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

Telefon szám 34.

М Ш Ш
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

EtfSietéel árak:

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

Egyes szám ára 20 fillér. 

Hirdetések Jutányosán ezáaittatoak. 

Nyllttér petitesre 50 Altér.Felelés azerkeutO:
Z R ÍN Y I k a r o l y .

F éscer  k é s i tO:

MARGITA1 JÓZSEF.
Kladö «• laptnlajdonosi

S T R A U S Z  SÁ N DO R.

Decentralizálni!
Irta: Céczy Ede.

Kevesen vannak, akik megtapasztalhat
ták a külföldi vidéki városok kulturviszo- 
oyait. Azok a kevesen, akiknek megadatott, 
bogy gyakorlatilag is inegtHpasztalhatták és 
megtapasztalhatják a külföldi vidéki városok 
kulturviszonyait, ha azok magyarok és iga
zán magyarul érzők, lehetetlen, hogy míg 
egyrészt a liberális kulturember dagadó keb
lével, örömmel konstatálták a célszerűségét 
és szépségéi az oltani előrehaladott állapo
toknak, másrészt, bizonyára szorult szívvel 
gondoltak kékbérces, szép hazájukra, mert 
a nemesebb értelemben vett irigység ütött 
tanyát szívükben.

A külföldi vidéki városok —  kevés ki
vétellel —  valóságos fővárosok; mert kul | 
turközpontok, amelyek előbbre viszik azon 
kisebb városok kultúráját, amelyek földrajzi 
fekvésüknél fogva hasonló kulturközpontokká 
nem fejlődhetnek. Ennek tudatában is van
nak s azért a művészetek, a tudományok 
minden ágát művelik s alkotásaikkal egyen
rangúak a kuiturközpontokkal éppen úgy, 
mint akár magával a székesfővárossal.

Ha ebből a nézőpontból szemléljük ha
zánk ebbeli visszonyail, elkeseredik a jobban 
érző szív s a nemesen gondolkodó agy. S 
annál inkább fáj nekünk e visszamaradás, 
mert éppen Magyarország az az ország, 
amely azok közé a kevesek közé tartozik, 
ahol éppen a kullurdecenlralizáció sokkal 
nagyobb szerencsével fejleszlhelő ki, mint a 
külföldi országok legtöbbjében.

Hazánk szerencsés földrajzi fekvése

rendelkezik mindazokkal a feltételekkel, ame
lyeket a kullurdecenlralizáció követel. Ilt-ott 
felüti ugyan tejét az ebbeli intenciók egyike 
másika, de benne tendenciát alig láthatunk. 
A nagy állagban csak inkább zavaros rend
szertelenséget látunk, semmint célirányos 
törekvéseket. Pedig nem egy városunk van, 
amely nemcsak alkalmasnak látszik, hogy 
benne egy kullurgócpontot teremtsünk, ha- 

; nem ezek a városok direkt predesztinálva 
I vannak ezekre a feladatokra : Pozsony, Ko
lozsvár, Kassa, Szombathely, Pécs, Fiume, 
Szeged, Debrecen stb. stb.

Nekünk vidékieknek az a bajunk, hogy 
nem tudjuk lerázni a »vidékit jelzőnek ke
vésbe dicséreles értelmezőjét Ezt talán meg 
is érdemeljük, mert ha látjuk, hogy ez irány
ban nem történnek lépések, nekünk köteles
ségünk odahatni, hogy céljainkat el is érjük, 
ha másképpen nem, a társadalom keretében.

A vidéki városok jobb elemei, amelyek
nek egyike-másika talán rátermett arra, hogy 
nagyobb, rnagasabbrendŰ hivatásnak szen
telje éleiét, nagyrészben elpenészednek szűk 
hazájukban. Nincs aki, nincs, ami élessze, 
sarkalja a nemesebb célok teW ** ""így leg
többször a csendes kaszinóknak válnak leg
jobb esetben oszlopos tagjaivá. Ha mutatko
zik is egyikben-másikban, sokszor nem is 
csekélyértékű lehetség, ambícióját rendszerint 
nem elégítik ki a vidéki városok szűk kor
látái s ha a fővárosba költözködnek is, talán 
jobb szerencse híján elvesznek vagy egyéb 
ként letörnek.

Hogy miért mennek a fővárosba? . . . 
egyszerű a felelet I A szabad pályán lévő 
embernek az a diplomája, ha a fővárosi la

pok elismerik munkásságát és érdemeit. 
Erre törekszik tehát.

Alakítsunk s alapítsunk tehát a nagyobb 
s e célra alkalmas városokban kulturegye- 
sületeket, amelyeknek a mindenirányú hala
dás mellett nagyrészt az legyen a céljuk, 
hogy decentrálizáljanak s hogy megteremt
sék azt a nívót, amely kritikai és művészi 
munkálkodással megüsse a főváros nívóját, 
illetve: vele egyenrangú legyen.

A  kereskedelmi reklám.
Irta : Vlay Imre.

A reklám nagyon tontos szerepel ját
szik és hatalmas eszköz az ügyes kereskedő 
kezében. —  A tisztességes és ügyes reklá
mozás mögött egészséges kereskedelem és 
tiszta verseny rejlik s ezért a kereskedelem 
és kereskedelmi verseny egyik fokmérője 
a leklám. Igaz, hogy a magyar ember azt 
mondja: »A jó bornak nem kell cégér! « , —  
azonban a reklámnak nem az a célja, hogy 
a kereskedő rossz áruin e réven túl tudjon 
adni, hanem hogy a nagyközönség a cégről 
tudomást szerezzen (brr már tud röTff;4fg?ér- 
mét ébren tartsa), megszokja, vagy hogy 
egyes uj cikkének bevezetéséről a közönségei 
informálja. —  Tagadhatatlan, hogy sokszor 
»bedül« a közönség az u. n. hamis, zug
reklámoknak, azonban ép úgy a reklámo
zásnak, mint minden más ténykedésnek 
vannak tisztességes és tisztességtelen művelői.

A közönség érdeklődése és rokonszen- 
vének cégünk iránti felkeltésére elég egy 
szellemes mondat, vagy egy leleményes rajz, 
melyet tömegben nyomatunk azért, hogy az

Petőfijévé Pjesme.
(Folytatás és vége.)

