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kesztőség nevére küldendő.
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horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő os szépirodalmi hetilap.
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S T R A U S Z  S Á N D O R .

Március 1 5 . . .
Mikor a tavaszi szellő első lágy fuvalma 

végigömlik ez ébredő természet pazar kin
csein s a mosolygó napsugár szűzi csókot 
lehel a feltámadt Élet bársony homlokára, 
akkor, mintha a magyar szívekben is a fel
ébredt hazaszeretet szent érzése uj életet 
lehelne bele a megderrnesztett erekbe s fr ss 
bimbókat varázsolna a megfagyott virágtö
vekre.

A nagy Természet ébredésével együtt 
— ilyenkor a balzsamos levegőjű tavasz 
idején —  fel-fel ébred Árpád késő unokáiban 
is, legalább évenkint egyszer, a Magyar haza 
szeretetének lángoló tüze s ennek lobogó 
fénye mellett, bárcsak rövid időre is, de el
vonulnak lelki szemei elölt a magyar tör
ténelem dicső tavaszának: 1848. március 
15-ének szivet-lelket felhevítő emlékei.

A magyar szív ilyenkor, mintha heve
sebben dobogna, a lélek mintha bensősége
sebben érezne s az egész magyar haza fölött 
mintha ünnepi harangok szent muzsikája 
zúgna 1

És joggal, mert bár vérrel szerzett ha
zánk történelme telve van dicsőségesebbnél- 
dicsőségesebb korszakokkal — hiszen őseink 
csodás tettei valamikor egéez Európa bámu
latát fel kel toll ék s vitézségük népeket és 
nemzeteket hajtott rabigába, sőt volt idő 
mikor íél Európa rettegett a magyar kard 
hatalmától — mégis a magyar történelemnek 
nincs dicsőségesebb, nincs szebb, nincs ma- 
gasztosabb korszaka, mint az a 48-as sza
badságharc, melynek felejthetetlen emlékeit 
évenkint együtt ünnepeljük a ceodás termé
szet ébredésével.

A Zrínyi-vár kisértete.
T örténe lm i rege.

Irta: K ő v á ry  O ttó .

Abban a szomorú időben, mikor a jó szom
szédok a szent István ölökét csákiszalmájának te
kintették s minduntalan idegen kezek tépegették 
a belviszályok által marcangolt testét, a gráci 
belső-ausztriai kamara is szemet vetett a buja- 
termékü Muraközre.

Az elidegenítésre megvolt bennük a jó  szán
dék, csak alkalomra vártak. Végre Zrínyi Péter 
ÍOKságravetésével ez is bekövetkezett s a kamara 
Würzburg kormányszéki elnökkel az élén rneg is 
ragadta az alkalmat s addig mesterkedett Bécs- 
ben, mig legfelsőbb helyen kivívta, hogy Zrínyi 
Péterné, Frangepán Katalin és leánya felügyelet 
alá helyezésének gondjaival a gráci kamarát bíz
ták meg.

A megbízatásnál fogva most már nemcsak 
az elárvult Muraköz birtokbavételének útjait
egyengették, hanem a Zrínyi Péterné által időköz
ben elrejtett családi kincsre is kezet akartak tenni. 
Ennek elérése céljából minden kieszelhelő módon 
megkörnyékezték Zrínyinét, de tervük hajótörést 
szenvedett az asszony állhatatosságán.

Hogy a kincset mégis megszerezzék, Würz 
borg ördögi praktikával rávett egy gyóntató atyái, 
ho8y a kincs rejtekhelyének titkát gyónás közben 
*eg>e ki Zrínyinéből я nekik árulja el. Ezen égbe

A magyar nép e harcban önönmagát 
múlta telül. S amikor letépte karjairól a 
rabszolgaság évszázados bilincseit, akkor tu
lajdonképpen fényesen beigazolta az egész 
világ élőit önálló, szabad állami élet folyta
tásához való jogosultságát.

Az olyan nemzetnek, mely egy porba 
tiport oroszlán módjára önkezével huzza ki 

1 testéből a beléje döfött tőrt és ereje végső 
; megfeszítésével talpra áll, hogy gyilkos ellen- 
ifele szemebe nézzen: az olyan nemzetnek 
!élnie kell és élni fog örökké!

Nincsen árvább, nincsen elhagyatottabb 
j nemzet a világon, mint a magyar!

Magános szikla módjára egyedül áll 
egy olyan tengernek a közepén, melynek 
örökké háborgó hullámai, minden oldalról 

I folyton hozzáverődnek s iparkodnak ledön
teni azt. De, bár évezredes fenállásunk alatt 
ezek a gonosz mau la tu hullámok már nem 
is egyszer, de többször át is csaplak fejünk 
fölött — a magyar nemzet mégis él és élni 
fog mindaddig, amíg a 48 as dicső esemé
nyek által sziveinkbe cseppegletett szab&d- 
ságszerelet szent érzése ki nem vesz belőlünk.

Egyetlen egy nemzetnek sincs olyan 
égető szüksége a szabadság iránti lelkese
désre, mint a magyarnak

Nálunk ez a lelkesedés egyenesen neni- 
zetfenlartó tényező.

Pusztán ez a lelkesedés s a szabadsá
gunk iránti végtelen rajongás az, amely száz
ezreket képes fegyverbe szólítani, ha ba|ban 
van a haza. S mert ime, állami önállósá
gunk, egzisztenciánk, nyugodt, csendes meg

kiáltó bűnt a páter tényleg elkövette s a kamara 
a titok birtokában a tömérdek kincset meg is 
szerezte, miáltal a teetben-lélekben megtört Zrínyi
nét földönfutó szegénnyé tették.

Az isteni büntetés azonban nem késett, mert 
midőn a páter, hitszegése utáni első vasárnap 
misézni indult s fellépett volna az oltár lépcsőjére, 
a hívek szemeláttára az oltár elsötétült és egy 
nagy csattanán után a páterről a templomi ruha 
lehullott, ő pedig fekete macskává változva kisza
ladt a templomból.

Az eset Grácban nagy félelmet okozott. A 
rémületet fokozta az újabb hír, hogy ugyanakkor 
Würzburgot a fekete macska teljesen szétmarcan- 
goila.

Ez a hir elterjedt az egész tartományban. 
Sőt átcsapott Muraközbe is, hol a nagy félelmet 
raegkettőztette az a szárnyra kapott hir, hogy a 
fekete macska a váralatti rejtekútban tartózkodik 
s éjjelenként kihallatszik a rémes nyávogása.

Tényleg, a nagy fekete macska, melynek 
nyelve a farkához volt nőve, a felbujtójának el
pusztítása után a Zrínyivár rejtekutjában húzódott 
meg. őrizte a családi kincs üres rejtekhelyét

A páter büntetése abban állott, hogy hét 
évig macskaképében, étlen-szomjan őrizze az 
általa elárult rejtekhelyét. Ezen hét év alatt ha
vonként, azon a napon, amikor a gyónás titkát 
elárulta, éjfélkor megjelenik a bosszúálló angyal, 
és lángpallossal addig üldözi, mig össze nem ros- 
kad és akkor nyelvét és testét összedarabolja.

élhelésünk függ ettől a szent rajongástól —  
kötelessége azt minden igaz magyar ember
nek, a maga szíve oltárán mennél bensöség- 
teljesebben, mennél odaadóbban ápolni.

A XX század modern 90Cialista és koz
mopolita elvei nap-nap után újabbnál újabb 
támadást intéznek e szent érzés ellen. E 
támadások ellen fel kell vérteznünk magun
kat s ne legyen magyar kebel, kit a táma
dások áldozatul ejtenének.

A közeledő ár egyre jobban fenyeget 
bennünket, de ép ezért építsük fel már most 
szivünk oltárán a szabadságszeretetnek azt 
a mentsvárát, mely majd szükség esetén 
minden támadás ellen megvédelmez minket.

A mindennapi élet gondjai 9 a megél
hetés ezerféle baja között sok magyar ember 
megfeledkezik azokról a ezent kötelességek
ről, melyekkel az ő édes hazájának tartozik.

Szép és nagy hazafias ünnepélyek, me
lyeken százezrek forrnak össze a múltak 
dicső emlékeinek felidézésében, hivatottak 
arra, hogy e kötelességek elhanyagolásának 
útját állják.

Az 1848-i nagy események évenként 
való ünnepélyes megülésének legnagyobb 
fontosságát is ép ez a körülmény adja meg 
s március 15 ike ép azért egyike nemzetünk 
legnagyobb hazafias ünnepélyének, mert egy 
hosszú éven át legalább ezen az egy napon 
zarándokol el minden igaz magyar ember 
a szabadságszeretet örök forrásához: az 1848-i 
események dicső szent emlékeihez.

Zarándokoljon el hát ma is e hazának 
minden magyar érzésű polgára e szent helyre 
szívja magába a szabadság éd« s éizilnreit

Az angyal eltávozása után pedig megjelennek 
méltó cimborái, az ördögök, széldarabolt tagjait 
összerakják s az első kakasszóra feléledve, ismét 
visszavánszorog földalatti rejtekhelyére, hogy a 
kincs üres helyét tovább őrizze.

A hetedik év végén is csak akkor szűnik 
meg a földi szenvedése s csak akkor mehet az 
alvilágba méltó helyét elfoglalni, ha árulása nap
jának éjjelén valami jó lélek megszánja s vizet 
önt a hét év óta viz után sóvárgó szájába. Ha 
ilyen szánó lélek nem akad, akkor a szenvedése 
ismét élőiről kezdődik.

Történt azonban jóidőre, a bünhődés utolsó 
hetedik évfordulóján, hogy egy vallásos vén asszony 
a haldokló szomszédja kívánságára papért ment 
s amint az egyik keresztútnál elhaladt, keserves 
macskanyávogás ütötte meg fülét. Mindjárt tudta, 
hogy ez elátkozott macska az. De jó  szíve (as 
akkor is rosszmájú emberek ugyan azt beszélték, 
hogy az asszonyi kíváncsiság) győzedelmeskedett 
félelmén, oda ment s minthogy látta, hogy szom
júság gyötri, a közeli mocsárból két markával 
vizet merített s a macska szájába öntötte.

