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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 :
Stransz Sándor könyvkereske
dése. Ide küldendők az előfizetési 
dijak, nyiltterek és hirdetések.

TtlefM szia 34.

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

Megje lenik hetenk int egyszer: vasárnap.

Eflizsttol árak:
Egész évre . . .  8 kor.
Fél é v r e ..........................4 kor.
Negyed évre . . . .  2 kor. 

Egyes ssám ára 20 fillér.

Hirdetések JetásyeeM számíttatlak. 
Nyltttér patttsara 50 «tér.

Felelfla »erkeuté:
Z R ÍN Y I K Á R O L Y .

FeuerkeMM:
M A R G IT A I JÓ ZSEF.

I U I  «. t.ptal.JAo.o.:
S T R A U S Z  S Á N D O R .

Milliók nevelése.
A nemzetnevelés s nemzetjavílás korá

ban. élünk. A felsőbb tízezrek, a vagyonos 
középosztály, az állam s az egész társadalom 
törekszik a pusztulás veszélyének kitett tár
sadalmi szervezet apró sejtecskéit mengmen- 
teni. Gyermekvédelmünk, külömböző jótékony 
egyesületeink, a patronázsok, mind e nemes 
cél érdekében alakultak. És mindezen moz
galmak dacára fájdalmasan kell olvasnunk 
csecsemőhalálozásunk nagy percentjéröl, a 
bűnös gyermekek folyton szaporodó nagy 
számáról.

E szomorú tények, mint kiáltó vádak 
hatalmas tömege kell, hogy újabb irányt is 
adjon gyermekvédő és nevelőmunkánknak.

Mily könnyen elitéljük azokat az anyá
kat és apákat, kiknek csecsemői a hibás 
gondozás következtében elpusztulnak vagy 
éleiben maradt gyermekeik az erkölcsi zül
lés veszélyébe rohannak. De vájjon bűnösök-e 
azok a milliók, kiknek nevelését ily irány
ban teljesen elhanyagoltuk? Tán mégiscsak 
a polgári társadalom lelkiismerelét mardos- 
hatja a vád azon mulasztása miatt, hogy 
csakis a művelt középosztály számára gyár
totta a sok nevelői munkát, csakis az úri 
gyermekek szülőit igyekezett megtanítani a 
nevelés nehéz munkájára ! ? De megfeled
kezett éppen azokról, kiknek erre leginkább 
szükségük lenne, kik az élet nyomasztó 
terhe alatt, a létért folyó fárasztó küzdelem

ben, még csak az iskolával sem oszthatják 
meg a nevelés és tanítás nagy gondját 1

Nem is gondoltak arra, hogy tán épen 
ez lehet az oka az elhanyagolt népmilliók 
gyermekei pusztulásának, romlásának.

A polgári társadalom ezideig megvárta 
a bajok bekövetkezését és csak azután fogott 
gyógyításukhoz. Vártunk a szomorú intő 
jelekre, hogy impulzust kapjunk gyermek- 
mentő tevékenységünkhöz.

Mennyi munkát és anyagi áldozatot 
pazarollunk el a kétséges eredményekért!

Ü| szelek fujdogálnak! A nemzet jövőjét 
leikükön viselők kezdik belátni, hogy a nyílt 
és örökösen kiújuló sebek tiistromozása he
lyett a bajok megelőzésének hatásosabb esz
közéhez kell fordulnunk. És örvendenünk 
kell. hogy épen hazánk egy lelkes társasága, 
a Magyar Gyermektanulmányi Társaság az 
úttörő ebben az irányban, mert megelőzve 
a művelt nyugat többi országát, a nép mil
lióit gyermekeik helyes nevelésére óhajtja 
megtanítani.

A mozgalomnak első terméke *A 
gyermeknevelés kis káiéja«, mely a gyermek- 
gondozás és a nevelés körűi mindenre ki
terjeszkedve egyszerű, keresetlen szavakkal 
igyekszik a nép szivéhez térkőzni, meggyőző 
erővel igyekszik beláttatni a néppel a nevelői 
munkának, mint gyermekeik testi-lelki el- 
csenevészedése egyik megakadályozójának 
nagy erejét.

A megelőzés biztosabb hatású munkáját

a szülőkkel, mint arra leghivatottabbakkal 
óhajtja végeztetni.

Bizonyára átérzi a magyar társadalom 
e nemzetnevelő munka jelentőségét és támo
gatni fogja a társaságot eszméi terjeszté
sében.

E téren nagy feladat vár különösen a 
paedagogusokra, orvosokra, papokra, gyer
mekvédőkre, jegyzőkre s különösen a ható
ságokra, kiknek feladata a nép javát gon
dozni és amelynek agitális működése folytán 
eljuthatnak a káté gyakorlati eszméi, helyes 
útmutatásai a nép milliói közé, kiknek test- 
ben-lélekben való erősödése, fejlődése nagy 
nemzeti erőgyarapodást és óriási kultúrértéket 
s haladást jelent.

Ép ezért meleg lelkesedéssel üdvözöljük 
a nép számára Írott első nevelési munkát s 
nemcsak kívánjuk, de önzetlen jóakarattal 
igyekszünk előmozdítani, hogy a magyar 
nép vérévé válljon annak minden útmutatása.

Egyesüljön az egész magyar társadalom 
a nép millióinak nevelésében ; egy kultúrál
tába testben-lélekbeu erősebb, egészségesebb 
nemzedék megteremtésének eszméjében.

Erős a meggyőződésünk, hogy egy bol
dogabb, hatalmasabb Magyarország kialakítá
sának kezdete és alapja a nép millióinak 
helyes irányban való nevelése lehet!!

„Vidékről“ .
A *Zalai Közlönyben € lenti cfmen egy 

kis kacsa hir jelent meg, valószínű valami

Gergőék ludja.
Irta: Csite Károly.

Gergő késő este botorkáló jó  kedvvel tért 
haza a megboldogult Szigeti Istók halotti torából.

—  Hej, B ébi! — szóit szaporán pislogatva 
az öreg galumbősz atyafi —  tégy meg nekem ez 
egyszer egy kis szívességet; rikkantsd helyettem, 
hogy : sej re tyu ! Én nem tehetem, ha már teme
tésről jövök.

—  Úgy, úgy, vén oktondi I Nem szégyenli 
magát kend ilyenkor is így jönni h azai? —  szólt 
nagy megboti&nkozással Bábi asszony.

—  Szég\elje raa^át az, aki a halotti tort 
kitalálta. Csak azt mondom Bábicám, hogyha 
netán a Mindenható engem szólítna előbb magá
hoz, a toromra bor helyett aludttejet adj minden
kinek, nehogy még danogatá-ok s hej»* buják kísér
jenek a mennxei útamra.

—  Nonó ! a kend mennyei útját rég beseperte 
a fergeteg, ellenben a pokolba vezetőt jól ki- 
egyengette.

—  Ne félts engem attól az úttól, öreg virágom ! 
Majd jó kordován^csizmát huzol a lábamra s el- 
botorkálók abban a i4bsz úton is

—  A kend csizmáját pedig ép’ e hegedülte Szent 
Dávid. Nem lesz biz’ az id'n fejelte izináj . Oda
veszett a fejelés ára : inegfull »dt a hizóiudunk egy 
szem kukoricától. Holnap majd lakmározh »tik lúd 
pecsenyét.

Gergő első pillanatra látszólag megdöbbent, 
de а/t in nagyot legs intve ke 'é 'e l mosolyogva 
mond la :

— Sebaj, ha nem lesz fejelt csizmám ! Lesz 
helyette ú j ! Ludpecsenyéb n pedig nem fognak

vásni a még meglevő fogaid, Bábi. Megveszi azt 
valaki drágán tőlem.

— No, olyan ostobára nem fog kend találni I
— Majd ide talál az, aki megveszi; — 

mondta Geruő s még azon estén ludfészket készí
tett szalmából a tornácba, a ludat pedig úgy he
lyezte oda, mintha aludnak. Nyitva-tárva hagyta 
aztán az ulcaajlót Maga pedig öreg szűrébe bujt 
s egy jókora husángot szorongatva kezében, a 
konyhából lesett ki a holdvilágos éjszakába.

És akit várt, az nem is várakoztatott sokat 
magára. Kerlekalja felől mezítláb lopódzott be az 
udvarra 9 gyakorlott szeme azonnal meglátta a 
tornácban levő, elemelhető portékát. A ludhoz 
surrant s mielőtt felemelte volna, egyet csavart 
a nyakán, nehogy valami áruló zajt csapj n.

No, ha a lúd nem is csapott zajt, csapott 
más valaki. Gergő husángja csapódott nagy csat- 
tanással a tolvaj hátulsó felére,

— Mi az istennyilai?— ordított fel a tolvaj.
—  No, nem az I-ten csapott rád a nyilával, 

gonosz tolvaj, h nem csak én ezzel a kis pálci 
kával (v stag abb vöt, mint a karja.) Vagy, nini I . . . 
Te vagy az, Vendel— ismert G^rgő a tolvajra —  
Kj, ej. V mdel, h it ludp‘csenyére fájt a fogad ? 
Hát ’is'et a 'l meg is kapod Az m ir a tied. Meg
szerezted H>nem annyit mondhatok, hogy egy kis 
koplalás lesz a lakmározás vége . . .

—  Bocsáss meg, G rgő pajtást Ne jelents 
foil Többé nem teszek veled ilyent —  fogta Vendel 
könyörgésre a d Igot.

— Azt e hiszem, mert nincs is több tudunk 
ennél. Killö • l)-*n nem vagyok én kőszívű, fizess tiz 
pengőt s m gszab.dúlsz a börtöntől; aztán rá 
adásul bed a pecsenye is.

— Jaj, pajtás, sok pénz az! Hol vegyek olyan 
rengeteg pénzt ? !

—  Hohó, inkább kevés az egy tolvajnak. 
Különben miért alkudozzak veled? Ha nem tet
szik neked az ilyen olcsón való szabadulás, alkudozz 
majd a bírósággal!

— No, jó, majd reggel megadom a tiz pengőt 
s a lúd sem kell! —  igyekezett Vendel az utca 
ajtó felé s a földre ereszté a ludat.

—  De ezt már nem hagyod itt, öcskös Ami 
a tied, az a t ie d !— nyomta Gergő a ludat Vendel 
kezébe

Ép akkor érkezett a nyitott utcaqjtóba két 
éjjeli bakter, nyugodalmas jóéjszakát köszöntve De 
az alkudozókra.

—  Adj Isten, atyafiak ! —  fogadta Gergő a 
köszönést. —  Ép jó, hogy itt vagvtok, egy kis 
tanúságra. Vendel pajtás éppeg most vette meg a 
ludamat tiz pengőért. Azt mondja, hogy holnap 
reggel megadja az árát.

—  Tiz pengőért egy hitvány ludat ! ? Csak 
nem habarodott meg! —  csodálkoztak a bakter ok.

— Hát, tudjátok, azért drágább egy kicsikét, 
inert éjjel vette meg tőlem s aztán hát no . . . . 
egyedül volt a vételnél —  Л, meg a Ind. Értitek 
úgyis, no I . . . .

—  Ahá, igy már érijük, hehehe ! —  nevetett 
a két bakter. Vendel pedig valamiféle áldást mo
rogva magában, elsompolygott a luddal S más
nap reggel pontosan beállított Gergőhöz a tiz 
pengővel.

Gergő, amint markában érré  a ludon szerzett 
csizma árát, így fedte meg társát:

— Látod Vendel, ígv jár, aki hamis úton 
já r ! Drága pénzedet kóstá t i  annak a veszett
tudnak a pecsenyéje . . .



Csáktornya, 1914r. január 18. MURAKÖZ 3. szám.

