, mert úszta tervbe ÍDtézkedé8, hogy az *||am
a templom s a vallás a magyarosítás helye,'magyar papsággal rendelkezik, melynek tagja. 12 éve8 koruklg gondoskodik
hanem az iskola A templomba a magyar a muraköz, nép anyanyelvén is beszélnek. a j e|h „ gyermekekröl, aminek követ
ező magától fog bevonulni, amennyiben a, Ezzel egyetemben egy másik nagy dolog kéziében évente mintegy négyezer 13 éves 
magyar érzelemtől impregnált hívők egy két js keresztülvihető volna, amit annak idején i gyermek kerül ki a menhelyekből. A fiúk, 
nemzedék után maguk fogják azt az egy- tennj elmulasztottak. Ugyanis a Csáktornyái i mint tanoncok még csak elhelyezkédnek 
házmegyei halóságtól kérelmezni. ferencrendi zárdát — mely a horvát Ciril I valahogy, de mi lesz a lányokkal ezen reájuk

A magyarosítás legfőbb tényezője a papjés Metód tartományhoz tartozván, előbb- nézve éppen a legfontosabb életkorban!? 
és a tanító. Ezek karöltve csodákat művel- utóbb egyetlenegy magyarúl beszélő taggal Szerencsésen oldották meg a kérdést a 
hetnek. Külön külön sem egyik, sem másik sem fog rendelkezni s így a Csáktornyái selyemfonódák mellett épített munkáenő- 
nem tehet semmit. Mert amit egyik épít. a zárdának is csupa horvát barátja le sz— a otthonok által. A tolnai otthon 120 leány 
másik azt lerombolja. Ha ezek a magyar Kapisztrán tartományhoz kellene csatolni, befogadására 130,000 K-ba került, a győri 
nyelvet a néppel megkedveltetik s megma-1 mely mindig elég oly taggal rendelkezik, otthon 240 leány számára 200,000 K-ba, a 
gyarázzák nekik az államnyelv szükséges1 akik horvátul tudnak, de amellett kifogás- komáromi egyelőre 60, később szintén 240 
voltát, lassan-lassan beleoltják szívükbe a tálán magyar érzelmflek. j leány számára rendeztetik be, sőt Lúgoson,
szeretet magját s minden külső ellenséges Ezeket tartottam szükségesnek röviden Újvidéken, Pancsován és Mohácson is ter- 
befolyástól megóvják Ezt azonban csak okos elmondani. Mert nézetem szerint csakis a 1 veznek hasonló otthont az ottani fonódáknál, 
együttműködéssel teremthetik meg és pedig papság és tanítóság együttesen, menten min- A gyermekmenhelyeken kívül a Liga, az árva- 
ügy, ha ezt minden túlzástól menten, sovi- jen szélsőségtől, harcolhat a magyarosítás székek és még magánosok is küldenek gyar- 
nizmus nélkül teszik. érdekében sikeresen. Csakis ily módon ked* mekeket az otthonba.

Magyarosítani dobszóval s erőszakkal velhetnők meg a néppel a magyar nyelvet A jelentésből látjuk és bárki személyesen 
nem lehet. Elnyomni a támasztott reakciót s így éplthetnők fel szivökben a hazaszeretet is meggyőződhetik róla, hogy a leányok ét
lehet ugyan, de csak rövid időre; ez azon- magasztos oltárát, melyen eddig idegen ér- kezése kitűnő, testsúlyuk normálisan gyarap- 
ban nem eredmény, mert az így elért sikert dekeknek áldozatot nem hozott. szik, a tisztaságra nagy súlyt fektetnek, a
csuk ideig-óráig élvezhetjük. Ezze| az eljárással a muraköz! nép is gyermekeket ismétlő oktatásban é. énekta-

A magyarosítást az iskolák államosítá- kedvvel el fogja sajátítani a magyar nyelvet " 19 részesítik és őket felváltva a
savai sem valósíthatjuk meg, sőt ezzel 8 sorakozni fog hazánk ama idegenajkú ^°nyhábanin alkalmezzát A munkás 
némileg a magyarosítás ellenségeinek a népeihez, melyek anyanyelvűk megőrzésével, кеГ®8®1̂ Ьб . ér/  e*Jálás” k
malmára hajtjuk a vizel, mert ezzel könnyen magyarúl beszélnek s ép oly hű gyermekei való fedezésére todttanak, keresetük egyéb 
ellenmozgalomnak adhatunk tápot, ami a hazának, mint azok. akik anyjuk emlőin ré82ét postatakarékpénztárban helyezik el 
megint csak a magyar nyelv megkedvelteié- sziták magukba édes hazánk zengzetes számukra ami évente átlag 200 К-t tesz ki 
sének a rovására eshetik. Hanem igenis nyelvét * * * «* ?  Í Z ?  i  f i  ^

segéllyel Tejfcsszükfelzoka f az°'á^amtizme Vég<JI C8ak annYÍI ielen,ek ki> hogY könnyen m eheín^^rjhez”  amit^különbeí
intencióinak meglelelöleg, minden ellenséges ^m ^ebb céTvezettt“ eTbbán a relé^yten kiháM8" 48' alapí,vánY° k ie el6segl'*oek' befolyás erélves elhárításával, amivel bizo- J1®"168®00 ®él vezetett s annan a reményben Az e|j4tág löbbi résfét a gy4ri üíem
nyáray sokbtyTnkább használhatunk a ma-  ̂ magyarTazZk minek el,e0ében a gY‘ r0e k4rp4*,48‘
gyarosítás ügyének, mint ellenkezőleg, ha t .. P 8Y nyer abban, hogy állandó és jól kitanltható
az államosítás folytán lelketlen izgatóknak SZÜ,Btt,dlül ieue,n' munkaerőhöz jut. Maga az állam sem az
fegyvert adunk a kezükbe, akik ezzel nagyon A lfa- ellátáshoz, mint egyáltalában a munkásnő
is kihasználhatják a muraközi népnek azt _______  otthonok fenntartásához semmivel nem járúl,
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csupán most kezdetben az épületet bocsátja 
rendelkezésükre.

Az elhagyott gyermekeknek ilyképpcn 
bérfizetéssel járó munkára való alkalmazása 
nemcsak az államot, községeket stb. szaba
dítja fel jelentékeny anyagi áldozatok alól, 
hanem magukban a gyermekekben is komoly 
erkölcsi erőket fejlesztett ki azáltal, hogy 
érzik, miszerint senki kegyelemkenyerére nem 
szorultak.

A jelentés igen komoly aggodalmat 
keltő jelenségre is felhívja a közvélemény 
figyelmét. Szerinte most országszerte szer
veznek otthonokat anélkül, hogy azokban a 
munkásnők érdekei kellőképen meg lenné
nek védve és sürgeti, hogy az állam ezekben 
az otthonokban — miután a jelenlegi tör
vényes intézkedések egyáltalán nem alkal
masak arra — külön törvénnyel biztosítsa 
a munkásotthonokban a gyermekvédelmet. 
Ha azokra a szomorú Külföldi példákra 
gondolunk, amelyek bebizonyították azt, hogy 
mindenütt, ahol sok gyermek volt gyárak
ban, vagy ezek mellett otthonokban felhal
mozva, ez mindtg a legsúlyosabb visszaélé
sekre vezetett. míg az állam erélyesen közbe 
nem lépett. Mi is csatlakozunk Bezerédj 
Pálnak úgy iparunk, mint az otthonbeli 
gyermekek törvényes védelme érdekében 
iiott szavaihoz, amely védelem— a jelentés 
hangjából ítélve — nagyon sürgősnek látszik

Gyümölcstermelésünk fejlesztése.
A löldmivelésügyi minisztérium a gyü

mölcstermelés előmozdításá céljából Zala- 
vármegye alispánjához leiratot intézett.

A leirat kivonata a következő : Az ország 
minden egyes gyümölcstermesztő vidékén az 
illető vidék gyümölcsoltványszükségletének 
teljes kielégítésére alkalmas nagy faiskola 
ezidő szerint még nincs felállítva, úgy hogy 
az egyes gyümölcstermesztő vidékeknek 
szükségleteik kielégítése céljából egy-egy 
meghatározott faiskolához való utalása s a 
kiosztásnak ez alapon való decentralizálása 
ma mégsem lehetséges, miután az egyes 
faiskolák termékeit oly vidékek igényeinek 
kielégítésére is lel kell használnom, ahol 
nagyobb faiskola ezidő szerint még nincs. 
Az iránt, hogy az ország minden egyes 
gyümölcstermesztő vidékének megfelelő körzet 
számán nagyobb faiskola állíttassék fel, a 
tárgyalások folyamatban vannak s a faiskolák 
felállítása után a körzetbeosztás s a kiosztás 
ez alapon való szervezése meg fog történ
hetni, ezidő szerint azonban a gyümölcs
oltványok stb. kiosztása központilag történik. 
Ebből kifolyólag a gyümölcsoltványok, gyü
mölcstermő cserjék, vadcsemeték, díszfák, 
díszcserjék, szemzőhajtások és oltóvesszők 
engedélyezése iránti kérvények közvetlenül 
hozzám nyújtandók be.