Alig érintette a viz a macska száját, körü
lötte a föld megnyílt s az asszony rémületére a 
macskát szőröstől bőröstől elnyelte.

így szabadult meg a Zrínyi-vár a kísértettől 
s azóta a vár környékén elátkozott lélek nem mu
tatkozik többé. Azaz, hogy mutatkozhatik most 
is, csakhogy nem veszik észre.



S gyújtsa meg lelkében egyszersmind Hisszük, hogy a kérelem megtalálja az előfordul, hogy egyik-másik a máséhoz nyúl,
a negyvennyolcas Nagyok emléke iránti ke- utat a szivekhez s az egyesület tehet egy papjának tanácsa után nyugodt lélekkel log
gyeletének fáklyáit s azok lobogó fénye mellett lépést előre, nagy céljai leié. lopni a gazdagabbtól, mert hiszen papja sze-
fogadja mpg, hogy a magyar szabadság --------------  r'n* ez nem bűn, ez^rt bocsánat jár, csak
iránti rajongó lelkesedésének tűzét szívéből A nápsi П0Г. me8 KYónn* • •
kialudni soha sem hagyja s hogy érte, ha * Beigazolást nyert, hogy a templomszol-
szükséges, életét és vérét is feláldozza! | (Folytatás ée rége.) gát azért dobta ki Lajtmann, mert magyar

K elem en  F erenc. A muraközi s a hói vátországi horvátok érzelmű volt s vett helyette egy horvát ér-
--------------  között egy óriási nyelvi különbség van, úgy, zelmüt Beigazolást nyert, hogy Horváth Fe-

MíÍVÓQ7Pdplv Я uármpnvQ tfírfAhatflflfti javára ho8Y ezek úgyszólván meg sem értik egy- rencet kidobta a templomból, testvérét pedig 
mUftfdtBdltflJ d vdllllcyjc luuuuciuyci JdVdld. má8t Hjába is kezdenék hát az agitációt a templomban megpofozta Beigazolást nyert,

A statisztika évről évre kimutatja, hogy horvátul, meri ezt a muraköziek nem érte- hogy a haldoklónak azzal adta fel az utolsó 
a Duuántul legtöbb embert Zalavármegyé- nék meg. Ott túl a Dráván tudják ezt na- szentséget, hogy bet« gsegél Zalán képviselő 
ben ragad el a tüdövész. A vármegyei sajtó igyon jól, azért kezdték el azt a lassú, tárad- okozta. Mindezek után azt kérdem Lajtmann 
úgyszólván naponként rámutat ezekre a szó- ságos. de annál biztosabb munkát Át akar- Györgytől, hogy összeférik*löm к tartja-e papi 
moru számadatokra, amelyek hangosan ki- ják gyúrni horvátié a nép muraközi nyel- méltóságával,hogy a templomban \« rekedjék, 
állják a társadat ómnak, hogy ha útjába akar vét! Ez az a munka, ennek szolgálatába j pofozkodjék. hogy egy 77 éves emberi, ki 
állni a dcgenerác.ó ijesztő veszedelmének,jállóit Lajtmann György Elkezdte az iskolá 27 évig állolt az egyház szolgálatában, csak 
védekezzek a pusztító népbetegség ellen, ban, hogy a gyerekek már ott tanulják meg, I azért, meri m.:gy.«rérz«-ln>ü, kidobjon az egy- 
arnely a nyomorúság kunyhóiból az iszákos- bevitte a templomba, hogy a nép már ehhez ház« szolga álból s kenyér nélkül hagyja? 
ság és a bűn tanyáiról indul ki s vészes I szokjék hozzá, hogy idővel, ha majd a mai Iösszeegyeztethetem к lartja-e papi snéllósá- 
gyorsasággal terjed és pusziit. jfialalság íelserdül, már mind a horvát iro- Igával, hogy amikor az utolsó ken lel adja

A magyar társadalmat azonban nehéz dalim nyelven beszéljen, mrrt «?kkor le fog; fel, azzal vigasztalja a h »!dok lót. hogy beteg
megmozdítani, még nehezebb áldozatkész-j hullani az az egyedül* válaszfal, mely Mura- ségét a kerület képviselője okozta, mert arra 
ségre hangolni s a következetes munkának | közt Horvátországtól elválasztja s kik egyek s nem a másikra г-z vázolt ? Én azt hiszem, 
megnyerni. A tüdövész elleni védekezéshez lesznek nyelvben, egyek lesznek érzéseikben hogy főmagánvádló, maga is nemmel felelne 
pedig az emberbaráh célokért leik« sedő szív, is s meg fogják csinálni a Nagyhorvátországot! e kérdéseimre!
áldozatkészség és következetes társadalmi Ha átolvasták Önök igen t. Esküdt uraim Ezek után igen t Esküdt Uraim már 
munka kell, hogy a védekezés szükséges- az inkriminált cikket, megállapíthatják, hogy csak egy kéré-em van Önökhöz. Állítsák 
ségének tudata álhasson azokra a helyekre, itt tulajdonképen nem i** forog fenn rágni : szembe az ebben ; perben egymással szem- 
ahonnél a vész kiindul s megmenthessük rnazáe. Mert hal mi is az a rágalmazás? ben álló kél érdeket Az egyik érdek lesz 
azokat, akik még megmenthetők, megvédjük Rágalmazni annyi, miit valakiről oly tényt la magyar-ág érdeke, mert a két vádlottnak 
azokat, akik a veszélynek ki vannak téve állítani, mely valódisága es lén az ellen, ki- sem anyagi, -em személyi érdeke nincs e 
A társadalomnak önvédelmi harcra kell kel- ről állíttatod, büntető vagy fegyelmi eij,írást perbő* s e j>er előzményeiből; ők к zárólag 
me a legveszedelmesebb népbetegség ellen, von maga után, vagy mely azl a közrmgve- a magyarság érdekeiéri szállottak síkra, sze- 

Csodálatos, hogy ezt a nagy feladatot tésnek teszi kt. — Az pedig, aki az illír rezt«k maguknak kellemetlenségeket, izgal- 
épen vármegyénk közönsége nem méltá- nyelvet terjeszti, hogy hazafiad;.n, nem bűn maka* — ezzel -zemben áll a másik érdek: 
nyolla eléggé, holott a tüdővész napról napra telhető, s akiről ez állíUatik, nincs is kiteve aborválság erd«*ke, de egyutlai La > t manó 
szemeink előli szedi az áldozatokat. a közmegvetésnek. Ha val ki hazafiadat), Györgynek személyi érdeke is Mert ha baji-

A múlt évben végre megalakult a tüdő- > nem érez velünk, nem szereti nyelvünket, maiin György megnyeri ezt a pert, akkor 
vész ellen védekező varmegyei egyesület. А I faiunkat, hanem egy más nemzet fiának folytathatja tovább aknamunkáját háborítla- 
vármegye vezető férfiai. a főispánnal s az | vallja magát, az lehet kifogástalan becsületes nul, melyért meg ingja кирш jutalmát; ha 
alispánnal együtt, vették kezükbe a szerve-1ember, — csak nem magyar s az, hogy va- elveszti, Kolorból el keli távoznia, de majd 
zés munkáját Ezid ig azonban az egyesület laki nem magyar, — az nem hűn. gondoskodik róla a zágrábi szentszék, mely
nem lehetett semmit, mert anyagi eszközei] Ha azonban Önök Esküdt Uraim — őt márl.rnak fogja tek.illeni s megjutalmazza 
nincsenek, ezek nélkül ped.g az egész vár mit én ugyan nem hiszek — úgy találnák, valami z.-dror, horvátországi plébániával, 
megyére kiterjedő szervezetet sem lehet hogy rágalmazást vagy becsületsértést tar- Arra is kérnem kell Önöket igen t. 
megalapozni. talmaz и cikk, úgy azérl kérem a vádloilak Esküdt Uraim, hogy ne hagyják magukat

Zilavármegye alispánja a társadalom felmentéséi, mert állításaikat bebizonyítotiák. félrevezetni a lőmagánvádló politikai szerep- 
részvétének és áldozatkészségének felkeltésén Hogy Lajtmann az «Hír nyelvet terjesz- lésétől. Úgy akarja működését feltüntetni 
s az anyagi eszközök megszerzésén fáradó- jtette, azt bebizonyítottuk Most térjünk ál most, hogy ez nem a borválság érdekében, 
zik. Ezt a nemes törekvést szolgálja az a arra, hogy miért vitte, illetve juttatta a gyér hanem a néppárt érdekében történi. Ez azon- 
nagyszabású mflvészestely is, amelyet már- j mekekel horvát iskolákba, zárdákba. Kétség- bau cs к .«rra volt jó, hogy pmt hintsen 
cius hó 22-ikén Zalaegerszegen rendeznek. | leien, ugyebár, azért, hogy majd ha elvégez vele az emberek szemébe, hogy politikai mű- 