íalurosszától, melyben az áll, hogy »Hajdú 
Lajos az ellene fennálló hangulat miatt az 
elnökségről lemondott s az elnökséget az 
erre felkért Lajtman György elvállalni nem 
akarván, a kaszinó elnök nélkül van«.

Ez az igazság kérem, szívesen s bátran 
ellehet énekelni, hogy »Hajlékodba Uram 
pogányok jöttének«.

Kotor, 1914. január 14
H ajdú  Gyula.

Nem tartanám érdemesnek, hogy e 
semmiséggel vesződjem, de jelen esetben 
igen fontos, hogy ebbe a pár soros kacsába 
beleszóljak, mert ez a pár sor csak arra 
való volt, hogy a Lajtman György egyéni
ségét nem ismerőknek egy hamis fényképet 
adjon a kezébe s a pécei esküdteket pedig 
más véleményre hangolja Lajtman mellett.

Egy évre kell visszamennem, midőn a 
»Kotori Polgári Egylet« megalakult. Az ala
kuló gyűlés engem egyhangúlag elnökül vá
lasztott s én ezen tisztséget oly feltétellel 
vállaltam el, »ha La|tman György ezen 
igazán magyar célú egyletnek tagja soha nem j 
lehet«. I

Nagyon szép ünnepélyek folytak le az; 
Egylet eddigi rövid működése alatt. Lelt 
könyvtárunk s ami a fő, az iparos elemet 
céljainknak megnyertük.

Múlt évi december hó 28-án volt az 
évi rendes közgyűlés s a tárgysor »Új tagok 
felvétele« pontjánál 2 úriember Lajtman fel
kérésére ugyancsak őt tagul felvenni aján
lotta.

K Ü L Ö N F É L É K .
B ord a l .

Aranyszínű tűzfolyadék,
Igazgyöngy a tetején.
Töltsétek hát, hadd iszom le 
Magamat a földig én —
Hadd pezsdüljőn tel a vérem 
S zakatoljon a szivem,
Úgyis olyan gyászos, csendes 
A z én borús életem.

Koccintsatok, hadd csendüljön 
Üveghangján a pohár,
Ahol ez a muzsika zeng:
Ott a bánat messze jár, —
Dallamos lesz a levegő,
Mint a csalit, a liget,
Hol a gerle a párjának 
Szerelmesen integet.

Bort ide hát! . . .  ki ne fogyjon 
Aranyszínű nedűje, . . .
K i nem iszik, halni készül,
Nem kell nekünk, ki vele!
Bor vidámlt, égbe röppen 
Tőle minden gondolat,
Fiuk igyunk! . . . igyátok ki 
Fenékig a poharat!

Én természetes kijelentettem, hogy mint! 
elnök Lajtman Györgyöt az egylet tagjául 
felvettnek soha ki nem mondom, minélfogva 
elnöki jogomat átruháztam az alelnökre. í 
felkérve őt az elnöki teendők további vi-j 
telére.

Az alelnök vezetése alatt megtörtént az! 
új tisztikar megválasztása, mely engem 15 
szóval 2 ellenében ú|ra elnöknek bizalmuk 
kijelentése mellett megválasztott, de Lajtman 
még tag sem lett (azóta már az is lehel). 
Én pedig a másodszori megválasztás után 
nyomban leköszöntem elnöki tisztemről, sőt 
tagságomról is, mivel Lajtmant kebelébe 
fogadni kész egyletnek úri éizékemböl ki
folyólag tagja nem maradhattam.

Tehát »ellenem fennálló hangulat« nem1 
volt, mint a kacsa szól, hanem csak bizalom,! 
amely újra elnöknek megválasztott, de ami
ből természetes nem kértem.

Lajtman ezen egyletnek szeretett volna 
tagja lenni, mivel alapszabályaiban benne 
van, hogy »a Magyarság elleni izgatók az 
egylet tagjai nem lehetnek stb.« s így fel
vétele esetén a felvételi okmányt lobogtatta 
volna a pécsi esküdtbíróság előtt, hogy ő 
magyar s nem izgató, mert még a Kotori 
Polgári Egylet is felvette tagjául. Sajnos, az 
Egylet tagjai rajtam kívül ezt az igazán 
körmönfont cselt nem vették észre s ha jól 
vagyok tájékoztatva, ma már Lajtman az 
egylet tagja, de hála az Istennek, az én nevem 
és hozzájárulásom nélkül.

No de nyolc évi »működést« egy-két 
havi magyar érzelem szimulálása nem töröl 
le. De igenis bizonyos az, hogy Lajtman 
György nem szégyenlős ember, mert ha az 
ártatlan pir az ő arcán is hajnalodhatna, 
nem vágyódna erőszakkal oly egyletbe, mely
nek elnöke akkor én voltam. Nem irigylem 
Lajtmanlól még az elnökséget sem, mert 
ilyen cégér alatt csak jó bort mérhetnek (?) 
Még csak az érdeklődő Urak megnyugtatása 
végett közlöm, hogy Lajtmannnal nem bé- 
kültem ki s ha ő ezt bárhol is hirdetné, ez 
a valóságnak nem felel meg

Z o u ib o r y  G y u la .

—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 
XXXI-ik évfolyam i-ső negyedébe lépett; 
ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani, 
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szívesked
jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal

—  Kinevezés. Az Igazságügyminiszter 
Gyuris Sándor budapesti kir. kereskedelmi
es váltótörvényszéki díjnokot a perlaki kir. 
járásbírósághoz Írnokká kinevezte.

—  Az alispán nem jubilál. Egyik múlt 
számuakban örömmel emlékeztünk meg 
vármegyénk alispánjának harmincéves jubi
leumáról. Úgy volt, hogy a vármegye tiszt
viselői ez alkalommal nagy ünneplésben 
részesítik szereteti tőnöküket, Árvay Lajos 
alispánt. Az ünneplésből azonban semmi sem 
lelt. Maga az alispán mondott ellen a jubi
lánsnak. Szerénysége tiltakozott az ellen, 
hogy ünneplés tárgya legyen.

—  Bankett. A Csáktornyavidéki Taka
rékpénztár 10 éves fennállásának szokásos 
évfordulóját múlt csütörtökön tartották meg 
a Zrínyi-szálló társa9köri helyiségében. A 
társasvacsorán tizennyolcán vettek részt az 
igazgatóság, felügyelő-bizottság tagjai é9 a 
tiszvieelők részéről. A pecsenyénél Tóth 
István igazgató üdvözölte a megjelenteket a 
takarékpénztár fennállásának tizennyolcadik 
évfordulója alkalmából. Poharat emelt az 
igazgatósági tagokra. Igazgatót Zrínyi Károly 
felügyelő-bizottsági tag köszöntötte fel s egy
úttal a pénzintézet főkönyvelőjét, Fejér Jenőt 
is éltette. Tóth István a felköszöntést meg. 
köszönvén, a takarékpénztár távollévő ügyé
szére, Hajós Ferenc dr.-га ürített poharat. 
Majd egész sorozata következett a pohár- 
köszöntőknek, melyek során Pelrics Ignác 
dr. Isoó Viktort, Pataky Kálmán Horváth 
Pált, Horváth Pál a felügyelő-bizottságot, 
Zrínyi Károly Plichta Bélát, Pataky Kálmán 
a tisztviselőket, Plichta Béla Hajas Józsefet 
és nejét köszöntötte fel. A társasvacsora a 
legjobb hangulatban folyt le.

—  Telefonépítések. Zala Vármegye leg. 
utóbbi törvényhatósági közgyűlésén hozott 

határozatából kifolyólag Muraköz területén 
a Csáktornyái tárásban a drávavásárhelyi, a 
stridóvári és drávacsányi; a perlakiban a 
murakirályi, a bodosányi és damásai kör
jegyzőségeket hozzák telefoni összeköttetésbe 
főszolgabírói hivatalaikkal. A vármegye meg- 
kereste a pécsi posta- és távíró igazgatóságot, 
hogy nevezett telefonok költségvetését készítse 
el s mutassa be

—  Állandó mozi. A Heinrich-féle állandó
mozgó színházban a mull héten, mint sláger, 
az Utolsó kívánság dráma szerepelt a híres 
Elsa Frölich és Clara Witt színésznők sze
replésével. A dráma nagy hatást keltett. 
Az előadás kiegészítő pontjai voltak : a 
Gaumond híradó aktuális képei ; továbbá 
Dömötör kárpitos, Kellemetlen ajándék, Duci 
születésnapja humoros apróságok, A hercegnő 
sorsa dráma stb. Ma délután a világhírű 
mozidráma : In hoc signo vmces kerül két 
délutáni és egy esti előadásban bemutatásra. 
Jegyeket csak mérsékelten lehe már kapni.

—  Tanítók Fürdője R. T. megalakult.
Rendkívül lelkesedés, kiváló érdeklődés kí
sérte a »Tanítók Fürdője R T.« elnevezés 
alatt S/ékelyudvarhelv székhellyel, a napok
ban megalakított üdvöe célú, társadalmi in
tézményt. Programmja, alapszabályszerű fel
adata ezen jótékony egyesületnek : a hazai 
tanítók és más társadalmi állású egyenek 
számára olcsó árszabásu gyógyfürdőt és 
üdülőhelyet szervezni és kezeltetni. Alkalmas 
helyen pedig, tanítók vezetése alatt, egy 
országos gyermektelepet létesíleni. E végre 
Szejke fürdő megvételét; a tovább fejlesztés 
érdekében pedig a fürdői területnek villa- 
telkekre való felparcellázását és értékesítését; 
a fejlesztés javára a 25 К névértékű rész
vényeknek további gyűjtését. A fürdő és 
gyermektelep érdekében a folytatólagos agi- 
tálást, az alakuló közgyűlés < gyhangulag 
elhatározta. A hazai tanítók ezen újnbbi, 
közhasznú, szocláiis intézményét mi is, akik 
állandóan érdeklődéssel viseltettünk fejlődése 
iránt, a legmelegebben üdvözöljük s annak 
további pártolását, hathatós támogatását a 
tanítóság, szülők és más érdeklődőknek, 
figyelmébe ajánljuk.

—  Megszüntetik a gazdasági tudósítói 
állásokat. Ügy hírlik, hogy a kormány meg
szünteti a gazdasági tudósítói állásokat. A 
megszüntetés oka, hogy a kormány taka
rékoskodni kíván és mert a tudósítók ellen 
sok panasz merült fel.

—  Nóphullamzas. A tavalyi népesedési 
feljegyzések alapján a következő statisztikával 
szolgálhatunk. Az év folyamán születtek 
110 en, meghaltak 82-en és házasságot kö
tött 36 pár. A néphullámzás nagyobb válto
zásokkal nem járt s egészben majdnem 
ugyanazon uyomon mozgott, mint az 1912-ik 
évben. Ez évben ugyanis 84-en meghallak, 
140 en születtek s házasságot is pontosan 
36 pár kötött.

—  Meghívó. A Csáktornyái Iparosok 
Dalárdája e hó 28-án táncmulatságot ren
dez. A táncmulatságot a dalárok éneke 
nyitja meg, melyre a dalárda tagjai a tél 
folyamán szorgalmasan készültek. A szét
küldött m e g h ív ó k b ó l megállapítjuk, hogy a* 
értékes Programm kellemes estét fog szerezni 
a város közönségének. A máris mutatkozó 
érdeklődést a dalárda meg is érdemli, mert 
a tavaly Veszprémben megtartott dalárver
senyen nyert díj buzdítólag hatott a dalárda
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tagjaira, akik Katz Lipót karnagy tanítása 
és dirigálása alatt nagyot haladtak technika 
dolgában az év folyamán. A gazdag műsor
ból kiemeljük A Szép Gacsó Ilona melo
drámát s a Néha, néha visszatérnek szép 
dalt, melyet Tóth Dezső polg. iskolai tanár 
zongorakisérete mellett Wekerle Ferenc, il
letőleg Heinrich Rezső adnak elő.