Kérvények benyújtási határideje julius 
81. A később beérkező kérvények figyelembe 
nem vétetnek. Megjegyzem, hogy a szemző
hajtások és oltó vesszők engedélyezése iránti 
kérvények benyújtására ez a határidő nem 
vonatkozik s ezek a kérvények esetről-esetre 
közvetlenül hozzám nyújtandók be és külön 
fognak elintéztelni. A kérvények egy koronás 
bélyeggel látandók el s a kérvényben pon
tosan fel kell tüntetni a folyamodó nevét, 
állását, vagy foglalkozását, lakását (vármegye 
megnevezésével) utolsó postát és vasútál
lomást, továbbá kért oltványoknak gyümölcs
nem és darabszám szerint való felsorolását 
A faiskolák termékeinek árát következőleg

állapítom meg: a) az I. osztályú alma, körte, 
szilva, cseresznye, meggy, dió és berkenye 
oltványok, továbbá a kiültetésre alkalmas 
gyökémemes facsemeték ára darabonként 80 
fillér, b) ugyanezen gyümölcsnemekböl n II. 
o ẑt. oltványok és gyökémemes facsemeték 
darabonként 40 fillér, c) az I. oszt. kajszin 

!és őszibarack, birs és mandulaoltványok 
! darabonként 60 fillér, d) a II. oszt. kajszin 
'és őszibarack, birs és manduholtványok 
darabonként 30 fillér, e) 2—4 éves törpe 
gyümölcsoltványok darabonként 80 fillér, f) 
2—3 éves alakfák darabonként 1 К 80 fillér, 

j g) 1 — 2 évig iskolázott egres, ribiszke és 
málnadugványok darabonként 10 fillér, h) 
1 —2 évig iskolázott mogyoró bujtások és 
sarjak darabonként 30 fillér, i) oltóvesszők 
és szemzőhajtások darabonként 04 fillér 
Megjegyzem, hogy az állami faiskolákból fűz 
dugványok is osztatnak ki községek, egy
házak, szövetkezetek, gazdakörök, kulturális 
és közérdekű egyesületek részére dfjtalanúi 
fűzlelepek létesítése vagy tásítások, partkö
tések stb. céljaira Az egyes faiskolák é s1 
kertészeti telepek vezetősége a kiutalás meg
történte után haladéktalanúl értesíteni fogta 
az egyes érdekelteket, hogy részükre mely 
gyümölcsnemekböl hány darab ottvánv és 
mely feltételek mellett engedélyeztetett.

Figyelméb* ajánlom az érdekelteknek, 
hogy ne kérjenek az egyes gyümölcsnemek
ből sokféle fajtát, hanem csak azokat aí 
fajokat, melyek vidékükön legjobban dísz
lenek. Az egyes állami faiskoláknál külön
ben is a íősúly az ottani viszonyoknak leg
jobban megfelelő gyümölcsfajták termeszté
sére van helyezve és így az egyes folya
modók a sok különböző fajtájú gyümölcs
oltványt, ha egyáltalán van készlel — c*ak 
az ország különböző vidékein elszórt faisko
lákból kaphatnák meg. Hasznot hajtó gyü
mölcstermesztésre különben is csak akkor 
lehet kilátás, ha az illető vidék viszonyai
nak megfelelő és egyöntetű, tehát nagyban is 
értékesíthető gyümölcsfajták is termesztetnek.

Csáktornya időjárása az 1913. év I. felében.
Januárban változékony, többnyire borúit, 

ködös időjárás uralkodott, eiős fagyokkal. A száraz 
hőmérő havi köẑ p-* Г4 Ce. (30 évi átlag 2 1 C°.) 
A hőmérő maximuma 6\3 C* ^ö-án. Minimuma 
100 C* 15-én. Felhőzet havi közepe 7 4 a 10-hez 
viszonyítva. Csapadék havi összege 25 1 mm. (30 
év alapján 489 mm.) A csapadékos napok száma 
11 volt, hóval vagy havasesővel 7. Uralkodó szél
irány a délkeleti és északi volt.

Február hónapban száraz, hideg időjárás 
uralkodott kevés csapadékkal s élénk szelekkel 
váltakozva. A száraz hőmérő havi közepe 0*27 C* 
Maximuma 1 12  Ce 27-én. Minimuma 12 7 Ce 1-én. 
Felhőzet közepe 4 7 a 10 es ekála szerint. Csapa
dék havi összege 145 mm. Legnagyobb csapadék- 
mennyiség : 133 mm 2-án. Csapadékos napok 
száma 3. Hóval v. havasesővel 2. A napok száma, 
melyeken 6-nél nagyobb volt a szélerősség — 3.

Március elején hideg télies, többi részében 
túlnyomólag száraz, csapadék nélküli meleg idő
járás uralkodott élénk szelekkel váltakozva. A 
száraz hőm. maximuma 2 13  C* 31-én. Minimuma 
90 C* 3-án. Felhőzet havi közepe a 10-es skála 
szerint: 4. Csapadék havi összege 22*0 mm (35 
évi átlag : 63 4 mm.) A legnagyobb csapadékmeny- 
nyiség 165 mm 18-án. Csapadékos napok száma 
5. Ezek között hóval v. havaeesővel 1. Uralkodó 
szélirány a déli és délnyugati volt.

Április hó első felében aránylag igen hideg, 
viharos időjárás uralkodott, mely a hó második 
felében derűit, száraz, meleg jellegűvé változott. 
A száraz hőmérő maximuma 25 3 C* 26-án. A 
száraz hőm. minimuma 20 C* 13-án. Hőmérő havi 
közepe 107 Ce (30 évi közép 107 C«) Felhőzet 
havi közepe 53. Csapadék összege 39’1 mm. (30

évi közép 883 mm.) Legnagyobb csapadékmeny- 
nyiség : 20 3 mm 12-én. Csapadékos napok száma 
9. Ezek között hóval s havasesővel 1. Zivatarral 2.

Május elején és közepén túl, változékony, 
hűvös, e?ős időjárás uralkodott, mely a hó végén 
derűit, száraz, meleg jellegűvé változott. Hőmér
séklet absolut maximuma 298 C° 31-én, mini
muma 8*6 C° 10 én. Száraz hőmérő havi közepe 
14 6 C° (30 évi közép 15 4 Ce.) Uralkodó szélirány 

•az északi és déli volt. Csapadék havi összege 
' 74*8 ram (35 évi közép 101 mm.) Legnagyobb 
i csapadékmennyiség : 159 mm 19 én, A csapadékos 
1 napok száma 13 volt. Ezek között zivatarral 5

Junius első kétharmadában száraz, derűit, 
j gyakran igen meleg, nyárias időjárás uralkodott, 
mely azonban a hó végén csapadékos, szeles és 
hűvös jellegűvé alakúit. A száraz hőmérő havi 
közepe 19 36 C° (30 évi közép: 19 5 C 0.) A száraz 
hőmérő maximuma 3 10  C° 4 - n, minimuma 98 

; Ce 14-én. Felhőzet (derűit =  0, borúit =  10) havi 
közepe : 4 4. Csapadék havi összege : 77 5 mm.

■ (30 évi közép 100 9 mm.) Legnagyobb csapadék
mennyiség: 380 mm 25-én e=ett. A csapadékos 
napok száma 9, zivatarral 5. Uralkodó szélirány 
az északi volt.

Polesinszky Em il
áll. tariitó, meteor, észlelő.

К C L Ö N F Ё L É  Ív.
3Iefy térv e.

Nézem a felhőknek jövését. menését 
Szálló madaraknak szárnya rebbenését,
Virág tarkaságát, a nagy mindenséget 

S  mindenütt csak Téged látlak, Uram, Téged!

Hajnal hasadása, napnak bucsúzása,
Viharos égmoraj, tenger himbáik sa.
Mosolygó gyümölcsnek mézét hogyha érzem 
Remeklő Ur Isten a Te müved nézem ...........

Alkottál, igazgatsz, rendelkezel bölcsen.
A Te tudtod nélkül egy porszem sem zökken. 
Szent kezed munkája tenyészet. .. enyészet... 
Imádlak, csodállak leborulva Téged!

Zom bor у Gyalu.
—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 

XXX-ik évfolyam Illik  negyedébe lépett, 
ez alkalommal tiszt leltel kérjük előfize
tőinkéi. kiknek előfizetésük lejárt, megujitani, 
a kik pedig előfizetési dijjal hátralékban 
vannak, azl mielőbb beküldeni szívesked
jenek, neüogv a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

— Föispanlatogatas. Balás Béla dr, 
vármegyénk főispánja, f hó 6-án Alsódom- 
borún tartózkodott, ahol ezútlal a Hirschler- 
család vendége voll. Főispán úr a déli gyors
vonattal érkezeti nejével Koloron át Alsó- 
domborúba s a délutáni gyorsvonattal visz- 
szautazoll megyei székhelyére.

