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Muraközi bajok.
Múlt számunkban »Muraköz egyházi 

hovátartozandósága« címen cikket közöltünk, 
melynek azonban nem minden részével ér
tettünk egyet. Mégis közöltük, mert nagyjá
ban felfogásunkkal találkozott s egész új 
megoldási módot dobott az elcsalolás serpe
nyőjébe. Azt tudniillik, hogy Muraköz a 
pécsi egyházmegyéhez csatoltassék, rekom- 
penzációképen ama szlavóniai verőcemegyei 
plébániákért, melyeket Muraköz fejében a 
pécsi egyházmegye a zágrábinak engedne át.

Sajnos, hogy Muraköz egyházi átcsato
lása csak kompromisszum alapján történ
hetnék meg cikkíró szérint is. Mert a kano- 
noki stálumok révén támadt u. n. anyagi 
érdekek, melyek a Szapáry-kormány idejé
ben is az átcsatolás egyetlen akadályát 
képezték, csakis ily kölcsönös megegyezés 
útján lennének rendezhetők.

De ha már másként nem lehet ezt az 
áldatlan tengerikigyót megoldani, történjék 
bár ily módon. Mert a magyar ügynek 
abból, hogy egyes drávántúli plébániák az 
anyaországbeli pécsi püspökséghez tartoznak, 
ugyancsak kevés haszna van. Magyar szó 
nem vonulhat templomaikba, az iskolák
ban horvátul történik az oktatás. Hiszen 
tudjuk, mily szivelíacsaró küzdelmet foly
tatnak még az u. n. Julián-iskolák is a 
horvát hatóságokkal . . . Szóval a magyar 
püspök cégére dacára, sajnos, teljesen horvát 
világ van ott, mint akármely horvátországi 
püspökség területén.

Mennyivel máskép alakulhatnának a 
viszonyok itt Muraközben! Ha a pécsi Püs
pökség alá tartoznánk, semmi akadálya nem 
lenne a magyar szellem teljes érvényesülé-
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sének. S ha itt-ott találkoznának is 
skrupulózus lelkészek, akik a hitélet fensége 
szempontjából az anyanyelv feltétlen jogo
sultságának vitatásával a magyar szónak a 
templomban való érvényesülése tekintetében 
aggályoskodnának, még sem lennének meg 
azok az akadályok, melyek most felmerül
nek, amikor Zágrábban nevelt, amúgy is 
horvátajkú fiatal papjaink az ekklesia mi- 
litáns szerepére vállalkoznak.

Magyar papokkal lenne dolgunk, kik
nek, ha vallásossági szempontokból egyik
másik esetben néha-napján skrupulusaik 
támadnának is, mégis mint alapjában magyar 
lelkészek, hazafias ügyünk támogatói lenné
nek s a magyar ügyért velünk egy harc
vonalban küzdenének.

Ily értékes fegyvertársakkal megerő- 
vödve csak csatárláncró! kellene gondoskod
nunk, hogy a külső behatások ellen véde
kezzünk. Összes erőinket a belső konszoli
dációra fordilhatnók, melyek egy része most 
a hol nyilt, hol alattomos, ravasz belső ellen
ségeink ellen való küzdelmeinkben őrlődik fel.

Népünk bacillusmentes lenne. Nem él
nének köztünk lelketlen kufárok, akik sze
mérmetlen módon szembehelyezkednek a 
közhangulattal s a minden oldalról meg
nyilatkozó közmegvetéssel nem törődve, 
idegen eszmék elhintésére, azok terjesztésére 
vállalkoznak.

Igenis, ha a pécsi egyházmegyéhez tar
toznánk, a felekezeti iskola ellen sem len
nének kifogásaink. Mert most sem a vallá
sosság ellen, a vallásos felfogás és vallásos 
jelleg ellen vannak ellenvetéseink, ami miatt 
az államosításnak hívei vagyuuk ; de kifo
gásoljuk a felekezeti iskolákat, a nem

hazafias lelkészek szertelen befolyásával szem
ben való küzdelmünkből kifolyólag.

Mert mi történik nálunk most? Tilta
koznak ugyan némely »önérzetesebb« pap
jaink a »hazafiatlanság« vádja ellen s kia
bálnak bizonyítékok után, ha valaki őket 
hazafiatlanoknak megbélyegezni merészeli ; 
de azért hol nyíltan, legtöbbször pedig alat- 
tomban, de állandóan hintegetik a nép közé a 
konkolyt, amelyből a hazafiallanság legdí
szesebb virágai kinyílnak.

Vájjon hazafias cselekedel-e az részük
ről, amikor a templomban a muraközi 
dialektus helyébe az irodalmi (illír) nyelvet 
vezetik be? Vájjon tiltakozhatnak-e a haza
fiatlanság vádja ellen, amikor az ő farizeusi 
munkájuk következtében Alsómuraközben, 

I mostanában, majdnem az Összes templomok
ban illír énekek, imádságok zengenek! Amikor 
az ember mindenfelé az eddigi muraközi 
»Jézus Krisztus« köszöntésforma helyett a 
horvát »Issus«-szal találkozik! Amikor a 
gyermekeket a magyaros Írásmód és helyes
írás helyeit az illír Írásra kényszerítik még 
nevök leírásában is. Illír katekizmusokkal 
erőszakoskodnak s a horvát apácazárdákat 
magyarul tudó muraközi falusi lánykákkal 
népesítik be.

Igenis ezekkel a szimptomákkal talál
kozunk lépten-nyomon Alsómuraközben 
mindenfelé.

Hogy magyar szellem tekintetében deka
dencia állott be utóbbi időben a magyar 
iskolák dacára Alsómuraközben s hogy a 
templomokban a muraközi és drávántúli 
mise közt nyelv és ének lekintelében semmi 
külömbség nincs s hogy ezekben a templo
mokban a szellem után ítélve a hívek akár 
Horvátországba képzelhetik magukat : a

Mintha öntudatom elhagyott volna, valami 
szédülés formát éreztem. A leány karomat fogta és 

{ különös ringó léptekkel ment oldalam mellett és 
I én haladtam vele egyenesen a templom ajtaja felé.

Az ima.
Irta: Kárm án F erenc.

Társaságunkban egy havas téli éjszakán, sok 
кеэегй szó esett amiatt, miért kedvez a Gondviselés 
jobban a butáknak, gazoknak, mint az okos és tisz
tességes embereknek. Mi mindnyájan igen jó vé
leménnyel voltunk a magunk szellemi és erkölcsi 
erőinkről, tehát mindannyian leverten és haragosan 
távoztunk.

Rosszkedvűen indultam haza. Körülbelül fél 
kettő lehetett éjfél után. Az éjszaka csupa fehérség 
volt. A fagyott hó csikorgott a lábam alatt és 
amint a tele hold ezüstös fénye rásütött, csillogva 
villantak az apró jegecek. Egy árva lélek sem járt 
az utcán. A házak sötét, szögletes tömegei feketén 
meredtek bele az egyforma fehérségbe, csak a tem
plom ablakai úsztak csodálatos fehér világításban.

Nem tudom, hogy történt, de érzem, hogy vonz 
ez a világosság. Egy pillanatig megáltam a sarkon 
és néztem a csöndes templomot, anélkül, hogy 
eszembe jutott volna kutatni, miért a fény éjjel, 
mikor néptelen az Úr háza és ki se bolygatja csön
des magányát.

Egyszere megérintette valaki a karomat.
Egy fehérruhás szomorú leány állott mellettem, 

izzó szemekkel, leomló fekete hajjal. Hoszú, vékony 
ujjaival megfogta в karomat és meglehetősen érdes, 
parancsoló hangon szólott rám:

Az ajtó, anélkül, hogy valaki megérintette 
volna, megnyílt. Beléptünk. Az egyház hatalmas 
hajója üres volt. A padokban senki. Vakító fehér 
világosság sugárzott mindenfelől. Az oltárak arany
cirádái csillogtak, a szűz Mária képe, mintha ele
venen mosolyogna, a g'ória szikrát hányt és az orgo
nából csodálatosan mély, buzgó, megkapó hang 
özönlött felénk. Tőmjénszag párolgóit vékonyan, 
könnyedén a levegőben. És ragyogott minden, a 
mennyezete, a falak, sőt az oszlopok csúcsíves haj
tásai is.

Megálltunk egy oszlop mellett. A leány puha, 
hideg kezével végigsimította homlokomat.

A szemem hirtelen kidagadl és csodálatosan 
megélesedett látásom. A világosság egyszere sok
sok ezernyi vékony, reszkető fehér sugárrá foszlott, 
amelyek mind egyenesen fölfelé törekedtek, azután 
egybefolytak, egybe olvadtak és ragyogó párává vál
tak odafönn a ködben.

A leány egészen közelembe hajolt és szilárd, 
érthető hangon megszólalt:

— Látsz?
— Látok — feleltem súgva, mialatt fogaim 

összekoezódtak.

— Mit látsz?
— Sugarakat. Sok sok ezernyi sugarat.
A leány hangja egyszeriben melegebbé vál

tott, mintha egy kissé remegett volna is.
— Nem sugarak ezek, hanem imák, amelyeket 

ma itt elmondottak és amelyek arra várnak, hogy 
az Úr meghallgassa őket. Nézd, a magasba tör mindé- 
nik, ahol a teremtő lelke lakik.

Mindenféle imák, kegyes csalók, jámbor hazu
gok és kétszínű ájtatoskodók könyörgései. Szenve
delem vagy bűn ragad valamennyihez. Majd meg
látod mindjárt. Mert a hazug könyörgések már nem 
jutnak az ő színe elé,, elnémulnak félúton. Köddé 
és párává lesznek, az Űr zsámolya elé csak a tiszta 
lelkek könyörgése kerül. Nézd!

És a templom egyszerre homályosodni kezdett. 
A sugarak halványodtak, foszl&doztak, előbb ritkáb
ban, azután egyre sűrűbben. A vakító világosság 
egyre szürkült. A falak nem csillogtak többé. A 
templomhajó mintha szélesednék, az oszlopok csúcs
ba menő ivei közé bevette magát a homály. Az 
orgona egyre tompábban, elhalóbban és szomorúan 
búgott. Majd vak sötétség borult reánk egészen.

Csak egy, egyetlen sugár ragyogott a maga 
szűz fehérségében, csillogva metszvén át a fojtó 
feketeséget. Egy vékony, tiszta sugár, mely merész 
egyenességben törtetett a magasság felé.

A szemem belékáprádzott a nézésbe. Hirtelen,
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8747 tkv. 1913.
Szlavicsek Józsel nős. Pougrácz Fran- 

ciekáoal muraceányi lakosnak utóajánlata, 
Aleómuraközi Takarékpénztár R.-T. végre
h a jta tnak  Hranyecz Mária és társai elleni 
végrehajtási ügyében

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 kivül 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 birói letétpénztárt, hogy 
az 1913. évi jun. 19-én 120. t. alatt bevé
telezett 594 K-ból 305 К 60 f. az az Három
százét К 60 fillért további birói határozat 
bevárása nélkül özv. Katanecz Lénárdné 
•zül. Ruzsics Franciska muracsányi lakosnak 
fizesse ki, az 1913. évi jun. 30-án 123. t. 
a. bevételezett 361 К 48 f.-t pedig további 
birói intézkedésig kamatozó letétként kezelje;! 
végre kibocsájtja a következő

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mint tkv i; 

hatóság közhírré teszi, hogy az Alsómuraközi 
Tkpénztár R-T.-nak Hranyecz Mária férj. 
Medvár Flóriánné és Ivánovics Flórián és j 
neje Medvár Amália muracsányi lakosok el
leni végrehajtási ügyében 8371 kor. tőke, 
•nnek 1913. évi jan. hó 9-ik napjától járó 
6%  kamata, 1/3% váltódíj, 320 kor. eddigi, 
költség behajtása végett a nagykanizsai kir. 
törvényszék, a perlaki Kir. járásbíróság terü
letén fekvő muracsányi 3433 sztkvben tel
vett 82 hrsz. ingatlanok В 8 és 9, 10 sorsz. 
a. %• része 3261 kor. 60 í. kikiáltási árban 
mint becsárban

1913. évi iviHSztus M 14-lk napján d. e. 9 órakor
Muracsány községházánál dr. Kemény Fülöp 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbenjöt- 
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 költs-égeit a vevő 
az ígért vételáron felül köteles fizetni.

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

Árverezni kivánók tartoznak a becsár 
10% át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni

Perlak, 1913. jui. 1. 669

HIRDETÉSEK
FELVÉTETNEK E LAP KI ADÓHIVATALÁBAN I

A Jókai-utcai 9. számú ház — a mai igényeknek megfe
lelően építve — áthelyezés miatt jutányosán eladó.

Bővebbet ugyanott. ш

Prioress egészségügyi cigaretta hüvely és papir anconarcotíco 
vattával ♦  Kapható: Fischel Fülöp (SfRAUSZ SÁNDOR) paplrkereskeddsében Csáktornyán

Nyomalolt Fist hel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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Muraközi bajok.
Múlt számunkban »Muraköz egyházi 

hovátartozandósága« címen cikket közöltünk, 
melynek azonban nem minden részével ér
tettünk egyet. Mégis közöltük, mert nagyjá
ban felfogásunkkal találkozott s egész új 
megoldási módot dobott az dcsatolás serpe
nyőjébe Azt tudniillik, hogy Muraköz a 
pécsi egyházmegyéhez csatollassék, rekom- 
penzációképen ama szlavóniai verőcemegyei 
plébániákért, melyeket Muraköz fejében a; 
pécsi egyházmegye a zágrábinak engedne ál. |

Sajnos, hogy Muraköz egyházi átcsato
lása csak kompromisszum alapján történ
hetnék meg cikkíró szerint is. Mert a kano- 
noki stálumok révén támadt u. n. anyagi 
érdekek, melyek a Szapáry-kormány idejé
ben is az átcsatolás egyetlen akadályát 
képezték, csakis ily kölcsönös megegyezés 
útján lennének rendezhetők.

De ha már másként nem lehet ezt az 
áldatlan tengerikigyót megoldani, történjék 
bár ily módon. Mert a magyar ügynek 
abból, hogy egyes drávántúli plébániák az 
anyaországbeli pécsi püspökséghez tartoznak, 
ugyancsak kevés haszna van. Magyar szó 
nem vonulhat templomaikba, az iskolák
ban horvátúl történik az oktatás. Hiszen 
tudjuk, mily szivelíacsaró küzdelmet foly
tatnak még az u. n. Julíán-iskolák is a 
horvát hatóságokkal . . . Szóval a magyar 
püspök cégére dacára, sajnos, teljesen horvát 
világ van ott, mint akármely horvátországi 
püspökség területén.

