
Kultúrünnep Muraközben.
Balás Béla dr. főispán diadalutja.

Felejthetetlen eseménynek volt színhelye 
Muraköz a lezajlott héten. Hosszú sorozata 
az ünnepélyeknek folyt le, amelyek mind 
a nemzeti kultúra szolgálatában állottak.

S ez ünnepek káprázatos kaleidoszkóp
jának középpontjában a vármegye rokon
szenves főispánja, sipeki Balás Béla dr á l
lott, aki az ő egyéniségének varázserejével, 
szeretetremőltóságával mindenkit lebilincselt 
s a kulturünnepet varázsfénnyel vonta be. j

Balás Béla dr. főispán ez alkalommal 
először járta be a vármegye déli részét.! 
Minden új volt előtte, amit itt látott. Tulaj- j 
donképen azért jött ide, hogy nemcsak Mu-; 
raköz természeti szépségeivel, hanem népé-' 
vei is megismerkedjék. Azért látogatott el 
hozzánk, hogy viszonyainkat közvetlenül, a 
maga éles szemeivel lássa s képet alakítson 
magának azokról a teendőkről, amelyek az 
itteni viszonyok konszolidálásához, Muraköz 
jó nemzetiségi viszonyainak nem annyira ja 
vításához, mint inkább állandósításához 
szükségesek. S első sorban meg akart is
merkedni Muraköz tanügyi állapotával, azok
kal az intézményekkel, melyek a nemzeti 
kultúra szolgálatában a magyar nemzeti 
állameszme kiépítésére a félszigeten vezetnek.

S azt hisszük, hogy Főispán úr emez 
utjával meg volt elégedve. Keretül szolgáltak a 
látogatásnak Muraköz szépségei, tartalmat ad
tak neki a nép jóravalósága, józansága,

hazafias érzése s a müveit társadalom ha
talmas érzéke fontos missziójának, hazafias 
kötelességeinek teljesítése tekintetében.

Hogy az' iskolák közt gyengébbet is 
látott a jók . mellett, ez ösztönözni fogja a 
főispánt, hogy a hiányokat pótolva, a gyenge 
iskolákat megjavítsa. Arról azonban általá
nosságban meggyőződhetett, hogy itt minden 
tanító a magyar állameszmének tántorítha
tatlan, buzgó katonája. Minden tanító a ma
gyar nemzet kitartó harcosa. Meggyőződhe
tett arról is, hogy itt a magyarság hatalmas 
munkát végez az állameszme szolgálatában. 
Tehát érdemes arra, hogy az államhatalom 
segítségére siessen a társadalomnak s hogy 
távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek 
időközönként íel leibukkannak s amelyek 
nemcsak meg megakasztják az állameszme 
kiépítése körül végzett munkálatokat, de 
sok esetben a társadalmat elkedvetlenítik is.

Ezért örvendünk a magas látogatásnak. 
Amikor képet alkotott magának Főispán úri 
a szép félszigetről, bizonyára tájékozódott; 
bajainkról, kívánalmainkról is. Rajta lesz ; 
tehát, hogy azokra orvoslást szerezzen. El I 
fogja tüntetni az akadályokat n teremtem) 
fog a félszigeten egy harmonikus szerveze-! 
tel, melynek missziója az idevaló népnek i 
magyar érzületében való megerősítése s az 
állameszme megszilárdítása lesz.

S ha ez igy lesz, akkor nemcsak Főis
pán úr lesz megelégedve muraközi első lá
togatásával: a vidék elbájoló szépségével, al 
lakosság ragaszkodásával, a magyar érzés! 
erejével, a nemzeti kultúra mértékével: ha- í

nem Muraköznek is szebb, varázslatosabb 
perspektívája nyílik a látogatásból kifolyólag.

Muraköz az intenzív magyarosítás «tt
jára terelődik, melyet haladásában sem ap
róbb kellemetlenkedések, sem semmiféle erő
hatalom meg nem akadályozhat!

A főispán körútját 20-án

A I s ó d о m b о г u n
kezdte meg, ahol Zalán Gyula dr. ország- 
gyűlési képviselő vendégszeretetét élvezte. 
Onnan í. hó 21-én indult el Zalán Gyula 
dr., Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő, Sághváry 
Jenő dr. főszolgabíró és lovag Ahsbas titkár 
társaságában. Útjában Muraviden, Muraszent- 
márián, Ligetváron és Drávaegyházán a köz
ségek a legnagyobb ovációval fogadták. Dél
előtt 11 óra volt, amikor a fellobogózott

P e r l a k r a
bevonult az útközben felszaporodott menet* 
a hol is dr. Sághváry Jenő járási főszolga
bíró lakásán nyomban kezdetét vették az 
egyes testületek tisztelgései Első sorban Im- 
rey Ferencz apátplébános vezetésével tisztel
gett as alsómuraközi r. kath. papaág. Utána 
Szabó Győző kir. járásbiró vezette he a 
perlaki kir. járásbíróság biráit és tisztviselőit. 
Ez után a perlaki m. kir adóhivatal, a per
laki községi elöljáróság, majd Tóth Sándor 
perlaki állami iskolai ig tanító vezetésével 
a perlaki és környékbeli tanítóság vonult be. 
Következtek a perlaki járásbeli jegyzők, ki
ket Babies Gábor muravidi jegyző vezetett. 
Azután Gájássy Lajos tb. főszolgabíró veze-

Mese.
Irta : S c h ra n tz E le k .

A szalonban lévő tárgyak körül az alkonyat 
homálya kezdett tömörülni. A falak cirádás mint 
táján ama lángvörös sugarak tükröződtek még 
vissza, miket a leáldozó nap a nyugati égbol- 
joszlányos felhőin át közvetve hintett oda az ab
lakon keresztül.

Egy 17—18 évesnek látszó leányka ült a 
drága-művű ébenfazongora elölt. (Jjjai könnyedén 
siklottak végig n sima billentyűkön és méiabus 
akkordokat csaltak ki a rezgő, búgó húrokból. 
Elmerengve, érzéssel játszotta a »Rácsos kapu« 
kezdetű nótát és akaratlanul dúdolta hozzá a 
szöveget:

»Rácsos kapu, rácsos ablak,
Nem sokára itten hagylak . . .«

Majd a »Badacsonyi nyárfás parton« közel
ben fekvő kottája után* nyúlt, néhányat lapozott 
benne, azután mintha kellemes emlékek keltek 
volna szárnyra a lelkében, szemei révedezően 
meredtek kifelé a messzeségbe, mintha csodálnák 
azt az utánozhatatlan szinvegyüléket, mit a ter
mészet mázolt a szürkéskékkel alapozott égbolto
zatra.

Háttal az ablaknak, egy nyolc-kilenc évvel 
idősebb ifjú foglalt helyet, 0  többet és csodálato
sabbal látott maga előtt. Szemei elé egy egész 
menyország tárult az 6 bűvös, elragadó szépségé
vel. Irénke fejecskéje körül a barna, hullámzó 
fürtök mesteri módon nyertek elhelyezést, hozzá i 
képest az áttetsző, rózsaszínű felhők csak után
zatok lehettek. Szemöldöke ideálisabb ivezetet 
mutatott az égbolt hajlásánál, szemei sötétebbek,!

i mélyebbek voltak az éjszakánál. Alakja, arcának 
bája pedig angyali volt, s ezek a látványok a 
menyei létről alkotott fogalmakat is felülmúlták.

Ámde ott, ahol angyali seregek hirdetik az 
örök üdvösséget, nem csak a szem, de a szív is 

I boldog otthont ta lá l: ifjaink között pedig annyira 
nyomott a hangulat, oly kirios csend uralkodott, 
mintha a szívnek semmi szerepe sem volna. Hi
ányzott aszóba légköréből valami, egy negatív 
láthatatlan erő. Hiányzott a meglevőhöz egy má
sik érzelmi forrás, melynek kisugárzása vakító 
fényével aranyozná be két ifjú boldogságát.

— Irénke — szólott Elemér, — hogy ne 
unatkozzék annyira társaságomban, hallgassa meg 
ezt a mesét, amit most el fogok mondani. . .

A leánykát apathikus elmerő léséből e szavak 
I felrezzen telték és egykedvűen nézett az ifjúra, 
mintha mondani akarná:

— Hallgatni fogom .. .
— Egy mindenben bővelkedő, mesés gazdng- 

i ságu királyfi, — kezdte az ifjú, — aki minden 
jóból kivette már a részét, bujdosni ment. El, 
mess/e, céltalanul. Megunta az udvaroncok hitel - 
kedéseit, meggyülölte az emberek képmutató ál
nokságait. Mindent mesterkéltnek hitt, a világot 
pedig festettnek, mint egy gyönyörű, falon függő 
képet, melyben semmi élet, semmi érzés nincsen. 
Ő egy olyan valami után vágyott, amit megne
vezni maga sem tudott. S ez adta kezébe a ván
dorbotot. Az a miliő, melybe születésénél í  gva 
került, nélkülözte ama módokat, mik szívében me
leg érzést tudtak volna kelteni . . .

— Elment tehát, keresztül bolyongott népes 
országokat, de még mindig nem talált oda . . .  
Hova ? Ezt 6 maga sem tudta. Szíve tovább űzte . . .

— Egyszer csak egy végtelen fehérség tűnik 
szemei elé, egy örökös hóval fedett sivatag, mely
ben a fagyasztóan metsző szél szaharai homokként 
sodorta felhőkig a csillogó hópelyheket. Mindez 
nem riasztotta őt vissza utjának folytatásától. Ment 
tehát tovább, távolabb, mind messzebb és messzebb. 
Utána a lábnyomok mindjárt eltűntek . . .

— Egyszer csak valami fényesség kápráz
tatja el a szemét. Egy ezertornyu jéghegy volt, 
melyről a vízszintes napsugarak megtörve verődtek 
vissza. Ment tehát a jéghegy irány.than s midőn 
már közel ért hozzá, látta, hogy az tulajdonképpen 
egy jégpalota, melynek jégből alkotott ablakán át 
egy képzeletet túlszárnyaló női szépség tekint ki >..

— Mondhatnám azt is, — veté közbe az 
ifjú, — olyan volt, mint maga Irénke, éppen olyan . . .

— Gúnyolódik ? — kérdé a leány.
— Erről a tulajdonságomról még nem tettem 

tanúbizonyságot, — szólt az ifjú, majd pt dig igy 
folytatta: — A királyfi tüstént tisztában volt 
azzal, hogy a jégtündér palotája előtt áll. Úrnőjé
nek szépsége azonban megbűvölte őt ugyannyira, 
hogy lábai gyökeret vertek a hótalajban. Nem moz
dult helyéből sehova, tekintete pedig folyton az 
ablakra irányult. Néha néha ő maga is részesült 
abban a szerencsében, hogy viszonozták sóvár 
pillantásait, később pedig a tündér állandóan az 
ablaknál állott Talán az ifjú állhatatossága ejté 
bámulatba ? Oh nem, Irénke ! Más valami történt 
itt, egy megnevezhetetlen csoda . . .