Preveo: Horváth Béla. (Németi, u. p. Szálán la,
Baranya-m. Cijena: broSirano 1 kruna 50 filira.

U platnu vezano: 2 krune 20 filira.)

Tudtommal eddig két hires horvát, azaz 
szerb költő foglalkozott Petőfi költeményeinek hor 
vát-szerb nyelvre való átültetésével. Mindkettő 
elsőrendű helyet foglal el a szerb litteraturában : 
Zmaj Jovan Jovanovié és Branéié Blagoje.

Zmai Jovan Jovanovié, újvidéki ügyvéd, a 
szerbek Vörösmartvja. a hatalmas köletü, Cyrill- 
betüs »Pevania«-jában a magyar, francia, néniét 
irodalomnak remekeit ismerteti nemzete nyelvén. 
Lefordította többek között Arany »Toldi«-ját, »Toldi 
Estéjét,« Petőfitől vagy 20 költeményt fordítót», 
köztük a »János viléz«-t (1880).

Branéié Blagoje, az újvidéki gymnasiumnak 
magyar irodalmi tanára, 1907-ben adta ki a »Ma-

tica Srbska« szerb irodalmi társaságnak anyagi 
támogatásával szintén szerb betűkkel irt műfordí
tásait »Iz Madjarskog Perivnja« (»A magyar virá
gos kertből«) c. művében. Mint előszavában maga 
is jelzi, nem fordított rendszeresen egyes magyar 
költőket; négy magyar költőből fordított: Vörös- 
martyból, Aranyból, Gyulaiból, de javát (szám
szerűt 43 költeményt) Petőfiből.

Ezekkel szemben Horváth Béla 150 Petőfi- 
költeményt fordított. Ő tehát Petőfinek első rend
szeres fordítója. Horváth azonban nemcsak meny- 
nyiségileg múlja felül elődeit, hanem minőségileg 
is sikerrel versenyzik velők az elsőség pálmájáért. 
Hogy erről meggyőződést nyerjünk, elég lesz, ha 
szemelvényül csak ügy találomra egy oly költe
ményt veszünk közelebbi összehasonlításnak tár
gyáéi, mely mind a három műfordítónak gyűjte
ményében meglelhető. Ilyen például: *A rab orosz
lán«. Megtalálható (eredetije P. K. Athenaeum III. 
kiadása 590.) Zmajnál »Pevania« 141.1., Branőié-

nál »íz Madjarskog Perivoja« 45. I, Horváth-pál 
*P. Pj « 75. 1.

Rövidség okáért elégedjünk meg azzal, hogy 
mindegyikből a költeménynek hat első sorát idézzük:

*A végtelen birodalom helyett 
Adának néki egy kis ketrecet!

Vasrostélyos kicsiny ketrecben áll 
Az oroszlán, a sivatag-király.

Hagyjátok őt békében állani,
Szentségtelenség háborítani.«

Zm aj:

»Mesto drevnih Suma i poljana svetlih 
Mesto sveía zraka u kávéz ga metli.

U gvozden reáetki, u tjesnoéi mora 
Mirovat gospodar Sirokih prostora.

Mante se ga mante, ostavte mu mira 
Greh bi bio preki, da ga kogod dira.«

ELŐNYÖS - P
bútorvásárlást ajánl - SZÉKELY VILMOS butortelepe (volt Fialovlts-féle üzlet) - NAGYKANIZSA, Fö-út 8. szám (Bazár-épület)
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úgyszólván a közönség vérébe menjen át, 
hogy az nála fogalommá váljék. A figyelmet 
kiválólag a kiszolgálásra fordítsuk és rossz 
árunak sohse csapjunk reklámot.

óvakodjék a kereskedő a nagyképü 
frázisoktól és az u. n. tolakodó reklámozás
tól. Vannak cégek, amelyek nap-nap után 
banálisnál banálisabb hirdetményeket tétet
nek közzé Az ilyen cégek iránt a közönség 
nem érdeklődik, mert nevetségessé válik és 
unalmassá lett. Hatást csak szellemes, szo
lid és változatos reklámozással érünk el. 
Kellemetlennek és erőszakosnak tűnik fel 
az a kereskedő, ki privát vevőknek mind
untalan körleveleket küldöz s áruit kínálja. 
Ez az eljárás már nem is reklám, hanem 
tisztességtelen verseny.

A reklám leghatalmasabb eszköze a 
plakát. Nagyon természetesen a reklámozás 
ezen módjának csak úgy lesz meg a kellő 
sikere, ha azt tömegben jelentetjük meg. 
Nem ér semmit az olyan plakát, melyből a 
közönség csak néhány darabot lát, mert az, 
ki az utcát rója, vagy nem akar, vagy nem 
ér rá tudomást venni arról; ellenben, ha a 
közönség a merre megy, mindenhol, minden 
utcasarkon, kávéházban, étteremben lát pár 
darabot: ez felkelti érdeklődését és elolvassa. 
Néhány darabbal, pláne Ízléstelen és banális 
darabbal ne is kísérletezzünk, mert az ki
dobott pénz.

Halható3 reklám и kirakat. Egy Ízlése
sen rendezett kirakat, — mely az üzlet jel-! 
legét feltünteti, majdnem annyit ér, minti 
bárminő más reklámozás. — Viszont egv 
elhanyagolt, ízléstelen, gondozatlan kirakat 
rossz benyomást szül s elriasztja a vevőt. 
Nagy városokban a kirakatrendezők a cégek 
legiobban fizetett alkalmazottai. — ízléstelen 
dolog a kirakatba az áruk árát kiírni és 
némely puffmós szót, mint pl.: »Honi gyárt
mány, Legutolsó divat, Valódi angol« stb. 
használni, mert senkisem szereti, ha valaki 
tudja, mennyibe került a cipője, inge, nyak
kendője vagy kalapja; s mert mindenki 
tudia (de legalább seit»), hogy azt a »Honi 
gyártmányt« Csehországban csinálták, s hogy 
az a »Valódi angol« morva földön látott 
napvilágot stb.

Igen jó eszközei a reklámnak a pincé
rek számoló cédulái is.

