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Т?./с1Ь -Л л  e,ÍHU Pe(üß a leghevesebben tiltakozunk, dését Muraköz területén magyar hazafiassági
-ürOlKOÜeS. hogy a mi működésünket, hazafiassági szem- szempontból kitogásoljuk.

Furcsa harcmodort folytat újabban pontból, a magáéval csak egy pillanatig is És kifogásolni fogjuk a jövőben is, ha
Lajtmann György kolori adminisztrátor úr. hasonlítsa össze. helyesebb belátással eddigi irányától el
Pör van folyamaiban minden irányban az Mi a Muraközt irodalmi nyelven azért nem
ő és társainak szerepléséből leszürödölt cik- szerkesztjük és nem göcseji nyelven, ahogy Soha sem érthetünk egyet ebben a te
kékből kitolyólag, melyek régebben és újab-. ő mondja, mert magyar földön semmiféle kintelben. mert minket egy egész világ vá- 
ban a Muraközben megjelentek, mégis cik- újságot lájuyelven írni nem szoktak. Más- ,aszl pl felfogás tekintetében egymástól, 
kezik állandóan a Zalai Közlönyben, a Na$e részről akkor, amikor az iskolában az iro- Munkánk tehát közös nein lehet s így 
Novinében s tudja Isten még hol egyebütt, dalmi nyelvet használjuk a göcseji helyett, törekvéseit sem igazolhatja a mi lörekvé- 
amelyek során hol a Muraközön üt egyet, c?ak oly kötelességet teljesítünk, mellyel seinkkel.
hol Hajdú Lajos kotori főjegyzőt rágalmazza dicsekedni nem illik. Nem ugyanegy bálványt imádunk!
meg az ellene megirt cikkek miatt. Mi az irodalmi nyelv tanításával a nép ________

Azért találjuk lurcsának ezt a harc- j művelésére hazafias szempontból törekszünk, 
modort, mert ha az újság hasábjain akar Hogy tzzel a népet a magyar irodalom kin- liiithrtónolmi tarlim cnk Mnrakrnhon
magának elégtételt szerezni, vagy a kérdést|cse»\el megismertessük; hogy ezzel értelme- WUIÜHBIIÖIIIII IdlIUldMJK mUldKUOJUll.
megvilágítani, a maga igazát megvitatni, ak-'sebbé. nemesi bbé legyük, melynek követ ,rta: dr* Szabó Zeigmond.
kor miért fordul a bírósághoz? Nekünk1 keztében nemcsak a nép anyagi boldogulását, Muraközben nagyon kevés a műemlék,
nincs kedvünk vele szemben kétfeie hada- de indirekte a Haza anyagi felvirágoztatását Régi városi település nálunk nincsen, a 
kozni. Hanem gyűjtjük erőinket s bizony!- is mozdítjuk elő. Csáktornyái vár különösebb brcsű műem-
tékainkat, hogy az esküdtbiróság előtt állí- Honnan merít tehát jogot Lajtmann úr ,éket nem kéPez A plébánia templomok 
tásainkát beigazoljuk Ép ezért oldaltáinadá- ahhoz, hogy az ő illirizáló törekvéseit a m i  j Iia8 V°bb rés/e Mária Therezia korabeli és a 
saira a magunk részéről nem reagálunk. hazafias törekvéseinkkel hasonlítsa össze ! ,pgtöhbje minden művészi dísz nélkül való 

Nem követjük tehát Lajtmann György Ő amikor a horvát irodalmi nyelvet kulli- e8YsZerű épület, 
úr példáját. Elsősorban azért nem, mert'vatja, n^m a magyar átranTeszme Trőslté- 1 Valószínű, hogy úay a római, mint a
nyilai minket nem lalalnak. Hiszen neki is sere. hanem annak gyengítésére törekszik, népvándorlási korból találhatók volnának 
tudnia kellene, hogy a kérdéses köziemé- Akkor, amikor a muraközi néppel az iro- j emlékek, de ehhez rendszeres kutatás volna 
nyékét nem mi magunk ir tu k ; azokat szava- dalmi horvát nyelvet elsajátíttatja, kaput szükséges. A légiók útja keresztül haladt 
hihető egyének küldték be hozzánk közlés nyit ezzel az illirizmusnak. Műveli a népei, Muraközön, egyes már is* meglevő és jól 
végett, akik soraikért illetékes helyen b;zo- de ezzel megérteti velük a drávántúli ro- megmaradt részeit ma is ismerjük. Tudjuk, 
nyara szavatolni is fognak. dalmi termékekben hirdetett eszméket, igéket, j hogy Poetovium (Peltau) legionáris székhely

Ezért tehát b ába provokál, sértegetései amivel a magyar ügynek hazafias szolgálatot volt és ounao indult ki a légiók útja a 
minket nem érinthetnek. nem tesz. Dunántúl felé. Az ez« г lépést jelző római

S ha mégis reflektálunk kirohanásaira, Amely percben nyelvi kü'önibség nem martfűid mutató kövekből akárhányat ta
tesszük ezt azért, mert legutóbbi cikkében |e.sz Muraköz és a drávántúli horvát népi,á,lak es nz ki* cast rumok
a pécsi esküdtbíróbág tárgyalását úgy állí- közi, abban a percben összeomlik a válasz-í dombjai is eleggé ismerlek. Perlak község-
tóttá be, hogy azért tűzött ki a bíróság ú| ы , тИ у  a mi népünket érzület tekintetében j böl Csáktornyára vivő út baloldalán lévő
tárgyalást, mert mi sajnálatunkat akartuk H drávántúliaktól eddig elválasztotta. Abban; mezöségel mai napon is — Varascsmá-nak 
kifejezni a történlek fölött, ő azonban ezzel' a pillanatban Muraköz területén is felszínre! hívja a nép Ezen a helyen római katonai 
nem érte be. kerül a nemzetiségi kérdés, amitől ptd'g őrtelep lehetett, mert igen sok római téglát

Ez nem igaz! Nekünk magunktólILajtmannék erőlködése dacára ez a föld ódáinak ott. 
eszünk ágában sem volt sajnálkoznunk, eddig teljesen mentes volt. Nem hiszem azonban, hogy a római
minket erre a bíróság részéről csak felszó- E?ért kifogásoljuk Lajtmann úr abbeli leíepüiés korából műértékkel bíró emlékek
lítoltak. De miután Lajtmann úr azt is törekvést’’!, hogy iskolába és le mplomba а г ! kerülhetnének elő Muraközben. Római mű-
akarta, bogy mi a sajnálkozással kapcsol*-i jro(jK||nj horvát nvelvet behurcolni akarja, i vészeli kultúra nálunk nem betett. A 
tosan tévedésünket is ismerjük be, hogy t mprt eKe| a mi,íyar hazafias ügyet semmi-! kalo,_'*1 őrhelyek egyszerűen művészi disz 
i a kérdéses cikk téves információk alapján k^p sem szo|gálhatja nélkül voltak berendezve és még csak ál-
látott napvilágot, hallani sem akartunk a . . . „ VPrmpkekPl к Ш  letelepülési hely jellegével sem bírlak,
kibékülésről. Mert állításainkat bizonyítani Horvátországba ingyenes nevelésre és okta- A Pellauban és Varasd-Topbcán megmaradt 
tudjuk s mert ezzel a beismeréssel a ma- . HY. hivitkozik ezz^l kancsolatosan rÓmu еш1йкек »»'úgy is a dekadens római 
gyár ügyet alaposan kompromittáltuk volna ' h magvar iskolákba is küldőit egyet- n,űv,i9zet р,п1ёке' a Kr. u. II és III- század- 
Muraközben. Ezzel lova. adtunk volna ’ 1“2 " *  Le,n . Ä !  H bó1 A fehér ".árványt messziről kellett szál-
Lajtmann György úr alá. melynek hálán k *!y  , z " eI ‘ zépU .' e ' r \  . ' , ... Z lilám és bizony nagy munkába kerülhetett
azután igazan felboríthatott volna mindent a “  kispapok^ Г  s7endnáriumbaU kerül* и Thermac Najarum-ot (Várasd Toplica) a
félszigeten ,s\ m i. klsPaP^k; * szemináriumba kerül róma|ftk á!la| annyira kedvelt kénfürdővé

Ne tessék tehát oly nagy garral utalni nP ' ,49*a a8 r } a- tenni. Az éghajlat is zord volt a Közép-
a pécsi esküdtbírósági tárgyalásra. Semmi Egy célt szolgál ez «ei is, 1. 1. hon у egy gárdát 0|rt ̂ országból ide került Mais Rakunk. Bizo- 
tekintetben nincs joga annak alapján tőkét g é ljé n ,  melynek fanatikus tagjai, őhozza nyara száműzetés számba ment, ha valakit 
kovácsolnia a maga részére. Majd a februári hasonlóan, egykor Muraközben letelepedve, poetoviumba vagy Strigonumba helyeztek. A 
végtárgyaláson el fog dőlni, kinek a részén ül mint ügyvédek, orvosok s egyéb független Viira«d toplic»i római emléktáblák egyikén 
van az igazság Hagyjuk ennek az elbírálását pmberek a horvát eszmék propagálói legye- ke9ervesen panaszkodik az a római decurio, 
a pécsi esküdlbíróságra! nck’ a magyar állameszme rovására, a Cyril- aki köSzvényét gyógylttatni Poeloviumból a

De addig is a magunk részéről kikérjük, Method egyesület intenciói szerint. Najádok Thermáiához jött. Rosszak az utak
hogy L jtmann úr a maga muraközi műkő- Ez a két dolog az Lajtmann úr, mi és hidegen fuj a Boreas! Bizony jobb volt
dését a miénkkel párhuzamba hozza. Az minket feljogosít arra, hogy az Ön műkő- otthon Herculanumhan az olajfák és fekete-

XXX évfolyam.___________ Csáktornya, 1913.  november 16-án. 46. szám.
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föld pincék között a sötétkék lyrrheni tenger 
partján!

Igyekezett is minél előbb hazajutni 
valamennyi és ha már Rómába vissza nem 
kerülhetett, legalább az Adria mellé igyeke
zett, a szép Aquilejába, honnan már csak j 
öt napi gályául Ravennáig. Ezért van az, i 
hogy mifelénk nem igen találnak római 
sarcophagot. Már beljebb Pannóniában vagy 1 
még inkább az Adria partján le egészen 
Cattaróig százával ásták ki a díszes kő-! 
koporsókat. Azokon a vidékeken állandó tar
tózkodásra rendezkedett be a római, nálunk 
Muraközben csak katonai őrszolgálatot tel
jesített. Előre tolt őrszemek voltak és a 
pettaui gumison vagy a stridói és perlaki 
út melletti őrségek olyan boszniai határ- í 
széli szolgálatszámba mentek és a szegény | 
római katonatiszt alig várta, hogy felmentsék 
szolgálatától és szabaduljon a barbárok közül.