— Olt a hó- és jégtenger közepén sokkal 
intenzivebben hat a szívnek melege, mint más 
ex tikus vidéken. A királyfi is érezte ezt keblében, 
honnan a hőkisugárzás íelfoehatatlan áramlatban 
tört elő ugyannyira, hogy a jégtornyok eresze ess-



-------------~ ~ ----------- ’ . , Г7~Г7~ л 1Лрпяг«мтокЬ01 kivo- kolás gyermekek magyar énekeket énekeltek.
lésével tisztelgett a szolgabiróság tisztviselő legen me* k° sz 0tlhont 8 az osztályokat Fénypontja az istentiszteletnek Molnár György 
kara s végül a perlaki m. kir. csendőrség. nulva a ap ■ feldíszített muraszentmártoni plébános hazafias beszéde
Délután két órakor a perlaki Társaskörben tekintet e meg, máj « P' sáehváry volt melyben a magyar iskolának vallás- 
1 0 0  terítékű diszebéd volt, melyen egymás leányinternátusba vonult át, ah  ̂ 8 * Y erk(j |csi J  hit2aflas hivatását vázolta, lsten-
után hangzottak el a szebbnél szebb telko- Iré n ^  ősz .anM ó к k u jUsa Adását kérte az iskolára, mely nemcsak a 
szöntök. Elsőnek maga a főispán ur emel- keresetlen szavakkal viragc „épet műveltségében erősíti meg, de alkalmat
kedett szólásra, ki poharát a koronás ki- köz * n a* ált. ad neki arra, hogy hazánk csengő nyelvét
rályra ürítette. A murakozi papság megbl- A polgári iskola man a luisp j-u.iAUihassa
zásából Ehrenreich Nándor dékánfalvai plé- ‘ “ n ^ ^ J J S l n í S I t a Q * Z r i n y l  Károly' A mélyen szántó hazafias szent beszéd 
bános éltette a főispánt és kerte Muraköz p MunAnl és kíséretét a nagy hatást gyakorolt az ájtatos közönségre,
támogatását. Dr. Zakál Lajos perlaki ügyvéd igazgató fogadta a fő p , . » mine után a közönség melynek so-

ispántié ő  méltóságán ürítette poharát, Toasz- az intézet énekkara két dalt énekelt. ; f  • á t a környék inteliigenciá-
tozttk még dr Szibó Zsiemond ki dr. Ha- Főispán úr nagyon érdeklődött az m-,Lajos gróti ispánt s а когпуек intelligencia
iós Ferenccel éltette m aid^r Hajós Ferencz, lézet berendezése iránt s ezért végignézte jat láttuk, harangok zugasa közben, « fel- 
í k l Z ^ i S S i l «  képviselője, Perlak az összes tanulmányi és internátusi helyi- avatás színhelyére, az iskolához vonult kör-

város és polgárságának boldogulására ivott. «azda^  UU° 'S ё'ёПкеП “ ' “ aÍ  ünnepély 1 1  óra felé vette kezdetét.
D. u. о óra or isp n ur Főispán úr a legkellemesebb benyomá- Ragyogó kép tárult a szemlélő elé. A

D rá v a d ió s ra  докЫ  lávozűtt az intézetből, ahonnan tá- felhőtlen égről komló sugárkévék valóságos
indult hol az állami iskolát megtekintvén, vozva, Festetits Jenő grófnál tett látogatást dícskoszorúval vették körül az út szélén

Zalaujváron. emelkedő díszes iskolaépületet. Az ünneplőbe
C s á k to rn y á ra  Főispán úr délután 3 órakor küldött- öltöztetett kis gyermekek s a szintén ünneplő

utazott, mely útjában már Hajós Ferenc dr. gégékét fogadott a városháza tanácstermében, falusi nép szép keretül szolgáltak az ünne- 
országgyülési képviselő és Szalmay József Ez alkalommal előtte tisztelegtek: a római pély fényének emeléséhez, 
főszolgabíró is csatlakoztak a kísérethez. katholikus plébánia, az izraelita hitközség, Az épületet Molnár György plébános

Csáktornyára este 7 órakor érkezett a kir. járásbíróság, nőegyesületek, áll. tanító szentelte be. Utána a gyermekek a Himnust 
főispán s a Zrínyi szállóban szállott meg. képző-intézet, polgári iskola, elemi népiskola énekelték. Az ünnepélyt Tihanyi Lajos rácz 
Csáktornyán 2*2-én tartózkodott. Ez nap d. e. és ovodák, a járás jegyzői, vasúti és posta- kanizsai ig. tanító nyitotta meg, aki hű ké- 
első látogatása »z áll. óvodába vezetett, főhivatalnokok, adóhivatal, határrendőrség, pet adva az építés történetéről lelkes sza- 
onnan az áll. elemi iskolába ment. itt a grófi uradalom, városi elöljáróság, pénzügyőr- vakban méltatta annak a jelentőségét, hogy 
gondnokság és tantestület élén Zakál Henrik gég, ipartestület, tűzoltóság. r,z iskola ui épületet kapott. Az ünnepi be-
gondnoksági elnök fogadta. Egyes osztályok Este a főispán úr tiszteletére a Zrínyi- szédet Szirmai Miksa kir tanfelügyelő mondta, 
feleleteinek meghallgatása után az áll. pol- szálló nagytermében társasvacsora volt. Az aki hazafias lelkesedéstől áthatott hatalmas 
gári iskolába látogatott el, ahol a tanárites- első íelköszöntőt a főispán a királyra mondta;! beszéddel adta át $z uj iskolát rendeltetésének, 
tület élén Pataky Kálmán igazgató fogadta, utána Hajós Ferenc dr. orsz. képviselő a A megható ünnepély keretében a gyer- 

A kir. tanfelügyelő fogadtatása azonban főispánra, a főispán Csáktornya kultúrájára, mekek több magyar éneket énekeltek, me- 
tulajdonképen az iskola tornacsarnokában Tömör Boldizsár tanítóképző tanár Hajós lypk is bizonyságot tesznek arról, hogy a 
folyt le, ahol az igazgató üdvözlő szavai Ferenc dr. képviselőre, Hajós Csáktornya tanítói kar hivatásának magaslatán áll s 
után Németh Ilona IV oszt tanuló üdvözlő polgárságára és boldogulására, Viola Vilmos megérdemelte az uj iskolát, melynek kényel- 
szavak kíséretében virágcsokrot nyújtott át dr. városi orvos Szirmai Miksa kir. tanfelü- mes, higiénikus termeiben ezentúl még na- 
a főispánnak, majd a fiuk részéről Smdl- gyelöre, Szirmai tanfelügyelő Csáktornya ha- gyobb sikerrel fogja teljesíthetni magasztos 
berger István IV. osztályú tanuló üdvö- zafias társadalmára ürítettek poharat. tanílói hivatását.
zölte. A főispán a fogadtatást nagyon me- 23-án a felvidékre rándult a főispán. Egyik kiemelkedő mozzanata volt az

Ebben az útban az első lálogatás ünnepélynek, amikor Kamerlin Juliska leány
. . . .. о . , . . . .. Tihanyi Lajos alkalmi versét szavalta el,ре8пц csurogni kezdett Szóval a palota olvadás- M u ra s z e n t m á r to n n a k  mint a7 ünneDé, v Dr0.0fllá.

nak indult. Lassankmt eltűntek a tornyok is és m,nl dZ Unnepeiy proiogjai
egy idomtalan jégtömb jelezte az egykori remek szólt, ahol Dobsa Kálmán körjegyzővel élén Az ünnepély után, melynek végén a 
alkotás helyét. Elmúltak napok, hetek, hónapok, nagyszámú nép fogadta. Dobsa Kálmán üd-1 gyermekek a Szózatot énekelték, a közönség 
sőt már évek is, midőn a jégnek már nyoma sem vözlö beszéde után Molnár György plébános i az iskola helyiségeit tekintette meg.
“ Г а г  a j é g C o k i s  it líL d t T lv é r ö T m e l^ d d ig  f u '1 a'éJe az isko la szé k élén. Majd Belov,cs ; Nyugvó pontja a mozgalmas napnak a 
az érzéketlenség bilincsében tartotta, teljes tündén Ágota IV. oszt. tanuló lepte meg szép szavak Sostarics-féle vendéglőben rendezett társas- 
mivoltában, eszményi szépségében állott a királyfi kíséretében a főispánt virágcsokorral. Balás ebéd volt, melyen vagy hatvan vendég vett 
előtt. Ekkor a lovagját magához intette s igy szó- Béla főispán meghatottan köszönte meg a részt. A bankett során sok toasztot mondtak,
lőtt az előtte térdeplő és térdeit átölelő ifjúhoz: 8Zgp fogadtatást. Főispán megtekintette még Az elsőt őfelségére a főispán; a főispánra
aklnelT"szereim» ily 8 Y kÍ "  kal, \  iak° '4t' tihanyi Lajos igazgató; a főispán »környék
megérdemli, hogy neki nyújtsam a kezemet. ..  Molnár György plébánosnál tett látogatást lakosaira s tanítóira, Zrínyi Károly képző*

— Ugyebár, azt felesleges mondanom, hogy Rövid pihenés után a tőispán kisére- igazgató az ünnepélyen résztvett két ország* 
boldogan tértek vissza a királyfi kastélyába, ahol tévéi, me|yhez Fuss Nándor az alsólendvai gyűlési képviselőre: Fuss Nándor és dr. Ha-

fogadták1 «grogf s S g o alará- kerület képviselője is csatlakozott, útra kelt jós Ferencre; Hajós képviselő a ráckanizsai 
jával együtt °* W<>8 P * s 9 óra után a szépen fellobogózott iskola sikeres működésére; Danitz Sándor

Elemér a mese elmondása után hirtelen fel- R á p » ir« n i» a í fn  ‘sk- *8az8afú Szirmai Miksa tanfelügye-
emelkedett helyéről és kezét bucsuzóra nyújtotta: n  CZK lőre; Szirmai a muraközi tanítókra; Fuss

— Isten vele, Irénke ! érkezett, melynek határában nagy sokaság képviselő Szalay Pál dr. segéd tan fel ügyelőre;
— Hát már elmegy? élén Kosár Lujza tanulólány szép csokrot Terbócz István ny. min. tanácsos a rácka-

hazafelé. 8еП’ nemsokára indulnom kell nyujloll ál a közönség lelkes éljenzése ki- nizsai tanítókra; Szalay s. tanfelügyelő Mol-
— No, nem mondhatnám, hogy álhatatoe- aéretében a főispánnak. nár György perlaki plébánosra; Molnár György

gágban megközelítené a mesebeli királyfit! — fe- Ráczkanizsa volt tulajdonképen a mu- az állameszmére stb. stb.
lelt a leány, majd pedig kérlelni kezdte az ifjút : raközi ut programmjának kiemelkedő fény* A bankettről a főispán és kísérete a
Maradjon még egy kicsit, Elemér! Maga olyan ропда Az 0ц felépített uj állami iskola komühoz hajtatott lioav a murántuli 
szépen tud mesélni... Vagy ha már el is kell a,ka.om hoav a főisnán K° mpll0Z naJlaloU’ 1ю8 У a murántuli
mennie, ígérje meg, hogy eljön hozzánk máskor Ieiavaiasa ,0,i aiKaiom, nogy a ioispan Tx nhpa(tta  r/%9á ra Г а л , , л Ы . й
is, gyakran, sokszor, és mesél nekem szépet a ezt az utat ez időben Muraközben megtette. K ó z é p b e s z te rc z é re ,  C s e r fö ld re  
jégtündérről, az — örök boldogságról... A felavatási ünnepély első pontja az hajtassanak az ottani iskolai ügyek megtár-

________ ünnepi istentisztelet volt, mely alatt az is- gyalására.

Csáktornya, 1913 október 26_______________________ .MURAKÖZ« _ _ ----------------------------------------------------  8t4m
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A társaság Alsólendva érintésével még 
este Csáktornyára érkezett.

A főispán muraközi diadalutja 24-én fe
jeződött be, amikor a délelőtt folyamán 
Stridóvárt, Vashegyet, Felsőmihályfalvát, Mik- 
savárt és Drávavásárhelyt kereste fel, hogy 
azok iskolai viszonyaival is futólag megis
merkedjék.

Főispán úr a délutáni vonattal Alsólend- 
vára utazott.

A főispán muraközi látogatása kellemes 
emlékeket hagy hátra. Jól esik konstatálnunk, 
hogy a főispán látogatása jóhatással volt 
Muraköz lakosságára. Ennek a népnek szük
sége van ilyen kimagasló mozzanatokra. 
Minél többször van alkalma az állameszmét 
kidomborítva maga előtt látni, akár expo
nenseiben, akár alkotásaiban, annál jobban 
erősödik meg benne a tudat, hogy magyar 
földön lakik s hogy a magyar nemzet in
tegráns tagozatát képezi.

Ez a látogatás is hozzájárul ehhez. S 
ezért nemcsak a főispán diadal útja volt ez, 
hanem a magyar állameszme apolheozisa is, 
mely a magyar kultúra fegyvereivel Muraköz 
horvátajkú lakosságában a nemzeti érzést 
megmgathatlanúl van hívatva megerősíteni.

Színházi estély.
Mint már 3 év óta minden ősszel, úgy 

az idén is eljött városunkba Pintér Imre, a 
budapesti Városi-színház tagja, városunk kö
zönsége által már jól ismert és teljes nép
szerűségnek örvendő primadonnájával, Par
lagi Kornéliával és Szemere Gyula szalon- 
komikussal.

Folyó hó 19-én este tartották meg szin- 
házi estélyüket és csak elismeréssel szólha
tunk akkor, midőn azt mondjuk, hogy bár 
nem a legnagyobb számú, de intelligens kö
zönségnek Pintér Imre nagyon kedves és 
szórakoztató estélyt szerzett. Nagy élvezetet 
nyújtott Parlagi Kornélia kedves csengétű 
hangjával, mindenki lelkét meghatotta »A 
bölcső« című gyönyörűen kidolgozott dala 
és kacajra késztetett bohókás kupiéival.

