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Цурупп  munka szeretedére kellene nevelnünk. Nálunk munkakör, mely a maga, habár kicsiny és
öZeZOn. nagyon szeretik az emberek díszből, hiúság- alárendelt jelentőségében is ne lenne vég-

Véget ért a szünidő, az utcán lépten- ból nobile officiumokat elfogadni, de, hogy eredményében a hazának és városunknak 
nyomon a kis muzsafi mosolygó arcára a polgártársak keresetlen, avagy keresett is hasznára.
bukkanunk, aki vadonatúj könyvének lap- bizalma érdem vagy stréberséggel szerzett Ez hasson át mindenkit, de főleg azokat, 
jait forgatja s Madách végakkordja szerint közéleti megbízatásnak meg is kell felelni akiket hivatás a közért való munkába álll- 
bizva-bizással megy a tudományok csarnokába, és azért komolyan meg is kell dolgozni — totl, mert valóban nagyon laza lelkiismeretű 
És mikor az iskolák csarnokai megnyílnak, ezt minálunk, ahol a kötelesség iránt való embei az, aki a közmunka vonalában csak 
vele együtt a tespedő közélet mozdulatlan éber lelkiismeret hiányzik — nem tudják, a polgári kitüntetés előnyét élvezi, de sem- 
tükre hullámzásba jön, hazatérnek a nyaraló És mennyi intézményünk szenved általa! mit sem tesz a közboldogságért, azokért a 
íecskék, a tanyázó gazdák, a városi magisz- Újult erővel, friss munkakedvvet és nagy szociális kérdésekért, amelyek ajtónkat 
trátus is teljes immár mindenütt, ahol a ami a legtöbb: munkaszeretettel jöttünk döngetik.
közélet terén tevékenykedni kell, a dologba haza s valóban alig volna másra szüksé- ------------- -
állás előkészületei látszanak. ígünk, mint arra, hogy elhatározásunk mel- _ т .

Mérlegelni lehelne, hogy vájjon az a lett szilárdan kitartsunk. Hacsak a magunk K Ü L Ö N  F E L E K .
minden nyáron és mindig erősebben mu-j pátriáján tekintünk is szét. mennyi léibe- -------
tatkozó közéleti elernyülés a mi nagy el-;hagyott alkotásra, mennyi szükséges intéz- S z o m o rú s á g  • • •
maradottságunk közepette vájjon célirányos mény hiányára kell bukkannunk. Egész szomorúság ütött tanyát
dolog-e? Nem kellene nekünk folyamatos serege születik az életrevaló ideáknak, de Az egész világon,
és soha meg nem szűnő munkát végezni, valamennyinek véget vet az ősi magyar Még Aа ‘ш /virágon dUbb т&Г
hogy a haladás útján maradjunk? De legyünk közöny, a Pató Pál úr tétovázó holnapra Nem visszhangozik’я* erdő
emberek és valljuk be, hogy a mi klimatikus hagyása. Ez a holnapra hagyás az életre- s nem tTilinád^e^í rétet
viszonyaink melleit nyarantszaka folyamatos való és szükséges ideáknak jégretétele, min- Pittypaiatty szaváról.
szellemi munkát kívánni megállás és mun- den maradiságunk oka, vajha ezen a téren Neszteienség haiigaugság,
kaszünet nélkül, embertelenség és csak javulás lehetne és erőnk számbavételével Kedvtéienség járja,
szokjunk hozzá ahhoz, hogy a hivatalok az erőknek tervszerű lejlesztésével, egyúttal Аж emnSlrtnekyegymAara,
zsaluit is leeresztik nyáron s legfeljebb a'pedig tervszerű programmal is egymásután- Se barátság, se szeretet,
kurrens munkákat végzik izzadó üstökkel ban meg tudnánk valósítani azokat az intéz- yincs^itőVaVemberi^ziv
az erre Ítélt hivatalnokok. ményeket, melyek városunkat valójában is Felbuzdulna, éled.

Szokjunk hozzá, hogy a szeptember várossá tennék. Fenn ia úgy VAn. vihAT viüAm
hónap állítja a munka vonalába a társa- A nyáron ásítás, unalom és tespedés Válnak le az égről,
dalmat és a munka végrehajtására hivatott ülte meg a közéletet s ebben a helyzetben St,nU'Egydki’s hnapsütésbői —
közegeket is. De aztán ez a munkába állás kinek lett volna kedve a közért hiábavaló Hogy a menykő ütné agyon
a legjobb teltétellel következzék is be! munkába kezdeni. Szeretjük hinni, hogy Nem £*tgr*egy ^ftóÁtt,
Minálunk nagyon sok a hivatalos és a csinált1 igazi szezon kezdődik: a munka szezonja. Nem egy rossz nadrágot.
ünnep és általában egész társadalmunkat a S valóban igaz, hogy nincs olyan igénytelen J u l iu s ,

Ami magyarul annyit tesz: tást sem tesz az alatt az egy év alatt, annak
A  R a l s t o n ,  Fel is forog kilátása lehet rá, hogy be kerül a fényes palotába :

le forog ötödiknek.
Kicsapott a Balaton a Mi lelhette a Balatont, a szekérnek kereke, Nohát, több se kellett Nichon asszonyainak.

Medréből. Mi lelte? férjbe* Sei Hallgattak ettől a perctől kezdve, mint a csuka
Mint mikor a vad felrebben Mért haragos, mért oly borús nincs annak egy varsában. Talán inég ha tűvel szurkálták volna is

Fektéből, A kedve? csepp esze. őket, se adtak volna egy csipetnyi hangot sem.
Nagy haraggal lépett ki a Ahány kőszvény, zsába, Javában folyt az ének, amikor útjukat állta Igen ám, csakhogy most meg a férfiaknak

Partjára, ffekély hosszú bambusz botjával a Kadusa (elöljáró) s gyűlt meg otthon a baja. Akárhogy forszírozták
Megdöbbent az ember, zúgó Van Pesten, botjával felfele bökve az ég felé, ezeket mondta a a dolgot, se szó, se beszéd, se jó napot, ее fogadj

Hangjára. M ind ott tetreng, benne fürdik josipói asszonyoknak : Isten, asszonynéptől egy árva szót kicsikarni nem
Napesten. Egy 8z6t se többet josinói lányok, asszonyok, lehetett.

Z o m b o ry  G y u la .  mert па8У veszedelem lehetne belőle 1 A gyerekek is sírtak, rílak, nem volt, aki
* * * Ebben a minutában hirdetik ki az egész egy altató dalt elénekelt volna a kis bambusz-

----------  Nichon földön a fényes Mikadó parancsát, hogy! bölcső fölött, nem volt, aki enni szólította volria
mától fogva egy álló esztendeig szólásra ne nyissa j őket s az asszonyok legfeljebb úgy integettek kéz- A néma asszonyok. egyetlen asszony se a száját, mert nagy gyáez érte zel, fejjel, amiből nagysokára lehetett eligazodni,

J  a fényes Mikadót, ötödik felesége, a gyenge Kuseja hogy mire is céloz az az integetés?
— Ja p á n  m ese. — (harmat) meghalt, aki legdrágább kedvence volt a A helyzet kezdett tűrhetetlenné válni, úgy

Irta Zo m b o ry G yula. Miksádnak, akit az istenek örökké éltessenek és annyira, hogy Nichon férfiai elhatározták kérvényt
soha el ne fogyjon theája, rizse. küldeni be a császárhoz, hogy a gyászidőt rövi-

A josinói asszonyok pamutszedésból jöttek E szavaknál mélyen földig hajolt a Kadusa dítse vagy szüntesse be, mert az országban meg-
hazafelé, a falu egész női népe s egy zümmögő, s bambusz kalapjával háromszor érintette a földet, akad az életrend. Csupa néma asszonnyal lehe- 
keleti tónusu dalt énekeltek, mely betöltötte az mint mikor valaki födót tesz a fazékra. tétlen boldogulni, belebódulnak az integetésbe;
egész vidéket. Énekeltek egy száz esztendős japán Az asszonyok megdöbbenéssel hallgatták a már is annyi kalamitás lörtént, hogy bten a meg-
népnótát, mely mégis mindig új az új nemzedék-1 parancsot s szörnyű gondolat volt nekik az, bogy mondhatója. Olyan is akadt, aki az integetést
nek. Ez volt a nóta : bár eddig is kevés joguk volt a beszédre, most rosszul magyarázta s beb ugrott a kútba.

meg egy álló évig egyetlen szóra sem nyithatják Hogy a kegyelmi kérvénynek nagyobb súlya
rmna toro ajkaikat. Asszonyra nagyobb csapás alig képzelhető, legyen, elhatározták Nichon férfiai, hogy deputációt
mako wito * A Kadusa folytatta. menesztetlek a császárhoz я azt a deputációt nem
hirusin, A fényes Mikadó. kinek kegyelme, irgalma eresztik csak úgy üres kézzel, hanem kiválogatják
ki,u riku éppen olyan nagy, mint a dzaindzsiui szikla orma, az ország 100 legszebb hófehér bárányát, 100
вето wa° megígérte, hogy aki Nichon asszonyai közűi leg darab hófehér kecskegidát s úgy járulnak a császár
tamurin. jobban betartja a parancsot és egy árva kukkan- ielé ajándékkal megrakódva.

