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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l :
Strausz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

Teleién szám 34.

M U R A K Ö Z
maflyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Eliflzetéel Arak:

Egész évre . . .  8 kői.
Fél é v r e ......................... 4  kor.
Negyed évre . . . .  2 kor.

Egyes szám ára 20 fillér. 

Hlráetéeek J itá iy m i «záalttatnk. 

Hyllttér petitesre 50 illér.

Feleiéi szerkeszti:
Z R ÍN Y I KÁROLY.

Flezerkeeztl:
MARG1TAI JÓZSEF.

Kiadó «■ Uptnlajdonoi:
S T R A U S Z  SÁN DO R.

A  kereskedők hitele.
Folyton és újból erről a témáról kell 

beszélni. Nincs ennél égetőbb kérdése köz
gazdaságunknak. A kereskedővilág a maga 
mindennapi elfoglaltságában, bajaiban, küz
delmeiben, melyeknek legnagyobb része ép
pen a kereskedelmi hitel hiányából szárma
zik, nem igen ér rá elmélkedni és panasz
kodni a kereskedelmi hitel rendezetlensége 
és hiánya miatl. Pedig azzal minden keres
kedő tisztában van, hogy az üzleti életben 
az olcsó és hozzáférhető hitel olyan szüksé
ges, mint a levegő.

Sajátságos tünete a gazdasági közvéle
ménynek, hogy erről az életbevágó problé
máról senki sem beszél, hogy a kereske
delmi hitel nagy kérdésének megoldásával 
senki sem foglalkozik és különösen hogy 
maguk a kereskedők érdekképviseletei és 
egyéb társadalmi egyesületei ezt a kérdést 
egyáltalán nyugodni hagyják.

Az egész vonalon teljes közöny ural
kodik a kereskedelmi hitel megoldásra váró 
ügye iránt. A képviselöházban most lezaj
lott költségvetési vita során a kereskedelmi 
és a pénzügyi tárca tárgyalása meglehetősen 
beható volt és mindenféle kérdést felölelt. 
De sem a kereskedelmi költségvetés kapcsán, 
sem pedig a pénzügyi budget során nem 
jutott eszébe egyetlen szónoknak sem, hogy 
felvesse a kereskedelmi hitelnek oly égetően 
sürgős kérdését. Beszéltek nagy közgazdasági 
problémákról, tengerhajózásról, kiviteli poli
tikáról, de teljesen megfeledkeztek arról, 
hogy legelőször is az anyagi eszközök meg
teremtésével és rendelkezésre bocsátásával 
kell feladataira képesíteni kereskedelmünket.

A törvényhozás közömbösségét a keres
kedők ez eminens érdekével szemben végre 
is nem csodáljuk; mert hiszen azt már rég 
megszokhattuk. De annál súlyosabb megíté
lés alá esik az, hogy azok a külömböző 
szervezetek, amelyeknek egyenesen hivatása 
és kötelessége a kereskedelmi érdekek vé
delme és kiszolgálása, a hitelkérdéseel szem
ben ugyanilyen közönyt tanúsítanak.

Most zajlott le a kereskedelmi kong
resszus, amelynek napirendjén igen gazdag 
és sokoldalú tárgysorozat szerepelt. Volt 
ebben magas politika, közlekedésügy, jogi 
reform, közigazgatási teória és sok minden 
egyéb; de egyetlenegy szóval sem érintették 
a hitelnek mindennél fontosabb és sürgősebb 
kérdését. A kereskedők érdekképviseletei te
hát nem állanak leiadatuk magaslatán, mert 
nem a gyakorlati élet követelményeivel tö 
rődnek és nem állanak oda a megbízóik 
mellé, hogy ezeknek küzdelmeiben és bajai
ban segítséget nyújtsanak.

A magyar kereskedővilágnak a közélet
ben szereplő szóvivői és apostolai beleestek 
az egész magyar közélet legnagyobb hibá
jába, abba, hogy nem a praktikus követel
ményeket iparkodnak érvényre juttatni, ha
nem nagy, általános jelszavak után szalad
gálnak. És ezzel érdemetleneknek bizonyul
nak arra a mandátumra, amellyel a magyar 
kereskedők nagy tábora, a munkájában gör
nyedő, az anyagi gondoktól meggyötört ke
reskedők tiz- és tízezrei őket felruházták.

A kereskedelmi érdekképviseleteknek e 
mulasztása mellett nem marad egyéb hátra, 
minthogy 8 kereskedők maguk, az egyesü
leteken és szervezeteken kívül, ezektől füg
getlenül, indítsanak országszerte mozgalmat

a kereskedelmi hitel halaszthatatlanul sür
gős megoldása érdekében.

Nem kell ehhez a szervezkedéshez nagy 
apparátus. Álljanak össze egy-egy város ke
reskedői, gyűljenek egybe szabad vasárnap
jukon és beszéljék meg ezt a fontos ügyet, 
nem törődvén azzal, hogy a korifeusok és 
hivatásszerű vezérek mit szólnak ehhez a 
szervezkedéshez. Végre is a magyar keres
kedőben van annyi intelligencia, hogy egy 
kis önállóságra emelkedjék és ne várja, bogy 
mindig nyáj módjára mások vezessék a bol
dogulás és megélhetés legelőjére.

Kereskedelmi érdekképviseleteinkhez pe
dig azt a komoly, intelmet intézzük, hogy 
ébredjenek végre a kötelességük tudatára és 
minden egyéb kérdés íélretételével lássanak 
hozzá az országos akció megindításához, 
amelynek programmja a kereskedelmi hitel 
megoldása.

A kereskedelmi hitel kérdésének gazda
sági jelszóvá kell válnia; mert nálunk, saj
nos, csak a jelszavak számíthatnak sikerre. 
Ezért nem lógunk elhallgatni a kereskedelmi 
hitel hangos és szüntelen sürgetésével és 
állandóan tovább fogjuk hirdetni ezt a jogos 
kívánságot.

Mercur.

A  programra.
Irta : Kelemen Ferenc.

Miféle programm!
Az élet programmja.
Egy cseppet sem érdekesebb, mint pd. 

egy jótékonycélú koncerté s én mégis e- 
gész estémet eltöltőm vele. Étkezés közben 
jön az étvágy, épugy írás közben jönnek 
meg a gondolatok. De akárhogy is szeretnék

P r o b l é m a .
Bejártam a felvidéket, 
Bejártam a délvidéket, 
Tisza-Duna közit jártam,
A z Adria mentét láttam 
Mentem kocsin, jártam  gyálog, 
Vontak szekéren bivalyok,
S a hányszor vasúton ültem. 
Nincs is annyi szám előttem,
H üli hordozott a hátán,
Ültem csikósnyereg kápán, 
Ringatott a tenger vize 
(Kóstoltam is, sós az ize;) 
Összejártam Ungot, Berket, 
Rónát, völgyet, rengeteget, 
Havasoknak ormát másztam. 
Sötét bányák mélyét láttam,

Csúszkáltam a jég  tetején,
H ej sok mindent próbáltam én . .  .
Bejártam a nagy világot 
S nem találtam boldogságot.

Zombory Gyula.

Törvenyesitás Királyi Kegyelemből.
Igaz történet.

I r ta : Harmat Nándor ligetvári körjegyző.

Felséges Császár és Apostoli Király !
Legkegyelmesebb Uram !
Alattvalói legmélyebb hódolattal azon kére

lemmel járulok a legmagasabb Trón zsámolya elé, 
hogy M . . . . A . . .  . jelenlegi feleségemtől, házas
ságtörésből és törvénytelenül született M . . . .  I . . . .  
nevű gyermekemet Kegyelemből törvényesíteni s

ennek a születési anyakönyvben való feljegyzését 
legkegyelmesebben elrendelni szíveskedjék.

Legalázatosabb kérelmemet s elkövetett bot
lásomat a következőkkel indokolom.

Az »A« alatti keresztlevél szerint Ligetváron 
18 . . . .  évben . . . .  hó . . . .  án születtem. Miután 
a »B« alatt csatolt elbocsájtó levél tanúsága sze
rint Felséged vitéz 48. gyalogezredében 3 évet, 
mint ezakaszvezető, becsületesen kiszolgáltam, va
súti szolgálatba léptem, hol 1891 ig ideiglenesen, 
ez időtől máig a »C« allatti bizonyítvány szerint, 
mint pályaőr, hűségesen szolgáltam. A *D* alatti 
házassági bizonyítvány szerint 1887. január 24 én
nőül vettem az általam erkölcsösnek gondolt H ____
G . . .  .-t. Házasságom soha sem volt boldog, mert 
feleségem minden ok nélkül már kezdetben a leg
súlyosabb házastársi bűnt követte el я ezt minden 
tapintatos és szelíd, majd szigorú ellenzésem da
cára mind nagyobb mértékben megátalkodottan

ELŐNYÖS
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(Ölük szabadulni, nem birok. A gondolatok 
ma mind e programúi körül csoportosulnak.

Mi is hát az emberi élet igazi programmja!
Ez a kérdés foglalkoztat folyton.
Évezredek alatt bizonyos szabályok fej

lődtek ki, bizonyos törvények alakultak meg, 
melyek szerint az emberi életet átélni kö- 
telességünk.

Ez-e az a programm?
Nem!
A különböző világszemléletek gyűlölt 

harcának korszakát éljük
Itt még térdre borulva a szent feszület 

előtt imádja Istenét az ájtalos hivő, ott pe
dig már forradalmi igéit hirdeti a természet- 
tudományos felfogáson alapuló világszemlélet.

Itt még a költő lantján száll az ének 
a hazaszeretet nemes érzelmeiről, ott már 
nagyhangú kozmopolita üvölti bele a világba 
világpolgárias igéit.

Az egyik még harcol a »Nyelvében él 
a nemzet« igazáért, a másik egységes világ
nyelvet teremt az egész emberiség számára.

Mi ez mind?
Életprogramm?
Nem!
Vásári komédia.! Hol a legellentétesebb 

hangok vegyülnek össze egy rettenetes nagy 
káosszá! Mikor válik ki ebből a káosszból 
egy tisztuló folyam, mely az emberiség fej
lődésének hajóját egyetlen egy bizlos irány
ban vezesse!

Illúziókat hozunk magunkkal az isko
lából. Valami fenséges, valami csodálatosan 
szépnek képzeljük az életet s amikor tény
leg átlépjük annak küszöbét, a kegyetlen, a 
rideg valóság jéghideg levegője arcunkra 
fagyasztja az ifjúkori illúziók rózsáit.