A művésznő finom zenei érzékről adott 
bnúf'ágot s a magasabb áriákat is megkapó 
könnyedséggel, lágysággal és tisztasággal inlo- 
nálta s a dalaiban igaz érzés csendült meg. 
Nagy elismerést és dicséretet érdemel az 
igazán szimpatikus és kedves megjelenésű 
direktor, Pintér Imre, aki kellemes bariton- 
hangjával, kiváló művészies alakításával 
egészen elragadta a közönséget. Kinek ne 
csalt volna könnyeket a szemébe: »Négy 
fekete ló« és »Hárem baka a haláron« cimű 
dalkölteménye?

Állandó derültségben és kedves kedely- 
állapotban tartotta a közönséget Szobor 
(Szemere Gyula) szalonkomikus, aki igazán 
nem mindennap: finom és rendkívül találó 
élceivel állandóan kacagtatta a színház kö
zönségét. — Igazán örökké aktuális témája 
volt »Tessék, ez a feleségem« cimű páros 
jelenete, melyben meglátszott kiváló színi 
tehetsége. Nem hagyhatjuk szó nélkül »Fő
próba akadályokkal« cimű bohókás jelenetü 
két, melyben mindhárman brillírozlak.

Két és fél óráig tartott a kedves est, 
melynek végeztével Pintér Imre köszönetét fe
lezte ki az érdeklődő közönségnek, a város 
elöljáróságának és a tanítóképző-intézet igaz
gatójának, mert oly szép számmal képvisel
tette az intézetet.

A közönség vidáman hagyta el a ter
met és azt hisszük, még sokáig emlékében 
fogja tartani Pintér Imrét két társával. ÜT*

— Meghívó. A »Muraközi Róm. Kath. 
Népnevelők Egylete« 1913. nov. 17. d. e. 
10 órakor Bottornyán a róm. kath. népis
kolában fog]a megtartani közgyűlését Tárgy- 
sorozat : 1. Elnöki megnyitó. 2. Az egylet 
további fennállása feletti határozathozatal 
és az ezzel kapcsolatos további határozat 
hozatal. A közgyűlésre, melyet szent mise 
előz meg, az egylet tagjait oly tisztelettel 
hivom meg, hogy azon teljes számmal jelenje 
nek meg, hogy a gyűlés határozatképes legyen. 
Bottornya, 1913. okt. 22. Wirth László kör
elnök.

—  Meghívó. A Csáktornya-vidéki Gaz
dakör, folyó évi november hó 4-én délelőtt 
Ve 10 órakor tartja évi közgyűlését a Csák
tornyái városháza tanácstermében. T árgy: 
tisztviselői kar, községi megbízottak, rendes
és tiszteletbeli tagok felvétele és választása; 
a kör munkatervének és költségvetésének 
megállapítása, a bemutatott évi számadások 
átvizsgálása. Mesterich Aladár gazdaköri 
elnök.

Vásár! ér.
A n a g yk a n iz sa i k o le ra  m iatt 

b etilto tt C sák to rn ya ! T eréz v á s á r  
h elyett  / •  hó 3 0  án  csü tö rtö kö n  
p ó tv á s á r  log  ta r ta tn i  nagy á l la t -  
le lh a jtá s s a l.

K Ü L Ö N  F E L É  K.
— Házasság. Neumann Róbert az ifj. 

Neumann Miksa gabonakereskedőczég volt 
beltagja í. hó 13-án kötött házasságot Wien- 
ben Schmeichler Olga úrleánnyal.

— Házasság. Horváth Jenő kotori áll. 
isk. tanító oltárhoz vezette Koller Terus 
ugyanotani tanítónőt.

—  Tanfelügyelői látogatás. Szirmai 
Miksa Zalavármegye kir. tanfelügyelője f. hó 
20-án meglátogatta a koltori állami iskolát. 
Hospitálás után elnökölt a tanítói értekez
leten, hol a tapasztaltak fölött teljes meg
elégedését fejezte ki.

— Megbízás. A vallás és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter a Csáktornyái áll. 
tanítóképző-intézetnél a nevelői teendők ellá
tásával továbbá intézkedésig Antal Márton 
oki. tanítót bízta meg.

— Kirándulás. A Csáktornyái áll. taní
tóképző-intézetnek f hó 19 én vendégei vol
tak A kalocsai róm. kath. tanítóképző-intézet 
növendékei ugyanis, számszerűit 30-an Pet
rányi Ferenc igazgató s 3 tanár vezetése 
mellett Fiúméból való visszautazásukban az 
intézetet meglátogatták. A vendégek 18-an 
este érkeztek meg s 19-én délben elutaztak 
Budapest felé. A tanítóképző-intézet növen
dékei 3 órát töltöttek az intézetben; reszt
vettek az önképzőköri gyűlésen és végig 
nézték az intézetet úgy tanulmányi, mint 
internátusi és gazdasági vonatkozásaiban. A 
növendékek a város nevezetességeit is meg
tekintették. A kirándulók Csáktornyán való 
tartózkodásuk alatt a Zrinyí szállóban nyer
tek elhelyezési és ellátást.

—  Megyebizottsagi tagválasztások. A 
vármegyei törvényhatósági bizottságnak há
romévenként hatévre kiterjedöleg való fel
újítása, mint irtuk, 1913 október hó 20-án 
történi meg a Csáktornyái és perlaki járás
ban A megejtett választás eredményét, 
a beérkezett jelentések alapján, a követke
zőkben közöljük: Megválasztanak: Alsódom- 
borun dr. Zalán Gyula, orsz. gy. képviselő,

Mihácz János községi jegyző, dr. Braun 
Nándor orvos; Csáktornyán Samuelly Ottó 
kir. járásbiró, Plichta Béla körjegyző; Hodo- 
sányban Gájássy Lajos szolgabiró, dr. Szabó 
Zsigmond orvos, Kovács János urad. főerdész 
Kotorban Hajdú Lajos köze. jegyző, Brunner 
Gusztáv s. jegyző, Sebestyén István köze. 
bíró; Muraviden Golub János plébános, Vajda 
Béla dr. ügyvéd, Slarzsinszky László h. jegyző; 
Perlakon Zala József köze. jegyző, Neusied
ler Jenő közs. jegyző.

— Kisorsolt esküdtek. Az őszi esküdt
széki cikluson a nagykanizsai esküdtbiróság- 
nál a következő muraközi esküdlek fognak 
Ítélkezni: Pethő Jenő Csáktornyái gyógysze
rész, dr. Grész Gyula perlaki ügyvéd, Divé- 
ky Ödön Csáktornyái gazdatiszt és Eisler 
Károly muravidi magántisztviselő. Az első 
tárgyalás november 4-én lesz.

-— Ostoma mik savári iskol a és taní
tók ellen. Okt. 24-én délután 1 órakor, a 
mikor Zalavármegye főispánja a miksavári 
iskolát kíséretével együtt meglátogatta és 
mikor az autók már messze száguldottak a 
miksavári administrator által öszecsődített 
nép szidalmazni kezdte a tanítót és már 
voltak egyesek akik köveket ragadlak, hogy 
megkövezzék a tanítókat. Szerencse, hogy az 
iskola szomszédjában laknak a csendőrök, 
akik fegyveresen a felbőszített tömeg közé 
mentek és szétoszlatták a lázongókat. A 
kezdeményező egy miksavári községi elöljáró 
és egy drávac?áDyi paraszt boltos vo lt; akik 
közül az elsőnek fiát Zágrábban, a másiknak 
pedig öccsét Varasdon iskoláztatja ingyen 
a horvátországi Cyril egyesület. A papnak a 
lazítása a tanítók és a jegyző ellen már 
hetek óta tart. Szept. 28-án a plébániára 
hívta össze az iskoiaszéki tagokat és községi 
elöljárókat s ott az összes nép előtt a taní
tókat és a jegyzőt szidalmazta biztatván őket, 
hogy dobják ki a kántort és a jegyzőt, mert 
iskolájukat elakarják adni, a tanítónőt pedig 
azért dobják ki, mert nem tud horvátúl. így 
hirdetik a felebaráti szeretelel a Zágrábból 
ide küldött horvát papok.

—  Csukamájolaj helyett sok mindent hoznak 
javaslatba, de tudnia kell mindenkinek, hogy a 
Csukamájolajat semmi sem pótolhatja, mert mitsem 
emészt a gyermek könnyebben, mint a csukamáj
olajat. E könnyű emészthetőségben rejlik a titka 
a csukamájolaj nagy hatásának, ezért tehát nem 
mást, mint Zoltán-féle Csukamájolajat adjunk a 
gyermeknek. Üvegje 2 korona Zoltán B. gyógyszer- 
tárában, Budapesten és a gyógyszertárakban.

—  Állandó mozi. A Heinrich-féle Rákóci- 
utcai állandó moziban a múlt héten színre 
kerültek a Királyi korona és Asszonyi szere
lem, továbbá Velenczei álmok d- nnák. Mint 
kiegészítő pontok Gyéniántkereacs a Tibagy 
folyóban, (természet után), Az erős kéz (víg
játék), Ha gazdag lennék (bohózal) stb. sze
repeltek a műsorban. Ma este szinre kerül 
Weisz P.sta, a huszár moziszkeccs bohózat 
6 felvonásban a budapesti Apolló művészei
nek személyes vendégjátékával. Ez alkalom
mal 3 előadás lesz d. u fél 6, este 6 és 8 
órakor. Az utóbbi kabaréval lesz egybekötve 
s azért felemelt helyárakkal rendezik.

— Megszűnt a kolera. A kolera, mely 
e hó 3 áu Nagykanizsán fellépett, hivatalos 
megállapítás után megszűntnek tekinthető 
Nagykanizsán. Miért is a belügyminiszter 
inlézkedésére a vármegye alispánja az óvó- 
tnlézkedésböl kifolyólag elrendelt kolera- 
vesztegzárt a múlt héten, folyó hó 21-én, 
Nagykanizsára nézve feloldotta. Ez termé
szetesen a vasúton utazókat is felmenti a 
folytonos orvosi vizsgálat alól.
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Sve poáiljke, kaj se tiőezadr- 
ia ja  novinah, se imaju pos- 

lati na íme urednika vu 
Csáktornya

Izdate ljstvo :
knjiiara S t r a n s z S an d o ra  
kam sepredplate i obznane 

poäiljaju.

MEDIIMURIE
Predplatna céna J a :

Na celo le to ....... 8 kor.
Na pol leta ...........4 kor.
Na éetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koStaju 20 fill

i horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druitvenl, znanstveni i povuöljivi Hst za púk obznane se poleg pogodbe l fal 
Izlazi svaki tjed en  je d e n k ra t i to : svaku  nedelju . j raöunaju.

Budapeátinska kruh íabrika.
Pred dvemi létmi su budapeátinski peki 

tak podra2ih kruha, da su siromaski te2aki, 
kojih ga tam na jezero i jezero, né su mogli 
skorom samo na kruh slu2iti. Na velike 
tűibe, obCinsko poglovarstvo je previdlo, da 
barem vu ovim polo2aju mora napomoó biti 
siromakom i da barem svagdaánji kruh budo 
imeli. Svrho toga, za probu su postavili jednu 
kruh fabriku. Próba je izverstno vun spala i 
denes se tam vu ubCinski fabriki na stotine 
jezer kilogram kruha peóe na dán, koj je 
puno bóléi, Cisteéi i vnogo falcéi, как pekoski.

Hypolite Dufresne pred tristo létmi je 
senjal, как budu povremeno kruha pekli. 
Pred pismoznanci je ovak povedal svoju 
sen ju :

Doöli smo vu jednu óeterdesel metrov 
visoku sobu, vu koji je fíni béli prah létal 
pozraku. Vu sobi su svakojaóke maéine 
ru iile. Zakli s melóm sami su se koturali 
pod jeden no2, koj je vreCe vporil, méla je 
odmah vu velike kadi scurela. Tu su ocel- 
nate ruke tésto zamésile. Kad je tésto gotovo 
bilo, no2i su na falaté zrezali, maéina je 
epahala i sama vu peénicu shitala gotovoga 
kruha. Poónica je velika i glibuka bila, как 
kakva ruda. Vu sobi su samo éesl teiakov 
«lati premirnoma i pazili na maéine.

To je senjal pred tristo lötmi. Idemo 
gledat, kaj je denes od toga prava istma.