A népvándorlás korában bizonyára 
keresztül-kasűl vándorolták Muraközt a 
góthok, longobardok. allemanok és az avarok 
és hunnok. A két lolyóviz között elterülő 
végnélkül! ős tölgyes-rengetegben bizonyára 
szívesen vadásztak a harcias kóbor törzsek, 
ahol fölkaszámra kóborolt a vaddisznó és 
az immár kipusztult bölény. De ezen népek 
közül valószínűleg csak az avarok teleped
tek meg itt hosszabb időre. A Ligetvár mel
letti vízfolyással övezett avargyűrü helye 
erről tesz tanúbizonyságot. Pontosan az 
avar domb tetején állott a XV-ik században 
a Draskovichok váia. Innen kapta Ligetvár 
is nevét: Draskovec. Még a 80-as évek 
elején szépen faragott kőlépcsőket ástak ki 
onnan. Ma szőllőtelep van a dombon. Ér
demes volna a dombot feltárni. Valószínű
nek tartom, hogy avar sírokat lehelne olt 
találni.

A keresztény kultúra építészeti emlékei 
Magyarországon a román ízlésű templomok
kal kezdődnek. Muraközben nyoma sincsen 
román ízlésű templomnak és semmi sem 
utal arra, hogy valamely meglevő templom 
román ízlésű templom átépítése volna. A 
román ízlésű templomok még romjaikban 
is oly nagyarányuak, hogy alig képzelhető, 
hogy tatárdulás, törökjárás után is nyomuk 
ne maradt volna. Épen azért bátran feltéte
lezhetem, hogy a XlV-ik század közepéig 
nagyobb arányú templom Muraközben nem 
volt és hogy a plébániatemplomok építési 
ideje ebbe a korba esik.

Mihozzánk a góthikus építészeti stylus 
elkésve jutóit Ez egyszerű és természetes 
dolog, ha meggondoljuk, hogy ez az építé
szeti ízlés éjszakról, a német földről terjedt 
lassanként lefelé. A magyarországi góthikus 
templomok a XIV. és XV-ik században, sőt 
még jóval később is épültek, ugyanakkor, 
midőn Bramante és Michelangelo már a 
Szent Péter templomot építette és a renne- 
sancé ízlés diadalmasan terjedt Közép-Euró- 
pában.

Mindezek alapján a muraközi plébánia- 
templomok felépítési idejét 1*00 körüli időre 
leszem és az azon kor Ízlése szerint lelté 
telezem, hogy góthikus ízlésben épültek.

(Folytat&sa kö r)

Gyűjteni, gyarapodni!
Irta: Pont.

A loasztból elég volt. Az álomból is, a 
tervezésből is.

Gyűjtsünk, gyarapodjunk, hogy ember 
hez illően élhessünk.

A balkáni bóra fagyasztó erejét most 
jis érezzük. És érezzük mindig, míg úgy 'íz 
egyén, valamint a közös érdekszálakkal 

'kapcsoltak búcsút nem vesznek <z utolsó 
évek gazdálkodási rendjétől.

A balkán-krizis nehéz terhet rakott 
Ivállainkra, igaz, — de a fénytelen, borús lát
határ a gazdaságiak terén nem csupán ettől 

ja tehertől van. Ez a borulat olyan, mint' 
az, ami napsütéses nyári idő után követ
kezik. A balkáni kiskirályok hadakozása,j 
fenyegető európai konfliktus nélkül is be
következett volna. Valamicskével később 
ugyan s akkor a nyomán járó pusztulás 
talán még több, álmoknak élő egzisztenciát 
taposott volna sárba.

Legyünk őszinték. Ne várják tőlünk, 
hogy mi mutassunk ujjal azokra, kik évek 
óta tücsök-gazdalkodást űzlek. Csak a hitel, 
a hitel! — ez volt a gazdagságra vágyók 
vezérgondolata. Kényelmes gondolat valóban, 
de kár, hogy lücsök-izű; kár, hogy nem 
nélkülözi annak megindító, mégis humoros 
tragikumát.

Hány ember él olyan köztünk, aki nem 
létező ezresek kamatját költötte, lukuilusi 
módra költött! Hány jobb sorsra érdemes 
család nyúlt a koldusbotja után csak azért, 
mert létét a hitel nevű pókfonálhoz kölötle!

Eddig éllük a hét kövér esztendőt, most 
a hét sovány következik. S ha nem volt 
erkölcsi erőnk a jólét napjain tőkét gyűjteni, 
csipegessünk a sovány esztendő sovány 
falatjából. Gyűjtsünk, gyarapodjunk. Ne sírjuk 
vissza a könnyelműség csalóka napjait : 
lássuk a jelent. Ezl, ami sivár, szinte két
ségbeejtő. Legyünk okosak, lélekben nemesek 
— s csendüljön harmadszor is a refrén : 
gyűjtsünk, gyarapodjunk!

Öníenlartási ösztönünk természetszerű
leg kell, hogy takarékosságra intsen. S ezen 
ösztön természetes erejét egy dolog rontja : 
a rosszul értelmezel! szociális tanok.

Dózsa György tüzes trónusa, Dózsa j 
tüzes koronája a szociális maszlagot áru
sítóknak !

Elrémítő az a vétkes könnyelműség, 
mellyel ők az embertárs, a felebarát leg
szentebb érdekeit tapossák S még tapsra, 
hódoló tömjénezésre számítanak! ők. az| 
emberi formából kivetkőzött hiénák, nadályok.

Tele harsonázzák az önálló kritikára 
képtelen emberek agyát káprázatos mesék
kel A szegénységért, az alantos sorsért a 
vagyonos hatalmasokat okolják. Feléjük 
nyujtatják azt a kart, amelyik munkával, 
ha sokat nem is, de eleget kereshetne. 
Munka helyett taktikázásra, széthúzásra ok
tatják azokat, akik természetes lélekkel épp 
oly szívesen fogadnák a munkára serkentő 
szót, mint amilyen örömmel nézik az arany
papírba burkolt maszlagot.

Dolgozzunk, fáradjunk! Taktikázás, a 
mindent mástól várás korszakát zárja le a 
jól megérdemelt pihenés. Jelszavak, lázttó 
igék helyett — munkaszeretetre, takarékos
ságra intsen a hallgatott népvezér.

S ahol szervezik a közös érdektől kap
csoltakat, arra fektessék a súlyt, hogy ez a 
szervezet: gazdasági erőforrásokat juttasson. 
Ne gazdasági kérdésekkel is foglalkozzanak, 
hanem ezekből szövődjék a vezetés vörös 
fonala.

Ma elült a vállalkozó kedv, kínnal döcög 
a kultúra szekere, éhező ezrek kiáltanak 
segítő jobbért. Mert nincs elegendő tőkénk, 
tőke fölösleggel rendelkező barátaink sin-
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csenek. Nincs Lefektetés, nincs munka, nincs 
kenyér.

S mind ez miért? Azért, mert a kicsi 
épp úgy, akár a nagy, csak egy aranyborjút 
imádott s ez volt a — hitel.

Ne feledjük, amint előre láttuk, hogy 
a mai pénzsovány napok bekövetkeznek, 
épp úgy számtani pontossággal előre látható, 
hogy a mai szomorú napok csak előhírnökei 
egy egei, földet rázó kicsattanásnak. Bekö
vetkezik majd az az idő is, amikor a nyers 
erő az anyagiakkal testvéredül s a kettő 
egyült vívja harcát. Ez a harc pedig rémes, 
végeredménye a nyomor sivár perspetiváját 
mulatja. Halomra gyűjtött tőke es erkölcsi 
erő, ez lesz a láthaló vésznapok alalt óv
szerünk.

Gyűjtsünk ! Gyarapodjunk !
— Hirdetmény. A magyar kir. töld- 

mivelésügyi miniszter úr rendelete lolylán 
értesíti a községi elöljáróság a közönséget, 
hogy szegénysorsú kisgazdák sertéseinek 
sertésorbánc elleni védőoltásra ingyen ojtó- 
anyagot ád, azonkívül a teljesen szegények 
helyett az ojtási díjakat is megfizeti. Felhi- 
vatnak lehat mindazon szegénysorsú kis
gazdák, akik sertéseiket a jövő tavasszal 
sertésorbánc betegség ellen beojtatni akar
ják, hogy ezen szándékukat és beojtandó 
sertéseiknek .-»zárnál nov. hó végéig a köz
ségházánál bejelentsék. Egyúttal figyelmez
teti az elöljáróság a sertéstartó gazdákat, 
hogy a sertésorbánc ragadós betegség, mely 
minden évben kisebb vagy nagyobb mér
tékben pusztít a község sertésállományában, 
a megbetegedett sertéseket 3 vagy 5 nap 
alatt megöli, de a beoltott állatok e beteg
séget nem kapják meg Miután ezen betegség 
a három hónapon felül lévő sertéseket az 
egy éves korukig támadja meg, ennélfogva 
csakis az ilyen korba eső sertések száma 
jelentendő be.

— Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága részéről közhírré tétetik, hogy 
a járás főszoigabirája által összeállított 1914 
évi választás alá nem eső legtöbb adót fizető 
községi képviselők névjegyzéke az 1886 
évi XXII. te 33 §-a értelmében í hó 13-ik 
napjától 18-ig napjáig terjedő öt napon át 
a községházán közszemlére helyeztetik oly 
célból, hogy azt az érdekeltek ott a hivatalos 
órák alatt betekinthessék. A névjegyzék tar
talma 15 nap alatt a vármegye alispánjához 
megíelebbezhető.

К Ü L ÖN F É L É K -
L E L K I  K L IN IK A .