Az estély műsora tényes ieaz. Olyan lék Zágrábban iskolaikat s visszajönnek majd ködösével még jobban magához edesítse м  
művészi erők szerepelnek, akiknek neve é s , Muraközbe, mint ügyvédek, orvosok stb. le- embereket s a politikn ürügye alatt meg- 
nagy művészi tudása biztosítják a sikert, gyenek neki hűséges munkatársai a nagy- nyerje őket a maga nigyhorvát eszméinek, i 
Meiszner Dénesné Bligh Eldina úrasszony,!szláv eszmék terjesztésében s Muraköz el- Amikor meghozzák a verdiktet Esküdt 
aki Joachim mester egyik legkitűnőbb tanít horvátosításában. Ugyanezt a célt szolgálta uraim, kérem Önöket, gondoljanak arra, 
ványa, heg düszámokat ad elő, M kovich annak a történelem könyvnek a terjesztése hogyha a vádlottakat elitélik, szabad lesz a* 
Zóra urhölgy, zenetanárnő kíséretével, ür. is, mely minden sorában н magyarság ellen útja Muraközben a horvát izgatásnak. Senki 
Orava Zsigmondné, Bodó Klára úrasszony, j izgat s melynek egész tartalma Muraköznek sem fog merészelni szót emelni ellene, mert 
nagynevű budapesti hangversenyénekesnő Horvátországhoz való tartozandóságáról beszél félni fog hogy úgy jár mint mi hogy éti
két számot foglal le. Deák István, Magyar- Ezek után állérve a vád lobbi részére, télik érle, — ha azonban benüuket felmeu- 
ország egyik legelső gordonkaművésze, a nagy beigazolást nyert, hogy Lajtmann György azl lenek, mi megerősödve m kedvvel bizalom- 
Popper tanítványa, szintén részt vesz az es- hirdette a templomban, hogy milliomostól mai a függőién magyar bírák iránt fogjuk 
télyen. Dr. В illa János nagykanizsai orvos, 30 К-át lopni bocsánatos s nem halálos bűn. folytaim küzdelmünket ott ahol elhagytuk!
jeles zongoraművész, dr. Oraváné úrasszonyt Ez nem népnevelés, hanem a népnek a rossz __________’
kiséri, de önálló számmal is szerepel. Kelely útra való csábítása. Ha intelligens emberek W n  i i\ у  ™ ™ i tí Lr
Ármánd lapszerkesztő prológot szaval. társaságában magyarázta volna Lajtmann, 14 L L  U Л Г ™ ^

Árvay Latos alispán, mint a tüdővész hogy mi a halálos s mi a bocsánatos bün| A  m A r t i r  i e l ö t t e k h c z
ellen védekező vármegyei egyesület elnöke, a vallás-erkölcs szempontjából, még megbo- _  A La tm[ nn й ,hen
a meghívóhoz meleghangú kérelmet csatol, csalható lett volna, de a tudatlan népnek a < j gy >en.
amelyben arra kéri azokat, akik az estélyen azt mesélni, hogy milliomostól 30 K-átlopni ВйпТет 'вЬнмЬя A Нагл védelme
nem vehetnek részt, hogy a belépő jegy szabad, csak megkell gyónni в meg lesz Bia. ki éd esu^J aÍ  tépni, rúgni hagyj»,
megvállá-'a címén támogassák az egyesüle- bocsájtva, ez már bűn, mert az az intelli- Becateien mostoha
tét я küldjék meg a belépő jegy árát Hutter gens ember azért nem ment volna mindjárt M*ty*r bíróságunk fején  korona,
Ferenc vármegyei irodaigazgntó címére. lopni, de a tudatlan nép, kik között bizonv 1 Лogy ér*ett' -

» ИлжнажвгеМго, nemsetbeoaúlésn

Csáktornya, 1914. március 15.____________________ »MURAKÖZ«___________________________ ____ 11. aifrnv
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Csáktornya, 1914 március 15 MURAKÖZ 11. szám
Hóditá meg egy tért.
Ti mártlrjelöltek • Zrínyi és Pataki 
Titeket bkbéroz ma minden magyar,
Vörös czeruzátok ezentúl ae tűrje 
Ha a honnak bárki ártani akar.
Legyetek caak résen, rút varjak kárognak 
S vészjóslón keringnek szép hazánk fölött, 
Zászlóval a kézben járjatok elől csak 
Honát féltő nép áll hátatok mögött.
Biró ítélete diadem tinektek,
Honvédén erénye érdemjeletek,
Á alapot lenget ma a Haza felétek 
Éltessen az Isten soká bennetek!

Zom bor у Gyula.

—  A  főispán Nizzában. Sipeki Balás 
Béla dr., Zalavármegye főispánja, nejével 
rövid tartózkodásra Nizzába utazott

—  Rendkívüli vármegyei közgyűlés. Mint
hogy a községi és körjegyzők illetményeinek 
szabályozása tárgyában hozott 1913. 60 t. c. 
végrehajtásával kapcsolatos körrendelet értel
mében szükségessé vált munkaiatok hosszú 
időt igényelnek: rendkívüli közgyűlést hívtak 
össze március 16-ikára, melynek tárgyát a 
becslő bizottsági tagok megválasztása fogja 
képezni.

—  Eljegyzés. Odor Gyula kir. segéd- 
tanfelügyelő jegyet váltott Matolay Etelkával 
Nagykanizsán.

—  A  pécsi pör utóhangjai. A pécsi pör- 
nek következményei sajátságos formában 
nyilatkoznak meg. Ahelyett hogy Lajlmann 
György Muraközből elkotródnék, aláírásokat 
gyűjt, nem tudni mi okból. Ahelyett, hogy 
elhallgatnának azok, akik eddig a hullámo
kat felkavarták, brosúrát készülnek küzdeni, 
melyből a közönség »elfogulatlan« feljegy
zések alapján, »tárgyilagos« képet szerez a 
per lefolyásáról. S mindezek tetejében azon 
fáradoznak, hogy a Cecilia egyesület egy pár 
napos tanfolyamot rendezzen Csáktornyán a 
muraközi kántorok számára, hogy a temp
lomi uj, értsd illír énekek betanítására őket 
beoktassák; s gyűjtenek a Hrvatskában a 
horvát saborban elhangzott interpellációból 
kifolyólag egy, Drávavásárhelyen felállítandó 
horvát tannyelvű iskola felállítására. Az első 
adomány, 10 K, már befolyt erre a célra. 
Ez iskolának felállítására reciprocitásból re
mél engedélyt a naiv »pravaä iz pokrajine« 
azokért a Julián-iskolákért, melyekért a ma
gyarság megmentésére horvát területen állí
tottak fel

—  A  nagykanizsai szemkórház. Tehát 
a nagykanizsai szemkórház meglesz. A ki
küldött bizottság a kiszemelt telket megte
kintette s a felterjesztett jelentés alapján 
Grósz Emil dr. egyetemi tanár, trachomaügyi 
kormánybiztos leiratot intézett Nagykanizsa 
polgármesteréhez, mely szerint a jelentéshez 
a maga részéről is hozzájárul s sürgeti, hogy 
a város lásson hozzá a telek megszerzéséhez 
a a kórház mielőbb való felépítéséhez. Érte
sülésünk szerint a szemkórház praxisába az 
összes szembetegségeket veszik fel s külö
nösen a szemoperációra fognak nagy súlyt 
helyezni. Trachomás betegeket csak mérsé
kelt számban fognak a kórházban elhelyezni.

—  Királyi kitüntetés. A magyar keres
kedő világ egyik kiváló tagiát Mautner Ödön 
niagn agy kereskedőt és törvényes utódait ölel 
sége a magyar királyi fölvmüvelési minisz
ter ur előterjestésére díjmentesen a magyar 
nemességgel Jánoshegyi előnévvel tüntette 
ki Ezen kitüntetés általános rokonérzéssel 
találkozik, mert Maulhner Ödönnek a hazai 
Megtermelés, magkereskedelem és kertészet 
terén elért sikereit jutalmazza. Megbízható* 
algáról ismert cégének, amely az idén ün

nepli 40 éves évfordulóját, sikerült a kül
földön is kivételes eredményeket elérni. Nagy 
segítsége van az öreg, de még mindig fiatal 
Mauthner-nek két fiában Mauthner Alfréd és 
Mauthner Pál-ban, akik szintén páratlan 
szorgalommal és nagy szaktudással viszik 
tovább előre e világhírű céget előnyére és 
díszére a magyar kereskedelemnek.

—  Nyilvános köszönet. A helybeli első
fokú iparostanonciskolába járó tanoncok ma
gyar nyelvbeli előmenetelének megjutalma- 
zására a Csáktornyái Takarékpénztár 30 s 
a Muraközi Takarékpénztár 20 К-t volt ke
gyes a gondnokság rendelkezésére bocsátani, 
amiért hálás köszönetét mond Graner Miksa 
gondnok.

—  Köszönetnyilvánítás. Morandini Bá
lint úr a Csáktornyái első iparos temetke
zési egyesületnek 60 koronát volt szives 
adományozni, miért is a fenti egyesület há
lás köszönetét nyilvánítja az elnökség.

—  Eljegyzés. Herlinger Ernő jegyet vál
tott Frieórich Elzával Szentelekről.

—  Adomány. A Muraközi Takarékpénz
tár 80 s a Csáktornyavidék Takarékpénztár 
40 К-t volt szíves adományozni a Csáktor
nyái Kér. Nőegyesületnek, melyért hálás kö
szönetét mond Ozv. Bernyák Károlyné, elnök.

—  Alkoholellenes előadás. Az alkohol 
terjedése ellen országos liga alakult a fővá
rosban, melynek tagjai időközönként kiszáll
nak, hogy előadást tartsanak. Csáktornyán 
is lesz ily előadás. Az egyesület titkára, 
Kristóf Domokos, érkezik le Csáktornyára 
március 24-én s a növendékek részére, mi
niszteri rendeletre, délután 3 — 4-ig előadást 
tart. Folytatólag a nagyközönség részére is 
hajlandó tartani előadást az alkoholizmus 
kérdéséről. Ha jelentkező közönség lesz, ak
kor Kristóf Domokos titkár d. u. 5— 6 -ig 
tartja meg előadását ugyancsak a tanító
képző-intézet rajztermében.

—  Helyreigazítás. A folyó hó 4-én a 
városháza tanácstermében lefolyt ünnepély
ről szóló tudósításunkba rossz szedés követ
keztében értelemzavaró hiba csúszott be, 
amit ezennel helyreigazítunk. Eszerint a nem 
hivatalos tisztelgések során a járás hatóság 
részéről, Szalmay József főszolgabíró úr üd
vözölte a kitüntetett tanítókat.