Budapeétinska íabrika je na dva étoke 
napravljena, óista i svetla je. Na prvim i 
drugim étoku su magazini za melu. Odspoda 
mésiju, zdiieju i peóeju kruha. Tu su kance- 
larije i kupeljiéóa za teíake. Malo predi 
doóneju sejati melu, как mésit idejű. То 
pvoje se skorom vu jednim vremeno déla. 
Méla po jedni veliki cevi ide dőli iz étoka 
-  - - -- __a__

vu korite i to za jedno реки 250 kilogra- 
mov. Poleg svaké korite vaga je slo2ena, 
koja odmah sama zapre melu, kad je veó 
dosta nacurela, niti za jednu deku viáe 
nepusti, как na kuliko je sloiena. Ako je 
te2ak na 250 kilogramov slo2il vagu, как 
sem veó rekel, onda niti jednu deku viáe 
mele nemore vu koritu dojti.

Jednostavno se mési. Te2ak pretisne 
jednoga gomba, taki se poöme gibati jeden 
drveni debeli i éiroki rúd, na kraju ima 
giavu. Ovaj rúd iliti ruka napré, nazat, gori 
i dőli se giblje. Téstu sim tam mééu tak 
dugó, doklam je dosta trdo.

Perd jednim dugim stolu áest te2akov 
stoji. Prvi na falaté trga iz korita téstu i 
prék da drugomu. Drugi pred sobom ima 
vagu i od tésta navék jedno kilo vagne. 
Premerjeno téstu dalje da pajdaéom, коji ga 
dalje mésiju i kad do óetrtoga dojde, onda 
veó ima svoju forinu i taki ga moói vu 
korpice metati.

Так dojde s velikom fletnoóum tésto 
od óopora, do óopora vu peónicu. Predi как 
vu peónicu dojde kruh, svakojaóke cedule 
prekeliju nanjega, kője kazeju, kakve vrsti, 
kakve forme 1 s kakve mele je íz ovih 
cedul zna kupec, kakvoga kruha je kupi! 
i opet i to zna, da je s obóinske fabrike. 
Kad su stém gotovi, kruha vu kolcaj к 
peónici voziju. Svaka peónica ima dvé 2el- 
jezne ploóe, jedno na serdinki, jedno pák 
odspoda. Ako hoóemo znati, как velike su 
öve ploóe, moramo si premisliti, da popri- 
tiki dvajstipetput tak velike, как naéi peki 
lopate imaju. Так su velike öve ploóe vu 
obóinski kruh fabriki i obedvé na kotaóe su 
sloiene Na svaku petdesetéest hlebov vlézne, 
dakle na obedvejih se stodvanajst kruhov 
peóe najedenput. Kad kolca do peónice doj-

deju, dva delavci fletno i spametno kruha 
nameőeju na ploóe i to predi na serdineáu, 
onda na odspodnju. S óistom mlaónom 
vodom nam aíeju kruha, da lépu farbu dobi 
i da je svetel. Kad su stém gotovi, porineju 
ploóe vu peónicu. Na dva rede su slo2ene 
dvanajst peónic, vu ovih dakle najedenput 
1344 kruhov peóeju. Kruh je malo menje, 
как jednu vuru vu peónici. Vidi se stoga, 
da tam vno2ina kruha se speóe na dán, 
jerbo vun s nedele dán i noó délaju. Po 
danu kruha, ponoói pák kifline i 2emle 
peóeju Kifline i 2emle samo za budapeátinske 
ápitale délaju.

Cistoóa je velika vu obóinski pekariji. 
Jeden doktor po danu, jeden рак ponoói 
ima inépekciju vu fabriki.

Pokehdob fabrika sve sama déla i 
istoga kvasa, zato je puno faleái ov obóinski 
kruh, как pekoski.

Kruh íabrika lanjsko leto prék osem 
milljun kilogram kruha je napravila.

Eto, skorom nikakve razloge néga med 
Dufresne senjom i med budapeétinskom 
kruh fabrikom. Так dojde senja óudaput 
na istinu. Kaj su naéi stareéi niti senjati 
né ufali, to sve je denes veó prava istina. 
Naj preékodilo, dabi i po drugih varaéov, 
gde ga vnogo te2akov i siromakov, kruh 
fabrike nastavili. Jeden óas su se budapeé- 
tiriskí peki smejali, potlam srdili i stu2avali, 
ali previdli su, da proti fabriki nemoreju 
konkurérati, morali su nazadnje i oni cénu 
dőli pustiti i kruha faleée triiti.

Uzbujeni Balkan.
Srbski konfliktus sa Ausztria-Magyars- 

kom je osbiljan. Monarchia ultimátuma je 
poslala Srbiji, da za osem danov mora vun

Tri vesele pripovesti.
PriobCil: Kutnyák Márton (Budapest.)

I. Kak je Nemec Marko svoje 
drva trzil I

Nemec Marko je iz svojega sela drva 
pelal vu váráé, da nje proda. Po putu si 
misli, kakvu sreóu bude imel pri prodaji; 
joö nije poldan, barem bi nje do veóera 
mogel prodati. Niti misül je né kakva sreóa 
ga óeka. Komaj se je dopelal do prve hi2e, 
veó sve drva kupi od Marka jeden gospon. 
Platil je toliko, koliko je Marko za nje pro
eil, i san.o toliko rekel:

— »Pelajte samo ova na moj dom, 
ja  se moram 2uriti vu kancelariju. Najte 
po zabiti na a tre s : Cuden Jóiét, Siroka vulica, 
destnajst!«

Gospon je ovdi odiéel, a Marko pak si 
veselo svetle krunice v iep  metne, vudri po 
konjih i odpela se dalje vu váráé. Nője 
misül, da bi mogel tak najedenput drva 
prodati, zato si ovak v eü :

— »Zakaj bi se ve ja 2uril na dom

gospodara ovih drv? Ci malo v krómu 
poglednem, pak se malo zamudim pri pol 
2ganice, zato jóé denes najdem negdi ovu 
vulicu, ói sem i stranjski . . . .  lm me 
niéói ne Ural«

Dopela se mimo krómé, zle2e z voza, 
cugle priveée za roóicu, se s korbaóom po- 
maü odépancira v krómu.

Doáel je samo da spije pol deci, ali 
zakaj nebi jóé pol, pak jóé, i tak dale . . . 
lm je dosta drago drva prodal. Pil je, pak 
opet pil. Так dugó je pil, doklam je ne 
opil. Glava mu je postajala biti teéka. Napo
kon sve pozabi. Gosponovo ime, vulice ime, 
hi2ni broj. Stane se, pak pijano odide iz 
krómé. Sedne na kola, i odpelja se né da 
bi znal, kam se pelja.

Poóne se misüti za atres, nikak se ga 
nemre spotiti.

Как se ovak pela po varaéu, se dopela 
nazadnje do jedne velike hi2e, na kojoj je 
bilo napisano s velikimi slovam i: ,Sveuóiliéte‘ 
To je naé Marko veóput proóital,i veselo rekel:

— »Aha! tu je onda ona hiéa gdé se

sve na svétu vuóiju, da sve znaju onda 
povedati, koj nje kaj pita, ovde budu mi 
zasigumo povedali, komu sam ja denes 
drva prodal!«

Najenput se naputi gór v prvi átok, s 
korbaóom v ruki, i bős как je bil. Na 
étengah, как je gor iáéi mu dojde naproti 
jedenmali gospon, koj je krijige nosil pod 
pazduhami.

Taki ga zapita :
— »Ti deóko! Kak se meni vidi, ti 

takaj vu ovu veliku imenitu ékolu hódié. 
Budi tak dober, daj povéj mi, komu sem ja  
denes svoja drva prodal?!«

Mladi gospon se ovde veselo nasm éje :
— »Znate stric, ja  bi vám rád od arca 

povedal, ali ja jóé svega neznam, jer stopram 
ve poónein hoditi vu ékolu. Idete gór vu 
prvi átok, prva vrata na lévő, tam najdete 
sedeti jednoga staroga gospona z oóaljami, 
on je ravnatelj, jako glasovili m uí, sve zna! 
On vám bu znal povedati! Stari je, i sedi 
pri stolu med knjigami, samo ga pitajte.«

Dijak smejuó odide, a Nemec Marko
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odmaáérati iz Albanie. Svaki lojest céla 
Europa je to Cekala, da Srbia koja je sad 
zmuCena nebude se utala proli monarchiji 
postaviti se i как ultimátuma vu ruke dobi, 
odmah bude podlo2na monarchiji. Srbiu su 
i rusi opomenuli, da sad proli tomu nikaj 
nezna i mora posluhnuti. Ali né se to pri- 
petilo. Oktobra dvajsetoga iz Belgrads su 
ja vili, da za vezda nemoreju posluhnuti 
monarchiu. Taljanska, NemSka i monarchia 
na ov naCin, ako Srbia nebude iz Albanie 
vun odiöla, s oru2jem ju budu nato presilili.

Jovanovics Jovan srbski poslanik ovak 
se sgovarja : Pred mesec dánom vladari su 
zahtövali, da Srbia odmah naj sprazni Alba- 
piu, kője sad za zosebno kraljestvu hoCeju 
skriCati. Mi smo presiljeni bili vladare pos
luhnuti i albanske hatare sprazniti. Ali kaj 
se pripetilo poleg toga? Kak smo mi gra- 
nice sprazniti, odmah su albanske bande 
s oruÄjem vdrle na Srbsku zemlju i mi smo 
opet presiljeni bili, one soldate kője smo 
samo nekoji dan predi odpustili, opet nazat 
pozvati i nje na albansku granicu spraviti. 
Srbski Seregi su fletno sgotovili s albanskami 
bandami i nazat su zavzeli nekoje vaineäe 
pozicije od kojih se najlezi braniju proti 
albanskim bandam. Kad se to pripetilo, 
kraljski kormán odmah je zapoved poslal 
Seregom, da dalje vu Albania nesrneju iti i 
tarn najpoöekaju medjunarodnu komiSiju,koja 
budeodredila, как dalko trajaju albanskihatari.

Kad su albanske bande vu Srbiu vdrle 
i tarn vu2igale i vnogo ljudstva potukle, 
onda je joä Albania samo na papiru stala. 
JoS néje imala nikakve hatare niti na sevru 
niti na jugu i vu jednim vremenu su na- 
jedenput dva kormani bili, jeden vu Tirani, 
jeden pak vu Valoni i Izmael Kemal i 
Esszad baSa su se trgali va vladu. Medju 
narodna komiSija je  vu Valoni stanuvala i 
samo tarn su mogli nekakov red derZati. 
Poleg toga Srbia je presiljena bila sebe 
braniti i hatare oseguriti. Srbia néje imala 
nakanenje od Albanie nikaj zeti i ona je 
poStuvala londonsku veliku konferenciju. 
Srbia mira hoöe imeti. Ako vladari vu Alba- 
niji mira napraviju, hatare odrediju i korma- 
na postaviju sve se taki preobrne. Doklam 
Europa vu Albaniji nebude mira napravila, 
tak dugo Srbia nemore niti pak nesme evője 
Serege iz Albanie vun poteCi.

Iz Belgrada piSeju oktobra dvajseioga, 
da Srbia nebude se proti monarchiji posta- 
vila, jerbo sad vu soldaCkim poslu jako 
hudo stoji, ktomu od Bulgarie su straho 
pak i ruski poslanik sih Srbiu, da za vezda 
naj bude podioZna. Srbia vu Albaniji Sest- 
deset jezer soldaCije ima i sad néje vu 
takvim poloZaju, da bi mogla na magyarski 
hatar soldaCiju porinuti. Soldati i stanovniki 
su se veC zadovolili boja. Bulgaria na Srbski 
hatar sedemdeset jezer soldaCije je porinula 
stém nakanenjom, da Traciu zavzeme.

Iz Becsa javiju , da je srbski konzul v 
pondeljek na veCer pohodil odsvunaSnjih 
poslov ministra i vu ime srbskoga kormana 
rekel je Berchtold ministru. da su veC poslali 
zapoved srbskim Seregom, da za osem danov, 
как je to monarchia zahlévala, naj ostaviju 
Albaniu. Stém je med Srbiom i monarchiom 
mir nastal.

Vréme je veC tak stalo, da monarchia 
soruZjem bude morala presiliti Srbiu, da 
sprazni Albaniu. Ali как se vidi srbski 
kormán je sad jedenput na bolöu pamet 
posluSal i nece se znami dalje grizti. Za 
vezda je mir nastal, koj samo onda bude 
istinski, ako Srbia za osem danov vun se 
pobere iz Albanie. Nam pak je opet né 
vrédno za drugoga volju velike stroSke 
prenaéati i morebiti krv prelévati. Sad nad 
Europom stoji, kad bude tarn do kraja mir 
napravila i Albaniji kralja zebrala.