X X X  évfolyam._______________  Csáktornya, 1913. augusztus 31-én. 35. szám.
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— Tízéves találkozó. A Csáktornyái áll.! — Iskolai értesítés. A latin tanfolyam- niillik az első, ki a Balatonnak hasonlatos- 
tanítóképző-mlézetben 1903-ban végzett ta- mai kapcsolatos Csáktornyái m. kir. áll polg. ságát a tengerrel tudományos alapon bebi- 
nítók közűi tizen találkozóra gyűltek egybe fiú- és leányiskolában az 1913/14-ik tanévre zonyította, és külföldön ismertté tette, пи- 
f. hó 26 án Csáktornyán, az állami taníló- vonatkozó beiratások szept. 1, 2, 3 és 4-ik által az egész Balaton vidéke föllendülést 
képző-intézetben. Megjelentek : Baltavári Imre napjain d. e. 8 — 1 2  óráig eszközöltetnek. A nyert. Az ünnepségen az ünnepi beszédet 
szombathelyi, Gyurzsa Béla hornokterenvei, javítóvizsgálatok a fiúiskolában szept. l  én, Pető János dr. balatonfüredi fürdőorvos 
Horényi Károly drávakeresztúri, Király Mi- a leányiskolában 2 -án d. u. 2 órakor tar- mondotta.
hály mitrovicai, Kovács József gelsei, Pásztor tatnak. Szept. 5-én magánvizsgálat, 6 -án — Beiratások. A helybeli áll. tanító- 
István gyöngyösszentkereszti, Szakáll Imre pedig tantárgykülömbözeti vizsgálat lesz. A képző-intézettel kapcsolatos gyakorló iskola 
sátoraljaújhelyi, Végh Mihály és Vida József tanévet megnyitó ünnepélyes isteni tisztelet I —VI. osztályaiban a beiratkozás szeptember 
zanati tanítók. Oslay Márton lipiki tanító (Vem Sancte) szept. 8 -án d. e. 11 órakor lesz, a 1, 2 és 3-án történik, naponként 8  — 10 
táviratilag üdvözölte a találkozókat. A meg- tanítás pedig 9-én kezdődik. A beiratáskor óráig; a gazdasági ismétlő iskolában pedig 
jelent tanítók volt tanáraiknál, Margitai Jó- a tanulók szülőik vagy azok helyettesei ki- 2  és 3-án 1 0 — 11-ig. Figyelmeztettetnek a 
zsef volt és Zrínyi Károly jelenlegi igazgató- séretében személyesen tartoznak megjelenni szülők, hogy a gyakorló iskolába való bé
nái tisztelegtek, majd templomban istenlisz- s bizonyítványukat az igazgatónak bemutatni, iratkozással siessenek, mert ez iskolában a 
teleten jelentek meg s utána a tanítóképző- Azon tanulók pedig, akik a polg. iskolába beiratkozás csak bizonyos számig töilénhetik. 
intézetben gyűlést tartottak, amikor a két először iratkoznak be, a beiratás alkalmával — Állandó mozi. A Rákóczi-utcai mozi
elhunyt iskolatársról megemlékezve, elhatá-j születési- és újraoltási bizonyítványukat is ban a múlt héten a következő programmal 
rozták, hogy tiz év múlva újból találkoznak kötelesek bemutatni. Tandíj és egyéb járu- volt előadás: Gaumont híradó, Bonnot el- 
Csáktornyán. A gyűlést barátságos ebéd kö- lékok címén a tanulók összesen 1 2  К -t fogatása, Vándorszínészet Soroksáron (humo- 
vette a Deutsch-féle vendéglőben, melyen a fizetnek. A szegénysorsú, szorgalmas és jó ros), Mágnes (humoros); A halál varieté 
volt tauárok is résztvettek. magavíseletü tanulók tandíjmentességért fo- vagy a morfinista, árlista dráma 4  telvo-

— Uj körjegyzőségek. A m. kir. belügy- lyamodhatnak. A szegénységi és iskolai bi- násban. Szeptember 7-én egész nap a Quo 
miniszter a dékánfaival és tüskeszentgyörgyi zonyílvánnyal felszerelt kérvényeket a kir. 1 Vadist adják. Délelőtt a diákság részére lesz- 
körjegyzőségek ketté választásával két új tanfelőgyelőséghez kell címezni s a beiratás nek előadások.
körjegyzőség felállítását engedélyezte Damása alkalmával az igazgatónál kell benyújtani. — Allatdijazás. Légrádon, mint irtuk, 
és Hodosány székhellyel. Az új körjegyzői A latin tanfolyamon résztvevő polg. fiú- és f. hó 23-án tenyészállatdíjazás volt a Zala- 
állásokat f. évi október hó 1 -ére fel is ál- leányiskolái tanulók a m. kir. vallás- és vármegyei Gizdasági Egyesület rendezése 
lítják. A pályázati hirdetmény alapján a közoktatásügyi Miniszter úr őnagvméltósá- mellett. A díjazáson az egyesületet FíandoríTer 
választásokat szeptember hó vége felé ej- gának e tárgyban kiadott rendelete érteimé- Ignác gazd. felügyelő és Sárközy Viktor titkár 
t»k meg. ben abban az előnyben részesülnek, hogy képviselte. Di|akat adtak : a földművelési mi-

— Tanítóválasztás. A víziszentgvörgyi j évenként és osztályonként, sőt egyszerre mszter (300 К), a nagykanizsai gazdakör (40
községi iskolánál újonnan rendszeresített több osztályból is vagy a nagykanizsai vagy K) s Légrád község (20 K). A bíráló-bizott- 
második tanítói állást f. hó 28-án töltötték a zalaegerszegi főgimnáziumban közérvé- ságok elnökei VioszFerenc nagykanizsajáráai 
be választás útján. Tizenhat folyamodó közűi nyességü vizsgálatot tehetnek. A latin tan főszolgabíró és Juk József esperes-plébános 
Behoimk Győző oki. tanítói, a Csáktornyái folyamon résztvenni kívánó tanulók szintén voltak. Díjat nyerlek : Prémecz András, Hor- 
áll. tanítóképző intézet most végzett nővén- j az igazgatónál tartoznak jelentkezni. Csák- válh Olivér, Zsinicz Lőrinc, Lubics Antal, 
dékét, választotta meg a községi iskolaszék, tornya, 1913. aug. 28. Az igazgatóság. Horváth András, Rendics Imre (2 díj), Kopácsi \s 
egyhangúlag. A választást Szirmai Miksa kir. — Д gyógyszeréázgyakornokoskodás Márton, Perlaki György (2 díj), Radics 1st- 
tanfelügyelő vezette. szabályozása. A vallás- és közoktatásügyi vánné, Pecsét János; Fábián Gyula, Ősziét

— Halálozás. Megilletődve vettük a minisztertől a vármegye alispánjához leér- Lajos, Szabó Miklós, Sznopek Józsefné. Topo- 
gyászjelentést, hogy Magdils László budapesti kezelt rendelet értelmében a gyógyszerészek lonczy Mihályné, Auer Ferenc és Pécsi Mihály, 
déli vasúti hivatalnok í hó 26-án, életének gyakornokokat csakis miniszteri engedéllyel A díjazást társasvacsora követte s táncmu- 
31-ik évében, jobblélre szenderűlt. 28 án tarthatnak. S egyben rendelkezik a miniszter, latság fejezte be.
helyezték el Budapesten a farkasréti teme- hogy azok a gyógyszertár-tulajdonosok, akik — Tiltakozása magyar állampolgárság 
oben orok nyugalomra. Magdils László a az új szabályzat 1 . szakaszában foglalt ren- ellen. Muraszombaton kínos feltűnést kelt egy 

Csáktornyái állomáson volt éveken keresztül delkezést figyelmen kívül hagyva gyógy- kipattant titok, amelyet eddig Vogler János szé- 
vasuli hivatalnok s mindenfelé közszeretet- szerészgyakornok tartási jogért hozzá nem csenykuti savanyuvizíorrástulajdonos, meg a
nek örvendett. Nyugodjék bekeben ._______ tolyamodtak, december 15-ig adják be kér- luttenbergi cs. és kir. járási kapitányság őriz-

,  ̂ vényüket. Azok pedig, akik most akár a Vogler honossága dolgában hatósági el-
AScsis szívesen látta a dotációt, még lolV«ni°dá8 dnmlasztása miatt, akár a róluk járás indul! meg s ennek során élénken 

szívesebben a kecskéket, birkákat s egyben fel- Ш  Je,enleö. hiányossága miall jogot nem vitatta osztrák állampolgárságát. Protestálok 
szabadította Nichon asszonyait a tilalom alól s пУег*ек. a már náluk működő gyakornokot az ellen — irta egyik beadványában — hogy 
újra pörögtek a kis piros nyelvek, csacsoglak a mindaddig, mig az illető a reá nézve köte- ungern magyar állampolgárnak tartsanak! A 
kis duzzadt ajkak s a fejbólintásokra nem ugrott lező gyakornoki időt teljesen ki nem tölti, beadvány lekerült a muraszombati szolga-
"  Igen ^ámVcsakhogy az asszonyokat bizonyos “ U'a'm?l4sba‘l 'arlhalják és tovább képez- bírósághoz s így pállani ki a szécsénvkuli 
keserű csalódás is érte ezzel a császári pátenssel, llk ’ u| gyakornokot azonban ezentúl mind- savanyuvizforrás tulajdonosának tiltakozása, 
mert egyszerre el lettek ütve annak a leményke- mig erre engedélyt nem kaptak, fel akit Muraszombat vidékén nagy tiszteletben
désétól, hogy be is juthatnának a fényes palotába Iiem vehetnek. Az összes erre vonatkozó tartottak s a legnagyobb magyarok egviké- 
ötödiknek. úlbaigazítások az 1912. évi 105597. sz. a. n^k ismerlek, aki annak idején magyar
annyit fognak beszélni! zsOrlolMni, "palloisn^eg^! kib<^ 011 ^abályzatban foglaltatnak. j norozó-bizottság előtt állott s így kétségtelenül 
nap, hogy beb-fájul a férfiak füle, feje. , Wplan. A zágrábi érsek а Ко- magyar állampolgár. A protestáció pikan-

Úgy is lón. torban megüresedett kápláni állásra Füstös tériája az, hogy Vogler, a petánci savanyu-
Hossza, vége nem volt Nichon földön az Adám káplánt helyezte át Terezovácról vizforrás tulajdonosa, aki piros-fehér-zöld 