Mennyivel máskép alakulhatnának a 
viszonyok itt Muraközben! Ha a pécsi püs
pökség alá tartoznánk, semmi akadálya nem 
lenne a magyar szellem teljes érvényesülé

sének. S ha itt-olt találkoznának is 
skrupulózus lelkészek, akik a hitélet fensége; 
szempontjából az anyanyelv feltétlen jogo-! 
sultságának vilalásával a magyar szónak a 
templomban való érvényesülése tekintetében 
aggályoskodnának, még sem lennének meg 
azok az akadályok, melyek most felmerül
nek, amikor Zágrábban neveli, amúgy is 
horvátajkú fiatal papjaink az ekklesia mi- 
litáns szerepére vállalkoznak.

Magyar papokkal lenne dolgunk, kik- 
! nek, ha vallásossági szempontokból egyik- 
1 másik esetben néha-iiapján skrupulusaik 
támadnának is, mégis mint alapjában magyar 
lelkészek, hazafias ügyünk támogatói lenné
nek s a magyar ügyért velünk egy harc
vonalban küzdenének.

Ily értékes fegyvertársakkal megerő- 
I vödve csak csatárláncró! kellene gondoskod
nunk, hogy a külső behatások ellen véde
kezzünk. Összes erőinket a belső konszoli
dációra fordíthatnék, melyek egy része most 

j a hol nyílt, hol alattomos, ravasz belső ellen
ségeink ellen való küzdelmeinkben őrlődik tel.

Népünk bacillusmeutes lenne. Nem él
nének közlünk lelketlen kufárok, akik sze
mérmetlen módon szembehelyezkednek a 
közhangulattal s a minden oldalról meg
nyilatkozó közmegvetéssel nem törődve, 
idegen eszmék elhintésére, azok terjesztésére 
vállalkoznak.

Igenis, ha a pécsi egyházmegyéhez tar
toznánk, a felekezeti iskola ellen sem len
nének kifogásaink. Mert most sem a vallá
sosság ellen, a vallásos (elfogás és vallásos 
jelleg ellen vannak ellenvetéseink, ami mialt 
az államosításnak hívei vagyuuk ; de kifo
gásoljuk a felekezeti iskolákat, a nem

hazafias lelkészek szertelen befolyásával szem
ben való küzdelmünkből kifolyólag.

Mert mi történik nálunk most? Tilta
koznak ugyan némely »önérzetesebb« pap
jaink a »hazafiatlanság« vádja ellen s kia
bálnak bizonyítékok után, ha valaki őket 
hazafiatlanoknak megbélyegezni merészeli ; 
de azért hol nyíltan, legtöbbször pedig alat- 
tomban, de állandóan hintegetik a nép közé a 
konkolyt, amelyből a hazafiatlanság legdí
szesebb virágai kinyílnak.

Vájjon hazafias cselekedel-e az részük
ről, amikor a templomban a muraközi 
dialektus helyébe az irodalmi (illír) nyelvet 
vezetik be? Vájjon tiltakozhatnak-e a haza
fiatlanság vádja ellen, amikor az ő farizeusi 
munkájuk követkézlében Alsómuraközben, 
mostanában, majdnem az összes templomok
ban illír énekek, imádságok zengenek! Amikor 
az ember mindenfelé az eddigi muraközi 
»Jézus Krisztus« köszöntésíorma helyett a 
horvát »Issus«-8zal találkozik! Amikor a 
gyermekeket a magyaros írásmód és helyes
írás helyett az illír írásra kényszerítik még 
nevök leírásában is. Illír katekizmusokkal 
erőszakoskodnak s a horvát apácazárdákat 
magyarúl tudó muraközi falusi lánykákkal 
népesítik be.

Igenis ezekkel a szimptomákkal talál
kozunk lépten-nyomon Alsómuraközbcn 
mindenfelé.

Hogy magyar szellem tekintetében deka
dencia állott be utóbbi időben a magyar 
iskolák dacára Alsómuraközben s hogy a 
templomokban a muraközi és drávántúli 
mise közt nyelv és ének tekintetében semmi 
külömbség nincs s hogy ezekben a templo
mokban a szellem után Ítélve a hívek akár 
Horvátországba képzelhetik magukat : a

Az ima.
Irta: K árm án F erenc.

Társaságunkban egy havas téli éjszakán, sok 
кеэегй szó esett amiatt, miért kedvez a Gondviselés 
jobban a butáknak, gazoknak, mint az okos é9 tisz
tességes embereknek. Mi mindnyájan igen jó vé
leménnyel voltunk a magunk szellemi és erkölcsi 
erőinkről, tehát mindannyian leverten és haragosan 
távoztunk.

Rosszkedvűen indultam haza. Körülbelül fél 
kettő lehetett éjfél után. Az éjszaka csupa fehérség 
volt. A fagyott hó csikorgott a lábam alatt és 
amint a tele hold ezüstös fénye rásütött, csillogva 
villantak az apró jegecek. Egy árva lélek sem járt 
az utcán. A házak sötét, szögletes tömegei feketén 
meredtek bele az egyforma fehérségbe, csak a tem
plom ablakai úsztak csodálatos fehér világításban.

Nem tudom, hogy történt, de érzem, hogy vonz 
ez a világosság. Egy pillanatig megáltam a sarkon 
és néztem a csöndes templomot, anélkül, hogy 
eszembe jutott volna kutatni, miért a fény éjjel, 
mikor néptelen az Úr háza és ki se bolygatja csön
des magányát.

Kgyszere megérintette valaki a karomat.
Egy fehérruhás szomorú leány állott mellettem, 

izzó szemekkel, leomló fekete hajjal. Hoszú, vékony 
ujjaival megfogta к karomat és meglehetősen érdes, 
parancsoló hangon szólott rám:

— Jer!
Mintha öntudatom elhagyott volna, valami j 

szédülés formát éreztem. A leány karomat fogta és 
különös ringó léptekkel ment oldalam mellett és, 
én haladtam vele egyenesen a templom ajtaja (elé.;

Az ajtó, anélkül, hogy valaki megérintette; 
volna, negnyilt. Beléptünk. Az egyház hatalmas 
hajója üres volt. A padokban senki. Vakító fehér 
világos-ág sugárzott mindenfelől. Az oltárak arany
cirádái csillogtak, a szűz Mária képe, mintha ele
venen mosolyogna, a g'ória szikrát hányt és az orgo
nából csodálatosan mély, buzgó, megkapó hang 
özönlött felénk. Tőmjénszag párolgott vékonyan, 
könnyedén a levegőben. És ragyogott minden, a 
mennyezete, a falak, sőt az oszlopok csúcsíves haj
tásai is.

Megálltunk egy oszlop mellett. A leány puha, 
hideg kezével végigsimította homlokomat.

A szemem hirtelen kidagadt és csodálatosan 
megélesedett látásom. A világosság egyszere sok
sok ezernyi vékony, reszkető fehér sugárrá foszlott, 
amelyek mind egyenesen fölfelé törekedtek, azután 
egybefolytak, egybe olvadtak és ragyogó párává vál
tak odafönn a ködben.

A leány egészen közelembe hajolt és szilárd,1 
érthető hangon megszólalt:

— Látsz?
— Látok — feleltem súgva, mialatt fogaim \ 

összekoezódtak.

— Mit látsz?
— Sugarakat. Sok sok ezernyi sugarat.
A leány hangja egyszeriben melegebbé vál

lon, mintha egy kissé remegett volna is.
— Nem sugarak ezek, hanem imák, amelyeket 

ma itt elmondottak és amelyek arra várnak, hogy 
az Úr meghallgassa őket. Nézd, a magasba tör minde- 
nik, ahol a teremtő lelke lakik.

Mindenféle imák, kegyes csalók, jámbor hazu
gok és kétszínű ájtatoskodók könyörgései. Szenve
delem vagy bűn ragad valamennyihez. Majd meg
látod mindjárt. Mert a hazug könyörgések már nem 
jutnak az ő színe elé, elnémulnak félúton. Köddé 
és párává lesznek, az Úr zsámolya elé csak a tiszta 
lelkek könyörgése kerül. Nézd!

És a templom egyszerre homályosodni kezdett. 
A sugarak halványodtak, foszladoztak, előbb ritkáb
ban, azután egyre sűrűbben. A vakító világosság 
egyre szürkült. A falak nem csilloglak többé. A 
templomhajó mintha szélesednék, az oszlopok csúcs
ba menő ivei közé bevette magát a homály. A* 
orgona egyre tompábban, elhalóbban és szomorúan 
búgott. Majd vak sötétség borult reánk egészen.

Csak egy, egyetlen sugár ragyogott a maga 
szűz fehérségében, csillogva metszvén át a fojtó 
feketeséget. Egy vékony, tiszta sugár, mely merész 
egyenességben törtetett a magasság felé.

A szemem belékáprádzott a nézésbe. Hirtelen,
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kotori befolyás alatt álló fiatalabb lelkészi 
gárda az oka, mely az elhintett magot kész
ségesen tovább ápolja s leront mindent, 
amit az előbbi magyarérzésű, megállapodot- 
tabb plébánosok a múltban ugyanott felépí
tettek.

Ezért vágyódunk mi anyaországi püs
pökség alá s szívesen üdvözölnők a napot, 
mely akár a pécsi püspökség égisze alatt 
is ránk hasadna. Nekünk mindegy, a három 
püspökség közűi bármelyik, csak vessenek 
már véget ennek a kegyetlen állapotnak, 
amikor kénytelenek vagyunk legkérlelhetet
lenebb ellenségeinket kebelünkön melengetni; 
kénytelenek vagyunk velők egy levegőt 
sz ívn i; kénytelenek vagyunk őket magunk 
közt m egtűrni; kénytelenek vagyunk az ő 
garázdálkodásaikat fogcsikorgatva végignézni: 
mert nem találkozik hatalom, mely minket 
ettől a lidércnyomástól megszabadítson!

Addig, mig ezek az állapotok fennál- 
lanak, hiába intünk mérsékletre, hiába fékez
zük az agresszív magyaiosítást, hasztalan 
beszélünk a papok és tanítók együttműkö
déséről. Ezek együttműködése lehetetlen. 
Mert akkora a külömbség hazafias felfogás 
tekintetében a két tényező közt, hogy azok 
kiegyenlítése jámbor óhaj marad mindaddig, 
mig lelkészeinket Zágrábból kapjuk.

Ezért közöltük a cikket a múltkor. 
Ezzel is talán egy lépéssel közeledtünk 
álmaink megvalósítása felé, mely a muraközi 
bajok gyökeres megszüntetésére vezet.

Heti levelek.
Irta : Pont.

Hl.
A pozsonyi lapok Írták — annakidején, 

hogy elvonúlt a városról az Isten fekete 
haragja. Kár, pusztulás és nyomor maradt 
ugyan — de alle lu ja! — megszabadultál, ó 
Pozsony, az örök veszedelemtől. Vigasztalód
junk polgárok és különösképpen bizzunk 
Jehovában, aki nagy és hatalmas . . . Reánk 
bocsátotta a szeszélyes lángfiókák raját s 
ezzel űzte el, ezzel tépte szét fölöttünk a 
végzet fekete leplét . . .

Álmodj csak szép városom . . . legyen 
csendes pihenésed. S ha néha telnyilik fél 
szemed, tekints alá a Duna ezüst tükrébe 
és vigadj, mert szép vagy, nagykorú vagy — 
de örökifjú !

Képzeletben most is ott állok a Várhegy 
nyugoti oldalán, ahonnét csak észak felől 
korlátozza a kilátást a Kiskárpátok egyik 
előőrse. Dévény fejői úgy hat a Duna, mint 
egy keskeny acélszürke szalag s amint 
.közelebb jő, világosabb lesz ez a szín, úgy, 
hogy a város alatt már ragyog, mint az 
olvasztott ezüst. Zömökteslű szállítóhajó 
úszik méltóságosan a vízfolyás irányában 
és jóleső érzés, ha követi a szem messze-! 
messze, amint eltűnik a kisebbik magyar 
kanaán vidékén. Bármerre is tekintsen a 
szem, mindenütt viruló, szinpompás életet 
látni. Maga — a hegyet körülölelő város 
is úgy hat, mint egy nagyreményű ifjú.

A füstölgő gyárak kéményerdője kép
viseli Pozsony jövőjét. A karcsú kémények 
vidékén van a leghálásabb munka és bő
séges kenyér. A szebb jövő reményét hir
detik azok a füstokádó szörnyek, amikből 
sok, igen sok emelkedik az égre a fakó kő
kolosszusok közűi.

Hej, ezek a — kőkolosszusok . . .
Modern palotákat látni közöttük ; szent 

csodálattal gondol az ember annyi pénzre, 
még a felére is — amit ezek érnek. Hanem 
innét, a Várhegyről összeszugorodik a nagy 
érték s a pénzről álmodó agyvelő megint 
csak az Isten fekete haragját látja. Hiába
való a győzelmi heuréka, a vésznek koránt 
sincs vége. A Ghettó elpusztult ugyan, (re
mélhetőleg tel is épül) de a sötét vészfelleg 
ott lebeg Pozsony fölött mindaddig, amig a 
modern építés a háztetőkre is el nem látogat,

Ugyanis a tetők közel 50% -a fasindelyes!
Ez bizony elég lurcsa, de jellegzetes- 

Kifejezi azt, hogy Pozsony fejlődése elvá
laszthatatlan a természeti fekvéstől. Éltető 
ereje volt a Duna víztömege, mely szívesen 
hordja a Kárpátokból aláúszó tutajok terhét, 
a fát. Aranysujtásos ruhába öltöztette a 
tutajok terhe Pozsony városát s hálás is 
ezért. Fasindelyt rakott házaira!

Persze, ez úgy hat, mint a díszmagyar 
fején a cilinder kalap, vagy még szemléle
tesebben — mint a zsakett túri süveggel. 
No, de mindegy, furcsaság mindenütt akad 
a világon, el se fogyjon, mert vele párolog 
a nevető kedvünk is.

Ismétlem, Pozsony veszedelme ott rej
tőzik a fasindelyes paloták padlásán.