Piemont zvane novine piSeju, da srbski 
ofßciri kad su zapoved dobiti, da moraju 
iz Albanie vun maSérati, jako su svi serditi 
nastali i presegli medsobom, da ovu zapoved 
nebudu posluhnuli. Druge prijave pak opet 
tak glasiju, da srbski Seregi su poCeli poma- 
lem zavzena mesta sprazniti i da do petka 
vu Albaniji neostane niti jeden srbski baka.

Raznrii se, da vu Belgradu sad se opet 
jako tu2iju nanas i to najbolje na Berchtold 
ministra. Kad je Pasics vu Becsu pohodil 
Berchtolda, tarn je sgovoril, da Srbia pos- 
luhne londonsku konferenciju, ali vnogo 
le£i bude za Srbiu i za balkanski mir, ako 
Srbiji dopustiju, da nekoja vaZneSa mésta 
za jeden Cas zavzeme vu Albaniji. Berch
told néje bit proti tomu i ravno zato su se 
vu Belgradu jako zaCudili, kad su iz Beta 
zapoved dobili, da za osem danov sva 
zavzeta mesta vu Albaniji moraju sprazniti.

veselo doskaóe v prvi Slok, tarn na lévő 
nad prva vrata nutn.

Predstava je joä trajala, a ovde namah 
utihnilo sve. SluSatelji i drugi uCitelji, su 
se stajali s sediäca, i puzorno motrili na 
ovaj Cudoviti prizor.

Nemec Marko se pred stolom nakloni, 
obraz se mu tu2no napravi i poCne prositi 
ovak :

— »Gospon profesor! Cut sem, da su 
najprveSi i najspametnejSi pod ovom strehom, 
da znaju sve na sveti povedati, koj kaj 
pozabi, ali oezna. Viäle! Ja vas ve tu s gor 
drZeCimi rukami prosim : — »Ja vam dam 
rajsi seksar tringelta — naj mi samo toliko 
povéju, komu sem ja denes drva prodal?«

Kak grom vudri vu sméh sva äkola. 
Sve se sméje, a najbolje pak dijaki, koji su 
kaj takvoga radi privoSCili slaromu strogomu 
ravnatelju.

Direktor si oCalje z nosa vzeme i ves 
vsupljen vu sramu jednomu drugomu uCi- 
telju reCe:

— »Ovaj mu2 je straäno Cuden!« Na

to je Cekal Mirko, taki je zavikal veselo:
— »Zaista Cuden se zove ovaj mu2. 

Cuden Jo2ef, gledi, gledi veC sve znam. 
Siroka vulica osemnajst. Tu njim je sekser I 
Bog njim lepo plati . . .  s Bogom!«

Так je naöel Marko gazda svojih drv 
opet i od onda svakomu pripovedava о 
Cudoviti Skoli.

II. Kak su varazdinci ruskog 
vojvodu cekali.

Veliki alarm je naCinit vu Vara2dinu 
zadoji mesec jeden telegraf, kojega je dobil 
gospodar od grada prvoga hotela »Lam« a. 
Telegraf не je glasil ovako:

„Bereiten Sie drei Zimmer gut 
eingeheizt!
Gross-Fürst-Alexander.“

VaraSdinci su se najme veC od negda 
nadjali, da nje jedenput samo pohodi jeden 
veliki ruski vojvoda iz Petrograds. Célú 
kavanu s vénei okinCiju, a hi2e kud bi se 
s kolodvora moral dopelali nadhereeg, su 
bile obkinCene trobojnicami.

Svrho toga je takov nemir nastal po céli 
Srbiji, da su veC tak mislili, da zapoCel es 
bude joä jeden krvni boj med Srbiom i med 
monarchiom. Ali srbi su vezda previdli, da 
zanje sad nestoji takvo vréme, da bi proti 
monarchiji se mogli gori postaviti; previdli 
su i to, da jako lehko bi se pripetilo, da 
bi vu ovim boju jóé i onu sgubili, kaj su 
predi zadobili.

Nikita Crnogorski kralj se takodjer jako 
veseli, da je Srbia posluhnula zapoved 
monarchije i da je mirna ostala. Veseliju 
se i podrugod, da je táj konfliktus po mir- 
nim putu se obavil. Nikita tak govori, da 
Montenegro sad mira hoCe imeti i ravno 
zato, jako su pazili, da su né prek albans- 
koga hatara stupili, nego samo su granice 
Cuvali, da su albanske bande ne mogle vu 
Motenegro vdrti.

Takodjer veselimo se i mi, da nam 
je mir, jerbo ravno smo né 2elni toga, da 
bi s bog Albanije, koja je  nam nikaj né 
vrédna i koja nam je né naputu, Srbiom 
ili pak morebiti sa rusom jeden krvni boj 
der2ati. LepSe je, kad svaki mira ima.

Kaj svaki gazda mora znati.
VeC su vu svakoj seti na glas dati 

zemeljskoga ministra zapoved, koji je eil, 
da zapréCi, da se svakojaCki poSastni betegi 
nebudu tak rezäirjavali, как su se vu prve- 
Sim vremenu.

Da je svinjska kuga tak veliki kvar 
veC zrokuvala, to smo si najviäe sami krivi. 
Je, ti i svaki, koj svinje ima, ali je  pak imel, 
jerbo svaki zataji, ako se mu kakva nesreCa 
pripeti na grunlu. Ako komu svinja erkne, 
to niti zanikaj neCe obCinskomu poglavarstvu 
prejaviti. Ali odvezda strogo budu dtrofali 
svakoga, koj to zatajil bude.

Zemeljski minister odredil je  sad, da 
svaki koj marhu ima i koj se s marhom 
baratuje, как je pastir, mesar, dintar i svaki 
koj s marhom brigu ima, odmah pod ter- 
hom dtrofa, mora prejaviti, ako pozvédi ili 
zezna, da negdi je  nekakva mardeCka kuga. 
Takodjer svaki mora prejaviti, ako mu je 
pes ili maCka bete2na, iii pak morebiti med 
mladinom je kuga. Dakle svaki najmenjfti 
beteg se odmah mora prejaviti. Opet i to 
se mora prejaviti, ako je maröe streljeno,

Po poldne su se célé procesije vlekle 
prama kolodvoru. Gdé je veC sve Crno od 
ljudstva bilo. Med njimi takaj veseli i sreCni 
gospodar hotela к »Janjetu « Onaj bla2eni 
gospodar kavane!

Vlak doru2i na kolodvor, i iz sto i sto 
grlih se zaCujeju: »S lavat i 2ivio!« klici. 
A iz 2eljeznice pak stupiju tri klobuCarski 
agenti: Gross — Fürst — i — Alexander.

III. Na novo pofarbane klupi I 
Dominik Baréai.

Vu jedne nove toplice se je naeelil, 
jedno leto glasoviti madjarski politikar: 
Dominik Barcsai. Onaj najveC poznati ele- 
gantni gavalér. Ravnatelj od toplic ga je  e 
velikom paradom prijei, i tak pasil na njega 
как na svoje oko.

Presvetli se je  Ijetovanja prvi dan taki 
Setal po toplicah s pakienoj eleganciji. Na 
sebi je imel как snög bélé lötne hlaCe. Kad 
se je  utrudil, pak si je  sei doli na jednu 
z 2utom farbom pofarbanu klup.



opiieno, zgoréto ili pohajano i sbog toga beteguakim prech v V u te k  vjutro okol!} osme na dveju

*  mKoj!°s maríeCkim doktorom daju marhu nltl, ako alaki pos.uhne zakóm.-_________ _
previzitérali, oni samo onda moraju javiti C f n / m A i i /  d A z M I I A «  ákole svetili svelikom sveóanostjom. Odovud
obóinskim poglavarom, ako je doktor пека- & Л / ш е П л  su vu Stridóvár odiSli, gde au takodjer or-
kov poáaatni beteg konétatéral na marSetu. P o l e g  k o t e r e  vu  ku n izU  жпЬ- s a 6 k e  á k o | e  pchodili, naveöer pák nazat vu
Crkjeno maráe na svakinaóm, od Cesa go r M j e n i  c s á h t o r u y n i n s k i  T e r e s i j a  c^ktornya su doáli. Drugi dán je főiápan 
je poginulo. mora ee prejav.ti da poglavarstvo м / а т  b ud e  se o v a j  m e s e c  ( o k t  Drávavásárhelyske orsaCke Skole pohodil i 
8  odredjenom pazljivostjom, da crketinu pos- 3Qmgaj  t e t r t e k  s  v e l i k o m  z iv in u -  g t é m  j e  d o k o n C a | svoj prvi sluäbeni put vu 
praviti i da sve onu sverSiju, kaj je vu ovim g 0 r j£ jr a n j 0m  o b d r i a v a l o . Medjimurju.
poalu odredjeno. ■ - , . — D in a m itp a tro n . Vu Caikeria obóini

To se ne pita, ali je crketma рев, — Poziv. Csáktornya-okolióni Gospo- poi(Jg Szabadke ákolska deCa au naputu,
maóek, kokoá, krava, svmja, konj ah kaj daratveni Okrug november mesec 4 ga ka(J gu jz gko|e dim 0  poeela ritati j ednu 
god drugo, svako je treba najedenput pnja- dana predpoldan ob pol 1 0  un drSi svoju gtyar zakoj u 8U né znala> kaj morebiti. Так 
viti, koj to zamudi. Strófa ae zahodi. godiönu sednicu u varaákoj vieónici. Pred- дц {Q poCe|j predsobom ritati, как labodu.

Ako vu nekoji obóini maráeóki doktor met: Cinovnikim, obóinskim punomoónikira, gkjm du2e je igraóa trajala, stém vise dece 
poSaatni beteg najde, od onoga dana sve je redoviti i zaóastni ólanim primanje i zbiranje, ge n a b ra |0  skup. Jeden deóec je malo 
treba javiti, dakle né samo crketinu, nego i nadalje odluCivanje okrugsko dielo i prora- boje vritnul vu tu labodu i laboda se zveli- 
to, ako se proda iz obóine marSe. Takodjer óun, pregledavanje godiSnjega raóuna. Mes- kom gj|om Spr0 2 ila. Так je eksplodérala, da 
prejaviti se mora, ako mesar odtira kravu terich Aladár predsiednik. zmed dece osem je na smrl oramla, viSe
Ili tele. Na to odvezda obómsko poglavarstvo —  . \ ] í \ \ u \ n  \  * pák nJlh íe strahovitno oranila. Smed dija-
veliku brigu mora imati i odmah kotarskomu K A J  J Ь M JV  U u A  r1 kov su veg V1§e vumrli. Za labodu gledeóa
audcu prejaviti, ako negdi nekakvu __ Osem danov pod zem ljo m . stvar je jeden sdmamitom nabiti patron bit
najdeju. Pre kojim gazdi marSe doli dojde ^  ge prjpetil0, da Tomatevski Janóé polski Sad Sandari i poglavarstvo zvéda, как je 
tarn odmah marSeóki doktor sve previzitéra уц j e<j ni amerikanski rudi je delal. táj patron na put mogel dojti i Sto ga je
i ojegvoga dvora zapre, da se beteg dalje Nekojj dan zapoved je dobil, da naj jednu tam podleóil. Tuliko se veő zazvedilo da 
nebuderezáirjaval. Dakle slakvoga dvora mje peCjnu g dmamit palronom rezbije. Torna- takve patroné »Magyar Államske« íeljeznice 
emeti marhu na paöu pustiti, mje smeti s teygkj pos|uhnul zapoved, spuslil se je imaju. Na jednoga odpuSCenoga teéaka imaju 
njom voziti stém menje pák; s njom vu уц rudu ali mH,0  se ;e pre raóunu vkanit somlju i tak misliju, da ön je  patroíia pod- 
drugu obóinu ili na sejam iti. Ako naprimer Dlnamitpatron ;e predi eksplodéral, как bi leöil deci, med kojih je viáe äeljezmökih 
nekomu svinja crkne, poglavarstvu odmah on bj| moge| vun dojti. Ruda se okolo óinovnikov dece bilo i stém si je Stel svoju 
mora dvora zapreti m a  vidlivo meslo tab- zarusila i on je lak ostal nuter zaprti, sróbu spumti. Zaprli su ga.
licu obesiti, na köp stoji, kakov beteg je vu fê k mjg уц migolovki Kak se ]e nesreöa — R a zbo jn ik i vu krám i. Bérén va-
dvoru se naSel Na tablici oaprimer stoji .,a odmah su dog|j branitelji, da ga raSu su razbojniki vdrli vu jednu krómu i
»sertésvész« stakvoga dvora niti gnoja néje odsmrtj odslobodiju, ako je Siv ^stal. Najpredi Sestdesetsedem lét staru Zendericu su zaklali 
emeli vu takvo mesto voziti, gde se svmje ^  9vedrom )Uknju zvrtali donjega i poluknji i porobili. Dekla ju je v nedelju iutro, kad
paseju. Né|e smeti vu takov dvor trgovce, te|efona spustili nuter. TeSak se odmah je vu sobu stupila, mrtvo naSla. 2andari su
maSétare ili druge kupce pustiti, jerbo om og,agl| j on jjm je kak moreju taki previdli, da vu krómi su razbojniki bili,
moreju uajleSi betega reznositi. najbliSe donjega dojti. Po ovoj istoj luknji su nad krov nuter doSli. Zensku su spavajuó