S ' Ä Ä Ä ,i X  ,J. Í ^ . “  SzlaVoni,lbó1' Örömmel hozzuk nyilvános- színben nyomatott címkével .Pártoljuk a 
másikba; eUöí az örökös zsinajtól, lármától fel* u**!?.” ' .**. Й‘Ье|УМЙа1- mert az új káplán hazai ipart, jelzéssel próbálja ellensúlyozni 
fordult a ház, a szárnyasok kimenekültek a mezőre, ' tulajdonságokkal megáldott magyar a külföldi konkurenciát. A muraszombatiak 
kecske, birka széjjelszaladtak s az emberek a eml)er’ melyből kifolyólag, azt hisszük, az részéről azonban megkapta a méltó választ 
lehetlek^** lllenekü,tek’ aho1 le8a,ább csendben érsek ezen intézkedése közmegnyugvást log Vogler úr. Beszüntették a petánci viz fo-
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csak akkor beszélhet, ha kérdezik, akkor is a r - * ^  szoborral gazdagabb. Balaton- donosa nem érdemli meg, hogy vagyonának
legszükségesebb szavakra szóiítkozhatik; azóta így ÍJlreden ,eP*ezték le folyó hó 24-én a Deák gyarapításában segítségére legyünk.
is maradt ez a rendelet sértetlenül, a japánnők Ferenc sétatéren Mangold Henrik dr szobrát _ TíÍ7 d „ i • • . . . r , A
igen keveset, sót alig beszelnek, hacsaí m.guk fényes ünnepség kíséretében. MangodHe fk 2 2 -én e l ? ' f i  ó k L n ’Л  , к 
közt meg nem eresztenek egv-egy dalt vacv ecv dr ama „ iL íiiu , „ п • , .7 11. en 6  órakor kigyulladt Mihinek
hosszabb panaszt, melyben szomorú alárendeitsé- 1 demelte ki i  и ж  !  ей ademei alapján er- Klára Lakatos-utcában levő háza. A ház
güM sírják el egymásnak. (ü>d T e iL lé .e  k« m Х *л  ^ '° 4 '  Weje leí«P" ’ ^  » lűz továbbterjedéséi a |

fúrod fejleszlése korül szerzet! ö  volt tud- gyorsan megérkezett Uizoltóság megakadá-
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lyozta. Az épület nem volt biztosítva. A kár 
400 koronát meghalad. A tűzet ismét kis 
gyermekek okozták, akik a padláson tűzet 
raktak, hogy ott kukoricát süssenek. A gyer
mekek, midőn a tető lobogni kezdett, el
menekültek. íme ismét csak a szülők ha
nyagsága, gondatlansága okozta a szeren
csétlenséget, mert mindenre gondolnak, de 
gyermekeik nevelésével, gondozásával és 
felügyeletével éppen nem törődnek. A gyufát 
nem zárják el a gyermekek elöl, sőt öröm
mel és mosollyal nézik a kis éretlen fickó
kat midőn cigarettára gyújtanak s utca
hosszat eregetik a bodor füstöt. A kereske
dőknek is több felügyeletet kellene alkalma- 
zottaikra fordítani, hogy csak felnőtteknek 
adjanak gyufát és cigarettát kezökbe. Ajánl- 
)uk ezt az illető hatóságok figyelmébe is, 
hogy vegyék ki ők is részüket az ellenőr
zésből, mert az iskola egyedül nem képes 
mindent megoldani.

— Tenyészállatok díjazása. Múlt hétfőn 
dr. Sághváry Jenő perlaki főszolgabiró elnök
lete alatt a Zalavármegyei Gazdasági Egye
sület, a perlaki járás mezőgazdasági bizottsága 
és Vida János gazdasági egyesületi segéd 
titkár közreműködésével tenyészállat-dijazást 
tartott. A perlaki járás gazdái mintegy 65—70 
tehenet és 35—40 üszőt hajtottok fel. A 
felhajtot állatok úgy számban mint minőség
ben minden várakozást felülmúltak. A mi a 
bizottságot annál is inkább meglepte, mert 
a hires muraközi lótenyésztés mellett ily 
fejlett szarvasmarha-tenyésztésre nem számi- 
totl. A díjazás a gazdákra igen jó hatást 
tett s a szarvasmarha tenyésztés érdekében 
kívánatos volna minden évben díjazással 
buzdítani a szorgalmas horvátajkú, de magyar 
érzelmű lakosságot.

— Pályázati hirdetmény. A soproni ke
reskedelmi és iparkamara a budapesti Keleti 
Kereskedelmi Akadémia kerületbeli hallgatói 
számára 600, szóval hatszáz koronás ösz
töndíjat alapított, mely ösztöndíjra ezennel 
pályázatot hirdetünk! Erre az ösztöndíjra 
csakis a kamarai kerületben (Moson, Sopron, 
Vas és Zalamegye és Sopron sz. kir. város 
illetőséggel bíró szegénysorsú és valamely 
felső kereskedelmi iskolát avagy a »Keleti 
Akadémiát első évfolyamát kiváló sikerrel 
végzett hallgatók pályázhatnak. A pályázati 
kérvény legkésőbb 1913. évi szeptember hó 
12-ig nyújtandók be az akadémiai igazgató
ságnál.

— Méhek etetése. Az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület közbenjárására a pénz
ügyminiszter a földművelésügyi miniszter 
hozzájárulásával 3000 métermázsa denatu
rált nyerscukrot engedelmezett méhek ete
tésére. Megrendelőlapért és megfelelő utasí
tásért az Orsz. Magy. Méhészeti Egyesület 
(Budapest, IX, Üllői-út 25. I.) elnökségéhez 
kell fordulni.

— Óvatosság az ismeretlen külföldi 
cégekkel szemben. A londoni Osztrák-Magyar 
kereskedelmi és iparkamara jelentése szerint 
épen a legutóbbi időben a monarchia két 
államából arra visszavezetendő számos panasz 
érkezik, miszerint magyar és osztrák cégek 
ottani szédelgő vállalkozások hírlapi hirde
tései, illetve üzleti ajánlatai alapján szerzett 
összeköttetések révén károsodást szenvednek. 
Állítólagos angol pénzügyi csoportok ugyanis 
a magyar, illetve osztrák napilapok útján 
sűrűn szoktak aján atot tenni iparvállalatok
nak angol részvénytársaságokká való átala
kítására vonatkozólag és gyakran előfordul, 
hogy még jóhirű hazai ügynökök is a szó

ban forgó vállalkozásokkal ily hirdetmények 
következtében minden további kérdezősködés 
nélküljóhiszemüleg tárgyalásba bocsátkoznak. 
Már pedig azoknak, akik az angol viszo 
nyokkal a legkevésbé is ismerősek, jól kel
lene tudniok, hogy az Angliából felhívás 
nélkül, különösen hírlapi hirdetmények útján 
érkező üzleti ajánlatokkal szemben a leg
messzebbmenő óvatosság tanúsítandó. Ibson- 
lóképen többször előfordult, hogy egyes 
szédelgő cégek, melyek tevékenységüket igen 
gyakran az utóbbi időben Londonból vidéki 
városokba, mint Manchester, Liverpool, Brad
ford, Glasgow stb-be helyezték át, német 
nyelvű körlevelek útján könnyen szállítható 
értékesebb árúknál megmintázott ajánlatokat 
kértek, mely ajánlatokra cégeink mintákat, 
sőt árúkat is küldtek, ily módon nem egy 
esetben érzékenyen megkárosodván. A hazai 
cégeknek figyelmét felhívjuk tehát arra, hogy 
jóhirű angol cégek a legritkább esetben for
dulnak közvetlenül külföldi cégekhez, külö
nösen pedig, hogy levelezésükben a legrit
kább esetben használnak idegen nyelvet, 
miért is ajánlatos volna minden ily új köz
vetlen összeköttetésbe lépés előtt az illető cég 

I felől beható tudakozódást beszerezni.
— A gazdasági munkásbiztositás. A 

gazdasági munkások és cselédek baleset 
elleni biztosítása körül állandóan igen sok 
zavart okoz az 1907. évi XIX. és az 1912. 
évi VIII. törvénycikk egyes rendelkezéseinek 
eltérő magyarázata. Ezeket a zavarokat akarja 
megszüntetni az 1913. évi XX. törvénycikk 
életbeléptetése. A törvénycikkely a gazdasági 
cselédek és gépmunkások baleset elleni biz
tosítása és betegség esetében való ellátása 
körül irányadó törvényes rendelkezéseket 
tartalmazza. A törvénycikk életbelépését leirat
ban közölte a földmivelésügyi miniszter az 
összes megyei hatóságokkal.

— Milyen házakat építhetnek a kőműves 
mesterek? Az építőipari munkák beosztá
sával, a munkavállalás jogosultságának meg
állapításával sok hiba volt eddig. Ezen kíván 
a kereskedelemügyi miniszter egyelőre ren
delet útján segíteni. A rendelet megjegyzi, 
hogy az abban foglaltak a kés-zülő törvényt 
nem érintik. Megállapítja a rendelet, hogy 
kőművesmester oly földszintes házak építé
sét vállalhatja önállóan, amelyeknél »legszé
lesebb épületszárnyszélesség legfeljebb tizenöt 
méter s a legszelesebb traktusmélység felső 
felsztávola hat méter. Nagyobb építéseket 
csak építőmester felelőssége alatt végezhet. 
Ácsmester vállalhatja a házak faszerkezetű 
részeinek elkészítését, építhet favázas háza
kat is. Kőműves iparos városokban javító- 
és tatarozó munkát vállalhat, mely szerke
zeti munkát nem érint és nem jár földszint
nél magasabban építendő állvánnyal. Nagy- 
és kis községekben azonban építhet egyszerű 
szerkezetű egy, legfeljebb két szobás pince j 
nélküli házakat, azonban az ácsmunkát vál
lalnia nem szabad. Az ácsiparos jogosult az 
épület szerkezetét nem érintő javító és tata
rozó munkát önállóan végezni és azokat az 
ácsmunkákat, amelyeket kőműves iparosnak 
vállalnia nem szabad.

— A vadházasságok korlátozása. A 
belügyminiszter körrendeletét adott ki a me
gyei és városi árvaszékeknek, melyben meg
hagyja, hogy a kiskorúak közti vadházasságok , 
továbbterjedésének megakadályozása végett 
a szóban levő kiskorúak gyámjait szigorúan 
büntessék meg, ha azok »összeállójához« 
beleegyezésüket adták. Hasonló esetekben a 
büntetést a szülők ellen is alkalmazhatják.1

sőt jogukban áll a szülőket a szülői hatalom 
gyakorlásától is fölfüggeszteni. A rendelet 
kiadására az késztette a belügyminisztert, 
hogy a vadházasságok nagy azázaléKa kis
korúak Összeállásából származik.