Az igazi gyújtó központ, a régi fasin-

hevesen, a kíváncsiságtól, remegve, ragadtam meg 
kísérőm karját és a sugár felé mulatva, kérdeztem :

— Hát ez ki? Hát ez kinek az im ája....?
Egy pillanatig habozott. Azután megszólalt :
— Egy leányé, egy szegény, szerencsétlen leá

nyé. Egy leányé, aki szeretett és akit megcsaltak.
— BUnbocsánatért imátkozik ?
— Oh nem. Az ő imája tisztább és magaszto- 

sabb. Csalni bűn csak, megcsalatni nem. A csalódás 
csak szerencsétlenség, mely nem szorul bocsánat
kérésre. Aki ilyenért imátkozik, fölösleges munkát 
végez, mert őt nem sújtja a jövő élet veszedelme. 
Ellene nincs harag az égben...

Izgatottan sürgettem .
— De hát miért imádkozik ?
— Hallgass meg nyugodtan és elmondom. 

A leány fiatal volt, szép, szerelmes és hivő. A férfi 
okos, hideg, szépszavú és üresszivű. Eléje került a 
leány és 6 körösztül gázolt rajta. És ahogy meggya- 
lázta, hát otthagyta. A tönkretett leány sirva 
várta sokáig a csábitót, mig arcáról lemosták ifjú
sága rózsáit a könnyek. A férfi járt új kaland, új 
szerelem után. Azután megházasodott szerelem 
nélkül, érdekből.

hideg volt a fény, mely körülvette őket Lassankint 
azután az asszony szíve egészen elfordult az urától 
és amint a feleség szive eltávolodott tőle, úgy lob
bant fel a férfi szivében a szenvedély. Érezte, 
szenvedte a féltékenység minden kínját. Futni 
szeretett volna maga-magától és majd összeros- 
kadt a gyötrő szenvedés kínjai alatt.

És akkor eszébe jutott az, akinek ő ugyan
ezt a sorsot adta végzetül. Úgy érezte, ez az átok 
fojtogatja őt és ha bocsánatot nyer tőle, felette 
is megszűnik az Isten haragja. Először visszariadt 
a gondolattól, később azonban görcsösen kapasz
kodott beléje.

És elment a leányhoz, sápadtan, megtörve, 
megfogyatkozva. És leborúlt előtte és könnyel áz
tatta aszott kezét. így könyörgött bocsánatért. Ez 
pedig végighallgatta, amit a vezeklő ember mon
dott és azt felelte rá :

— Tőlem ne kérjen bocsánatot. Ha vádoltam 
volna, ha gyűlölném, sohasem szerettem volna 
igazán. Hanem imádkozni fogok, hogy értsék meg 
egymást. Imádkozni fogok boldogságáért.

És imádkozott érte szívből, igazán . . .

A leány, akit elvett, gazdag volt és szép,1 A hideg megborzongatott. Álltam a kísérteties, 
nagyon szép. De hiába volt a pap imája, áldás hideg fehér éjszakában. És a torkomat összeszori- 
nem volt a frigyen. Mintha láthatatlan árny ült lotta az a tudat, hogy a gazoknak több a szeren- 
volna közéjük, a lelkűk kereste bár, de nem talált cséje, mert a jók imádkoznak értük, 
egymásra. Fáztak egymás mellett mind a ketten, | _________

delyes Ghettó ugyan eltűnik, ez már pénz 
és idő kérdése, de mikor veri le a szorgos 
ácsbalta a rozsda-barna, kékes-szürke sindely- 
pántlikákat a város képéről, azt se az idő, 
se a pénz — ma legalább is ! — nem tudja.

Külömben maradjunk csak az elparen- 
tált Ghettónál.

És kérdezzük, csakugyau megsemmisült 
ez a több évtizedes érdekesség ?

Tűz ennek nem árthat, legfeljebb a jó 
Ízlés és a műveltség. Eddig stilszerű, eredeti 
héber zamattól jellegzetes volt ez a vártövi 
városrész. Ósdi, fakó és szegény házai har
monikusan környezték az itt zsibongó életet. 
A szűk odúk — (hála a háziurak kapzsisá
gának !) megmaradnak, ósdi lesz az épület 
a tetőig s csupán a szegényes fa-fedelet 
váltja fel a pirosra égetett cserép vagy a 
pompás eternit-pala. így is kiválik s különös 
marad a Ghettó. A szegényes viskót, ha 
mindjárt aranyos csákóval díszeleg is — 
mindenkor elválasztjuk, teszem Frigyes fő
herceg palotájától, pedig az csak — íator- 
nyos haza.

Szívből mondom, kár volna azért a 
pozsonyi Ghetlóért.

A képe, élete, emberei, szóval a nagy 
egész egy érdekes világ.

Az emberei szegények. Piszkosak is. Itt 
minden életet rejtő lény nagy hangon gon
dolkozik, kiabál. Itt minden agyvelő hasonló 
cirkulusokkal dolgozik : olcsón venni, drágán 
adni. S ha különösképp kedvez Jehova 
kegye, úgy egy újabb lelkiszükséglet nyilat
kozik : egy kis pálinkás bótot nyitni a kül
városban . . .

Onnét már csak egy lépés az álmok 
álmáig, vagyis ama bizonyos belvárosi palo
táig, amin büszkén fityeg az aranybetűs tábla : 
»Hullmann & Comp.«

A Ghettóban történt Tekintélyesen 
hosszú személyem utcáról-utcára kószált s 
ami természetes, vagy öt tucat helyen kel
lett — udvariasan bár, de határozottan köz
hírré lennem, hogy nincs szükségem se 
olcsó kabátra, sem pediglen »oreságoktól le
vetett lakkcipellőre.«

Az utca végén egy gyűrött arcú öreg 
állt elém.

— Uram, olcsó és khilünő puskákkal 
szolgálhatnék — mondotta.

— Megrongálta azokat a tűz, nem le
hetnek — kitűnők . . .

Az öreg rejtélyesen nevetett, de csak a 
bajusza alatt s titkolódzva súgta :

— Nem volt itt kérem más vesztes, 
csak a háziurak, meg a — poloskák . . .

. . . .  S irassa meg őket Sacherlin úr 
mind a két szemével.

—  Hirdetmóny. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága közhírré teszi, hogy a nagyköz
ségnek 1914. évre egybeállított költségvetési 
előirányzata az 1886. évi XXLI. t. c. 125 §-a 
értelmében a községház 1. szám alatti hiva
talos helységében mai naptól 15 napi köz
szemlére helyeztetett oly célból, hogy azt a 
hivatalos órák alatt a nagyközségnek minden 
egyes adózó polgára betekinthesse és arra 
vonatkozólag esetleg észrevételeket tehessen, 
avagy ellene felebbezhessen. Csáktornya, 1913. 
évi julius hő 14-én. Sáfrán Károly h. községi 
biró. Kümmert Sándor adóügyi jegyző
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— Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXX-ik évfolyam 111-ik negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.

—  A főispán szabadsága. Zala vármegye 
tőispánja, dr. sipeki Balás Béla, múlt hét 
végén megkezdte nyári szabadságát. A fő
ispán a hosszú szabadságot a sveiczi 
Schöneckben tölti el teleségével.

—  Előléptetések a Déli-vasútnál. A cs. 
és kir. szab. Déli-vasút igazgatósága Rónai 
Dezső Csáktornyái forg. hivatalnokot ez V-ik 
fizetési csoport 3-ik lokozalába, Zábó János 
forg. hivatalnokot a VI. fiz csoport első fo
kozatába és Pollák Iván forg. hivatalnokot 
a VI. fiz. csoport másod'k fokozatába léptette 
elő. Imrey Jenő hivatalnok gyakornokot a VI. 
fiz. csoport 3-ik fokozatába (orgalmi hiva
talnokká nevezte ki. Pollák Iván torgalmi 
hivatalnokot az üzletigazgatóság forgalmi- és 
szállítási osztályába Budapestre helyezte át.

—  Közgyűlés. A »Zalavártnegyei Köz
ségi és Körjegyzők Egyesülete« 1913. évi 
julius hó 21-én d. e. 9 órakor Keszthely város 
közgyűlési termében rendes évi közgyűlést, 
azt megelőzőleg, julius 20-án délután 4 órakor 
ugyanott választmányi ülést tart. A közgyűlés 
tárgysorozatának egyik pontja: a perlaki járás- 
köri egyesület indítványa a községeknek hiva
talos levelezésénél az általános portómentes
ség kedvezményének kieszközlése tárgyában.

—  Felülfizetesek a Csáktornyái Keres
kedő Ifjak Önképző Egyesületének folyó hó
6-án tartott nyári mulatságán. Dr. Hajós 
Ferenc 9, dr. Isoó Viktor, Neumann Vilmos, 
Kertész Lajos, Hajas Józef 5 —5, Weber 
József, Simonfy Antal, dr. Huszár Pál. Pethő 
Jenő, Heinrich Miksa, Strausz Sándor 3 —3, 
Wollák Rezső, Rosenberger József, Lőbl 
Rezső, Vajda Andor, Mayer Herman, Kelemen 
Béla. Binder Károly, Benedikt Herman, Berger 
Simon, Heiszig Ferenc 2—2, Hirschsohn 
Henrik 114, Karlovcsecz Vince, Benedikt 
Béla. Strausz Miksa, Mayercsák Béla, Pogány 
Ernő. Rosenberg Kálmán, Petrcs Viktor, 
Ács Ferenc, Hertzer Izidor. SteinbergerFőbusz, 
Szalmay József, Simon Lajos, Strasser 
Kálmán, id. Schwarz Jenő, Stöger Béla, 
Prostenik Gusztáv, Mráz Jenő, Rosenfeld J., 
Székely Vilmos, Muzikár Ferenc, Mabei Kál
mán, Millholer Ignác, Weisz Ignác, dr. Wollák 
Béla, Schwarz Lipót Alsólendva, Mayor 
János Viziszentgyörgy 1 — 1 K, Hoffmann Pál, 
Deutsch Béla, Pollák Gyula, N. N. 50—50, 
Mik Szilárd 41, N. N, N. N. 40—40, Vido- 
vics János, csendőrőrmester 30—30, Neu
mann Antal Viziszentgyörgy 20 fillér. Ügy 
a szíves felűlfizetőknek, mint azon hölgyek
nek, kik a mulatságon konfetti, levelező
lapok slb. eladásával fáradoztak, ez úton 
is hálás köszönetét mond az Elnökség.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügymi
niszter Dómján József Csáktornyái adóhiva
tali tisztet, ebben a minőségében és jelen 
állomáshelyén való meghagyása mellett, a 
X. fizetési osztályba nevezte ki.

— SportUnnepély. Ma délután, fél négy 
órakor tartja meg a városligetben nagyszabású 
athletikai versenyét táncmulatsággal egybe
kötve a Csáktornyái Sport-Klub. A verseny 
anyaga sok meglepetést fog hozni a csáktor-
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nyai közönségnek, amennyiben a sportegylet 
agilis tagjai már hónapok óta készülődnek 
erre a nagy napra. A versenyt a Magyar 
Athletikai Szövetség jelenleg érvényben lévő 
szabályai szerint rendezik és ez elég doku
mentum arra nézve, hogy az sportszerű és 
nívós lesz. A versenyen Perlak, Nagykanizsa, 
Alsólendva, Varasd és Csáktornya összes 
számottevő athletái résztvesznek. Hogy mely 
városnak jut több a dicsőségből, azt igy előre 
megállapítani nem lehet, de hogy van ver
senyszám, amelyben városunk feltétlen az 
elsőséget vindikálhatja magának, az minden 
kétséget kizár. Az athletikai verseny műsora 
nagyon gazdag. A birkózóverseny után a 
versenyen résztvevő 5 város legjobbjaiból 
összeválogatott 2 foolball-csapat mérkőzik. 
Végül az áthletikai versenyen kiváló klasz- 

I szist mutatók közt a versenydíjak kiosztása 
következik azsüri-bizottság állal. A versenyt 
nyári táncmulatság követi, amelynek sikeres 
kivitelére szintén nagy gondot fordított a 
sportegylet. A belépő-díj személyenként 1, 
családonként 2 korona. Kedvezőtlen idő 
esetén jövő vasárnap, 27-én, tartja meg az 
egyesület a sportünnepélyt.

— uj polg. iskola. A muraszombati 
polgári iskolát szept. havában megnyitják. 
Eleinte a község gondoskodik az iskola fenn
tartásáról. Jövő évben azonban már az állam 
veszi át teljesen az iskolát.

— Állandó mozi. A mozi múlt vasár
napi slágerje a »Nemes vér és nemes szív* 
nagyhatású társadalmi dráma volt színezett 
képekkel, szerdán pedig a szezon legnagyobb

í monopol slágere »A folt« került színre. 
Mindkét előadás nagy hatást keltett. így tet
széssel találkoztak az apróbb pontok is : 
Tehénviadal. Olcsó lakás, Nóra, Móric állást 
keres, Bandika és tanítója stb. Hogy a 
mozitulajdonos semmiféle áldozattól sem 
riad vissza, tanúskodik róla a mai programúi 
is. Ugyanis a mai előadás szenzációja, Hugo 
Viktor hírneves francia író világhírű regénye 
után készült filmórás, »A nyomorultak« 
drámai mű lesz, melyet négy részletben 
egymás után következő négy vasárnapon át 
adnak elő. Ma az első rész kerül sorra 2 
felvonásban. A Quo Vadis-t szept. 7-én hoz
zák színre.

— Az iskolai tandíjak. Jankovich Béla 
kultuszminiszter a jövő iskolai év kezdetével 
uj rendszert hoz be az állami iskoláknál a 
tandíjak fizetésére vonatkozólag. Az új rend
szer szerint a tanulók nem az egyik tanár-

; nak fogják fizetni, hanem az érdekelt szülő
ket fogják hivatalos úton felszólítani, hogy 
a tandíjakat«rendelkezésükre bocsátott csekk
lapon fizessék be az állami adópénztárhoz. 
A kultuszminiszter új intézkedését legközelebb 
rendeletileg léptetik életbe, úgy, hogy az új 
iskolai évben a tandíj beszedés körül az új 
rendelet utasításai szerint fognak eljárni.

—  Nagykanizsa — törvényhatósági vá
ros. A Zala értesítése szerint Nagykanizsa 
rendezett tanácsú város törvényhozási úton 
törvényhatósági várossá lesz. Feltétlenül 
hitelt érdemlő forrásból úgy értesül, hogy 
a minisztérium öt rendezett tanácsú város 
önállósításának javaslatán dolgozik s ezek 
közt Nagykanizsa is van.