— Értesítők. A helybeli állami elemi 
fiú- és leányiskolába ebben a tanévben 572 
tanuló iratkozott be (284 fiú, 288 leány, 60 
vidéki). A tanulók 40%  a magyar anya
nyelvű volt. Osztályt ismételt 33 tanuló. Az 
elemi iskolával kapcsolatos ismétlő-lányisko
lába 65 leány járt Az eleő számú óvodába 
(Martmcsevics Julcsa óvónő) 133, а II. sz. 
óvodába (Hüli Cili óvónő) 90, a III. számúba 
(Orbánné Mold Anna) 100 óvódás járt. Az 
V—VI. osztálynak 27 tanulója volt. Az is 
kola könyvtárának állománya 2488 mű — 
5108 kötet. A tantestület 9 tanítóból, 3 
óvónőből s 6 hitoktatóból áll. Az áll. iskola 
igazgatója Pólyák Mátyás — A perlaki áll 
népiskola igazgatója Tóth Sándor, a tantes
tület tagjainak száma 10 tanító, 3 óvónő, 2 
hitoktató. Az iskolába 584 (308 fiú, 276 
lány), a gazdasági ismétlő iskolába 205 tanuló 
iratkozott be A 3 óvodába összesen 280 
gyermek járt Az iskolának ifjúsági egyesü
lete is volt 136 rendes taggal s 287 K-ból 
álló vagyonnal. Az ifjúsági könyvtár 216 
kötetből állott



— Jegyzők gyűlése. A Csáktornya» járás a fiatalság s ropta a csárdást és járta a Lénárd, Ebenspanger Miksa és Strausz Béla
jegyzői kara f. hó 7*én tartotta évi rendes bosztont meg egyéb körláncot késő estig A 2—2, Spitzer József és özv. Máték Pálné 
közgyűlését Stridón, Szalmay József főszol- mulatságot tűzijáték fejezte be. 160—1*60, özv. Suchich Károlyné 110,
gabiró elnöklete alatt, mely alkalommal — A kántori oklevél értékelése. Mint Misics Antal, Fischer András, Megyercsy 
Beilecz Ede körelnök lemondott tisztségéről, közöltük, Stridóváron kántort választottak Géza, Banelly László, Benda N., Szácser 
A közgyűlés jegyzőkönyvileg mondott köszö- Jelentkeztek okleveles képesített kántortaniló Balázs, Heimer Lipót, Szabó Benkó. Vincze 
netet az egyesület érdekében kifejtett buzgó- pályázók és volt egy ottani íöldmives fiú László, Peczkay József, Belies Flórián, Purg 
ságáért. Elnöknek Plichta Béla Csáktornya- pályázó is. Ez utóbbi 2—3 elemit végzett, Elek, Baranasics János, Székely Lajos, dr. 
külközségi jegyző választatott meg. A gyűlés azután a családnak segített a földmunkánál. Vajda Béla és Svastits Ödön 1—1 K, Lon- 
után Kalkbrenner vendéglőjében társasebéd 1 Később a varasdi barátoknál szolgai minő* csárics Mihály 60, Hajdinyák Mihály, Sámson 
volt, melyen a gyűlésen résztvetteken kívüliségben szerezte kenyerét, hol magyarul tel* László, Glavina János, Stiegelbauer József, 
megjelent: dr Hajós Ferenc, a kerület orsz. jesen elfelejtett, de mint fújtató megtanult Hermán János, Kecskés János, Mihácz János, 
képviselője, Stridóról és vidékéről számosán, némileg orgonálni. Utóbb nem tudni, mi Vieser János és Liszják Jenő 50—60 fillér. 
Az első felköszöntöt B-dlecz Ede slridói okból — ezt a nemes hivatását is elhagyta A csokrokhoz virágokat Siposs nővérek, 
jegyző mondta a járásnak köztiszteletben és kocsis minőségben szolgált egy bánfihegyi Korpits Jánosné, dr. Zakál Lajosné, özv. 
álló íőszolgabirájára Tihanyi Lajos áll. isk. földmivesnél. Ezzel a kvalifikációval felvér* Riethmüller Árminné és özv. Platthy Tiva- 
ig.-tanító a kerület országgyűlési képviselőjére tezve csapott fel slridóvári kántorjelöltnek, darué úrhölgyek voltak kegyesek adomá- 
emelt poharat. Dr Hajós Ferenc szép be- S meg is választották. Megválasztották több nyozni, miért ez úton is fogadják a tűz- 
szédben éltette a járás jegyzői karát. Beszé- érdemes okleveles kántortanító pályázóval oltótestület hálás köszönetéi.
dében élénken ecsetelte a jegyzők fontos szemben. Előnyei voltak domaéi volta, mely _ Repülőnap Nagykanizsán. Nagykani-
hivatását és működésök köret és mutatott rá Muraközben egyik legjobb ajánló-levél ; fo- ZS£n ma miután 5 órakor a katonai 
azokra a teendőkre, melyekkel a nép javát, vábbá, hogy testi hibájánál fogva úgyis gyakorlótéren Dobos István okleveles magyar 
boldogulását, hazafias előmenetelét és jólétét egyéb munkára képtelen s végűi, hogy az pj|0ta többféle bravúros repülést végez 
előmozdíthatják. Dr Hajós Ferenc felköszön- egyik földmivesnek a lányát feleségűi veszi Svachulai S. acélmadarán. Belépti-díj: páholy 
tője általános tetszést aratott. Dr Hajós e! Hogy ily módon tett szert Strdóvár 4, személyre 12 korona, passepartout 4 
Ferenc képviső a jegyzők összejövetelén katholikus közönsége, a segédlelkész kortes- korona, 1 rendű ülőhely 3 Korona, II. rendű 
való megielenése által újabb tanúságot tett kedése révén, kántorra, nagyon sajnálni való, műhely 2 kor, állóhely 1 korona, 
arról, hogy kerülete közérdekű mozgalmai- különösen ama tanítók szempontjából, akik ’ .
ban örömmel vesz részt és választókerülete éveken át íolytatett fáradságos tanulmányok fuvarosok DOSZUja. Kuzmics Mátyás
érdekeit szívén viseli. Stridón való jelenléte után szerzik meg az oklevelet, melyet ily 8tr,<̂ ' ’án 1é
annál is inkább okozol! örömöt, mert nem- választás alkalmával egyszerűen ronggyá sprlftskereskedók f. nó b-an sertéseket haj- 
rég 500 К-l juttatott Stridó községének, lépnek. KbzépbeMlercére. A mnrafured. rév
hogy ez az összeg a község javara szolgélö -  Va.úta. árvaház K8,zeBen. Az első . S S i t S S ^ a f Ä ^ k S
tetszés szerinti közcélra fordíltassék. Tihanyi magyar vasutas árvaházat ez év augusztus ьзегпек Jözsei alsón .zterce lako.öKKa, kik
Lajos ig-tanító továbbá a jelenlévő hölgyekei havában fogják nagy ünnepségek keretében a perlések
éltette és felköszöntőjében külön megemlé- Kőszegen megnyitni. Ezt az árvaházat az , ПТ a ,» l í  / w! k *
kezelt Bellelz Edénéről, ki a sikerűit bankett összes magyar vasútintézetek hozzájárulásá- ^ózé: 0  ff. v* J  P . J*1 or a
rendezése körűi teljes odaadással működött val építette fel a magyar szent korona 0r- ко̂ 8,Уа e érit.lk ia kereskedőket leugralva,
közre. A társasebéd után a fiatalság tánchoz szágai vasutas-szövetsége. Az árvaház fenn-j™ 0 í1 e  ̂ en . . eö „
fogott. A mulatságon résztvett str,dói és tartásához minden egyes vasút hozzájárul, »«IHetek « r í n i  rajtok 8 - 8
vidékbeli úr. közönség egy szép és jól s.ke- Az intézet igazgatója Rodig István Állam- * céltornyai kTr' tárásWrósógnak
rűlt nappal gyarapílhatja emlékeit, melyhez vasúti igazgató-tanító, aki a Csáktornyái áll.; 1 1 »*»  ̂ ®
a jegyzők gyűlése révén jutott. tanítóképző-intézet növendéke volt s eddig e ê pn * c

— Állandó mozi. A Heinrich-féle állandó az államvasutak igazgatóságának titkári hiva- — Népesedési Statisztika. Születtek :
mozi múlt heti műsorából kiemeljük A sors tatában működött Az árvaházban, amely Matiasics Franciska, Poszmodi István, Hab
csapása. s a Hamis nyomon slágereket 120 árva vasutas-gyermek számára épült, janec István, Pálinkás Pál, Verhar Paula, 
Mindkét dráma nagyon érdekes és érdek- egyelőre csak 80 gyermeket fognak elhe- Kovacsics Margit. Meghaltak : Szedlanics Béla 
feszítő képsorozatokból állott. A drámák nagyj lyezni. Az árvaház 12 holdas telken épült é). Novák Márton (52 é), Schwarz Jakab 
tetszést arattak. Szép felvételeket produkáltak és területének impozáns nagysága lehetővé (77 é), Poszmodi István (In ), özv. Neuw rth 
a Majomvadászat, A császár csókja, A pil- fogja tenni, hogy saját gazdasága legyen. Albertné (83 é), Tkalcsecz Istvánné (37 é). 
lanatfelvélel, Max mint jocey, Erdei hangulat,1 tehenészettel, baromfitartással és kertészettel Házasságot kötöttek : Németh József és Gor- 
Egy mozifelvéte!. Egy napig vadember sí is, ami az intézet neveltjeinek kitűnő alkalmat nyecz Vilma, Grdjan Izidor és Bisztrovics 
Palkó titokzatos találkája című programm-! fog nyújtani arra, hogy jó gazdákká, kerté- Erzsébet, Tróják Ferenc és Kolarics Ilona, 
pontok. Jövő héten is 2 előadás lesz ú j ! székké váljanak, bárminő életpályát is jelöltek Antoncsics Lőrinc és Brajnovics Juli«, 
műsorral ki számukra. Az árvaházban 6 évee kor- — Tehénlopás. A határszélen gyakori

— Telefon. A pécsi kir. posta- és táv lói egészen 18 éves korig fognak felvenni ese  ̂ hogy ellopnak egy-egy tehenet és azt
igazgatóság Barcs és Csáktornya távbeszélő árvákat. álhajtják sietve Stájerországba. Folyó hó 5-én
központokat í. évi jul 10-vel Ehrenhausen — Nyári mulatság Perlakon. A Perlaki friíncsec Flórián szentorbánhegyi lakostól, 
osztrák távbeszélő központtal való helyközi Önk Tűzoltó Egylet f. hó 6-án tartotta j az iS(á.ió ajtót kiemelve, loptak el egy tehenet 
forgalomba bevonta. A 3 perces beszélgetés »Oltoki-csárda« kerlhelyiségében szokásos 32с» К értékben. A slridóvári csendőrség 
dija ezen viszonylatban 3 К-ban állapíttatott nyári mulatságát, mely a kedvező idő folytán gy0r3 és ügyes nyomozásának köszönhető, 
meg. Sürgős beszélgetésekért a rendes díjak nagyon látogatott volt. A rendezőség nagy h0gy p0|man Márton szentwolfgangi (Stájer) 
háromszorosát, díjköteles szolgálati érfesíté- buzgalommal gondoskodott a közönség mulat- gaZ(ja istalójában a tehénre rátalált, mely 
sekéri pedig 1 — 1 К-t kell fizetni. tatásáról. A gazdag programm egyik fény- т дг я károsult kezébe visszakerült. A tolvaj