— Legyek kípusztitása az istállókból. 
A fecske legjobb pusztítója a legyeknek. A 
gazda mindent kövessen el, hogy a fecskék 
minél több fészket rakjanak az istállóban. 
Egy gazda megfigyelte, hogy istállójában 17 
fecskeíészek volt s mindegyikben 4 —6 fiatal. 
Az istálló teljesen légymentes volt. A bir
tokos úgy segítette elő a fecskék fészek
rakását, hogy udvarára egy rakás agyagot 
hozatott és azt naponta meglocsolta, hogy a 
fecskék így könnyen hozzá férjenek a fészek
építés nyersanyagához.

I R O D A L O M .
— Horthy házassága cím alatt Szabó Zsig- 

mond dr., perlaki járásorvos, vaskos regényt írt. A 
regény muraközi vonatkozásai miatt számot tart
hat arra, hogy különösen a muraközi közönség 
pártolja a kitűnő tollú író ezen legújabb kiadvá
nyát. »Akétdsin« után, mely mindenfelé osztatlan 
elismeréssel találkozott, nem is lehet kétségünk az 
iránt, hogy ez az ügyes tollal megirt érdekfeszítő 
regény, melyet legközelebb érdemlegesen ismerte
tünk, a legszélesebb körökben el ne terjedjen. A 
csinos kötet ára 4 К s kapható szerzőnél Perlakon.

— K épes Hét. A Képes Hét legutóbbi száma 
a szokott díszes köntösben jelent meg. Tartalma 
nívós és érdekfeszítö. Aktuális közlemények mel
lett képeket hoz a nagyvilágból s Pesti mesék 
címén Budapestről. Apróbb elbeszélései: A Kolibri 
(Fráter Aladár), Vallomás (Biró Lajos), A nagy 
szerep (Frankó Zoltán) stb .; továbbá Zsoldos ér
dekfeszítő regényének, A csöndes patak folytatása. 
Érdekes olvasni valót nyújt A modern Kinu s 
Paál Job illusztrált cikke »Hogy készül a Fedák- 
film ?«. A Képes Hét előfizetési ára egész évre 10.80 
K. (Budapest, V., Visegrádi-u, 13/a.)

— A »Vasárnapi Újság- nagy érdekességű
képek nagy változatosságát közli az Esterházy 
hercegek kismartoni parkjáról, Szent István nap
járól Budapesten, a lövétei hegycsuszamlásról, a 
héthársi nevezetes templom négyszázados ünnepé
ről, a modern papírgyártásról, az elsülyesztett 
bolgár dunai flotilláról, Heltai főpolgármester te
metéséről stb. Szépirrdalmi olvasmányok : Lakatos 
László új eredeti regénye, Szabolcska Mihály és 
Pásztor Árpád versei, Szőllősi Zsigmond novellája, 
Grazia Deledda olasz regénye. Egyéb közlemények : 
Bebel Ágost és Péterfy Sándor arcképe és nekro
lógja s a rendes heti rovatok : Irodalom és művé
szet, sakkjáték, stb. — A »Vasárnapi Újság« előfize
tési ára negyedévre öt k o ro n  a , a »Világkróniká«- 
val együtt h a t  ko ro n a . (Bödapest, IV. kér., 
Egyetem-utca 4.)

— Pályázat. A Csáktornyái alsófokú 
iparostanonciskola előkészítő osztályában 
megüresedett óraadói állásra pályázat hirdet- 
tetik. A heti 4 órai elfoglaltságért 320 К 
fizetés jár. Horvát nyelvismeret szükséges. 
A bélyegtelen kérvények szeptember 8-ig az 
iparostanonciskola igazgatóságához nyújtan
dók be.

Szerkesztői üzenetek.
— T. J .  k á n t o r t a n i t ó  Belica. Kérését nem tel

jesíthetjük. Válaszát nem közölhetjük szószerint, annál ke
vésbé, mert válaszában beismerte, hogy a zarándokokat ve
zette, hogy ez önnek kötelessége volt s hogy a horvát je l
vényeket nem látta, bár megengedi, hogy némelyik búcsúi
nak a mellén ott díszeleghetett az. Mentségnek elég mentség 
ez, mert önről nem is tételeztük fel, hogy az ily dolgokat a 
maga részéről kezdeményezze — tudjuk honnan fuj a szél — f 
de még sincsen teljesen igazolva. Mint magyar embernek 
legalább is tiltakoznia kellene az efléle jelenségekkel szem
ben. Nem elég az iskolában a magyar tanitó kötelességeit 
teljesítenie, de mint kántor se térjen napirendre magyarsága 
tölött. Kövessen el mindent, hogy ily meealázó szereplésnek 
a jövőben sainálatraméltó eszköze ne legyen.
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zrnja moéi dobiti, dobro bi bilo barem onim lévő i na désno 8 — 1 0  centimetrov, za ovemi 
Jeden ruski uceniak Od novania Zitka. gazdom í gospodarom to probati, koji samo pák opet na osernnajst centimetrov dojde 

* ^ mekotu ili dvé mekole jesenske sétve imaju red. Po jedinim glavatica od pSenice ili od
Véé sem pisai, da z jednoga zrna more j svoj jm obiteljom bez vekáega stroáka bi «ita barem na 2 l/t centimeter glibleáe dojde 

se dobiti blizo tri jezero zrn. Sad büdem m0gjj to presaditi. Néma dvojbe vu tóm, da tak, da s jednom áibom ili klinom 9 — 11 
to pisai, kak je to moCi napraviti. ovak poséjani i presajeni 2 itek nebi donesel centimeter glibuke luknje déiamo i vu öve

Jeden ruski uCenjak, Demtschinsky, pro- na mekoti dvajstipet, tndeset melercentov luknje posadimo rastlinu. Ako je suáa i 
bal je tak páemcu povati, kak §u to pred zrnje, dakle vrédno je s tém posla iméti i zemlja je suha, pod veéer rastlino zalejati 
tri jezero létmi kinézeri povali. S ovim pos- nekoji teíak viáe potroSiti, jerbo jako se treba s takvom vodom, vu koji je jedna 
tupakom tri, Cetiriput tuliko páenice ili hr«i splati. Barem koji tak dőlaju vu ruskim, peta stran gnojáéice. Potrébno je to i za 
zraste. On je tak delal, da najpredi je jeden 0ni tak veliju tjeden dán opet napraviti. Na protuletje je-
falat zemlje posejal s páenicom ili hr«jom, Ravno zato, na kratkoma budemo opi* denput ili dvapul okopamo one rede, koji 
onda pák je presadil na rede dva-tri centi- sáli, kak se to déla, more biti najde se i su na osernnajst centimeter dalko jeden od 
metrov glibleáe, do drugoga kolenca. Ako je Vu Medjimurju takov gazda, koj barem na drugoga.
potrébno bilo, onda je í zalejal. Potlarn pák nekojini kvadrat klavtro bude to próbál i Poieg ruskoga pokusa jedno poséjano
jedenput ili dvapul je zalejal i tulikuput ako isbilja posvedoéil se bude, da to su né zrno more dati 1135— 1500 i do 2100 zrn.
okopal. Ia2 i, more biti drugo leto na vékáim falatu Pri nas na Magjarskom jeden je prohal ovak

Pri nas su takodjer nekojj gazdi lo zemlje bude ov postupak ütem Íj il i nam povati páenicu, na mekoti zemlje dvajsti i 
probali, ali véé su napré skriéali, da to 0vo dugovanje na znanje dal. iosem melercentov éisloga zrnja je dobii
okolo nas nije dober postupak, jerbo páenica Poleg novoga povanja, sétva za glava- Svikak je moéi na takvu sétvu 25 me- 
ili 2 ito dva-tri Ijedne potlarn se dozréli. Dakle tjcu sa(j se poéme Tak páenicu, kak i 2 ito tercentov raéunati, dakle vrédno je 30—40 
ravno onda se poéné zreliti, kad je pod na- sad treba posejati. Svaku íormu je slobodno te«akov viáe potroáiti na presajanje, na za- 
Sim zrakom naj vekáa vruéina, tak zvana sejati, ali itak je boláe na rede éetiri, pet lévanje i na kopanje, jerbo jako se to sve 
»kánikula.« Poleg toga zrnje vu veliki vru-jcentimetrov dalko jeden red od drugoga. na zadnje naplati. j j
Cini sahne, drobno ostane. Z vun toga pák Ovak bude sétva puno jakáa. Po sétvi na Koj pák ovak hoée probati fcitka povati, 
tuliko posla je stém, da nemoremo dosta I tri Ijedne je potrébno presajati. Miadu gla- j naj se zmisli, da samo na gnojni zem\ji 
teíakov zmoéi, s jednom rééjom niti probati vaticu tak zememo vun iz zemlje. da se more vékái plod postiéi. Demtschinsky tak 
je to prinas né vrédno. korenje ni strga. Sve skupa vu jednu korpu, piáé, da pervié néje ravno potrébno jako

To sve nije do kraja istina. Jeden naá koja na dno jeden centimeter na debeloma gnojiti, ali koj i drugo leto hoée na onoj
domorodec je letos to sprobal i tak piáé, superfosíat ima. spravimo. Odnesemu na istoj zemlji tak «itka povati, onda na svaki 
da poleg ruskoga uéenjaka poslupakom po* onu tablu, na koji saditi hoéemo i poémemo naéin dobro mora átalnim gnojom pognojiti, 
sadjena páenica predi se je dozrélila, kak se saditi. Vu takvu íormu se to sadi, da poleg toga pák joá na katastralnu mekotu 
poséjana. Barem néje smeti s jedne probe dva redi jeden od drugoga osem, deset tri metercentov superfosíata je potrébno 
na jedenput zakona napraviti. ali on tak centimetrov je dalko; poleg ovoga reda dojde reztepsti.
misli, da oni se vkanjuvleju, koji to veliju, jeden red na osernnajst centimetrov dalko. Ako se najde gazda. ko| bi to barem 
da posajeni «itek potlarn se zréli. Pokehdob Poleg toga dva redi su na osernnajst centi- na maloma próbál, prosimo ga, naj nam to 
pák s ovim postupakom tri, éetiriput viáe meter dalko, poleg ovih pák dva redi na na znanje da. ________