—  Halálozás. Nagykanizsának halottja 
van. Gyászolja polgármesterét, aki hosszabb 
szenvedés után f. hó 14-én 48 éves korában 
elhúnyt. Nagykanizsán nagy a szomorúság 
Vécsey Zsigmond elhunyta miatt, mert az ő 
20 évre kiterjedő ottani működésének min-
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denfelé nyoma van. Szívén hordta a város 
ügyeit s példátlan tevékenységet fejtett ki 
Nagykanizsa felvirágoztatása körűi s így 
nagy veszteség érte a városi, melynek ön
zetlen, hű, lelkes polgára, nagytehetségű, 
buzgó vezetője volt. A boldogult polgármester 
temetése csütörtök d. u. 3 órakor volt Nagy
kanizsa s a vármegye közönségének óriási 
részvéte mellett. Nyugodjék békében!

—  Vásártartási engedély. A kereskede
lemügyi m. kir. miniszter 1913. évi 42 524. 
9z. a. kelt rendeletével megengedte, hogy a 
Zalavármegye területéhez tartozó Légrád 
községben az 1913. évi aug 24-re és nov.
2- ra eső országos kirakó- és állatvásárok 
ez évben kivételesen aug. 25 én, illetve nov.
3- án tartassanak meg.

—  Hordójelzö hivatal megszüntetése. Az 
alsólendva! hordóielző hivatal értesülésünk 
szerint a folyó év végén megszűnik. Az 
alsólendvai hivatal a nagykanizsai hordó
jelző-hivatalhoz csatolta tik.

—  Verekedés. A muraszerdahelyi és 
lakosi legények egyáltalában nincsenek jó lábon 
egymással. Különösen korcsmában lör ki 
belőlük a virtus s olyankor azután parázs 
verekedés dönti el, melyik falú legénye a 
vitézebb. Ez történt múlt vasárnap is a 
muramenti csárdában, ahol az ott mulatozó 
szerdahelyi legényekbe az odavetődölt lakosi 
legények belekaptak. Ezúttal a szerdahelyi 
legények lettek a helyzet urai. Az okozott 
kárért a verekedő legényeket feljelentették.

—  Vasárnapi munkaszünet. Az »Állami 
Tisztviselők Országos Egyesülete« erősen 
mozog, hogy az összes állami tisztviselőknek 
vasárnapi munkaszünetjök legyen. Az elnök
ség ez ügyben előterjesztést intézett a 
pénzügyminiszterhez s kilátás van rá. hogy 
a kérést meg is hallgatják.

—  Felfordúlt időjárás. Országos a pa
nasz az időjárás rettenetessége miatt. Itt a 
nyár s semmi nyoma a hőségnek. S két
szeres baj, hogy ez az abnormális időjárás 
aratáskor köszöntött be, amikor pedig derűs 
égre s izzasztó napsugárra lenne szükségünk. 
Nálunk is állandóan rossz az idő. Múlt vasár
nap kitisztult ugyan, de a szép idő csak 
szerdáig tartott. Aznap este borulni kezdett, 
kitört a zivatar, megeredt az eső s folyton 
szakad még a hét vége felé is. Szerdáról csü
törtökre virradó éjjel 37 4, csütörtökön 245 
mm. eső esett. S ez alatt az aratás meg
akadt, a behordás, cséplés sem történhetik 
meg, a gabona hol csirázik, hol rohad, az 
ugorka nem fejlődik, a szőlő lisztharmatot 
kap s mindezen nem csodálkozhatunk, 
amikor julius havában, amikor a legnagyo b 
szárazságnak kellene lennie, eddig 1751 
mm. csapadékunk van, egy magában több, 
mint az év első öt hónapjában együttesen 
s amikor 16 án éjjel több eső esett, mint 
február és március hónapokban Összesen. 
Szomorú évnek nézünk elébe, mely válságos 
helyzetet teremthet!

Szerkesztői üzenetek.
— R. F. S tridóvár. Sajnáljuk, de válaszát nem 

közölhetjük. Annál kevésbé, mert a kérdéses közleményt 
feltétlenül megbízható kézből kaptuk a mert soraival úgy
szólván ön is beigazolta mindazt, amit az tudomásunkra 
juttatott s melyet nyilvánosságra hoztunk. S azt nem az ön 
személye ellen tettük, hanem az ügy érdekében. Mert vég
telenül elszomoritóan fest, hogy állásokba analfabéták kerül
nek analfabéták jóvoltából, »mikor azokra diplomás emberek 
is pályáznak. Nem irigyelünk Öntől egzisztenciát, feleséget 
sem, de érvényesüljön ott, ahol erre jogcímet szerzett. Értjük 
a stridóváriak felháborodását, hogy On miatt a nép vak 
kegye folytán diplomás emberek szégyenkezve pakkolták össze 
irományaikat s mentek házalni tovább, ahol nagyobb értéke 
van a diplomának, mint Stridóváron.
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áaja novinah, se imaju pos- 

lati na íme urednika vu 
Csáktornya

Izdate ljstvo :
knjiáara S tra u szSandora 
kam sepredplate i obznane 

poőiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druztveni, znanstveni i povuöljivi Hat za púk

Izlazi sva k i tjeden jed en kra t i to: sv a k u  nedelju.
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Grozna povodnja.
Zlo more biti na Balkanu, gde od je- 

seni poéemSi se koleju, gde niSői nije sejal, 
gde niSéi nebude íe l, gde su sva sela i va- 
raái po2gani i v drum spodrti, ali veliko 
zlo je i pri nas, gde nega bója, pák itak 
skorom pol orsaga stanovniki nebudu s teá- 
kom műkőm predélani £itek £eli, jerbo jim 
je voda sve zela. Célé obéine su spodrte, 
na jezero i jezero ljudstva neima stana, 
vekéi je kvar i vekSa je Zalost, как vu 
najzloéestim boju.

Maros rieka ne samo, da je sve oble- 
jala, moste, 2eljeznice i célé obéine spodrla, 
nego i vnogo ljudstva je potopila.

Vu Hidvég obéine poldrugi meter je 
visoka voda, do obéine zbog gliboke vode 
nije moöi dojti. Vu vodi plava svakojaéko 
pohiítvo, zibke s decom. Negdi mrtvo télo 
hiti vun voda. Strahoviten krió i piac na 
sve strani.

Süketfalva, Demeteríalva, Jaraásered su 
pod vodoin. Vu ovi obéini s veiikom műkőm I 
su obranili 31 Zenske i dece. Orsaéke moste 
je voda odnesla, Sovata toplice su vu vodi. 
ErdöSakall obéini takva tuéa je bila, na 
kakvo niSéi ne pamti. Pred tuöom takov 
viher, da je sve spodrl. Desel kil Émehki 
led je curel. Pét takvih falatov leda su naSli 
koj je svaki ober metercenta vagal. Devet- 
deset mrtvih su naSli, siromaéko ljudstvo je 
tuéa zalukla. PotlaSnji telegram ober devet- 
deset mrtvih govori, kője je gadna poplava 
sobom odnesla.

Dvanajstoga su vu Hidvég obéini tri 
mrtve potegli vun iz vode, dvé fcenske i 
jedno déle. Körtefa obéini jednoga gologa 
m uíkarca je hitila vun voda. Hidvégu zadnju

minutu su éetirinajst dece obranili od se- 
gurne srnrti.

Kralj je deset jezer korun poslal kvar- 
nomu puku.

KiSküküllő varmegjija od brega do brega 
céla pod vodom stoji. Zeljeznice nigdi ne- 
voziju. EráébetvaraS i okolne obéine su vu 
vodi. Vnogo hi£ je voda odnesla. Kvar je 
vise milljunov. Ljudstvo je bez krova.

V srédu prék Nagjbanja veliki viher je 
doSel, drevje, krove, dimnjake je sprehital. 
Potlam zmirom deZdj ide.

Pri NagjsőllőSu Tisa je célú varmegjiju 
oblejala. Zeljezne moste povodnja je uniS 
tila. Tisasirma, Heténj, Sasvar, Forgolanj i 
Tisaujlak su Cisto pod vodom. Naj veaSa 
nesreéa je vu Tisaujlaku, tam se petdeset 
hi£ zruSilo. Pod ruSevinom ga vise mrtvih, 
do kojih joS ni su mogli dojti. 2andari, 
vatrogasci i soldati braniju, kaj je joS moéi. j 
Vu hataru jedna hiZa nije ostala, ljudstvo I 
se potopilo. VereSmart obéini jednoga splava 
je voda strgala, tri rumunji su se vtopili, 
koji su na njim bili. AláovereSmart obéina 
éisto je uniStila sve, stanovniki jednoga zrna 
2itka nebudu dobili.

Oblejala je Tisa Medenjaéa obéinu, tu 
je prék osem jezer mekotih Zitka pod vo
dom. Tisa i vu Baéki se rezlijava. Takve 
obéine su vu vodi, gde je na stotine lét ne 
bila povodnja. Okolo Zenta varaSa klaíter 
glibuka je voda.

íz NagjszőllőSa telegrafiraju, da ni éisto 
pet vur je oblejala voda Tisaujlak, Kiralj- 
haza, Tisabökénj, Tisasirma, TisaSaSvar, He
ténj, Tisakerestur, Matófalu, Karaéíalva, Far- 
kaSfalva i Сере obéine. Pet jezer mekotih 
oralnice je pod vodom. Tisaujlaku se véé 
stodeset hié zruSilo. Сере obéini samo cirk- 
veni túrén se vidi vun z vode. Tri domaéi!

stanovniki su se vtopili. ViSe stotin obiteljov 
je na Steréiju doélo.

Gjulafehérvar i Seged su vu veliki po- 
gibelji. Ako joS nekoji centimeter zraste voda, 
strahovitna nesreéa se pripeti. Soldati dán 
i nőé délaju Sáncé, ali teSko budu obranili 
varaéa. Pri Segedu zmirom raste voda. Pri 
Algjő obéini su zemlje véé oblejane.

SamoS rieka oblejala je Bestercenasod, 
Solnokdoboka i Silagjvarmegjije, viSe как 
dvé sto obéine su pod vodom i dvaput tu- 
liko sei hatarov je poplavila voda Bethlen 
obéina éisto je zaprta od svéta, velika nes
reéa je mogla i tam biti, taki prve minute 
tri su se vtopili, potlam joS dva. Za viSe 
nije znati, jerbo telefona je voda odnesla i 
tak nemoreju na glas dati, как velika nes
reéa je postigla ovo ljudstvo. Niti vu miS- 
lenju nije znati, kaj se sve tam dogodilo.

Dés varaSa na veéer ob osmi vuri je 
postigla bofcja nesreéa. Odmah su sve vulice 
puné nastale vode. Vlak je pred varasom 
moral postati i putnike su samo z veiikom 
brigom mogli na suho mesto spraviti. Poli- 
caji i soldati su s oruSjem morali vun 
spravljati stanovnike, kője su po Skolaj i 
po magazinah nastanili. JoS jih je na stotine 
ostalo bez krova. Benedek i Deák Sumske 
poglavare i íam ilije na éuni su oslobodili 
32 ga regimenta soldati.

Koji su za vremena vuSli, oni su na 
Béla zvanim bregu. Trideset soldatov je ta- 
kodjer na bregu zaostalo. Svaki dán jeden- 
put na éunu jim odpeljaju malo stroSka, 
da od glada ne pomerjeju.

Pri Satmaru je SamoS riéka véé pet 
meter i osemdeset centimetrov visoka, ako 
do devetdeset centimetrov zraste, céli varas 
bude prelejan.

Okrajina Satmar varmegjije céla je vu

Eako je éoviek postai.
íz sv. pisma — za sada joS znamo, 

koji smo hodili u vierske Skole, gde se i 
vieronauk uéi, da je Bog Sestog dana, to 
jest posve na zadnje, stvoril éovieka, a sedmi 
dán odredil, da se táj dán ima za poéinek 
űzeti. Oni sirote, koji su prisiljeni u naj- 
novije vrieme hoditi u bezvierske Skole, gde 
se vieronauk neée predavati, oni dakako, da 
о tom nebudu niti pojma imali, pák ée i 
raznim spisateljem vierovati, как je to na 
primier Darvin, da éoviek poteée od druge 
íivotinje, postepenim preobraftivanjem, a da 
nije samo za zebe, samostalno bitje sa ne- 
umrlom duSom, koju druga nijedna 2ivo- 
tinja neima.

Takovoga jednoga deéeca iz bezvierske 
Skole, Karleka, je njegov otac povel sobom 
na Setnju. Otac je bil socialdemokrat, iliti 
na kratko reéeno, nőre, a deéec je pohadjal 
bezviersku Skolu, anda niti jedan niti drugi 
nije imái niti pojma о religiji. Oni su se 
Setali na pijac, gde su rázni komedjaSi ko-

mediju igrali, a med njimi je bila i jedna 
mena2erija, t. j. Sátor, u kojem su se divlje 
zveri pokazivale.

Tu nutar je otac pelal svoga Karleka, 
jer zorni navuk je najbolji. Kad su preg- 
ledali lave, tigre, hijene, medvede, vuke i 
druge grabeSljivce, doSli su i pred karletke 
u kojih su jopci svoje smieSne Sale zbijali. 
U jednoj takovoj karletki je bil jedan veliki 
jopec, skoro как éoviek i tu se je pred kar- 
letkom Karlek zaustavil te si otca zap ita l:

»CujeS japek, kakovo je ovo veliko 
2ivinée?«

*To ti je Orang-Utang.« — Odgovori otac.
»Kak? — Как? — Orang . . . . ? ,
»Utang, — anda jopec« — dokonéa otac.
»CujeS japek, pák jeli je to istina, da 

mi izhadjamo od jopcov?« — pita dalje. 
znatiíeljno Karlek.

»U stanovitom shvaéanju je tako. Jopec 
jeZivinée, ko jejeg lede tiela spodobe najb liíji 
éovieku« — véli otac.

»Anda je ov Orang-Utang m u i?« pita 
i Karlek dalje.

»Bedak« — otresne se ofac na njega — 
»em sem ti véé povedal, da je jopec зато  
u stanovitom shvaéanju sliéan éovieku. Mi 
smo samo loza iz te íamilije u koju su 
spadali naSi predji prije mnogo jezer godinah, 
pák su se iz nje svep omalo razvijali iz jopca 
na éovieka, dók smo eto i mi postali.«

»Ah — nemoguée!« zaéudi se Karlek.
»Ali segurno je tako« — potvrdi stari — 

»Darvin u svojih uéenih knjigah tak piSe, 
a on to то га  znati.«

»Anda je moj died bil jopec« — veli 
zmes Karlek.