írja: Géczy Ede.
Ön szakítani óhajt, mert már nem sze

reti a közelmúltban még imádott nőt. Sza
kítani akar, mert mást szeret. Elfordulna 
első szerelme szép tárgyától, de nincs szíve 
hozzá ; nem képes azt véghezvinni. Állapo
táról, mely kevésbé irigylendő, lyrai szoprán 
hangon kesereg. A lelki szemei a kínos bi
zonytalanság sötét éjjelébe vesztek. A remény 
egyetlen sugara sem dereng abból a labi
rintból, melyet játszi kézzel enyelegve ön
fejére alkotott. Alkotott talán a fehér vágyak 
holdvilágos ezüst éjszakáin, vagy a futó 
szenvedélyek piros alkonyán. Érzelmi kau* 
szából kivezető útat nem talál. Lélekveszlő 
gyenge segítségre nem siet a lelki harcok 
nyílt tengerén. Odysseus kétségbeesett végső 
megfeszítésével küzd a tarajos hullámok 
ezer csapásai közt. Dilemmába eselt. Vagy 
hallgat a számonkérő lelkiismeret igazságos



szavára és visszatér első szerelméhez s ak- képviselők és Fábiáu Gyula légrádi plébános esőzés kíséretében égiháborút hozott az 
kor sebzett szívvel robotol egy egész életet voltak. Az érsek délelőtt l i  órakor fogadta esti órákban A szokatlan égi tünemény nem 
az eljövendő haláltusa utolsó sóhajáig. Vagy Balás főispánt és kíséretét, majd tiszteletűkre kis meglepetést keltett az évnek eme előre
elaltatja lelkiismeretének feltörő jajszavát és ebédet adott. Délután kirándult a társaság haladott időszakában, 
sóvárgó' kebléhez öleli lázas vággyal új sze- az érseki koadjutor részvételével. — Pénzeslevelek Utánvéttel. Eddig csak
relmének szép fejét és akkor . . akkor régi — Kinevezés. A pécsi posta- és távirda- úgy lehetett pénzesleveleket utánvéttel föl
szerelmének kínos képei koronként emlékébe igazgatóság a Csáktornyái m. kir. posta és adni, ha az ember csomagok gyanánt szál- 
mégis felidéződnek és marcangolni fogják távirdahivatalhoz Fereuczy Pált posta- és lítólevéllel adta föl őket. A posta most új
bűnös lelkét. Lelkiismerete mégsem hagyja távirdagyakornoknak kinevezte. rendeletet léptetett életbe : okt. 1 -től kezdve
békében nyugodni. Mert bármilyen lángoló — Esküvő. Kettős esküvőben volt részé a monarkia és Németország területén bár
szenvedély köti légyen jelen szerelméhez, a helybeli tíellák-családnak. Folyó hó 1 0 -én hová küldött pénzeslevelekel ezer koronáig, 
eszébe jut a szenvedő másik félnek minden d. e. Csáktornyán oltárhoz vezette Bellák [ illetőleg nyolcszáz márkáig terjedő utánvéttel 
fájdalma. A túlfeszített idegzet hallatni togja Józset nyug. vasúti raktárunk lányát, Hedviget, lehet megterhelni. Az utánvétel beszedéséért 
a szenvedő másik félnek szenvedő zokogá- Susiczky György nagygoricai állomástőnök. föladáskor tiz fillért kell fizetni. Más orszá-
sát . és végre is a lelkiismeret kerül ki — Lajos nevű vasúti kalauz fia pedig f. hó gokra nézve a régi rend fog maradni,
győztesen igazságos szavával a feledésharc 15 én örök hűséget esküdött Sebestyén Fran- — Pompeji Utolsó napjai. Az állandó 
unott csatáiból. A múltat kilépni sohasem ciskának Sziszeken. mozi ismét kellemes meglepetést tart fenn
sikerült emlékezetünkből. A fizikum beteges — Uj SOgédjegyzÖ. Stridóváron segéd- a inozilátogató közönségnek Sz nre hozza 
tünete az csupán, ha memóriánk fénye jegyzőnek Cornea Jakab Csáktornyái oki. ugyanis jövő vasárnap délután Pompeji utolsó 
halványul. Minden gondolat egy-egy képzet- jjegyzőt választották meg a november 15-éu napjai című hatalmas slágerdarabot, mely 
ként rögződik agyunkba, melyet csak állan megtartott képviselőtestületi gyűlésen. diadalmasan járja be Európa moziszinpad-
dósít a képzettársítás folytonos láncolata. — A gyermek betegségek ellen úgy védeke- jait Tárgya egy szerelmi idil, melynek 
íme nincs kivezető út! Elemezze hát egész zik, ha a gyermek ellentalió képességéi növeli. Glaucus, June, Nydia és Artacps a szereplői 
lényét a komoly megfontolás nyugodt pil- Ноку pedig az ellentálló képesség növekedjék, a 3 ezze| kapcsolatosan elénk tárja Pompeji 
lanatában s ha majd úgy találja, hogy lel- llid.eg időszak alait csiikamájoiajat igyék a gyermek, i társad ílrni szokásait, kultúráját, természeti 
kusmerete distingváltan finomult, hallgasson kellemetlen ize, szaga nincsen, könnyen emészt- ! népséged ; de legerdekesebb részlete végső 
az igazság nemes szavára és térjen vissza hetö és tápereje igen nagy. Üvegje 2 К Zoltán akkordja, a Vezúv kitörése, mely Pompejit 
első szerelméhez, mint vesztett párjához Béla gyógyszertárában Budapest. romba dönti s eltemeti. Vasárnap délután
dalos madár. Tekintse rossz álomnak második — Uj ügyvéd. Dr. Smger Jenő Perlakon három előadás lesz, telemelt helyárak nélkül, 
szenvedélyét, melyet egy könnyelmű pilla- ügyvédi írodáiat megnyitotta. Az első előadás d. u. 3 órakor kezdődik,
natban Venus apró és gonosz szolgája éh- — Állandó mozi. A Heinrich-íéle állandó — Telefonbekapcsolás. A posta- és 
resztett kevésbé páncélozott szivében. Térjen mozi nagyon kedves estél szerzett vasárnapi távirdaigazgalóságlól. vett értesítés szerint a 
vissza hát első szereiméhez, melynek alapja előadásával a közönségnek. Slagerje »Bizánc Csáktornyái helybeszélő forgalomba e hó 
a nélkülözhetetlen érzéki vágyon kívül a utolsó napjai« volt, mely gyönyörű képek- üzedike óla Bad Radein, Kreuzdorf és Lut- 
kevésbé közömbös lelki szeretet is. Hagyja,ben illusztrálta a nagyfimtosságú eseményt, tenberg állomások is kapcsoltattak be A 
futni azt a nemes vadat, kire tekintete té mely a Keletet a törökök birtokába juttatta, beszélgetési díj 3 percenként 3 koronában 
vedt a Schoppenhauen véletlen egyik pilla-j Hasonlóan hatásosak voltak apróságai is. állapíttatott meg; sürgős beszélgetésért a 
natában. mikor Önben csak a támadó him j A ritka levélbélyeg, A baba szíve, Leo és rendes díj háromszorosát, díjköteles értesí- 
nyugtalan vágya ébredt. Hagyja futni azt aj nagynénje annyira kedvesek voltuk, hogy lésért pedig 1 — 1 K t kell fizetni, 
nemes vadat. Ne akarja annak lelki világát!ezt az elÖadá>t majdnem a mozi legkedve- V  « ■ .  • • ,  •
megismerni, aki épp úgy lehet szép testben !sebb előadásának lehetne minősíteni. Szerdán A l  IГППЯ IП1Л С70П7ЯП1П1Я 
lakozó szép lélek, mint belül rothadt alma Fantomas detektivslager II. része kerüli ( ] £  I IU U U IU I I I  u L l I I L U L IU j l la  
piros mosolygással. ie iö a d á ^  Színién „agy tetszést ar,ion K e l le r m a n n :  „ A z  a la g ú t “

. . . .  .  • ~  - ....................... h -  Szanatórium, flyűj és. A József M- .............  l r . , „,,4 r
— Áthelyezés. A rn. kir. igazságügy-, herceg szanatóriumban elhelyezett tudőbelegek Kapható

miniszter Halmos József Csáktornyái járás-: részére Csáktornya közönségétől 33 К 11 . . . . . . .  гА ипи к“ b kd h n íh  i
bírósági írnokot a nagykanizsai törvényszék- fillért gyűjtött a varos elöljárósága a kalh v IH A liu l efllUuR Сш11ГП||1.
hez helyezte át I temetőben és a templom elől? kitett perse- I P  í í  П  A f  П M

— Iskolalátogatás. Scherer Sándor az lyekben mmdszentek és halottak Hajiján 1 u  U В  A  L  U M .
áH tanítóképző-intézetek egyik szakfelügye- Az adományokért háiás köszönetét mond a ~  ^ * 2áth-Almanach. A Mikszáth-Almanach
lője e hó 10, 11, 1 2  és 13-ik napjain Csak- varos eiő jarósága. egyes alkalommal meglepetésszerűen válogatja ki
tornyán tartózkodott, mely idő alatt a Csák — A nyugták portómentesek. Bár az a magyiir irodalom kincseiből a legszebbeket és
tornyai áll. tanítóképző-intézet összes ügyeit 1907. évi XXVII l.-c. végrehajtása tárgyában legértékesebbeket s kedveskedik velők meghitt ál
tanulmánya tárgyává tette. Meglátogatta az í a vallás- és közoktatási m in ister 76,000/1907 landó olvasóközönségének. Az idei kötet is hasonló 
összes osztályokat, meghallgalta az összes sz a. kiadott egy »végrehajtási utasítást«, tartiilontmaljelentm«g. AzAlmanachrégi bívei-