л 1 кл  Л 1 * * л A a* Ivrieme njegove financije stoje. I tak je onda smilujte se dobri gospodin Cochin te mi
A D 0 6  LO C ilina p rV l cu ü a c in . doálo, da je veéina tih siromakah u drugoj pomozitel«

Okolo sredine proílog stolietia bil je Polovici mieeec« posve mirno mimo njega Cochin duboko uzrujan, ali vieran
med klerikus, u Simunariumu sv. Sulpice u ProS1\  bez da 1,1 bdl z“  ™ l° s,l,' |u sy°J°] navad,, potegne pon.zno Skrl,ak .z 
Parizu takajäe potlaSnji abbé Cochin u naiiku. zapr08lh jer 8U znal'- da do P<*etka dojdu- glave duboko se naklom, kak da hoCe red:
_ .. . éeg mieseca, dók mu otac n]egovih navadnih tvoja proánja je badava, mon «epi su pusti
To su bili dijak], koj. su se za svedeniCk. dvade8et forintih nepoga|jP, üglhnu „jegovi i suhi.
stahä pripravliali, kak i danas kod nas к 1е-1гер( pustj kak pustara a 9Uhi kak prpr. Ako >Ah, _ vikne nesrelna 2ena — ■ nu-
rikuái, samo tum razlikum, da naái danaánji n„ k ip ödp kni 4Írnm«k „  fakn np. „ nHnn , , An . . k , ";.8r*ma zena
kleriknái nosp vpé kakti diiaki svpépnickn P K J ^  k0J 8,romak u tak0  nez8°dno derte me posluhmte. Mi doma smo zapuá-klerkuái nőse c kakti d jaki veceniCku i vrieme ,pak pokuáal svoju sreéu te ga ceni moi mu^ nemre niede dobiti dielo.
halu, a on. sv. Sulp.ce su se nos.I, cmlno I rosi| za kakovu podporu. onda je naá Naáe dvoje diece je IbeLno a veé dva dana

Ä “ b l l ^ ^ M h V« Ä 5 “  d0bri CüChl"  P° ,eg,,Ul 12 * laVe Skr,Íaka ,e n T a j le b V 6 D° ’ aV C
dáreíljivosti naprama siromakom. Njegov l j -e L s t ^ T l h o m  '°  ^  ^  Cochin se malo zaustavi. .BoSe moj.
otac, nieki stari drZavni savietnik, daval mu K1. . , , , ' ж , ,  , — ve*i — *kaj smo émeéi u toj skrajnjoj
je po dvadeset forintih na miesec za zabavu. . . N'eko8 danai kada ba^ nije bilo ákole, nevolji i potreboé. . . . .  Ali ja vas draga
Öve Deneze ie rnladi diiak Cochin odmah j 8 ^ИП na nesre<íu Pal na gospa uvieravam, da némám niti jednogauve peneze je rnladi dijak Kocnm odmah dal ka je priljöno protl koncu mie. fi|i a e
na male novce prom.en.l a ov. su onda 8(a|a je jedna íena vanj ulici "  , Ah Bo?e. -  véli ?ena -  »Nisam
presl. u íepove e.romaSk.b, . nevoljn.h. pr(,d si, „unarjumom. Bi|o je odto, da su se zmislila da smo na koncu mieseca
Posliedice öve njegove dareZljivosti su bile v r |0 va*ne okolnosli prinukale ienu baá u a|| j0  nepaCi nikai Vi sie na doI evetca I
le .da su okolo dvadesetoga vei njegovi *epi ,ak nepovljno vrieme dareíljivoga mladiía j  L  o l  doCena da akó vi v äe lpove

nevoljmh se preselili. ^ Jezln mu« je bil bez zasluíbe. dvoje diece meine, kaj vi onda najdete «
Dobroga naáega klerikuáa od sv. Sulpice bolestno a kiáta prazna — bez kruha-----  Ganul njezinemi rieémi i njezinom

su véé svi siromaki onoga diéta varaäa, gde Kad je mladié iz áimunariuma na proánjom, hotel je «епи о istinitosti svoje 
je áimunarium bil, poznali tak, da su isto ulicu stupil hoteéi iti na áetnju, dojde «ena tvrdnje, da najme néma baá niti Alira u
tak kak i on sam, dobro znali, kak u kője k njemu te ga priéme plaéué prositi: »Ah|2epu, uvieriti tim da ée pred njom preobr-

X X X . god, teőaj.__________________ Csáktornya, 1913. augustuS 31-ga._______________ Br°j 3o‘
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Mir balkanskoga naroda.
Lanjsko lelő oktobra meseca velika óuda 

je poötigia céloga svéta. Mala, jako mala 
Crnagora mobilizérala je célú svoju solda-
C.ju po priliki dvajstipet jezer órnogorcov 
i poóela je na turCina vdirati. To je bilo 
znamenje balkancom Odmah su poóeli svi 
proli turóinu mobilizérati: Bulgaria, Srbia i 
Gróka. Céla Europa se zaóudila, da su bez 
znanja na savez slupili balkanci med sobom. 
Ali néje veruval niáói, da bi ovi mali orsagi 
tak s Céhali Turski orsag, rnakar su se od 
Cetiri strane navalili na njega. Onoga orsaga 
su potukli tak hitro, koj je pred nekojom | 
stotinom célú Europu vu strahu drZal. Po j 
óasu su jóé vékáé óude doéle: slrahovitnej 
bitke pri Kirkilisse í pred Lüle Burgasom,! 
kője su bulgurci zadobili TurCin je jednu 
bitku za drugom zgubil. Med tem toga savez 
je zavzel 150 jezer kvadratkilometrov od 
turskoga imanja. Slavni bulgarski beregi po 
ruCili su turóinom, da vu Konstantinápoly 
vdereju, ako jim nedaju prék Drinapolja. 
Turóinom je sve skup vu Europi зато 
konátantinapoljski vilajet ostal. Vu Londonu 
vu sesiji su lak zgovorili europanski posla- 
niki, da túréin mora prék dati Drinapolja, i 
mir napraviti, ako hoée si Konátantinapolja 
zadrZuti.

Túróin se je podloZil Europi i veó smo 
tak mislili, da kraj je boju. Opet je druga 
Cuda nas postigla. Prveéi prijatelji, tojest 
savez. posvadil se med sobom. jerbo né su 
se nad plienom rezdeliti mogli. Drugi savez 
su naöinili: Romania (koja je do sad mirna 
bila), Srbia i Gróka proli Bulgariji. Bulgaria, 
koja je vu boju najviée krvi pretoóila (sto 
jezer ljudstva je zgubila) nije mogla proti 
ovim dugó vojuvati i presiljena je bila za 
m r prositi. Mira su ov mesec sedmoga vu 
romanskim glavnim varaáu, Bukarestu, pod- 
pisali Mir je jako pobil Bulgariu. Doklam 
su grki petdeset jezer, srbi pák 45 jezer 
kvadratkilometrov dobili, onda su najviteZki 
bulgarci samo s polovicom morali zadovoljni 
biti, ako su né ételi do kraja prepasti.

Ako к tomu premislimo, da i Romaniji 
od svojega imétka jeden veliki falat je mo

ral» odpustiti, zaóudno pitamo, ali je bilo! 
vrédno Bulgariji stojezer duá zgubiti za je
den mali falaóek zemije i za par jezer sta- : 
novnikov, koji sad pod Bulgariu budu spadali. j

Prve dane takov glas se óul, da óvj 
zapisnik europanski vladari reviredérali budu 
i sami budeju med ovih orsagov halare,1 
granice sloZili. Ali potlam drugi veter puáe. 
Vladari nebudu se vu to méáali i Bulgaria 
sama ostane svoiom nevoljom Kaj su vu 
Bukarestu skuhali, to tak bulgarci, как i 
srbi i grki pojesti moraju. Najbolje je Ro
mania shodiia, koja je nikaj né rezkérala, 
pák itak je lépi íalat i plodne zemije zadobila.

Po CloveCjim raóunu, ov mir nemore 
stalen biti, jerbo proti pravici Bulgariu stra- 
hovitno su kvarnu napravili. Ali to je veó 
tak odredjeno, da jakéi ima pravicu, slabeéi 
pák tiho mora biti. Bulgaria nazad mora 
óvrstna biti, ako do pravice hoóe dojti. Z 
vun tóga je joS jedna falinga То рак je 
túróin. Kad se prveái savez med sobom po- 
Cel grizti i turóini su se genuli, da nazad 
dobiju Drinapolja, za koj su se tak jako 
tuguvali. Sad jóé néje znati, ali budo mogli 
vladari na govoriti turóine, da naj nazad 

jűdpustiiu Drinapolja i ali budu to turóini 
j ételi posiuhnuti.

Sve skupa sad tak stoii stvar: na bu- 
karesku konferenciju su veó deli peóata i 
dozvolu puka, ako túróin nebude viáe ni- 
kakve komedije delal, na bojnim polju ne
bude se viáe krvi prelévalo i poóneju ljudi 
orali i sejati. Ali kad bude tu takov zado
voljni plod, da narod pozabi strahovitne 
muke, kője je pretrpel, suze, kője je stoóil, 
rane kője je dobil?

Nije vrédno sad nadtém premiálavati. 
Bóléé je, da zthvahi09t damo Bogu, da od 
susedstva ogenj néje prék к nam vudril. 
Istina, da ov ogenj i nas je vnogo koátal. 
ali itak je lepáe i bóléé, da smo ga mi né 
morali gaeiti.