—  Beszakadt a plafon. Majdnem vég
zetes szerencsétlenség történt e hó 15-én a 
helybeli állami polgári lányiskola harmadik 
osztályában. Szerencsére délután történt a 
dolog, amikor a kis lánykák az osztályban 
nem voltak. Beszakadt a szoba közepén a 
menyezet egy része, körülbelül 6 négyzet
méternyi nagyságban akkora súllyal, hogy 
az alája került két vaspadot összezúzta. 
Képzelhetni, mekkora riadalmat okozott az 
eset a polgári lányiskolában. A robajra 
azonnal összefutottak s jelentést Ütlek a 
főszolgtbíróságnak, ahonnan Huszár Pal dr. 
járási szolgabiró azonnal kiszállt a hely
színére s a szükséges hatósági intézkedése
ket megtette. Táviratozott a megyei főmér
nöknek s kir. tant lügyelőségnek, az osztály! 
pedig zár alá helyezte. Miután az építész 
szakszerű vizsgálata alapján megállapittatott, 
hogy a lányiskola lobbi osztályában is a 
menyezeteu repedések vannak, az óvóintéz
kedéseket ezekre az osztályokra nézve is 
azonnal megtették. Valamennyi osztályt be
zárták, miből kifolyólag a polgári lányisko
lában a tanítást egyelőre bizonytalan időre 
beszüntették. Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő 
tegnap Csáktornyán járt, hogy a többi teen
dőkre nézve a halósággal, gondnoksággal és 
igazgalósággal megállapodásra jusson A 
vizsgálat természetesen azonnal megindult, 
hogy az esetért kit terhel a felelősség, mert 
az iskolát alig 14 esztendeje epítetlék fel.

— Húsvéti társutazás Felső Olaszor
szágba s a Riviérára Útirány: Budapest — 
Fiume — Ancona — Florenc — Genua — Sm- 
Remo— Mentőn — Nizza — Monlecarlo — Can
nes— Genua — Milano — Velence — Fiume — 
Bpest Az út két hétig tart s II. oszt.-ban 
(h dóu I o.) műiden költséget beszámítva, 
330 K-ba kerül. Indulás Budapestről ápr. 
3-án. Jelentkezni lehet március 5-ig László 
В -iánál, a Kassai Hírlap szerkesztőjénél, aki 
szívesen küld részletes programmot s ad 
felvilágosítást a júliusban tervbe vett norvégjai 
társasutazásról is.

—  Gyilkosság. Bottornyán t. hó 12 én 
gyilkosság történt. Az á'dozat К rovecz J»- 
nosné szül. Mikolics Mária, aki répalopás 
következtében járt pórúl A répát «sie 6 
óra felé szedte ki a vele egy házban lakó  
özv. Nagy Margitné kertjében lévő répá- 
pincéből, amivel azonban az özvegy asszony 
23 éves Maria lányának a figyelmét felkel
tette. A lány azonnal szólt 22 éves Rókus 
öccsének, aki egy bollal felfegyverkezve a 
pince felé rohant. Maria h marább ért oda 
s azonnal a pince nyílásán benézett, h<>g\ 
ki van a répás pincében! Amint beha|olt, 
a pincében lévő ismeretlen egyén azonnal 
lefogta Mária fejéi, úgy hogy a lány teljesei, 

tehetetlenné lett. Kiabálására azonban oda 
érkezeit öccse. Hogy néniét a kellemetlen 
helyzetből kiszabadítsa, fejbe vágta az isme 
rettent, aki erre Mária fejét nyomban el
eresztette. Csak most ismerték fel ;» tolvajt, 
aki nem más volt, mint Kerov.cz Jáimene 
Kerovecz Jánosné alig lelt egy pár lépést 
összeesett és kiszenvedell. Maga N'gy Mária 
adta tudtúl Keroveczné hozzátartozóinak,

hogy vele mi történt. Nagy Rókusi letartóz
tatták.

—  Nincs csúnyább a lakás Üres falai 
nál. írjon a Képes Hél kiadóhivatalához és 
Ön jóformán ingyen tiz művészi színes, ъ 
legkényesebb művészi Ízlést kielégítő képpel 
díszítheti ftl lakása csupasz falait

— Ha csukamájolajról esik szó, csakaZollán- 
félére kell gondolni, mert ez nem emulsió, tehát 
nincs gyantával és glycerinnel keverve, hanem a 
legtisztább csukamájolaj s így könnyű emészthető
sége miatt kedvelt úgy az orvosok, mint a közön
ség köréhen. A »Zoltán«-fé!e csukamájolaj kap
ható gyógyszertárakban, üvegje 2 korona.

—  A tél uralma. Pompás, állandóan 
szép téli időjárásban van részünk. Télapó 
ezúttal ugyancsak megembereli magát. Száraz, 
jól álfagyott talajon akkora garmadájával a 
hónak ajándékozott meg, melyhez hasonló 
tömeget már régen láttunk. A tél szépségét 
növeli a szélcsendes idő, minek következlé- 

I ben a télies időjárás nagyobb kellemetlen- 
iségeket nem okozott. A Stájerország felől 
! közlekedő vonatok ugyan nagyobb késéssel 
érkeztek a hét második felében, ami azon
ban nagyobb forgalmi zavarokkal még sem 
járt. A magyar vonatok m jg épeuségge! 
rendes időben érkeztek. S eközben vígan 
korcsolyázik az ifjúság és csilingelnek a 
szánkók, nu lyek már évek óta ott hevertek 
a kocsiszínek alatt használatúnál.

—  Salon tangót tanít csoportoknak és 
egyeseknek, külön órákban vagy tanfolyam
ban. A. Mayersberg Frida okleveles láncta- 
nitónő, a rn. kir. operaház v. tagja. (Zrinyi- 
szai ó 9 sz)

—  A megszűnt cégek adója. Sok félre
értésre adott okot az a körülmény, hogy ha 

j valamely kereskedelmi c»g megszűnt, de a 
cég a törvényszéken a kereskedelmi cég
jegyzékben még nem töröltette magát, hegy 
bizonyos követeléseit behajthassa, a cégre 
mégis adót róttak ki. Ebben a kérdésben, 
mint a P. É jelenti, a közigazgatási bíróság 
most elvi jelentőségei határozatot hozott. Ki
mondotta ugyanis, hogyha valamely cég be 
tudja igazolni, hogy haszonhajló foglalkozását 
megszüntette, ebben az cselben kereseti adót 
a megszüntetés napjától kezdve még akkor 
sem kell fizetnie, ha a cég a kereskedelmi 
cégrk közűi nn g nem töröltette magái, ille
tői* g bizonyos követelések lebonyolítása oká
ból még továbbra is fennáll. A közigazgatási 
bíróság megokolásában azt hozza föl, hogyha 
a cégnek kereseti adó alá eső jövedelme 
nincsen, akkor az a körülmény, hogy a cég 
a törvényszéknél vezetett cégjegyzékbe löl 
van véve, a megadóztatásra önmagában meg 
törvényes alap**t nem nyújt

— A vágóhidak tisztogatása. A keres
kedelemügyi mmszler rendeletet adott ki a 
vágóhidak tisztántartását illetőleg, mely sze
rint a vágóh lyiségekben a megtisztított 
szerszámokon k b ű l mást tartani nem szabad. 
A vágás vuágos ruháb*n végzendő; a hasz
naidban volt ruhát külön helyiségben zár
it 'ió szekrényben kell tartani. Elrendelte még, 
hogy a közönségnek csakis tiszta, (nem 
nyomdHfe>tékes) p pírba csomagolva sf 'bad 
a hiHiiemű* kel kiszolgálni. A rendelet m eg
szegőjére sZ'gorú büntetés vár feljelentés 
• s* tén.

—  Emberélet veszteség a tengeren 1912 ben.
Az angol B* r<t ni Ti 'de legutóbbi ki * uta-
ti-a  -zerini az 1012 ik évi** n hajón* lasztrófákból 
нГмцó k i g • S '1 ti ö'-'Z* sen 2644 ember, az 1034-ei 
s/emh-n 1911 b n Kz к közö l hiv tásos t eiuei ész 
volt 1803, inig u a* «41, mig 191 t-ben mindössze 
25 ul s vesztene • létéi. Vz 19>2 ik évi statisztikát 
a Titanic elsülyedése emelte ilyen horribilis számra.

Ezen 673 tengerész és 826 utas veszett el todva- 
levóleg. 2644 ember gőzhajóval sülyedt el, mig a 
többiek vitorlás hajók szerencsétlenségével vesztek 
a tengerbe.

—  Megölte a forró viz. Beliczán a
napokban a 3 éves Skvorcz János korai 
halált szenvedett. Disznóölés volt a háznál, 
ilyenkor persze forró vizet tartanak majd
nem minden edéuyben. Ott forgolódott a 
konyhában a kis Skvorcz János is, meg egy 
néma fiú, aki szintén ott lábatlankodolt. A 
sürgés-forgás közben azonban a néma fiú 
a kis Skvorcz Jánost meglökte, aki háttal a 
katlanba esett. Leforrázva húzták ki a víz
ből, de már halva.

—  Változás a vasúti menetrendben.
Február elsejétől kezdve az eddig Budai 
Déli Vasútról este 7 óra 5 perckor induló 
Csáktornyára éjjel 12 óra 56 perckor érkező 
gyorsítót! személyvonat megszűnik és he
lyette indul Budáról pontban 8 órakor este 
egy gyorsvonat, mely éjjel 1 óra 20 perckor 
érkezik ide. Tehát éjjel 2 gyorsvonatunk lesz, 
mert a l l  óra 8 perei gyors is megmarad.

—  Fölemelték a szénkéneg árát. A 
zalamegyei szőlőbirtokosokat fölötte érdeklő 
ügyben intézett leiratot a miniszter a zala- 
megyei gazdasági egyesületekhez. A föld- 
mivelésügyí miniszter rendelete értelmében 
1914 év január hó 1-től a fi lók szer a ellen 
való védekezésre használt szénkéneg árát 2 
koronával felemelte, tekintve azt, hogy a 
szénkéneg forgalomba hozatalára a kincstár 
évente tetemes összeget ráfizet. 1914. j» n. 
1-ig a kezelési költségekkel együtt 1 méter- 
mázsa szenkeneg ára 34 korona 20 fillér 
volt. azóta 1 métermázsa ára 36 korona é9 
20 fillérre emelkedett.

—  Hirtelen halál. A muraszentmártoni 
körjegyzőséghez tartozó Tündérlakon a múlt 

I héten özv. Kolarics Józsefnél reggel halva 
hálálták. Miután Kolarics Józsefné előzőleg 
I uem betegeskedett, a gyanús esetet bejelen
tettek. Bűneset azonban aligha forog fenn, 
mert Kolaricsné a legnagyobb valószínűség 
szerint szivszélhüdés következtében hunytéi 

j hirtelen.
- -  Népesedési statisztika. Születtek : 

Miczek Mária, M ezek János, Lukács László, 
Mekovecz Viktória, Kirehfeld Mária, Vidovics 
Ferenc, Benkő János, L.barán Julia. Meg
haltak : Bzik Mátyás (50 é), Barnát Ferenc 
(73 é), Podvezánecz András (1 h), Sárközi 
Elemér (15 é), Miklaucz Ferenc (60 é) Há
zasságot kötöttek : Rozsanics István és Vu- 
kovics Katalin, dr Pozsogái Rezső és Plichta 
Olga, Antonovcs István és Krizsán Rozália, 
Poz-gay György és Krop«*k Ilona, Horváth 
Antal és Szterbát Mária, Bél György és Ver- 

I banecz Julia.