. . . .  l Г,, 3 , , ,u i nek, ép úgy mint az újaknak is, nagv lelki gyö-
tanarok előadásait s a növendékek feleleteit, melynek erlelmeben az államsegelyes tanítók nyj,rüsége lesz ennek az új kötetnek elolvasásában.
Vizsgálata tárgyává tette az internátusi | nyugtaikat portómentesen vannak jogosítva írói között tgész sorát találjuk a legkitűnőbb ma
életet, az intézet rendtartásál, felszerelését s küldeni az adóhivatalnak és az adóhivatal gyár íróknak. A Mikszáth-Alma.i. • h Singer és 
végűi az intézett gazdaságot. Szakfelügyelő is jogosítva van a pénz portómentes küldé Wolfner (Budapest, Vf AndrAssy-út 16.) kiadásá- 
a zárókonferencia alkalmával a tapasztal sere, mégis sok helyütt a posta nem akarja ban jelenik meg. Ara 2 К
takról beszámolván, úgy az intézet igazgató- akceptálni eme jogokat. Értesülésünk szerint as8Zonyok lantosabb gondja kö/.é tartozik a 
jának, mint a tanártestületnek elismerését igen sok tanítót visszautasítanak az egyes SZObák falainak csinos és ízléses feldíszítése is. A 
nyilvánította a látottak fölött. Scherer Sándor postahivatalok Mivel pedig a nyugták portó faiak egyik legszebb ékességét, a művészies, színes 
csütörtökön délután visszautazott Budapestre mentes küldésére a tanítóknak joga van, képek adják meg. A szobáknak ezt a gyönyörű 
— A n c s á k  ezeken a napokon Béke. helyesen lesz* a lanilók, ha minden egye* ^ ‘к Д - е Г е п * в Ä i r t f e s T m“  
Ignác szakfelügyelő a helybeli áll. polgári eselben orvoslásért folyamodnak az illetékes njek рГ1к1иксш remlkWfil drágák s fgy a
fiú- és lányiskolát tette Vizsgálata tárgyává, postaigazgatósághoz. j legtöbb helyen üres falak éktelenílik el a szobákat.
Békéi Ignác szakfelügyelő is elismerőleg — Állami gyümölcs biztosítás Bajorországban. Nos, a lelkiismeretes és takarékos háziasszonyokat 
nyilatkozott a polgári-iskolában tapasztalt A bajor királyi állami belügyminisztérium fel.-zó- többé nem fogj i gyöiörni ez a gond. A »Képes 
rend és tanulmányi eredmény felől Békéi и,оИа a bajor biztosítási hivatalt, hogy legyen Hét«-nek ennek a kitűnő és az ország legolcsóbb 

I r  zLiA. nl.A.xi v q rrvr előterjesztést az állami gyümölc--bi?tosításra vo- szépirodalmi képes hetilapjának н kiadóhivatala 
Ignác szerdán utazott el Csáktornyáról Nagy- natkoJzó|ag A hivalal"  előterjesztést már be- gondoskodott arról, hogy ezentúl a legszerényebb 
Kanizsára. nyújtotta a belügyminisztériumnak és e szerint lakás falait is művészies, színes képek díszítsék.

— A főispán Zágrábban. Sí рек i Balás! csak a legalább lüholdnyi felületű gyümölcsösök A »Képes Hét« címlapján minden héten egy egy
Béla dr., vármegyénk főispánja, egy régeb- lesznek biztosítandók és a legkisebb összeg 1000 világhírű festmény színes reprodukciója ékeskedik, 
ben telt ígéret altimán e hó 8  áll Zágrábba márka lehet. atnel, bekereleave és a falra aggatva még a leg-

hogy Bauer Antal dr érsek, koad- -  Égiháború. A szokatlan november, • Ä
jutornál látogatást tegyen Kíséretében H »jós időjárás a nem természetes melegségen kívül ványszámol kívánatra ingyen és bérmentve küld a 
Ь  renc dr , Zalán Gyula dr. országgyűlési égiháborút is produkált A 13-iki déli szél kiadóhivatal Budapest, V., Visegiádi-u. 13.
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Csáktornya, 1913. novembra 16-ga Broj 46.XXX. sod. teöaj.
Sve poáiljke, kaj se tiéezadr- 
ia ja  novinah, se imaju pos- 

lati na íme urednika vu 
Csáktornya

I z d a t e l j s t v o :

kpjiiara S trau sz  S án d o r 
kam sepredplate i obznane 

poáiljaju.

MEBJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znanstveni i povuéljivi list za púk 

Izlazi sv ak i t jed en  jed en k ra t  i to : sv ak u  nedelju .

Predplatna cSna j e :

Na celo leto . . . . 8 kor
Na pol leta ........... 4 kor
Na éetvert leta . . .  2 kor 
Pojedini broji koätaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe i fal 

raöunaju.

Odgovorm urednik:
ZRÍNYI KÁROLY.

Sranite kvitanciju.
Vu starmskim vremenu i napoátenu 

réé se bilo moCi zmoéi za peneze. Denes je 
bormeá veC né lo lak. Denes bez jamcerme 
fuökaju na pitmu. latina, da to saino na 
gotove peneze se razmi. Gospodarstvene 
maáine, pohiZtvo, vuru, platnu, svete kipe, 
postelinjav i. t. d. i na rate spiaéenje moéi 
dobiti. Daju, né samo da daju, neg bez mere 
trucaju takvu blagu. dimo dojdeju к hiZi 
i sladkami réCmi trucaju, kupite, néje drago, 
néie treba taki platiti.

Clovek je tak slab prepameli, ako sei 
mu nekaj dopadne i onda kupi, ako rnujej 
barem шкак né potrébno. Vnogo l|udstva| 
se tak prenagli i prekam. Samo kad veéj 
nemoreju rate vredu plaöati, kad rata za | 
ratom zaostane, onda poéneju sdihavati, tu- 
Ziti se, da su se prenaglsli i poleg toga 
prekanili, samo to je béz, da onda je véé 
prekesno.

Morebiti, da ravno potrébno sivár ponu- 
jaju, reőemo naprimer jednu seékaru. Hitro 
se pogodimo i как to mi velimo, beátelamo. 
Cénu vredu na rate splaéamo tak dugó, 
doklam je céla svota poáleno splaöena. Stom 
zadovoljno si mislimo no i öve brige sém 
se réáili i viáe nato niti misei neimamo.

Zi nekoju leto potiam srahovitno se 
za éudimo, kad citovanje dobuno od fabrike, 
koja nas sudu poziva, jerbo smo né spla- 
till do zadnje rate seókaru. Mi se branimo, 
na nebo i zemlju presigamo, da do zadnjega 
filléra sve smo poáteno splatili. Sudec je né 
Bog i nemore vu naáu poátenu duáu pre-

Suradnik:
__________PATAKI VIKTOR.__________ !

videti i s jeduom réCjom samo tuliko véli: 
»Ja vám dragec verujem, all pokaZite к vi
ta ncije (namire).« Ali to! Kvitanoja! Dobij 
ju imeli! Da bi ju bili zaCuvali! Ali pokeh- 
dob nésmo ju zaCuvali, tak ju niti pokazati 
nemoremo. Fabrika ili ti prodavec táji i 
presegne, da néje splaCeni, naáe prazne réCi 
pák inka nevalaju pred sudom , sud je pre-. 
siljeni prodavcu veruvati i nas odsuditi, da 
zahtévano svolu za tuliko i tuliko danov 
stroákima skup splaliti moramo.

Vnogo sluCaja ima nato. Oni lergovci,: 
koji se veliko ne briniju za poátenje i za 
prislojnosl, ravno nato ápekoléraju, da vno- 
gi si nezaCuva kvitanciju, kupca povrenunu, 
kad su veC Célú svolu dobiii, zatuZiju tak 
misiuö, da kupec nebude mogel sv< ju pm-! 
vicu skazati i sud presiljen bude zalnZenoga 
neduZnika odsuditi, njemu velike »troáke 
napraviti. Так dojdeju takvi tergovci do 
lépogt hasna, istina d.« né praviCno, ali oni 
se slém nikaj nebrimju. Zloduáui tergovci j 
na jednim sudu vZep potegneju po 5 áest 
sto korun. Denes veC ne kradeju tak, как | 
su negda po velikih áumah Zivani putnike 
porobili. Denes najvekái Zivani vu cilinder 
ákerljaku bodiiu. Jednoga naáega poznanca 
su dvaput po takvirn putu átéli pokrasti. 
ali né jim je raőun ziáel vun, jerbo laj spi- 
meten naá prijatelj za ono vrérne zaéuval 
je kvitancije i obedvaputa je tergovec pia- 
til sve stroáke. Ali bili su na sudu i takvi, 
koji su né mogli dokazati svoje pravo i 
sudec Zaloslnim srdcom je moral suda iz 
reCti. da zahlévanu svolu skim predi spla- 
titi moraju.

Zalo je vrédno i potrébno svako pismo

Isdrtílj i vlantnik
STRAU SZ SÁNDOR

sraniti i zaéuvati, pismo как se vcli itak né 
prosi niti jesti, niti piti na malim mestu 
vlézue i povremenu od velike brige, srdosti 
i kvara nas more mentuvali. Trdeset i dvé 
leli se mora svaka kvitancija, iSi kakvo 
drugo pismo Cuvati, jerbo vu svakim tak- 
vim poloZaju trideset i d é Jeti moéi duZnika 
tuZiti.

Néje smet« vu nikoga se zaufati, jerbo 
jako lehko nas vetiki kvar more postiCi. 
Svaki se do smrti mora vuCiti i mi mislimo, 
da né smo öve ptr redov zabadav spisali. 
Koj nezna morcbiti Citál i i!i pismo drugaC 
nerazmi, najpoka2e predi nekomu, koj se 
stém razmi, как vkraj hiti. Cudaput se mu 
p r ip o ? da mu to potiam na veliki hasén 
bude.

Od cistoce i reda.
Svaka gazdarica gizdava jc na lépő 

как snég béio rubje. Так barem more biti 
gizdava. как je spot i sramota onoj, koia 
grdozamazano i podrapano rubje nosi nasebi, 
takvo no î mu2 i deca. Od dobroga Boga 
je odnegda tak dmo, da svaka 2enska se 
trm skirn éisteáe derZati sve okolo hi2e. 
Prva d(i2nost je svakoj, da onoga, koj ji 
Uruha sluZi i drobnu decu vu najvekáoj 
C stoCi I redo derZi. Koja tak nedéla i ne- 
misli lak, neg lépő drago vréme potepe, 
kad o i suseda, do suseda hodi я dugim 
jezikom namesto, dabi svoje Ijubezne vu 
CistoCu i red spravila, tam preonoj hZi 
néga reda, niti bo2jega blagoslova i rnira.

Néje samo uua dobra gazdarica, koja 
se samo zato pobrini. da obeda skuha i stém

Prefrigarec.
Hrastié Andraá je po dug h zimskih 

veCerih najradje Ie2al u loploj sobi, na du
gó j klupi kraj peói raztegnjeni. te sejeovak 
pustil odslraga lagano pripekali, aktom uje; 
kadil iz pipe na kratkom kaniáu, onoga; 
najfinijega i najvugodnij^ga knastra, piklec 
po éetiri krajcara u gotovom.

Njegova 2ena Mara je sedela pri stolu, 
pak je citala, jedankrat iz duhovne, a drugi 
kral iz svetovne knjige kakovu dogodov 
átuiu di pripoviest, koja ili se je kada zbila 
ili nije, a ktomu je älnkala, na koliko je 
to bilo moguée; pri tom pak su obojica bili 
dobre volje i zadovoljni, kako nije niti naj- 
moCniji niti najbogatiji cesar moguéi biti. 
To su bili ljudi siromaáni ali skroz poáleni, 
koji nisu z,i niőem viájern hlepili, a poátenje 
irn je bilo prvo i najglavnije, pak odtud 
onda to zadovoijstvo i dobra volja.