Jaj annak, akiben ezek a megfagyott 
rózsák újból éledezni mernek. Jaj annak, 
akinek még ambíciói is vannak. Mert az 
ambíció ugyan szent tűzet hevít az ember 
lelkében, de az a tűz az élet kegyetlensé
gének megismerésén kialszik. S csak ha már 
kialudt, égeti igazán az embert.

Boldog csak az lehet, akiben nincs haj
landóság az élet megismerése s nagy dolgok 
alkotása iráut.

De hát akkor mire való egyáltalában 
. a programm?!

Csáktornya, 1914. juniue 14.

folytatta s végűi 1895. január 2-án el is hagyott 
s idegen férfiak teljes birtokába adta magát.

Állításom igazolásáéi »E« alatt csatolom a 
d . . . .  i kir. járásbíróság azon ítéletét, melyet fe
leségem nőtartási keresetében hozott.

Amikor feleségem hűtlenűl elhagyott, én a 
В . . .  . -P ____i vasútvonal P ____ községéhez tar
tozó x számú őrházban voltam pályaőr, nagy tá
volságban minden olyan helytől, hol csak egy da
rab kenyeret is kaphattam volna. E rettenetes 
helyzetben kényszerítve voltam házvezetőnőt fo
gadni, kit az »F« alatti keresztlevél szerint M . . . . 
A . . . .  nak hívtak s K . . .  .-n, 18 . . . .  é v i . . . .  hó
ban .. . -án született.

Ekkor botlottam m eg! melynek következ
ménye M . . . .  I . . .  . természetes gyermekem, ki
nek keresztlevelét »G« alatt, iskolai bizonyítvá
nyát »H« alatt mellékelem s kit származásáról e 
napokban, nagy lelki tusa után, keserves könnyek 
közt felvilágosítottam s ki nyakamba borúit és 
zokogva arra kért, hogy távolítsam el homlokáról 
ezt az égető bélyeget, ezt a lélek mélyén fájó 
sebet, hogy 6 is fölemelt fővel járhasson becsü
letes emberek társaságába s mondhassa valakinek 
azt, ami nélkül nincs boldogság: —  Apám !

Midőn botlásom tudatára ébredtem nyomban 
elhatároztam, hogy feleségemtől törvényesen e!vá- 
lok s nőül veszem azt a Nőt, ki, —  ha őt el 
nem veszem, —  földönfutóvá lesz. A m. kir. Kú
ria az »I« alatti Ítélet szerint 1 9 . . . .  évi . . . .  hó

Az élet programmja I 
Semmire!
A programmtalanság az élet igazi s 

egyszersmind legszebb programmja.

_______________ »MURAKÖZ«___________________

Lövésztanfolyam.
A Csáktornyái tanítóképző intézetben 

alakult lövésztanfolyam 1. hó 8 -án tartott 
díjlövészettel befejezést nyert.

A tanfolyamot az idén is Treiber Kál
mán, a nagykanizsai 2 0 . honvéd gyalogez
red századosa, vezette, aki a tőle megszokott 
energiával, kitartással és ügyességgel gyö
nyörű sikert értei. A siker nemcsak a tan
folyam hallgatóinak katonás fegyelmezettsé
gében, hanem a lövészeti eredményben is 
mutatkozott, mely a bezárt tanfolyamot az 
elsőrangú tanfolyamok sorába emelte.

A lövészet egyes nemeinél a legjobb 
eredményt a következő növendékek érték el.

a. Gyutacslövésben: Rhosóczy Rezső
III. éves és Marceglia Miklós IV. éves,

b. élestölténylövésben: Rhosóczy Re
zső III. és Pél Józseí IV. éves növendékek.

c. Versenylövésznél győző а IV. évfo
lyam volt.

c. Díj lövészetnél az első dí|at Knausz 
Flóris IV. éves nyerte el; a lobbi díjat nyert 
tanulók az eredmény sorrendje szerint a 
következők: Rhosóczy Rezső III, Chriszt 
János III., Aszaló Imre IV., Gombás Géza
IV. , Novoszel István IV., Marceglia Miklós 
IV., Pél Józseí IV, Török Sándor III, Ruesz 
József IV, Benkovics Árpád III., Sleiner Béla 
IV, Mik Károly III., Kokoly József IV., Kola- 
rics József III., Krall Vince III. éves növendékek.

A díjlövészetnél a legkiválóbb eredmé
nyeket elért tanulók jutalmazására az alábbi 
adományok érkeztek:

Honvédelmi minister 1 drb. ezüst- és 
5 drb. bronzérem, a m. kir. 20-ik honvéd tisz
tikar 1 zsebóra; a Csáktornyái Kereskedelmi 
Kaszinó dohány készlet, Csáktornyavidéki 
Takarékpénztár 20 K, Csáktornyái Takarék- 
pénztár 10 K, áll. tanítóképző int. tanári 
testületé 10 К, a tanfolyam növendékei 
10.50 K, Zrínyi Károly igazgató 1 könyv

A díjlövészetre küldött szives adomá
nyokért hálá9 köszönetét mond az intézet

. . . .  én választott el H ___ G ..  . .-tői s én M . . . .
A . . .  .-t a »K« alatti szerint 19 . . . .  év . . . .  hó 
. . .  .-én feleségül vettem, kitől »L« és »M« alattiak 
szerint még két fiam : L . . . .  és G . . . .  született.

»N« alatt csatolom a gyermekeink számát 
igazoló bizonyítványt, »0« alatt pedig feleségem
nek a törvényesítésbe való beleegyezését.

Felséges Császár és Apostoli Király I Szeren
csétlen életem történetének hű ecsetelése után, 
leborulok a legmagasabb Trón zsámolya előtt és 
alattvalói igaz hódolattal esedezem:

Teljesítse Felséged szívem leghőbb vágyát; 
engedje, hogy egy szorgalomban eltöltött becsüle
tes élet után halálom nyugodt legyen; törvénye
sítse Felséged kegyelemből az én véremet, az én 
fiamat!

Császári és Apostoli Királyi Felségednek az 
én Legkegyelmesebb Uram és Királyomnak

leghűségesebb alattvalója és szolgája 

M ......... В .........

Alig remélt rövid időn belül a m kir. igaz
ságügyi minisztertől megérkezett a következő válasz.

ü  Császári és Apostoli Királyi Felsége Wien-
ben 1 9 -----  évi . . . .  hó *___ én kelt legfelsőbb
elhatározásával M . . . . I ___ -t kegyelemből tör
vényesítette s elrendelte, hogy ez a t . . .  . i fele
kezeti anyakönyvben feljegyeztessék.

igazgatósága és a nagykanizsai honvéd ál
lomás parancsnokság, mint a lövésztaofo- 
lyam elöljárósága.

A díjlövé3zet eredményének kihirdetése 
után Treiber Kálmán százados a lövésztan- 
folyamot befejezettnek jelentvén ki, elisme
rése mellett köszönetét mondott a tanfolyam 
hallgatóinak a példás fegyelemért s igyeke
zetért, mit az egész év során tanúsítottak. 
Viszont az intézet és tanáritestület nevében 
Zrínyi Károly igazgató, a tanfolyam hallga
tói részéről pedig Lantos János IV. éves 
növendék rótta le a tanfolyam vezetője, 
Treiber Kálmán m. kir. honvérlszázados, 
iránt a hála adóját a tanfolyam sikeres ve
zetéséért.

A lövésztanfolyamnak ebben az évben 
3 5  hallgatója volt.

24. szám.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Esküvő. Klein Ernő, a Magyar fo
lyam- és tengerhajózási társaság lom-i (Bul
gária) állomásfőnöke, f. hó 7-én örök hűsé
get esküdött Strausz Lilynek, Sfrausz Sándor 
helybeli könyvkereskedő lányának. Az eske- 
tésnél mint tanuk Schwarz Izidor tengerha
józási társasági budapesti főellenőr és Slrausz 
Miksa helybeli könyvkereskedő szerepeltek. 
Az esketést Schwarz Mór győri főrabbi vé
gezte, aki a szertartás befejezésével hatásos 
beszédet intézett a fiatal párhoz.

—  Kinevezés. Ő felsége a király Vogth 
Albin székesfehérvári kir. törvényszéki jegy
zőt a Csáktornyái kir. járásbírósághoz albi- 
róvá kinevezte.

—  Halálozás. Muraköz papságának ha
lottja van. Ivkó János stndóvári plébános, 
hosszas szenvedés után f. hó 7-én halt meg 
Radkersburgbau. az ottani kórházban, 6 8  éves 
korában. Ivkó János kihűlt tetemét haza hoz
ták Slridóvárra s itt temették el hívőinek 
nagy részvéte mellett kedden délután. A 
temetést a lultenbergi apát végezte; a teme
tőben Molnár György muraszentrnártoni 
plébános tartott magyar búcsúbeszédet. Az 
elhunytért a gyászmisét 1 0 -én reggel mu
tatlak be az Úrnak. Ivkó János középbesz- 
tercén születeti; hosszabb időn át Horvát
országban lelkészkedett, inig honvágya visz- 
szahozta s egyúttal a stridóvári plébániát 
elnyerte. 18 évet töllöti itt csendes mun
kásságban. Tisztán az egyháznak élt, hol sok 
hasznos munkát végzett. Került minden 
nyilvános szereplést. Tisztelte is a plébánia 
lakosságának minden rétege. Nyugodjék 
békében !

— Űrnapja. Űrnapján a kalholikus 
egyház és a hivatalos világ a szokásos ur- 
napi körmenetet csütörtökön a hagyomá
nyos kegyelettel megtartotta, noha az idő
közben megeredt eső az ájlatosságokat 
némikép megzavaila. A 8  órakor megtartót 
mise befejeztével 9 óra után megindult a 
körmenet. A menet harangzúgás közepette 
kereste fel a Zrínyi-vár, a kisdedovoda, a 
városháza és a templom előtt felállított 
oltárokat; az itt felállított sátraknál a tanító
képző-intézet kántori énekkara magyarul 
énekeli. 1 1  óra vo|t, mire a körmenet 
visszatért a templomba, ahol Te Deum fejezte 
be az ünnepélyt.