—  Felvételi pályázat. A vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. Miniszter Urnák 21403 
sz. rendelete értelmében az 1914/15 iskolai 
évre a Csáktornyái m. kir. áll elemi népis
kolai tanítóképző intézel I osztályába össze
sen 36 növendék vétetik fel és pedig teljes 
fizetéses helyre 18, féldíjas helyre 8 , ingye
nes helyre 4, készpénzsegélyes helyre 2, 
segélynélküli bejárónak 4 növendék. A teljes 
fizetésesek 30, a féldíjasok 15 К-t fizetnek 
havonként köztartásdíj címén az intézet 
pénztárába. A készpénzsegélyes havonkint 
15 К ösztöndíjat kap A kérvényhez a kö
vetkező okmányok csatolandók 1 ., születési 
bizonyítvány, 2 ., iskolai bizonyítvány a meg
előző évről és a f. é. értesítő, 3 ., tiszti or
vosi bizonyítvány a folyamodónak a tanítói 
pályára alkalmas voltáról, 4 ., segélykérés 
esetében hiteles községi bizonyítvány a szü
lők vagyoni állapotáról s a kiskorú gyerme
kek számáról hiteles családi kimutatás. Csak 
oly éptestü és zenei hallással bíró tanulók 
vétetnek fel, akik 14 életévüket már betöl
tötték, de 18 évesnél nem idősebbek s akik 
a polgári vagy középiskola 4 ik osztályát 
sikeresen elvégezték. A végleges felvétel az 
intézeti orvos véleményétől s az ének-hal- 
lásbeii vizsgálat eredményétől függ. A vallás-1

és közoktatásügyi m. kir. Miniszter Úrhoz 
címzett folyamodványokat az előirt okmá
nyokkal együtt 1914 május 31-ig kell a 
Csáktornyái m. kir. áll. el népiskolai tanító
képző-intézet igazgatóságánál benyújtani a 
folyamodó lakóhelyének, az utolsó posta és 
vármegye feltüntetésével. Csáktornyán. 1914. 
március 5-én, Zrínyi Károly igazgató.

—  TŐ2. Damásán a múlt héten tűz volt. 
Vrban István háza gyulladt ki, ami a ház- 
tuladjdonosnak 4000 К kárt okozott. A kár 
biztosítás folytán megtérül.

—  Bútorcsarnok-szövetkezet. Budapest, Vili. 
üllői ut 18. és Vili. Józeef-körut 28. Magyar ipar
művészek eregeti tervei alapján készült, modern 
bútorok és teljes lakberendezések. —  Az ország 
legrégibb és legnagyobb lakásberendező szövetke
zete, fennáll a budapesti asztalos ipartestület véd
nöksége alatt két évtizede. Állandó kiállítása 120 
mintaszobával a főváros elsőrangú látványossága. 
Csarnoka nyitva reggel 8 órától esti 8 óráig.

—  Közgyűlés. A helybeli Muraközi ta
karékpénztár rt. február hó 28-án tartotta 
meg 33-ik évi rendes közgyűlését. A köz
gyűlésén Mózes Bernát intézeti aligazgató 
elnökölt. Az elnök a megjelent részvénye
seket meleg szavakkal üdvözölte, majd a 
múlt évi mérleg-és eredményszámlát terjesz
tette a közgyűlés elé, amit az egyhangúlag 
tudomásúl vett. A közgyűlés tudomását vet
te az igazgatóság és feiügyelőbizottság jelen
tését és a feimentvényt az igazgatóságnak 
és felügyelőbizoltságnak megadta. Az elért 
56126 38 K. nyereség hovaforditása iránti 
igazgatósági tavaslatot a közgyűlés egyhan
gúlag helybenhagyta. A nyereség felosztása 
a következő: 600 drb. 500.-koronás névér
tékű részvény után osztalék a 55-korona 
К 33,000- A rendkívüli tartalékalap gyara
pítására 6000 korona. Az igazgatóság 10%- 
os javadalmazása 5200 K. A tisztviselők 
és a szolga jutalmazására 3350, jótékony 
és közhasznú célokra 750 K. fordulatot!. A 
jövő év számlájára átvitel 7826 38 K. Az 
alapszabályok értelmében az elnök, igazgató, 
aligazgató, négy igazgatósági tag, valamint 
a felügyelőbizoltság egyévi működési ideje 
lejárván, a közgyűlés a választást megejtette, 
amelynek során elnöknek Horváty Lajost, 
igazgatónak Morandini Báliutot, aligazgató
nak Mózes Bernátot, igazgatósági tagoknak 
Gráner Mórt. Morandini Románt, Neumann 
Samut, Prusatz Alajost, a felügyeiőbizotlság- 
ba dr. Viola Vilmost elnök, Neumann Si
mont, Zoór Dénest rendes, ifj. Morandini 
Bálintot és Neumann Vilmost póttagoknak 
továbbra is egyhangúlag megválasztotta. Az 
inditvánjok során dr. Hídvégi Miksa részvé
nyes elismeréssel emlékezik meg úgy az 
igazgatóság és felügyelőbizotttság valamint 
a tisztviselői kar szorgalmas és eredmes 
működéséről; különös elismerésre méltatja 
pedig Baumann Zsigmond intézeti főköny
velőt, aki a múlt évben ülte meg 25 éves 
évfordulóját intézeti működésének, amely idő 
alatt buzgóságának, kiváltó szakértelmének 
számos tanujelét adva, az intézet érdekeit 
mindig szivén viselte. Ezt a közgyűlési jegy
zőkönyvben különösen kiemelni és megörö
kíteni kéri, amit a közgyűlés általános he
lyesléssel vesz tudomásúl. Az elnök a meg
jelent részvényeseknek ismételt kösönetet 
mond megjelenésükért és az ülést bezárja.

—  A l állam a vakokért. Miniszteri ren
delet érkezett le a törvényhatósághoz, hogy 
a vármegye területén élő, testi és szellemi 
képzetségüknél fogva kiképzésre alkalmas 
vakokat írják össze, hogy azokat elhelyez
hessék.



Sve poSiljke, kaj se tide zadr- 
ia ja novinah, se imája pos- 

lati na ime uredhika vu 
Csáktornya

Izdateljstvo:
knjiiara S tra u sz  S an d ora  
kam sepredplate i obznane 

poáiljaju.

X X X I . god, tedaj. Csáktornya, 1914. marciuáa 15-ga.

MEDIIMURIE
na horvatakom i magjarskom Jailku Izlazail druitveni, znanatvani i povutljlví Hat za pák

Izlazi svak i tjeden jedenkrat i to: sv a k u  n edelju ._________

Na celo l e t o ....... 8 kor
Na pol leta ............4 kor.
Na éetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koätaju 20 fill

Октане te pelei pegodbe I fai

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

Snrtdnik :
P A T A K I V IK T O R .

I*d*telJ i vlMtnlk
S T R A U S Z  S Á N D O R

Wied herceg vu Triesztu.
1фк svakoga kralja, lak i Wied hercega 

s velikom paradom su Cekali i gori pnjeli 
vu Triesztu. Herceg |e nad Drezdu, Müuc 
hen, Salzburg i prék Villacha doáel petoga 
marciuSa ob deveti vun na trieszki Staats- 
bahnhof. Kad je hercegov vlak doletel od 
Operua na varadki hatar, na Molo Santa 
Theresan postavljem stuki su dvajstiCetmput 
slavni ogenj dali. Zatem su odmab na la- 
borskaj lad jaj se oglasiii Stuki. Célt varad 
je lépő nakmCeni bil. Na svakoj hi2 i je zas- 
(ava bila i vnoZma nuroda se Zurilo na j 
Staatsbahnhof i proli morskomu postajaliSCu. 
Na kolodvoru su nazoCni bili: Hohenlohe 
herceg, lsztrije i Trieszt varasa predstojnik, 
Löffer Ferenc admiral, vu Triesztu leZeCemj 
ladjam zapovednik, Hinke general, Kudelka 
admiral, od taborskih Iadjah svi zapovedm-; 
ki, varaski poglavari i albanski postaink! 
su Cekali novoga albanskoga vlndara.

Po deveti vuri nekojo minutu potiam 
je doletet hercega zosebm vlak na kolodvor. 
Na Molo Santa Theresa odredjeni Stuki opet 
su snoviC stocetiriput ognja dali. Na peronu 
CekajuCi velikaéi, poglavari i stanovmki slav- 
no su kriCali »hurra!« kad je herceg sme* 
juC vuu stupil iz kuCije. Najpredi je pomo- 
gel Zeni doli dojti, koja je lakodjer veselo 
pozdravila obcmstvo. Zatem je Hohenlohe 
herceg s nekojom réCjom pozdravii novoga 
vladara i prekazal inu je tamoSnje velikaSe. 
Herceg je svakomu ruku dal, onda pák je 
stupil pred 97-ga regimenta tam postavljenu 
kompaniju. Kompamja je nanizila od regi 
menta zastavu, banda pák je predi nemS- 
koga, potiam pák osztrák himna zaigrala. 
Wied med velikun kriCom i veseljom ie

stupil vu automobil i med pukom je od- 
peljal se vu morsku postajaliSCe. Pri Híva 
Francisko Josepho nakmCeni motor Cun 
Cekal, na kojim se je odpeljal na Taurus 
taborski jacht. Ovdi su opet nazdravili. 
hercega, koj je odmah na razpravu pozva! 
zapovednika. Taurus jacht opoldan je osta ; 
vil Trieszta.