A kad je onda 2ena, Goffinea i knjigu 
sa legenda mi zaklopila, jer su joj se véé i 
óéi pnCele zaklapati, veli joj mu2 Audraá : 
»CujeS 2ena, nu der se popni na stolac. 
pak dosegni iz police nad vrati »Hebela«, 
— zuaá, onu knjiZicu sa mnogemi pripovi-

edkarni, ja hi se rado opet jedno main nas- 
mejati ;«

2ena se na to popne na stolac Ip iz 
police nad vrati dosegne »Hebela« — ne 
baá samoga spisatelja Hebela, véé njegovu 
glasovitu i posvuda poznatu knjiZicu »zlati 
ormarié«, i priéme iz nje Citati pripoviest о 
trih Zeljah :

Bilo je najme nekoC, kad su nieki sel- 
jak i selj ikinjn gorskoj vili Anni Fritz1 ni- 
eSta povoljoog uCinili, a ona im je za to 
dopustila tri 2elje izreéi, kője ée se izpuniti, 
jer su gorske vile bile vrlo moCne te su 
mogle i mnoge nadnaravske stvari po initi. 
Komaj da su dobili sJoboáCinu troje si za- 
Äeljeti, 2ena si odmah u naglosti zaZeli klo- 
bosicu. Klobasica je no jeden krat lu pred 
njimi na stolu leZala Mu2a njezinog je ta 
2enina bedasla Zelja razljutila i on u srdi- 
tosti joj dovikne : »Da bi ti ta klobasica na 
nosu zrasla !« — I eto ! Véé joj je kloba
sica na nosu priraáéena dole visela. A to 
je véé bila druga Zftlja. Kaj njim je soda 
drugo prestalo. nego da se tretjom Zeljum 
toga kinCa iz nosa rieáe

Kad je Zeno tu pripoviest proCitala, 
obrne se muz na svojem roáteru, nezado-

voljuo mrinlajuéi к pcéi te promrmlja : »Da 
bi me kukuvaCa u brdme gore odnesla i 
moje sve »menőin ! Так bedasto si nebi 
Zelel, как ta 2ena, pak niti mi nebi biio 
treba toliko Zelje slobodno za2eljeti. Jo bi 
bil jednom jedinoru 2elju zadovoljan«

2ena ga na to zaéudjeno pogleda : »Ti... 
s jednom 2elju ? . . . Je, — pak kaj bi si 
ti vendar Zeiei, da hi ti gorska Vila tok 

Imilostiva i sklona postala ?«
»Ja« — odgovori prefrigani Androá.— 

»ja bi hitro lvl s rnojom Zeljum gotov, nebi 
si trebal na dugom promiáljavati i 2eleti, da 
se moje sve Zelje neka izpune, to bi si ja 
2elel i nikaj drugo!«

Medjutim gorska vila Anna Fritze nije 
doála, za da hi 2el|i Andraáevoj zadovoljila 
i mu dopustila Zeleti si. Ovi dva ljudi su i 
bez toga bili zadovoljni i sretni par, jer oni 
su bili zadovoljni s malem te su si samo 
01*0 Zeleli. do éesa su lahko dospeli, te su 
trpljivo podna'ali dobro i z!o. koje ih je 
dostigavalo i se podvrgavali boZjoj volji.

1 па I a j naCin su se niihove sve 2el|e 
izpunjivale, do njihovog blaZenog konca

Em. Kollay.
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tak misli, da je svoje duZnosti za on dan 
zverfiila. Marljiva gazdarica na jezero stran 
se ogledne i trsi se, da ji je sve okolo hiZe 
vu lépim redu i niakar steáka ide, itak gledi, 
da pri hiZi niäCi nestrada. Kak je god véli 
ki siromak to mu jofl nesme zrok biti da 
navék grdi zam aani hodi.

Jako greSi, proti sebi, koj zamazanu 
opravu terpi nasebi. GreSi proli zdravju, 
jerbo vu zamazani i neCisti opravi se povaju 
svakojaéki betegi, ali grefii i proti dufii jer
bo za svakoga zamazanoga i podrapauoga 
skorom svaki tak misli kád ga vu takvim 
poloZaju vidi, no to je né dobroduftni Clo- 
vek Naravski koj déla, nemore biti, navék 
Cist, nemore navék vu takvoj odeói hoditi, 
как da se vu cirkvu spravi. Koj déla bor- 
inefi i oprava se mu zamiZe, ruke pák mu 
nemoreju navék t«k Cisle biti, как dabi od 
meSe dofiel Ali koj Clovek Cistoéu tjubi i 
redovitu Zenu ima, ou bormefl niti vu poslu 
ne nosi tak z?m*zano i podrapano rublje 
как, kakov potepuh, koj neima n koga, dabi 
ga zasnáZil. Zato je Bog dal koncé i iglu, 
vodu i sopona, da Zenska kad nekakvu 
tali liga spazi na opravi, taki popravi, ne 
Ceka tak dugó, doklam se rubaCa tak rez- 
strga, kaj je né zapogledati, nadalje p»k 
nedopusti, da bi muZ ili deca mesec dán 
nasebi nosila jedno rnbje, neg barem svaki 
tjeden jeden put daCisto i friäko rnbje, da 
se prezobléCeju.

Zilosdna je lakva hiZa, vu kojoj dufta 
obitelja zamazana i podrapana hódi; koja 
Zenska se nebrini zaéistocu, tam niti deca 
nemoreju posluhna i dobra biti. Vu takvoj 
hiZi vnogo penez se zabadav potrwfii i bez 
reda vun hiti, pák itak ga vu célim obitelju 
néga mkakve sloge zadovoljSCine. Nesprelna 
Zenska sveksinoma se stém zgovarja, da 
lehko je tam reda i Cisloéu derZali, gde ga 
dosta penez. Svaki zn -ч, da lakva Zen-ka 
neima pravo Jesu palaée, gde ga svega dosta 
pák itak taki previdimo, kakva je gazdarica, 
ako je zlalina i srebernina sva vu prahu. 
Dakle tam ga dosta репе? da bi sve mog’o 
tak se svétit;, как stince.

Opel jesu kolibice. gde néga zlatine i 
srebernme, pák je ilak sve tak C»sto как 
knfitalj, Vidise, da gazdarica je né nt marna, 
neg se svak« dán pobrini, da sírom; átvu vu 
red spravi.

Di ed su né zapreka, da nebi mogli 
CistoCu derZati, takodjt r néje zapreka niti 
siroir.a-lvo, samo vesela, dobrodufina i mar- 
Ijiva Zenska je potiébna. То рак je zalo 
potrébno pn Zenski, da né spazi taki truda, 
как se malo bolfie preloZi к dili. Dosta je 
stém uaplaCenu inarijiva Zenska, kad vidi, 
da s ima, muZi deci zadovolno idu na пост 
poömek. Vidi, da néje zabadav potrofiila 
dana, neg se od jutra do veCera trudile, da 
skiш vekfiom zadovoljfiC nőm more iti napo* 
Cine .̂ S vun toga рак je velika nagrada 
liiurijivi i redoviti gazdarici, kad vidi, da 
svi ju pofitujejn ravno svrho опора reda i 
Cistoée, koju okolo hiZi sírn i, bez ljudske 
pomoéi, derZ'. Pofttenja je vrédna od bliZnjih, 
blagosiov od Boga.

Cslocii íinatI i ijubiti ne kofita nikaj, 
jerbo kaj nam je najviftp vrédno, to ne kofila 
nikaj, to zabadav dobimo, to рак je voda 
Néga tak velikoga siromaka. koj dosta vode 
nebi imái. Pák zalo ka| vidimo? Ravno, 
jerbo je voda zabadav pák deca itak lak 
zamazana hodiju, как dabi ne bila na 
boZji kip stvorjena. Takva mali tiéie vrédna 
niéjega pofiién ja rado*ti i liubavi

Albanska vendetta. 
Europeiski indianeri.

Na Korzika otoku je vu prvefiim vremenu 
navada bila, da jeden obitelj lak dugó fon- 
dal drugoga, doklam su se do zadnjega dana 
spoklali ili рак su svelikami ceremonijami 
podobrikali se. Francuzka civilizacija je 
zatrla to tam, ravno tak, как su englezi 
zatrli vu Indiji, da dovica nemora za mrtvim 
muzom na drugi svét oditi.

Denes su samo albanci ostali za indi- 
janere vu Europi. Okolo Drin rieke stanujeci 
albanci su spodobui mdijanerom. Sluéa se 
óva réé na albance: »Siromaki su, ali pos- 
teni!« Imaju jenoga zakona, kojovak govori: 
»MoCi je odkupiti olcovu ili bratovu smrt. 
ali gostovu nigdar.t

Dogodilo se : Jeden muZkarec zaklat 
je svojega neprijatelja, koj je ravno vu 
njegvu b.iZu zablodil. To je najvekfii gréh 
tan», nekoga vu svojem stanu zaklati ma
kar mu je smrlni nepnjatelj. Odmah su ga 
na smrt odsudili. Pravi njegov brat ga je 
vu srdce streiil. To se zove : vendetta.

Zakón vendette je to: »Za jednoga 
roda, áest tnwraju vumréli.«

Zabadav \uCiju katoliéki popi, da Clo- 
veCja serditost je boZja volja. Oni, kakti 
pastin taki odgovoriju :

»Znkaj bi Bog наш pufiku bit dal vu 
ruke, ako ju nebi hasnuvali!« Profi Ionul 
zabadav je i najlepái navuk. Kad od Jezu 
Sove muke jim prodekujeju, dober albanec 
odmah tak zakriéi: »Oh, zakaj sem svojom 
pufikom onda né tam bit!«

Так velika je krvnasn'ba med albanci,
I da smed stotine Ceterdeset né vumre spra- 
I vom smrtjom.

Jedna zloéesta réC svrho pafie, veC se 
svéti noZ vu ruki, sproZi se pufika i jeden 
mrtev oslanc, (irugi pák med peéine vujde, 
как su zu оно vréme vu Korziki.