I 7 " Köszönetnyilvánítás. Festetics Jenő
gróf úr ő m éltósága a Csáktornyái kereskedő 
újak önképzőkörének egyszáz koronát mél- 
tóztatott adom ányozni, amiért hálás köszöne

tét tolm ácsolja az ön k ép zők ör elnöksége.
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—  T i Deum. A helybeli m. kir. áll. el. 
népiek, tanítóképző-intézetben a tanév ünne
pélyes befejezése tegnap történt. A 8  órakor 
megtartott istentisztelet után a tanév ünne
pélyes bezárása az intézet falain belül tör
tént. Utána a katholikus növendékek hittani 
vizsgálata folyt le Filipich Lajos esperes, 
egyházkerületi tanfelügyelő elnöklete alatt.

—  Uj vezető járáebiró. A Csáktornyái 
kir. járásbíróság, Simon Lajos kir. Ítélőtáblái 
bíró, vezető járásbiró, nyugdíjaztatásával uj 
vezető járásbirót kapott. Mint rangban leg
idősebb biró, Bertin Ágoston járásbiró bíza
tott meg a kir. járásbíróság vezetésével.

—  Junius 8 . A király koronáztatása év
fordulója alkalmából ünnepélyes mise volt 
a Ferencrendiek templomában. Az istentisz
teleten a hatóságok képviselve voltak s az 
összes iskolák tanulóifjúsága zászlók alatt 
jelent meg.

—  Iskolalátogatás. A helybeli alsóíokú 
iparostanonciskolát e hó 7-én Feyér Gyu'a 
ipariak, szakfelügyelő meglátogatta s összes 
vonatkozásaiban megvizsgálta. Látogatása fo
lyamán megelégedettségét fejezte ki a tanon- 
cok rajzbeli és tanulmányi előmenetele fö
lött. Egyben azonban megütközött a tanon- 
cok rendkívül nagy mulasztásai miatt, amire 
a felsőbb hatóságok figyelmét fel fogja hívni.

—  A vezérkari főnök átutazása. Höt- 
zendorfi Konrád vezérkari főnök kedden 
délután 1 óra felé autón Csáktornyára ér
kezett. A vezérkari főnök Grác felől érkezett 
Csáktornyára egy vezérkari őrnagy kíséreté
ben. Hötzendorf Konrád a Zrínyi-szállóban 
megebédelt s délután 2  órakor tovább uta
zott Nagykanizsára, ahol az idei királygya
korlatok részletes terveinek a megbeszélése 
ügyében vezérkari tisztek részvételével ta
nácskozott.

—  Évzáró vizsgálatok. A helybeli áll. 
polgári iskolákban az évzáró vizsgálatok a 
következő sorrendben tartatnak meg: a) A 
polgári leányiskolában junius hó 1 2 -én d. e. 
hittani vizsga az összes osztályokban, junius
15- én d. e. az 1. A, az I. B, oszt. vizsgálata,
16- án d. e. a II., d. u. a III. oszt. vizsgálata,
17- én d. e. a IV. oszt. vizsgálata, d. u. fél
5  órakor a III. és IV. osztályokban ének
vizsga, 5  órakor tornavizsga az összes osz
tályokban. Junius 28, 25, 26, 27, 28 és 
29-én magánvizsgálatok b) A polgári fiúis
kolában junius 1 2 -én d. u. 2  órakor hittani 
vizsga az összes osztályokban, junius 18-án 
d. e. az I, d. u. a II. oszt vizsgálata, 19-én
d. e. a HI., d. u. a IV. és V. oszt. vizsgálata,
d. u. fél 5 órakor ének vizsga a III — V. oszt - 
ban, 5  órakor tornavizsga az összes osztá
lyokban. Junius 20. és 22-én magánvizsgá
latok, 24-én d. e. 8 órakor »Te Deum« és 
utána záróünnepély, mely alkalommal ki
osztatnak a jutalmak és a bizonyítványok.

—  Állandó mozi. A Rákóczi-utcai ál
landó moziban vasárnap Kossuth Ferenc 
temetését mutatta be a budapesti film a nagy 
számban összegyűlt közönség előtt. Utána a 
Pária lángokban érdekfeszllő drámában volt 
alkalma a közönségnek gyönyörködnie. — 
Csütörtökön A boldogok szigetén 6  felvoná
son vidám filmköltemény volt műsoron a 
Reinhardt társulat előadásában. Ezt mege
lőzte A testvérek egyfelvonásos dráma.

— Máv. kirendelség Zalaegerszegen. A 
szombathelyi máv. üzletvezetőségnek Zala- 
egersregen kirendeltséget létesítettek s annak 
élére Szombathelyről Gárdonyi Mátyás lő- 
ellenőrt állították, kinek hivatala teljes cí

mében igy hangzik: A Magyar állam vasúti 
üzletvezetőség forgalmi kirendeltsége. Az uj 
hivatal hatáskörébe tartozik az egész csák- 
tornya-celldömölki, a zalaegerszeg-zalalövői 
és a türje-balatonszentgyörgyi vonalak összes 
forgalmi és személyi ügyeinek rendezése. A 
hivatal junius elseje óta van működésben.

—  A vakok perselye. A belügyminisz
ter rendeletére az összes állami anyakönyvi 
hivatalokban perselyeket helyeznek el a va
kok országos intézete javára. Aki uj szülöt
tel jelent be, vagy házasságot köt az anya
könyvi hivatalban, azt fel fogják hívni, hogy 
segélyezze a vakokat adományával. Ez az 
adakozás azonban önkéntes lesz, arra kény
szeríteni senkit sem szabad. S igy a figyel
meztetés a perselyre nem esőszak, csak jám
bor emlékeztetés lesz.

—  Cserkésztelep Keszthelyen. Az Or
szágos Cserkész Őrszem Szövetség főtitkára, 
4 középiskolai tanár cserkészliszt szakszerű 
telügyelete mellett julius hónapban Keszthe
lyen cserkésztelepet rendez. Részt vehetnek 
bármely csapat cserkészei, — valamint olyan 
10— 18 éves tanulók, akik ma még nem 
cserkészek, de ott azzá lesznek. A fiuk a 
keszthelyi községi iskola termeiben kapnak 
szállást, de jó meleg nyári éjjeleken a kö
zeli hegyvidéken »Sátortáborozás« is lesz 
tpndezve. A fiuk, a szabadban való turistás- 
kodással, balatoni fürdőzéssel, sporttal és 
látékkal hasznosan töltik el ezt a hónapot. 
Olyan szülők, kik bármi oknál fogva nem 
mehetnek nyaralni, nyugodtan bizhatják ez 
intézményre gyermekeiket, hol éber ügye 
lemmel őrködnek a gyermekek testi s lelki 
épsége felett. Jelentkezni lehet Tas József 
fővárosi iskola igazgató a Cserkésztábor fő 
parancsnokánál, junius 20-ig, amikorra 70 
korona részvételi díj beküldendő. Ebben 
benfoglallatik a teljes ellátás, (szállás, étke
zés és mosás) és az útiköltség Budapestről 
Keszthelyre és vissza. A táborba szállás 
napja julius 2 -ika. amikor a keleti pálya
udvarról reggel 6 ó. 30 p. indul a cserkész 
csapat Keszthelyre. Vidéki fiuk már junius 
30 án érkezhetnek, az állomáson várják már 
Őket s a fővárosi diákszállóban ingyen kapnak 
szállást az indulás napjáig s ez idő alatt 
megvásárolhatják cserkészfelszerelésüket a 
vezetőség segítségével. A tábor julius 31-én 
oszlik fel, a fiuk Útvonaluk szerint csopor
tosulva küldetnek haza, érkezésükről a szü
lők idejében értesíitelnek. Igen kívánatos 
volna, hogy Muraközből minél számosabban 
küldenék a szülők tanuló fiaikat e közeli 
fekvő új, s megbecsülhetetlenül hasznos 
cserkésztelepre. Egyéb felvilágosítással szí
vesen szolgál Tas József iskolaigazgató, a 
szövetség főtitkára, Budapesten, VI., Lehel-u. 
16 sz.

— ■ Napfogyatkozás. A mostani évnek 
ritka asztronómiai jelenségben lesz része, 
mert augusztus 2 1  én napfogyatkozás lesz. 
A fogyatkozás, mint teljes napfogyatkozás 
csak Európa északi részében látható és pe
dig azokon a helyeken, amelyek a Skandi
náviától a Perzsiáig húzott egyenes vonalba 
esnek. Nálunk eszerint csak részleges lesz 
a napfogyatkozás. Az augusztus 21-iki sö
tétség a Földön 11 óra 12 perckor délelőtt 
kezdődik A tünemény alkalmából a tudo
mányos körök nagy expedícióra készülnek.

—  Hol az igazság? Ezen cím alatt írt 
Lajtmann György adminisztrátor egy röpira- 
tot, melyben az olvasóközönség előtt már 
ismert adatokkal fűszerezve a pécsi esküdt- 
biróság tárgyalásával foglalkozik. Aki

a részletekre kiváncsi, az a röpiratot 60 
fillérért szerzőnél, ez idő szerint még Rotor
ban, megrendelheti.

—  A telefon reformja. Már régóta re
besgetnek arról, hogy a telefont megrefor
málják. Eleinte a zónarendszer szerint szán
dékoztak megvalósítani a reformot. Újabban 
azonban az a terv, hogy skálaszerü tarifát 
hoznak be, még pedig a beszélgetések szá
mához arányitva. Az alapösszeg 120 korona 
lesz egy évre, de tízezer beszélgetés már 
külön 300 К díjfizetéssel járna, mely eset 
az előfizetőt már egy második állomás bér
letére kötelezi. A reform az alapdíj mellett 
1000 beszélgetésért 70, kétezer beszélgetésért 
120, 3000 beszélgetésért 150 К s igy tovább 
előfizetési díjakat szab meg.