»Nuder ti deéko sa jedno malo veéim 
poStovanjem о tvojem diedu govori. Ono vri
eme, kad se je priéel iz jopca éoviek razvi- 
jati, je priéelo pred mnogo jezer godinah, od 
onda je ta generaeija iliti rod tak postaiala, 
da je, najprije jopec, rodil jopca, od ovoga 
se je rodil opet jopec, ali taj je  véé imal 
kaplju éovieéanstva u sebi i onda je to tak 
iSlo sve dale, dok je éoviek tu stal. Jeli sada 
razmeS?«

Karlek : »Aha sad véé priémem pomalo



vodi. Pero nemore spisati, как je sve voda mrtvi plavaju. ViSe tjednov zmirom ide dé2dj. poCmeju pogajati, как se budu zadobljenim 
pustoSila. Túr, Talma i Reá potoki straho- Gde su predi sela bila, sad samo jedno dvé imélkom razdelili.
vitno delo su zvrSili vu Biksad zvanom palme stojiju vun zvode, kője je gadna voda Bulgaria Ruskoga orsaga prosi, da naj 
kupeliSCu. Puta nigdi nije videti, most ni ni mogla podkopati. Samo vu ovi varmegiiji s kim predi mira napravi med neprijalelji. 
jeden nije ostal. V srédu jedna familija na devetdeset jezer mekotih je vu vodi. 2el Vu Belgradu, Cetlinju i Alhénu samo onda 
koli se vozila, kad je strahovitna voda z niSCi nebude. Nije znati как su ljudi vu pustiju mir Bulgariji, ako Bulgaria privoli, 
nenada dőli zbregov doletela, muí, 2ena i Tisasirma, SaSvar i TisabeC obóinaj, jerbo da vu ovu ime budu razdelili med sobom 
deca potopili su se. nije moCi do njih. Ljudi veC vise danov prveSo Tursku imanje: Bulgaria dobi od

Sinérvaralja obóinu je Sinér potok pus- gladni i Zedni po drevju öekaju pomoC. Je- Vardar brega, do Aegei mórja céli falat, od
toáil. Po vulicaj na Cuni se voziju i ónak den, drugi odnemore na drévi, dőli opadne Vardara prama zahodu tijam do Gevgelije
braniju, kaj joS moöi obraniti. Trideset i se- i vise néga videti. 2enske na hrbet si sve- Srbia dobi, GrCki orsag pák zeme od Karadu
dem h ií je voda odnesla. 2eju malo decu i tak plaziju na drevje. rieke na ishod do Kavale, Drame, Serena

Patohaza, Sarazbereg, Ondód, Vetés, FranCika obóini jednoga pástira tak céli falat zemlje. Z vun toga mora odpustiti 
Udvari, Palfalva, KiSpeleSke, NagjpeleSke ob-, naglo je dostigla povodnja, da komaj je Romaniji Silistriu i Dobrudiu do turenkaja
Cine su takodjer pod vodom. Strahovitnoga imel vremena na drévo splaziti, dva dni > balöiki linije. Ako pák to z dobra ne od-
kvara je tu napravila povodnja. Nije tu vu kreéi veC za pomoC, ali niSCi nemore do Pusti i odmah к tomu ne prevoli, onda za 
ovi okrajini tuliko Sitka ostalo, da bi jeden njega. SaSvaru jedno zibku je hitila vun kratko vréme vdereju tijam vu Sofiu i tam 
dán dosta bilo za kruh. Ljudstvo je veC lak voda, vu zibki mrtvo déte je bilo, kője je budu diktérali Bulgariji, как budu sami Steli 
preplaSeno, da tiili govoriti nemore, tak sto- od glada vumrlo. Vu Tisaujlaku se tak ru- i na ov naCin Bulgaria puno hujSe vun zide, 
jiju i glediju velikn nesreéu, как da bi za-|Siju hj2e, как karte. Vu jednoj hiSiCki 2enska как опак.
némili. Zivinu, marhu nije videti nigdi, sve! je déte porodila, Sandari su ju komaj vun Dakle Stuki vtihnuli budu i poCmeju 
je voda odnesla. ! spravili, déte je voda odnesla. Jeden starec diplomatusi razpravu. Bulgaria, koja je tak

Adorján, Mikola, Cenger oböine niti n ije ! je od 2alosti i od velike strahote obnorel I vite^ki vojuvala, zruSila se bude, как se
videti vun z vode. Na jezero mekotih zemlje zmirom kriCi: »Bog je dal, Bog je zel, naj, Turski orsag. Proti Romaniji nemore se 
i silja je pod vodom. Sim spadaju GölCe, bude blagoslovleno njegvo ime!« branili i kvar bi bilo za svaké kaple krvi,
Istvandi i Milota obCine, do kojih nikakvu Med branitelji je jeden Sekutor i kad k°ju bi prelejali vu romanski okupaciji.
formu nije moéi dojti. Kak su tam stanov-ígu jednoga gazdu siloma vun iz hiíe od- ^u^ ar’a íe sad bbo * т ‘гпа mora biti, da
niki, to do vezda neznamo. nes|i, obrnul sé к Sekutoru i véli: »MinuCijP barem nekaj ostane od onoga, kaj je predi

Vu TisabeC obCini do vezda trideset tjeden ste mi sve pod Sekuciju zeli, hodite is tuskánom krvjom zadobila. 
hi2 se zruSilo, nije znati kuliko vu Berend vezda; vezda zemite ói imate kaj!« 1 ° us zftbtéva, da oruíje naj vtihne i
obóini? Sad tristo soldatov ide na pomoC, Jedna Zenska na sejem je odiSla, kad R^jjp^Vn i ГрйГпН чп
ako budu mogli do ta dojti je dimo doSla, vei nije naSla hiíu i troje *dmahgk f0[nu íírjvollli. g.ém se bade ve-

More biti, da nigdar lakva povodnja dece, kője je outer zaprla. Od straha i га- ,jkj ba|kanski boj zak|juCil. Romanja neíe 
nije bila vu onini kraju. Ljudstvo je C.sto lost, obnorela je. vu Sofi nu|er maMrali 2adovoljna bude
bez nióesa ostalo. Tuliko su ne mogli vu Zalost, kriC i piáé na sve strani. Mill- L onjm kaj je VeC zavzela.
veliki sili obraniti, da bi se ímeli vu kaj (jani i milljuni su pod vodom. JoS niti nije! dani jdu па ßulgariu. Sad je i
obléCti, ili da bi se imeli s kim po noCi moCi zraCunati, как strahoviten kvar je pos- turCjn opet zdigel gori glavu. Turski Seregi
pokriti. Zulostno je gledati i Cuti, kad deca tigel orsaga i ljudstvo. Vode se veC nemo- veC idu proti Drinapolju, i nije nemoguCe,
roditelje za jesti prosiju, pak jim neimaju , reju bolje nadunuti, как su je. Strahoviten! da lurCin opet nazad zadobi svoj „egdaSnji
kaj dati. Za veliku silu je ministerium tn-igiad sveposut. Pomoói pak ga od nikud néga. varaS NaceviC bulgarski delegatus se pogaja
deset jezer korun poslal na pomoC, ali kaj Vu ovi jedini varmegjiji nije jedna obóina, Vu KonStantinapolju, da barem turCina zastavi 
je to za tulikSnoga naroda? Kaplja vode vu koja nebi pod vodom bila. MaramaroS var- j da 8e Snj im zdobra naraVna. Bulgarci 
morju. megjija takodjer. Ali Sto bi mogel sve spi- dobro znaju, ako i túróin poóme bója proti

Okolo Bestercenasod strahoviten je kvar. sati, kakvu zlo je po ovi okrajini? njim, onda su Cjsto zgubljeni.
Sasujfalu, Kisdemeter, Varhelj obCine je uniS- ------------  JuliuSa dvanajsloga zloCest glas je doSel
tila povodnja, samo vu KiSdemeteru prék V e l ik i  b a lk a i is k i  bo j. iz Sofije. Telegraférali su odonut, da se je
petdeset hi2 je voda zruSila. Gróf Bethlen púk zbunj| j da su Ferdinand kralja i Da-
Pavel kaStelja je tak hitro voda obkolila, Doklam je Bulgarija samo srbom. Crno- nev mjnisterprezidenta zaklali. Na srefiu, to 
da su soldati na Cunu morali vun spraviti gorcom i grkom posla iméla, vu svakim nije Í8lina Ы!а ßulgarcom nekaj malo al- 
obitelja i druíinu. poslu je dobro ziSla. Ne samo, da se poS- banci pomagaju, koji su se proti Srbiji pos-

UgoCa varmegjija tak zgledi как morje. ieno mogla braniti, nego i velike srbske i lavi|j j krvne boje änj imj ima|j p0 prj|jki 
SenokoSe i Sitek sve je vu vodi. Po vodi grcke Serege je mogla potuóti. Bulgarski Se- avajstipet jezer albancov i devet jezer ma-

----- —— — — -------- --  regi su veó vu Srbiu vdrli i tak je bilo, da |Í9S0r0V se proti srbski vladi postavili i jo«
razmeti. То se je anda prirodjivalo od jopca na kratkoma mir napraviju. Kad je Roma- ve|jku brigu budu imeli, doklam je budu 
na Covieka sve pomalo, te je kroz godine i Ilia vid,a< niie roo8la terPelb da se. neb*'[u mogli poliSiti. Srbski Seregi su pred albanci 
godme prehadjalo od otca na sina sve vise boJ pustila Odredili su vu Romaniji mobili- relirirali morali i ostavili su Puka, Cafmalj, 
i viSe postajanje Coviekom. Jeli tak?« zaciiu 1 kad su 8 lém. 8olovi bi,b odmah § paga x petkaiS mesto. Okolo Maton i Debra

, j e ie _véli otac su Prék Runava stupili i bulgarsku Silistriu 9trahovitno krvna bitka je bila i tu su srbi
Karlek: »Anda si ti japek . . . .« 1 * DobrudZu su napunili s Seregi. Bulgaria je тогаЬ svoje Serege nazad potegnuti. Srbia,
»Kaj sam ja 9« — pretrgne mu otac rieCi.jzaP°ved dala mjestnim straíam, da se nes- ako ciat0 preoblada Bulgariu, neCe nikaj
, Ne ne« -  odgovori strahomce KarlekImeju Romaniji protistavili i tak je Romania znatj za slobodnu Albaniu. Boljetinac Ivan 

-  .neéu dalié govoriti, jer ti bi me bit .  3V« dohl1*; kaJ .)e Pred|i zahtévala, da mti a)ban9ki vodja se 8uprotivi Srbiji.
.Govori samo< -  véli otac -  .barem 'ednu P,,áku n,9U 9Ргог111 t „ Gríki Seregi au aadobili Serres zvanoga

budem videl jeli razmeS как je to iälo.« \ Bul«aria M ««  tu«a Pneiljeua je bila varaäa od bulgarcov.
. , ; , . . __ sva ona mesta odpustiti i sprazinti, kője |e prj PeCina neki pak je Ivanov bulgarski

г * ̂  о da а о sam e о то a vu boju prob srbom i grkom zadobila. 1s- general strahovitno napokal grke i pretiral
vei, Karlek -  J ° “dfa J l ^' t i p»  i Struma su spraznili i Serege nazad fih je tijam do Istipa. 
jopoc nego si ti, a ti p s IP  potegli na prveSu granicu. Medtem toga su Pogafena Bulgaria stiha se pogaja Sr-
Sam 8rki na Jeden bulgarski kor se navalili i biom i s grki. Zaloslno retirira, pomoCi ga

Od karletke jop n J K P“k zbili su ga, pet Slukov su vu ovim boju ne. Turkutaja, BalCik i DobriC je rumanom
glasne Suske i plaC 8 . . zaplienili. ^las je doSel, da su i céioga Se- na ruke doSel. Spotrti Turski orsag se giblje.
koJ je japekov паи P пяк0 re8a Ivanova generala uniStili, ali to brzCas Enos-Midiu su bulgarci spraznili. Ostavili su
jopca podpuno ra«me ()rang Ui nije istina. RodoSto, Corlu i druga mesta. Turski soldati
fammfe6 Je mvU se  ie po karletki iafal i Fri Vardaru i med Strumom su opet se nastaniju tu i tam, gde je pred kratkim 
fami ije se razvil, se j Р zbiJ. bl|lgarce kojj su prék gtrumice morali vremenu bulgarska zastava glazila viteike

pila с Kollav PobeCti. Med Srbiom i Bulgariom za nekoji bulgarske Cine. Jeden lépi falat zemlje je
Cas je mir nastal, da se vu ovim vremenu túróin nazad dobil, как kartaS, koj je céioga

Csáktornya, 1913. juliuS 20. ______________________ »MEDJIMURJE« Broj 29.



Csáktornya, 1913. juliuá 20. MEDJIMURJE« Broj 29.

imétka zakartal i potlam nekaj malo nazad 
dobil.

Okolo Zajeéara opet je bitka bila, ali 
to vezda véé nikaj ne znamenuje. Nije znati 
Stera stranjka je slabeáa bila.

Vu Sofiji su opet razglasili, da Austria- 
Magjarska vu SandZak bude maáérala. Od 
toga pri nas nikaj neznaju.

Nekljadov ruski konzul vu ime srbs- 
koga i grékoga kormana na glas je dal Bul
gáriái, da neprijatelji mir pustiju Bulgariji, 
ako Srbia vun zavzetoga mesta joá Koéanu, 
GrŐki orsag pák Saloniki, Serres i Orfani s 
célom okrajinom zadobiju. Ruski konzul 
Ceterdesetosem vur je ostavil za premiálavanje.

Tosev bulgarski general va2ne pozicije 
je zadobil pri Egripalanki. Sreéa se opet 
proti bulgarcom obrnula. Srbske i gréke 
Serege na céli üniji su zbili.

Juliuáa petnajstoga silnim bojom su 
grki zadobili Drama zvano mesto, bulgarci 
su Doksatu obéinu vuágali i petsto stanov- 
nikov zaklaii.

Vu Bulgariji Danev ministerium se je 
zahvalil. Danev je bolje к rusom vlekel 
как к nam i poieg toga za célú nesreéu 
njega kriviju Istina, da Danev nije étel pus- 
liti srbom i grkorn ona mesta, koja su ovi 
zahtévali i rajái je orsaga joá vu jeden 
krvni boj zapelal. Da bi Dauev átél bil pos* 
luhnuti navuka, kojega je dobil, da po mir- 
nim putu se na ravua sa srbi i grki, nebi 
bil lak ne3reénoga i kvarnoga napravil or
saga i nebi se bilo tulikáne krvi prelejalo.

Vu Belgradu je takov glas, da za par 
danov mir nastane med neprijatelji i po 
diplomatiákim putu se budu naravnali. Daj 
Bog da to s kirn predi se pripeti! Za vezda 
su ravno dosta krvi preljali i ravno dosta 
kvara napravili céloj Europi.