Vu Albaniji joS smirum se buniju ij 
protcátéraju najmre pák vu Elbaszan oko*| 
lsei proti kersCanskomu vladaru. ViSe obCi-, 
nah, vu kojih mohamedani stanujeju se jej 
sbunilo Podiednoma tu i tam krvne hitke | 
trajaju. Vu Elbaszan okolici su sve Zeljez- 
mce gon strgali i uniSlili. Med Durazzo i 
med Valonom su telegraf i telefondróté sve 
strgali

Poleg epiruszkih bunah med vladari 
razprava traja. OdluCili budeiu, da sami 
europeiski vladari budu tam red iiapravib. 
Vu Epirusz i okolicu medjunarodnu ?olda-i 
Ciju budu poslali. To najbolje San G uliano 
taljanski od svuneSniib poslov minister z«h 
téva Albania joS neima so'daíiju, albanski \ 
Zandari pák sami nikaj nemorejo proti bún* j 
tarom, koji su s dobr m omZjem oburuZeni. 
Europeiski vladari su obeCali hercega, da 1 

kad vu Durazzo dojde scélom jakostjum ga 
budu podpirali. Bez öve podpire herceg Ы 
jako vu zloCesh poloZaj doSel, jerbo bez! 
soldaCije nili on nebude mogel uikaj vei;ко 
zapovedati buntarorn. Od druge strani pák 
su zapovedali grkom, koji sad joS vu Alba- 
niji stanujeju, da do marciuSa 15-ga naj 
doli denejo oruZje i naj budu podloZni Wied 
hercegu, all pák se naj vunpobereju iz AI 
banije, drugaC je s oruZiem budu nato 
presi lili.

Márciusa Cetrtoga vu Durazzo prijeli su

dva navadne srbske tergovee, pri kojih su 
vise bombih i vnogo dinamita naSh. Так 
mislijo, da su to né tergovei, neg srbski 
officiri, koji tam Spijoniju i buntaju naroda. 
Buntovnike pred soídaCki sud budeju preds- 
la vili.

íz Pétervara piseju, da i ruski car je 
itak nazadnje dozvolo dal, da Wied herceg 
bude albanski kralj. Zavezda tak slojiju 
stvari I ako grki nebudu se suprotivili na- 
üalje, mir búdé naslal vu Álbaшjt. Ali как 
se sve to vidi, Wied herceg joS vnogo bude 
pretrpel I vnogo posia bude imel. doklam 
inu vu njegvim orsagu stalni mir se nas- 
Uni M: mu Zeljimo lo, как najpredi

Peőuhski sud.
Da |e pecuhski sud tak lépő se dovr- 

Sil, po jedni strani je dr. Rosofszky Elek 
fl kalijuSu treba zahvaliti, koj je, kakti bra- 
niteij svojim lépun govorom dokazal sudbe- 
nomu slolu I priseZmkom, kakvo buntariju 
délaju nekoji kapelani i administraiori vu 
Medjimurju. Ravno zato céh govor budemu 
pr^d naS narod predstavili.

Blagorodan kraljski Sudbeuistol! Рой- 
luvani priseZniki! Jeden posel, jedna stvar 
stuji pred Vami, kakov posel, kakva stvar 
je morebiti jós né doSla narazpravu pred 
Vas. Pred pnseZuike s vekäinoma taiíve 
stvari spadaju, kője proti CloveCjemo Zivle- 
nju su zagreSde, ili pák takve, kője su vu 
novmah nekoga vu poSteuju uvredile Na$ 
posel takodier pod ovu drugu stvar spada, 
jerbo neSCi misli, da smo ga uvredili. Ali 
ovu je óisto dniga stvar, jerbo tu néje od 
poStenja réC. neg je od Zivota i od blaga. 
2ivot je : — Medjimurja Zivot, blago je:

Zgodba Eötvös Karla.
Zgodilo se je jeuput, da je kraij sve 

ablegate od léve stranke dal dozvati gori 
vu BeC pred sebe, gdé je nje onda — za 
kaj, zakaj né — srdilo i nemilosrdno zaS- 
potal. 1  doslno su po tóm stupali nádi zas 
tupmki dőli po stupah iz kraljske dvorane 
Isii su do jednoga prvoga hotela u blizini, 
i tam se svi tiho sposjeli okolo stolah.

Med opozicijoj je ouda bil takaj glaso- 
viti, trdi magjar, govornik i marljiv opozi* 
cijonar, vodja léve stranke: Karel Eötvös. 
On рак je zakasnil, da ide z ablegatirn vu 
BeC pred kralja. Zakasnil je zavolju jednoga 
silnoga posla. Bilo mu je iz srea Zal, da 
se takaj i on nemre kralju predstaviti. Na- 
zadnie se je nikak ni mogel zdrZati doma, 
—  mora da i on odide za drugimi. To si 
ravno niäCe nebi Zelil, da bi svi drugi ab- 
legati bili pohvaljeni, i na dvorni obed póz 
vaui, зато  on né Taki sí sedne na brzo 
vlak, i odjuri z vlakom vu BeC.

Bil je veC grdo zakesnul, jerbo drug« 
abiegati su veC svi do jednoga se raziáli.

Ali sve ovo je ni baS EötvöSa jako paCilo. 
Kaj more, se Zűri po stupah gór u dvorariu... 
Pita ga kralj :

—  Kaj hocete?
— VeliCanstvo! Ja lakaj spadam к 

opoziciji. Nekoliko sem brS zakasnil, pák 
sem зато ve mogel dojti . . .  — izmuca 
Eötvös.

— A tak, i vi? Onda me morale sada 
posluSati. —  Ovak je rekel kralj i poCel 
ovde sipati svojega srdt na ablegata. Sve 
mu je nabrojil, povedal, preSpota', как i 
one druge.

Lahko si sada mislimo, da se je dalje 
ablegatovo lice ni drZalo na sméh. Zlovol- 
jan i do kraja prevaren, do vuh Crlem как 
pijan je stupal pomali dob po stupah. Kada 
je veC bil vani na ulici, je ni znal kam bi 
iSel ? Pák se jenput за то  neCesa zmisli i 
ide do prvoga hotela, как je to pri able- 
gatih obiCajno i on, né da bi znal, da .̂ u 
veC tam nutri prijatelji, gdé se Zalostiju.

Kada je stupil vu hotel, su ga taki 
spazili svi drugi zastupniki, te se mu zabe 
zekjenomu svi poCeli veselo smijati, ar su

svi dobro poznali svojega v téza i dobro su 
I nadalje znali, zakaj se je dopaSCil zanjimi?

Ab pri je, как bi se ova komedija dalje 
tirf.la, vezda najenput poCne Eötvös pripo- 
vedali jednu svoju pripovest, kojih je on 
uvék imel pane Zepe PoCel je pripove- 
da vati :

»Vu vremenu Marije Terezije je bilo. 
Vu starim Budim je onda bivala jedna za- 
la Zidovska devojka. Ova devojka se je 
hotela prekrsliti, jerbo — zaljubila se je 
smrtno vu jednoga krSCanskoga feá deCka. 
Onoga deStriktuSa Zidovske vere i erkve 
predstojniki su pák bili segurno svi trdi i 
poboZni izraelci; pak su na jedni erkveni 
sednici jednoglasno skriCab, da devojki ng* 
dar nepodpiSeju dozvole, i da nikada nep* 
rivoliju, da bi si ona zela jednoga krSCans
koga deCka za muZa.

Puci je lo né bllo dosti. Nikak se ji 
je ni sve lo dopadalo. Néje mirovala, svi- 
kak je probala, ali sve |e bilo zabadav. 
Nazadnje je odiSla gor vu BeC do cesarice 
i kraljice Marije Terezije. Tam je visoki 
Zenski puca sve povedala, i zatuZda bei-
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Magyarskoga orsaga jedna lépa okrajina: 
Medjimurje.

Zakón tak govori, da takve stvari se 
pred sudbenim stolom, pred prizeániki mo- 
raju razpravljati, to je vu ovim poloíaju 
morebiti nam na veliki kvar. Kvar pák nam 
je zato, jerbo gde Medjimurske novme ízha- 
jajo, tarn poznajo Ijudi kakov 2 ivot je vu 
Medjimurju, tam bi паз le2 i prirazmeli как 
tu, jerbo vi gospoda priseSniki dalko 2 ivite 
od Medjimurja, dalko 2 ;vite od narodnosti, 
vi vu takvim polo2 aju 2 ivite gde néga na
rodnosti, gde svaki Clovek jeden tak, как 
drugi jednako ljubi i poátuje svojo domo- 
vinu. Vi fete vu takvim polo2 aju, как on 
zdrav Clovek, kői ljudsko nevolju зато od 
drugoga Cuje, ali sam ju ne Cuti. Zato vas 
molim, probajte svoju Cullivost vu takov 
polo2 aj sloíiti, как dibi vu Medjimurju 
2 iveli.

Premislite ai. da tam na granici, gde 
od jednoga kraja horvatska, od drugoga Sta- 
jerska név ólja grozi se orsagu, stojijo (Ívé 
peráone na baáCi, kojirn je jedna najteíeSa, 
ali s jednom réCjom i najlepáa du2 nost : 
drobnu deCicu vuCili na sve. kaj je dobro 
za duáu, za télo i za naáu lépu domovinu. 
ObtuSeni bolje braniju tam orsaga, как céla 
armadia za hiljada Sluki. Oni odgajaju naáu 
deCicu, как treba svoju domovinu ljubiti, 
oni se boriju za Magyarski orsag i za mag- 
jarske pravice, moreb ti bolje, как jeden 
oroslan.

I kad mi sdalka vidimo, da njihova 
muka, njihovo teSko delo veC ima uspjeh, 
tojest kad vidimo da njihove praviCne réói 
i praviCen navuk se je veC zatemeljil ta- 
moánjemu narodu vu .srdce i vu duáu, doj- 
de snenada jeden zagrebaóki plebanuS. koj 
bi ovim vu ovi teSkoCi s célom jakostjum 
napomOv' moral biti, mesto toga, da bi mir, 
ljubav I radost uazvéSCal, росте bunili na- 
roda, poéme ruádi sve onu, kai su drugi 
s.elikim trudom i s velikim ierplenjom za- 
zidali. Vu ime Boga i vu Íme vere росте 
takve nivuke lak vu cirkvi, как i na vulici 
razSirjavati med narodom skojemi navuki 
izdaje svoju pravu domovinu. Naái domo- 
rodci branili su se jedno vréme proli izdaj- 
mku, ali kad su vidli da po ovim putu 
svoj cil nemoreju postiCi. pograbili su za

srCne predslojnike. Marija Tereziji se je puca 
dopala.