—  Megjelent. Megjelent Zalavármegye 
nagy térképe. Egy rég érzett hiányt pótolt 
s régóta táplált óhajt valósított meg Strausz 
Sándor helybeli könyvkereskedő, amikor vár
megyénk térképét egy előkelő intézetben, a 
budapesti Magyar Földrajzi Intézetnél elké
szíttette. A térkép a leggondosabban kiállítva, 
7 színben nyomva, Zalaegerszeg és Nagyka
nizsa r. t. városok alaprajzával díszítve, 115 
cm. magas és 160 cm. széles. — Készítését 
ellenőrizte a zalaegerszegi m. kir. államépi- 
tészeti hivatal, közigazgatási és tanügyi szem
pontból a vármegye alispáni hivatala és 
taníelügyelösége vizsgálták felül és hagyták 
jóvá. — A minden célnak megfelelő térkép 
ára: vászonra húzva, lécekkel ellátva 2 2  

korona. Hivatalok, iskolák többé nem pa
naszkodhatnak, mert megvan egy minden 
tekintetben kifogástalan térkép, melyen min
den megtalálható, ami vármegyénk területén 
úgy topográfiai, mint etnográfiái és közigaz
gatási tekintetben érdekelhet. A térkép 
Strausz Sándornál rendelhető meg Csák- 

I tornyán.
—  Állami sofffirképzö tanfolyam. A

; gépjármű-vezelőket előkészítő tanfolyamokat, 
! melyek a belügyminiszterinm fennhatóság 
alatt állanak, az 1914. év folyamán Buda

ipesten (X. kér. Százados u. 14. szám alatt) 
a következő időközökben fogják megtartani: 
április 14-től junius 3-ig, junius 15-től au
gusztus 3 ig, s augusztus 17-töl október 6 -ig. 

: Jelentkezni posta utján is lehet. Beiratási 
díj 2 0  korona, tandíj 2 0 0  korona, vizsgadíj 
2 0  korona és azoknak, akik a fémipari szak
ban vagy szerelésben járatlanok, mühely- 
előkésztlö elméleti és gyakorlati oktatás dija 
50 korona. Az érdeklődőknek levélbeli meg
keresésére »Tájékoztatót« küld л gondnoki 
iroda.

Nyilvános köszönet.

Kovács István mint unokaöcscse 
és Mozsár István helyettes plébános a 
plébánia nevében ezúton is hálás kö 
szünetüket nyilvánítják Ivkó János volt 
stridóvári plébános f. hó 9 én végbe
ment temetésen megjelenteknek.

Stridóvár, 1914 junius 14

Szerkesztői üzenet.
G . G y . E g e r á g .  Intézkedünk, hogy a lapunk m a

gyar részében megjelent nagvérlékü dolgozata a horvát 
részben is napvilágot lásson Egyebekben pedig köszönjük 
kilátásba helyezett irodalmi közreműködését Nagy súlyt he
lyezünk arra, hogy ép a mi vérünkből való, bár idegenbe 
szakadt, magyarérzésü gárda támogasson hazafias működé
sünkben lapunk mindkét nyelvű hasábjain.



Csáktornya, 1914. juniuáa 14-ga. Broj 24.X X X I . god. teíaj.

Sve poáiljke, kaj se tiőe zadr- 
iaja növi nah, se imaju pos- 

lati na ime urednika tu 
Csáktornya

Izdateljstvo:
кnjiáara S tra n sz  S a n d o ra  
kam sepredplate i obznane 

poéiljaju.

MEDIIMURIE
na horvatakon i tnagjarskom jeziku izlazaii drultvani, znanatvani i povuól|lvi Hat za púk 

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: svaku  nedelju. ______

Predplatna oina |e:

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

Obznane se poleg pogodbe I fal 
ra&unaju.

Odfcovorm urednik:
z r í n y i  k á r o l y .

Soradniki:
P A T A K I V IK T O R  i S R Á Y  FERE N C Z.

IidatelJ i YlMtnik
S T R A U S Z  SÁ N D O R .

2ito.
Vu naáim orsagu naái poljodelavci i 

gospodari svekáinoma samo tam povaju 2 ito, 
gde páenica ne nosi dober plod i to je tak 
dobro, jerbo zriamo da páenica puno vekáo 
cénu ima, как 2 ito i poleg toga páenicu se 
bolje splati povati, как 2 ito.

2ito svekáinoma na hamuCni zemlji 
povaju, jerbo na pésnati zemlji páenica ne- 
valja i poleg toga na hamuéni zemlji 2 ito 
bolje splati delo i puno viáe ga zraste как 
páenice. Razmi se, da i na hamuéni zemlji 
samo tak more lépő 2 ito biti, ako je zemlja 
vu dobri jakostji, lojest ako je dobro pog- 
nojena i Cista od draőa. Samo na oni zemlji 
se moéi nadjati dobro i lépő 2 ito, vu koji 
je dosta hrane. То рак se malogde najde 
po hamuönih zemljah i ravno zato prinas 
su tak huda i zloéesta Zita na hamuénih 
zemljah, da nili delo nesplatiju, stém menje 
pák átibru i seme Hamuéne zemlje izbilja 
vnogo hrane nucaju, ako hoéemo, da nam 
zemlja izversten plod da. Pokehdob рак 
prinas sftabo gnojiju hamuéne zemlje, zato 
malogda se pripeti, da na katastralni mekoti 
od 3—4 metercentov viáe zrnja zraste

Istina da hamuéne zemlje puno Ie2 i je 
moéi obdelavati i zmenjáim stroäkom, ali 
proti drugih zemljah to falingu imaju, da 
né samo vu foszforkiselini su siromaäke, 
neg fali snjih i kalisol, takodjer i nitrogén, 
dakle ako gospodar vnogo átalnoga gnoja 
ima i njega na zemlju zvozi, itak je presil- 
jeni joá s rudnim gnojom szuperfoszfata i 
kalisol dati zemlji, ako hoée, da nekakov 
hasén bude imel i truda plaéenoga dobil.

Dakle na hamuéno zemlju s vun átal- - 
noga gnoja na katastralno mekotu joä i | 
1 0 0  kil szuperfoszfala f 60 kil kalisoli j e 1 

potrébno. To se lépő skup mora zméáati i| 
pred sétvom na zemlju posipati.

Vu takvim polo2 aju ako gospodar ne- 
ima dosta átalnoga gnoja, onda niti po szu- 
perfoszfatu nemore zemlja izversten plod 
dati, jerbo fali nitrogén kojega рак samoj 
átalnim gnojom moremo zemlji dati ili pak 
ako predi na zemlju bikeáa poséjamo i nje- 1  

ga podorjemo, dobra je prava deteljica jerbo I 
i ona puno nitrogéna prebavi zemlji.

Ako pak gospodar neée zelenoga gnoja 
zemlji dati, onda presiljeni je joá s ovih; 
drevju rudnih gnojov i éilisolitra popriliki 
30— 40 kil na katastralno mekotu posipati 
ali né pred sétvom neg polovicu na jesin 
kad 2 ito vun zide, polovicu pak rano na- 
protuletje.

Na trdi zemlji je samo szupertoszlata 
popriliki na katastralno mekotu 150— 200 
kil posipati i lo pred sétvom podorati. Kak 
je hasnoviten szuperfosfat to se stoga vidi, 
da na oni mekoti na koju su szuperfoszfata 
posipali, zraslo je dvanajst metercentov zrnja, 
no oni pak koji né su dali szuperfoszfala 
samo 8  metercentov

Kak se stoga vidi i 2 ito nam lépő plati, 
ako svun átalnoga gnoja joá i rudnoga da- 
mu zemlji. Po Nemákim i Francuzkim orsagu 
véé dugo vremena tak gnojiju zemlje i 
ravno zato po ovih orsagov makar menje 
oralnih zemljah imaju itak zato viáe zrnja 
dobiju, как naä orsag, gde je puno boláa i 
vredneáa zemlja, как tam.

Cvőt i ölmela.
Malo áto zna kakov hasén délaju érne- 

lice vu gospodarstvi narave. Zmelica céli dán 
tak rekué nevidlivo léée od jednoga cvéta 
do drugoga. Cmelicu bez cvéta néje moéi 
niti premisliti, tak je sjedijena sa cvétom.

Zakaj ide émela od cvéta, do cvéta? 
Skorom bi lak moralí odgovoriti, da vu 
trgovaékim poslu. Tomu se vnogi budu za 
éudili. Gvét vu svojem kelihu sladkoga meda 
ima, ovaj med jako lépő deái i ovu duhu 
veter po zraku dalko odnese. To poéuje 
érnelica i taki su ovu siadkoéu po2 e!i, od- 
mah ide na put, iáée cvéta, jerbo véé zna, 
da svoju dobru i sladko hranu tam najde, 
imala bude kaj jesti svun toga pak joá i 
spraviti si bude mogla vu koá na one dane, 
kad nebude iz svojega kaátelja vun mogla 
iti. Stém je joá né zvráila svoj posel, i evét 
ima svoju zadaéu, koju zadaéu sam bez 
ikakvepomoéi nemorezveráiti zvrái to na mesto 
cvéta mala érnelica, koja se stém zahvalnje 
dobroti, koju je od cvéta dobila. Pelud (2 uti 
prah) mora nesti od jednoga cvéta na drugi 
jerbo bez toga nemore evét plod donesti. 
To je ona zadaéa, koju érnelica nehotice 
mora zveráavati. Dobro znamo, da jeden 
evét. do drugoga nemore iti i svoj prah 
drugomu cvétu posuditi.

Svaki evét je skorom druge vrsti как 
naprimer od tikve i vugorka evét. Niti tikva, 
niti pak vugorki nemoreju zrasti, ako ga 
né mali kukeov, как je naprimer i érnelica. 
Cmelica se sede na evét, da vun spije slad
koga nektara, medtem toga nalovi se na

Pripovest iz iivlenja herdjavoga M a .
(Dalje.)

Mrzifi su sémi z&celi ljudi, mrziti kraji, 
gde ljudi stanujeju, i odluéil sem, da se 
vugnem kam dalje vu áumu, da barem öve 
dneve, koji su mi joáée sudjeni, pre2 ivim 
vu miru.

Prenoé m na vrtu, drugi dán pak na- 
kanim odleteti vu áumu. Doáel sem istina 
on dan vu áumu, ali prvle mi je zlo iálo 
na 2 ivlenje. Kada zárán vés tvrdi i rosnati 
sedinn na drevi, i éakarn da bi se posuáil i 
stopil, dojde iz bliánje hi2 e trupa dece, ráz- 
liéme, prestreju pod bli2 nje drevo tri plavte, 
i najvekái deéko poéme stepati drevo.

Как su pad ili hroáéi na tla! Znoj me 
obide, kada pomislim da deca vtegneju ste- 
pali takaj 9 naáe. I za istinu, za kratko vre- 
me potegneju plavte pod oreh, i njega step- 
leju. Mislil sem odleteti, pak ne bilo moéi, 
preveé sem bil krepeni. Opadnem onda 
spajdaái vred na plavtu, i jeden iz med 
dece nas áakami zmeée vu veliku vrtnu 
flkropilnicu.