КАЛ JE NOVOGAV
—  P ro sim o  n a se  p o s tu v a n e  p redp la tn ik e, 

naj nam  vu n ov im  fe r ta l ju  p r ed p la tn e  zaos>- 
ta tk e c im  p r e d i  p o s le ju  i  p r e d p la t e  p on o v iju

— Obed pri kralju. GrofTisa látván 
ministerprezident na posluáanju je  bil pn 
kralju. Isti on dan popoldan ob tretji vuri 
na obed je pozval krall magjarske minislre. 
Pozvani su bili gróf Tisa lálvan, Beöthy 
Laslo, baron Harkanji Janoá, herceg Festetich 
Tasilo, Vértessy orsaéki tajnik i Latmovich 
Endre d(. ininistarski tajnik. Kralj je pod 
obedom vese! bil i videti je bilo, da hvala 
Bogu za vezda je éistam zdrav.

— List taljanskom u princu. Jeden 
dvanajst lét star deéec, Cesare Tradellesi,, 
bujduéemo taljanskomu kralju je ovak pisai:

»Dragi moj mali herceg! Znam da 
jako dobro srdce imaá, zato te prosim, 
posluhni moju proánju. Ravno sem tu- 
liko star, как Ti, imam jedno dvé leti 
staro sestricu, otec nas je veC tu osta
vil, odiáel je к BoZeku. Dobra naáa mati 
vnogo terpi i déla, ali nemore tuhko 
zasluZiti, da bi nam opravicu i áoléeke 
kuptla. Za to se к tebi obraCam, jerbo 
znam, da i Ti imaá malo sestricu, koja 
je  jedenput lépő na daruvala jedno si- 
romaáku pucko, koja je njo za pomoé 
prosila. Istina, da te joá ni póznám, ali 
éutim, da budem te po vremenu jako 
rád ímel Za vnogo blaga nebi dal, da 
bi te mogel spoznati. Dakle budi tak 
dober i zmisli se za dvoje siroée, kője 
veC neimaju otca. Ti neznaá, kaj to 
zlamenujc, pák niti nedaj ti dragi Bog!

Srdca te pozdravlam i kuáujcm: Cesare 
Tradelessi, Florenz.«

Kornaj je  odiáel list, véé na tretji dán 
doäel je odgovor od maloga princa. Vu jed 
nim zapeéaéenjm listu petdeset lira banjku 
je dobil decec. Veliko veselje je bilo pri 
hiZi i mali Cesare odrnah je pisai zahfalni 
list, vu kojim se zagovoril, da trsil se bude, 
hasnoviti poglavar biti po vremenu Taljans- 
koga orsaga.

— Putuvanje okolo zemlje. Jeden 
francuzki novinar za vadlal se je, da okolo 
célé zemlje 39 danov i 19 vur dojde. Svako 
Ztdjeznicu i ladju si je priraéunal, kad ide 
I kad dojde do mesta i ako nikakve ne- 
prilike o^bude iniel na putu. augustuáa 6-ga 
po nőéi bude nazat doinaj. Neprihku naj- 
vekáu vu Jokahami more imati, jerbo ak o 1 
tam ni dostigne ladju, onda dva tjedne mora 
éekati i poieg toga vadlmgu zgubi.

— Velika vrucina. Prinas mrzlo vréme 
hódi, vu Severnoj-Ameriki pák je takva 
vruéma, da ljudi pomiraju. Samo vu Chi- j 
kago zvanim varaáu tri d ilije  prés osemdesetj 
dece od vrucine vmrlo.

— Nevugodno vréme. Stari ljudi ne 
pametiju, gda bi tak mrzlo leto bilo. Céli 
juliuá je mrzel, zmirom viher i déZdj. Pol 
orsaga je pod vodom. Strahoviten kvar na 
sve strani. Na stotine jezer mekotih zitka 
nije poZeto biló. Gde pák su poZeli, tarn je 
voda gotove kriZake odnesla. Pri nas po 
Medjimurju su nekak steáka poZeli Zito i 
páenieu, ali ako bude dugó tak stalo vréme, I 
bormeá niti pri nas nebudu imali kaj gazdi 
mlatiti. Snopje nije moéi nuter voziti, jerbo ' 
je  mokro. к tomu pák se véé i klije. Ku- 
ruze su lépe, samo veter njim ákodi, vnogo, 
je spodrl i spretrgal. Kad je  vnogo deZdja. 
kuruze jalove ostaneju, nemoreju se zmetati, 
tak se kaze i letos.

V srédu na veéer hitro se veliki viher 
zdigel i zatem veliki deZdj i tuéa. DeZdj 
potlam podjednoma curi. Veliko bliskanje i 
grmlavica je  bila célú nőé. Na veéer okolo 
pol devete vure stréla je  vudrila Körűnek 
látván ákedenj vu Drávasentivánu. Vu ákednju 
dvoja kola páenice za sejati. ruZdjiti maéine. 
seékara i drugo blago je bilo. Sve je vdrum 
zgorelo. Kvar je  par jezer korun.

Vu Drávaszentmihaljskim hataru je  vu 
kriZake vudrila stréla. Dvanajst krizakov 
páenice je zgorelo

—- Na smrt j e  zrital beteznika.
Grünwald JoZeía su ne zdavnja vu jednu 
budapeátinsku ludnicu spravili. Za par da
nov je  nesreéni élovek vumrl. lstragu su 
podigli, da kaj je tak naglo na ákodilo be- 
teZniku. Mrtvo telő su parali i konálatérali 
su, da nesreéni élovek dvanajst rebrih je 
potrtih imel. Odmah su nazlob zeli na Сопка 
Ferenc dvorjenika. koj je  na zadnje valuval, 
da on рак Loderer Gjula dvorjenik su si- 
romaákoga éloveka zntali. Obedva su v reát 
zaprli.

— Bezdusna deca. Vu Csongradu 
su opomenuli Zandare, da Keller Pavla se- 
demdesetpet lét staroga poljodelavca su pravi 
njegvi sini vu jednu komoru zaprli i tam 
ga s gladom trapiju. Zandari su na lice 
mesta iáli i za istmu su starca vu jedni 
kmiéni komori naáli. gde je  véé od aprila 
meseca bil zapert. Starec nije átél imanje 
na decu prepisati. zato su ga zaprli. Proti 
bezduáni deci istraga traja.

— Bitka vu Tripolisu. Kak se vidi. 
taljani nigdar nebudu imeli mir vu Tripolisu. 
Minuéi (jeden su beduini okolo Cyrene na-

valili na taljanske peáiéke soldnte i s veli- 
kim zgubiékom su je pretirali tijam do 
mórja. Vnogo taljanov je  doálo beduinom 
vu ruke. Joá niti réé nemore od toga biti, 
da bi taljanski áereg mogel nuter vu orsag 
vdrti. Beduini i brzometne átuke imaju, kője 
su vu boju taljanom zeli. Joá vnogo krvi 
se bude tam preljalo, pák itak nigdar ne- 
bude mira.

— Aviatikusi vu boju. Vu Mexiki 
takodjer nigdar nije mir i tam se zmirom 
buniju proti vladi. Sad je opet takva revo- 
lucija, как makar na Balkanu. Buntari su 
pogodili aviatikuáe, koji iz zraka bombe hi- 
éeju na neprijatelja. Так je  jiden  aviatikuá 
viáeput se zdigel vu zrak i odonut je na 
vladarske regimente bombe hital. Jedna bomba 
je  petdesetdva soldatov zaklala i viáe jih  je  
plezirala.

— Razbojniki. Okolo Szegedaciganjs- 
ka familija Kolompár zvana véé viáe vre- 
mena célú okolicu je vu strahu derZala. 
Dva mesece je véé naganjaju Zandari, sad 
su jim prék Dunaja vu naá kraj vuáli. Vu 
Mór obeine hataru su se nastanili i kad su 
je  Zandari naáli, muZki su na konje poska- 
kali, Zandari su samo decu i Zenske mogli 
prijeti. Od potlam ciganjski razbojniki pet 
varmegjije imaju pod strahom. Fehér, Ko
márom, Gjör, Estergom i Vesprém varmegjiji 
viáe как trideset hiz i átacunov su porobili. 
Vu Tata hataru su opet se ziáli Zandari, tu 
su konje ostavili i ónak su vuáli. Vu Süttő 
obéini su na jednoga gazdu vdrli i s revol
verami su ga presilili, da jim  je konje i 
kola moral dati. Juliuáa tretjega su nazad 
vu Mór odiáli, da z reáta vun pustiju Zenske 
svoje i decu. Tu su Zandari dva cigane: 
Kolompár Janoáa i Kolompár Andraáa vlo- 
vili: Kolompár JoZef i Lakatoá Janoá su 
opet vuáli. Ovi dva cigani od potlam opet 
su poéeli robiti. V subotu su vu jedni éardi 
se zabavljali. Zandari su nekak to pozvedili, 
iáli su odmah vu éardu i tam su Kolompár 
Jozefa prijeli. Lakatoá Janoá je  opet vuáel, 
ali как je b^jZal. opal je vu jeden prazni 
zdenec, gde si je  nogu skljuéil. Drzovit raz- 
bojnik niti sad se nije dal zdobra Zandarom 
vu ruke. neg je  poéel s revolvera na nje 
strélati. Na zadnje su itak Zandari bili jakéi 
i razbojnika su zivoga vlovili. Sad su célo 
ciganjsko druZtvo vu Sékeáfehérvár spravili. 
Jeden éas рак bude mir od njih.

— Srbski dezenterci. Vu Debrecen 
su minuéi tork éetiri dezentérce dotirali. 
Mihalié Minié srbski laitinand povéda, da 
vu prvim boju bil je  pri Kumanovi, Monas- 
tiru i pred Drinapoljom, gde su najkrvneái 
boji bili. Otec i brat su vu prvim boju mrtvi 
ostali. Sam je s materjom ostal, koja ca je  
prosila. da barem on si naj mentuje Zivlenje. 
Zato je  doáel vu Magjarsku, jerbo sikak bi 
moral bil iti vu drugi boj. Prosil je  pogla- 
varstvo. naj mu dopustiju tu se nastanuti, 
dimo viáe nemore iti, jerbo ga kakti dezen- 
térca odmah skonéaju. Dezentérce Magjarski 
orsag nedaje vun Srbiji.

— Zaklani sóidat. Cimponer Daniel 
áestdesetprvoga regimenta soldat, na par 
danov je  urlauba dobil. Temeáforgaé obéini 
su mu roditelji stanuvali i kad je  po nőéi 
dimo iáéi, na kmiéni vulici neáci ga je doli 
strelil, odmah je mrtev ostal. Komiáija nije 
mogla do vezda pozvediti. áto bi mogel táj 
krvolok biti.
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Fehér bab uj j Grah beli 18 0 0 — V  d  P  П  d  • tói járó 5% kamata, 9 kor. 40 í. eddigi, 13
Sárga bab » zuti 14 00 — " * h kor. ^  * árverés kérési költség behajtása
Vegyes bab > zméáan 13 0 0 — . ^ !  t r e o a  z a  végett a nagykanizsai kir. tszék. a perlaki
Kendermag Konopljenoseme 19 00 -  . Z lö a r ije , m o z e  g a  kir. járásbíróság területén fekvő a dráva-
Lenmag Len 18 00 -  uODltl U SVaKO aODa szilasi 47 szlkvben felvett 176 hrsz. ingat-
Tökmag Kosdce 2500 -  , c to m a  p r i n je m u  u z  n a j -  |annak B 7< n  sorsz a íeIe 942 kor., az
Bükköny Grahorka 1500 — f ^ le s u  c ie n u . Koji t r e b a  c ie l i  u 0 93 9Ztkvben felvett 72/5. d. hrsz. in-

------------—  -------------— — г '' <?Pb‘ Yaí?n °  ? ,St°  gatlannak В 15 srsz. a. 2/3 részére 98 kor.,
^  D fa l .T r z im  ta k a j ra z c ie -  az u 0 1 1 4  sztkvben felvett 1 1 2 /b. 134/b
E g y  2 — á p o lg á r i o s z tá ly t pana  s u h a  b u k ó v á  2 hrsz. ingatI. B 6 9rsz. a. fe|e 10 0  kor,’

vé g ze tt jó  e rkö lcsű  f iú  I 668 20_* o rv a  na  vagu . az u 0 szlkvben felvett 157 hrsz. ingatl.
jin. r - гг - г. -.ni-.--jj-_jrLfuuTr-ju-iirf в 2з sorsz a */e részére 103 kor., az u. 0.

jm ■  2889/tk. 1913 277 sztkvben felvett 119/a hrsz. ingatl. В
1  S k  1 * 1  ü  1  О  И  Э  Ü k  Á r v e r é s i h ir d e tm é n y . ^ és 8 sorsz. а. V. rész. 281 kor., аг и. о.
*  ™ ™ ш ш w ■  ■  шш J 3 1 3  sztkvben felvett legelő és erdő illető-

fe lv é te t ik  ,  ,Л А Peri?kl .k',r Járlf 3blr^ *  ™'"1. Г  ségnek В 3 srsz. a. V.„ része 200 kor.,ie n e te ilK  •*>»-• hatóság közhírré teszi, hogy Weiszleld Ignác Ö83Ze3en 1 7 2 4  kor kikl4Uáei árbaili mint
imuracsányi lakos végrehajtatónak Gudlin! 1зесз̂ гЬаП

G r á r U r C e S t V C r e h  “ * ‘ У 4 9 „  n ö ä - F r a ' iC Ís k “ v a ' u  ° ,  1913. М  augusztus h i 1. »p iának dálnlütt 9  órakorlakos ellem végrehajtási ugyeben 92 kor. 84 Д. . u,  . . D . . 7  ...
fQSZPr ÉS ntriilM  ári hereshedésében f take, ennek i912. évi ápr hó 2 7 -ik nap- Dráv®sz!la8 községházánál, dr. Reniényi Zoltán

? " " I  "  " 7 7 7 ?  Iától járó 5•/. kamata, 30 kor. 97 f. hátralékos perlak, ügyvéd vagy helyettese Wabenjöttévei
C S Á K T O R N Y Á N .  őke. 18 kor. 30 l. árverés kérési, 41 kor. megtartandó árvertoen eadatn. fognak 

I________________________________I 20 f. eddig, és 13 kor. 30 (. újabb, költség , * tkv, U M (  hogy ad áva-
86 , 87. 73, 74. 72 és 70/1913. as. behajtása végett a nagyk-m^ai kir. Иг- L v  Novak Antalnészül. Medved