Ne odide pred sudom se skitat med 
brege, jerbo toga tan. néga, neg pred krv- 
nomsrCbom. Zaklanoga Cloveka rodbina, 
vuZgeju mu hiZiCku, polje, sétvu mu unifi- 
tiju, marhu mu odtiraju i poóme se pro- 
goiijba né proli jednomu, neg proti fiestim 
najedenput.

KatoliCka vera do vezda samo toliko 
je mogia postiCi, da vnedelju i svelek néje 
smell si srcbu namestiti i da néje smeti 
onoga bantuvati, ко; pod kriZnodrévo vujde.

More biti veC bi se bil vés narod sfon 
dal. da se nejbilo inoói odkupiti. Nato onda 
dojdí* red, ako sn obvjdva obijidji zadovolili j 
se strahovitne k( vi i ako je posel vréden, 
da se porniriju Vu takvim poloZaju poéme 
s** razprava medjimi, koja vnogiput na léta 
traja. Ako su se zvekfiega naravnali nal 
odkupnini, poéme se podobrikanje sa véli-1 
kami ceremonijami, Krvoloka bratanci i 
rodbina zidejn se zaklanoga Cloveka rod- 
binom. Pred h Zom stoji sveőenik vu ruki 
ima kri^a i evangéliumi, poleg njega su 
fiest zibke, vu zibkah fiest malih decah. 
Dopelaju napré poZaluvanoga gréfinika sve- 
zanami rukami i svezanami oéima Na vrat 
ima jatagan obéfieni.

Svaki si dőli zeme feza i vu zibku 
dene vu íme Zalosli. Krvoloka odpelaH* vu 
sobu odkud su predi svi vun odifili. Zibk° 
na sunCem zabod obrneju. Sad zatuéenoga 
Cloveka rodbina zapiba krvoloka rodbinuj 
da zakaj su dofili? Ovi odgovorju. da vu 

'»me J'zufia i vn irre neduZne deCice su 
dofili. PoCme razprava svrho odkupnine.

Medtem toga rodbina e velikim plaCom 
i kriCom obkoli jednu, jednu zibku i sad 
ie na ishod sloZiju. Kad su se veC jedenput 
naravnali, poCme se véliki áldomás i stém 
se dokraja pomiriju bez svaké pollafinje 
srCbe.

To je albansko pofitenje.
Istinu ima jeden romanski diplomatufi, 

koj je tak zakriCal: »Kaj ifióete kralja za 
albance med nemfiki hercegi, koji itak nej* 
maju zvifiefioga peneze, albancom je jeden 
amerikanski milliárdofi potrében. koj bez 
mere ima dosta penez. Svernu je zrok vu 
Albaniji veliko siromafitvo!«

S bilja je istiua. da albansku anarch u 
nebudu sa oruZjem nigdar potifiili, neg samo 
s velikami penezi. Vu Albaniji sve se bude 
premenilo, как i vu Korziki, kad siromafitva 
prestane.

LvAJ JK NOVOGA V
— Ferenc-Ferdinánd. íz Csurgovi pi- 

fieju.da joáov mesec Ferenc-Ferdinánd pohodil 
bude here» g Festetich Taszdo i njegvu faun- 
liju vu Berzenci. Na Cast Ferenc Ferdinand 
vu tbinofinjim zvernjaku velika vadasija bude. 
Na vadasiji viáe magnatufiov bude niizoéih. 
Po okolici su veC nastavili Zandare, koji 
pazili budu na red j da se nikakva fnlinga 
ne zgodi. Vu ovim zvernjaku i negdaánji 
pokojni Rudolf princ vifieput vadasil.

— Bulgarski kralj vu Becsu. Mi
miéi tjeden Ferdinand bmgarski kralj na 
audenciji je bil pri nafiirn kralja vu Beou 
Ferdinand je vu ovm poloZaju svojega 
regimeuta opravu iniel nasebi i vide как 
jednu \uru se pri kr; lju zaderZaval. Na ovi 
audenciji segurno je spoiuenek bil od bal- 
kanskoga bója. Popoldan ob péti vun poho
dil je Ferdinand gróf Berchtold odsvuuafi- 
njih poslov ministra i jednu vutu se ráz- 
govaral snjirn.

Bajerski trónus. VeC dugó vrenmna 
je Otto kral|uval vu bajerskim. ineslo kogo 
je Luipold herceg hodil crsaCke posle, jeibo 
Otto niti je Ziv, niti je mrtev. za mlada |e 
obnorel. Kad je letos Luipold régens vumr', 
laki su orsacki inagnatufii i miinstri odrediti, 
da duZe nebudu terpeli nuroga kralja na 
tronufio. Sad su jednoglasno skriCali III. 
Lajofia za bajerskoga kralja, как da Otto 
vifie nebi bil vu Zivlenju. Lajofl danafinjt 
bajerski kralj je magjarski magnatufi, ze- 
meljski gospon. Vu Vasvármegye ima prék 
dvajsti jezer mekot irnétka i vu Sárváru je 
stanuval, gde su visokoga plemenitafia jako 
pofituvali I radi imeli. Ravno zato kad je 
Lajofl kralj nastal, céli Sárvár je na kinCeni 
bil. na veCer pák su sve vulice i obioki vu 
jedni svellosti bili. Svun toga рак tak var 
megjija, как i Sárvár varafi s radostnim 
srdcom su gratulérati uovomu kralju, koj 
se |e vu listu jako lépő zahvalil svim skupa. 
Otto je jofi od 1873 ga leta beteZen i od- 
potlam nigdar niti na jednu minutu je né 
dofiel к pameli.

— Romanski navuéitelj kakti bun- 
tovnik. íz Kézdivásárhelya pifleju, da zá- 
gonski Zandari vlovili su Sztán Vaszilie 
romanskoga navuCitelja, koj je sióm izlikom 
döftél к nam vu Magyarsku, da se tu dalje 
veZba. Kak je prék grantee dofiel, nejeden* 
pul je poéri med nádim pukom punle de- 
Iftti. Romanskoga navuC.lelja ravno onda su 
Zandari vlovili, kad je fikolski deci prodekuvsl: 
— Magynrski se nesmeti spominati. Óva 
zemlja, vu kojoj vi stanujete, к Romaniji



spada. — Pogledal je dkolske knjiZ cc i ovak tarn bude moral raCuna dati od strahovitne Szegedu. Vnogo je delal, ali nikak je né 
je dalje blondéril : — Hitite öve knjige vu beátarije. mogel toliko zasluZiti, da bi s obiteljom Zi-
ogenj, kupite si rumunjske knjige one au — Kad se ladje zideju. MinuCi tork veti mogel. Z ;dnjo vréme vec je niti kvar- 
puno lepáe. Rumunjska deca se rumunjski iz Trieszt» odiőla je Istria zvana ladja, med tera ne imel obCim plaCati. 2ena mu je veti 
moraju vuCiti! — Buntovnika, как st je to putom ziála se sa jednom soldaCkom St. pred poldrugom letom odiála vu Ameriku. 
zasluZil, odtirali su vu Kézdivásárhely i za- Marco zvanom ladjom. Néje mogla se jedne Tarn je toüko sluZda, da je uegda i dimo 
prli su ga vu taninicu. Tam si sad more druge vugnuti i tresnule su se. SoldaCka mogla nekaj poslati. Sad je dr. Balogh decu 
premiSlavati, da vu Romaniji moCi je tak ladja je tak veliku luknju dobila, da je pre svojih stareéih ostavil i on je odiSel za 
decu vuCiti, ali prinas né. odmah vtunula. Na sreCu marinere su joá Zénóm. Tain je vn jedni duhanfabriki dobit

— Kuga. Ov rnesec dvanajstoga je vu za vremena mogli osloboditi. sluíbu. Skatulje dela i stem petnajst dolla-
Trieszt doSla Ausztro Amerikán» zvanoga — 2ivo t, ali peneze. Káló Andraá rov zaslu*J na , ^ е(*еп' Sto8 a Pak kaj 2ena 
druZtva »Hohenberg Zsófia« zvana ladja. Za kálkápolnai kolodvorski Cinovnik jeden veéer *. u*! zadovoljno Ziviju 1 samo toliko 
kratko vréme vumrl je na ladji Vladesics sluZbu je sverSaval kre Zeljeznoga puta. ra^' ak,m zaáparati, koliko bi nu-
József mariner. Mrtvo télo su doktori parali Kad je od kolodvora jeden kilometer dalko ca,f 3 8! p0 de™ dojdeju. ^ akle kak se
i konStatérali su. da nesrcCni muriner vu bil, hitil se nanjega jeden potepuh i zah- S°?a . V' n i*11*1 “^ ka*luSom bormeg neide
pestié (Crna kuga) zvanim betegu je vumrl. lévai je odnjega peneze. 2ivan s velikim naJbo,Je- ^elati рак как se véli, ne je Spot
Ladju su laki dezmficérali i tam zarestérali, noZom je bid oboruZjeni i taki na prve n,komu
da nebi slrahovitnoga betega dalje rezSirila. réCi je prestraSenoga Cinovnika vu rukui — M ilo s t na s m rt ob su d je n o m u .