Stom zaprekom hoóe minister napomoó gu gH j branih. Tpam na osmi dan su mogli naSli vu sobi, vanjkoSa su joj hitili na glavu 
biti gazdom, da poleg jednoga nésu na tflk da|ko dokopati, da su ga mogli vun i ónak su ju zaduöili. Zatem su potrli romura 
stotine ljudstva kvarni. Denes je svakomu zetj g jromHk ^jst0 je goi bil i tak órni, как i zeli su vun deset jezer gotovi p^nez, lakod- 
odredjeno za svoju dobrotu, da svaki Pos‘ , vuglen. Na suncu je skorom pogleda zgubit|jer i stolove k.Ste, gde je okoio óetiristo 
luhne ovu zapoved i da ju svaki obderíi. drUg0 ge mu je pripetilo. Jeden ameri-! frankov bilo Na tri taljanske teZake imaju
Jeden na drugog t mora pazdi, da nikai | ^anskj cj rkus odmah mu je obeóal deset sumlju, koji su zveóera vu krómi pili. 2an-
takvoga niáói ne zataji. jerbo samo tak se frankov ako svaki veóer pol vure bude vu dari su je veó vlovili.
moói bramti proti strahovitni kugi. Ako Íoí cirku8lJ prepovédal, как je obavil öve osem — U m orstvo . Vu Tab obóini Béres
i denes budu tak nepazljivi gazd*, da 8e|dar)0V pod zemljom. Tomatevski néje Stel Gjura karadski stanovmk se skonóal. Béres 
atraSiju pred tem, onda kuga mgdar nebude ^  gorj Z(Ĵ  jerbo как on véli, nazat hoóe; je veó devetdeset lét bil star i vu dosta 
prestala. Néje smet samo nato gledati i j eZak blb , njemo j e puno vise on kruhidobrim poloiaju je Étvel, samo nikak jené  
pazili, da maräe *>d glad i nepogine, nego i vréden kaj sj sam s dvemi rukami zasluäi. bil zadovoljen s deneánim svétom. Smirom 
nato je treba veliko pasku imeti, da vu — S m rtna  p ljuska . Kramer Agoäton je tu2en hodil, doklam je minuöi tjeden
m.------------- l-----------— nekoji dan ie vu jednu budapeátisku krómu zginul od sina, prikim je fcivel. Stopram

Prije как si je sedel, je imel joá bélé I pogledal. Tam se je svojim negdaänjim paj- sad su ga naäli mrtvoga vu jednim zdencu. 
blaóe, ali kad se je veó stal, su se mu da£om, Mukacs Sándorom zi£el. Poóeli su — S koncan i pu n ta ri. Vu Csataldzsi 
videl po hlaóah veliki barnasti fleki. Odíse pomalem zabavljati i od politike se minuói petek skonóali dva officire, koji su 
klupi 2uta farba, se je vu veliki vruóini gor razgovorati. Denes je ilak bedastoóa se od proti kormaim puntu delali. Svrho toga 
etalila i ova zrokuvala nesreCu. Presvétli j politike spominati, ali ovi dva su joS vekSi zroka i vu KonStantinapolju su dva officire 
su se taki oJäurili v kavanu, da si hlaóejbedaki bili, jerbo vu ovi hurmastoói tak su na smrt odsudili i taki je obesili. 
zaméniju j se poätricali, da su jeden drugomu spljus* — Od srcbe je  skon ca l o b ite l ja .

RavnaUlj od toplic si je pulii Iasi od kami rezlagali svoju pravicu. Nazadnje je Iz Rima piäeju, da je tam strahovitnom 
srditosti. Veóer рак je odiäel vu sobu po li-lLukács tak pljusnul Kramera, da je odmah krvoloónostjom jeden dimo puáóeni rob 
tikara da ga prosi za opro*t. skup opal. DoSli su aranitelji, koji su ga vu skonóal céloga obitelja. Masseti stari rob je

Né ga naäel doma. Komornik mu je Roklls äPi,a,j s,e,i odPe,i8ti. ali na ^  misül, da obitelj ga je prejavil i poleg
samo tuliko rekel • í im Íe Vl,mrl Lukacsa su svrho toga zaprli. toga je doäel vu reät. Zato je vuägal otcovu

— .Pemenili su su hlaCe i rekli • Ovde — FőiSpan vu M ed jim u rju . Veliki h iiu  Kad je otca pred ognjom vajti Stel
je né dobro n o il, bélé ЫаСе, J o  d« su f Up.an Zalavarmegjije dr Balds Béla rninuN Masseti je ... smrt vpicil otca dva brate, 
Cnikasie kliiD il — Na ovo Ln si ol.lekli ■l|edeu |e slu*beno pohodil Medjimurje. V dva flogore, |edno Sogoricu i dvoie male

: : : :  h,ice ^  d7  * * *  *  м  * ьга.0Уи
; bi bil vu Csáktornya doäel, pohodil je ovodu gati, all to je veó né imal Casa. Doäli su

Direktor je na pol non odbeial za vu pelSőpustafa obóini. Csáktornja varaá zh íandari, na kője se takodjer znoäom pos-
presvétlim prama oni strani parka, na k o ji|za Qvn vr* me vés je bil nakinóeni zastavami. tavil. Jeden äandar ga je vu órévu vpióil.
etrani ie ouaj dan klupi na bélo dal farbati. j у  l()rk j 9rédu pohodil je sve äkole i urede. Nato ie krvolok dőli op^l Kad su ga gori
Ali veó je kesno bilo. . у  srédu naveóer na óast löiápana velika Steli zdiói, tak je äandara znoäom vpióil,

Presvétli je veó sedel sa svojimi Sutimi veóerja — banket — je bil vu »Zrinyi« da je odmah tam vumrl. Na to ga |e drugi
blaőami na bélo pofarbani klupi! salodi, na kojoj su prék sto varaákih pogla- äandar vu prsa strelil i stém ga je do kraja

________  varov i staiiovmkov nazaóni bili. Vifle napit skonóal. _________

Csák tómra, 1913. oktobra 26.__________ ___________ >MEDJ1MÜRJE<---------------_------------- —---------------------- :------------------- ----------
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Búza Páenica 18.00—
Rozs elsőrendű Hr* 13.50—
Árpa JeCrnen 13 50 —
Zab Zob 14 0 0 -
Kukoricza Kuruza suha 10.20 —
Fehér bab uj Grah beli 18 50 -
Sárga bab » 2uti 14.00 —
Vegyes bab * zméáan 13 20 —
Kendermag Konopljenoseme 20 00 — 
Lenmag Len 20.00—
Tök mag j Kosöice 2100—
Bükköny ! Grahorka 15 00 —

Csáktornya, 1913. október 26.

£ « * • « »  A ra k .  —  C ie n a  z itk a . 3679/tk. 1913.

I. Árverési póthirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint tkv 

hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrit 
Csáktornyái ügyvéd által képviselt Récse 
József zalaujvári lakós végrehajtatónak iíj 
Turk György illetve ennek örökösei Túrt 
Katalin férj. Sarics Józsefné, Turk Magdolm 
férj. Jurisics Gyöigyné, Turk Mária nagykori 
hajadon, Sárics József mint kisk. Turk István 
József és János gyámja zalaujvári valamin! 
dr. Schwarz Lajos Csáktornyái ügyvéd mini 
néhai ifj. Turk György ismeretlen örököse 
részére kirendelt ügygondnok végrehajtási 
szenvedettek elleni 107 К 66  f. tőke és jár 
iránti végrehajtási ügyében az utóajánlat 
árverést Sarics József zalaujvári lakós utó 
ajánlata folytán a tcz. 27. §-a értelmében 
elrendelte minek folytán végrehajtatónah 
107 К 6 6  f. tőke, ennek 1912. évi julius 
hó l-tö l járó 5°/o kamatai 41 К 10 t. peri 
51 К 99 f. végrehajtási 22 К 30 f. árverés
kérelmi és még felmerülendő költségekből 
álló kövelelés kielégítése végett a nagyka
nizsai kir törvényszék és a Csáktornyái k ir 
járásbíróság területéhez tartozó és Turk Ka
talin férj. Sárics Józsefné Turk Magdolna 
férj. Juricsán Györgyné, Turk Mária nkoru 
hajadon, kisk. Turk István József és János 
végrehajtást szenvedettek nevén álló zalauj
vári 40 sztkvben 257 hrsz. ingatlannak lele 
134 K, 20 f. becsáron, az u. o. 40 sztkvben 
349 hrsz. ingatlannak fele 242 K, az u. o. 
131 sztkvben 258/2 hrsz. ingatlan fele 314 К 
60 f. cecsáron Zalaujvár község házánál 

1913. é li november hó 5. napján délelőtti 10 órakor 
Zakál Henrik Csáktornyái ügyvéd vagy he
lyettese közbejöttével megtartandó nyilvános 
bírói árverésen eladatni log.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek felénél alacsonyabb áron az in 
gatlan el nem adható.

»MURAKÖZ«

Hirdetés! Oglae!
Van szerencsém jelenteni, hogy 1913. éri Znan/m A  „  Csáktornya na ruglo />«-

október 19-én, Csáktornyán P e tő f i-  és ._#J . „  _ ш . - e .„  .  . , ,  , ,, 0  . . . .  tőt! i  Mező-vmllce (bívsa Snocslcs, síi-M ező-utca sarkun ( volt Sxocsics-téle  ’
házban) Sxivoncsikivi) kaci 1913. oktobra 19-ga

Töröli kávéházat Tursko kavano
nyitok, pontos kiszolgálással. otvorim, molim za s’cim veéi pohod, podvor-

Kérem a nagyérdemű közönség becses ,f . Л Ш fa vÄ
p á rtfo g á s á t. T^ es tis z te le t te l Za ito v a n ie m

,W1_. febim Ceabaíce febím Ceabaíce

Hrvercöí hirdetmény.
A lu lirt kir. közjegyző ezennel közhírré teszi, hogy a Csáktornyái 

Takarékpénztár Részvénytársaságnak kézi zálogba adott és az özv. M ol
nár Józsefné féle házban elhelyezett 2015 kor. 78 fillé r értékű té li és nyári 
szövetek és barchetek özv. M o ln á r  J ó z s e f n é  h á z á b a n  f o l y ó  é v i  n o 
v e m b e r  h ó  ő - l k  n a p ló n  d . u. 3  ó r a k o r  megtartandó nyilvános árveré
sen közbejövetelem m ellett azonnali készpénzfizetés ellenében eladatni 
fognak.

Csáktornyán , 1913. okt. 25.
751 1— 1 D r. IS O Ó  V IC T O R  k i r .  k ß m je g y a t .

H l a s i i j
(Himbersaft)
a leg tisztáb b  hegyi m á ln an ed vb ö l ven- í 
deglösök, cu krászo k  és gyógyszeré - 1  
szék részére  5  k iló tó l fe lfe lé  kap h a tó  >

B A U E R  M . - n é l
756 i s Z agreb , P e tr in ja -u tca  8 3

Egy jó erkölcsű fiú
mészáros tanomnak

azonnal felvétetik. :: Bővebbet a, 
kiadóhivatalban. n,

Hirdetés.
Drávaszentiváni telkemet (8 hold) 

egészben vagy rész
letekben eladom.

M  l i l í s  I M t M ,  1. t e a .
1 — 764 1—4

Obznana.
Vu Drűvaszentivánu dobrovoljnoi 
hoéem prodati svojega grunta i 
poleg njega 8 mekot zemlje vu 
skupnim, ali pák na viáe falaté.