— Julialis. A Csáktornyái Kereskedő pontja a szépségverseny voll. Legtöbb szava- azonban még nem került kézre A feljelentés 
Ifjak által f. hó 6-án rendezett nyári mu- zatot Strausz Ilonka és Szuchich Aranka megtételeit ellene.
latság kiválóan sikerűit Az ügyes rendezők- j úrleányok (egyenlően) kaptak, kiket a figyel- д д д д д д д  
nek az idő is kedvezett A pompás nyári! mes rendezőség szép csokrokkal lepett meg
nap nagyszámú közönséget vonzott a Város-! Ezen szépségversenyen az eladott szavazati Köszönetnyilvánítás,
ligetbe, mely ez alkalommal is pompás'jegyekből befolyt 53 К 60 fillér, mely ősz- Mindazoknak, akik felejthetetlen lérieni 
keretűi szolgált a kedélyes mulatságnak A í szeg az egyesület hosszú ideje betegeskedő temetésén részt vettek, valamint rész
mulatság a tagok mutatós felvonulása után lés munkaképtelen szolgájának orvosi és vétnyilvánitásukkal fájdalmamat enyhí-
délután 4 órakor kezdődőit s 6 óra után i gyógyszerköltségeire fordítlatik Felűlfizetni tették, ez úton mondok hálás köszö-
már folyt a bicikliverseny, lepényevés, zsák- jszíveskedtek : Vörös József 7 60, dr. Zakál netet.
futás, birkózás, konfetti s egész sorozata Lajos 6, Lángé Kelemen 3 60, dr. Noszlopy Drávavásárhely, 1913. juilus 6.
a különfélébbnél különfélébb ötletes dolgok- Gáspár, dr. Sághváry Jenő, Habus János és Özv. Szlov«ncs4k GázAn*.
nak, melyek a közönséget állandó derűit Novák Mátyás 2 50—250, Tóth Sándor, 
hangulatban tartották. Majd táncra perdült ISiposs Elek, Hirschl Hermán, Androcseczi

Csáktornya, 1913. julius 13. »MURAKÖZ« 28. Mám.



Csáktornya, 1913. juliuá 13-ga. Broj 28.XXX. god. teöaj.
Sve poäiljke, kaj se tiőe zadr- 
iaja növi nah, se imája pos- 

lati na ime arednika vu 
Csáktoi nya

Izdateljstvo:
knjiiara Strauss Sandora  
kam sepredplate i obznane 

pofii lj aj u.

MEDJIMURJE
na horvatakom i magjarskom jeziku iztazeői druitveni, znanstveni I povuóljivi list za púk 

Izlazi svak i tjeden jedenkrat i to: sva k u  nedelju.

Pojedini broji koétaju 20 fill

Obznaee se poleg pogodbe i fal 
raöenaju.

Odcevorni u rtd lik :
Z R ÍN Y I K Á R O L Y .

Grozna povodnja.
Naflega lépoga orsaga Erdélj zvanu stran 

je lani, pák opet i letos velika povodnja 
pohodila. Siromaéki poljodelavci, koji jód 
lanjskoga kvara nisu pozabili, i duge su 
napravili, da su letos dalje mogli polje ob* 
delavati, vu letoénju letinu su se zaufali i 
evő opet jim je kalna voda sve poplavila, 
sve uniétila.

Koj od Gatalje proli Reáicabanja pu- 
tűje, nigdar drugo nikaj nevidi, как veliku 
vodu na sve strani. Od Brzave réke gadna 
poplava tak teée prék lépe 2ute pöenice, 
как da bi joj odvéke onud bil put. Poleg 
futkaste pöenice orsaőki put pelja, kojega 
sad ni modi videti, jerbo voda teée po jim. 
Na putu ostavljena kola se vidiju i samo 
tak je znati, da su kola na putu, jerbo vi- 
deli je jód nekoju telegraf étanjgu, gazda je 
brséas odpregel konje i tak je próbál s kim 
predi dimo dojti к obitelju, koja ga je ved 
segurno 2alostnim i tufcnim srdcom éekala.

Poleg réke melm stoji, voda ga je éisto 
obkolila, melina gazda i obitelj kre puta 
stojeéim kriénom drévom boga moli i po 
vremenu Salostno se obrne prama melinu, 
jerbo vidi, da dugó nemore se suprot staviti 
strahovitnoj vodi. Poleg puta stojeée drevje, 
je do vrha vu vodi i videti je, как se jedno 
za drugim podere i 2uri se dőli po vodi, 
plava silno ober rumenoga 2itka. Senokoöe 
su pokosili, séno su vu kupé spravili, da

Sandáik :

P A T A K I V IK T O R .

jim aju kroz zime s kim marhu hraniti, ali 
gde su sad ovi kupi? Niti mesta jim ni 
najti. Med podrtih mostov vremena ni mogli 

i osloboditi.
Varbogáau, Altwerk i druge obéine ob- 

jkoljene su s vodorn. stanovniki niti genuti 
Ise nenioreju nikam, tak su, как na jednim 
malim otoku. Gadna Berzava ne pusti je 
nikam. Németbogéanu nad öblöké zléva se 
kalna voda vu hi2e, dva dvanajst lét stari 
deéeci na jednoj deski su probali na suho 
mesto dojti. Voda jih je pobrala i jóé denes 
nije znati, gde jim je mrtvo télo

Poleg Brzave stojeéa sela sve su vu 
vodi. One hiliéke, kője su obladale lanjsku 
povodnju, letoénju véé nemoreju, jedna za 
drugom se prehiti vu silnu i bistru vodu.. 
Najviée jih je iz zemlje nabito, lant su nav-1 
zele vu se vodu, vu letoénji povodnji ráz* 
taliju se, как cukor i na Steréiju deneju 
siromaöki narod i siromaáku pokrajinu. Nije 
moéi tak 2alostne rééi spisati siromaétvu i 
nesreéi, koja je ravno ovu pokrajinu triput 
jeden za drugim pohodila.

Naj2alostneéi kip je okolo Reéice Na 
obedva kraja 2eljeznice voda teée, vlak se 
po pokvarjenim 2eljeznim putu samo zmesta, 
zmesta se giblje. íz rudnikah iz kopano 2el* 
jezo nije moéi dalje voziti, jerbo podkopana 
2eljeznica takvoga terha nemore preder2ati. 
Fabrika za plin je pod vodorn. poleg toga 
céli varad je po nőéi vu kmici, lámpáéi ne 
svéliju.

I*Jor«lJ i vlMtaik
S T R A U S Z  S Á N D O R

Véé je lanjska povodnja sve moste 
spodrla i koji su morti od lanjske nevolje 
ostali. oni su se Iet03 zruáili. Od jedne ob
éine do druge samo na Cunu moéi iti. Jeden 
élovek iz Brzave drevje je lovil vun, brég 
se je zruhnul i njega sobom pobral vu vodu. 
Jeden osemnajst lét star deéko je sa tri lét 
star bratom skoéil vu vodu, obrdva su znik- 

' null, niti jednoga ni su jóé naéli.
Vu Nagivaradu v Kollnerovoj fabriki 

na to su se te2aki prebudili, da jim voda 
éez oblokov nuter vdira, na stole i stolce 
su poskakali i ónak su célú nőé za pomoé 
kriéali Vatrogasci su doáli. da odslobodiju 
nesreénike. z mednjih je zapovednik vu 
bistru vodu opal i samo s velikom műkőm 
su ga mogli vun dovleéti. Komadi zvanoj 
obéini dvajstiosem bií  je voda odnesla i 
stanovniki sü bez krova ostali. V nőéi ob 
jedni vuri je doSla nevolja Mint je Gabora 
hi2a se naipredi podrla, grede su gazdu za- 
tukle s jednim deéecom skup

Ciba, Akoéfalva. Njáradtő obéine niti 
nije videti vun z vode. Kakov kvar je i 
как su tam stanovniki, to jóé nije znati, 
jerbo nije moéi do njih Vu Njáradtő obéini 
trideset i éest hi2 se je zruéilo. Samo vu 
ovi jedni obéini je prék tristojezer korun 
kvara.

Ponjaska obéina se éisto unidtila Der- 
lea Elek te2ak zibku je étel s detetom os
loboditi, voda ga podrla i s detetom skup 
se je vtopil Méneé potok je Ruva Gjure 
marota odnesel, как je s onimi, koji su na

Bezprimerno ogromna laá.
Spominal sam se, nije dugó tomu, sa 

prijateljom S. iz K. u Medjimurju, koj mi 
je moje pripoviesti u Muraközu nad sve 
zviezde hvalil, pák je  dodel, da как je go* 
der liepo sve, kaj pidem, preveé je obile2ja 
toga, da ili se je izbilja dogodilo, ili bi moglo 
biti, da bi se dogodilo. »Ti neznaö Iagati« — 
je rekel — »Da bi ti znal Iagati . . . .«

»Kaj ja neznam?« — pretrgnem mu 
govor — »Iagati neznam? — Tko je to 
rekel? — Ako budem ja priéel Iagati, moj 
dragi, ooda budete svi sve färbe igrali. Tebi 
se dopadaju Ia2i, kője u pripoviedkah éitaé, 
no éeka j! — Napiéem ti ju, da te bu Mar
kova senja popadala !