— Bomba p ro ti ab legatu Vu Na* stemi reCmi: >To Je samo kapóra, JoS augusztus meseca se sgoddo, da Jan-
poiyu na jedni narodni konferenciji velika da nebudeá misül, da se Salim!« Zatem jak kovlievics Rajkó officirski sluga, na smrt je
nesreéa se pripetda. Na konferenciji je prék 1 moCen ,0 P0V 11,1,1 Je do11 nesreCnoga élő- *lreld svojega gospona Eisenkolb Vilmos ka-
dvajsti jezer ljudstva se zislo, na veselje, da veka ' JoS Menput je ponnul vunjega noZa! P'tana i njegvu prijateljicu Bolza Maria gro- 
8U Lurzi ablegata zebrali. Lurzi kad je íz 1 stém mu ,Je sve zd’ ka> íe Prisebi imel. ficu. Krvolok se takodjer strelil ali né na 
jednoga balkona govora Stel derZati zb.ra* ^ e^ko raJerb Cinovnik odvlekel se vu varas, j smrt, vu Spitalu je odzdravil. Sad je sol-
teljom, neSCi je bombu hitil proti njemu. &de íe SV0J do8odÍaj dandárom prijavil. daCki sud vrho toga suda drZal. Suda je
Med narodom strahoviten slrah je naslal i — S udn ji dán vu Ameriki. Vu dr2a* j pden major, jeden kapitan, jeden ober-
vnogo Zenskih i decah su dőli poruSili i na Severni Ameriki veC wáe danov podjednoma le,l,nand’ j e^eu leitinand, jeden straZameöter,
smrt zgazili. Bomba se jesproZila i dvajsti- ide snég к tomu pak je tak veliki viher, | jeden ^ rer’ jeden kaprai i jeden prosti soldat, 
dva nazoCnih je plezérala s med kojih su da je sve telegraíStanjge veC spodral. Так ^ ud k r v °*ok:1 ,ja smrí odsudil. Kraij se 
pofiam viSe vumrli. Koliko ljudstva se óra- veliki su zapuhi, da niti jeden vlak veCde sm,,uv *1 Jankovliecsu i tak je dobil 
nilo, to niti jós vezda neznaju Po^initelj vu viSe danov nikam nemore. Jeden brzovlak dvaj sb reöl:i-
veliki zmeSariji je vuSel. se med Sumami vu snég zabuSil i koji su —■ Frigyes Lipót hercega auto-

— Ogenj. íz Kaposvára piSeju, da v паЛт  bili Celerdesetosem vur su nikaj né mobil. Vu Fotsdamu Frigyes Lipót hercega
Cetrtek popoldan zaZgala se vu Ságváru )ebi skorom su svi od glada pomrli. Naj automob l na smrt je zgazil jedno Cetiri lét 
Fulmer JanoSa hi2a. Ogenj se je rezSiril i hujSe vréme je v. pePk bi Io Meter visoki staru риски. Herceg je sam odpeljal vu 
pokehdob vu velikim vihru néje bilo moCi 9né8 Iе zapal i takov veler se je sd gel, da Spilal déle, ali pomoCi ga né bilo, déte je 
braniti sve mu je do fundamenta zgorelo. Je vlSe biÄ 1 vnogo drevja sprehitil Vnogo i oa kratkoma vumrlo. Jeden nazoCen svedok
Kvar je prék 80 jezer korun. — Vu Felső ljudstva se zmrzio Vu jedrnm zapuhu osem- i tak véli, da pucka sama je kriva si srnrti,
eegesdu je Simon Janoáa étala se vuZgala. na)sl mrtvih su naSli. Kvar je veC do pet- jerbo nepazüvo sama se zabuéila vu auto-
Ogenj se tak hitro rezíiril, da su né vteg-l^esf* milijun dollarov. JoS odvekéega zla I mobil.
null marhu íz étale \un natirati. Kvar }e se bojiju Ako topleée vréme dojde i snég — Mafcuha. Leszl Miklós nagykikindai 
40 jezer korun. — Kisosztró obcini su deca 9« naglo росте lallt*, stmhovitna povodnia : poljodelavec prijavil jp na policiji, da druga 
jednoga kolca vuÉgala. Za kratko vréme bude. Föl-g zloCestoga vremena po váráé h Zena od prvese Z^ne pel lét staroga deCeca 
mala obCma sva je vu jednim pl mnu bila. j ve,lka dragoéa je nastala. Naprimer liter zmirom luce, bije i riC.v MmuCi tjedon pak 
I tu je prék 40 jezer к vara bilo. Sekulérano mléka pol dollara koéta i to jako radi pia- je siromaáko déle pod vlak <tela h itili NeCi- 
Désu imali nikaj. — V srédu popoldan bju, samo ako barem dobiju murno maCuhu su pred sud pozvali i pred-
CsáktomyH Buzá'U se lvac<ic-i P.iv!» éta!.» — Rekord obóinskoga nam eta. i jomsu doktori déle previzitérah Déle je
vu?.gala. Slala i ékeden; pun je b;í krme. Bonisfalva obcin < poleg Szombathely» od- sveposud raneno bitó MaCuha sve je taiila,
Sve je zgorelo, do 1800 korun vrédnosti. luCila je da nőve ékole da zazidaü, céloga ali dva kolodvorski teZaki su svedoCili da 
Ognja su Verbanec Pavla dvoj:, deca zro- stroéka jedno leto hoCe splatiti i Io s oh- su oni vidít kad je beétialna matt déle pod 
kuvala. Так je ! Síbice su fal, máéi nepazi Cinskim nametom ObCina к leto 1271 pro- vlak Stela hititi. Z .prli ^u ju 
nanje, slém metije na decu. Deca dojdeju centov nameta bude ímela _  |ünw: i lé La r í lIx n c . , л

p"  -  - ............... -  ,0Umo,,,vo' r í "  ,Hr  - » -I c . h rl mplo.nu (P slu^il kapli kapilan pre naproli Baoelliovom Stacumi odprel Dr
D* íe c  n f  la n c u - SkofO'b néje za- *3 peSiíkiin regiraentu Sad su g;. premes- Singer Jenő je megjimurski sin kői «e ie u

veruvat', kaj su íandari zazvedili. 2andari,tili vu Szombslhely к 83. regimenlu. V Hndosaniu narodil *
isii su ponavadm palroli i pregledavali su éelrtek bi se bil moral vu Szombalhelyu
ali ljudi tak deriiiu iistofu, как ie zapo- j ja vili, ali mesto kapitana je telegram doSel -a Kolera vu ovodl. íz Mohácsa i
vedano bilo. Vu Hétvezéru vu Lovics Maija- da se je strelil i taki vumrl Так veliju da P í j ,, li’m vu obeinsk' ovodl 1 ^ "°
Sovi Stáb naSli su jednoga bedasloga deck» od Zalo.li se je skonCal. lVa 0  P ' imenom Dr<*gor Béla hilro je
na lancu. kéj je к jaslam bil prekovan. _  Grofica i slucra Tnnnir. и »  . 8Ье|ега|1’- и “ к,0Г| 8,1 previzdérali déte i lak
NeCimuren olec v-C vise lél je imel déle groflca O-giune mainra fridestidvé IhI, T  Z,iaíi''- da koleru im!<- Odnjega su i druga 
na lancu vu Stall gologa i bosoga, Tam ga Zena m in u ^  L r ^  s m íu ^ s íre lil Po, УоСам 1 ,ега1а ’ ^  8"  VUmr"
je trapd s gladom, da ga skim predi pos тя()Н dvajsliln leli staroga slugu. KrvoloCna S e r i  *“  " dva," ,j8' <,оЫ"
prav, s ovo«, avéla. NeCimurnoga „Ica su groflca zatem je vu drugo sobu se zaklenula ,  .. ,
íandari prejavill i sud ga je na tri mesecov , odonul je kiiCula da je morale to nan- — Zavodm k. Dohai J noS leZaka áenu 
resia odsudil. D-Ceca su vu jeden Spital raviti, jerbo stém ié deci poSteide obCiivala ' |P í<P" ! lti"  b 1*"«  Polar Dobai J«
Bpravl1'- . Groflca kad su ju vu tammeu Steli spraviti’ ' !!*РГо zavod,,"ka Ll,ak 8 a je spikal, da je

— Zivince vu öloveku. Samo nud skonCaln se. 1 Ju lr ' v,,í,,rl- Dobaia su zaprli. ali potlam
némotn Ztvinom sc more to sgoditi, kaj se — Posta vu zraku. Drugi (jeden b° ** V" "  ри8Ы'
je vu Muraszerdahelju. C-endes Sándor ta- lpoCmeju íz Parisa vu Nizzu po zraku postu Kolera. Szond obcini do vezda
moáuji gazda veC osem lét je skr.p Zivel j voziti, razmi se, du za vezda samo síim íe le rd e s ' 1 v‘i koleri sbeteZalo s med kojih 
svojom 24 lél starom Cerkom. Puca je veC í üsté. L ;>ti tak dvajsti vur predi dojdeju na ^  ‘^volnatsl vumrlo. Na obCinu podjednoma 
vezda pHiput zanosila svojim olcom. Mali ineslo. как predi. PoStarina puno bude vekSa, ,desp* á^ndarov i jedna kompánia solda- 
je to veC né mogla lerpeti i célo sivár je fejest dr Zeéa, как doli na zemlji. ! lov pazi 0í1 betetnih potlam su jóé tri
prejavila Zandarom Bedl.jelnoga Ыса su — Fiskalius kakti tezak. Dr Balogh vumrh 
íandari vu nagykanizsanski re«t odtirali i Géza pred deset lélmi se je naslanil vu

I
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G a b o n a  A r a k .  —  C ie n a  Z ltk a .

tnmázsa l m.-cent, kor. fin

Búza PSenic* 18.00—
Rozs elsőrendű Нгя 13 50—
Árpa Jefiinei. 13 0 0
Zab Zob 13  20
Kukoricza Kuruza soha 12 00
Fehérbabul Grab beli 1640
Sárga bab * zuti 12 20
Vegyes bab » zméáan 1 2 0 0
Kendermag Knm.pijt....sem? 18 0 0
Lenmag Len 18 00
Tökniag KoAOlce 23 00

I Bükköny Graliork 1400

hrsz. ingatlannak В 2  és 8 sorsz. a. */, része I Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
281 K, u. o. 313 szí к v ben felvett legelő és I melynek l/ t -nél alacsonyabb áron az ingat- 
erdő illetőségnek В 3 sonz. a. V»0 része | lan el nem adható.
200 K, összesen 1724 kor. kikiáltási árban,) Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
mint becsárban az 1 1 0 %-át készpénzben vagy óvadékképes pa-

1913. é li november hó 20-ik  napjának d. e. 10 órakor ! pírban a kiküldött kezéhez letenni.
Drávaszdas Községházánál dr Reményi Zoltán ; Perlak, 1913. szeptember 25. 913
ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg-'106 sz. 1913. végrh.
tartandó árverésen eladatni tognnk. Árverési llirdfltménv

Megjegyzi a Ikvi halóság, hogy a dráva- .. , ,, , Ш ГО еШ вП у.
.zilasi 313 és 4 7  sztkvben az 5059/9/d sz. . . A u lroW ^őság. végrehajtó az 1881 
végzéssel özv. Novak Anlalné szül. MedvedI fV,LX . l ' c4 0 2  § a értelmében ezennel 
Mária javára hekeblezetl holhglani haszon- ^zh .rré  teszi hogy a per ak, kir. járá-biró-
élve eh szolgaim, jog az árveres álla, nem s* g" A  \  l  Г  и { t? A T I£rml|jtlk következtében dr. Kovács Lipót ügyvéd által

Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár ^ РЛ 'Т 1 CT ' ornyai Göznialom javára 198
melynek 2/3 nál alacsonyabb áron az m- £«, °.b 1 f S ja,r' « I f  évi ' uli“ s
gatlan el nem adható. 22_en ^»natositott kielégítés, végrehajtás

Árverezni kívánók tartóznak a becsár “ 4*?. ' f  f 3 '^ I fo g la ll és 900 kor. ra be-
1 0 7 ,-át készpénzben vagy óvadékképes pa. “ Ült következő ingóságok u. m. három kanca
pírban a kiküldött kezéhez letenni. 10 »V '7 »°* árverésen eladatnak.