A kereskedő legjobb rektámja mégis a 
tisztesség és a szolid, pontos kiszolgálás és 
a jó áru marad.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Halálozás. Koósz Antal bottornyai 
kántortanitó f. hó 5 -én reggel hosszas és 
kinos szenvedés után Boltornyán elhunyt. 
Koósz Antal 38 évet élt A tanítói pályán 
18 éven át becsülettel, lelkiismeretesen dol
gozott. Temetése ma délelőtt lesz. Özvegye 
és 4 gyermeke siratja. Nyugodjék békében!

—  Református istentisztelet. Kádár 
Lajos nagykanizsai ref lelkész f. hó 14-én, 
délelőtt 10 órakor Csáktornyán, az állami 
polgári iskola emeleti nagytermében úrva- 
c-ora-osztássa! egybekötött istentiszteletet tart, 
amelyre a református egyháztagol. és a szí
ves érdeklődők ez ú!on is tiszteletiéi meg- 
hívatnak.

— Zaróvizsgálat. A helybeli alsólokú 
iparostanonciskolában a folyó évi záróvizs
gáiul jövő vasárnap délelőtt laríalik meg 
A vizsgálat d. e. 8  órakor kezdődik s osz
tályonként folyik le a délelőtt folyamán

—  Állandó mozi. A Rákóczi utcai ál 
landó moziban a mull héten a pünkösdi 
ünnepeken voltak előadások Mindkét napon 
érdekes műsor tanúskodik az állandó mozi 
előkelő színvonaláról. Pünkösd vasárnapján 
a műsor a következő volt : A villangyár 
(lenn. után); Lepke bácsi (bohózat); A kis 
házvezetőnő (élőkép); Az áruló, eredeti dráma 
3 felvonásban, Susanne Grandais főszerep
lésével s végűi Konzul úr (vígjáték) Alstrup- 
pal a főszerepben. Hétfőn a slágerdarab A 
hazátlan volt, mely 6  felvonásával az egész 
estét töltötte ki.

—  Kirándulók Csáktornyán. A stájer
országi polstraui elemi iskola 50 tanulója 
3 tanító vezetése alatt mull héten Csáktor
nyára érkezett. A kis kirándulók tanítóik 
felügyelete alatt megtekintették Csáktornya 
nevezetességeit: a régi várat, az áll. tanító
képző-intézetet s az állami elemi iskolái, a

templomot stb. A tanulók a délután folyamán 
visszakocsikáztak Polslrauba.

—  Az üzleti zárórák. Zalavármegye 
törvényhatósága az üzletek zárórájának meg. 
állapítása tárgyában szabályrendeletet adott 
ki, mely szerint Zalavármegye területén a 
boltokat, az ezekhez tartozó irodai és raktár
helyiségeket Csáktornyán, Alsólendván, Keszt
helyen, Tapolcán és Sümegen március hó 
1 -tól október végéig este 8  órától reggel 6 

óláig, november 1 tői február végéig pedig 
este 8  órától reggel 7 óráig, a vármegye 
többi községeiben pedig ugyanezen dők alatt 
este 9 órától reggel 5, illetőleg este 8  órától 
reggel 6 órá;g zárva kell tartani, mely idő 
alatt az alkalmazottakat foglalkoztatni tilos. 
Szombaton az üzletek legkésőbb fél 10 óráig 
tarthatók nyitva. A cukrászdák a hét minden 
napján éjfél után 1  óráig nyitva tarthatók. 
Leltározásnál, az üzlet berendezésénél vagy 
átköltözésénél, az áruknak romlástól való 
megvédése érdekében felmerült sürgős mun
kálatoknál, vásári megelőzőés követő napokon 
a csomagolásnál, rendkívüli munkatorlódás 
esetében (évenként azonban összesen leg- 
fölebb 14 napon) a záró idő alatt is kivé
telesen foglalkoztathatók az alkalmazottak. 
A munkaadó azonban köteles ezeket a rend
kívüli ebeteket 24 órával megelőzőleg az 
igarhatóságnál írásban bejelenteni. Eiives 
rendkívüli esetekben, az iparhalósag engedé
lyével. az üzletek вз!е fél 1 0  óráig nyitva 
maradhatnak, ezek azonban összesen leg- 
lölebb 30 napot tehetnek ki. A szabályren
delet ellen vélők 100 К ig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendők.

—  Pályázat internátusba való felvé
telre. A Ümke. makói diákolthonába az 
1 9 1 4 — 15. iskolai évre 160 gimnáziumi, 
esetleg elemi iskolai tanuló vétetik fel Az 
ellátási díj havi 40. beiralási-, orvosi-, bútor- 
használali díj évi 40 korona. A felvételt 
kérő beiyegtelen folyamodványok iskolai, 
születési és I osztályú tanulóknál uiraoltási 
bizonyítvánnyal felszerelve 1914. év július 
1 0  napjáig adandók be a Dmke. makói 
diákotthonának felügyelő bizottságánál. — 
Reszle'es prospektussal kívánatra készséggel 
szolgál a diákotthon igazgatósága Makón.

Bánóié:
»Mesto carstva bezkrajnih prostoea 
U kavezu sad kiveti mora.

U t imnicu a o j! sreée lode 
Lava, сага pustinje vrgoie.

Gledajte ga, kako mirno stoji,
Netto misli, ili dane broji.«

H orváth:
»Mjesto bezkrajnib stepa Sabare 
U tjesnom kavezu Zivot taré.

U gvozdenoj reáetki j ’ zatvoren 
Car pustinje, za slobodu stvoren.

Pustite ga u mini, nek stoji,
Bio bi grijeh, da sroeta mu koji.«

Hogy Horváthnak fordítása Branőióén fölül 
áll, az első tekintetre kétségtelen. Branöió túlsá
gos szab <d-<ággal fordít és még sem, —  vagy ta
lán —  azért sem adja vissza az eredetinek teljes 
zamatos tartalmát. Má-kor meg az eredeti vers
formát nem veszi tekintetűé, ugyarinyira, hogy pl. 
a »Hozzám jösz-е« (Br.tnéié: íz M tdjarskog Peri 
voja 53. I.) c. költemény m к 3 verss/akából ön
kényesen négyet csinál, ezzel tör kedvén pótolni 
fordítása harmadik versszakában található gondo- 
lathiánvt

Zmaj fordítása művészi, tőle a horvát sty- 
lusnak erőteljessége, szépsége, fordulatossága el 
nem tagadható, de mint e példa is mutatja, s-m 
a formában, sem a tartalomban nem ragaszkodik

laz eredetihez, amely kegyeletlenséget előbbi előnye 
! sem képes velünk elfe'edtetni. Petőfi-fordltásai elé 
j megokoltan odaírhatnék : Petőfi »után«.