Kaj bude s Drinapoljom? — pitali su 
turskoga ministra. Toga odgovor je d a l: 
»Nigdar Drinapolja nedan.o nazad. Ali se 
sdobra naravnamo, ali pák znova poóneju 
étuki pokati i sablje bliskati. Za veliko cénu 
smo Drinapolja pervió morali odpustiti. Sad

ga viáe nebudemo prék dali. Od nas pák 
ga samo sprelévajem krvi moreju zeti. Céli 
Turski orsag rajéi tani pogine, samo da 
nebude viáe na Ederne cirkvi opet tudja 
zastava. Turski orsag nesme sad pustiti. Naáe 
srdce je nazad poóelo tuói i doklam tuklo 
bude, Drinapolj bude naá. Zatem zel je na- 
pré éestdesed fotografijih, na kojih je slikano, 
kaj su sve bulgarci s turóini delali. Kad su 
za Cetiri mesecov turóini nazad zavzeli Dri
napolja, bulgarci su na stotine turóinov 
potopili. Kad pák su bulgarci vu váráé do- 
maáérali, vu varaéu je veó veliki glad bi!. 
Stauovnikov je jedna stran na jednim otoku 
su bili. S vekéinoma starci, Zenske i deca. 
Tu na otoku su se muóili i med Cetirimi 
tjedni prék áe9tjezer jih je poginulo od 
glnda i vu koleri. Oíficiri i prosti eoldati tam 
su isii, kam su ételi. Nikakvoga reda n5*a 
bilo. Тигэке hiZe i palaóe su predi porobili, 
onda su je uniétili. Néje ostaia jedna Zenska 
ili puca, koju nebi bili osramotili. Evő vám 
je Talaf bej. Od njegvoga obitelja Cetiri ра
се sif na smrt zmuóili, najstareáa j éestnajst, 
najmlajéa pák samo devet lét bila stara. 
Jeden bulgarski podoificir poétrical se sa 
jednim starim turskim officirom. Svezal ma 
je гике i опак ga je tiral pred sobom. Ziéli 
su se sa jednim Zidov9kim doktorom, koj 
je zaépotal bulgarca. Bulgarec zel je revol- 
vera napré i bez réói je obedva strelil. Vu 
drinapoljskih cirkvah vnogo olenjkih ga 
bilo. Ölje su van zlejali i na mesto sa 
Zenske cecke nametali.

Svaki je ono si zel, kaj je étel. Stanov- 
niki su gladuvali. Od drevja koré su jeli, 
doklam su imeli. Na jezere su od glada 
pomrli. Bantuvali su i grke. Na vulicah né 
se je bilo smeti grCki spominati. Bulgarci 
su se i med зоЬот klali. Zato mora Drina
polj turóinom ostati.

Poleg svega ogradjivanja i tajenja itak 
se je vun zislo, da med Bulgariom i Tura- 
kom zoseb traja rasprava i poleg kője 
rasprave na kratkoma i med ovi dvemi 
neprijatelji do kraja bilde mir nastal. VaóeviC 

I izvanredni bulgarski poslanik poóel se je s 
prvim turskim ministrom pogajati i к ovi 
pogodbi je céli turski kormán prestupil. Tur-

nuti sve svoje Zepove, za kője je dobro 
zual da su prazni. Ali о óudo! Komaj da 
je posegnul гикот и desni Zep, kad и Zepu 
zacmgeóu novci. Na svoje neizmemo zaóud- 
jenje izvadi íz Zepa tri posve nőve Uevietle 
komádé novca po pet frankah — to je 
francezki novae od prilike veliki как naé 
petkrunaé. — Vés uzbunjen i neznajuói 
kako i odkud su ovi novci и njegov Zep 
dospieli, gde je on baá pozitivno zual, da 
пета niti filira novae и »vojem imetku. 
Velim, ves uzbunjen i и niekom strahu nad 
tóm óudom boZjem, stisne ta tri novca siroti 
Zeus и гики. Она se medjutim nad tűm 
óudom nije nikaj niti uzrujavala a niti 
óudila, to je она uzela, как da baá tak mora 
biti, jer pri dobrom Cochinu niti óudo nije 
baé nikakovo óudo . . .

Medjutim dobri Cochin nije oslal tak 
ravnoduáan nad tim óudom, kője ga je ov 
hip snaélo. Punom glavom raznih mislih 
oduetal je od pohoda svojeg otca, na kojem 
putu se je baá nahadjal, pak je zaokrenul 
и kapelicu preóiste Dievice и sv. Sulpice, 
gde je nad tim, njemu nedokuóivim óudom и 
razmiáljanju i mol'tvi cieli ostatak dana 
proboravil.

U veóer se je spremil iz kapelice domov 
и Simunarium, promiéljavajuói putem nedo- 
kuóivo óudo, kője ma se je dogodilo. Komaj 
da je stupil и hódúik éimunariuma, kad mu 
od sviuh stranah dopru do vuh glasovi: 
»Evő g a ! Evő ga!«

I veó odmah zatim dobieZi knjemu 
jedan njegov kollega, koj je bii ánjim zajed- 
no и istoj sobi nastanjen, rieómi: »Ah tu 
si moj dragi Cochin, и veliku nepriliku si 
т е  dovel, ti si miesto svojih hlaóah moje 
obiekei, a jer su tvoje prevuzke, nisam 
mogel van na éetnju izajti.«

»Kako to« — odgovori Cochin, koj je 
tu stal, как da je iz oblaka opal, — »ja 
— ja — da sam tvoje hlaóe oblekel!«

»Je — je, tako je, как ti velim ; a jóé 
povrh toga su bili и desnom Zepu petnajst 
tranki и tri posve novih po pet frankih 
komadih.«

I sad si neka svaki predstavi Cochinovu 
zabunu! Medjutim je on to 9ve promatral 
od éalne strane te je Zalostno cieli dogodjaj 
sa Zénóm vani pripoviedal svojim kollegám 
i как je veó mislil, da je Bog na njem hotel 
óudo naóiniti

Cieli dogodjaj je izaáel na javnost te

se je mnogoga. koj je do Cochinovog dobrog 
srdea nekaj drZal, ugodno dojmil, pak je 
onda tak ciela stvar doéla i do vuh njegovoga 
otca. Stari drZavni savietnik dal je sina к 
sebi pozvati te mu je rekel: »Moj dragi 
sitiko, poóaméi od dojduóega micseca óu ti 
tvoj novae, kojega od mene dobivaé na 
zabavu, podvostruóiti, za da óeá moói siro- 
tinji pomagati и tvojem dobrom erdeu, pak 
onda, za da ako ti dojde opet kada volja 
óuda praviti, da óeá je moói barem svojim 
vlastitim novcem tvoriti. Medjutim evő ti i 
petnajst frankah, kője odmah predaj tvojemu 
kollegi, Cije si novee prikazal nevolnoj siroti 
Zeni. I na dalje budi dobar i milostiv i ja 
te osieguravam, da se nikada kajati neóeé, 
a ja ti za takova dobra diela dajem svoj 
otőinski blagoslov !«

Abbé Cochin bit je poslie plebanué pri 
st. Jakobu и Parizu te je kroz cielo svoje 
Zivljenje ostal ljubezni olac svojih farnikov 
a naposé siromakah. Godine 1782 po njem 
utemeljeni épital za beteZnike i za zdrave 
nemoóne starce daje о njegovoj skrbi za 
siromake jóé i dinas najbolju sviedoóbu.

Em. Kollay.
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Cini 9 drugim budu Bulgariu nagradili, ako 
dalje nebude zahlévala Drinapolja. Pokehdob 
pák i nemöki kormán lakodjer tak je odlu- 
Cil, da Drinapolj naj turCinom ostane к tomu 
pák i ruski kormán se vleöe kraj od toga, 
da bi se vu ovu Stricingu 9 oru2jem pustil, 
moói je veruvati, da za nekoji tjeden narav- 
nali se budu i razpravi kraj bude.

Íz Belgrads Iakov glas je doSel, da 
PaSiC srbski minister pohodil je Berchtold 
austrie-magjarske odsvunaSnjih poslov mi- 
nistra i prosit ga je, da naj próba puta nap- 
raviti Peter kralju da itak ga jedenput ova 
Cast postigne, da bude mogel Ferenc Joiefa 
naSoga kralja vu BeCu ili vu BudapeStu 
pohoditi. Vu Belgradu tak misliju, da za 
vezda itak bude sreCa postigla srbskoga j 
kralja, da na jescn slobodno bude pohodil | 
vu BeCu Ferenc-Jo2efa.

»Kölnische Zeitung« novine iz Sofije 
takov glas su dobile, turCini opel su granicu 
prék prestupili i zavzeli su DedeagaC, Güfnöld- 
2in i Ksanti varaáe i okolice, dakle céli 
falat zemlje isker kre mórja, koj falat zemlje 
na londonski konferenciji su Bulgariji odluCili. 
Okolo Égéi mórja opet se velike bűne na 
hadjaju i poleg toga europanski vladari 
nazat vu akciju stupiju.

Sofije telegrafiraju, da romanski Seregi 
sa par danov Cisto se budu vun pobrali iz 
Bulgarije i как se to pripeti, odmah budu 
med Romaniom i Bulgariom hatara napravili.

Vu KonStantinapolju veliko je veselje, 
svrho toga, da je grCki kormán dimo pustil 
Ceterdesetpet jezer turskih zapliejenih sol- 
datov. Vu DeriCu je zaroblenike Essad baSa 
prék zel. odmah su oru2je dobili i pod za- 
povedjom Terras baSe odposlali su je vu 
Traciu.

Od svih orsagov iz céloga svéta svako 
leto se skup zideju delegatuSi vu Haga va 
raSu, da se od vekiveónoga mira spominaju 
i délaju razprave med sobom, как bi bilo 
moói sve ljudstvo, sve drZave tak naravnati, 
da nigdar nebi bilo bója. HoCeju jednoga 
takvoga suda skup slo2iti, kői bi sudbrnu 
sgovoril étera dr2ava ima pravcu, ako ka- 
kov konfliktus je med njimi. Ravno sad 
ima ov kongressuS sednicu, kad na Balkanu 
na jezero i jezero plezércov javCe. kad se 
na jezero ljudstva plaCe i tuguje za svoju 
premilu braöu. Jeden pruski general napra- 
vil je Statistiku, kuliko ljudstva je poginulo 
vu balkanskim boju. Poleg öve Statistike 
Turski orsag je zgubil vu mrtvih stopetde- 
set jezer, Srbia sedemdeset i tri jezer, GrCka 
Ceterdesetosem jezer, Montenegro dvanajst 
jezer; bulgarci su naj nesreCneSi bili, veó vu 
prvim boju jedna desetina od vojske, dakle 
sedemdesettri jezer je mrtva dstala na boj- 
nim polju. Drugi boj pák je ravno céla; 
katastrofa bila Bulgariji, jerbo od onih búb 
garcov, koji su mogli vu ruke prijeti oru2je, 
ravno jeden fertal je poginul vu slrahovit 
nem boju. S vun toga ostalu je na Balkanu 
CetiristodvajstiSest jezer plezércov. Morebiti, 
da to joS nije praviCna Statistika, neg pot- 
lam budemo 9toprarn znali kuliko ljudstva 
je moralo pobrali se iz ovoga svéla tak re- 
kuC sbog nikaj. Austria-Magjarska takodjer 
je nekoju stotinc deCkov sgubila vu mobili- 
zaciji. Так svétiiu stvari na Balkanu vu 
onim vremenu, kad se od vekiveCnoga mira 
spominaju vu Haga varaSu. Ali bude negda 
Sto to po.'figel, a!i né, как je. Kak je denes 
vuőeni svét i oburu2eni i как denes stojiju 
poll tic ne stvari med dr2avami moéi si mis

liti, da predi nebude stalnoga mira, doklam 
se jedenput céli evét nebude sbunil. Zlo za 
onoga, koj bude s e  to vóekal.