Á rv e ré s i h ird e tm é n y . u £ S “ fek»í M m u ííS á íí uTsztkvben felv. Mária javára bekeblezett holtiglani haszon-
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 20З6 hrsz. Obaiek dűlőben levő szántóföld egéezben 42 к 1 élvezeti szó ga m! joga az rver 3 a 

évi LX. te. 102. §-a értelmében ezennel köz- ^  2? к érinleh^- . . . . . . .  .. , .
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás- 3075/c Poijanék > » * 305 к 'a«/aSl*1 &Г| & °П кк á ' ° intyal
bíróság 1913. évi V. 52. 35, 36, 30 sz az u. o. 5383 sztkvben felv. 339 hrsz. ház ^ е,У"ек V.-nel alacsonyabb áron az ingat-
végzése következtében Francz Fhüringer,! 185 sz. a. udvar és kert ingatlannak végre- lan e| nem aüna
Liliké 1. Weil & Klein, Metzeter & Со. Nachf hajtást szenvedő nevén álió */*4 réáZe 5801 Árverezni kívánók tartoznak a becsár
Oest. ung. Central Bodega Budié & Со. 40. kor и о 2162 sztkvben felvett 571/a hrsz. 1 0 %'át készpénzben vagy óvadékképes pa-
130, 116 К 44 í.. 46 К 30 f„ 49 К 30 t.|9Zántó és rét Cirkvi Zavestje ingatlan «/. Pirban a kiküldöu kezéhez letenni.
s jár. erejéig 1913 évi febr hó 6-án foga- része 24 kor., 571/a hrsz szántó és rét pri Perlak, 1913. ápr. 30. 674
natositott kielégítési végrehajtás utján lefog-' Cirkvi Zavesfje ingatlan V* része 48 kor.,
lall és 1400 K-ra becsült kocsik és lovak- és и. o. 228 sztkvben felv. 8 és 9 sorsz.
ból álló ingóságok nyilvános árverésen el- legelő és erdő illetmények В 13 és 19
adatnak. sorsz. a Gudlin Mátyás nevén álló Ve részére KÓPIÁK ftltlt ZIlÁlUÁIft (Priliilim)

Mely árverésnek a csáklornyai kir. 120 kor. kikiáltási árban, mint becsárban az erődalé avoíeoa
jbíróság 1913. évi V. 30, 31, 35, 36, 39/3 19)3, „j augusztus hí 9-ih napján d. 1. 9 ónkor —
sz. végzése folytán 40. 130, ПО К 44 ^M uracsány községházánál dr. Reményi Zoltán M  M  ■ ■  П  #  g M
46 К 30 í., 49 К 32 f. tőkekövetelés s |ár Ugyvéd Vagy helyettese közbenjötlével meg- U  ■  1
erejéig Csáktornyán. Árpád-utca 4 sz. alatt | tar,andó árverésen eladatni log. í t d n -  „ a v .  m t .
leendő eszközlésére Kikiáltási ár a fentebb kitelt becsár Jf®?' " ^ h c l ^ d e e e t  le"t ro rd iu

1913. ári julius há há 25. napjának d. e. 10 óraja |me|ynek 2/3 nál alacsonyabb áron el nem „°.Д ьГы агШ  ^огип1а za íenoóa
határidőül k,tüzet,k és ahhoz a venni szán-i adható. ^ « n o l ^ a  ü ítí S r a  íaho prí-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. Árverezni kívánók tartoznak a becsár »  P
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi. LX. í l0°/,-át készpénzben vagy óvadékképes pa- ^  ^^ ^^
t. c. 107 és 108. §-a értelmében készpénz- pírban a kiküldött kezéhez letenni. _
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron Perlak, 1913. máj. 20 673
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speciális orvosi rendelőintézet A kiadmány hiteléül:
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imétka zakartal i potlam nekaj malo nazad 
dobit.

Okolo Zajeéara opet je bitka bila, ali 
to vezda véé nikaj ne znamenuje. Nije znati 
Stera stranjka je slabeáa bila.

Vu Sofiji su opet razglasili, da Austria- 
Magjarska vu SandZak bude maáérala. Od 
toga pri nas nikaj neznaju.

Nekljadov ruski konzul vu imu srbs- 
koga i grékoga kortnana na glas je dal Bul- 
gariji, da neprijatelji mir pustiju Bulgariji, 
ako Srbia vun zavzetoga mesta joá Koéanu, 
Gréki orsag pák Saloniki, Serres i Orfani s 
célom okrajinom zadobiju. Ruski konzul 
Ceterdesetosem vur je ostavil za premiálavanje.

Tosev bulgarski general va2ne pozicije 
je  zadobil pri Egripalanki. Sreéa se opet' 
proli bulgarcom obrnula. Srbske i gréke1 
Serege na céli liniji su zbili.

Juliuáa petnajstoga silnim bojom s u ; 
grki zadobili Drama zvano mesto, bulgarci 
su Doksatu obéinu vuZgali i petsto stanov- 
nikov zaklali.

Vu Bulgariji Danev ministerium se jei 
zahvalil. Danev je bolje к rusom vlekel 
как к nam i poieg toga za célú nesreéu 
njega kriviju Istina, da Danev nije Stel pus- 
liti srbom i grkorn ona mesta, koja su ovi 
zahtévali i rajSi je orsaga joá vu jeden 
krvni boj zapelal. Da bi Dauev Stel bil pos- 
luhnuti navuka, kojega je dobil, da po mir- 
nim putu se na ravna sa srbi i grki, nebi! 
bil lak ne3reénoga i kvarnoga napravil or
saga i nebi se bilo tulikSne krvi prelejaio.

Vu Belgradu je takov glas, da za par 
danov mir nastane med neprijatelji i po 
diplomatiSkim putu se budu naravnali. Daj 
Bog da to s kirn predi se pripeti! Za vezda 
su ravno dosla krvi preljali i ravno dosta 
kvara napravili céloj Europi.

КАЛ JE iXOVOGA У
—  P rosim o n a s e  p o s tu v a n e  p redp la tn ik e, 

oaj nam  vu n ov im  fe r ta l ju  p r ed p la tn e  zaos- 
tatke c im  p r e d i  p o s l e ju  i  p r e d p la t e  p onoviju .

— Obed pri kralju. GrofTisa István 
ministerprezident na posluSanju je  bil pri 
kralju. Isti on dan popoldan ob tretji vuri 
na obed je pozval kralj magjarske ministre. 
Pozvani su bili gróf Tisa látván, Beöthy 
Laslo, baron Harkanji JanoS, herceg Fesletich 
Tasilo, Vértessy orsaéki tajnik i Latinovich 
Endre dr. ininistarski tajnik. Kralj je pod 
obedom vesel bil i videli je bilo, da hvala 
Bogu za vezda je Cistam zdrav.

— List taljanskom u princu. Jeden 
dvanajst lét star deCec, Cesare Tradellesi, i 
bujduCemo taljanskomu kralju je ovak pisai:

»Dragi inoj mali herceg! Znam da 
jako dobro srdee irnaS, zalo te prosim, 
posluhni moju proánju. Ravno sem tu- 
Jiko star, как Ti, imam jedno dvé leli 
staro sestricu, otec nas je véé tu osta
vil, odiSel je к BoZeku. Dobra naSa mati 
vnogo terpi i déla, ali nemore tuliko 
zasluZiti, da bi nam opravicu i áoléeke 
kupila. Zu to se к tebi obruCam, jerbo 
znam, da i Ti imaS malo sestricu, koja 
je  jedenput lépő na daruvala jedno si- 
romaSku pucko, koja je njo za pomoé 
prosila. Istina, da te jód ni poznam, ali 
Cutim, da budem te po vremenu jako 
rad imel Za vnogo blaga nebi dal, da 
bi te rnogel spoznati. Dakle budi tak 
dober i zniisli se za dvoje siroCe, koje 
veC neimaju otca. Ti neznaS, kaj to 
zlamenuje, pa к niti nedaj ti dragi Bog!

Srdca te pozdravlam i kuSujem: Cesare 
Tradelessi, Florenz.«

Kornaj je  odiSel list, veC na tretji dan 
JoSel je odgovor od maloga princa. Vu jed 
nini zapeéaéenirn listu petdeset lira banjko 
je dobi! deCec. Veliko veselje je  bilo pri 
hiZi i mali Cesare odm8h je pisai zahíalni 
list, vu kojim se zagovoril, da trsil se bude, 
hasnoviti poglavar biti po vremenu Taljans- 
koga orsaga.

— Putuvanje okolo zemlje. Jeden 
francuzki novinar za vadlal se je, da okolo 
célé zemlje 39 danov i 19 vur dojde. Svako 
Zeljeznicu i ladju si je priraéunal, kad ide
I kad dojde do mesta i ako nikakve ne-| 
prilike o^bude imel na putu. augustuáa 6-ga 
po nőéi bude nazat doinaj. Nepriiiku naj- 
vekSu vu Jokahami more imati, jerbo ako 
tarn ni dostigne ladju, onda dva tjedne mora 
Cekati i poieg toga vadiingu zgubi.

— Velika vrucina. Prinas mrzlo vréme 
hódi, vu Sevornoj-Ameriki pak je takva 
vruéina, da ljudi pomiraju. Samo vu Chi-j 
kago zvanim varaäu tri dni je  prés osemdesetj 
dcce od vrucine vmrlo.

— Nevugodno vreme. Stari ljudi ne 
pametiju, gda bi tak mrzlo leto bilo. Céli! 
juliuS je mrzel, zmirom viher i déZdj. Pol j 
orsaga je pod vodom. Strahoviten kvar na 
sve strani. Na stotine jezer mekotih zitka 
nije poZeto biló. Gde pak su poZeli, tarn je 
voda gotove kriZake odnesla. Pri nas po 
Medjimurju su nekak steáka poZeli Zito i 
páemcu, ali ako bude dugó tak stulo vréme, 
bormeS niti pri nas nebudu imali kaj gazdi 
mlatiti. Snopje nije moéi nuter voziti, jerbo! 
je mokro. к tomu pak se veC i klije. Ku-1 
ruze su lépe. samo veter njim ákodi, vnogo j 
je spodrl i spretrgal. Kad je vnogo deZdja, 
kuruze jalove ostaneju. nemoreju sezmetati, 
tak se kaZe i letos.

V srédu na veéer hitro se veliki viher 
zdigel i zatem veliki deZdj i tuéa. DeZdj! 
potlam podjednoma curi. Veliko bliskanje i 
grmlavica je  bila célú nőé. Na veéer okolo 
pol devete vure stréla je  vudrila Körűnek 
látván ákedenj vu Drávasentivánu. Vu ákednju 
dvoja kola páenice za sejati. ruZdjiti maáine.. 
seékara i drugo blago je bilo. Sve je vdrum 
zgorelo. Kvar je  par jezer korun.

Vu Drávaszentmihaljskim hataru je  vu 
kriZake vudrila stréla. Dvanajst kriZakov 
páenice je zgorelo

— Na smrt je  zrital beteznika.
Grünwald JoZefa su ne zdavnja vu jednu 
budapeátinsku ludnicu spravili. Za par da
nov je  nesreéni Clovek vumrl. Istragu su 
podigli, da kaj je  tak naglo na ákodilo be- 
teZniku. Mrtvo telő su parali i konátatérali 
su, da nesreéni élovek dvanajst rebrih je 
potrtih imel. Odman su nazlob zeli na Сопка 
Ferenc dvorjenika. koj je  na zadnje valuval, 
da on pak Loderer Gjula dvorjenik su si- 
romaákoga éloveka zrítali. Obedva su v reát 
zaprli.

— Bezdusna deca. Vu Csongradu 
su opomenuli Zandare, da Keller Pavla se- 
demdesetpet lét staroga poljodelavca su pravi 
njegvi sini vu jednu komoru zaprli i tam 
ga s gladom trapiju. Zandari su na lice 
mesta iáli i za istinu su starca vu jedni 
kmiéni komori naáli. gde je  véé od aprila 
meseca bil zapert. Starec nije átél imanje 
na decu prepisali. zato su ga zaprli. Proti 
bezduáni deci istraga traja.

— Bitka vu Tripolisu. Kak se vidi, 
taljani nigdar nebudu imeli mir vu Tripolisu. 
Minuéi Ijeden su beduini okolo Cyrene na-

valili na taljanske peáiéke soldnte i s veli- 
kim zgubiékom su je pretirali tijam do 
mórja. Vnogo taljanov je  doálo beduinom 
vu ruke. Joá niti réé nemore od toga biti, 
da bi taljanski áereg mogel nuter vu orsag 
vdrti. Beduini i brzometne átuke imaju, koje 
su vu boju taljanom zeli. Joá vnogo krvi 
se bude tam preljalo, pak itak nigdar ne- 
bude mira.

— Aviatikusi vu boju. Vu Mexiki 
takodjer nigdar nije mir i tam se zmirom 
buniju proti vladi. Sad je opet takva revo- 
lucija, как makar na Balkanu. Buntari su 
pogodili aviatikuáe, koji iz zraka bombe hi- 
éeju na neprijatelja. Так je jtden aviatikuá 
viáeput se zdigel vu zrak i odonut je  na 
vladarske regimente bombe hital. Jedna bomba 
je  petdesetdva soklatov zaklala i viáe jih  je  
plezirala.

— Razbojniki. Okolo Szegedaciganjs- 
ka familija Kolompár zvana véé viáe vre- 
mena célú okolicu je vu strahu derZala. 
Dva mesece je véé naganjaju Zandari, sad 
su jim prék Dunaja vu naá kraj vuáli. Vu 
Mór obeine hataru su se nastanili i kad su 
je  Zandari naáli, muZki su na konje poska- 
kali, Zandari su samo decu i Zenske mogli 
prijeti. Od potlam ciganjski razbojniki pet 
varmegjije imaju pod strahom. Fehér, Ko
márom, Gjőr, Estergom i Vesprém varmegjiji 
viáe как trideset hiz i átacunov su porobili. 
Vu Tata hataru su opet se zish Zandari, tu 
su konje oslavili i ónak su vuáli. Vu Süttő 
obéini su na jednoga gazdu vdrli i s revol
verami su ga presilili, da jim je konje i 
kola moral dati. Juliuáa tretjega su nazad 
vu Mór odiáli, da z reáta vun pusliju Zenske 
svoje i decu. Tu su Zandari dva c igane: 
Kolompár JanoSa i Kolompár Andraáa vlo- 
vili; Kolompár JoZef i Lakatoá Janoá su 
opet vuáli. Ovi dva cigani od potlam opet 
su poéeli robiti. V subotu su vu jedni éardi 
se zabavljali. Zandari su nekak to pozvedili, 
iáli su odmah vu éardu i tam su Kolompár 
Jozefa prijeli. Lakatoá Janoá je opet vuáel, 
ali как je  b^jZal. opal je vu jeden prazni 
zdenec, gde si je  nogu skljuéil. Drzovit raz- 
bojnik niti sad se nije dal zdobra Zandarom 
vu ruke. neg je  poéel s revolvera na nje 
strélati. Na zadnje su itak Zandari bili jakéi 
i razbojnika su Zivoga vlovili. Sad su célo 
ciganjsko druZtvo vu Sékeáfehérvár spravili. 
Jeden éas pak bude mir od njih.