I R O D A L O M .
— A »Vasárnapi Újság* sok érdekes és

pompás kivitelű képe között ki* me kednek a M cheth 
hazájáról vonatko/ó kép* k, méh eket Ivánti Jenő 
hozott magával Skótországhól. A többi képek báró 
Haivaiiy Ferenc képgyűjteményét, a Parsifal nép
operái előadását, Menelik négus halálát, a ma
gyarok párisi football győzelmét; az új államtitká
rokat mutatják he. A Vasárnapi Uj«ág most betelt 
60 éves jubileumáról Zuboly emlékszik meg. Szép- 
ír« dalmi olvasmányok: Színi Gyula és Langerlöf 
Zelma regénye, Kéjei István novellája, Farkas 
Imre verse, 'chöpflin Aladár színházi levele. 
Egyéb közlemények, a Deák Ferenc-könyvtár képei 
s a rendes heti rovatok : Iroda'orn és művészet, 
sakkjálék, stb. —  A »Vasárnapi Újság« előfizetési 
ára negyedévre öt k o r o n a ,  a *Viiágkróniká«-val 
együtt h a t  к о r o na. (Budapest,IV. кег, Egyetem- 
utca 4.)
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Sve poäiljke, kaj se tide zadr- 
iaja novinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktornya

Izdateljet.vo:

knjiiara StrauszSandora 
kam sepredplate i obznane 

poäiljaju.

MEDJIMURJE
t horvatskom i magjarekom jaziku izlazeói druitvani, znanatvani i povuSIJivi list za puk 

Izlazi svak i tjeden jedenkrat i to: sv a k u  nedelju.

Predplataa etna je:

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

ObzaaM se pel eg pogodbe I fal 
raöunaju.

Odgovorni urednik:
Z R ÍN Y I K Á R O L Y .

Ali je potrébno sadovno drévo 
gnojiti?

Da nam sadovno drévo tak malo rodi, 
negda pák je Cisto jalovo, tomu smo uaj- 
viáeput saini zrok, jerbo po stari navadi 
nigdar neóemo drévje gnojiti. Po vremeno 
drévo okolo sebe tak sceca zetnlju, da viáe 
néje moguée tuliko hrane vusebe nabrati, 
da bi moglo sad donesti. Bez hrane drevje 
ravno tak nemore 2iveti, как i ZivinCe.

Poleg toga opet su na viáe mestah 
probali sadovno drevje gnojiti i uspjeh je 
tak izversten bil, da svaki, koj sadovnjaka 
ima, sain sebi dobro naöini, ako med vre- 
menoin drevje pognoji.

Pest — Pilis — Solt— Kiskun varmegjiji, 
Fülöpszállás obCini petnajst breskrih su sdé* 
lanim gnojom, kakti spepeljom pognojili, 
ovih petnajst breskvih taki prvo lelő Cetiri- 
sto kilogrammov véé ploda je dalo, как onih 
petnajst, kője su né bile pognojene. Pog 
nojene viánje takodjer 400, jabuke 100, 
síivé pák 300 kilogrammov su vekáega ploda 
dale.

Alsóvály obCini 17 jabukih 196 kg. je 
doneslo.

Perecsény obCini.
20 jabukih .....................  400 kg.
20 breskvih..........................100 kg.

7 hruákih..........................145 kg.
je véé sada doneslo, kuk ravno vu onim 
meetu ono drevje, kője néje bilo pognojeno. 
Vidi se sloga, da zinalim struákom je vnogo

Suradnik:
P A T A K I V IK T O R .___________i

vékái plod moéi dobiti, samo rnalo se za to 
pobriniti moramo.

Ono drevje, kője je pognojeno bilo od 
15 korun, do 60 korun je vekáega hasna 
doneslo. S pepeljom pognojeno drevje svako 
leto rodi, ono pák, kője tak rekué nigdar 
nedobi gnoja, samo svako drugo ili tretje 
lelő donese plod, najviáeput pák tak zaos* 
tané, da nikaj nam ne rodi. Dakle ako su 
to tak skazali i preraéunali, zakaj nebi 
svaki gospodar se pobrinil, da od drevja 
skim vékái hasén ima.

Naprimer Nagykőrös obCini óva próba 
je ovak spala vun :

1909-ga leta je dobra letina bila i po
leg toga i ono drevje je lépi plod imalo. 
kője néje bilo pognojeno, ali veC 1910 ga 
leta samo ono drevje je rodilo, kője su : 
pognojili, barem ovo leto jh tuéa i viher 
veliki kvar zrokuval. Pognojili su 23 dréve 
i na ovih je 1394 kilogramm sada vise zraslo 
как na onih 23, koie né su bile pognojene. 
267 korún veC cistoga hasna su donesle. 
Najviá* valja prah na hamuöni zemlji, jerbo 
ona najmenje rudarski gnoj ima vusebi. Vu 
takvi zemlji né samo. da drevje vékái plod 
donese, ako je s pepeljom pognojene, nog 
i sad je puno lepsi i hasnoviteái. íz Nagy 
kőrösa piáeju, da pognojene jabuke, su lak 
lépi i debeli sad imale. kakov je joá tam 

i nigdar né bil, doklam su s pepeljom né 
I drevje gnojili.

Opet iz Érmihalyfalva obéine piáeju, 
da pognojeno drevje vnogo lepái i teCneái 
sad je dalo. К tomu pák su i to sprevidli, 
da pognojeno drevje je zdravo ostalo, kője

IcdBteU i vlMtnih
S T R A U S Z  S Á N D O R .

pák je né bilo, üstje pák nekakov beteg 
dobilo i predi je doli scurelo, как se je sad 
dozreliti mogel.

Vnogo bi bilo moöi od toga pisati, ali 
lu nam je samo to bil eil, da vu broju ska- 
Zemo, как moCi pri svakom doguvanju spa- 
inetjom hasna si napraviti. Dakle iz ovih 
brojov videti je, da pognojeno drevje né 
samo, da vékái plod donese, neg sad je 
puno izverstneái к tomu рак drevje neprime 
tak lehko svakojaCki beteg.

Za gnoj káliszuperíoszfát zvanoga pe- 
pepelja moramo hasnuvati, kojega po zimi 
ili na jesen okolo dréva resCepamo i pod- 
kopamo. Jedno. dvé ili tri kilogrammov je 
toga potrébno. как vre je veliko drevo. Na- 
protuletje pák joá pol ili jedno kilo Ciliso- 
litra reztepemo i к tomu 3 — 4 kg. Zganoga 
vapnn dodenemo i lépő podkepamo.

To sve skupa nekoji fillér koáta, vrédno 
hude svakomo to probati.

Osbiljím opomen.
Navék nas okolo srdca uekaj tiska, 

kad Cujemo, da naái ijubezni domorodci 
naveZojo si pinkleca i odidejo dalko vu 
tudje mesto prék mórja sreCu probat. De- 
neánjo vréme рак joá bol jo se moramo bri- 
iiili za one nesreCnike, kője bezduáni agenti 

jsladkemi réémi, laZiivim guvonm nanudijo 
jostavit dxnovino i oditi vu neznano i ne- 
poznano mesto, jerbo ovim nigdar nebude 
debro ziálo, Osztrák- magyaiski konzul os- 
bilino opomina sve one, koji danas vu 
Ameriki, dalko cd svoi h prijate'jov i od

Starec Marko.
Druga vecer.

Ljubav.
(Dalje.)

VeC je druZina lepő dovráila svoj dnev- 
ni posel, pák se skup ziála okoli miloga 
Starca, koj je se del na klupi pri toploj peri. 
Sve je bilo tiho vu h.Zi, kajti su svi 2elno 
Cekali kaj njim bude Starec rnudroga govo- 
ril, hasnovitoga za Zivlenje. Kad su se lepő 
zjedinili, odmah zapoCme Starec svoj govor, 
i to ovako: »Zadnji veCer govoril sem varn 
dragi moji, od posluánosti; как najmre 
mora da bude Clovek posluáen, kajli bez! 
posluánosti néma nikaj. Pák odkud izhadjaj 
to, da je Clovek posluáen? Jedino iz ljubavi.i 
Kajti ako gdo koga ljubi, on mu bude za* 
segurno ono vCinil, za kaj ga ov prosi, da 
mu kaj dobra vCini, i tomu je iz ljubavi 
izkazal svoju posluänost. BuduC anda, da 
posluánost iz ljubavi izhadja, zato budem 
vám ovo veCer govoril od ljubavi, kaj je 
za svakoga Cloveka jako potrébno i hasno- 
vito. A vi, dragi moji, posluáajte me pazli- 
vo, tér si zasadile navuk moj vu svoja 
serdea gliboko. Prava i Cista ljubav je vu 
serdeu CloveCjem ona delojuCa sila, koja

|cini da je Clovek drugomu pripraven, da 
mu vu mislih svako dobro2eli, zreCmi. da 
mu svako dobro vCiniti nastoji, a zCmom, j 

1 da mu svako dobro vCini, tak da nenapravi | 
síim sebi niti drugomu nikakvog* kvara.

Gdo koga ljubi, pravkak treba. táj mu 
oCe sve dobro vC niti, i lo zaradi l|ubavi; 
nato mora Clovek pazili, ksda iz ljubavi ! 
vCini komu dobro, da drugomu nenapravi j 
kvar. Mise moramo med sobom svi Ijubiti,I 
kajti sam Jezuá Kristuá je rekel: kLjubite' 
se med sobom;« A naj veC moraju se oni | 
Ijubiti, koji su u vuzkoj svezi, naprimer;, 
muZ I йена, farnilija, vu h 2i, druZina, brati 
i sestre, rodbina, najmre koji su jednoga 
naroda, kajti njim je jedna Majka domovi- 
ua, kajti su si oni bratja, как na primer 
jesmo mi Magyari koji spadamo pod Ma- 
gyarski orsag. Tulikajáe i mi Medjimurci 
jesmo si bratja, i moramo se ijubiti kajt svi 
govorimo jednakim Medjimurskim jezikom. 
Ljubav med druZmom, donese naj veC nap 
redka khiZi. Kajti gde se domari Ijubijo, tu 
sve lepő napreduje, a jaj si ga i na opak 
gde néma ljubavi, i gde mrZnja vlada. med 
domari, tarn sve prepada! Da se bole ob- 
svedoCite, kaj cini l|ubav med domari i med 
rodbinom, kaj pák Cini mrZnja, to samo

poglednite na naá-* susede SvadiCe. Как su 
oni negda dobro Ziveli. dók njim je pokojni 
otec. В )g mu daj duái j>okoj Zivel. Iineli 
su srega dosti: vu átali Cetiri konje, i po 
Cetiri vole, da njih je bilo milota glediti, a 
svaké zlme zaklali su po áestero krmiencov.