K A J  J E J iO V O G A ?

— Folozaj Skerlec bana. Poznato 
je, da na uraljov rodjen dán jeden bez pa- 
meti fanatazirec strelil je na bana, kojega su 
odmah vu Spital spravili. Od kraja tak se 
vidlo, da za dva, tri dana mogel bude 
vu svoju palaóu oditi, jerbo je rana na 
ruki né velika bila i tak je sgledala, da za 
par danov za céli. Néje tak spalo. Od revol
v e r  kuglja je hrdjava bila i makar su 
doktori na jedenput dobro sprali ranu i 
dobro zavezali, itak se poCela gnojiti. Drugi 
dan je ban veC veliku muku terpel. Velika 
zimica je doSla na njega tak, da su Zagra- 
beóki doktori morali vu Budapest telegrafi- 
rati po jednoga glasovitnoga professor. Na 
poziv professor je odmah odputuval vu 
Zagreb, previzitéral je ranu i tak je naSel, 
da bez operacije nikaj nebude. Odprli su 
ranu i professor je dvaput moral odsnutra 
zagnojenu meso vun rezati. Veó je tak zlo 
poCelo biti bete2nomu banu, da su skorom 
célo ruku mu morali odrezati. Как se pot- 
lam zeznalo, vu tak hudim polo2aju je bil 
veC ban, da niti 2ivlenje mu nebi bili mogli 
osloboditi, makar bi bili i ruku vkraj odre- 
zali, ako bi se bila krv zagiftala Sad se 
veC nije treba toga bojati i ban na svaki 
naóin ozdravil bude, a lopov, koj ga je stre
lil pák brsCas na galge dojde

— Zaklat je mater. Jeden hitvalni 
sin vu Tolnanémediju skup je 2ive! s ma- 
terjom. Vu zadnjim vremenu viSeput je 
svaja bila medjimi i hitvalni sin zagrozil se 
materi, da ju pospravi s med nog. Sebestyén 
Peter je to bez duSno déle. MinuCi tork na- 
govoril je svojega pajdaSa Böse JanoSa, naj 
mu na pomoó bude. PajdaS je taki prevolil 
к tomu i vdrli su vu sobu gde je starica 
Ie2ala. Né su vnogo posla imeli s njom 
Kad su ju zagutili, mrtvu téiu hitili su vu 
KapoS zvanu riéku. Zandari su vise danov 
zvédali i iskali Slo bi bil mogel to napraviti. 
Na zadnje, poleg susedovoga valuvanja, pri- 
jeli su sina, na kojega su itak sumlo imeli. 
Táj magarec dugó je tajil strahoviten Cin, 
ali na zadnje, da su ga poCeli vkri2-vkra2 
spitavati i previdel je. da nemore du2e ta- 
jiti, povedal je sve. Obedva su 2andari sudu 
prék dali.

— Bestiáim otec ili némo iivináe 
vu éloveku. éira Jo2ef Ceterdeset lét star 
zomborski stanovmk, pet dece ima Najsta- 
reSo déte je trinajst lét stara Ilona zvana 
pucka. Otec je to malo déte prisilil. Mati se 
jako Cudila pucki. koja je navék najveseleSa 
bila vu célim obitelju, da jedenput samo 
tiha, mima i jako 2alostna postane. Kad je 
vidla, da déte svaki dán bolje prepadne i 
Crna ide pod ocima, poCela ju je spitavati, 
da najpové, kaj joj je. Pucka 2alostno se 
materi pretu2ila, da otec joj neda mira i 
da se joj s no2om nagra2a, ako ga ne pos- 
luhne Mati, как nora je bej2a!a na policiju 
i grozovilen Cin prijavila. BeStialnoga otca 
su vu 2eljezju odtirali vu rest

— Eksplodéral se jeden stuk. Vu 
Poll auguetuSa 22-ga sprobali su Steli dva 
nőve 30 5 centimelerne od taborskih ladjih 
élüké NazoCen je bil na probi gróf Lanius 
Karol admiral i vnogo visokih oíficirov i 
fabriCkih mjernikov. Kad su perviC slrelili. 
sve je dobro bilo. ételi su drugoC. Sad od

nepoznatoga zroka, eksplodéral je Stuk. Так 
je bil nabit, как i perviput. Zadnja stran, 
gde se Stuk zapira i blizo jezero kilogramm 
je 2mehka, je eksplodérala. Tri matrózé na 
íalaCke je rezhitilo. Po célim piacú CloveCje 
kotrige su bile rezhitane. Od Stuka na sto- 
petdeset korakov je jedna baraka, tu je stal 
gróf Lanius admiral. Nekoji falati od eksplo- 
déranoga Stuka, su grofu obedvé noge zdro- 
bili. Gróf je strahovitnemi ranami skup opal.

ViSe matrozov, koji su bliza Stuka stali, J 
na veliko Cudo né su bili plezérani. Drugi, 
koji su na dvajsti metrov stali, od silnoga 
zraka dőli su scureli. Okolo Stuka sve se 
spotrlo samo na veliko Cudo jeden te2ak je 
2iv i zdrav ostal. Isti on stolec, na kojim 
je admiral nogu dr2al, céli je ostal.

Odmah po veliki katastrofi su pomoc 
dopeljali iz marinerskoga Spitala. Grot Lanius 
omedleni je le2al vu krvi. Na jedenput su 
ga vu marinerski Spital odpeljali, gde su 
odmah konStatérali, da admiralu obedvé 
noge moreju amputérati, tojest odrezati. Taki 
su se к tomu pripravili. Medtem toga ad
miral je pregovoril, rekel je, da pred am- 
putacijom teStamenta hoCe napraviti. S tihim 
glasom je povedal zadnju 2elju. Za tem su 
mu odrezali noge. Zabadav je i to muku 
pretrpel. Na veCer je vumrl.

Schiel mjerniku se ruka potrla. Gre- 
gorich Miska, koj je Stuka spro2il, takodjer 
je vu Spitalu duSu spustil. Te2ko se oranil 
DiamarCiC marinerski kanonér. MenjSe rane 
su dobili Hotze Ödön mariner, BlaSke Otto 
mariner i RadoloviC JanoS te2aCki porooC- 
nik. Na mesti su mrtvi ostali: Schurz István 
Cioko TamaS i ákorniak Ede marineri. Nes- 
reCnike su s velikom soldaCkom paradom 
pokopali. Vu ime kralja jeden admiral je 
bil nazoCen na sprevodu.

— Zaklat je zavodnika. S Amerike 
je doSel dimo pred mesec dánom DervariC 
István murasenteSi stanovnik. Tri leti je bit 
dalko od 2ene i od dvoje deCice. Sad je 
dimo doSel, jerbo svojom marljivostjom ne- 
kojo stotinku zaslu2il i kanil je od vezda 
doma dalje gospodariti. Néje mogel dugó se 
veseliti svojemo domu. Susedi i prijatelji 
fletnu su mo poSepetnuli, da 2ena doklam 
je on s teSkemi 2uli vu filadelíski Éeljezni 
fabriki za obitelj kruha slu2il, s jednim 
Bardinek Mihalj zvanim deCkom skup 2ivela. 
DervariC nije nikomu nikaj rekel, 2alost i 
serditost je vu sebi zadr2al. MinuCi tjeden 
je bilo proSCenje vu MurasenteSu i lu su 
se zisli dva mufckarci. DervariC je na red 
pobral deCka, ali on mu je smejuC nekoju 
réC odgovoril. DervariCu je vu glavu vudrila 
krv i od velike 2alosli i serditosti tak je v 
srdce vpicil deCka, da je za jednu vuru 
vumrl. Zandari su nesreCnoga Cloveka pri- 
jeli i kraljskomu fiSkuSu prék dali.

— Samo po glavi. Francus JanoS 
kuCiéu je gazda, Halas Imre, zapovedal, naj 
zapre2e i na) kri2ake vun s vode zvozi. 
KuóiS je to napravil, ali kad mu je gazda 
opet nekaj zapovedal. poCel je mergotati. 
Francus se na to tak rezsrdil, da je pogra* 
bil 2eljezne rasuhe i kuCiéa tak nesreCno 
vudril po glavi, da je odmah mrlev postai. 
NeCimurnoga gospodara su zaprli.

— Nőre gobe. Vili SékeSíehérvaru 
Réti Kalman nolarijuSa dovica к veCerji je 
glive jéla. Po noCi zlo ji je prcspelo i za 
par vur je mrlva bila. Zrok smrti. как su 
doktori previzilérali. nőre glive su bile.



G a b o n a  A ra k .  — C i e n a  z i tk a .
mmázsa 1 m.-cent, J kor. fill.

Búza PSenica 1900—
Rozs eltérőidé Hr£ 14.00—
Árpa JeCmen 14 0 0  —
Zab Zob 1400 —
Kukoricza Kuruza suha 17 00—
Fehér bab uj Grah beli 20 25—
Sárga bab » íu ti 16 25 —
Vegyes bab » zrnéáan 16 00 —
Kendermag Konopljenoseme 20 00 —  
Lenmag Len 20 00—
Tökmag Koséice 26 00 —
Bükköny I Grahorka 16 00— !

3569/tk. 1913.