Kaj bude sada? Opal sem na dno ákro- 
pilnice, odkud je stala na stran cev. Zlezem

vuto cér, i plazim segurno gori, za menőm , 
pak nekaj pajdaáov. Na sreéu cev riije bila 
zadelana od zgora, i.seguren sem bil, da se 
oslobodim. Zatim donese jeden ákropilnicu 
vu kuhnju, gde je pastir vrel krop. Vzeme 
lonec kropa, i vleje ga vu ákropilnicu. Hu! 
как je vudrila vruéa sapa gori po cevi, da 
sem skoro omedlel. Siromaáki pajdaái, kője 
je poparil krop, pogiuuli su vsi.

Pogibelj mi da moé, po2 enem se gori, 
i opadnem na kraju cevi iz ákropilnice na 
Ha, i zamenom joá nekaj pajdaáov. Pastir 
br2 e zadela luknju pobere nekaj hroáéov 
po tleh, i nje hiti vu ákropilnicu, mene pak 
neznajué sune znogom vu kút.

Nisem imel moéi, da bi odbejáal, zato 
sam ostal mireti i gled&l sem, kaj se bude 
godilo. Kajli se je grdinom paranje vidlo 
prepoéasno. iz mislili su jeden friákeái ná
cin : zakuril je pod kotlom i segrel krop. 
Hroáée su donesli vu plavtaj, i zplavtom 
porinuli vu kötél vu krop, i v kratkem éasu 
su njih skonéali na jezere, Brrr! Znoj mi 
stupi na éelo, poprimem svoje moéi, zdig- 
nem se i kajti je bila na sreéu potrla áajba 
na obloku. Odletim éez luknju na hrostor. 
Pastir je mahnul za menőm, pak me ne tréfli.

Da me opet nebi stepali, sedem se na 
strehu, i od poéinem sí, zatim pak se zdignem 
visoko pod nebo, i odletim daleko vu temen 
gaj. Как mi lehko postane, i как se segur- 
noga éutun, kada se sedem na hrast, koj 
stoji na sredini zelenih smrek!

Nemorem ti raztolnaéiti, odluéil sem, 
da vu miru hoéem sprevadjati 2 ivlenje vu 
krasnem gaju, dók mi nesteée nit 2 ivlenja. 
Vu druátvi novih pajdaáov эе hoéem эрге- 
letavati, i opet poéivati, koliko se bude meni 
hotelo; iskati si hoéem naj boláe hrane, 
budi ljudi, pak kokoái kin2lapi, Cuki, i druge 
takve nevole, nebudu mi iále na 2 ivlenje, 
nebudu me napastuvali po sveh oéivesnihi 
skrivnih kotaj. О, как lepe senje, i jako 
lepe, ali как vkanjlive! Komaj si dobro se
dem, i spoznam znekojemi novimi pajdaái, 
doleti odzgor pepelnata, odspod Crno pro- 
gasta i belkasta plica, te zaéne kriéati : ku 
ku-ku-ku!

To nebi bio naopaénoga, ali dojdeju 
njoj takaj druge muhe. Zaéne se spinjati 
okolo sebe, i gladovno guta gusenice, kojib 
je bilo takaj nekoliko na hrastu; nezastavi 
se njoj niti jedna vu gutu, ako je bila gola 
ili kosmata. No, to mi nebi delalo neprilike,
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télo njezmo áuti prah, kojega onda nehotice 
odnese na takov evét, koj je toga potrében.

Vu drugim poloéaju pák aenski i muiki 
spot je na oniin isiim cvétu, ali svaki vu 
drugim vremenu se dozréli i poleg toga 
nebi mogel sad se zavezati, ako kukeov 
nebi bilo koji pelud nosiju od cvéta, do 
cvéta. To se vnogiput pri sadovni drévi pri- 
peti, kad jedno drévo je drugomu napomoé, 
da more plod donesti. Od jednoga dréva 
na drugo nosiju kukéi pelud, bez kojega 
sad nemore biti.

Poleg toga se vnogiput pripeti, da sa- 
dovno drévo lépő cvete pák itak nedonese 
sada. То рак je zato, da blizu sadovnjaka 
néga Cmelca, néga émelicih, kője bi ovu 
vaéno zadaéu zverSile, lojest pelud znosili 
od cvéta, da cvéta.

Naái gospodari, koji sadovnjake imaju, 
svekSinoma znaju, ako je májúé de2 djoven 
i moker onda onu leto malo sada zraste. 
Néje treba tomu nadalkoma zroka iskati. 
Cmelica vu deédjovnim i mrzlim vremenu 
nemore svoju hiéieu ostaviti, ne ide na 
evét, nenosi sírom pelud i tak drevje jalovu 
ostane. Ako rano naprotuletje dőli opadjenoi 
jabuéieu rezréfcemo, vidimo, da od kuSéice 
samo goliua le nuter, zlamenuje óva stvar 
to, da evét néje oplodjen bil i jabuéica néje 
mogla na drévi se zaderíali. Lépe i zdrave 
jabuke samo onda moreju zrasti, ako je 
evét barem petput oplodjen. Kad sliva, jabu- 
ka, hruSka i CréSnja cvete skorom joS ni* 
kakvoga kukee je joS né videti svuu éme- 
lice, zato je potrébno, da barem na svako 
mekotu sadovnjaka barem jeden koS Cme* 
licih spadne. Koj sad pák joS raneSe cvete 
tam pák su joS bolje potrébne émelice, 
jerbo onda ga joS menje drugih kukeov.

Kad su vu Ameriki velike sadovnjake 
zapovali, jako su se éudili da po najlepSim 
cvétu su skorom nikaj sada né dobili. То 
je tak dugó trajalo doklam su nato doSli, 
da vu sadovnjaku émelec mora biti. Ked 
su vu sadovnjaki émelce nastavili, od pot- 
lam navék sadovnodrevje izversten plod 
nosi. Cmela je jako hasnovita vu sadovnjaku, 
poleg toga рак gospodari smalim stroSkom 
meda i vojska dobiju. Amerikanski gazdi

ali grdoba se spravi takaj na hroSőe, i njih 
brée poéofa i pohrusta nekoliko. То рак mi 
nije bilo po volji.

Ja sedim na veji, na drugi strani dreva, 
ali как sem videl kukavica zna leteti, i to 
jako bole nego ja ; vtegne se anda zgoditi, 
da prvle, ali potlam dojdem takaj ja na 
red. To spoznanje mene puni éuhkim éust- 
vorn. Тейко priéakujem nőé, da bi barem 
onda bez skrbi nekoliko se spreletaval okolo, 
i zatim mirno spal.

Dojde mrak, dojde nőé, i mi se veselo 
spreletavamu po gaju, i ober gaja. Zooőjom 
pák dojde takaj gladovna pdohujka, plahne 
med nas Kakti zloéesti düh, i meni nikaj, 
tebi nikaj, pohrusta svakoga, do kojega doj
de. Anda niti ovdi nebude nikaj! Sedem 
si na prvo drévo, i premiSlavam Éalostno 
svoje iivlenje. Ah, da nigdi nije mesta na 
zemli, gde bi dobil zaíeljenoga si mira ! 
Mine nekaj éasa.

Podhujka se nasiti i opet izgi ne, da 
prebavi obilno veéerju. MisliS, da je sada 
mir? Kaj, joSőe zaóneju se glasiti sove. 
Grozni glasi jesu se razprostirali po Sumi, 
íak da mi je potlam i tiSina bila straSna.

niti premisliti véé neznaju, как bi mogel 
sadovnjak bez émelca biti. Istina, da i veter 
nosi pelud pozraku, ali proti émelici to je 
skorom nikaj né. Zato koji lépe sadovnjake 
hoéeju imati, moraju i émelca si zatemeljiti.

KAJ JE NOVOGA?
— Ferenc-Ferdinand vu Boszniji.

íz Becsa piSeju, da Ferenc-Ferdinand od 
juniuéa 24-ga, do 27 ga nazoéen bude vu 
Boszniji na velikim manövru. Manőver med 
Szerajevom i Konjicom bude, vodil ga bude 
Potiorek general. S vun princa i Conrad 
bivSi soldaéki minister i vnogo generalov 
bude nazoéno. Princ 25-ga juniuSa bude 
doSel vu Szerajevo i odonut taki bude idei 
vu llicu, Tam bude stanuval, doklam ma
nőver trajal bude. Juniu3a 28-ga zakljuéiju 
manövra, princ opet dojde vu Szerajevu, 
varasa spregledne i za nekoji dán prék 
Zagreba opet vu Becs odputuje. Sad bude 
pervié princ duée vremena vu Boszniji se 
zaderéaval.

— Smrt dvoje dece. Fuczkó Mátyás 
felsőcsalogánji poljodelavca dvoje dece vu 
igraéi vuÉgalu je hiéu. Ogenj se je tak hitro 
rezSiril, da doklam je pomoé doSla, hi2 a je 
dodna zgoréla. Deca su takodjer vu ognju 
zgubila mlado éivlenje. Dán na dán se ne
kaj takvoga pripeti, ali stareSi zato neéu na 
decu i na Sibice paziti.

— Smrt diaka. Rózsás Ernő szom- 
bathelyski diák na ispitu je od nemSkoga 
prepái, siromak od 2 alosti, pokehdob néje 
mogel maturu polo2 iti, obesil se je. Kad su 
ga naSli véé je mrtev bil.

— Sedemdeset let star krvolok. 
Német József sedemdeset lét star íélegyházi 
stanovnik sa jednim Sestdesel éetiri lét sta- 
rim pajdaSom je vu krémi zabavljal se. 
Jedenput su se samo poStricali, da Steri 
more viSe spiti i Steri more du2e zderfcati, 
da nebude pijan. Német Józsi nebi se rád 
bil doli dal i vu Slricingi je tak sno2om 
vpiéil pajdaSa vu érévu, da je za kratko 
vréme vumrl. Krvoloka su zaprli.

— Krvolok vu tu rnu. Tomsich Ágos
ton nagyhöfiányski deéko zaljubil se je vu

Zatim i sove doSle su na lov. Pobiraju ptice 
po svr2 ju, mise po tleh, i hroáée prav rade 
jeju. A meni nekaj nutri gc vori: hroSé, 
doSel si zde2 djn pod kap! Dojduée dneve i 
nőéi ne bilo veö toliko neprijateljov, vendar 
pak je doletela tu i tam kakva vrana, kav- 
ka, ali koja druga ptica, pak je pozobala 
nekoliko hroSéov.