Njihove krave bi le su naj lepáe vu cé
lom selu naáem. Polje njim je roddo 2.tóm 
obilno, a gorice z vinom. Svega je bilo vu 
obilnosti. Ali Kad je vumro stari otec Sva- 
diC, onda su smi se oZenili. Doáü su 2uCi 
к hi2;. Svaka je átela biti prvu, da pri hi2i 
zapoveda. i da svigdi svoj nos ima. PoCele 
se one svajuvali, i den za dnevom bili ne- 
miri pri bi2i. Zene hustil« rnu2e jednoga 
proli drugomu, po^eli se i brati svajuvati, 
I tak su se morali sudbeno razdelili. Imbra 
Svad é ostal je vu staroj In2i, a ostali dva 
brati Jakob, Gjurek, morali jesu nőve hi2e 
si napraviti. Vezda su poCeli svaki za sebe 
gospodariti. Ali od onda sve naopak Niti 
ima sada Imbra, niti Jakob, niti Gjurek. 
Kajti konje i vole рак joáCe nekaj polja, 
morali su onda prodati, kad su nőve hiíe 

j dali delati
Pák vezda delaj svaki za sebe bez 

j marhe. Niti ima átéri konja. niti vola da 
Isi izorje ono rnalo zemlice, kaj joáCe ima,
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evője domovine íiviju, da naj se ne trudijo 
к jerno po karte, da jim zabadav da, jerbo 
one peneze, onu svotu, koja je na to bila 
odredjena, veC sdavnja je potroäil i viäe 
nikoga nemore niti pak je moguéi zabadav 
dimo spraviti ili odpraviti. Vu Ameriki je 
sad takvo zlo, kakvo je véé vnogo lét né 
bitó Negda se znalo pripetiti, da pred zbi- 
ranjom prezeäa vnogo fabrikih je zatvorilo 
vrata i na hiljada te2ikov odpustilo, koji 
au anda na dugäe vréme bez dela i bez 
kruha ostali. All kaj je ead vu Ameriki, 
toga je joä tarn nigdar né bilo. Dan, na dan 
prepadnejo velike fabrike, zatvoriju vrata, 
2erjavku pod kotlom zaduäijo, da strahovit 
ne maäine postaneju ruäiti. Vu vekäih vara- 
áov na sto jezer ljudstva hodi bez dela, 
jerbo i laporske rude su zatvorjene i nemo 
rejo viäe nezmernim teZakom dela dati. 
Ladje, kője proti Europi idejo, pune au onih 
nesreénikov, koji se Zurijo proti domu, da' 
vu tudjem od glada nepogineju. MinuCi 
tjeden je doäla jedna velika morska ladja 
iz Amerike vu Fiumu, na ladji ober dvé 
jezero putnikov ga bilo, koji au joä zav- 
remena mogli vujti iz one zernlje, za koju 
avaki misli, da tarn zlato i srebro po putili 
se kota, как prinas kamenje. Koliko ljudstva 
se Zűri akim predt za sobom ostaviti Ame- 
riku. to si moremo premisliti, ako aamo na 
jedni ladji je toliko do^lo samo vu F.umu.

Ako sad ae najde takov lopov, koj ti 
dragi prijatelj pod vuhu bude Sepetal, da 
aamo tak moreä sreéen i blaZeni biti i nas 
táti, ako ostaviä avoju domovinu i odideS 
vu tudju zeinlju, önti drzovito laZe, on ti 
je najvekäi neprijatelj, on te na led odpe- 
Ijati i tain gologu i bosoga ostaviti. Vu 
Ameriki denes néje moéi deto dobiti, im 
vidimo, da dan na dan h ljada ljudstva bez 
dela, bez kruha ostane. Polcija je véé né 
moguéna medjimi reda derZati. Glad grade 
tere. Dan, na dan su velike bűne po vekä.h 
varaSov, ljudstvo za kruh krici, néma mo 
álo dali. Hej, kobko n áih domorodcov bo 
geékoga kruha jé denes vu Ameriki I More- 
biti, dragi prij lelj, i ti bi *4el to probtti?

Né, рак joä jedenput né ! Natir di

véé mora sve drugomu platiti. Pak tako 
njim ide od iela do lila sve gorje i gorje. 
Dabi pak lepo. vu ljubavi skupa Ziveil, se* 
guruo, denes bt bili naj bogateäi ljndi vu 
selu. I denes bi imeli konje i vole, ve pak 
razdeljeni nemaju niti postene krave. Vidife 
kaj véini mrZnja. A vu ljubavi sve napre- 
dnje Zito dragi m oji: Ijubile se navék med 
sobom. najte j*den na drugoga mrziti, p'k 
bnde vam navek dobro, как vain je i do* 
vezda bilo. Dovezda ste hvala Bogu navek 
Ziveli vu ljubavi i blaZenom miru, pak vam 
je navek dobro bilo. Nafta hiZa je vu celotn 
selu na najbolfiem glasu, a to z-tlo, kajti 
»mo naj bole bogati. Pak zakaj jesmo naj 
bole bogali ? Z do kajti Zlvimo vu ljubavi 
sloZno, pak kfomu Him dragi Bog pomaZe, 
pak zato nam sve napreduje. Pak denes 
zutra potli smrti moje, ijubite se tak ravno 
как ste se dosada ljubili, pak budete pre- 
Ziveli svoje Zivlenje vu sreéi i zadovolstvo, 
a na on kraj groba, naplatil bude vam 
Gospodin Bog vaftu ljubav vu raiu Isl:m 
sem pokazal za denes dosta. Dojduéu ne* 
delu opet о neéem drugom, pak Bog zvamil«

jDrugiput dalje.)
Oletics M átyás.

treba onoga zloéestoga i bezduänoga éloveka, 
koj denes nekoga uapeljati hoCe, da ostavi 
milu domovinu i odide vu Ameriku. Ako 
prinas je zavezda né sve poredo, vu Ame
riki je sto stoput hűjéé. Smrtni gréh bi imel 
on élovek, koj bi deneánjo vréme domaj 
svoje siromaStvo potepel i odiäel vu Ameri
ku, na svoje zlo.

Nigdar smo né nikoga nagovarjali, da 
ostavi domovinu, jerbo nas su véé vu akoli 
vucili, da: »Budi do smrti prijatelj svoji 
domovini, jerbo tu moraá áiveti, tu moraä 
vumréti.« Ali itak, ako nekoga vruéa krv 
lira i neima obstanka dornaj, naj barem 
onda to napravi, kad bude takvo vréme, 
kad barem svagdaSnji kruh si more zaslu- 
Ziti. Koliko je denes vu Ameriki, koji bi 
radi Culi iz svoje male kapélice maloga 
zvonCeka, koj nas vjutro, opoldan i na 
veőer opomina, da se к Bogu obrnemo!

Denes, kad na hiljada ljudstva Ceka 
onu vuru, kad se tamoänjega pekla réái, 
koji su vu boláim vremenu ostavili svoj 
dóm, pak itak su né mogli toliko zasluZiti, 
da bi barem plaCeni put imeli, da bi barem 
onu siromaätvu mogli nazat si odkupiti, 
koju su lak zlehka potepli. Kaj bi anda 
denes jeden nepoznani,, koj tamoSnjega 
jezika nerazmi, tarn iskal? Samo broja bi 
povekáal onim, koji na hiljad.i hodiju sim 
tam po vulicah bez deia i bez krulia.

BormeS jako bedasti bi on moral biti, 
koj bi sad svoje siromaätvo tu potepel i 
odiäel vu Ameriku. Osbiljno opominamo 
svakoga, da to zanikaj nej ne próba napra* 
viti, jerbo za kratko vréme jako Zuhke 
suze bi toíil 1 Zalostno bi se zmi^luval na 
na de praviéne lééi i na ostavljenu domo
vinu.

Kratke novosti. 
Statistika od 1912-ga leta.
Koliko krumpira je zraslo vu 19. drZa- 

vih. Pod broji milljune treba razmeti.
1. Szerbia 0 4 m lljun metercentov; — 

2 Romania 13 milljun metercentov; — 3. 
Portugália 2 milljun mlc. 4 Norvégia 5 7 
milljun mlc. — 5 Japán 5 8 milljun mtc.
— 6 Dánia 62 milljun mlc. — 7 Svájcz 
13 milljun mtc. —  8. Svedska 14 mill- 
)iin mtc. — 9. Taljanska 17. milljun mtc. — 
10. Belgium 25 milljun mlc — 11 Spa-

I irolska 25 milljun mtc. —  12. Nemäkado- 
ílina 30 milljun mtc. — 13. Englcska 35 
I milljun mtc. — 14. Magyarország 54 m*ll- 
ijun mtc — 15 Amrrika 75 milljun mlc.
! — 16 Ausztria 186 milljun mtc — 17. 
Francuzka 167 milljun mtc — 18. Ruska 
366 milljun mtc. — 19 Preiska 435 mill
jun metercentov krumpira je dobila.

1912 ga leta 16 drZavih koliko vina je 
dobilo na milljun hektolitere:

1. Szerbia 0 8 milljun hekt. — 2 
GrCka 0 9 milljun hekt. —  3 Amerika 13 
milliun hekt. — 4 Turska 16 milljun hkt.
— 5 Romania 17 milljun hkt. — 6. Rus
sia 21 milljun hkt. — 7 Preiska 22 mill
iun hkt. — 8 Bulgaria 2 6 milljun hkt.— 
9 Ausztria 3 6 milljun hkt. — 10. Argen
tina (Amerika) 3 5 milljun hkt. — 11. Por
tugália 3 9 milljun hkt. — 12. Magyarország 
4 4  milljun hkt. — 13 Algéria (Afrika) 5 3 
milljun hkt. —  14 Spanjolszka 18 5 milljun 
hkt. —  15. Francuzka 28 5 milljun hkt. — 
16 Taljanska 48 milljun hektoliter vina je 
dobila. Na célim sveíu ovo lelő 140 milljun 
hektoliter vina je zraslo.

1912 ga leta vu 16 drftavih toliko mill-
juu hektolitrov pive su napravili:

1. Bulgaria 016 milljun hekt. —  2. 
Romania 0 19 milljun hekt. —  3. Spanjols- 
ka 0‘34 milljun hekt. — 4. Norvégia 0*44 
milljun hekt. — 5 Taljanska 056 milljun 
hekt. —  6. Németalföld 1*8 milljun hekt. —
7. Magyarország 22 milljun hekt. —  8. 
Dánia 2 6 milljun hekt —  9. Svédország 
28 milljun hekt. —  10 Russia 88  milljun 
hekt. —  11, Francuzka 164 milljun hekt.
— 12. Belgium 164 milljun hekt. —  13. 
Ausztria 208 milljun hekt. —  14 Anglia 
57 milljun hekt. —  15. Preiska 65 milljun 
hekt — 16. Amerika 107 milljun hekt 
Sve skupa po célim svéto 305 milljun 
hektoliter pive su napravili.

Koliko milljun metercentov päenice je 
zraslo 1912-ga leta vu dvajsti drZavi :

1. Svajcz 15 milljun mcentov. — 2. 
Svédország 2 1 milljun mtc. —  3. GrCka 
2 2 milljun mtc. — 4. Portugália 31 mill
jun mtc. —  5. Belgium 4 milljun mtc. —
6. Szerbia 4 4  milljun mtc. — 7. Japan 
62 milliun mtc. — 8. Ausztria 7 milljun 
mtc. — 9. Turskiorsag 8 7 milljun mtc. —  
10. Anglia 15 milljun mtc. —  11. Romania 
30 milljun mtc. — 12. Spanjolska 37 mill- 
jun mtc — 13. Preiska 39 milljun mtc*
— 14. Taljanska 42 milljun mtc. — 16. 
Magyarország 44 milljun mtc. — 16 Argen
tina (Amerika) 52 milljun mlc. — 17. 
Francuzka 98 milljun mtc. —  18 Englezka 
India 100 mlljun mtc. —  19 Severna- 
Amerika 200 milljun mtc. — 20. Russia 
228 milljun metercentov päenice je dobila.

Koliko zobi je zraslo vu dvajsti dría- 
vih na milljun metercentov 1912-ga leta: 

1. Szerbia 0 8 milljun mtc. —  2. Por
tugália 11 milljun mtc. — 3. Turska 13 
milliun mtc. —  4. Svajcz 16 milljun mlc.
— 5 Norvégia 18 milljun mtc. — 6. Né
metalföld 2 3 milljun mtc. — 7 Taljanska 
41 milljun mtc. — 8. Spanjolska 4 2 mill
jun mtc — 9. Romania 4 4  milljun mlc.
— 10. Argentína 49  milljun mtc. — 11. 
Belgium 63 milljun mtc. —  12. Dánia 73  
milljun mlc. —  13 Svédország 10 9 mill
jun mtc. — 14 Magyarország 11 milljun 
mtc. — 15 Anglia 22 milljun mlc. —  16. 
Ausztria 28 milljun mtc. — 17. Francuzka 
56 milljun mtc —  18. Preiska 79 milljun 
mtc. —  19 Sevorna-Amerika 146 milljun 
mtc. —  20. Russia 154 milljun metercen
tov zobi je dob'ln.