I lim smo drugi spomenek priéeli; ali 
na raztanku me je  jód opomenul, da odr2im 
rieé tak, da sam na njegovem ironiékom 
govoru póznál, da me hoée u nepriliku dovesti.

No pák kad je tomu tak, hoéu pro
bat!. — Ja se nadjam, da ostanem pred 
svih éitateljah oémi, majstor.

Ladja plovi po mirnom moru, baé se 
je  miiina voziti, jer topli je  dau i mirno 
more. Kad na jedan kral poéuti ladja jaki 
udarac te se na to rekué u vis digne. Ka
pitän pogleda iz svog komando mosta u 
more i tu opazi ogromnu ribu kita. Kit je

najveée 2ivinée mora, najveéa riba Dakle 
nije éudo, da su se na ladji svi silno pro- 
straöili izvan kapitana i mornarov, jer ovi 
su bili dalmatinci, a dalmalinac na moru, 
kojemu je priuéen, nepozna straha, on se 
u malom éamcu vozi po moru veéom si- 
gurnostju nego naá éoviek po Dravi ili Muri. 
Kapitan anda knkne jednomu m ornaru: 
»Gledaj, to 2ivinée je gladno, pák bi nam 
moglo ladju prevrnuti; hiti mu onu koéaru 
tarn pomarandjah u lampe, mozbit nas onda 
pusti u miru.

Mornar posluhne i kit poédere koéaru 
zajedoo sa pomarangjami, all za to je ipák 
opet iz nova napadal ladju

Na to se kapitan razsrdi, pograbi na 
palubi u blizini stojeéu klup, pák ju hiti 
na kita, 2eleéi ga tim prestraáiti i odtierati, 
ali kit po2drokhe klup, koja mu se je valjda 
u trbuhu vpreéila, jer se je zatim priéel 
tako simo tamo hitati i repom po vodi tűéi, 
da je экого ladju prevrnul! Sad je njihov 
polo2aj postai neugodan, jer je kit na to 
rekué biesnil. Neéta se mora uéiniti, ako 
neéu. da im kit ladju prevrne. Odluka mora 
biti hitra, jer ladja se véé sumnjivo niée i 
nagiblje. Kapitan pograbi jednoga na palubi 
stojeéega kineza te ga hiti u more, kojega 
kit odmah po2dere. Ali riba je bila nezasitljiva.

• Bo2e m ojlt — knkne kapitan — »to

je straéau apetit, ladja ée nam za éas biti 
prevrnuta!«

U to opazt jednoga staroga 2idova, koj 
je strahorna u more gledal i od straha zdt- 
haval. Ovoga pograbi te ga izraven hiti u 
kilőve lampe, kojega ov odmah po2dere.

Kapitan véli: »Ako ta riba niti sada 
jóé nebude sita, onda neznam, kako éemo 
se |e osloboditi.«

1 riba nije bila jóé sita te je jóé pod* 
jedno napadala ladju.

Sada se kapitan odluéi silóm se je rie- 
éiti. Dakako, da je  to bilo laglje reéi nego 
uéiniti, ali nieéto se je moralo uéiniti. Anda 
su u njega hitali harpune i u glavu ga 
streljali, dók mu kugla nije prodrla u mold* 
jane te ga ubila. Poéto pako su bili har- 
puni u nju zabodeni, nije mogla na dno 
mora potonuti, véé su ju  potegnuli gore na 
palubu, gde su ga odmah i razporili, a to 
véé i radi kineza i 2idova, jer kit nije niéta 
kosai, véé ih je samo pogutnul, pák bi mogli 
jóé u ribi 2:vi biti, em je prorok Jonaé bil 
tri dni 2iv i zdrav u morskoj ribi.

Pák kaj mislite, kaj su naáli, kad su 
ribu razporili?

Stan 2idov je sedel na klupi, pák je 
baé kmezu tr2i! i éojim se pogadjai za 
pomarandje

Em. Kollay.
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marofu stauuvali, nije znati; brsCas niéCi 
ni je 2iv ostal.

Éleid, Baratka, Mezötelegd, Rév, Kiájenő 
i okolica je pod vodom. Niti broja nije znati 
jóé za vezda, kuliko hi2 se je zruéilo i ku- 
liko marhe se potopllo. Célé okolice tak iz- 
glediju, как da bi na serdinu mórja bile. 
Siromaki iz polja niti jednoga zrna nebudu 
dobili. Jeden velikiíupan kad je poCul ve- 
liku nesreCu, odmah je na lice mesta od 
putuval i kad je videl neizmernu nesreCu i 
2alost od velike tuge srCni kró je dobil, vu 
Spital su ga morali odpeljati.

Duna, Tisa takodjer se rezlejava i jóé 
nije priiava doála, kakov kvar je kre ovih 
riekah Tuliko znamo, da i kre ovih riekah 
neizmerno 2itka je pod vodom.

íz DiCősentmartona telegraíiraju, da vu 
Kiéküköllő varmegjiji veC как 15 jezer me- 
kotih 2itka je pod vodom Voda nebude jóé 
henjavala, jerbo joá podjednoma ide de2dj 
Samo poljodelavci veC как poldrugi milljun 
korun kvara imaju.

Maros rieka okolo Makó varasa célú 
okolicu je unistila. Popriliki óetjri jezero 
gazdom je letina podkvar doéla. Kvara je 
na milljune. Ljudi dán i noC se braniju, da 
barem vu v&raS ne pustiju vodu. PlaCuó se 
tu2iju, da to je veC tretje leto, da jim je 
voda sve vzela. Neznaju iz Cesa budu pre- 
2iveii Nagjlak. Sajténj, MagjarCaba, Apátfalva 
i druge obCine su pod vodom Viée kilomet- 
rov na Sirokoma samo vodu je videti. Po 
vodi vnogo domaCih 2ivinah, séna, pohi2tvo 
i druge stvari plava, kője je voda iz Erdölja 
donesla sobom.

Так iz gledi céli orsag, kam se gud 
obrnemo. Svaki se je letos bóléé letine nad- 
jal. Ravno zadnju vuru je voda pol orsaga 
poplavila. Bog zna, iz Cesa budu siromaéki 
ljudi célo leto, célú zimu i protuletje 2ivéli, 
ako na skoroma nebudo pomoC dobili, takov 
glad bude tarn nastal, da od glada budu 
pomirali Ako bude proánja do vas doéla, 
pomorile jim i v i ! Bog sve naplati!

Veliki balkanski boj.
Kad se na novoma poCel boj na OvCe- 

vom polju, ősein srbski korov je stalo. Z 
rned ovih su popriliki Cetiri koré poslali 
proli 7, i 12-mu bulgarskomu korú, koji su 
pred KoCanom i pred Istipom slali. Pri Ko- 
Cani su srbi mogli malo nazad pretisnuti 
bulgarce, pred Istipom nisu mogli proti bul- 
garcom nikaj napraviti.

Srbom je to bil cilj, da s Timok zva- 
nim korom bulgarce pri Istipu obkoliju, ili 
pák njim za hrbet dojdeju. Так su kanili 
célú bitkn pri OvCevom polju zadobiti. Bul- 
garci su proli Timok korú takodjer jednoga 
kora poslali, da zader£i tak dugó srbe, dok- 
lam Ivanov general svojim éeregom dojde.

Poleg Krivoloka su strahovitnu bitku 
imali s Timok korom. Medtem toga doéel 
je Ivanov general svojim Seregom i odmah 
se je vu bitku pustil. Sad se je stopram 
poCel pravi boj. Strahovitno krvi se je pre- 
lejalo. Nazadnje bulgarci su Cisto uniétili 
srhskoga Timok-kora. Bulgarci su zadobili 
devetnajst brzometnih Stukov i vnogo oru2ja. 
Vlovili su Cetiri jezero srbov. Timok-kor se 
je reztepel i koji su joS vu éivlenju ostali, 
morali su oru2je dőli deli pred bulgarcom.

Vu Belgrad su 5 juliuéa 19 bulgarskih 
officirov i 1300 prostih soldatov dotirali, 
kője su na bojnim polju zarobili. Vlovleni

soldati éest i éest su iéli vu redu po Belg- 
radu; najprvi je iéel Aleksió srbski straéa- 
meéter, koj je Manev bulgarskoga oberstera 
vlovil, za njim su iéli oíficiri i tak odzaja 
prosti soldati. Na vulici je preko dvajsti 
jezer ljudstva gledalo, kojim je zabrajeno 
bilo bulgarce bantuvati, ili pák s kriCom 
áimfati. Officiri su vu Beigradu ostali, soldate 
pák su vu Puzarevac odtirali.

Okolo Salonikis na osemdeset kilomet- 
rov du2inu strahoviten boj teCe sgrki. Cent
rum je med Kilkisi Likovom Poleg Nigrite 
takodjer veliki boj teCe. Vu boju stoji osem
deset jezer grkah, i stojezer bulgarcah. Boj 
se jóé juniuéa 30-ga poCel s tém, da su 
bulgarci strahovitnu éturmu napravili proti 
grókomu centrumú, da ga z mesta vun ge- 
neju. Bulgarci su zavarili grke. GrCke Serege 
su za sobom varili i oni su s tém jako 
vkanili, da su svoje dobre pozicije ostavili 

I i za bulgarcom su iéli, koji su tobo2 pred 
njimi retirérali. Kad su grki svoje pozicije 
ostavili i na ravninu vun doéli, bulgarci su 
postali i strahoviten ogenj pustili na grke. 
Dva dni je krv tekla, doklam su bulgarci 
mogli grke preobladati. Nekoji regimenti su 
vu ovim boju se tak uniétili, da je skorom 
niti Ciovek ne ostal 2iv. Bulgarci su straho- 
vitnom silóm triput nazad pretirali grke i 
pri Krivoloku su desnu grCku stranjku Cisto 
öirom rezbili. Poleg toga bulgarcom je odprti 
put vu Saloniki.