— Vrla puca si. Idi samo dimo, do- 
bila budefl как najprije za mu2 a onoga, 
kojega najbolje ljubiá.

Devojka je potolaSjena odiála uazaj vu 
Budin, a cesarica pák je predsebe nutri 
dala dozvati svojega komiáara.

— Drugi gróf, — je rekla Marija Te 
reziia к komiáaru — idite laki vu 
start Budin, spreiáCite svaku íalingu, i ako 
bi predslojniSlvo bilo krivo, tak onda mi 
je kaítigajte po zakonu i po példi.

Gmf korniSar-poslauik je laki odputu- 
val vu stari Budin, i pred sebe dal najpredi 
dozvati predslojnike.

Devet Clovekov vu fraku se je posta- 
vilo pred njim.

Pita jednoga gróf:
— Devet vas ga, svéh skup Jordan?
— Né, desel nas je. Momáa ga ran 

ve né tu. OdiSel je vu Peát na sejem!
— Dobro! — je rekel grot, i poéel 

célo stvar preiskavati, nazadnje je doáel na

pero i spisali su vu novine, da céli svét 
zna kakov Clovek je doáel vu Medjimurje i 
kakov cil ima. Как oroslan pograbi nemi- 
losidno onoga, koj mu mlade bantuje, tak su 
i ovi vu veliki sili pograbili pero, da nam 
na glas daju: vu pogibelji je domovina! 
Budite nam napomoC!

SluCajno vu Medjimurju je takov polo- 
2 aj, da kakti politiCni okrug pod Magyarski 
orsag, a vu cirkvenim poslu pák pod zag 
rebaCku biákupiju spada. Zalostno je i to 
megjimurCanom, jerbo oni kakti dobra deca 
svoje domovine sduáom i stélom su za 
Magyarski orsag. NeCeju oni Cuti od toga, 
da bi je od Magyarske zemlje gda odru2 ili. 
Opet odruge strani Horvatski orsag smirum 
blodi i senja, da Medjimurje se pod Hor- 
vatsku тога raCunati. To je ona zanimivost, 
gde se Magyarska s Horvatskom podjedno- 
ma treska Da рак se to more dogadjati, iz 
Zagreba takve sveCenike poáilaju vu Medji
murje, kojim je vu putnicu zapisano, da 
msdjimurskoga puka morajo na zagorce 
preobrnuti Dakle ovi sveCeniki su zato tam 
poslani, a né zato, da Bogu i Magyarskomu 
orsagu slu2 iju. Zagrebu su to jedni, jedini 
pomoCniki.

Medjimurskoga naroda poelovica ovak 
govori: »Svét je po popi gori doáel, svét po 
popi dőli bude doáel!« Mi znamo, da to 
néje istma, ali i to znamo, da pop najbli2 e 
stoji к narodu. Narod se zaufa vu svojega 
sveConika i ako on hude navuke deli med 
svojemi ovcams, neftéi тога biti, koj naroda 
rezsvéti.

ZigrebaCka nadbiákupija po cirkvenim 
putu sa sveCeniki hoCe medjimurski narod 
к Horvatskomu orsagu preklopiti i ravno 
svrho toga ovim jezavodju Lajtmann György 
kotorskoga administratora postavil. Zagre- 
baCka biákupija niti svéCom za ov posel 
nebi bila mogla boláega Cloveka najti, jerbo 

jLajtman, kakti medjimurski rodjenik svojom 
lukavnom panietjom vu ime vere poCel je 
najpredi illirske pesme i molitve rezáirjavati, 
da stém skim bolje preklopi Medjimurje к 
Horvatskoj.

Ako Lajtmann nebi biI drugo nikaj 
zapoCel vu Medjimurju, как to, kaj su sad 
poáteni svedoki posvedociii, da vu ákoli 
illirski vuCi katekizama, illirski popévá vu

to, da je zaista svemu krivo зато predstoj- 
mátvo.

Taki je zapovedal hajdukom, da naj 
na svakoga predstojnika vudriju taki vruCih 
dvajstipet batin, i joá, da naj taki o2 eniju 
pucn z onim katolickim deCkom.

Predstojniki su on dan svi prevarjeni 
i áantavi se sporaziáli na dóm, a gróf pák 
se je baá pripravljal, da se odpela nazaj 
vu BeC.

Ran ve je dimo dobe2 al iz sejma de- 
seti predstojnik Móueá. Как stupi vu sobu, 
mu 2 ena véli :

— Ti Móueá! ran ve ti je bil tu 
prinas vu starim Budinu fcraljski poslanik 
i komiáar iz BeCd. Gdé hodiá tak dugó? 
Sve predslojnike je dal dozvati pred sebe, 
da je pohvali i pozove na veCerju, зато 
(ebe ga ni bilo med njimi.

Móneá je íriáko pital:
—  Morti je joá ovdi ? !
—  Ran ve hoCe oditi. 2uri se!
Móneá ve — как ponorel od veselja

se poéné vmivati, Cistiti, odpravljati, nazad
nje pák se obleCe vu frak, i álimanu odbe2i

cirkvi, illirski prodekuje, veC je to dosta, da 
ga svaki poáten Clovek za izdajnika déréi. 
Naái vrédni medjimurski domorodci imája 
svoj poáten materinski jezik, к Сети je pot- 
rébno onda nje na illirske pesme i molitve 
vuCiti? Lajtmann stém bi rad podral one 
eténe, kője denes joá med medjimurskim i 
zagorskim narodu stojiju. Так bi rad on, da 
bi se Medjimurje, jedna stran naáe magjars- 
ke domovine к Horvatskoj preklopilo.

Svaki orsag ima svoj jezik. Jezik ja 
ono dugovanje, kője nas sbraCom skupa 
der2 i. Propal je on orsag, koj svojega jezi- 
ka nepoátuje, ne brani. Svaki zna, как se 
vu tudjem, tudiemo veeeli, ako ga po svo- 
jim jeziku Cuje govoriti. Najvekái nepoznan- 
ci se vu tudjem skup sdru2 ijo, ako Cujejo, 
da jim neáCi domovinu ili materinski jezik 
psuje. Так niti mi, pcátuvani prise2 niki, nes* 
memo dopustiti, da vu Medjimurju vu na- 
áim orsagu, vu naái domovini neáCi nas 
psuje i mrzi na sve onu, kaj se magyars- 
koga tiCe.

(Drugiput dalje.)

Tudji sad prinas.
Jeden sve2 banl vrtlar je to pitanje 

predstavil, kaj je tomu zrok, da po naáih 
varaáov skorom sveposud átajerski i tirols- 
ki sad lr2 iju? Как to more biti, kad vu 
naáim orsagu vno2 ina sadovnoga drevja je 
najde i velike sadovnjake imamo

To, da je prinas laujsko leto aprila 
13 ga veiika zmrzlavica i snég uniátil sa- 
dovni plod, to je né zrok, jerbo po vekáih 
okrajinah gde sad raste, ova zmrzlavica 
néje naákodila. То рак se sloga vidlo, da 
makar je kesna zima i zmrzlavica doSla 
vu april mesecu, zato je dosta sada zraslo.

Pák itak kaj vidimo, gde su naái do- 
maCi tergovci, koji sadom tergujejo? Néma 
jih nigdi, barem na pijacu je né videti niti 
jednoga.

Kaj je tomu zrok? Nekak je veC pet- 
najst lét, da je dr2ava poCela deíiti i céple- 
no drevje к tomu pák i jedini vrtlari vnogo 
cépih str2 iju. Так raCunaju, da najmenje 
1  milljun cépov se proda vu orsagu na 
leto dán. Smed ovih cépov vekáa stran bi 
veC morala i nősíti ploda. Poleg toga naái

proti oáteriji. gdé je bil poslanik na kvar- 
téru.

Baá kad do tam dobe2 i, si sedne gróf 
na kociju, da se odpelja. Móneá je bil sada 
joá bolje veseli, da je grofa joá tu naáel, 
dobe2 al je do koCije i radostno rekel:

—  Hvala Bogu, da sem njih joá tu 
naáel excel lene!

— Kaj pák bi ti rád? —  ga pita gróf
— Slo si ti?

—  Je, ja sem njim Móneá prosim po- 
nizno. . . . Móneá! . . .

— Móneá? Kakvi Móneá?
— Je Móneá! Deseti predstojnik. Ja 

takaj med one druge spadam. . .
Je? I l i ? —  véli gróf, pák zakrici na 

hajdúké: — onda i na ovoga nalo2 ite dvajsti
pet komadov!

Ovak je rekel gróf, i se odpelal. A na 
Móneáovu onu stran, koja pri bitju, i pri 
sedenju najveC trpi, pák su nalo2 ili pod- 
punih dvajstipet batin.

Kutnyák Marton.
Budapest.
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•adovojtki svikak bi morali veC takov plod 
nősíti, da barem za naS orsag bi dosta sa- 
da mogli imati.