Vu dvanajst drftavih toliko milljun 
metercentov cukora su napravili 1912 leta:

1. Romania 0 3  milljun mtc. — 2- 
Dánia 0 6 milljun mtc. — 3 Taljanska i 
Spanjolska 11 milljun mtc. — 4. Svédor
szág 13 milljun mlc. — 5 Németalföld 18 
milljun mtc. — 6 Belgium 2 2 milljun mtc.
— 7. Severna-Amerika 3 9 milljun mtc. —  
8. Magyarország 5 2 milliun mtc. — 9. 

j Ausztria 6 milljun mlc — 10. Francuzka
7*3 müljnn mtc —  11. Russia 10 7 milljun 
mtc. — 12. Preiska 17 5 milljun metercen
tov cukora je napravila 1912 ga leta.

Kakje moőifalcempereprebaviti?
Spameten élovek je on, koj pod dvoru 

i po vrtu sadovno drevje si zapova. Sad je 
jako dobra i zdrava hrana. Zemcljski mi
nister po orsagu vu viäe mestah ime vrle, 
vu kojih se na orsaéki stroéek cemperi p»>- 
vaju. íz ovih vrtov poljodelavci i gospc-l ni 
Cisto íal si moreju cempere pribaviti. Koji



hoéeju od minieteriuma cempere dobiti, sva- zaklejeno koSaru naéli. KoSara je fcmehka Jozefa, Szixta, Antonia, Roberta, Ottonia, 
ko leto do juliud mesec 81-ga moraju lo bila i napré su se veselili, najdjomu blagi. Zita, Sarlotte, Lujza, Immakulata, Pia, Terézia, 
prositi. KoSaru su na kola hitili i za kratko vréme Beatrix, Franciska, Izabella, Henrietta, Maxi-

íz jednoga sela koji to hoéeju zadobiti, su ju odprli, da se sblagom re2 delijo. Ali miliana,Genovéva,Ignacia, Markusz d? Aviano, 
svi skupa moraju gosponu notariuSu iti, on как su se preplaSili, kad su mesto blaga vu _  Sm rt dezen térca . Simko József 
je popiSe, takodjer i to, koliko sliv, jabuk koSari jedno mrtvu télo naSli. Vu koSari domobranec sginul je iz kasarne. Strapa ga
ili hruSek svaki potrebuje. je jedna gola i rnrtva puca bila Odmah je isja iökat Kad je s,mko soldaéku stra^u,

Nótárius onda molbenicu daju podpi- su telefonérali na policiju odkud je laki petput je proti njoj strelil. Slém je odbei2al. 
sáli gosponu kotarskomu sudcu i ónak ju komiSija vun isla. Mrtvu télo su vu jeden j)rUgj dan su ga pr, zaruénici naSli. Nes- 
poSleju gori na miniaterium. Spital spravili, gde su taki gori parali. Ко- reCrji deCko> k.,d je у1(1е|? da né ga pomüöi,

Svaki cemper 10 fillérov kosta i to misija je taki prepoznala, da su fcensku vu srdce se Je ötreij| j odmah vurnrl.
goepodari joS onu jesen dobiju iz najbliie- zagutili. Svi detektivi su odmah se povara- _ . . . , у „
Sega vrta. Svaki gospodar svoje cempere Su reziSli. da pozvédijo najpredi Sto more Zaijuoien i ríjac. rvna rama
zoseb ima spakovane. Cemper, na obéinu to biti. Cél, dan i célo noC su iskali po se рпреЫа vu Ny. rí. C.glecky Samuel bn- 
dojdeju i birov je praviéno тэга  rezdeliti. varaSu Sto je odkud zniknul. Drugi dan su ,aCkl ponioénik zaljubi se je vu gazdovu 
Svaki s vun deset fillérov joS i putne stroS- véé znali Sto je. To je Turéányi Elza zvana Cerku- Videl je, da nemore njegova bit,, zato 
ke mora platiti, kaj nanjega spadne. Koj puca bila, vu kojti se jeden bogati fabrikant íe lr'pu* na nJu strelil, onda pák sebe vu 
nebi praviéno svoje cempere dobil, more zaljubil i on ju je véé deset lét zderéaval. 8,avu Odmah je vurnrl. Nesreéno pucku su 
ee pretuáiti. (Puca je najpredi, kakli dekla sluíila, pót- vu sP',a* spravili, gde je za par vur í ona

Так hoée ministerium na pomoé biti lám je kassérarica bila vu jeduim hotelu. vumria- 
menjsim gospodarom, da si éisto za fal Tu se je spoznala s fabrikantom. Fabrikant | —  Sgoreti m rtvac. V subotu je vu-
peneze moreju sadovnjake zapovati. ju je svaki dan sobom odpeljal na automo- j mrl Járok Sándor glasoviten pregjar. V ne-

--------------  bilo i svaki dan ju je s nekim daruval.' delju su ga na smrtno postelju sloíili i
K A J  Jfcl N U V U G  V ? Sad, ^ас̂  su 'nven âra napravili véé как popoldan je zgorel. Okolo postelje su goreée

------- * * jeden milljun korun vrédnosti su na njezi- svéée nastavili i lak su mrtvoga samoga
—  Prosimo nasepostuvanepredplatnike, nim stanu naSli. Detektivi su odmah sumlju ostavili. Jedna svééa se na postelju prehitila, 

naj nam vu novim fertalju predplatne zaob- na njezinu gazdaricu imali. Так je i bilo. postelja se plamnula, takodjer i céla sóba. 
tatke óim predi posleju i predplate ponoviju. Kóbori Rózsi gazdarica jako je jalna bila, da Ognja su stopram onda spa^ili, kad je véé

— B ujduci princ vu Budini. Jedne je to prosto pucu takva sreéa postigla. Poéela piámén nad öblöké siénl. DoSli su vaho- 
glasovitne nov ne tak piSein, da buiduéi je svojega Soca s imenom Nick Gusztáva na- gasci i ognja su potiSili, all onda je véé 
prmc Karolj Ferenc József, kakti kanonérski govarjati, da naj zakóié Elzu. da ju poro Járok zgorel.
pukovnik vu budinski kraljski palaél bude biju. Nick je prevobl V nedelju je Kóbori  Pred tretiim  ballcarsU im  hoinm
stanuval. Közei na veéer, kad ,e veC Elza vu pos.e.j, Sve se ,ak kJ  ,la „ a 8kororoa SP 'búdé

Do vezda je najviSe se vu Cseskim i bila, pust.la je vu sobu svojega «оса. N*ck = *apoCe| tretji balkanski bői зато, ako si
vu Ausztnji zaderZaval, vu Magyarsko je \e laki к postelji sko*l. pograbil je „esref- T(Jrgki 0 zadnjo „ imuto n(.bude pre.
зато neStené dóséi, da su kakve sveéanosti nu stvorenje i tak dugó ju je gulil, doklam 1 • m k : d ,,.. Fnvpr hpi hlr4líP ч г т -.Hup
bHe vu kraljski pala*. Nadherceg sad pri je Zivot Cutil vujoj. Kad su svoj krvoloéni ^jgjLsovDeAf o.rn c é . o v ^  ^dob!^
ЗЭ. реЗСк.п. vég,mentő zverSava soldaíku posel zverS.b, odprl, su Wertheim kassu i Kakl| й1М к| m ini9ler najpredi ,e sve svoje
siuZbu. I как se tűje. sad ga к prvomu porob.li su щ Zatem.su ttli jedno kosara. „eprijaleJje iz sluZbe pretiral, medjimi je i 
honvédskomu regimenlu vu Budapest bu- unter su naphal, mrtvo téio , odnesl. vu sükri á!) koj |P tak k,asovilno | vHeSk0
dejo prémest,b. Ako to ..Un« bude, onda Duna. Trat» dan su vet detekl.vcm vu m bwni| o|j bulgarrom Drin;,polja Najpredl
vu budmsk. kralisk, pala« bude stanuval. kaj hd, Sad s„  zatvorien, obedva, do vre M llkl)e olok# hoíe 2avzí„  od ko¥ , da
nh. U??0r#tW?* ^ 'b e r  Laszlö hnsarsk, un na, doklam v„2 ua dobija na vral. ^  na grliP nav#|if ,0 je sad kralko vréllie
v.ra4n übnne./'''ie V '̂i*2*1 — Dinam it na ie lje z n ic i . Vu Ju- pilarije. Slém se opet preobrne mirno vré-
ril 'i r- nnvpdui ... и eC' и Se "i, °a "  hannesburgo se je 'korom velika tiesreCa me na Balkan... Turski orsag serd.to se

■ ' ro ob Se8j  pripetila. Nepoznani pocmitelj. na Seljez.ncu boté navaliti na GrCko, proli kojoj se i
: ,.ln|'r(| j U..\  Z,IP ° '' ’ su dinannt palrone naslaviii. Dolctel je je- bulgarci spravlaio. Turska armada éisto se
Cira’ al on ií v,.c „„H mrlév h 7 l i  °  den vlak’ ko* Iе Pun ,J|1 pulnikov. Patron, tak sponaSa, как vu boju m vremenn. NaГ о . » г ; ,  “й'™ - - «г.‘̂ ггТ‘ г m",o,v•гг.г  “г  - *». г*"1*;-цр ;р V11 K.ioiiM mu .z. L.o d h '• ^ а55ГеСп b'kointliv se sam od ist,rule budeio l da se spunijo Lygus fran-
muZdjane a-ro.n h.tila i on ,e odmah vom ,I ,k í '  ' t o *  d ?  * P" ‘n'k° V CUZk“ ®a rf '  : '.Vu. b«lk«n»kim bojn
Poleg nevoljnoga betega je Int,I odsebe, ^  . ° .  °  *e né odlutdo n.kaj budutnost slrahov.t-
f IV,|enje i — vu Japanu. Iz Tokio gluvin np â bude, как Sto to denes nusli!«

— Crne bubin jke vu Becu . Veliki iaPHn8koKH varaéa pőeju, da vu Hokkaido Daily Mail novine iz KonStanlinapolya
strah je naslal v pelek vu Beéu. Jednoga jlak !jP lk' ßlad ^  dfi «ко sianovniki januara 8 ga ovak piSejo : Vu Mali Afciji
pekoskoga inu^a su vu Ferenc József zvani iПа “  ||юта nedobijo pomoé, svi odglada okolo Aivala őeterdeset jezer turéina stoji, 
ápital dopelali. Doktor su odmah previdli,; l)0merJel0̂  se vidi, po drugih orsagov koji su pri; ravljem makar na jedenput
da inud érne bubinjke ima. Vu takvi река-  ̂ ve ** zl° ’ prinas. Mytilene otoka okupérati. Sve zlamenje tak
r,ji se je vuéil meálriju, iz koie je svaki S trahovitna m ati. Viszoka; Mar- кайе, da Turski orsag se podjednoma sprav-
dau prék stolrideoet obiteljom í^mlje nosil. |8^a néie étimala svo|e pravo déle, uvék Ija i oboru2i proli Gréki. Vu Thráciji i vu 
Puglavarstvo je sad u strabu, da i drugi bu- ^  ' nniéila. Tri lét staro siroée Mali Aäiji vnoÉma soldaéije turske leíi, ako
dejo dob;li ov >trahoviten i nevaren beteg, m'nu^i <'р г̂,рк poéelo je kruha drobiti. Na si la dojde, da odmah vu Gréku zomlju т о -  
jerbo ga je deéec po vira4u rezSiril. ö‘* bezduéna mali tak rezsrdila. da je rejo vudriti. Lehko se pripeti, doklam joá