Opazil sem takaj, da nam su idle na 
Éivlenje i éetiri nogate Sumske 2 ivine. Kad 
se je zamraéilo, priplazil je iz kakvoga grma 
je*, i iskal je hranu; da je ni zanemaril 
hro3éov, pokazuvalo je hrustanje, kada je 
doSel do kojega grma, gde su sedeli hroSCi. 
Meni se je éinilo pogibelno, na nizkem, pak 
sem rajSi sedel vise od zemle, da je* ni 
mogel do mene.

Jedenkrat bi pak skoro doSel vu Skrip 
ce. DoSla je lisica i obrala do maloga ves 
grm ; ostalo nas je samo toliko, koliko nas 
je sedelo vise. Так mi je omrziio Sumsko, 
Vivienje; da sam odluéil opet iti med svet 
pak biti bole spameten, nego sam bil vu 
poéetku.

Oietics Mátyás.
(Drugiput dalje.)

jednu tamoSnju pucu koja bi bila rada imela 
njega za mu2 a, ali roditelji né su to njoj 
dopustili. Deéko je svrho toga rezsrdil se na 
céli obitelj i obeéal jim je da sve bude ja 
sfondal. Minuéi petek zel je bratovu vadas* 
puSku i odiSel je napolje za pucum gde je 
ona, japa i mama eukurieu su skopali. Kad 
je srdit élovek blizu donjih doSel, nabil ja 
puSku i taki je veil zel otca ; siromak bei 
rééi je mrtev opal doli, sad je hitro jo t 
mater i pucu strelil, obedvé su se zruéile. 
Kad je stém sgotovil, odiSel je dimo, zel ja 
joS jedno puSku i tri revolvere i vnogo mu- 
nicije i stém se je vu turen zaklenul. Po 
obéini hitro je glas poéil, kaj se je na polju 
pripetilo. Ljudi su odmah svi ua lice mesta 
Steli iti, ali krvolok je sturna na stanovnike 
poéel strélati s med kojih je dva na smrt 
strelil, jedenajst pak plezéral. Ljudstvo se 
je moralo skriti, jerbo krvolok poéel je i vu 
obloke strélati. Iz bli2njega varasa doSio ja 
desel éandarov, ali niti oni su né mogli 
proti noromu éloveku nikaj stém menje, 
jerbo je fletno i odnjih dva doli strelil. 
Zandari su iz bli2 nji hi* podjednoma na 
turen strélali, ali niti jedna kuglja je né 
trofila. Krvolok odveselja je poéel vu orgulje 
igrati i na éase zvoniti, za kratko vréme 
pak opet strahovilno strélati. Kad je na vu- 
lici né videl nikoga poéel je vu cirkvu na 
svece i vu oltáré strélali. Medtem toga na 
vulici je viSe domaéi Zivinah postrélal. Zan
dari su smirum pucali na turen ali zabadav. 
Так se je zakmiéilu. NiSéi je né utal vun 
na vulicu, ali pak blizu túrna. Zaudari su 
célo nőé stra*ili i pazili, da nebi Sto se vun 
podufal, gde bi ga segurna smrt bila po- 
éekala.

Vjutro se od kraja poéel boj. Néje 
uíal niSéi donjega. Nazadnje, kad je predi i 
brata strelil, poéel je prositi za jesti. Stari 
plebanuS je iSel к turnu i zlépimi reémi 
ga je nagovarjal, da naj hiti oruéje, onda 
dobi jesti. Krvolok kad je videl, da drugoé 
nebude, prédái se je. Hitil je doli dvé puáke 
i tri One revolvere. Kad je doli doSel, 2 an- 
dari su ga svezali i odtirali. Mrtve su zve- 
iikom Éalosljom pokopali, rajenike pak su 
vu bli*nji Spital odpelali.

— Hercegprímás pri kra lju . Minuéi 
tork je Csernoch Magyarskoga orsaga her
cegprímás naposluSanju bil pri kralju. —  
Kad je od kralja doSel, nazoénim je ovak 
govoril: —  Jako mi je drago bilo, da sem 
mogel pred kralja dojti, ali jóé mi je dragée 
i veseleée, da sem kralja vu najboléim 
zdravju naéel. Sam sem se osvedoéil, da 
kralj je éisto ozdravil.

— Siroce. Belle József kecskemélski 
deéec je za mlada sgubil mater i otca к 
tomu pak nikákvo rodbinu néje imel. Od 
velike Zalosti sdvojil je i vu bliénji éumi 
obesil se. Kad su ga naéli véé je mrtev bil.

— Sreca vu zraku. Vu Seranui mi- 
nuéu nedelju nekakva parada bila. Popol- 
dán su jednoga velikoga balona pustili gori. 
Veter je balona vu jedno drévu hitil. Balon 
je eksploderal i doli opal. Putniki koji su 
na balonu bili mrtvi su opali dőli. Smed 
nazoénih Sestdeset su plezérani bili i to tri 
na smrt.

— Zgoreéa cirkva. Poleg Soproni 
vu Dérfalu obéini vu velikim vihru stréla 
je vudrila vu katoliéku cirkvu. Cirkva se 
vuégala i doklam su iz blifnjih obéinah 
napomoé doéli, do fundomenta je zgoréla. 
Vu cirkvi vnogo vrédnosti je bilo, kője se 
sve vu ognju uniétilu.
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— Zaklat se je. Bátori Jánosa melin 
ее je világai. Kad su mu naglas dali neere- 
Cu odmuh je na lice meats bejZal, ali kad 
je videl, da pomoci nöga i céli melin bude 
Igoréi, odidel je dimo i s jednim karabinom 
vu srdce se je strelil, laki je dudu spustil. 
Kvar je deset jezer koron. Melin nője bil 
oeegurani.

—  Serditost. Szamosszeg obi'ini Asz
talos József se Sétál po vulici svojim sinom. 
Naproti je dodel Szász Balázs s kojim se 
veC duZe vremena srdiju. Na vulici opet 
au se nekaj posvadili i Asztalos Józsefa sin 
je tak skusturom vpiCil Szász Balázsa, da 
je taki na mesti vumrl. Sin je Stel vujti, 
ali otec ga je sam prijel i Zandarom prék dal.

—  Bogec. Pred nekojirn mesecom je 
iniknul Marosán Péter i njegva Zena iz 
Dérna obcine. Sad su Zandari lista dobili iz 
Romanie od Marosana vu kojem jim piáé, 
da je Zenu zaklal vu Dérna obcine hataru 
i vu jedni Sumi zakopal. Zandari su nadli 
mrtvo télo i sad Cekaju, da krvoloka vu 
Romaniji primeju i dimo dotiraju.

—  Revolver vu deéinji rukah. Vu 
Baja varadu Milonovics József dvanajst lét 
star mlinarski inud zel je gazdovoga revol
v e r  i dtel je snjega strélati. Nato je gazda 
dimo dodel i deCec vu sili je hitro revolvera 
vu Zep porinul. Revolver se vu Zepu spro- 
til i kuglja je deCecu vu Crévu se zapilila. 
Gazda je nato zapregel i deCeca vu dpital 
odpeljal, gde su ga odmah operérali, ali 
néje bilo moéi pomoCi siromaku. Na veCer 
je vumrl. Istragu su proli gazdi podigli, da 
как je deCec mogel do revolvera dojti.

—  Skocil je  iz túrna. Vu Antwer- 
penu strahovitnom smrtjom se je skonCal 
jeden dvajstidest lét star dtacunar. Splazil 
je na stodeset meter visoki túrén i odonul 
je skoéil na vulicu. Так se je rezpelisnul, 
da je né bil zaspoznati.

—  Obrajeniki. VCetrtek je doála vu 
Glasgow Corsika zvana paroiadja na koji su 
stotridesetpet bili smed onih. koji su sreéno 
vudli iz Empress of Irland ladje. Svi su 
vu takvim poloZaju bili, da su je odmah 
morali vu dp;tal spravili.

—  Umorstvo. Iz Székesfehérvára pideju, 
da vu honvédski kasami Csákvári István 
16-ga pediCkoga regimenta baka minuCi pe
ték vu glavu se je strelil i taki je vumrl. 
Lista je ostavil, vu kojem pide, da zato se 
je skonéal, jerbo su ga podjednoma jako 
muCili. SoldaCka oblast podigU je istragu, 
Sto je zrok bil oesreőnomu cloveku smrti.

—  K rvolocnost vu Szegedu. Vu 
Mercs Islvánovi krími Cetiri pekoski pomoC- 
niki su pili vnedelju nőé. Med pitvinom 
poéeli su se od balkanskoga bója spominati. 
Sztamatovics Dragoslav poéel je prepovédati, 
da i on je vileZki vojuval vu balkanskim 
boju i # vlovil je jednoga turskoga baáu. 
Illics István néje dtel to veruvati. Poleg toga 
Stricinga je nastala i Sztamatovics je tak 
vpiCil s jednim drugim noZom Illiéa vu 
srdce, da je odmah vumrl. Krvoloka su 
saprli.

—  Otec. Schiller Frigyes peldesetdvé 
leti star budimpedtinski teZak poéel se je 
doma Zenum svaditi i nacukavati. István 
zvani sin je napomoé idei materi, ali na 
svoju nesreéu, jerbo otec vu serditosti pog- 
rabil je sekiru i tak je vudril sina poglavi, 
da se mu glava na dvoje rezkolila.

— Boj sa zverokradljivci. Poleg 
Nagykanizse vu kalmancsi dumi krvni bői 
je bil med zvérokradljivci i logari. V tork

popoldan zvérokradljivci velikoga sernjaka 
su strelili, kojega su né ufali taki odnesti, 
jerbo su sumlju imeli, da su logari Culi 
strélanje. Jeden logar je nadel streljenoga 
sernjaka i tam se je skril svojemi pajdadi. 
Po polnoéi dodli su zvérokradljivci na jedni 
koli, da odpelaju sernjaka. PoCel se je boj 
med njimi i logari. Logari su bolje strélali, 
jerbo su dva zvérokradljivci dőli se zruditi, 
kője su drugi na kola hitili i snjimi odtirali. 
Zandari strogo idöeju zverokradljivce.