Ellenben Horváth úgy tartalom, mint forma 
; tekintetében hűen ragaszkodik az eredetihez. Nyel
vezete nemesen egyszerű, mint Petőfié. Fordítása 
hű, mint a műremek festmény művészi másolata, 
melyben minden árnyalat megvan, melyből egyet
lenegy szin sem hiányzik. Tisztán, csengő éneke 
a magyar Géniusznak, nem ugyan hegedüszó mel
lett, hanem a tarabura kíséretében, ügy hogy ha
bozás né'kül kimondhatjuk, hogy a három jeles 
műfordító közül Horváth Béla Petőfinek legbűebb, 
leghivatottabb horvát tolmácsa.

Ezek után várva várom azt az időt, amikor 
majd Horváth Ígérete szerint Petőfi összes költe
ményeinek piros-fehér zöld virágait a piros-fehér- 
kék szabaggal átkötve jelenftendi meg a könyv
piacon. Ezt azonban ahhoz köti, hogyha a magyar 
és horvát közönség ezen művét megértő p irtfo- 
gássai fogadja, mert mint a »Predgovor«-ban ref-| 

; rainszeríileg vissza-visssasir a kö tők közös sorsát 
képező panasz: a műfordítónak anyagi körülmé
nyei nincsenek egyenes arányban nemes idealiz
musával. Hazafiig törekvése minden magyar és 
horvát irodalomharátnak jóakaró pártfogására jog
gal számíthat. Horváth Béla azonban elsősorban 
hazájának horvátúl tudó fi di a gondolhat, mert, 
mint született magyarnak, sok időre lesz szüksége 
ahhoz, hogy horvát Petőfije a horvát sovinizmus
nak rögös utjain a dráván-tuli testvéreknek iro
dalmi berkeibe való megérdemelt, diadalmas be

vonulását megtarthassa. (Hir szerint több horvát 
könyvkereskedő cég a tiszteli tpéldányt is vissza- 
küldölte.) Azon esetben, ha ezen tisztelet-érdemlő 
irodalmi vállalkozása sikerül, a *Predgovor«-ban 
Ígéretet tesz, hogy az összes nevesebb magyar 
költőknek legszebb költeményeit, egy terjedelmes 
horvátnyelvű antológiába fűzve, fogja kiadni (Már 
eddig is több mint száz magyar költőtől fordított 
költeményeket.)

Tárgyilagosság kedvéért kötetének két szép
séghibájára azonban ra kell mutatnom. Hiányzik 
belőle a világirodalmi szépségű »Szeptember végén,« 
pedig, ahol 150 költemény gyüjteti* össze Petőfitől, 
ott az 6 tyrája legragyogóbb gyöngyének sem sza
bad hiányoznia. Alig várom már, hogy a követ
kező teljes kiadásban láthassam, éhezhessem A 
másik említést igénylő szépséghiba a kötet cím
lapján és előszavában található két magyar hely
ségnévnek elhorvátosítása. Amint a bécsieknek ma 
már nincs »Bécs« ük, a horvátoknak »Zágrábi
juk, hanem *Wien«-jük, iiletve »Z »gr<b«-jük, úgy 
nekünk sincs már »Suboticá«-nk, sem »Budim- 
pestá«-nk, hanem »Szabadká« nk és »Budapest«- 
ünk De ezt a két könnyen kijavítható hibácskát 
szíves örömmel megbocsátom Horváth Bélának 
művének marad tudó irodalmi becsű kvalitásaiért.

»Tolle el lege !« V, dd és olvasd.

Gasparics György
Egerág.
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—  Népesedési statisztika. S z ü le t te k :
Vasser György, Vasser Mária, K o v h c s íc s  Ilona 
Szabó György, Spolár József, Matyao Anna] 
Kórus Flórián, Vertarics József. — M egh a l
tak: Horváth Mihály ( 1  h), Zalac Kata ( 2  á) 
Reif Dóra (80 é), Miczek Mária ( 4  h). —’ 
H ázasságot k ö tö t te k : Pálfi Vendel és 
Janosics Magdolna, Fischer Adolf és 
Steiner Frida.

—  Hadgyakorlatok. Az őszi hadgyakor
latok, melyeket tudvalevőleg szeptemberben 
rendeznek a Dunántúl, Zalavármegyét s a Mu
raköz területét is érinteni fogják. A zágrábi 
13. s a gráci 3. hadtest a Muraközön át 
fog vonulni a hadgyakorlatok színhelyére. 
S igy már augusztus vége felé mozgalmas 
napoknak nézünk elébe.

—  Á ra d t  a Dráva. A hosszas esőzések
től a Dráva módfelett megáradt a múlt héten. 
Pünkösd előtti csütörtökön már jelezték, 
hogy jön a Dráva árja. Pénteken már roha
mosan kezdett áradni a varasdi hid előtt s 
őrületes sebességgel hömpölyöglette hullámait 
a Muraköz mentén Pünkösd előtti napon 
már imminens volt a veszély, úgy hogy 
valóságos élethalál harcot kellett folytatni a 
folyóval, hogy a vidékre veszélyessé ne 
váljék. Így is tetemes kárt okozott. A Dráva 
hídja körül Drávaóhid, Zrínyifalva s Dráva- 
vásárhely közt óriási területet öntött el 
piszkos hullámaival. Úgy, hogy körülbelül 
ezer holdnyi területet hozott viz alá a 
Dráva. Itt természetesen minden tavaszi és 
őszi veteményt tönkretett az árviz. Magát az 
országutat is Drávavásárhely és Varasd közt 
vagy 150 m hosszú vonalon megrongálta s 
az úttestből nem kevesebb, mint 50 cméternyi 
réteget sodort el az áradat. Novoszelóban 2 
házat is romba döntött, de Muraköz terü
letén ily kárt nem. okozott Alsódomborúnál 
is majdnem végzetes lett a veszedelem. Oly
annyira, hegy szombaton Árvay Lajos al
ispán s a folyammérnökség két mérnöke is 
ott járt, hogy a szükséges óvóintézkedések 
megtételére a kellő utasításokat megadják. 
De szerencsére erélyesebb intézkedésekre 
szükség nem volt. Mert noha a falú határá
ban a szigeteket teljesen elöntötte s a védő- 
gátat is majdnem átlépte az áradat, de 
azért Alsódomborúban nem telt kárt a ki
áradt vizlömeg. A kompközlekedés azonban 
megakadt s hosszú időre lesz szüség, miga 
partokat s a kompot megint annyira helyre
állítják, hogy a komp ismét használható 
legyen. Pünkösd hétfőn a Dráva már apadt 
8 most már csak a teljesen átázott partok 
árulják el a helyeket, merre a Dráva piszkos 
hullámait hömpölyöglette.