On bulgarski éereg, koj okolo Kilkisa 
vojuje i kojemu je Ivanov general zapoved- 
nik, koj je Drinapolja zadobil, obkolil je 
céloga grCkoga éerega. kojega sam kralj vodi 
i osemdeset jezer ljudstva broji. Ivanov je 
sad najglasovitneéi vodja. Так veliju, da 
Ferdinand bulgarski kralj, kad je poCul, da 
njegov vodja i njegov éereg tak glasovitno 
vojuje, plakal se je od veselja. Ivanov je 
telegrafiral kralju, da nenuca nikakvu po
moC, sam more grCkoga éerega uniétili. Bul
garski soldati tak vojuju, da njim ga za 
vezda néga para.

Srbija je zgubljena vu ovim boju. Bui- 
jgarci su tijam vu Srbiji do Vranje doéli i 
■ nije nemoguCe, da za par danov vu Beig
radu budu. Jeden officir, koj je pri Üskübbu 

jpleziran bil, ovak povéda od strahovitnoga 
bo ja: To veC nije boj, как su prveéi boji 
bili, vu zadnji bitki zubmi smo se grizli i 
Céhali jeden drugoga Soldati, koji su veC 
zadnjega patrcna potroéili, obrnuli su puéku 
i ónak su se tukli i klali, na zadnje grizli 
su se. Od mojega cuga jeden soldat, ziéel 
se je s jednim bulgarcom i pokehdob veC 
nije nikakvo oru2je imái, zel je iz 2epa kus- 
turu i ч njom ga je na smrt vpiCil.

Bulgarci vu bregelniékim boju od Dev- 
lice dőli 3-, 4» i 11 srbske regimenté do 
kraja su uniétili. Na zahoduim kraju stoje- 
Cega Timok kora Cisto su zdruznuli. Od 
petnajst jezer, jedenajst jezer je ubito. Is- 
hodni srbski éereg poCel je  retirirati, ali 
lehko se pripeti, da vu Morava grabi mu 
pretrgneju puta i tak céli éereg bulgarcom 
vu ruke dojde. Poleg Zajecara su takodjer 
bulgarci Cisto éirom rezbili srbe i z mednjih 
Cetiri jezer su vlovili.

Bulganji Cisto dobro ide do vezda, 
makar se na tri strani mora braniti. Zlo 
jim bude, ako rumunjski éereg prök Dunává 
stupi i vu Bulgariu vdere. Na to Bulgaria 
nije mislila. Proti rumunjskomu éeregu ne
bude se mogla braniti К tomu pák i túr- 
Cin se hoCe proti Bulgariji postaviti. VeCsu 
s Konétantinapolja poslali glas vu Sofiju,

da Bulgaria odmah naj nazad da turskomu 
orsagu Rodoéto i sva ona mésta, koja so 
kre Mramorskoga mórja, drugaC s oruéjem 
budu eilili Bulgariu, da jim to prék da.

Romania je mobilizirala svoju arma- 
diju i doklam öve slove na svét dojdeju, 
lehko bude veC vu Bulgariji rumunjski éereg.

Juliuéa sedmoga zapoved je dobil bul
garski éereg, naj vdere vu Srbiu. Bulgarci 
su pri Sv. Nikolaju po jednim klanjcu vdrli 
vu Srbiu. Vu klanjcu je éest srbskih regi- 
mentov bilo, kője su s klanjca vun zbili. 
Srbi su morali pobeCti i éest étukov su bul
garcom ostavili. Takodjer i pri Belograski 
su zbili jednoga srbskoga éerega. Tu su pet 
étukov i dvé maéinpuéke zadobili. Od Timok- 
éerega su opet sedemnajst étukov i tri ma
éinpuéke zarobili. Poleg DragoCevo sela su 
jednoga regimenta municiju i pet sto solda
tov vlovili. Na dalje pák su jóé dvajstisedem 
brzometne étuke, éest maéinpuékih i vnogo 
municije zadobili.

Juliuéa 7-ga strahoviten boj je bil pri 
KoCani. Srbi i montenegrovci navalili su a« 
na sedmi bulgarski kor. Bulgarci su straho
vitno zbili srbe i zavzeli su Sveti Nikola 
klanjca. Sad je bulgarcom odprti put vu 
srbski Nié. Takodjer odprtoga puta imaju 
vu Üsküb. Tu su presekli puta grkom, koji 
sad nemoreju nazad prama Jenidse-Vardaru.

Tosev bulgarski general pri Kumanovi 
je obkolil srbskoga éerega i Cisto ga je po- 
tukel. Ovcevo polje puno je srbskemi mrt- 
vami, zarobljenemi soldati i plezérci. Srbski 
trén je takodjer bulgarcom doéel vu ruke. 
Srbi na sve strani su biti bili i skorom 
céla ärmadija je veC uniéCena. Sveposut 
moraju retirirati.

Vu Kilkiskim boju pet jezer grkov je 
opalo. éest grCkih oberstarov je opalo. Jedoa 
tabla 2ita se je vu2gala, plezérci su 2ivi vu 
njoj zgoreli.

Iz Londona piéeju, da je i rus poCel 
mobilizérati. Rus nebi rád dopuatil Romaniji, 
da od Bulgarije zeme Silistriu i Dobrudíu. 
Ruske taborske ladje su veC pripravljeoe, 
da svaku vuru moreju iti na Romansko 
granicu.

Juliuéa 7-ga Tosev bulgarski konzul ia 
Belgrada je odiéel s célom familijom vu 
Zimonj. Odovud prék RusCuka bude odiéel 
dimo vu Sofiu. S tém se pretrgla diplomá
éi ja  med Srbiom i Bulgariom. Toseva je 
Hartwig ruski konzul sprevodil. Tosev kad 
se je spriCaval, tak je rekel, da nije misül, 
da ravno oni se moraju tak grizti, koji su 
pred kratkim vremenu tak vite2ki vojuvali. 
Misii, da za kratko vréme kraj bude straho
vitno krvnomu boju.

Srbski izvanjskih poslov minister odre- 
dil je, pokehdob strahovitno Cuda plezércov 
je, da vu Banjici poleg Belgrada viée épita- 
lov naj postaviju. Metropolita pák je odre- 
dil, da vu svaki cirkvi naj boga moliju se 
srbsko orutje. Prijave su doéle vu minie- 
terium, da med soldaCijom kolera je  vudrilt 
vun.

Pri ZajeCaru su opet bulgarci dobiU 
bilku, takodjer i pri MuraCejevi su srbi mo
rali pobeCti. Bulgarci su tu viée étukov t 
vnogo krme i drugih stvarih zarobili.

Juliuéa 8-ga pri Istipu dvaput su srbi 
éturmu napravili proti bulgarcom. ali obed- 
vaput su je bulgarci nazad hitili.

Iz Konétantinapolja piéeju, da bulgarcom 
dvajstiCetiri vur termina su dali, da ostaviju 
Mramorsko mórié i okolicu. Takodjer zab- 
tévaju, da Bulgaria naj éenjka Turskomu



oreagu bojne stroőke, ako jim to Bulgaria bankett bil. Frvu nazdravicu je gosp. Belletz Olgu, jednoga krómara cerku. Roditelji ni 
nebude zveröila, prisiIjeni su odmah bója i őtrigovski nótárius nu gospodina velikoga au őteli da sí DengCer 2eni jedino Cerku, 
poőeti proti Bulgariji. Jeden bulgarski óinov- sudca Szalmaya rt kel, zatem pák gosp. Ti- poleg tóga zaljubleni dragoner odluCil je da 
nik je odputuval vu Konőtantinapolj, da seíhauyi ravnajuCi uCitelj na gospodina dr. bude sfondal pucu. M niuu nedclju odiőel 
vu ovim poslu naravnaju. Hajós Ferenca ablegata. Velemoíni gospodin je vu krCmu gde je samo mater naőel, koju

Vu Bukarestu takov glas se Cuje, da abiegat ее je s jako lépim govorom zahvalil je opet prosit, da naj dopusti Olgi, da se s 
Austria - Hágj arak a je poőela mobilizérati! i Caőu dignul na gospodu notariuőe. Vu njim vénjCa. Mali niti Cuti nije átela od toga 
vojsku. Na ov glas na stotine Austrije-Ma- svojem govoiu se je spomenul od staliőa nikaj. Dragoner kad je videl, da s njegve 
gjarske podlogniki su se javili na konzula- notariuőah. koji se z:i dobrobitje i za du- Zenitbe nikaj uebude, zel je napré revolvera
tuőo, da dimo hoCeju iti. Konzul je pismeno j őevni i gospodarstvern napredak megjimurs- i dvaput je strelil na gensku, koja je stra-
dal na znanje, da nije istina, da bi Austria-; koga puka moraju brinuti. Lépi govor gos- hovitnemi plezéri dőli se zruőila. Zatem je 
Magjarska mobilizérala. Takodjer po svih jpodina ablegata se svakomu dopal i stem skoCil vu drugo sobu. gde je puca bila. Od- 
novinah je to dal razglasiti. vekáom radostjom su ga pozdravljali, ar se mah je i nanju poCel strélati i jako ju je