— Zaklat je  o tca . íz Szombathelya ^e*eI° ohedvé ruke vu papír zarnolala li jedenput zidejo пайе novine, da opet céli 
ptSeju da Kranz Janóé zvanoga potepuha or,( â vu ^parliert porinula. Delelő sn tak (Balkan bude vu plamnu.
au d mo vu Incéd ob inu éupérali. Nevala- zgorele, da je od velike make drugi Vu A,baniij je tflkodipr vpliki nenlir
uec se je taki prvi dan napit i kad je pijan dí,n Neíimurno mater su zaprli. Albanski mobamedanci neéejo W,ed herceg»
dosel dimo, otec ga je poCel spotali. Krvolok — Sela vu m orju . Vei,ka nesreía se za albanskoga kralja spoznati lzzed baäu 
vu pijansen, pngrabd je sekiru i lak je pnpetda poleg Izhodnoga mórja. Damker- hoéejo skriéat, za albanskoga vladara Séd- 
oica vudril po glavi, da je odmah vurnrl. port okobe, je mnrje tak brega podjelo, da „íoga januara dvésto tur-kih -oldatov i 
Z lem se je sain iéel javít. .Zatukel sem znenada v,Se obíinih |e vu morje vtunulo. ofHicrov je doSlo vu Valonu da stanovnike 
olca, obesitem*’ !* rekel je Zandarom, koj, Stanovmk, sv, su se polopdi. sbllnij0 j ,zzed baäu 9kriejjo’ za k[,pza Tlir.
au ga tak, vu rest od gnali — Im ena m lad e  n a d h erceg ov lce . Cne, kad su iz ladje dőli slab, odmah s,i je

— T urcsán ji Elza. Takvo pnpeé-nje Mmuéi tjeden su bujduérga prmea pucku medjunarodski iandan vlovili. Dnkle как 
samo vu rnmamh mod éitati, kakvo se je krstili vu hetiendorferskim kaételju. Novo se vidi opet se nekaj kuha vu balkanskim 
műméi tje in  \u BudHj>esti /god lo. Dva nsrodjena nudhercegovca. как sluébeni list kotlu.
fonugagi i-k^r kre Dune su jedno veliko p-fle, öve imena je dobib: Adelheid, Maria'

Csáktornya, 1914. januara 18. » M E D J I M U R J E « ______________________________________________ ^roj 3.



G abona  á ra k . — C iena z itka .
mmázsa______ l m.-cent, j| kor. fill.

Búza PSenica 18 50—
Rozs •Isőrentftt Hrí 14.00—
Árpa JeCrnen 14 00 —
Zab Zob 13 50 —
Kukoricza Kuruza suba 13 20 -
Fehér bab uj Grah beli 17 00 —
Sárga bab * Suti 14 00 -
Vegyes bab » zméSan 13 00 —
Kendermag Konopljenoseme 17 00 —
Lenmag Len 18 00—
Tökmag KoSCice 2100 —
Bükköny I Graliorka 16 00 —

Ön megtakarít
babkávét egy kis adag
„Franck“ hozzáadásával. -  
Ezen előny abban keresendő, 
bogy a „Valódi“ :Franck: a 
babkávé izéhez az itt rendel* 
kezesre álló összes pótlékok 
között a legjobban hasonlít.

•« Н/МШ

I
CSÁKTORNYÁN, az Árpád-utcai volt

Nráz-léle flzlettieluiséií
bérbeadandö.
Bővebbet

MdMibinigMrleM
czégeknsl Csákt or nyán.

m -= -n = -= z r . . = = — -= -=  ■

Csáktornya, 1914. január 18.

Értesítés.
Yan szerencsém a n. é. kö
zönség b. tudomására adni, 
hogy helyben a Rákóczi-uteai 
Králl-féle házban egy

n y e r t e s -  es s z i i H a r l o  muf i el qt
I nyitottam.
I Minden e szakmába vágó meg

rendelést gyorsan, pontosan 
és jutányos áron szállítok.

1 Javítások a leglelkiismerete-
• sebben végeztetnek.
I Szíves megbízásaikat kérve,
I biztosítom előre is a legtel

jesebb megelégedésről.
Kiváló tisztelettel

J e n e s  J á n o s  s z í j g y á r t ó .

I

Csali H R W t t P E I  Használjon!
Látható írás!

Tökéletes egyszerű szerkezet.
Tetszés szerinti írás!

Két évi jótállás!

Kápvisisoy: STRAIISZ SÁNDOR i y v t e t t o
Csátilornyán.

Ugyanott irógépkellékek 
bármely géphez kaphatók!

rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

RÉTHY-féle pemetefű czukorkánál!
M illió  «m bar szereti a világhírű RÉTHY-cukorkát, 
mert rendkívül kellemee ízű, a gyom rot, étvágyat 
nem rontja. M eghűlés, hurut, k&hfigéa ellen biz* 
tosen és gyorsan  használ. Vásárlásoknál vigyáz
zunk és határozott an RÉTMY-félét kérjünk, mivel 
so k  haaaontalan utánzata van. Az eredetinek 
m inden egyes darabján rajta van a RÉTMY név.

* I doboz ára 6o fillér, kapható mindenütt.

I l l l l  I l i i  nm sartii I t l j w m .

„Hungária Bank“
rtu iiig lirm ll Budapest, tv.. Horonaltercei utca 13. szál.L ege lő n yö seb b en  k a m a to zta tta k a ré k b e té - tek et k ö n y v ecsk ék re ós folyószám lára. G a - I b on an em u ekot, tak arm ányfólóket a legelőn yösebb en  vesz és elad bizom án ybán.
DmifrnCC egészségügyi cigaretta hüvely ee papír anconarcotíce
Г I uyi CUd vattával ♦ Kapható: Fischel Fulöp (STBAUSZ SÁNDOR) papirkereskedeseben Csáktornyán
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52i6/ik. 913. árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy dr. Reményi Zoltán perlaki ügy
véd által képviselt Lovrencsics Tamás nős 
Vuhár Máriával muragárdonyi lakos felpe
resnek Lovrencsics Mátyás és neje Hajdaro- 
vics Teréz Lovrencsics Ignácz és neje Leszták 
Ilona Lovrencsics Loncsarics István nős 
Kollarics Katával Lovrencsics Antal és Lov
rencsics Jakabné szül Lovrencsics Teréz 
mnragárdonyi lakosok alperesek elleni tulaj
donközösség megszüntetése és jár. iránti 
perében a nagykanizsai kir. törvényszék; 
6148/P 903 sz. jogerős bírálatnak kiadványa 
alapján a végrehajtási árverés joghatályával 
bírói árverést a muragárdonyi 1266 sztkvben 
136 hrsz. a. felvett ingatlanra a nagykanizsai 
kir. törvéneyszék és a csáklor-nyai kir. já
rásbíróság területéhez tartozó s a peres fél 
tulajdonát képező a muragárdonyi 1266 
sztjkvben 136 hrsz. alatt felvett egész in
gatlan 1162 kor becsértékben dr. Reményi 
Zoltán perlaki ügyvéd vagy helyettese köz
bejöttével

1914. ifi március Ki 19-éo d. e. 10 érájakor
Muragárdony község házánál megtartandó 
nyilvános áryerésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitelt becsár 
melynek felénél alacsonyabb áron az ingat
lan el nem adatik

Árverezni kívánók tartoznak a becsár l 
10*/»‘át készpénzben vagy óvadékképes pa-| 
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Csáktornya, 1913. dec. 16 804

4338/ik 913 Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy Wollák R >zső Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt Csáktornyái takarékpénztár 
г t végrehajtatnak Pergár htvánné szül. 
Polák Katalin Csáktornyái battyáui lakás 
végrehajtást szenvedett elleni 407 kor. tőke 
és jár. iránt; végrehajtási ügyében az árve
rést az 1881. LX t-c 144 és 146. §§ ai 
alapján elrendelte, minek folytán végrehajta
tnak 407 kor tőke, ennek 1913. évi má|us 
hó 2-lói járó 6% kamatai, 7 kor 76 f óvási,! 
V .e/o váltódíj, 47 kor. 50 f. peri, 37 kor. 
45 f. végrehajtás kérelmi, 22 kor. 30 f. ár
verés kérelmi és a még felmerülendő költsé
gekből álló követelés kielégítése végett a 
nagykanizsai kir. törvényszék és a Csáktor
nyái kir. járásbíróság területéhez tartozó a 
végrehajtást szenvedő tulajdonát képező a 
Csáktornyái 271 sztkvben 774/b hrzsz. a 
fel vek egész ingatlan 979 kor , az u. o. 
1088 sz. tkv. ±74/a hrsz. alalt felvett egész 
ingatlan 1600 К becsértékben Wollák Rezső 
Csáktornyái ügyvéd vagy helyettese közben- 
jöltévet a kir. járásbíróság telekkönyvi ha 
tóságánál

1914. évi február bé 4-ik napjánik d. e. 10 órHir
megtartandó nyilvános bírói árverésen ela- 
d&tni fognak.

Kikiáltási ár a fentebb kilett becsár 
melynek felénél a 474/a hrsz ingatlan, két
harmadánál a 474/1) hrsz. ingatlan alacso
nyabb áron el nem adhatók.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10%-át készpénzkén vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

A mennyiben a fenti ingatlanok a 
2707/lk. 908 sz végzés folytán Pergár István 
javára bekebelezett holtiglani haszonélvezeti 
szolgalmi jog fenntartásával olyan árban 
adatnának el, mely a szolgalmi telekkönyvi 
bejegyzéseit megelőző tehertételek összegét 
meg nem üti, az árverés szabálytalanná 
válik és az ingatlan a szolgalmi jog fentar- 
tása a kitűzött határnapon újabban elárve- 
reztetik.

Csáktornya, 1913. okt. 16. 806

6607/iit 1913 Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Günsberger 
Zsigmond végrehajtatnak Hemár István 
drávafüredi lakos elleni végrehajtási ügyében 
214 К tőke, ennek 1913 évi julius hó 27-től 
járó 6%  kamata, */*% váltódij, 62 kor. 20 f. 
eddigi, 17 kor. 30 f. árverés kérési költség 
behajtása végett a nagyk anizsai kir. törvény
szék, perlaki kir. járásb róság területén fekvő 
Drávafüred községi 357 sz. tkvbeu foglalt 
312/c hrsz. ingatlanak В 4 és 25 sorsz. a. 
e/ie-°d része 59 kor, az u o. 602 sztkvben 
foglalt 49/a hrz. sz. ingatlannak В 1 és 2 
sorsz. a. V.i od része 170 kor., u. o. 47 sz. 
tkvben A 1. 12 sorsz. a. felvett legelő illet
ménynek В 18 és 47 sorsz. a */l9-cd része 
300 kor., az ií. o. 51 sztkvben felvett A 
I. 13 sorsz. alatti legelő illetménynek B. 20 
sorsz. alatti ‘ /e od része 130 kor. kikiáltás 
árban, mint becsárban az

1914. éfl február hó 3-ik napjának d. e. 10 órakor 
a drávalüredi községi bíró házánál Wollák 
Rezső Csáktornyái ügyvéd vagy helyettese 
közbejöttével megtartandó árverésen ela
datni tognak

Megjegyeztetik, hogy a drávafüredi 47, 
357 és 602 sztkvekban foglalt ingatlan ju
talékok azokra Loncsarics Rozália fj Hemár 
Istvánná javára 1861/910 sz a. bekekelezett 
holligliiii haszonélvezeti szolgalmi jognak 
fenlarlásával bocsáttatnak árverés »lá,am?ny- 
nyiben azonban ezen szolgalmi jog fentar- 
tása mellett fenljelzett ingatlanokra a szol
galmi jogot megelőző követelések fedezetére

s ennek 4550 koronában megállapított ösz- 
9zeg be nem ígérteinek; az árverés hatály
talanná válik s az ingatlanok a szolgalmijog 
fentartása nélkül fognak a kitűzött határ
napon eladatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek 2/3 nál alacsonyabb áron az in
gatlan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10°/,-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő 
részben, mégpedig az el9Őt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt 
a másodikat ugyan attól 30 nap a'att a har
madikat ugyan altól 45 nap alatt minden 
egyes vételári részlet után az árverési naptól 
számítandó 5%  kamatokkal együttaz árverési 
feltételekben meghatározott helyen és mó 
dozalok szerint lefizetni.