—  Tanfolyam. A m. kir. földmívelés-
ügyi Minister a kisebb fokozatú ismétlő is
kolákhoz a gazdasági tárgyak tanítására hi
vatott népiskolai tanítók illetve tanítónők 
gazdasági kiképzése céljából folyó évi julius 
hó 18 ától bezárólag augusztus hó 18 áig. 
az algyógyi, adai, békéscsabai, breznóbányai, 
hódmezővásárhelyi, jászberényi, karczagi, lú
gost, pápai, rimaszombati, nagyszentmiklósi, 
szilágysomlyói, szabadkai, csáki, sirokai (Ár
va vármegye) földmives iskoláknál 2 0  2 0 ,
összesen 300 és pedig a sirokai iskolánál 
kizárólag a m. kir. földmivelésügyi minis- 
ferium felv dóki kirendeltsége által is aján- 
•oll néptanító, továbbá a kecskeméti föld- 
mives iskolánál folyó évi julius hó 1 -től 
julius hó 31-ig 2 0  tanítónő részére gazda
sági tanfolyamot rendez. A tanfolyamon 
résztvevő egyenként 100 azaz: Egyszáz ko-

>MURAKÖZ«

róna általányt élveznek, mely összegből az 
ellátási díjat és mindennemű költséget tar
toznak fizetni. A tanfolyamokra olyan tény
leges alkalmazásban levő tanítók vétetnek 
fel, akik mezőgazdasági tanfolyamot még 
nem végeztek. Felvételi kérvényt a földmi
velésügyi Minieterhez kell címezni és folyó 
évi junius hó 1 2  éig az illetékes kir. tan- 
felügyelőségnél benyújtani. A jelölést a tan
felügyelőség, illetőleg a sirokaira nézve egy
úttal az említett felvidéki kirendeltség és 
tanfelügyelőség javaslatára a vallás és köz
oktatásügyi Minister ur teljesíti.

—  Hordójelző hivatal. Az aisólendvai 
hordójelző hivatalt, annak következtében, 
hogy Alsólendva magára vállalta az esetle
ges hiányok, illetőleg a bevétel után felme
rülő fedezetlen kiadásokat, a belügyminis- 
terium nem szüntette meg. A hordójelző hi
vatal tehát továbbra is megmarad s hogy 
jövedelme szaporodjék, a hitelesítési dijakon 
fölül még vizhuzási díjakat is szedhet.

—  A boszu. Ruibert János muraszer
dahelyi asztalost a községi gulyás meg egy 
barátj i m°gtárnadták és karókkal úgy össze
verték, hogy ennek következtében a súlyo
san megsérült asztalost a nagykanizsai köz
kórházba vitték, ahol azt vallotta a rendőr
ség előtt, hogy Grundics Ferenc községi 
gulyás és Kóré Péter földmives verték meg. 
Grundes Péternek ugyanis Ruibert János 
fiával valami pőre volt a járásbíróságnál, 
amelyet elvesztett. Akkor megfogadta, hogy
ha találkozik a Ruibert családból akárkivel, 
azt összetöri. ígéretét be is váltotta, haragosa 
édesapján töltötte ki mélységes boszuját.

—  Pályázat hadapródiskolába. A hon
védelmi miniszter pályázatot hirdet a pécsi 
és nagyváradi honvédhadapródiskolákba le
endő fölvételre. Pályázati folyamodványok 
julius tizedikéig a pécsi vagy nagyváradi 
honvédhadapród iskolák parancsnokságainál 
nyújtandók be. Az alapítványi helyek elnye
rését célozó folyamodványok azon hatóság
nak, személynek küldendők meg, amelynek 
alapítványát a pályázó elnyerni óhajtja. A 
fölvételi vizsgák szeptember 16-ától 19-ig 
tartatnak meg. A két intézetnél összesen 41 
alapítványi hely van, ezek közt Pécs szabad 
kir. város alapítványa. Vukovár politikai 
község alapítványa a pécsi honvéd hadap
ródiskolánál fölvételre folyamodóm* szól. 
A fizetéses helyen a tandíj 300 korona. 
Katonatisztek fiaiért évi 24 koronát, törvény
hatósági tisztviselők fiaiért évi 160 koronát 
kell fizetni. A pályázók az összes tudniva
lókról részletes felvilágosítást nyerhetnek a 
»Tájékoztató a m. kir. honvédhadapródisko
lába való fölvételre pályázók részére« című 
füzetből, mely a pécsi és nagyváradi hon
védhadapródiskolák parancsnokságánál díj
talanul kapható.

—  A cserebogarak irtása. A közokta
tásügyi miniszter a vármegyéhez intézett 
rendeletében megengedi, hogy a hatóságok 
a cserebogarak irtására az elemi népiskolák 
V— VI osztályait igénybe vehessék.

—  Fiúnevelő intézet Váczon. A Szent 
József fiúnevelő-intézet Igazgatósága felvesz 
I—vili osztályba járó, római kathobkus val- 
lású gimnáziumi tanulókat. Havi ellátási díj 
50 korona. — Az intézel kizárólag papi 
vezetés alatt áll. A növendékek a váczi ke- 
gyes-tanítórendi főgimnáziumba iratnak be. 
Egyházmegyei tanítók gyermekei kedvez
ményben részesülnek. — Pályázati határidő 
július 15. —  Bővebb felvilágosítást kész

28. szám.

séggel nyújt az intézet Igazgatósága (Vác*, 
Honvédsor 4. sz.)