— Strahovitenogenj vu Newyorku. 
V srédu ponoéi vuZgala se jedna velika 
palaéa vu Newyorku. Ogenj se je tak hitro' 
rezdiril, da spavajuéi stanovniki né su mogli 
za vremena vun vujti. Vatrogasci sve 
su probali, da je odstrahovitne smrti os- 
lobodiju, ali sve je zabadav bilo. Dvajsti 
osem su vu palaCi zgoreli.

— Husar i cigani. íz Nyíregyháza 
Vargha György húsár poslan je bil vu bliZ- 
nje selo po sénu. Na putu se je zidel sa 
jednim Coporom ciganov, koji su se na hú
sára navali, jerbo njim je jedno ciganicu 
dtel prevzeti. Vu bitki su cigani husara na 
smrt spikali. Zandari su vlovili Pakrod Sán
dor i Pongor Bertalan cigane.

— Dobro su zié li. Legeda József 
nyirmartonfalvinskoga logara su Cirják György 
i Szilágyi János zverokradljivci prijeli i dob
ro napokali, kad su mu predi pudku zeli. 
Potlam je logar moral obeéati da je nebude- 
zatuZil. nato su mu pudku nazat dali. Logar 
je sad hitro pudku nabil i presilil je zver 
okradljivce, da su morali snjim iti. Prék je 
dal noéne taté Zandarom.

Samotan í ostavljen.
Bad duboko Zalostna arija je jedne na 

neimaékom jeziku piesme, koju je znal po- 
kojni ludbreZki plebanud Egersdorfer zapo- 
pievati, kada se je u druZtvu razveselil i u 
dobru volju uzel:

»Verlassen, verlassen
Verlassen bin i
Wie a Stan auf der Gassen,
Ka Dirndl mag m i!«
Ova piesma (iz Korudke) govori о os- 

tavljenom deéku, kojega nijedna puca neée. 
No mene za to glava neboli i rnoram se 
groholom nasmijati, jer ja nikak nemrem 
vierovati, da bi puno takovih ostavljenih 
deCkov bilo.

Moguée . . . iznimno bi Coviek pod 
iskanjem nadel gde—gde takvoga pojedinoga 
emizdravea, koj se u svojoj samoCi nebi 
mogel zadodta stum popevkom göre napia
kat' radi toga, jer ga nijedna puca neöe, 
ali u cielosti su deCki u obCe, a korudki 
naposé takovi, koji nusu iz mehkoga drveta 
izrezani, da nebi on, koj podteno misli i koj 
u viernoj ljubavi Zeli u hiZnom zakonu se 
spojiti, nebi mogel najti Cestitu dievojku za 
viernu drugaricu, to nikak nije vierojatno.

Pitanje za muZih je pri dievojkah uviek 
vekde nego ponuda, to je svakomu poznato, 
zadto one svojemi prodnjami dapaCe i sve- 
toga Antuna Paduanskoga napastuju, как 
sam to véé opetovano u Muraközt] pisai, 
рак se onda Cesto i lodom robom zadovole, 
samo da je nekaj, kakova je takova je roba, 
pák atida svak! takov deéko, koj u istinu 
gornju popevku pievajué se milo tuZi, mora, 
da odprostite, pravi hekmek biti.

Bad na opak se stvar ima, i ostavljem 
nisu deőki, véé veéinom sirote lahkovierne

dievojke, pák ako je Napoleonov general 
mardal Junot jednoga soldada, koj je Ces
titu dievojku zavel i onda ostavil, dal stre- 
liti, i pri tóm dal proglas na svoje soldate 
da je on svaki muz, koj Cestitu dievojku 
zavade prosti lopov i nistarija, je, onda je 
sviet tak pun lopovov i nidtarijah, da je niti 
nebolji raCunidta nebi mogel zbrojiti.

Zalostna igra ostavljene dievojke se 
opetovano dogadja nebrojeno puta, pririecje 
»drugi varad, druga puca«, govori skoro 
svaki soldat, koj promieni garnizonu, ili koj 
izsluZi, pák ako onda takov bezobrazno lo- 
povski deCko, takovoj siroti oduzme podte- 
nje i dobro ime i time njezinu Zivotnu sreCu 
nogami pogazi, onda véli, как vrag ц Goet- 
heovem »Faustu« zdeno se smejuci:

»Pak — рак ona nije prva!«
A ktomi se takov bezdudnik joá zna 

otvoreno hvalisati, da je veC toliko i toliko 
srdcah razderal!

Ja i drugi dobroga srdea ljudi drzimo 
sa ostavljenimi, jer mi znamo, da je Zeneki 
spol u obCe bolji, finije CuteCi nego muZki, 
prepun je neograniCene ljubvi i neograni- 
Cenog poZrtvovanja, pák ako se i negda 
ponegda koja pokvarena nevierna Zenska 
najde, tak bi se mogel 1 0  proti 1  vadlati, 
da je samo zloCestoCom i neviemostju muZa 
do toga dodla, da je i ona takova postalaí

Onaj muZ, koj, ostaje svojoj odbabra- 
nici, svojoj Zeni vieran, more na njihovoj 
vienosti, —  как se ono véli —  hiZe zidati; 
onaj pako muZ, koj svoju odabranicu nevi- 
erno ostavlja, on je ubojica njezine dobrote 
i krieposti i . . . ubojica njezinog Zivota, 
ako najme to nesretno bitje, od boli posve 
izvan sebe veC takov Zivot nemoZe podna- 
dati, jer je prevarena i obezCadCena, pák 
radi toga bieZi . . . u valove Dunává ili 
kője druge rieke . . .

Ah ti siromadna pucka, koja si od 
onoga istoga prevarena kojemu si najviáe 
vierovala, a sada si od cieloga svieta za- 
pudtena, pák u tihoj noCi sama sediá na 
obali i Cutid, kako ti se srdce para i umira 
te u neizmiernoj dudevnoj boli jód samo 
Cujed, kako te po kamenju silno se odbija- 
juCi valovi u dubinu pozivaju.

A koja Ce ti bili odluka?
Sad jód samo viera u Boga i neumrla 

duda odluCuje.
Neka ti bude Bog milostiviji nego li 

su tvrdoga srdea ljudi, koji za ostavljene 
neCute pomiljuvanje, veC jód dapaCe onoga 
neviernoga, koj je dievojkinu nesreCu skri- 
vil, i koj bi za pravo moral biti pred sud 
stavljeni, как svaki prosti zloCinac, njega, 
velim, mozbit za ted kerleca drZe.

Em. Kollay.

Nekaj za kratek баз.
MuZ (kurdmitu): Kaj je njim gospon 

kurdmit, kaj su tak zamidljeni?
Kurdmit: Nije ni Cudo, ako sam zamid- 

Ijen. VeC mi vés den ide po glavi — jedna 
krava I

Na lédu.
Gospon (proti jednoj gospi, koja je sanj- 

kajuC se na ledu, opala): Oni su brZCas de
nes prvi krat na ledu?

Gospa: Nisem, nego zadnji kral
Vandravec: Cuju gospon Zandar, kam 

vodi ov put?
Zandar: Osem dni vii redt.
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f i » 4 w  Л глк. C7etm £ itb * .  Mely árverésnek a perlaki kir. jbirósig r.-t. javára 900 К s jár. erejéig 1914. éví
m mázsa 1 ш.-cent, Г kor. filL *914. ívi V- 34/4 sz. végzése folytán 4200 К május hó 23-án foganalositott kielégítési 

—ir tőkekövetelés, ennek 1912. évi julius 19-től végrehajtás utján lefoglaltés 2700 kor.-ra
Búza Páenica 25 40__  Íáró kamatai é8 eddig összesen 39 К 20 becsült következő ingóságok, u, m. 3 kancaló
Rozs llsüriidll Hr2 17 60__  * biróilag már megállapított költségek erejéig nyilvános árverésen eladatnak.
Árpa Jeómen 14.00- Törökudvaron alperesek házánál leendő meg- Mely árverésnek a perlaki kir. járáa-
Zah Zob 1 4 5 0 - lart4s*r.a Ы |1  u „  u . . „  ш  bíróság 1914 ik évi V. 384/1. sz. végzése
Kukoricza Kuruza suha 15 80— ® ■ " ûeu8 ■• •• *0 "4* folytán 900 kor. tőkekövetelés, ennek 1914.
Fehér bab uj Grah beli 16 50— határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- évi január hó 7-ik napjától járó 6«/« ka-
Sárga bab » Suti 15 5 0 -  dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, matai, */,% váltódij és eddig összesen 137 К
Vegyes bab » zméáan 14 50— hogy az érintett ingóságok az 1881. évi. LX. 41 f-ben biróilag már megállapított költségek
Kendermag Konopljenoseme 16 00— t c- és ^ 8 . §-a értelmében készpénz- erejéig Muracsányban alperesek lakásán le- 
Lenmag Len 20 00— fizelés me,,ett a legtöbbet ígérőnek becsáron endőmegtartására

Bükköny Grahorka 1 5 00 - a'U' Amennyfb/n az^élárverezendö ingósá- Ш  W W " M » *  *■ <• 3 *•*
_______________  _____  __________  gokat mások is le- és felülfoglaltatták és határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-

az°kra kielégítési jogot nyertek volna, ezen dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,
459/1914. sz. Árverési hirdetmény, árverés az 1881. évi LX. t.-. 120. §. értei- hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.

mében ezek javára is elrendeltetik. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 Perlak, 1914. junius 7. 904 fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron

évi LX. te. 102. §-a értelmében ezennel köz- ------- :------------------------------------------------- alul is el fognak adatni. Ezen árverés az
hírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróságnak 492/914. sz. végrh. eddigi összes foglaltatók érdekében szintén
1914. évi V. 34/3. sz. végzése követkéz- Arvprtoi liirdfttmónv megtartatni fog.
tében dr. Kemény Füiöp ügyvéd által kép- A n e r e s l mraeimeny. * .
viselt Alsómuraköz, Takarékpénzlár javára Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. eokat is“  le* é*i fó lS a H a ltá k  és
4200 К s jár. erejéig 1914. évi május hó 15-én évi LX. t-cz. 102. § a értelmében ezennel a “ KÍ,ési „gof^nve Uk vó na ezen
foganatosított kielégítési végrehajtás után le- közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbiró- . . , j Äftl . . r Yy 19n “
foglalt és 5050 K-ra becsült következő ingó-1 Ságnak 1914. évi V. 384/1. számú végzése * Ibén ezek iavára is elrendeltetik 
ságok u. m. kanca ló, csikó, pajta, ól, kuk.- következtében dr. Kemény Fülöp ügyvéd J
kas és 2 kocsi nyilvános árverésen eladatnak.! által képviselt Alsómuraközi Takarékpénztár Perlak, 1914. junius 7. 905