Dakle gde je onda falinga?
Tam je iaiinga, da naS narod bez ra- 

suma росте sadovnjake zasaditi. Neima 
jod tuliko znanosti, как ae to тога poCeti. 
Sim, tarn zasadiju svako fele vrati, na ve- 
liki glas dano sadovno drevje, koje pod na- 
flom podnebinom ue vala nikaj. Po ovim 
putu vnogo drevja se samo odsebe sdojde 
ili pak nerodi. To pak tak dugo bude pri- 
nas trajalo, doklam nebude takov red, как 
je naprimer vu Tirolu. Tarn niti zanikaj 
nebude gospodar od druge vrsti sada poval, 
как onoga, koj je tarn eprobani, zakojega 
svaki zna, da je ravno za onu podnebinu 
etvorjeni. Za kojega zna. da mu je on zrak 
i ona zemlja povoljna. Dakle naprimer od 
jabuk ili od hruSek samo dv6, tri vrsti sadi, 
ca kője napré dobro zna, da po vremenu 
hasna bude imel odnjih.
S vun toga, pak se znaju i hoceju znati, 
как Clovek тога se sadovnom drevom ba- 
viti.- Na leto viSeput Spricaju drevje s bor
dói vodom, zelenom Sveinfurti vodom, s 
thanatonnom ili dentrinnum, как je vre da 
potrébno. Tarn néje sad Cerviv, ne dojde 
nanjega hrdja neg je lépi, da se dopada 
oCima i gustuS da je vustam

NaSi medjimurCani joä smirom tak mis- 
liju, da drévo je samo posaditi treba i onda 
elém smo ves posel veC obavili.

Nekak steSka naSi ljudi toliku su si 
dali dopovedati, da trsje obrezavati, zakn- 
vati, Sprtcali ili Zveploin posipavati treba, 
ali da i sadovno drévo ravno tak treba ob
rezavati sna*.iti, gnojiti i Spricati, to veC 
neCejo veruvati. Takvomu Cloveku je kvar 
sadovno drévo saditi. Koj drevje ne brani, 
koj se za drevje ne brmi on nemore od 
sadovnoga drevja hasna zahtévati. To si 
svaki Cloven zapamtiti mora. Koj neima 
vremena s drevjom se baviti, on naj niti 
ne sadi. BormeS nekaj nas pika, k&d staru 
zapuäCenu jabuku ili hruSku vidimo. To su 
prave gnjözde za svakojaCke gusenice i Cr- 
ve, koji nam svekSinoma uniSlijo céli plod. 
Ravno tak nas boli za onoga srdce, koj 
znanostjom, spametjom i marljivosljom hodi 
okolo sadovnoga dréva, poleg sebe pak 
tak nemarnoga suseda ima, koj si niti tuli
ko truda ne zeme, da bi barem gusenice 
obral i poSteno sfondal. Poleg takvoga suse
da néje moCi s nikakvom znanostjom lépi 
i Cisti sadovnjak imati.

Zato neimamo mi i sada i on koj se 
dozréli, niti vunjem nemamo nikakvu zab- 
valnost, jerbo sveköinoma je Cervivi i fletno 
росте gnjiliti. Samo tarn тоге sadovno 
drévo zahvalno biti i samo tarn je hasén, 
gde se veC proli svaki nevolji znaju i ho 
Ceju braniti. Doklam naS narod nebude to 
veruval i drevje samo na boZ|U miloSCu 
pusti, tak dugo nebudemo imali takvo ter- 
govina sadom, как naprimer tirolCani imajo.

Kaj sve mora znati, koj poStenoga 
•adovnjaka si hoCe spovati, to drugiput bu- 
demu spisali.

KAJ JE NOVOGA?
— Yu jed n u  raku. íz Máramarosszi- 

geta piSeiu da minuCi tjeden Papp Demeter 
baka poCekal je jeden veCer Mednik Anna 
devetnajst lét staru pucu, odvlekel ju je vu 
jeden vrt i tarn ju je sluZbenom puskum

na smrt srelil. Jako je bil zaljubljeni vu 
m ia d u  devojCicu, ali roditelji su ga né к 
hiCi puSCali. Kad je puca mrtva se doli zru- 
Sila i sam sebe je strelil, odmah je vumrl. 
Lista je ostavil vu kojem odproSCenje prosi, 
takodjer i to, da je obedva vu jedni raki 
naj zakopaju.

—  Cetiri obcine vu plamnu. Sud- 
ni dan je bil minuCi tork vu Vasvarmegjiji. 
Jeden dan tri iépe obCine je uniStil ogenj. 
Vu Strém obCini Ceterdeset i devet hiZ i 
sva gospodarstvena stanja je zgorelo. Vu 
ognju je i jedna Cetiri lét stara pucka smrt 
naöla. Vasszécsény obCini je tridesetpet hiZ 
zgorelo. Répcelak obCini stopetdeset hiZ i 
vnogo svakojaCkoga blaga se vu plamnu 
uniStilo. Vu Muratüzesu na sreCu je за то  
jedna hiáa zgoréla. К tomu pak isti ov dan 
i vu Szombathelyu je bil ogenj. Jod né su 
preSarcali, kuliko kvara more biti, samo 
tuliko znaju, da airomaSki pogorélci su bez 
svega ostali tak, da niti za seme neimaju 
zrnja.

— U m orstvo . Wüntscher Ferencgradc- 
ki rodjenik. Ceterdesetsedem lét star koéis 
marciuSa 2 ga vu Hajas gostioni obesil se 
je. Kad su ga nadli veC je mrtev bil. Od 
gazde je 14-0 korun dobil od kojih je né 
mogel raCun dati. Od straha se je skonCal.

— Sejam. TrgovaCki minister pod 
1219Ö. brojom dopustil je Drávavásárhely 
obCini, da izvann da letodnji sejam koj se 
je navék decembra 13-ga obderZaval, letos 
se bude decembra 14-ga obdrZal.

— Nagla smrt. Misics Antal 52 leta 
star préloCki stanovnik marciuda prvoga 
hitro je skup opal na pijacu i odmah vu
mrl. SrCna uzma ga je od svéta spravila.

—  Ceterdeset i sedem vu morju.
Blizu Englezkoga orsaga dvé paroladje su 
se tresnule. Jedna ladja je takvo luknju 
dobila. da za dvé vure je vu morje vtunula 
Od putnikov 8 6  su sreCno ua jednim Cu- 
nu do brega dodli, ali 23 putnikov i 24  
matrozov se vu morje vtopilo.

— Zaklala Je muza. Pies Pavel 
csicsmánjski stanovnik pijan je dodel íz 
krémé i odmah se je poCel svaditi s obi- 
teljom. Так dugu su larmali, doklam je 
staredi sin pograbil za poZiraka pijanoga 
otca i poCel ga je gutiti. Medtem toga Zena 
je donesla sekiru i tak je poglavi vudrila 
mu2 a. da je odmah mrtev dőli opal. Krvo 
loke su zaprli.

—  Na smrt ga je strelil. Csiszár 
Imre budimpeStinske policije Cinovnik pre- 
van! je Gacsó Gyula pisara Zenu. 2ensku je 
к sebi odvabil i dampanjerom ju je tak 
napojil, da je Zenska vu pijandCini prinjem 
ostala do jutra. Vjutro как mora je dimo 
odbejZala i sve je povedala muZu, kaj se je 
s njom dogodilo. Műi opet bez pameti od- 
lelel je vu v&nS i kupil je revolvere. Stém 
oburuZeni je idei na Csiszárov stan. Kad je 
Csiszár iz sluZbe dimo dodel, Gacsó je od
mah za ojim vu sobu vdrl i za par sekun- 
dih petput je strelil na Cinovnika, koj je 
mrtev se zrudil dőli Gacsó se potlam sam 
prijavil i taki su ga zaprli, mladoga policaj- 
Cinovnika pak su svelikom paradom po- 
kopali.

—  Pred vrati. Vulkán obCini Márk 
Janód toZak skup je Zivel svojom dragorn 
vu jedni mali kolíbici MinuCi petek na veCer 
kad je sdcla dodel, nadel je pred vrati Mu- 
resan Lajoda. Taki ga je na red pobral, kaj 
idCe okolo njegvoga stana. Mures an predi

как bi bil mogel jedno réC odgovoriti, vee 
je mrtev bil, jerbo Márk odmah как je 
njega dodel, polegel je iz Cizmine sare dugi 
noZ i tak je nesreCnoga cloveka vu srdce 
vpiCil, da je odmah mrtev opal doli. Krvo- 
toka su Zandari sudbenomo stolu prék dali

—  Yu zadnji sili. Gruic Sándor je 
pred segedinskim sudu stal sbog tatbine 
GruiC je vu jedni fabnki za koCida bil, i|j 
sbog nekakve male falinge su ga pretirali 
Siromak dest dece, Zenu i tésta je moral 
sderZavati, ali sluZbu je zato nigdi né mogel 
dobiti. Kad su veC skorom od glada pogi- 
nuli, Gruic je pel konjskih pokrocov vkral 
kője je prodati étel, ali predi su ga vlovili 
как bi to bil napravil. Razmi se, da su ga 
svrho toga zatuZili. Sudbeni stol je mentuval 
siromaka od kadtige, jerbo je vu zadnji sili 
iSel krast, da deci kruha kupi. NazoCmm se 
je muder sud jako dopal.

—  Mrtvo télo vu ékatuli. Vu Zsablya 
obCini pod jednim vrtu su susedi jedno 
ákatulu naSli. Kad su ju odprli, na veliku 
Cudu mrtvo déte su naSli nutri. Déle je joe 
onda imelo rubca naphanoga vu vusta. 2 an- 
dari su taki istragu podigli i za kratkovréme 
su veC vu ruke dobili neCimurnu mater. 
Nagy Julia sluZknja je to bila, koja se je 
tak Stela réSiti svojega Spota. BezduSnu pucu 
su zaprli.

—  P ov od n ja . JoS je né jedno leto 
minulo, da gornju stran orsaga je voda po- 
plavila, veC je opet velika povodnja dodla 
na Máramaros varmegjiju. Céli Sereg riékih 
se rezlejalo: Tisza, Visó, Nagyág, Tarac i 
Talabor su célé okolice poplavile. Nevolja 
podjédnoma se povekSava, jerbo smirom 
curi déZdj i bistri bréZni potoki strahoviloo 
vode pelaju vu riéke. Povodnja je veC céli 
Sereg obCinah poplavila Okolo Mármarosssi- 
geta je najvekSe zlo. C'slo je pod vodom 
Szigelkamara. Técső, Gyertyánliget, Faluszli- 
tina i viSe okolnih obCinah. Dovezda ne*- 
naju, da bi se Clovek bil vtopil, neg drugaC 
je strahoviten kvar. Komaj su moste i pule 
napravili i popravili, veC ji opet je voda 
poruSila i odnesla.