—  A  repülő fertő. A légy repülő pi
szok —  mondta valaki s igazat mondott. A 
légy sokkal veszedelmesebb, mintsem azt 
hinnék és tudnák az emberek. Miután pedig 
lassan beáll ezek hosszú szezonja, jó lesz, 
ha a közelgő veszedelemről írunk egynéhány 
szót. A trópikus égöv alatt élő legyek és 
szúnyogok komoly veszedelméről már régen 
meggyőződtünk. Hiszen ezek terjesztik ott 
az ismert, legtöbbször halálos kimenetelű 
malária-lázt. Azonban Európában is vannak 
nagy számmal elterjedve ilyen veszedelmes 
legyek és szúnyogok, melyek sok betegség
nek, ragályos, pusztító járványnak az okozói. 
Az ártatlan, nem csípő, nem bántó, de fö
lötte szemtelen házi légyről ezt senki nem 
tételezné föl, pedig ez is ép oly veszedelmes 
az emberi egészséget illetőleg, mint akár
melyik más veszedelmes légy, vagy szúnyog. 
Csípni nem csip, mint tudjuk, mert hiszen 
hány türelmes, lusta ember tűri a teste bár
melyik részén való sétálását és szemtelen 
tolakodását. Ez határozottan helytelen és 
mondhatnám, tudatlanságra vall; mert ha 
tekintetbe vesszük a légy folytonos, testről- 
tesfre, tárgyról-fárgyra való röpködését, akkor 
látjuk, hogy milyen piszkos, utálatot kellő 
ez a mi kedves, ártatlan Icgyüna. Mert hi
szen, hol beteg emberről egészséges emberre, 
hol pedig holmi piszkos trágyadombokról 
egészséges emberekre száll. Ezért jó lesz, 
ha ezeket állandóan szem előtt tartjuk és 
védekezünk a tolakodó és veszedelmes le
gyek szúnyogok és rovarok ellen.

Köszönetnyilvánítás.

Véghetellen fájdalmunkat, mely csa
ládfőnk elhuriytával bennünket ért, né- 
nnképen enyhítette a mindenfelől meg
nyilatkozott részvét.

Elutazásunk és távollétünk miatt 
eddig nem volt alkalmunk ezt megkö
szönni, miért is most, ezúton mondunk 
mindenkinek, a személyesen vagy írás
ban hozzánk juttatott vigasztaló szava
kért hálás köszönetét.

Csáktornya, 1914. junius 2.

Murai család.

Szerkesztői üzenet.
M . J. —  Azt önnek keli tudnia, bogy barátja meg

tartja e szavát vagy sem. Ha ön azereti, úgy első sorban 
saját érzése alapján állitsa fel a prognózist. Másnak kévéi 
szava lebet abboz, bogy a dologról helyes képet nyújtson, 
ön bizonyos anyagias differenciákról is ir. Ez meg éppen 
komplikálja az ügyet. Mert higye el, a mi elkeseredett ke
nyérbajszában nem igen lehel megélni szerelmi csókon, ha 
ez még oly édes is. Ha ilyenek lépnek előtérben, akkor le
gyen óvatos és körültekintő. Nehogy akkor, ha a szerelem 
gyönyörpohara fenékig kiürült a majd az élet más apróbb 
nagyobb kalamitáaai is felburjánoznak anyagi bajok lépnek 
előtérbe, disazonánciák merüljenek fel, melyek házas életü
ket a boldogtalanság tanyájává teszik. Ezért jobb, ba már 
e!£bb kiegyenlítik az ebbcli differenciákat is. Itt azonban 
a saját szivére hallgasson a ne kérjen tanácsot mástól.

H ú s . Nagyon sajnáljuk, de sem a tárcát, sem versét 
nem közölhetjük. Az első ugyan hálás tárgyat tartalmaz, 
de a kidolgozás nem szabatos. Sokat kellene rajta fésülni 
s az egészet átgyurni, hogy közlésre alkalmassá tegyük. Ezt 
pedig nem kívánhatja. Gyakorolja magát. Olvasson sokat. 
Olvasson jó tárcákat, minél többet, s akkor bizonyára elfo
gadható tárcákat fog közlés végett beküldeni.
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Izlazl svaki tjed en  Jedenkrat i to : svak u  n edelju .

Sve poöiljke, kaj se tiőe zadr- 
ia ja novinah, se imaju pos- 

lati na íme nrednika vn 
Csáktoi nya

lzdateljstvo:
knjüara S tra u sz  S a n d o ra  
kam se predplate i obznane 

poSiljaju.

Odgovorni urednik:
ZRÍNYI k á r o l y .

X X X I . god, tedaj.

GOSPODARSTVO.
Fóliáén rudni gnoj. Veigert Alajos 

i sin lobkovitzi fabnkanti ininuCo leto po 
célim Magyarskim orsagu rezSirili su po 
jako fal céni rudnoga gnoja. OrsaCki luCbar 
previzitéral je to fal stvar i tak je znadel, 
da ov pepelj smed sejo rudni gnojov je 
najhujdi, tojest nikaj nevalja. Svebkim gla- 
som naponudbo poslani pepelj je tak hitva- 
len, da niti ouoga dela je пб vréden kad 
se posipavlje popoiju, uikakvoga hasna ue- 
da. Svrho toga svakornu se na glas daje, 
da naj se uidói neda vkaniti Veigert Alajos 
i njegv?mu dragomu sinu. Agente koji ovo- 
ga praha hitvalnoga hódija ponujat natirati 
treba.

Dobra senokoéa. Stara poslovica 
lak veti, da je senokoéa mati oralnici, jerbo 
senokoäu pokosiju, sénu sa marhom pohra- 
niju, gnoja pák na oralnicu zvoziju, lo pák 
znamo, da gnoj hrani oralmce, tojest onu 
silje, kője na oralnicah raste. Zato se uéje 
moCi preCuditi, ako prmas katastralna me- 
kola od U  metercentov neda vide séna, 
po drugih orsagov i 25 metercentov za 
malo deríiju To je samo jedna velika falin
ga da malo zraste, druga je to, da po naj- 
Tide mestah sénu je tak hitvalno, da skorom 
nikaj ne vala.