Ezen hirdetmény kibocsájlásával egyide 
jüleg meghatározott árverési feltételek a hi 
vatalos órák alatta perlaki kir. jbiróság tkv 
osztályánál Drávafüred község előláróságá 
nál megtekinthetők.

Perlak, 1913. okt. 16 807

Kiadó lakás.
йгд1й. 3. я. I. »elitén
egy három szoba,konyha

stb. mellékhelyiségek
ből álló lakás

kiadó
U G YANO TT FÖ LDSZINT 
IRODAHELYISÉGNEK A L 
KALM AS 2 SZOBA KIADÓ.

Bővebbet lapvnH Kiadóhivatalába#.

SCHMIDT EDE ° ZONGORATERME • CSÁKTORNYA
Ajánlja e ls ő r e n d ű  m in ő s é g ű  zongoráit és 
harm onium ait modern kivitelben, jutányos áron

Zongorák . . . 500 kor.-tól 
harmoniumok 150 „
czimbalom . . 100 „

eaL A l á b b i  v i l á g h í r ű  e z é g e k  r a k t á r a :
Bősendorfer, Ehrbar, Förster, Oeser, Schm iedt a Kunz, Lauberger & G loss, M a livanke  
Dörr, Mannberg, Kotykiewicz Weidig, Petrof, Chmel, Memetschke, Koch *  Korselt, Stlngl

Igen olcsó átjátszott hangszerek folyton kaphatók 
:• régieket átcserél újra •: 

részletfizetés áremelés nélkül - Zongorakölcsönzés



Ф  M eghívó,
»P e r la k i Takarékpénztár R észvén ytá rsa sá g  ^

М114» év i feb ru á r  hó 8»án rf. u. 3 ó ra k o r  az in téze t h ely iségében  tartandó

I  IX. évi rendes liözgyttlósére |
I I  л tá r sa sá g  tisz te lt  r észv én y ese it  ezen n el meghivia.

#  — *—  $
^  A KÖZGYŰLÉS ^

L A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 2 részvényes választása.
Az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak az 1913. évre vonatkozó je len tése , a zár- 

szám adásaok előterjesztése, mérleg megállapítása, a felügyelő-bizottság dijának megállapítása az 
1913. évre, nyereség felosztása iránti határozathozatal és a íelm entvények megadása.

Ф З. Az év i oszta lék  folyósítási idejének megállapítása.
4. A kilépő Ebenspanger Miksa, Hirschsohn F. Viktor, Tóth Sándor és dr. Zakál Lajos igaz-

#  ga t ósági tagok helyébe újak vagy ugyanazok 3 évre, a felügyelő-bizottságnak egy évre megválasztása. ű fik
5. Tóth Sándor igazgató és Ebenspanger Miksa aligazgató fizetésének működési idejükre való 

^  megállapít ása. ^
6*. A társaság hivatalos lapjának kijelölése. Ж

Perlak, 1914. január hó 14-én. 806 1—1
W  ______a______ W

A mérleg és az igazgatóság jelentése 1914. évi január 19-ik napjától az intézet helyiségében az üzleti órák a/att megtekinthetők.m m
<2é m 5£>
w W  ^ 3 v w w  W W W  w w w w  w w w w

H íP P H y e liiir fö jM o n iiír
Rakóci-ulica hiza broj 18. poleg Kraljevskoga suda. 0  I  ЩМ I I  < 2 ^  П  H l  1 ш  l m

Ima takaj trgov in u  m,s_ie __ *___Ai____ _
o d  n a jb o lse  vrsti -------------------------------- QZOVCtMZCt --------------------------------

mint az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, Budapest, VII. József- 
V  3  P  П  2  körút 28. (Bérkocsis-utca sarkán). Budapest, Vili. Ollói-ut 18. állandó

Koji tre b a  za  lakásberendezési kiállítása
zidan je , m o z ö  g a  nyitva reggel nyolc órától este nyolc óráig. ::: Beléptidíj nincsen.

d ob iti u sv a k o  d ó b a  ir„„___________________ — ___________  — ____ —- ____________________ \
d o m a  pri n jem u  uz n a j- __________________________________________________________ -_____ _

su h a  b u k ó v á  d r v a í f e l s é g e s  í z ű  feb ér  v a g y  a r a n y s á r g a  c s e m e g e  m é z e t
о.,,,-. a p ó ra  na vagu . ш „_. 5 kg-os csinos pöstadobozokban 10 К  szállít bérm entve a

------------------------- - ------------------------------- „ M É H “ a m a g y a r  m é h é s z e k  é r t é k e s í t ő  s z ö v e t k e z e t e ,
H I R H F T F ^ F K  Budapest, Váci-ut 108 aí. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítási

feuiétet. . .  i . . .

Egyenruhák a*® T I  ■ ■ Г  D  Pompás polgári ruhák
tiszten,katonai hivatalnokok,önkéntesek, ■  a legdivatosabb angol szövetekből, kitűnő
vasúti- és poslatisztek, tűzoltók,erdész- , » A D  if 'O  T Á D O A  szabászok által a legnagyszerűbben elké-
tiszlek, pénzügyőrök és rnindenrendü IV IU rí C .O  I А  П О  A  szitve, a jelenlegi nehéz pénzviszonyokhoz
egyenruhái viselő testületek részére a csász. és királyi udvari szállítók arányitva olcsó árak mellett, ::::::::::: Korhű
leKiobh és legelegánsabb kiállításban B u dapest, Ц. kér., V á cz i-u tca  3 5  DISZMAGYAR R U H Á K , legszebb libériák.
A magas kormánytól több  e z e r  k a to n a i fegyvert vettünk át, ennélfogva eaen kitűnő fegyvereket ren dkívü l e lő n y ö s  á rb a n  s e iII(thatjuk és pedig:

. а в 1 drb tfflje8Pn Kropatechok csendőrségi fegy ver ao К, 1 drb mzebb fegyver а$ К, 1 drb ideális szép fegyver 30 К, 1 drb Kropat-
Im ■ О  D ü t d C D C  R  T C u y  v C l v R  sebek szurony 1 К, 1 drb fegyverszij 1 К, 1 drb fegvverszij szélesebb és jobb 1 К, 1 drb derékszii táskával 3 К, 1 drb tölténv- 

I !ll|Éri Itmm tiltllM I llfilll ItüTl ТШ1ЛНП1П1 táska 3 К, 1 drb élestöltény 10 f, 1 drb vaktöltény 10 f, 1 drb csavarhuzó nyéllel ao f, 1 drb törlővas fegyvertisztitáshos ao f.
_  T4S IS-*
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£  Meghivő. $
Ш  ' A  Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat #
ЙЙ t. c. részvényesei, az 1914. évi február hó 14-én d. u. 3 órakor, Csáktornyán, a társulat Щ

saját házában tartandó $

# XLII. évi rendes közgyűlésre |
dfik tisztelettel meghivatnak. ]y t

m — •—  m^  Tanácskozási tárgyainak sorrendje: ^
a) Elnöki megnyitás.

iggh b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
c) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi számadások és a fel* w

# mentvény feletti határozat. w
d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt.

# e) Hat igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása
f) Esetleges indítványok. 809 1— 3 w

# Csáktornya, 1914. évi január hó ö-én. Ш
Az igazgatóság.

ш — ■—  *
37. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalmazottja (36. §.) által gyakorol- A T k  

t t r  hatja ; de ezen jog gyakorolhatására megkivánlatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társulat könyvében
V V  az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3  nappal m egelőzőleg, azáz 1914. évi február hó 11-ig az intézet N Ä '
А л  pénztárába letétessók. i V k
M k  Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki. JM K

A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése, a társulat üzleti helyiségében a közgyűlést 14 nappal megeló- 
zőleg a részvényesek által betekinthetek.

Щ  <9$
W  W  V v  w  w  w  w  w  S v  W  W  W  W  W  W  W  W  W V V  V V  Q v V v

н м ш ш м ш ш ш н м
j|g JMegbtváe. §5
föjjh A z Atsóm araközI Takarékpénztár R észvén ytá rsa sá g  P erlakon Yfcfc

Щ negyvenedik évi rendes közgyűlését Ш
1914. év i feb ru á r  bó 15-lk napján délután 2 ó ra k o r  sa já t  ü z leth ely iségében  ta r tja , m elyre a t. 

f M  r észv én y esek  ezen n el m eghivatnak.

® l  A KÖZGYŰLÉS T ÁR G YA! LESZN EK г Ш  * * (® l
Ю Й  1. Elnöki je len tés  a lefolyt üzl et évről. YfsÉ\

2. A  felügyelő-bizottság jelentése, ennek alapján az 1913. évi szám adások, a vagyon-mérleg \ 
iKjJ| végmegállapitása és a felügyelő-bizottsággal egyetem ben  a szám adók felm entése, továbbá a  mutat- KÉ\ 
j S jJ  /гоzó tiszta nyeremény felöli rendelkezésre vonatkozó igazgatósági indítvány tárgyalása.

Ä  Az intézet tisztviselő és szolgaszem élyzetének szolgálati viszonyairól szóló szabályzat ЦЙЙ

í H n  4. A  társaság hivatalos közlönyének megjelölése. fí%É\
5. A társaság igazga tósági tagjai közül az alapszabályok 54. §-a értelm ében kilépő dr. K em ény  Jggr 

K j h  Fülöp alelnök, továbbá ifj. Hajdinyák István és Hirschsohn Miksa igazgatósági tagok helyett új vá- М Й  
j S *  lasz fás m egejt ése, esetleg a kilépők újbóli m egválasztása és a P ávcsecz János elhalálozása folytán  
M N  m egüresedett igazgatósági tisztség új betöltése. YSaÉ\
^  6. Az iö/4. évben működő felögyelő-bizottság megválasztása. (66. §.) ) C 7
М П  K elt Perlakon , az Alsó muraközi Takarékpénztár P ész vény társaság igazgatóságának 1914. /Й Й
S ?  évi január hó 1 1 én tartott üléséből.
m 3Q  _ AJK IGAZGATÓSÁG.  tóflft

I K K  MlzpszahAlyok 44 §-a értelmiben felkéretnek a t. c. részvényesek, hogy szavazó-lapjaik Átvétele véneit réaxvénv*ib*t л « *« / Yk
I O H  vényekkel együtt a közgyűlés egéaz tartam Ara a pénztárba helyezzék. * részvényeikét a szel- Ш П

A Mügyelő-bizottság által megvizsgált évi mérleg a közgyűlés elé terjesztendő jelentéssel együtt a kér törvénv um r а « 2 7
rk fjm  a közgyűlést в nappal megelőzőleg a társasági helyiségben a hivatalos órák alatt betekinthető. y  if- в m fáaÉi

Шшштттттшшштттттшё
Nyomatott F.achol Fülöp (Sirausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán

Csáktornya, 1914. január 18. »MURAKÖZ«__________ ____________________________________________ 3. szám.
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