— Srbski dezenterci. Vu Debrecen 
su minuéi tork éetiri dezentérce dotirali. 
Mihalié Minié srbski laitinand povéda, da 
vu prvim boju bil je  pri Kumanovi, Monas- 
tiru i pred Drinapoljom, gde su najkrvneäi 
boji bili. Otec i brat su vu prvim boju mrtvi 
ostali. Sam je s materjom ostal, koja ca je  
prosila. da barem on si naj mentuje Zivlenje. 
Zato je doáel vu Magjarsku, jerbo sikak bi 
moral bil iti vu drugi boj. Prosil je  pogla- 
varstvo, naj mu dopustiju tu se nastanuti, 
dimo viáe nemore iti, jerbo ga kakti dezen- 
térca odmah skonéaju. Dezentérce Magjarski 
orsag nedaje vun Srbiji.

— Zaklani sóidat. Cimponer Daniel 
áestdesetprvoga regimenta soldat, na par 
danov je  urlauba dobil. Temeáforgaé obéini 
su mu roditelji stanuvali i kad je  po nőéi 
dimo iáéi, na kmiéni vulici neáci ga je doli 
strelil, odmah je  mrtev ostal. Komiáija nije 
mogla do vezda pozvediti. áto bi mogel táj 
krvolok biti.
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Lenmag Len 18 00 — uODiti u SvaKO aODa szilasi 47 sztkvben felvett 176 hrsz. ingat-
Tökmag KosCice 25 00— r  ̂ „m a  .P r i n l®n?.u u z  п а Г̂ .. lannak В 7, 11 sorsz a. fele 942 kor., a*
Bükköny Grahorka 1500 - |: f a le á u  C ie n u . K ojl t r e b a  C ie ll ц о. 93 sztkvben felvett 72/5. d. hrsz. in-
------------------------------------ -------  ------- v a g o n  d o b i v a p n o  C isto  gallannak В 15 srsz a. 2/3 részére 98 kor,

„  0 „ . . .  . . .  ,  f a l .  T r z im  t a k a j  r a z c ie -  az u. o. 114 sztkvben felvett 112/b. 134/bEgy 2 — 3 p o lg á r i  o s z t á ly t  p a n a  s u h a  b u k ó v á  2. hrsz inglitl B 6 srsz a fele 100 kor;
V é g z e tt  ÍÓ e rk ö lc sű  f iú  668 20-0 d r v a  n a  v a g u . az u 0 0  ̂ 8Ztkvben felvett 157 hrsz. ingatl.

vl:~ ~ В 23 sorsz. a. */• részére 103 kor., az u. o.
j e  ___  ■  * ; ___■  2889/tk. 1913 277 sztkvben felvett 119/a hrsz. ingatl. В
Ж  3  П  9 Л  1  О  П  3  Я С  Á rv e ré s i h ird e tm é n y . 2 és 8 sorsz. a. */. rész. 281 kor., № u. O.
*  ™ ™ ш ш m ш u  J  313 sztkvben felvett legelő és erdő illető-

f e lv é t e t ik  ., A l’Pr,|lkl J4tashiróság mint t vi ségnpk B 3 srsz. a ./ része 200 kor.,
l e l t  e t e t ik  e48J_. Iiatosag közhírré teszi, hogy Weiszlcld Ignác jjs9zesen 1724 kor. kikiáltási árban, mint

muracsányi lakos végrehajtatónak Gudlin 1 j)ecs^rj:)an6rán er Ccstvcreh “ ‘ ‘У4* Franciskával u. a  hó nip|an2k dl„tó„ 9 M r

t o  és nOliilM ári №SkeÚéSél(D f tőke, ennek 1912. évi ápr hó 27-ik nap- Drávaszilas községházánál dr. Reményi Zoltán
m m  n  \m m m  ÓID KIMNMIH kamata, 36 kor. 97 f hátralékos perlak, ügyvéd vagy helyetlese kozbenjöttével
C S Á K T O R N Y Á N .  ! őke, 18 kor. ЗО t. árverés kérési, 41 kor. megtartandó аГУе^ еп е ^ а1п, Го8пак_

I__________ _________________ ______I 20 f. eddigi és 13 kor. 30 f. ujabbi költség , M;jf8Y zl ■ hatóság, hogy a d áva-
86, 87, 73, 74, 72 és 70.1913. az. behajtása végett .  “ r- sz‘ végzéssel özv Novák Antaínészül. Medved

Á r v e r é s i  h ird e tm é n y . ifffek v ?A R n u íacsán y i 440 sztkvben felv. Mária javára bekeblezett holtiglani haszon-
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. i zone hm. оы«к м м »  м  « ш т  e g éb en 42 к elvezet, szolgalmi joga az árverés által nem

évi LX. te. 102. §*a értelmében ezennel köz- * * * 22 £ érintetik.■. . f . . .  . . . . .  . .
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás- 3075/c Poijanek » * » , 305 к ^ ,к,а a91 Г. 3 f . , ’ e • ,
bíróság 1913. évi V. 52. 35, 36, 30 sz iiZ u. o. 5383 sztkvben felv. 339 hrsz. ház ™c,Y"ek /.-nel alacsonyabb áron az mgat-
végzése következtében Francz Fhüringer,! 1H5 sz. a. udvar és kert ingatlannak végre- ,an e ,,em aűna
Littke I. Weil & Klein, Metzeter & Со. Nachf. hajtást szenvedő nevén álió */,4 része 580 Árverezni kívánók tartoznak a becsár
Oest. ung. Central Bodega Dudio & Со. 40. kor u о 2162 sztkvben felvett 571/a hrsz. 10%‘íU készpénzben vagy óvadékképes pa-
130, 116 К 44 (., 46 К 30 f„ 49 К 30 1.1 szántó és rét Orkvi Zavestje ingatlan */. Pirban a kikü,t,öu kezébez leltí0U1-
s jár. erejéig 1913 évi febr hó 6-án foga-j része 24 kor., 571/a hrsz. szántó és rét pri ( Perlak, 1913. ápr. 3 0 . _________ 974
natositott kielégítési végrehajtás utján lefog-! Cirkvi Zavestje ingatlan V* része 48 kor.,
lall és 1400 K-ra becsült kocsik és lovak- és u. o. 228 sztkvben felv. 8 és 9 sorsz.
ból álló ingóságok nyilvános árverésen el- legelő és erdő illetmények В 13 és 19 W w W W
adatnak. I sorsz. a Gudlin Mátyás nevén álló */• részére KOPJAK ftlEIC ZILAIJOAII IPriliSlH(t)

Mely árverésnek a Csáktornyái kir 20 kor. kikiáltási árban, mint becsárban az erodaíe evoíeoa
jbiróság 1913. évi V. 30, 31, 35, 36, 39/3 1913. etj augusztus hó 9-ih napján d. e. 9 órakor —
sz. végzése lolylán 40. 130, 116 К 44 Г, j Muracsány községházánál dr. Reményi Zoltán M  M  ■ ■  ЩШ #
46 К 30 Г., 49 К 32 f. tőkekövetelés s jár ügyvécj Vagy helyettese kozbenjöttével meg- ШШ ■  ШШ ■  ■  ш  ШШ Ш
erejéig Csáktornyán. Árpád-utca 4 sz. alatt | tartandó árverésen eladatni log. m i.
leendő eszközlésért- Kikiállási ár a fentebb kitelt becsár Jf 0^  Й  dM rt 1Й oorcílu

1913. ül július hé hó 25. namiuk í. i. 10 iriji | me|ynek 2/3 nál alacsonyabb áron el nem :ЬГ 2 atltí i t m r t i a f m a
határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szán- adh’ tó. М ы  faho
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. Árverezni kívánók tartoznak a becsár j* P
hogy az érinteti ingóságok az 1881. évi. LX l0°/,-át készpénzben vagy óvadékképes pa- * i r / i T
t. c. 107 és 108. §-a értelmében készpénz- j pírban a kiküldött kezéhez letenni. ^
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron, Perlak, 1913. máj. 20 673,
alul is el fognak adatni. ттвштшттттлтттштятвтт/т в0 тттвтшттшявтттФттттвт0 тт тттшштвшт
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n S T é z  m in t  s ó r v k ö t í  A  b o z y .  p « -

SFHSATlfkS TALALMAHÜ I kir. közjegyzői kamara 2441913. sz. határozatával Bányay Vince
11 K érjen  „ J ' k ö z je g y z ő -h e ly e t te s t  d r . N o sz lo p y  G á sp á r  р « Ш  k ir .  k ő z je g y z ö

z á r .  e o r it tk e a n  „ОГ10Ш .Ш ...П  kü ld j á l la n d ó  h e ly e t t e s é ü l  l 9 i3 . é v i  | u l i u s  h o  6 .  n a p j á t ó l  k ez d ő d ő

POLLITZER M H P i L A M M  Nagykanizsa, 1913. évi juiius hó 12.
sp e c iá lis  o rvosi ren d e lő in téze t A kiadmány hiteléül:
BHW8T. VII., Wlfai-n» 10. fflwld. “  S z é k á c s  P á l  s. k. e lő a d ó . . H o r v á t h  kiadó.

0 0 0 0 © 0 ® @ © 0 0 í a 0 0 ö ö @ ©  ............................ .. ................................ ' .................................. ...  ...................
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2569 tkv. 1913. I
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhirré4eszi, hogy Gráner Tesstvérek 
Csáktornyái cég Mlinarecz Vince alsópusztaíai 
most perlaki lakos elleni végrehajtási ügyé
ben 70 kor. 62 tőke, ennek 1912. évi jun. 
hó 1-ik napjától járó 5% kamata, 32 kor. 
90 f. eddigi, 13 kor. 30 í. árverés kérési 
költség behajtása végett a nagykanizsai kir. 
törvényszék, a perlaki kir. járásbíróság terü
letén fekvő, 1. a perlaki 12850 sztkvben 
felvett 2928/2 hrsz. ingatlannak В 4 sorsz. 
a. fele 345 kor., 2. az u. o. 843 sztkvben 
felv. 2935, 2961/a és 2947/b hrsz. 2650 
hrsz. ingatlanokra 1185 kor., összesen 1530 
kor. kikiáltási árban mint becsárban 

1913. évi augusztus hó 7-lk napján d. e. 10 órakor 
a perlaki kir. jbiróság tkvi hivatalában dr. 
Kovács Lipót Csáktornyái ügyvéd vagy he- j 
lyetteseközbenjöttével megtartandó árverésen1 
eladatni foguak.

Megjegyzi a tkvi hatóság, hogy a perlaki 
843 sztkvben az 5949/1881 sz. végzéssel 
Novak Mihály javára bekebelezett haszon- 
élvezeti szolgalmi jog az árverés által nem 
érintetik.

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

Árverezni kívánók tartoznak a becsár | 
10% készpénzben vagy óvadékképes pa-,1 
pírban a kiküldött kezéhez letenni I

РеНяк, 1913. máj. 3. 675 I
388,389 sz. 1913. végrh. }

Árverési hirdetmény. \
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.1 

évi LX. l-cz. 102. § a értelmében ezennel I 
közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. tör-; I 
vényszék 1913. évi P. 5352, 5316. számú I 
végzése következtében Halics Lipót nagyka-1| 
nizsai cég javára 2117 és 800 К s jár. 11 
erejéig 1913. évi junius hó 25-én foganalo-|J 
eitott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt I 
és 2544 kor. 86 f.-re becsült üzle felszerel-jj 
Vények rövid és fűszeráruból álló ingóságok I 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. 
járásbíróság 1913 ik évi V. 346 és 343/3. 
sz. végzése folytán 2117 és 800 kor. tőke- 
követelések és ennek járulékai erejéig Csák
tornyán T&ubl-féle házban leendő eszköz
lésére

1913. évi julius hó 22-ik napjának d. e. 9 órájára
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni. Ezeu árverés az 
eddigi összes foglaltató* érdekében szintén 
megtartatni fog.

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

Csáktornya, 1913. jul. 9. 672

1  W a ggon  (1000 к  l g .—5 öl) 1912/13 1 v a g g o n  (1000 k g .= 5  k la l t e r  1912/13
é v i  t é l i  v á g á s ú  g o d i s n j o  z im sk o  s é c a n j e

t h a s á b -  é s  d o r o n g  h i n n i e  i  k i j a v í t  h u k o -  
b i i k k t a ,t ő i g  у  l a  » «

, , , ,  , ,  125 к  ú r im , n a  c s á k t o r n y a i s k o  z e l i e z -
125 k o ro n a , я Csáktornya, v a s n t ,  ál- ni6ko n a s t a v l j e n o .
t o m a s r a  á l l í t v a .  д  s e  к  G n t s v e r u a l t u n g

M e g r e n d e l é s e k  G u t s v e r w a i t u n y  K t e n o v n i k ,  z n d n ja  p o s t a  i v a n e c  
K l e u o v n i k 9 u. p . i v a n e c  in t é z e n d ö k . r a v n a ju .

U g y a n ez en  u r a d a lo m  d u b r a v a i  e r - Такаj s e  p r i  o v im  v l a s t e l i n s t v o  и  d u b -
d e j é b e n  ( I v a n e c  m e l l e t t )  f e n n t i  fá k  r a v a i sk im  l o g u  (k r a j I v a n e c ) g o r n ju  
e g y e s  m é t e r e n k in t  i s  e la d a tn a k . d r é v i  s e  i p o  j e d n im  m e t r u  s e  p r o d a j u .

A Jókai-utcai 9. számú ház — a mai igényeknek megfe
lelően építve — áthelyezés miatt jutányosán eladó.

Bővebbet ugyanott. 6tó s t

Csáktornya, 1913. julius 20. »MURAKÖZ« 29. szám.

DrnrtrnCC e g é s z s é g ü g y i cigaretta hüvely és papír anconarcotíco 
FIU31CUU vattával ♦ Kapható: Fischel Fülöp (STRAUSZ SÁNDOR) papirkereskedeseben Csáktornyán

Nyomatott Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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