Dobra i teCna trava samo po onih se- 
nokodah raste, kője su vu dobri jakosti i 
ne stradaju svakojaCke polrébne hrane. 
Skim je slabeda senokoda stöm hitvalneda 
trava raste nanjoj.

8ur*dniki:
PATAKI VIK TO R i SRÁY FERENCZ.

Stalnoga gnoja pák nemoremo na se- 
nokode voziti, jerbo i za oralnice ga pre- 
malo imamo. Zato je polrébno na mesto 
dtalnoga gnoja, rudnoga reztepsti po seno- 
kodah. Po rudnim gnoju né samo da vide 
zraste, neg i krma je puno bolda i vredne 
da. Ako naprimer nedCi foszfor i kali sol 
pohiée na senokod, videl bude, da odmah 
se stakojaCke detelj ce zapovaju. Vu séni 
pák su öve slvari najvredneSe. Doklam su 
né imale za svoju polreboCu hranu na se- 
nokodi, su Cisto pri zemlji za ostale, как 
su foszfora i káliuma dobile, odmah su pre 
rasle svakojaCko hitvalno travu.

Takodjer po ovim rudnim gnojom i 
svakojaCke sladke trave rasleju i stém se 
sénu izvanrdo popravi.

Rudni gnoj svekdinoma na jesen se 
mora reztepsti. Ako superfoszfata hoCemo 
senokodi dati, onda na katastralno mekoto 
150— 200 kg ako pák Thomassalak zvanoga 
praha onda pák 200— 300 kg moramo 
reztepsti. Pokehdob pák i kalisol je potiebna 
senokodi, odnje pák na mekotu 75— 100 
kg. ili pák na meslo tóga 250— 300 kg 
kainit zvanoga pepelja poséjemo. Ako po 
ovim gnoju deleljice se preveC zapovaju po 
senokodi, onda naprotuletje jód 30 kg. csi- 
lisolitra pohiCemo jerbo ov prah pák trave 
jako tira. Káli sol i foszfor gnoja svako 
drugo leto, csilisolitra pák svako leto je pot 
rébno senokodam dati.

Ali je moci hrosce sfondati ? 
Bormed moCi je. Vu Daniji 1887 leta su 
sluVbeno odredili, da svaki mora hrodée 
fondati. Taki prvo leto blizo Cetiri milljun

Predplatna cina Ja:
Na celo l e t o ........8 kor
Na pol leta ........4 t0P
Na Cetvert leta . . .  2 kor
Pojedini broji koStaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe l fai 
raöuaaju.

IsdatelJ i vlMtnik
S T R A U S Z  SÁN D O R.

kilogram hroSCuv je orsag kupil i zato je 
vun splatil 771 jezer korun. 1903 ga leta 
stanovniki su samo 16 jezer kilogram hroá- 
Cov mogli prodati orsagu. 1907*ga leta pák 
je samo nekoju slotm kilogram hroéőov 
dobila vlada, jerbo skorom su veó je Cisto 
sfondali. íz toga videti, da makar se hroáC 
najvide vu zemlji, kakti érv zaderVava, itak 
ga je moCi sfondati. Vu Magyarskim Abauj- 
Torna varmegjija je bda prva, koja je na- 
redbo dala vun, da se hrodéi fondati moraju. 
Ovu naredbu je 1911-leta dala vun varmeg
jija. Taki prvo leto prekup la je varmegjija 
767 kg hrodíov. Sedemdeset i sedem vag- 
gonov je bilo toga smrada i varmegjija je 
splatila zanje 91 jezer 631 korunu. Ovu 
svotu poleg zemlarine na tri léta moraju 
gospodari varmegjiji povrnuti. Da bi po cé
lim orsagu tak delali za nekoju leto mtiza 
telje nebi bilo moéi hrodCa videti, как je 
lo sad veC je vu Daniji. Na milljune bi 
to hasna bilo, da bi se to pripetilo.

Velika nesreéa na morju.
Jód né smo pozabili kakva nesreca se 

pripetil a sa Titanik ladjom veC je opet grozen 
glas dodel iz Amerike od »Empress of Ire
land« velike morske ladje. V petek vu zorju 
lakva megla je nastala na morju, da |e né 
jeden meter dalko bilo videti. Od Empress 
ladje kapitan vu veliki kmici najvekdo paz- 
Ijivost je odredil i svrho toga ladja je jako 
pomalem idla. Za kratko vréme spazil jt 
kapitan, da Cisto poleg sum jako>t|om se 
2 uri »Starstad« zvana ladja, koja je nakla-

Pripovest od íivlenja herdjaioga iuosca.
(Dalje.)

Napravilo je anda Poglavarstvo zakone, 
skojimi sili mu2e da zatraju dkodlive stvari 
Vidite onda, da ovi zakoni nisu nagajaje, 
nego da mudoin dobro oCeju. Búd.te onda 
spametni! mu2 i, i pomagajte ы sami! »Kaj 
pák ov paragraf veti, 0 koiem je preglasitel 
povedal, da budemu kadtigani po njegovi 
odredbi, ako nevCinimo, kaj nam je zapo- 
vedal.« pita sirokopleCast mu2 ? Paragraf 5 
zakona od kojega govorimo, véli, da naj 
bude svaki lenjak kadtigan dtrofom do 2 0  

korun, gdo pák je nemaren, drugoC, bude 
kadl gan dtrofom do 50 korun

Gdo pák nebude imel skim platiti, zap- 
reju ga do Cetiri dane. Zatim su govorili 
jodCe mnogo, i NavuCitel njim je nade Viv
ienje rezloVil tak na tenko, da sem se jako 
Cudil, odkud to sve zna. Kajti takov, kakov 
je on bil, ni mogel pod zemlu, da bi opazil 
Vivienje tompodov, mii nije mogel plaziti po 
drev 11, da bi se tak navCil od nas.