Ш  Mis, llflnsaM Kiflit

Árverezni kívánók tartoznak a becsár
1 0 % át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

A jelen árverés a zalaujvári 40 st. 
tkvben 349 hrsz. ingatlanra c/a. özv. Med
ved Istvánné szül. Bernét Dorottya zalatij- 
vári lakós javára bekebelezett holtiglani 
haszonélvezeti szolgalmi jogot sem érinti.

Árverési vevő a vételár felét az utő- 
ajánlati árverés foganatositási költségeket is 
viselni tartozik.

Csáktornya, 1913. szept. 15. 750

Kiadó lakás.
Csáktornyán a Salon-féle házban 
(Kossuth Lajos-utca) egy három 
szoba, konyha stb. mellékhelyi
ségekből álló lakás kiadandó.
7M i —2 Bővebbet ugyanott.

43. szám.
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opiCeno, zgorőto ili pohajano i sbog toga 
ae moralo zaklati.

Koji 8 maráeCkim doktorom daju marhu 
previzitérati, oni samo onda moraju javiti 
obCmskim poglavarom, ako je doktor neka- 
kov poáastui beteg konátatéral na maráetu. 
Crkjeno maráe na svakinaCin, od Cesa god 
je poginulo. mora se prejaviti, da poglavarstvo 
8 odredjenom pazljivostjom, da crketinu pos- 
praviti i da sve onu sveráiju, kaj je vu ovim 
poslu odredjeno.

To se ne pita, ali je crketina pes, 
raaCek, kokoá, krava, svinja, konj ali kaj 
god drugo, svako je treba najedenput prija- 
viti, koj to zamudi. Strófa se zahodi.

Ako vu nekoji obCini maráeCki doktor 
poáastni beteg najde, od onoga dana sve je 
treba javiti, dakle né samo crketinu, nego i 
to, ako se proda iz obCine maráe. Takodjer 
prejaviti se mora, ako mesar odtira kravu 
ili tele. Na lo odvezda obCmsko poglavarstvo 
veliku brigu mora imati i odmah kotarskomu 
•udcu prejaviti, ako negdi nekakvu falingu 
najdeju. Pre kojim gazdi maráe dőli dojde 
lám odmah maráeCki doktor sve previzitéra 
i ojegvoga dvora zapre, da se beteg dalje 
nebude rezáirjaval. Dakle slakvoga dvora nije 
emeli marhu na paáu pustiti, nije smeti s 
njom voziti stém menje pák s njom vu 
drugu obCinu ili na sejam iti. Ako naprimer 
nekomu svinja crkne, poglavarstvu odmah 
mora dvora zapreti i na vidlivo mesto tab* 
lieu obesiti, na koji stoji, kakov beteg je vu 
dvoru se naáel. Na tablici naprimer stoji 
»sertésvész« stakvoga dvora niti gnoja néje 
smeti vu takvo mesto voziti, gde se svinje 
pastíju. Néje smeti vu takov dvor trgovce, 
maáétare ili druge kupce pustiti, jerbo oni 
moreju najle2i betega reznositi.

Stom zaprekom hoCe minister napomoC 
biti gazdom, da poleg jednoga nésu na 
stotine Ijudstva к várni. Denes je svakomu 
odredjeno za svoju dobrotu, da svaki pos- 
luhne ovu zapoved i da ju  svaki obder2i. 
Jeden na drugoga mora paziti, da nikai 
takvoga niáCi ne zalaji. jerbo samo tak se 
moCi braniti proti strahovitni kug>. Ako joá 
i denes budu tak nepazljivi g:izd<, da se 
straáiju pred tem, onda kuga nigdar nebude 
prestala. Néje smet samo nato gledali i 
paziti. da maráe od glad » nepogine, nego i 
nato je treba veliko pasku imeti, da vu

Prije как si je  sedel, je imel joá bélé 
blaCe, ali kad se je veC stal, su se mu 
videl po hlaCah veliki barnasti fleki. Od 
klupi Suta farba, se je vu veliki vruCini gor 
stalila i óva zrokuvala nesreCu. Presvétli 
su se taki odZurili v kavanu, da si hlaCe 
zarnéntju.

Ravnattlj od toplic si je pulii Iasi od 
srditosti. VeCer pak je odiáel vu sobu poli
tikára da ga prosi za oprost.

Né ga naáel doma. Komornik mu je 
samo tuliko reke l:

— »Pemenili su su hlaCe i re k li: Ovde 
je né dobro nősíti bélé hlaCe, zato da su 
tutkaste k lup i! — Na ovo su si oblekli 
Zutkaste hlaCe i odiáli se áetal.«

Direktor je na pol nori odbeZal za 
presvétlim prama oni slrani parka, na koji 
etrani je onaj dan klupi na bélo dal farbati. 
Ali — veC je kesno bilo.

Presvétli je veC sedel sa svojimi ftutimi 
hlaCami na bélo pofarbani klupi!

betegu skim predi smo maráeta napomoC, 
samo tak je moCi na milljune blaga obra- 
niti, ako svaki posluhne zakona.

Sa/menJohznnna.
P o l e g  k o l e r e  vu  k a n iz U  z a b -  

r a n  J e n i  C s á k t o r n y á in a k I  T e r e s I J a  
s a j a m  b a d e  s e  o v a j  n t e s e c  ( o k t  
3 0 - g a )  Ö e tr t e k  в  v e i l  k o m  Z ivinu- 
g o r l t l r a n j o m  o b d r k a v a l o .

— Poziv. Csáktornya-okoliCni Gospo- 
darstveni Okrug november mesec 4 ga 
dana predpoldan ob pol 10 uri dr2i svoju 
godiánu sednicu u varaákoj vieénici. Pred- 
m el: Cinovnikim, obéinskim punomoénikim, 
redoviti i zaCastni Clanim primanje i zbiranje ; 
nadalje odluCivanje okrugsko dielo i prora- 
Cun, pregledavanje godiánjega raéuna. Mes- 
terich Aladár predsiednik.

KAJ JE NO YOGA?
— Osem danov pod zemljom.

Так se pripetilo, da Tomatevski Janoä polski 
teánk vu jedni amerikanski rudi je delal. 
Nekoji dan zapoved je dobil, da naj jednu 
peéinu s dinamit patronom rezbije. Toma
tevski je posluhnul zapoved, spustil se je 
vu rudu ali malo se je pre raCunu vkanil. 
Dinamitpatron je predi eksplodéral, как bi 
on bil mogel vun dojti. Ruda se okolo 
njega zaruáila i on je tak ostal nuter zaprti, 
как miá vu miáolovki. Kak se je nesreCa 
pripetila, odmah su doáli branitelji, da ga 
odsmrti odslobodiju, ako je 2iv ostal. Najpredi 
su svedrom luknju zvrtali donjega i poluknji 
su telefona spustili nuter. TeZak se odmah 
oglasil i on jim je dirigéral, как moreju 
najbliáe donjega dojti. Po ovoj isloj luknji 
su ga i hranili. Tijam na osmi dan su mogli 
tak dalko dokopati, da su ga mogli vun 

‘ zeti. Siromak Cisto je goi bil i tak érni, как 
vuglen. Na suncu je skorom pugleda zgubil, 
drugo se mu je né pripetilo. Jeden ameri
kanski cirkus odmah mu je obeCal deset 
frankov. ako svaki veCer pol vure bude vu 
cirkusu prepovédal, как je  obavil ove osem 
danov pod zemljom. Tomatevski néje átél 
to gori zeti, jerbo как on véli, nazal ho Се 
teáak biti i njemo je puno viáe on kruh 
vréden, kaj si sam s dvemi rukami zasluZi.

— Smrtna pljuska. Kramer Agoäton 
nekoji dan )e vu jednu budapeátisku krCmu 
pogledal. Tarn se |e svojim negdaánjim paj- 
daáom, Mukacs Sándorom ziftel. PoCeli su 
se pomalem zabavljati i od politike se 
razgovorati. Denes je ilak bedastoCa se od 
politike spominati, ali ovi dva su joá vékái 
bedaki bili, jerbo vu ovi hurmastoCi tak su 
se poátricali, da su jeden drugomu spljus* 
kami rezlagali svoju pravicu. Nazadnje je 
Lukács tak pljusnul Kramera, da je odmah 
skup opal. Doáli su aranitelji, koji su ga vu 
Rókus ápitalj átéli odpeljati, ali na putu 
jim je vumrl. Lukacsa su svrho toga zaprli.

— Főispán vu Medjimurju. Veliki 
áupan Zalavarmegjije dr. Balás Béla minuéi 
tjeden je sluábeno pohodil Medjimurje. V 

jtork je doáel iz Perjak varasa i predi как 
I bi bil vu Csáktornya doáel, pohodil je ovodu 
j vu Feláőpustafa obCini. Csáktornja varaá za 
za ovu vréme ves je bil nakinCeni zastavami. 

|V tork i srédu pohodil je sve ákole i urede.
V srédu naveCer na Cast lőiápana velika 
veCerja — banket — je bil vu »Zrínyi« 
salodi, na kojoj su prék sto varaákib pogla- 
varov i staiiovmkov nazaCni bili. Viáe napit

nie setu Culo, vu kojih su főiápana slavili. 
V Cetrtek vjutro okolo osme vure na dveju 
automobili su nekoja gospoda sprevodila 
íőiápana vu Ráckaniáu, gde su nove orsacke 
ákole svetili svelikom sveCanostjom. Odovud 
su vu Stridóvár odiäli, gde su takodjer or- 
saCke ákole pohodili, naveCer pak nazat vu 
Csáktornya su doáli. Drugi dan je főiápan 
Drávavásárhelyske orsaCke ákole pohodil i 
stém je dokonCal svoj prvi sluábeni put vu 
Medjimurju.

— Dinamitpatron. Vu Csikeria obCini 
poleg Szabadke ákolska deca su naputu, 
kad su iz ákole dimo isla, poCela ritati jednu 
stvar zakoju su né znala, kaj morebiti. Так 
su to poCeli predsobom ritati, как labodu. 
Skim du2e je igraCa trajala, stém viáe dece 
se je nabralo skup. Jeden deCec je  malo 
bole vritnul vu tu labodu i laboda se zveli- 
kom silóm sproáila. Так je eksplodérala, da 
zmed dece osem je na smrt oramla, viáe 
рак njih je strahovitno oranila. Smed dija- 
kov su veC viáe vumrli. Za labodu gledeCa 
stvar je jeden sdmamitom nabiti patron bil. 
Sad 2andari i poglavarstvo zvéda, как je 
táj patron na put mogel dojti i Sto ga je 
tarn podleCil. Tuliko se veC zazvedilo da 
takve patroné »Magyar Államske« áeljeznice 
imaju. Na jednoga odpuáCenoga teáaka imaju 
somlju l tak misliju, da on je patroha pod
leCil deci, med kojih je viáe 2eljezniCkih 
Cinovnikov dece bilo i stém si je  átél svoju 
srCbu spuniti. Zaprli su ga.

— Razbojniki vu krömi. Bereu va- 
raáu su razbojniki vdrli vu jednu krCmu i 
áestdesetsedem lét staru Zendericu su zaklali 
i porobili. Dekla ju je v nedelju iutro, kad 
je vu sobu stupila, rnrtvo naäla. 2andari su 
taki previdli, da vu krCmi su razbojniki bili, 
su nad krov nuter doäli. Zensku su spavajuC 
naáli vu sobi, vanjkoáa su joj hitili na glavu 
i ónak su ju zaduáili. Zatem su potrli romara 
i zeli su vun deset jezer gotovi pc-nez, takod
jer I stolove k.áte, gde je okolo Cetiristo 
frankov bilo Na tri taljanske teZake imaju 
sumlju, koji hu zveCera vu krCmi pili. tu n- 
dari su je veC vlovili.

— Umorstvo. Vu Tab obCini Béres 
Gjura karadski stanovmk se skonCal. Béres 
je veC devetdeset lét bil star i vu dosta 
dobrim poloZaju je Sível, samo nikak je né 
bil zadovoljen s deneánim svétom. Smirom 
je tuZen hodil, doklam je minuCi tjeden 
zginul ud sina, prikim je Zivel. Slopram 
sad su ga naáli mrtvoga vu jednim zdencu.

— Skoncani puntari. Vu Csataldzsi 
minuCi petek skonCali dva officire, koji su 
proti kormaim puntu delali. Svrho toga 
zroka i vu Konátantinr.polju su dva officire 
na smrt odsudili i taki je obesili.