Romania do vezda veC как poi miltjun zanima za sve one stvari, kője se vu nje- oranil. Kad je videl, da se i puca dőli zruői, 
soldaCije je mobilizérala i za kratko s mo- govim zbirnim kotaru nahadiaju. Őlrigovóani kuglju je pustil i sebi vu glavu. Odmah je
bilizacijom Cisto bude gotova. Diplomatika su se s tem bolje veselili, da ga vidiju med vumrl, orajene 2en>ke pák su vu őpital
razprava se pretrgla med Bulgariom i Ro- sobom, ar je nezdavnja 500 korun dal za spravili.
maniom Vu Romaniji takvoga navuka dav- obcinske cilje Stridóvara. Po bankeltu su — Svoje déte je skoncal. Hofmann 
leju Bulgariji, da naj se 2uri po diplomatiő- se joő viőe vurahzabavljali nazoCni astranjska Marie trinajst mesecov malo déle je naglo 
kim putu naravnati s Romaniom, jerbo kad gospoda su sa lépimi spomenki se razstavili vumrlo. Déle su gori parali i doktori su 
budu jedenput s mobilizacijom gotovi, od- j iz Stridóvára. gde su jih tak dobro primili. konőtatérali da su maloga sublimatom zagií- 
mah se budu őtuki oglasili. Mobili>érane | — Kralj pri zetu nemskoga cara. tali. Bődé István sanotérec je hodil к puci
regimente odmah voziju na granicu. Njegovo veliCanstvo iz Ischla pohodil je vu i kad ga je sud od sudil, da za detetom

Porta je zapisnika poslala Bulgariji. vu Gmundenu kumberlandskoga hercega i njegvu osem korun mora plaCati na mesec, veC je 
kojim zahtéva: 1. Mramorsko morje i oko- íenu. Po vénjCanju sad je pozdravil kralj !0nda vusébi odredil, da bude déte svéta 
licu. 2. Bulgarija nesme zahtévati i potre- prvic kCerku nemSkoga cara. spravil. MmuCi tork opet je odiőel к puci i
buvati, da Turski orsag plali bojne stroőke. — Ferenc-Ferdinand vu Belgiumu. poslal ju je po pivu. Doklam je puca vu
3. Turskoga orsaga duga Bulgaria prék zeme. MinuCi tork Ferenc Ferdinand princ i njegva varaő hodila. medtem toga je dal deteto
4. Za pliene turske soldate, odmah naj dimo Sena Hohenberg Zoíia nadhercegovica na sublimata piti, od Cesa je déte na kratkoma
pustiju. Na öve punkte odmah prosiju od- kratko vréme su vu Brüssel odputuvali. vumrlo Puca je laki premislila, da tu ne- 
govor, drugaő vu Traciju vdereju. — Falese bude meso. Komaj je- kakva beőtarija morala je biti i odmah je

JuliuSa 8-ga s Belgrada je takov teleg- denput su se zmislili mesari i odredili med prijavila posta. Soldata su taki vlovili i vu 
ram doőel, da se tam ljudstvo strahovitno sobom, da od vezda, jerbo puno faleőe mo- reőt zaprli.
punta. Ov nesreCni boj niti za dinasliju nije reju kupiti marhu. od svaké vr^ti mesa 8 _  S to p e td ese tce tir i liu d stv a  se
dober, jerbo lehko se pripeti, da srbi pre- fillérov faleőe budeju sekli. Samo ne da bi 2 g0 re lo. Vu Pétervaru proőCenje je b.lo.
ttraju kralja Petra. . . 8do la Cuda pr̂ . nas ^kaza,a’ Na proőCenje je strahovitno íuda ljudstva

Sk.m duie traja boj i skim bolje . vi- о ne! Vu Szombalhelju su bili tak dobroga doS!o Prék lrigto su sj kvartjra pogodill vu
teiki se braniju Bulgarci, stém vu hujői srdca mesari. jedni s dréva napravleni krCmi Kad su svi
poloiaj dojdeju Bulgarci previdiju. da stu- — Strelil je zenu. Majlath Janoő p08pa!i nekpk 9e ogPnj pripPli, j tak hitr0 
likőnim neprijateljom nemoreju se dugó gori nagjbajomski gazda zloCesto je 2ivel svojom se rez îriL da su spavajuói ljudi ni mogli 
deriati Ako s Romaniom se n^budu mogli suprugom. koja ga je poleg toga ostavila. vun vujtj’ Céj0 8lanje jp zgí)re|0 Do vezda 
po mirnim putu naravnati i Komania za Srédu v jutro na koli se vozil gazda i na gu gtopetdeselCetiri mrtvih naőli 
istinu odzaja se navali na Bulgariju, stém putu ziőel se je genom. Od nagle serditosti "
bulgarski Seregi od sve strani obkoljeni budu. pograbil je puőku i strelil je 2enu vu nogu. Nesreca zrakoplivcov. Poleg Pa-
Bulgarija dovezda nije sgubila niti jednu NesreCna genska kleCuC je prosila grobjans- r,?a Bonchardir leitinand na jednim biplanu 
bitku, ali nebude se mogla dugó braniti. ako koga muőa. da naj joj da mire, rajéi nazad vu zrak se zdigeí i sobom je zel Rey ka-
§vi ju budu hantuvali, srb. Crnogorec, grk, bude iőla к jemu. Mug je na kola zel f.ensku. P^ana Cetiristo metrov \isoko sbog nepoz-
turóin i к tomu jóéi rumunj. Bulgarijh naj- Как su do jedne бите doéli, opet je zel nano8a zroka, biplan se prekopicnul i dőli 
bolje se vu Austria-Magjarsko zaufa, more puőku napré i genu vu srdce strelil, mrtvo °Pa*- kapitan, koj je vun opal z ma
biti mi budemo mogli tuliko napraviti, da lélo pák je hitil dőli. Zandari su neCemur- s'ne! ves se Je zdrobil i odmah mrtev postai
Romanija mirna ostane. Ako pák to nebu- noga krvoloka odmah vlovili i sudu prék na *'ce mes*a Leitinanda su joő givoga naőli,
demo mogli sloíiti, bormeő Bulgarija vu hu- dali. a  ̂ 'l on íe za P;ir m'nu* duőu spustil.
dim pologaju bude. — Skocil je  m lado ienja. Vu New- — Zetva vu mrzlim vremenu.

SoldaCki vodji tak veliju, da ov boj je yorku v subotu Ы se bili morali vénj<*ati Poleg zloCestoga vremena negdi budu za-
puno krvneéi. как je s turcinom bil. Do Mihalek Cila. jedna snagna magjarska de- kesnili getvom Vu Segedu su poCeli geti,
vezda tak raCunaju, da blizo dvanajst iezer vojka i Bartal Janoő takodjer magjarski ali как stari ljudi pametiju. nigdar nisu vu 
erba i prék trideset jezer bulgarcov je opalo. junak. Sve su lépő pripravili. kaj je za (mrzlim vremenu to delali. Vu bundaj mo-
Ako se tak budeju dugó klali. za Cas niti gostuvanje treba, gosti su se vu lépim broju raju geti poleg mrzloga vremena. К tomu
srba. niti bulgarca nebude. skup ziőli, samo joő jeden je falil, to рак рак tak piőeju. da okolo Segeda zloCesta

------------- je mladogenja bil. Na fletnoma eu zazvedili. letina bude, jerbo gitek nise mogel dozreliti,
K A J  J E  N O V O G A ? da m,aíÍ0*enÍa r*vno v subotu jutro je pozeto gilo pőenica рак se ve klije vu krigih.

------  »Zeeland« zvanom ladjom se vu Europu — Strahovita krvolocnost. Straho-
— Prosimo na sep o stu ran ep redp la tn ik e, odpeljal. Svi su эе jako zaCudili, simo za- vitna krvoloCnosl se pripetila vu Dióőgjőru.

o a j nam vu novim  fer ta lju  p redp la tn e zao&- ruCnica nije zgubila glavu. Kodor Alajoő i Végh Imre posvadili su se.
tatke cim  p red i p o s le ju  i  p redp la te  ponoviju . — »Siera ladja ide najpredi vu Eu- 'Kodor je pajdaőa s jednim oőtrim kamenom

— S p raviice  notariuáovcakoveé- гори?« — zapita. po glavi vudril, zatem mu je odgrizel nosa
kog kotara. О m. 7-ga su g. notariuői — »Kaiser Wilhelm« — odgovori neőói 1 i vun mu je vCehuul jedno vuho. Nazadnje
kotara Csáklornye obdrgali svoje letno spra- Mihalek Cila odmah se je preoblékla i zela pák je s piCastóm batinom mu droba spustil.
viőóe vu Stridóváru pod predsedniCtvom je kartu na »Kaiser Wilhelm« Taki je od- Végh je odmah mrtev oelal. Osemnajst lét 
gospodina velikoga sudca Szalmay Józseta putuvala i nekoju vuru predi bude vu Eu staroga deCaka su zaprli.
Na mesto predsednika gosp. Belletz Edea ropi, как mladogenja na »Zeeland« ladji, — Sam o и boj nőst. Halbror Regö i* 
kői se je zahvalil, su izebrali gosp. Plichta jerbo »Kaiser Wilhelm« puno hitreőe ide. dunaveéi bogati tergovec zaftpotal je trinajst 
Bélu notarinőa CakoveCke izvanjske obéine. Kad je odputuvala. ovnk je rekla roditeljom: |̂ t staroga sma,koj ie zloCesto svedoéanstvo 
Qosponu b vőemn predsedniku za trud su »Nikaj se ni bojté, dotiram ja magarca na- donesel iz gimnazije Mali deéec se je tak 
notariuői svoju hvalu vu prolokolu izrazili. zad, makar ga za vuhu budem vlpkla!« razgalostil nad tem. da je odiőel vu drugu 
Pö spraviőóu su -p gospoda notariuői i drviga — Zaljubleni dragoner. Vu Pettaui 80bu i tam se s revolverom vu glavu strelil. 
gosnoda i gospe iz Stridóvara i iz okolice slugil je pri dragonerskim regimentn Deng- Najedenpul je mrtev bil
pri oőtariji Kalkhrennera skupljali, gde je Cer zvani firer. Zaljubil se tam vu Preus ______

k ,
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G a b o n a  A r a k .  —  C ie  uh z itk n .
mmázsa l m.-cent, ij kor. fill.