- ' " . r . Ä r . r r - “ iparos ís  keresltei előfizetőink névjegyzéke “ Ч г 1 ' ' "
Bőrkereskedő: Eredeti Singer varrógépek: Ф  Kötélgyártó: Vendéglők:

Mayer Testvérek Csáktornya Singer Со. Csáktornya j g  Dornik Rezaő С а Ш о т у а  M d t e K M y

R o r h A lv  é i  fodrász • F ó n v k ó n ó s z  Árpád-utca $  Kőfaragó Ó8 sirkőkészítő : Hencsey Gábor CsáktornJÍ
Borbély és fodrász. Fényképész. $  Tereztenyák Bódog Csáktornya Antonovics József Csáktornya

Nádasdi Nándor Csáktornya Ifi. Kovács István Csáktornya d b  Budai József Csáktornya
Mik Szilárd Csáktornya _ A _  . . Ж  Mészáros: Hor.álh Mihály (Fehér

Férfi szabó. qp Antonovics József Csáktornya galamb) Csáktornya
Mézeskaláceos és v'asz- . „ л .  Cnáktomva Ш  a  . . . Deutsch Jenő Csáktornya
gyertyaöntő: К й Ж  8  £  Órás- és ékszerész : Kelemen Imre ^áktornys

* W  Pollák Bernát Varaidin Prusátz Alajos Csáktornya
Tihanyi Mihály Damása Fűszerkereskedés: Як Deutsch Zsigmond Csáktornya

^  Pezsgőgyár: Schlesinger Mór Csáktornya
Butorraktár. Mayercsák Béla (kőszén, Muraközi Pezsgőgyár Csáktornya Bagola István vendéglő

u ль Aj « ru » a faszén, magvak és a d b  *A vasúthoz« Csáktornya
Horák Odón (bútor- és »Műtrágyát Értékesítő- ^  Pék : Singer Salamon, Kisszabadka

koporsóraktár) Csáktornya Szövetkezet« raktára Csáktornya Petries Viktor Csáktornya Sőjtöry János Drávanagyfala
Gráner Testvérek Csáktornya d b  D ! A г . 4и п т „ .  Novák József Drávanagyfalu

CiPé s z : Mráz J. Csáktornya j g  P<1 Ágoston Csáktornya Deutech Adolf, nagyv. Drávavásárhely
Kelemen Sándor, férfi és női cipész Deutsch Salamon Csáktornya Щ  S z á ll ít ó  és deszkakereskedő : Kovács Mihály korcsm. Drávavásárhely

Csáktornya, városház épület Hirschsohn Henrik Csáktornya „  .. Leitmann Bálint Szentilona
Stráhia Testvérek Csáktornya Löbl Mór és Fia Csáktornya Feigelstock András Budapest, VII., Klau-

Divatárúház: Deutsch Rezső Kisszabadka . . « r íir t iv a t  iátALr Aq zál-tér 13.
Topiák György Drávasiklós d b  h í« , т Л А ? й  ^  *  Kozják Mihály Kisszabadka

Liszt és Brodnyák Stridóvár ä  a i s z m u a r u . Baumhack Rezső Szentilona
Kávéház : W  Kelemen Béla Csáktornya Sosterics István Ráczkanizsa

Prückler K. Zrínyi kávéháza Csáktornya Ф  V a s k e r e s k e d é s :  Reiner János Petánczi savanyuviz kös-
Földes Mór Royal kávéháza Csáktornya Як R. pnvAk K4rniv ponti raktár és szállítási vállalat
Deutsch Jenő Csáktornya Ц  Ш п^г Károly Csáktornya

Ц  Prostenik Gusztáv Csáktornya Vászonkereskedő :
S  Szivoncsik Antal Csáktornya

Könyv-, papír- és zeneraűkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: STRAUSZ SÁNDOR Csáktornya

MEGJELENT, és a kiadónál Strausz^ Sándor könyvkereskedésében Csák
tornyán kapható:

Zalavármcgyc új nagy falitérképe!
A legújabb íelmérések és beosztások alapján készítve. Ellenőrizte a vármegyei államépitészeti — 
alispáni — és tanfelügyelői hivatal. Nagysága 115 cm. magas 160 cm. széles. Ara: vászonra húzva, 
lécekkel ellátva 22 korona.



64 C* hőfokával és radioaktivitásával rheu- Alkalikus thermájával hurutokat, gyomor-, I Jódtartalmú forrásával gyermekbetegségeket, 
mát, ischiást, izzadmányokat, csonttöréseket cukor- és vesebajokat alkati bajokat és érelmeszesedést

Ittn  eredHäuiyel M il ОДШб » 5
Prospektust ingyen küld Lipik hév- és iszapfürdő igazgatósága. “ ф Ц

leppMuelrtáHOflIf Ü 5  Paganini] 
" t i3& r r : h e g e d ű - z o n g o r aod najbolse vrsti , О   ̂ „•r .

a  l e g n e h e z e b b  h a n g v e r s e n y d a r a b o k a t  m u v e s z i e s e n  játsza.
v  a  D  n  a .  I  Ú J D O N S Á G !  Mozitulajdonok! A gépész igen könnyen kezelheti a zenélő- I

* gépet és a képekhez való darabokat választhatja. — Villamoszongorák, Orchestrionok,
Koji treba za Phonola, Ducanola, 700 koronától feljebb. — Zongorák, pianinók, harmoniumok

zidanje, moze ga olcsó áron, részletfizetésre, jótállás mellett.
; dobiti u svako dóba ■ ■ i •  ̂ i
' Ä t f f Ä i i  Helyettesit egy egesz zenekart.

vagon dobi vapno Őisto fal. Szállodák, kávéházak, vendéglők, éttermek részére péuzbedobással. — Rövid idő
Trzim takaj razciepana alatt letörleszli önmagátsuna bukóvá drva i ,

laporanavagu. SCHMIDT EDE CSÁKTORNYA.

.p c le c g e s  íz ű  feh ér  v a g y  a r a n y  5
Álsódomború nagyközségben, ) z cqemßtVit tn é z ít  I W *  doboz°kb»n 10 

a Dráva-utca 218—219. sz. tel- .? г Г Я а С9СТПС8 е .
ken levő 2 különálló, téglából! ’ MÉH a magyar meheszek ertekes.to szövetkezete,
épitett és cseréppel fedett J Budapest, Váci-ut 108 aí. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosításiház. Г Csáktornya Vidéki Takarékpénztár R T. Csáktornyán. |

^  ”  I F r t p ^ i t p ^mely bármiféle üzletnek alkalmas,; b" 1 l v O i i o o .
jutányos áron eladó. A С*ак1огпУа Vidékl Takarékpénztár R.-T. f. évi julius Hó l-én megnyitja

Bävebb«*ezen lap b e t íb c t é t  ü z l e t á g á n a k  X I V .  c s o p o r t j á t ,
kiadohivatalaban. ameljnél: °  r  9

^ S k ^ S k ^ S k ^ S k ^ S k ^ S k ^ S k ^ S k ^ ^ k  hetenkint legalább I korona ( =  egy részlet) fizetendő; 900 a—2* I  I
^O ß^O ß^O ß^O ß\ 9 \ 9 x 9 x 9 x 9  a bef,zelés i84 hétre tsrjed ;

& I8 4  hét lefolytéval minden 184 koronával befizetett részlet után 2 0 0  korona fizet- 
лгггj - j tetik vissza ;
MEGNŐSÜLNE a 16 koronát kilevő különbözet a befizető kamatja, amely 5 ®/0-os  kamatozásnak felel meg;

2 9  é ves  vidéki bank fők ön y ve lő je , еге"  kam*‘ nak töke-fcamat adőját az intézet viseli;
üo« 1— 2 Izraelita valiásu, 5 0 0 0  К k észp én ze  minden 1 koronás heti befizetéssel 200 koronáig terjedő kölcsönelőleg kérelmezhető

van. K om oly leveleket kérek  ! adóslevélre ;
. A L K A L O M 1 p oste  restante :: SZATM ÁR. 1 0 0  korona kölcsönelőleg ulán hetenkint 14 fillér kamat ( = 7 2 8 в/, )  fizetendő;
.................... ...... . ■■■■■■■■---------— -----------------------------■ a kölcsönvevő előlegét bármikor is visszafizetheti, amellyel további kamatfizetési köte-

^  v  ^  ^  ^  жж ^  I lezettsége megszűnik;

М 1 П П Г Т Г Г П 1  i  ,  . b^,ra,ási dfj s költségek nem számíttatnak s vidéki befizetők részére postatakarékpénz-
U | L # |  j  L  I L  V  L  L f  tan befizetési lapokat az intézet díjmentesen ad.
í l i n U L  I L J L r \  P A résztvenni hajlandók szíveskedjenek ebbeü szándékukat-az intézettel szóval vagy

FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN ! levélileg közölni, ahol is egyéb felvilágosítások is készséggel nyújtatnak.

ФФФФФФФФФ Az igazgatőságL
S A H O Y .  S Z Á L L O D A  BUDAPEST> vin., jozsef-körut i6.

■  w C a W k l a  “ ° d ' r "  * , í l ' ° a > 1 'О 0 " " * "  b e r .n c le .v . ,  h id .g  C .
U F T  4 0 * ' - " * P P * ' -  p e n o e s  s z id o k  . . . m i l y «

v e *e t é *e  a la tt . Egyágyas szo b ák 3 k o r .- t6 l ,  k é tá g y a s  sso b ák  5 k o r.-t6 l,
Ы п о у н ш » * .  A s .° b á k  , . и Л Г . „  t l . . t i k .  H o s .**b b

e llá tá s  л  кого  * ” * * * m é n * - U j ° n n * n b e v e ze te tt p e n s ió re n d s z e r, napi 
_____________ _____________ ____________________________________ 4 k o ro n á é rt. N api 3 . „ 0 ri é tk ezés . H avi s zo b á k  8 o koronáért.

Nyomatott Fischel Fiilöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán

Csáktornya, 1914. június 14. ________ »MURAKÖZ«_________________ ____________________________________ 24. szám.
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