— Od srebe je skonőal obitelja. 
Iz Rima piáeju, da je tarn strahovitnom 
krvoloCnostjom jeden dimo puáCeni rob 
skonCal céloga obitelja. Masseti stari rob je 
tak misül, da obitelj ga je prejavil i poleg 
toga je doáel vu reál. Zato je  vuZgal olcovu 
hiZu Kad je otca pred ognjom vujti átél 
Masseti je na smrt vpiCil otca, dva brate, 
dva áogore, jedno áogoricu i dvoje male 
dece. Zatem je joá átél i bratovu hiZu vuZ- 
gati, ali to je veC né imái Casa. Doáli su 
Zandari, na koje se takodjer znoZom pos- 
tavil. Jeden Zandar ga je vu Crévu vpiCil. 
Nalo ie krvolok doli opal. Kad su ga gori 
átéli zdiCi, tak je ftandara znofcom vpiCil, 
da je odmah tarn vumrl. Na to ga je drugi 
Äandar vu prsa strelil i stéin ga je do kraja 
skonCal.



mmázaa 1 m.-cent, | kor. fill.
“  j

Búza FSenica 18.00—
Rozs elsőrendű Hr2 13.50—
Árpa JeCmen 13 50—
Zab Zob 14 00 -
Kukoricza Kuruza suha 10 .2 0  —
Fehér bab uj Grah beli 18 50 —
Sárga bab * 2uti 14.00 —
Vegyes bab » zméSan 13 20 —
Kendermag Konopljenoseme 20 00 — 
Lenmag Len 20.00—
Tökmag | Kosőice 2100—
Bükköny I Graliorka 1500 —

Csáktornya, 1913. október 26.

G a h o a a  á r a k .  — C ie n a  z i t k a .

Hrvcréöí hirdetmény.
A lu lirt kir. közjegyző ezennel közhírré teszi, hogy a Csáktornyái 

Takarékpénztár Részvénytársaságnak kézi zálogba adott és az özv. Mol
nár József né féle házban elhelyezett 2075 kor. 78 fillé r értékű téli és nyári 
szövetek és barchetek ö z v . M o ln á r  J ó z s e f n é  h á z á b a n  f o l y ó  é v I  « • -  
v e m b e r  h ó  ő - l k  n a p i á n  d . n •  3  ó r a k o r  megtartandó nyilvános árveré
sen közbejövetelem m ellett azonnali készpénzfizetés ellenében eladatni 
fognak.

Csáktornyán, 1913. okt. 25.
761 1—1 D r. V IC TO R  k i r .  I t ő a j e g y m e .

(Himbersaft)
a leg tisztább  hegyi m á ln aned vb ö l v en 
déglősök, cu krászo k  és gyógyszeré
szek részére  5  k iló tó l fe lfe lé  kap h a tó

BAUER M.-nél
7551 3 Zagreb , P e trin ja -u tc a  8 3

Egy jó erkölcsű fiú
mészáros tanomnak

azonnal felvétetik. :: Bővebbet a, 
kiadóhivatalban.

fürdetés.
Drávaszentiváni telkemet (8 hold) 

egészben vagy rész
letekben eladom.

Baki Bills l í t e f t á i ,  1. Iite
— ----  76« 1—«

Obznana.
Vu Drávaszentivánu dobrovoljno 
lioéem prodati svojega grunta i 
poleg njega 8 mekot zemlje vu 
skupnim, ali pák na viáe falaté.

Szatoi Bilis, iriiiszniiiíi H&dkni t

Hirdetés! Oglas!
Van sz eren csém  je len ten i, h o g y  1911.év i  Znan/m da „ Csáktornya na vn g lo  P a - 

ok tóber 19-én, C s á k to r n y á n  P e t ő t 1- é s  . . . .  . M . . c  .
M e z ő -u tc a  sarkán (v o lt S z o c s i c s - t é l e  **"
házban) d* S z iv o n c s ik iv ! )  k aci 1913. oktobrz 19-gs

Török ftivéhöHl um tiavano
nyitok, p on to s kiszolgálással. otrorim , m olim  za s ’cim  r e é i  pohod, p odvor-

K érem  a nagyérdem ű közönség b e c s e s  .. лг , Лл ba izvrstna.
p á r t fo gá sá t  ^  tiaatelettalZ*

» _  fehtm Ceabaíce febtm Csabatca

3679/tk. 1913.

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

hatóság közhírré teezi, hogy Zakál Henrik 
Csáktornyái ügyvéd által képviselt Récsei 
József zalaujvári lakós végrehajtatónak ifj 
Turk György illetve ennek örökösei Turk 
Katalin férj. Sarics Józsefné, Turk Magdolna 
férj. Jurisics Gyöigyné, Turk Mária nagykorú 
hajadon, Sárics József mint kisk. Turk István, 
József és János gyámja zalaujvári valamint 
dr. Schwarz Lajos Csáktornyái ügyvéd mint 
néhai ifj. Turk György ismeretlen örökösei 
részére kirendelt ügygondnok végrehajtást 
szenvedettek elleni 1о7 К 66  f. tőke és jár. 
iránti végrehajtási ügyében az utó'ijánlati 
árverést Sarics József zalaujvári lakós utó- 
ajánlata folytán a tcz. 27. §-a értelmében 
elrendelte minek íolytán végrehajtatónak 
107 К 6 6  f. tőke, ennek 1912. évi julius 
hó 1-től járó 5% kamatai 41 К 10 t. peri, 
51 К 99 f. végrehajtási 22 К 30 f. árverés- 
kérelmi és még felmerülendő költségekből 
álló követelés kielégítése végett a nagyka
nizsai kir törvényszék és a Csáktornyái kir. 
járásbíróság területéhez tartozó és Turk Ka
talin férj. Sárics Józsefné Turk Magdolna 
férj. Juricsán Györgyné, Turk Mária nkoru 
hajadon, kisk. Turk István József és János 
végrehajtást szenvedettek nevén álló zalauj
vári 40 sztkvben 257 hrsz. ingatlannak fele 
134 K, 20 f. becsáron, az u. o. 40 sztkvben j 
349 hrsz. ingatlannak fele 242 K, az u. o. j 
131 sztkvben 258/2 hrsz. ingatlan fele 314 К 1 
60 f. cecsáron Zalanjvár község házánál 

1913. évi november hó 5. napján délelőtti 10 órakor 
Zakál Henrik Csáktornyái ügyvéd vagy he
lyettese közbejöttével megtartandó nyilvános 
bírói árverésen eladalni log.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melynek felénél alacsonyabb áron az in
gatlan el nem adható.

»MURAKÖZ«

Árverezni kívánók tartoznak a becsár
1 0 % át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

A jelen árverés a zalaujvári 40 st. 
tkvben 349 hrsz. ingatlanra c/a. özv. Med
ved Istvánná ezttl. Bernét Dorottya zalauj
vári lakós javára bekebelezett holtiglani 
haszonélvezeti szolgalmi jogot sem érinti.

Árverési vevő a vételár felét az utó
ajánlati árverés foganatositási költségeket is 
viselni tartozik.

Csáktornya, 1913. szept. 15. 750

Kiadó lakás.
Csáktornyán a Salon-féle házban 
(Kossuth Lajos-utca) egy három 
szoba, konyha stb. mellékhelyi
ségekből álló lakás kiadandó.

Bővebbet ugyanott.

43. szám.



Kiadúlakás.í
lirpik 3. a. № I. ti
egy három szoba, konyha

stb. mellékhelyiségek
ből álló lakás

kiadó
U G Y A N O T T  F Ö L D S Z IN T  
IR O D A H E LY IS É G N E K  A L 
K A LM A S  2 SZOBA KIADÓ. 

ЦЫШ tapnnt( Kiadóhivatalában.

I I ................... — ■

HepptdupeharCsáhtoimia
Rakoci-uiica bité broj 18. poleg K rilje iskogi suda. 

Ima takaj trgovinu  
od najbolse vrsti

v a p n a .
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

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

vagon dobi vapno cisto 
fal. T  rzim  takaj razcie- 

pana suha bukóvá  
W8$4_e drva na vagu.

________________ V _________________i

Csáktornya, 1913. október 26

h i r d e t m é n y .

A M A TTER SD O R FER  N. p e rla k i cég csődtömegéhez tartozó  3 da
rab egyenként 400 korona névértékű P e rla k i takarékpénztári részvény 
1 9 1 3 .  é v i  o k t ó b e r  h ó  3 1  n a p i é n a k  M i n i é n  l é i  4  ó r é j a k o r  Nagyka
nizsán, dr. F R IE D  ÖDÖN ügyvéd ur, csőd választ m ányi elnök irodájában 
szóbeli a já n la ti utón el fog adatni.

Bánatpénz 120 kor.
Az eladási teltételek dr. F ried  Ödön ügyvéd úr, nagykanizsai lakós- 

nál és a lu líro tt tömeggondnoknál tekinthetők meg.
Perlakon, 1913. évi október hó 23-án.

D r . P I C H L E R  G Y U L A  ü g y v é d
752 1— 1 csődtömeggondnok.

................ . . - - .»„.»от..........

Я  Budapesti Hsztatos Ip artestü l«  védnöksége alatt álló

B Ú TO R C S A R N O K
71« 1—1«

----------------------- szövetkezet-------------------------
m int az Orsz. Kozp. H itelszövetkezet tag ja , Budapest, VII. Józszef-  
körút 28. (B érkocsis-utca sarkán ). Budapest, V ili. U llő i-ut 18. á llan d ó

lakásberendezési kiállítása
nyitva reggel nyolc órá tó l este  nyolc óráig. ::: Beléptidíj n incsen .

....................... .....................- - - - - - -  - -------------------1 1

»MURAKÖZ« M  szám

í SÜRGÖNY! !
t Tisztelettel értesítem Csák- l
к tornya és vidéke hölgykö- «
* zönségét, hogy szükségletét *
\ női confectióban egyenlőre \
 ̂ ne szerezze be, mert az ^

; liter Ili 30i  lartandú írszájos pól-vásár <
I alkalmával a „Zrínyi“ szálló I
* nagytermében óriási válasz- 1
£ tékban fogok női- és gyér- J
> mekkabátokat bám ulatos
' olcsó árért árúsítani! :: Kiváló 1
\ ~  .......... tisztelettel = J

t S T E R N  J Ó Z S E F  )
\ női divatáruháza - Nagykanizsa ^

Egyenruhák T i l  I  r p  Pompás polgári ruhák
tiszteit, katonai hivatalnokok,önkénlesek. ™  ™  Н в  И Н 1  H i  Ш  Н  a legrhvMlosabb angol szövetekből, kitűnő
vasúti- és portaijaink, tűzoltók, erdész- M Ó R  Í Q  т д  п о д  szabászok által a legnagyszerűbben elké-
tisztek, pénzügyőrök és rnindenrendü 1 V 1 U n  E L o  1 A n o A  szitve, a jelenlegi nehéz pénzviszonyokhoz
egyenruhát viselő t -stü^etek részére a csász. ós k irá ly i u d v a ri s zá llító k  un&nyitv* olcsó árak mellett, ::::::::::: Korhű
legiobi. éi legeipgAMMblt kiátiiiá«b'.n. Budapest,|||. kér., Váczi-utca 3 5  DISZMAGYAR R U H Á K , legszebb libériák.
A m agas korm ánytól tö b b  a s a r  k a t o n a i  fegyvert vettünk át, ennélfogva e ie n  kitűnő fegyvereket r e n d k ív ü l  e lő n y ő s  á r b a n  » á ll ít h a t ju k  és p edig:

K r o o a t a c b e h  f c a v v r r c h  1 ,lrí  J0 í rT i'? 4 k N ’ ü 'T " k' 1 drb,M,bb f"*v,,'r *s*. i <ы,> d » h , 3« k, i drb KrOP»i-
i W « m H M M  I M M lM ÍiL to lI rt K M  «uro,,, . K I  drb fegyTOT.ni К, 1 drb ,с,утот.и и«1отЬЬ é. jobb .  К, l ,,rb dorék.zi; ttskiv.l j  К, 1 drb töltény- 
I IIRTl ЩШГТ! llnlffll I llfim lllttll HttUIMlTirn 3 к, I drb éleetölteny IO f, 1 drb vaktöltény io f, 1 drb caavarhuzó nyéllel ao f, 1 drb törlövas feeyvertiKtitábhor. ie  f.

. - - _ 746 «-• _______’

Nyomatott Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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