Búza Pá^nica 20 00 —
Rozs elsőrendű Hr* 15 20—
Ároa JeCmen 13 00—
Zab Zob 10 00 —
Kukoricza Kurii/a suhn 1040 — 
Fehér bab ui Grab beli 17 00
Sárga bab * inti 14 50 ~
Vegyes bab » zméárú 14 00
Kendermag K o n o p i j - 20 00 
Lenmag Len 20 00
Tökmag K ö r ire  20 00
Bükköny G r: iiorka 10 00

Csáktornya, 1913 július 13

H I R D E T M É N Y !  O G L A S !
F elsöszem enye község közbirtokossága ezen- F elsöszem enye obcin e ob ceposjedn ictvo  dá

néi közhírré teszi, h o g y  a tulajdonát képező j e  па glas, da svo ju  vlasn iótvo

bornál és iszá rszM  b rio  i mesnico
1913. a u g u s z t u s  :t-An rf. u. :t ó r a k o r  1U13. u u g u s í u á  З -д а  d a n a  p o s í i e  p o d -
a körjegyzői irodában nyilvános á rv er ésen  a n e  o b  3 ú r i  и notarjusk i kancellarji na 
legtöbbet ígérőnek  0 é v i  időtartamra bérbe ocitno licita ciji, koj n a jv ise  oheca, na 6 g o 
adja. Az á rv er és i fe ltételek  a felsősz em e- dine и rendu daje. L icitacionski u v jeti od  
n ye i körjegyzőtől szóva l va gy  le v é l  utján felsőszem enyeiskoga nótáriusa s  récjom  a li 
megtudhatók. pák po  p ism i s e  na znanje daju.

Felsöszem enye, 1913. ju liu s 10-én. F elsöszem enye, 1913. Ju liu s 1 0 -ga.
HOLTA Y Á C S  IM R E  H O L T A T  Á C S  IM R E

jeg yz ő . »«в 1 1 bíró. nótárius. birov.

felséged ízű febér vagy aranysárga csemege mézet
sas 17—* 5 kg-os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a
-M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest, Váci-ut 108 af. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosiást!

1 Waggon (1000 k /g .- -6  öl) 1912/13 l  vaggon (1000 k g .^ 6  1912/18
I évi té li vágású god

hasáb-és d o ro n g  b/an/e i  iri/aéa
b ük к  ta, tő ig  у  fa vo  /

, л, , f Í25  k u ru n , na csáktornyaisko zeljez- 
125 korona, a Csáktornyái vasúti ál- П1(х£0 át ас io пи nastavljeno. 
lom ásra á llítv a . ,7li_, Naredbe se к : G u ts v e r w a ltu n g

Megrendelések G u ts v e r w a ltu n g  h le n o v n lk , zad n ja  poáta ív u n e e  
K le n o v n lk a  u. p. iv n u e c  intézendök. ravnaju .

Ugyanezen uradalom  dub rava i ел Takajáe p r i  ovim vlastelinstvo и dub- 
dejében (lvan ec  m ellett) fentit i  fá k  rava isk im  logu ik r a j  Iva n e c) gornju  
egyes m éterenk in t is e ladatnak. d révi se ip o  jedn im  m etru se p ro d aju .

HeppEdejeharCsáhtomga
Rakóci-ulici hize broj 18. poleg Kraljevskoga suda. 

Im a takaj trgovinu  
od najbolse vrsti

v a p n a .
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

dom a pri njemu uz naj- 
falesu cienu. Koji treba cieli 

vagon dobi vapno cisto 
fa l.T rz im  takaj razcie- 

pana suha bukóvá 
drva na vagu.

@ 0 0 0 0 0 0 0 0

Egy jó erkölcsű fiú

ta n ú ló n a k
felvétetik

M Ó Z E S  B.
bőr- es porcell&nkereskedésében

C S Á K T O R N Y Á N

elsőrangú budapesti gőzmalom, ki
tűnő gyártmányokkal, (búza és rozs
liszt) óvadéltképcs, jól bevezetett

UgynttkM
ajánlatok referenciákkal „T S**»“ jeligére
)aulut és Cársáhox, (Daasewstein és Vogler) ' 

hirdetési iroda, Budapest, kéretnek.



8747 tkv. 1913. I
Szlavicsek Józsel nős. Pougrácz Fran- 

ciekáoal muracsányi lakosnak utóajánlata, 
Aleómuraközi Takarékpénztár R.-T. végre- 
hajtatónak Hranyecz Mária és társai elleni 
végrehajtási ügvében

VÉGZÉS.
A tkvi hatóság a törvényes időben be

adott utóajánlat folytán a muracsányi 3433 
sztkvben felvett 82 hrsz. ingatlannak %• 
részére vonatkozóan az 1913. junius 18 án 
foganatosított árverést hatályon kívül helyezi, 
ennélfogva az előbbi árverési vevőnek özv. 
Katanecz Lénárdné szül. Ruzsics Franciska 
muracsányi lakosnak a 305 К 60 f. bánat
pénzét neki visszaadja és utasítja a perlaki 
kir. adóhivatalt, mint bírói letétpénztárt, hogy 
az 1913. évi jun. 19-én 120. t. alatt bevé
telezett 594 K-ból 305 К 60 f. az az Három- 
•zázöt К 60 fillért további bírói határozat 
bevárása nélkül özv. Katanecz Lénárdné " 
szül. Ruzsics Franciska muracsányi lakosnak 
fizesse ki, az 1913. évi jun. 30-án 123. t. 
a. bevételezett 351 К 48 f.-t pedig további 
birói intézkedésig kamatozó letétként kezelje; 
végre kibocsájtja a következő

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mint tkvi; 

hatóság közhírré teszi, hogy az Alsómuraközi 
Tkpénztár R-T.-nak Hranyecz Mária férj., 
Medvár Flóriánné és Ivánovics Flórián és 
neje Medvár Amália muracsányi lakosok eb 
leni végrehajtási ügyében 8371 kor. tőke, 
ennek 1913. évi jan. hó 9-ik napjától járó 
8% kamata, 1/3®/* váltódíj, 320 kor. eddigi, 
költség behajtása végett a nagykanizsai kir., 
törvényszék, a perlaki kir. járásbíróság terű- 
létén fekvő muracsányi 3433 sztkvben lel-1 
vett 82 hrsz. ingatlanok В 8 és 9, 10 sorsz. 
a. */,i része 3261 kor. 60 í. kikiáltási árban, 
mint becsárban |

1913. Évi iHfBSztus M 14-Ut napján d. e. 9 órakor 
Muracsány községházánál dr. Kemény Fülöp 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbejöt
tével megtartandó árverésen eladatni fognak.

Megjegyzi a tkvi hatóság, hogy 1, az 
Utóajánlat akkor is követelhető ha az utó-! 
•lánlattevő az árverésnél meg nem jelen,
2») hogyha az árverésen az utóajánlatnál, 
nagyobb ígéret nem tétetik, az ingatlan az 
ajánlattevő által megvettnek jelentetik ki,
8., hogy az ujabbi árverés költségeit a vevő, 
az Ígért vételáron felül köteles fizetni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melynek B/,-nál alacsonyabb áron az ingat
lan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10®/o át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni

Perlak, 1913. jul. 1. 669
Ж  ^  X  X X X . ▲  I

Csáktornya, 1913. julius 13

PEIII I lim  CSAKT0RI1A РЕПЬ JÓZSEF СШ10ША
üveg-, porcellán-, d iszm ü-, tá b la -  giaz-, porcelian-, sjajno djelo-, 
üveg-, k e re tlé c -é s  lá m p a árú  üzlet o b |o é n i giai. r a m e -  j svje -

----- - tiljka  prom et.
T . ez.

Van szerencsém b. tudomáséra adni, hogy a P .  U .
Melczer Jakab nagykanizsai cég Csáktornyái ^  ima,n „„ „ anje daü da ^  Melcler 

üveg-, porcellán-, diszmü-, tAblaüveg-, j afcab nagykanizsaiske firme csáktornyaisku 
kerettéc- és lArwpaárú fióküzletét giaz-, porcelian-, sjajno djelo-, oblocni

megvettem és nzt ugyanolyan szolid Üzleti glaS-, rame- i sojetiljka podruinu trgovinu
elvek alapján tovább vezetni togom. . . . , . . . .a ...Г ;. . . . , , ,. ,, sam kupil, í ono poleg rano takvim solídmm

A* elöbbbi cég iránt tanúsított szives prometnim naőelom budem dalje vodil. 
jóindulatát kérem reám fokozottabb mérvben
kiterjeszteni, m elyet előre is köszönve, maradok Blagohotno naklonost proseé, ostajem

teljes tisztelettel Sa Stvánjem

P e i t l  J ő z s e f  Pei 11J ó z s  e f

HIRDETÉSEK A Jókai-utcai 9. számú ház — a mai igényeknek megfe-
felvétetnek E lap kiadőhivatalaban I lelően építve -  ^helyezés miatt jutányosán eladó:

Bővebbet ugyanott. ee6

Drnifrncc egc8 Z8 égűgyícigaretta bűvel? és papír anconarcotíco
Г 1 U3I Cuu vattával ♦ Kapható: Fischel Fülöp (S íR A U S Z  SÁNDOR) papirkereskedésében Csáktornyán

Nyomulón Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

. M URAKÖZ«_________ _______________________________________ 28 szám


	28