Tisza je marciuSa dvanajstoga ponoöi 
ob jedni vuri ziSla vun i okolo dveje vure 
veC na Cetiri kilometrov Serinjavi je tebla. 
Poleg Huszt varasa Németfalud obcinu je 
tak naglo postigla nesreCa, da su stanovmki 
komaj Zivi vuSli pred vodom. HiZe i orsaóki 
put su pod vodom. Novoga Zeljeznoga mosta 
je voda zruSila i odnesla. Vu stanu i vu 
jesenskim eétvah je strahoviten kvar. Visk 
obCina takodjer je oblejana.

Po céli varmegjiji je veliki strah i ve
lika nevolja poleg povodnje. SiromaSki na
rod, koj je lanjsko leto tak vnogo pretrpel 
svrho povodnje sad opet ga velika nevolja 
Ceka. Nyegre László főispán za prvu silu 
je siromakom trideset jezer korun postal, 
da barem na kruh budu imali. Od mmi9le* 
riuma su soldaCiju prosili. da napomoC bu
de vu tak teflkim poloZaju siromaökomu 
puku. Takodjer odmah su telegraflrali i mi- 
nisteriumu i prosili za pomoC.

Voda podjednoma raste i veliki strah 
je, da vu Mármarossziget vdere. Ako se to 
pripeti, Huszt varaSa tak odnese voda, da 
niti za mesto nebudo znali, gde je bil Fő
ispán, Szabó Sándor al.Span, Szóllőssy An
tal polgármester, nadalje pak svi kotarski 
sudci i redarski Cinovniki su na bee nes- 
reCe odiSli i kaj je odnjih moguCe sve nap- 
raviju, da skim menjSa bude nesreCa i 
nevolja.
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G a b on a  á r a k . —  C ien a  zltka ,

in mázsa___1 m -cent, || kor. fill.

Búza Páenica 2200—
Rozs elsfirudU Hr2 16.50—
Árpa JeCmen 14 50—
Zab Zob 1400 —
Kukoricza Kuruza suha 1400—
Fehér bab uj Grah beli 17 00 —
Sárga bab * áuti 16 40 —
Vegyes bab * zinéáau 16.00 —
Kendermag Konopljenoseme 18 00 —
Lenmag Len 20 00 -  j
Tök mag Koséice 23 00— i
Bükköny j Graliorka 16 00 —

yilágos,
bogy a kávé íze és az 

illata nagyrészt a felhasz
nált kávépótléktól függ.—A
háziasszonyaink tehát csak 
a ,yValoc!i“ :Franck:-ot a 
„kávedaráló“-val választják,
■gom 82/26111

Egy nagyobb és egy kisebb 
féli ödeles

sárga hintó
egy

nyári landauer-kocsi, tengelyű)

e g y  kisebb

zárt landauer és 
egy vadász-kocsi,

az üzlet feloszlatása miatt 
jutányosán eladó

ШИП UFÓI MMÉiátKIÍI
Csáktornya. „t5

Na PRODÜJU ja
jeden mnrosec я licencom 
(Turopoljsko pleme).

Vlah Pál u Ligetváru.

•MURAKÖZ«

пт i-ю E ls ő r e n d ű  m e n y a s s z o n y i  k e 
l e n g y é k 9 összes fehérnemű áruk  
u. m. v á s z n a k  é s  a s z t a l n e 
m ű n k  legjobb  minőségben és  
legolcsóbban beszerezhetők

D e ich  Lázár áruházán,
M i i ,  lltlm iín -iri 16, ■ U l t i  « .
N a g y  v á l a s z t é k  s z ő n y e g e k b e n  П !

rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

R É T H Y-féle pemetefű czukorkánál I
M illió  tm bor »««réti a világhírű RÉTHY-cukorkát, 
m ert rendkívül kellem es Ízű, a gyom rot, étvágyat 
nem rontja. Meghűlés, hurut, kóhögés ellen biz* 
tosan és gyorsan használ. Vásárlásoknál vigyáz
zunk és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mival 
sok haszontalan utánzata van. Az eredetinek  
minden egyes darabján ra jta  van a RÉTHY név.

£ I doboz ára 6o fillér, kapható mindenütt.

ИНН liU \№ltm 1ШИНИ.

értesítés.
Van szerencsém  a in. t. hölgy közönség b. tudomására adni, hogy 

/. h ó  I á - é n  C s á k t o r n y á n . a z  A p á d - t é r e n  l e v ő  v o l t  M r á z - i é l e  h e ly i 
s é g  h e ti

n ő t  h a la p d ív a t - t c r m c t
nyitok. Állandóan raktáron tartok mindennemű legdivatosabb női- és gyér  
rnckkalapot, kalapdíszt és kalapalkatrészcket.

Gyászkalapokat, továbbá javításokat és átalakításokat soronkivül, 
azonnal végzek.

Vidéki m egrendelések postafordultával el intézteinek.
Szives pártlogást kérve, maradok

teljes tisztelettel

Hirschsohn Aranka

DrmfrnCC cqéöZQcqüqyxcigaretta hüvely és papír anconarcotícc 
r i U y i ü u u  vattával ♦  Kapható: Fischel Fulop (SrRA U SZ SÁNDOR) papirkereskedesiben Csáktornyáit
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MdejMMifi
RákédHrflci k ft Iroj 18. m í*| Kn ljm kofi sndi.

Ima takaj trgovinu 
od najbolse vrsti

v a p n a.
Koji treba za 

zidanje, moze ga 
dobiti u svako dóba 

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

vagon dobi vapno cisto fal. 
Trzim takaj razciepana 

suha bukóvá drva i 
«8 lapora na vagu.

Az Árpád-utca 3. sz. házban egy

nagy plncze
kiadó.

Bővebbet Strausz Sándor
könyvkereskedésében.

Z a  p r o d a ju  j e  и  n a jb o lá im  v ra tu  I .  
klaa k o k v o ő i  1 i  2  g o d iá n ji ; n a d a l j e  
d i r e k t  p lo d o n o a a n  c r v e n  D e l a v a r e ,  k a o  
á to  T o k a j - H e g y a l ja i s k i , k o r j e n i t i  R i p á 
r ia  P o r t a i i á  i  o d l i c n i  v in i  и  j e f t i n i  c i -  
é n i  s e  m o r e ju  d o b i t i .

M olnár M ihály9 nhnujszántói
• s t a n o v n i k .  C i je n ik  z a b a d a v !

Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 
a FIALOVITS féle üzletet sikerült az örö 
kösöktől megvennem. 862 1-*

Üzletemet a mai napon megnyitom
és a7. összes raktáron lévő árukat olcsón 
eladom. Eladásra kerülnek: Fa-, vas- és 
rézbutorok, szőnyegek, függönyök, min
dennemű kárpitozott bútorok.

Üzletemet tovább folytatni szándékozván, 
felszerelem raktáramat a mai kornak megfelelő

legmodernebb bátorodat
Sok évi tapaszta lom  és összeköttetéseim 

folytán azon kellemes helyzetben vagyok, 
hogy a n. é. vevőimet nemcsak hogy első
rendű és legmodernebb árukkal szolgál
hatom ki, hanem minden versenyt a fő
várossal szemben is felvehetek, úgy hogy 
mindenki helyben szerezheti be szükség
letét.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri

S Z É K E L Y  V IL M O S  Nagykanizsa

Ujdonsáp! Paganini 
hegedű-zongora
a legnehezebb hangrversenydarabokat művésziesen játsza. 

ÚJDONSÁG! Mozitulajdonok! A gépész igen könnyen kezelheti a zenélő
gépet és a képekhez való darabokat választhatja. —  Villamoszongorák, Orchestrionok, 
Phonola, Ducanola, 700 koronától feljebb. —  Zongorák, pianlnók, harmoniumok 
olcsó áron, részletfizetésre, jótállás mellett.

Helyettesit egy egész zenekart.
Szállodák, kávéházak, vendéglők, éttermek részére pénzbedobással. —  Rövid idő 
alatt letörleszti önmagát. ш

S C H M ID T  E D E  C S Á K T O R N Y A .

5  k g . - o s  c s i n o s  p o s t a 
d o b o z o k b a n  1 0  K - é r t  
s z á l l í t  b é r m e t  v e  a

felséges ízű fehér vagy arany 
'  sárga csemege mézet ЩМГ
„ M É H “ a magyar méhészek értékesítő szövetkezete,
Budapest, Váci-ut 108 aí. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!

é rte s íté s .
T i s z t e l e t t e l  é r t e s í t e m  a  n . é . k ö z ö n s é g e t , h o g y  C s á k t o r n y á n  a  Szűk- 

utca l é .  sz. Molnár-féle h á z b a n , f o l y ó  h ó  2 0 -á n

Kristály gözmosó, - fényVasaló ft  Vegytisztító Intézetet nyitót
B á r m i f é l e  h á z t a r t á s i  f e h é r n e m ű  t i s z t í t á s á t , m o s á s á t . v a s a l á s á t  a  l e g -  

j u t á n y o s a b b  á r o n  e l v á l l a l o m  é s  g y o r s a n , p o n t o s a n  v é g z e m .
V i d é k i  m e g r e n d e l é s e k  s z i n t é n  a  l e g l e l k i i s m e r e t e s e b b e n  t e l j e s i t t e t n e k .  
S z i v e s  p á r t f o g á s t  k é r v e , m a r a d o k

t e l j e s  t i s z t e l e t t e l

Reíníscb István  né.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) Könyvnyomdájában Csáktornyán
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