Periak 1 Q14  aypr.i 17 7 7 9  Me,Y árverésnek a perlaki kir. jár&s-Perlak, 1913 szept. 17 772 bjróság 1913 ik év| v  Ш / {  sz végzése
. , , folytán 198 kor. 56 f  tőkekövetelés, ennek

Bj?} JÓ erkÖlCSÜ ŰÚ 1913. évi márc. hó 18-ik napjától járó 5*/»
.  .  kamatai, eddig összesen 99 kor. 09 t'ben

m é s z á r o s  t a n o n c n a k  biróilag már megállapított költségek erejéig
Felsőpálfán alperesek lakásán leendő meg-

azonnal felvétetik. :: Bővebbet a tartására
kiadóhivatalban. ,913' é,i Л0,81Л|,ег м л,»1‘л,‘ 1 • J

75‘ 4 * határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- 
4895/tkv. 913. dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,

* - • 1 • j  ̂ . hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.
Árverési hirdetmény. t.-c. 107. és 108 §-a értelmében készpénz-

A perlaki kir. járásbíróság, mint tkvi fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
hatóság közhírré U’szi, hogy Kocsis Lőrinc alul is el fognak adatni. Ezen árverés az 
drávafüredi lakosnak Loncsarics Ferenc nős. eddigi összes foglaltatok érdekében szintén 
Herman Júliával drávafüredi lakos elleni megtartatni fog.
végit hajtási ügyében 64 kor. 97 f. hálr. tőke, Amennyiben az elárverezendő ingósá- 
ennek 1912 évi december hó 12-ik napjától gol at mások is le- és feiültoglaltatták és 
láró 5% kamata, 13 К 30 t árverés kérési azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
költség behajtása végett a nagykanizsai kir árverés az 1881. évi LX t c. 120. §. értei- 
iszék. a perlaki kir járásbíróság lerületén méhen ezek javára is elrendeltetik 
fekvő л drávafüredi 19 sztkvben foglal 340, Perlak, 1913. oki 28. 773
166, 486, 490, 528 hrsz. ingatlanoknak R _____ __________^ ___ - __ г
15 sorsz a. fele 518 kor. az n o. 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sztkvben foglalt 481 hrsz ingatlannak В 9 C S Á K T O R N Y Á N  W k s ^ i t *  O v i ik
sorsz. a. •/• rése 20 kor., az u. о 616 sztkv- lU I i x M  YY KISSI IS U \  1Ш
ben felvett 19 hrsz. ingáit. B. 5 sorsz a. »/• (fő)-U tC íl 2 1 . SZámÚ em e le te s  
része 60 kor., az u о 616 sztkvben felvett _ S z ílk o ilV Í “  h á z ,  a s z é n a té r ig  k i -  
legelő illetőségnek В 5 sorsz. a */• része
300 kor, összesen 898 kor. kor. kikiáltási '  belSO S€ggel eg} Ü tt
árban, mint becsárban az szabad kézből, jutányos áron

1913. é il d a c iib a r  bé 19. napiénak délelőtt 10 érakor ■  jr
Drávaíüred községházánál, dr. Reményi Zoltán I  Д д  И
ügyvéd vagy helyettese közben lőttével meg- М ш ш
tartandó árvetésen cladatni fognak. Felvilágosítást nyújt

Megiegyzi a tkvi hatóság, bogy a dráva- . . . . . . . .

r Ä " £ ' ‘:  ".«"‘С II- llllllfl Sinus m
csaric9 Borbála javára bekehlezett haszon- MURASZOMBAT (Varmegye)
élvezeti szó Igei mi jng az árverés által nem . Közvetítőt keresek. —  „

»MURAKÖZ« 46. szám.

CSÁKTORXYÁJM, a  z a la u jv á r l  
u tc á b a n  (n la k tn n y a  m elle tt) le vő  
házam , to v áb b á  a  k is sz a b n d k a i  
v a s ú ti á llo m á s n á l levő  h ázam  
(ll ho ld  belsősóffffe l) é s  .40 hold  

sz á n tó fö ld

bérbe -  esetleg eladandó.
Ő Z I r. D E U T S C H

7,6 2 -s K is s z a  h adka.

4896/ik. 1913 Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság mint Ikvi 

hatóság közhírré teszi, hogy kk Medved 
Flórián drávaszilns i kosnak Novák T* réz 
f|. Kercsmar Nándorné drávaszilasi hkua el
leni végrehajtási ügyében 40 К 70 f lök**, 
ennek 1913. évi február hó 1 -től járó 5% 
kamata, 9 kor. 40 f. eddig., 13 kor 30 I. 
árverés kérési és 8  kor. uj ihbt árverés ké
rési költség behajtása végett a nagykanizsai 
kir. törvényszék, a perlaki kir. járásb róság le
rületén fekvő •» drávaszilasi 47 sztkvben 
felveti 176 hrsz. ingatlannak В 7 és 11 
sorsz. a. fele 942 K. u. o. 93 sztkvben felveit 
71/5/d hrsz. ingatlannak В 15 ?orsz a */• 
rész- 98 K. u. o. 114 sztkvben felvett 112/b, 
134/i>/2, hrj-z. ingatlanuknak В 6  sorsz a. 
fele 100 K, u. o. 61 sztkvben lelv*.lt 157 
hrsz ingatlannak В 23 sorsz n. */• része 
103 K, az u. o. 277 sztkvben fe'v. 119/a
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0  A C s á k to rn y á i u r a d a l o m  tulajdonát képező volt 0
@  в

1 ezcntílonaí horcemacpűlctck |
0  t o iy ő  é v  n o v e m b e r  h ó  2 2 - é n  d é l e l ő t t  9  ó r a k o r  a  g a z d a sá g i  0
0  nagy irodában, nyilvános szóbeli árverésen 1914. jan u ár elsejétől 0
§  szám ított három egymást kővető évre Ц

1  bérbe adatnak. I
©  0

§  760 3 - 3  U r a d a lm i  t is z ts é g .  §

© @ @ 0 © @ @ @ @  0 @ @ 0 @ @ © 0 © @ © © © ©  @ @ © © 0 0 0 0 @ © 0 @ 0
— -------- ' --------- ■■ 1 ....................... - ..... ...... .

í H Budapesti H sztalos Ip artestü l«  védnöksége alatt álló

B Ú TO R C S A R N O K
716 4—16

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

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

© © © © © © © © © © © © © © © © © © .
felséges ízű febér vagy aranysárga csemege mézet
mi ss—•  ̂ 5 kg-os csinos póstadobozokban 10 К szállít bérmentve a 
„ M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest, Váci-ut 108 aí. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítási

z i n n  п п я ш ш  z s z s s s i n  n n n z s

.у,..*! ^  .хиэь út, ól, ̂  <зс> 13£><2& <x>
N r 4P4P4 г 4PО? 4P4P 4P4C>4C*wwwФ w w

FMrdetés.
Drávaszentiváni telkemet (8 hold) 

egészben vagy rész
letekben eladom.

Ш  Balázs DiiraMi, t láza.
— 4 ^  764 4—4

Obznana.
Vu Drá vaszen ti vftnu dobrovoljno 
hoéem prodati svojega grunta i 
poleg njega 8 mekot zemlje vu 
skupnim, ali pák na viáe falaté.

Szakol Balázs. Drávaszeitiún hlziibroi 1.
.ж. a ti .ж, a  dg. a  á fa , у., дс. «а& Д£нЖ> <afc flb

4 P 4 P 4 P  4P 4P 4P  4P 4P  4P 4 P  4P 4P  4P 4P  4P  4P 4P  4P

I í m í ö b W
Rakóci-ülici híze broj 18. poleg Kraijevskcga ouda. 

Im a takaj trgovinu  
od najbolse vrsti

v a p n a .
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

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

vagon dobi vapno cisto fal. 
T rz im  takaj razciepana  

suha bukóvá drva i 
**,7-* lapora na vagu.

♦♦♦

Egyenruhák®® T i l  I  Г Д  Pompás polgári ruhák I ■
liszten, k«lonai hivaMimkok.önkéntesek. *  ™ ■ ■ ■ ■ ■ И  H i V  a legdiVftiostthb mi* goi szövetek! öl, kitűnő 1
vasúti- és po t̂H lisztek, tűzoltók, erdész- IV /I fS o  Ú  О  т д п о д  szabászok állal a legnagyszerűbben elké-
tiszh k, pénzügyőrök mindenrendü lV i^ J  П  fc ,o  I А г л о А  szil ve, e jelenlegi nebez pénzviszonyokhoz
egyenruhát viselő teslü'eiek részére e csász. és királyi u d v a ri szállítók arAnyitv» olcsó ár ik mellett, ::: ::::::: Korhű
icRinl.i. .M leg*!!.-™. - , 1.1. ic iiiiiá -b iii. Budapest, II). k é r . ,  Váczi-utca 3 5  DISZMAGYAR R U H Á K ,  legszebb libériák.
A m a g a s  k o r m á n y t ó l  t ö b b  e z i r  k a t o n a i  fe gyv ert  ve t tu n k  át,  e n n él fo gv a  e ze n  k i t ű n ő  fegy ve rek et  r e n d k í v ü l  e l ő n y ö s  á r b a n  s z á l l í t h a t j u k  és p e d i g :

K f ö t t a t ö c b c k  f e ű v w r c h  1 í ri  tf‘!',SPn j° £Г0Ра\9?Чк ceond6reé*i fegyver ao К, l drb szebb fegyver as К. 1 drb ideális saép f.-gvver 3 0  К, 1 drb Kropat- 
n r  ü  IV.y у  V t l  U \ aduk szuronv 1 К, 1 drb fegyverszíj • К, 1 drb fegyv»«rszij szélesebb és jobb а К 1 drb derékszi táskával ■» К 1 drb tölténv-

I |tl|ln «w m  NttMtt. 1 legillí M l KHMml. t*Aa З к. 1 drb ,le*töltény .о Г, l drb vaktöltény .0  f, 1 drb csav irhuz/S nyéllel > 0  f. 1 dí bM r l A u i a o V
■ - . . _ ___ _ _ - - , , - - - ; « ' ■ ; *  _

Nyomaton Fische! Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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