I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy dr. Csák Károly 
zalavármegyei tiszti főügyész zalaegerszegi 
lakos által képviselt m. kir. kincstár végre
hajtatnak Zsivcsecz Teréz térj. Jambrovics 
Tamásné úgyis mint kisk. Jambrovics József 
Róza, Kataliu, Ignác, Anna és Tamás gyámja 
Jambrovics Teréz férj. Bakái Emilné sze* 
Jenczehegyi, Jambrovics Mária férj. Premus 
Istvánné felsőmihályfalvai lakós végrehajtást 
szenvedettek elleni 98 К 90 í. töke s jár. 
iránti végrehajtási ügyében az árverést az 
1881. LX. t.*c. 144. és 146. §§-ai alapján 
elrendelte, minek folytán végrehajtatnak 98 
К 90 f. tőke, ennek 1908. február hó 4. 
napjától járó 5% kamatai, 12 К 90 í. végre
hajtás kérelmi és 15 К 30 f. árverés kérelmi 
és a még lelmerülendö költségekből álló 
követelés kielégítése végett a nagykanizsai 
kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. járás
bíróság területéhez tartozó valamennyi vég
rehajtást szenvedettek nevén álló
Szt-margithegvi 261 sztkvbon 2405 hrsz. ingatl. 43 К

„ 1503 „ 644/a 2 „ „ 462 К
„ 1666 „ 369/a „ „ 38 К
„ 1685 „ 2297. 5 „ „ 58 К
„ 1763 „ 2404 „ „ 98 К
„ 1763 „ 644/b „ „ 487 К

becsáron Szt.-margithegy községházánál 
1913. évi szeptem ber hó 19-ik napjan d, e. 10 órakor

a muraezerdahelyi 396 szlkvben 3370 hrsz ingall. 27 К
„ 403 „ 1715 „ „ 42 К
„ 403 „ 1737 „ 32 К

becsáron Mura>zerdalieiy község házánál 
1913. évi szeptem ber hé 19-ik  napján d. u. 3  órakor

dr. Csák Károly zalavármegyei tiszti főügyész 
zalaegerszegi lakos vagy helyeltese közben- 
jötlével megtartandó nyilvános bírói árverésen 
eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek felénél a 644/a/2 és 644/b "hrsz; 
kétharmadánál alacsonyabb áron a többi ingatl. 
el nem adhatók.

A bíróság megjegyzi, hogy jelen árverés 
a sztmargithegyi 261. 1503, 1666, 1695. 
1763 sztjkvben C. 54. 53, 61. 51, 57, a 
muraszerdahelyi 396. 403 szlkvben C. 29. 
27. a. özv. Jambrovics Tamásné szül. Zs.v- 
csecz Teréz szelenceb.gyi lakos javára be
kebelezett özvegyi iogot nem érinti, ameny- 
nyiben azonban az elárverezett ingatlanokért 
13000 К be nem igértelik, ngy az árverés 
loghatálytalanná válik és az ingatlanok

Csáktornya, 1913. augusztus 31.

nyomban az özvegyi jogra való tekintet [

Himp Ede, poiur c s ó U o h ik i
pírban a kiküldött kezéhez letenni. Rákécl-ttlica hite broj 18. poleg Kriljivskogi sill.

Vevő amennyiben a kikiáltási árnál na- | m a  t a k a j  t r g o v in u
gyobb Ígéretet tett, köteles nyomban a kiki- oc| n a j b o l s e  v r s t i
állási ár százaléka szerint megállapított bá
natpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi száza- V  Э  О  П  3
lékáig kiegészítem. w w  Г  w  '

Ha ezen kötelezettségének eleget nem K o j i  t r e b a  z a
tesz, igerete figyelmen kívül marad és az z i d a n j e ,  m o z e  g a
árverésben mely haladéktalanul folytatandó d o b it i  U s v a k o  d ó b a
részt nem vehet d o m a  p r i  n j e m u  u z  n a j -

Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy- f a l e s u  c ie n u .  K o j i  t r e b a  c ie l i  
idejüleg megállapitott árverési feltételek a v a g o n  d o b i v a p n o  c is t o
hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. járás- f a l .  T r z i m  t a k a j  r a z e i e -
biróság telekkönyvi osztályánál, Muraszerda- p a n a  S u h a  b u k ó v á
hely község elöljáróságánál megtekinthetők. 668 2в_„ d r v a  n a  v a g u .

Csáktornya, 1913. jun. 17. 712 ♦♦
419/1913. sz ---------------------- ------ - -------------------------

Árverési hirdetmény. щ  - m
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881

évi LX. te. 102. §-a értelmében ezennel köz- I Ш ■ ■ ш I  I  ш
hírré teszi, hogy az alsólendvai kir. járás- I /  I  A  f i  А  I  А  I /  A  A
bíróság 1913. évi Ap. 11 212/5 sz végzése | \  I  Л  I I  I I  m  К Л  \
következtében dr. Chilkó Sándor alsólendvai l i l U H U  I  I I  I I I I  W  I  
ügyvéd által képviselt Schaffhauser Endre i ,
alsólendvai lakós javára 40 К 35 f. s jár. АГПЯП-Н 3 Ilfl7 I PIDP РШП
erejéig 1913. évi jul. hó 4-én íoganatositott "И ™  U* tf' ÖL ,Wt СЯГСГСКИ
biztosítási végrehajtás után lefoglalt és 4000 . * , . • ,
K-ra becsült 1 locomobil és 1 cséplőgép ögV ПЗГ01Т1S Z 0 D 3 , к О П у П З

еЫа'п'Г ing0äig0k ny"ván°9 árverésen stb. melléklielyiségek-
Mely árverésnek a csákiornyai k,r b ö l á ] ] ó  la k ü g  f 0 ] vó

jbirósag 1913. Vr. 363/1 sz végzése folytán
40 К 35 í. tőkekövetelés, ennek 1913 évi g y j oktÓ böl* llÓ
április hó 28 napjától járó 5°/0 kamatai és
eddig összesen 55 К 80 f-ben birólag már 1-0Г0 k is -
megállapdot! költségek erejéig Bottornyán
Aumann-féle házban leendő eszközlésére О З П и О .

1913. é»i szeptember hé 15- napjanak d. u. 3 érája .. 844 7-#
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- U G Y A N O T T  F Ö L D S Z IN T
dékozök oly megjegyzéssel hivatnak meg. IR O D A H E LY IS É G N E K  A L -  
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi. LX. .
t e. 107 és 108. §-a értelmében készpénz- K A LM A S 2 SZOBA KIADÓ.

í iu M ^ e i" ^ S n a k ga d l ' . i8ér6nek be” ár° "  BWrtbd lapunk KiadóbWatalftaiL
Csáktornya, 1913 augusztus 28. 713 """* " " " j

»MURAKÖZ« 3 5  szám.



Щ ЯГ Egy-két tanuló
gyermek teljes ellá-j 
tásra felvétetik. Ц !

Czim  a kiadóhivatalban.

О  Egy jó erkölcsű fiú 0

ta n u ló n a k
g  felvétetik

2 JMáy ercsik Béla jf
0  fűszer- és vegyeskereskedésében (J  
0  CSÁKTORNYÁN. :: Rákóczy-utca. I í

Csáktornya, 1913. augusztus 31. _____ . M U R A K Ö Z . ______________________________ 3 5  8ZÜt»

felséges ízű fehér vagy aranysárga csemege mézet
*»«-• 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 felvilágosíás!
!2 & < Íí> < 2 ü < 2 É > 4 3 £ > ^ < a í> 4 2 fr< 2 fr i2 f tű f rú & > < 2 fr< 2 fr< 3 fr< 2 fr< 2 b t4 2 fr

«дУ» яуг>

Ráczkanizsán, forgalmas helyen Iev6 j Na ВáCZH1ПÍZS1. 119 РГ0Й1 fllieStO it jeden

szittcsizlet í í  tnnsMÉpoiet t t aeun I h r í n i
nagy konyha- és gyű- gradjevina, veliki kuhin js- 
mölcsöskerttel, nagy ki i sadovni vrt, velika  
pince és 7 hold föld pivnica i 7 m ekot zem lja  
családi körülm ények radi obiteljske okolnosti 
m iatt azonnal odm ah 711 г_2

e l a d ó .  na prodaju. J
Bővebbet a tulajdonosnál: Obiljnese pri v lastniku

Sosterícs Istvá n  Sosterícs Is tv á n
r A c z k a n i z s A n . u r á c z k a n i z s a .

....................g ...................................................................................................  —
т ш ш ш ш  ш ш ш ш т ш ш т ш  # # * * ♦ * * # # #

\ ,m,m Rírdctmcn)». I  \
■ Dráva magyaród község képviselő testületének megbízása foly- Ш
!f tán közhírré teszem , hogy Drávamagyaród község tulajdonát képező Ш

I J  ió v a d á s z iio z “  e z im e tt  h o r c s in á ia , |
\  1 9 1 3 . é v i s z e p te m b e r 9 -én  d. e. 1 0  ó m k o r  Drávam agyaród Ш
l  к  őz ségbiró-ház ánál 1914. évijanuár 1-töl kezdődő 4 évre bérbeadatik. Ш  
:: Az árverési feltételek a drávacsányi körjegyzői irodában Ш
& betek int hetök. Щ
íj Drávacsány, 1913. évi augusztus 29-én. 0

l S Z A B O L 1 C S  R E Z S Ő  körjegyző. J  I

Az emberi kéz mint sérvkötű 
SE1SATIIS 1Ш 1М Й1У!

Kérjen ingyen prospectust!

Zá rt borítékban portómencesen küldi

PILUTZER SEBDANPILATBRIIH
speciális orvosi rendelőintézet

BKWÖT. VII., Kál(6czi-at 10. Fflmtld. "j
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Egy jó állapotban levő 
lehetőleg P u c h-féle

k e ré k p á r
m egvételre kerestetik.

I V  Czim: e lap kiadóhivatalában, nei

PríHÍfB\C c ^ c 9 Z 9 c ^ ü ^ t  C i g a r e t t a  h ü v e l y  e s  p a p í r  a n c o n a r c o t  

I  l U j i C U U  v a t t á v a l  о  Kapható: Fischel Fülöp (SfHAUSZ SASDOü) piplrkcreskedsseben Csáktornyán
.« jjji миттт    » iiutim^  iíWHimiwiirrírijiíu^

NyomhIott Fi-( hel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Cíákíomyán
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