Pripovedal je takaj, как nas naj zap- 
ravlajti. Tompodé je rekel pobirali za plu- 
gom, hrodCe pák stepati vu jutro zárán, 
kada su svi tvrdi, krepeni, i nemoreju lehko

vujti, —  jodCe lo je znal nebudi ga treba 
— Zatim je rekel, da nas pomoriju n»|leti, 
ako nas popariju skropom, nas daju koko- 
dem, nekoliko svinjam, a ostale pák naj za- 
kopaju vu gnoj medanec. Sada se ogledne 
Cvrst i jaki, mladi deCko gori na jabuku 
pák véli: »Poglednite samo kaj njih je ovdi 
gori, «sada pák taki poCnemo izpunjavati 
zakón 1

»Drugi pák se mu smejeju, on рак 
prime za svrV, i stepe tak moCno, da smo 
se svi zesipali na tla. Oh, da bi ti Cul, как 
je hrustalo, kada su copotali Vnielni pod- 
kovani dkornji po mojih pajdadih Ja sem 
na sreCu moju opal malo na stran. Fridko 
se poberem, i odletim daleko vkrej, v trno- 
vu meju, gde se vés potrt povdam vu 2 a- 
lostne misli

Pretekla je nedelja i dodla je noC. 
Zalosten zaspim, pák senjam hude senje i 
zbudim se jako Cemeren. JodCe je ni pridla 
juternja krepenost, vre doleti srakoper, ko| 
je imel gnjezdo vu bliVnjem grmu, lövi 
vsakefele киксе, i nje je, ali pák navada 
na tmje. Pograbi takaj hrodca, pák ga na- 
bode na veliki trn, da se je siromak svijal 
vgroznih boleCinaj, i smrtni stiskaj. Rád bi 
vudel, ja pák nisem bil dosta Cvrst. I na

jedenkrat prefrCi kamen, i prrtira srakopera, 
po putu pák dojde trupa bosonog h deée* 
cov, koji sim tam skaCeju, suvaju se i na- 
ganjaju, i delaju svakojaCke krike. »O: tu 
рак su hrodCi.« véli jeden, napravimo si 
melin! »Ne,« veli deCek s l a b e  perdone i ble* 
doga lica, »NavuCitelj veliju, da Vivadi nes* 
memo muCiti!«

Zahvalno ga ja poglednem. »Kaj bud 
ti CenCal, jetika,« razdere se cela trupa nad 
njim, i plahneju nas pobirat, jeden pak 
napravi melin i odpiCi kirne. Zesipleju ('etiri 
naj jakde, pak nje natekneju na dpice, i tak 
siromaki od veliki boleCin pisano glediju. 
Zatim deneju vreteno na dve dkrake, i dra* 
2iju hrodCe da bi leteli. MisleCi da vujdeju, 
hrodCi zaistinu razprestreju krila, ali kajti so 
siromaki nateknjeni, nemoreju odleteti.

Nego Veneiu melin okoli. Neporedni 
deCki se smejeju i veselo skaCeju okolo 
melina. Zatim pak pogaziju hrodCe i idejű 
dalje, mene pak stisne jeden vu 2 ep, pak 
me neae soborn. I tak ja dojdem vu dkolu. 
Vu dkoli vre je NavuCitelj podvuCaval Taki, 
как su stupili vu dkolu, pita nje, zakaj su 
tak kesno dodli.

I brdCas on, koj je napravil melin, ae 
zlate, da nisu znali koliko je vur. Navui»*
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jena bila sa laporom Joä néje mogel odre 
diti, da se ladja obrne veC se je »Starstad« 
scélom jakostjom zaletéla vu Empress i na 
serdinki med rafungi na dvoje je rezkolda 
nesreCno ladju. Putniki su najbolje spavali, 
kad se nesreCa pripetila. íz kabinov né su 
imali vremena na krov dojti, jerbo ladja 
za deset minut je vtunula. Samo tak se 
moglo pripetiti, da jezero dvésto i trideset 
osem duä je opet vu mrzlim morju naälo 
svoj hiaden grob. Ladja se je odmah na 
lövi kraj prehitila i tak su né mogli na 
ov m kraju do Cunov dojti Nekoji Cuni 
pak su tak preteráeni bili, da su né mogli 
se na vodi derZati i tak su morali vu morje 
vtnnuti. Vu strahovitnim kriCu znoZtmi su 
se pikali i s revolveri slrélali, зато  da bi 
jeden ili drugi predi mogel do Cuna dojti i 
Vivienje obranili. Kapitän, как je vre mogu- 
Ce bilo zapovedal je, da najpredi Zenske i 
decu braniju ali Io |e veC sve zabadav bilo, 
зато neäterna Zenska i nekoju déte je vu 
Z.vlenju ostalo. Prék tristo su druge ladje 
obranile, drugi pak su se svi potopili. Ken
dal kapitan je dozadnje minute na ladji 
ostal i on je zadnji bil, koj je vu mrzlo 
vodu skoCil.

Sad vu jednim äpitalu na smrtni pos 
telji leZi. Samo tuliko je к sebi doäel, da je 
povedal, как se je grozotna nesreCa pri- 
petila.

Kak su se ladje tresnule od Empress 
ladje mjernik bejZal je na krov i taki je 
prejavil zapovedniku, da braniti néje moCi 
nikaj, jerbo ladja se zvodom napunila i 
kotli eksplodérali budu. Komaj je to zgovo- 
ril, strahovitnom jakostjom su kotli как 
bombe spokali. Ladja za deset minut je vtu
nula. Na iskreni, tak zvani Markoni teleg 
rum za jedno vuru je najprva »Heureka« 
ladja bila na lice mesta, zanjom pak je 
»Evelyne« doäla, odmah su spustile doli 
Cune, ali veC su mkomu nikaj né mogle 
pomoöli. Na vodi su sami inrlvi plavali. Od 
prvoga razreda svi putniki su se vtopili. 
Po priliki su slo lakvih obranili, kojim su 
ruke ili noge spotrte. Marinen su strahovi- 
ten boj napravili za Cune, poleg toga su

telj pak podvuCava dalje. ReCi moram, da 
je bil jako spameten muZ i Ijubezliv, kajti 
je prav otCinski vuCil decu. Dugó Саза sem 
posluáal, i mnogo si zapametil, slresel sem 
se pak, kad je poCel od hroáCov. I pntom 
jesu se deCki nekak vum dali: more biti 
su zaCerlenili, ali pak na kakov drugi naCin 
jesu se izdali. NavuCitelj to opazi, pak pita: 
»Kaj se je zgodilo?« Ali nijednoga odgovora. 
— »No Bregar, poveő ti, kaj se je zgodilo! 
»Sada zaCuje.n tisti glas, koj je pokazal 
pajdaäe predi na putu.

Odkrito pove, da su napravili iz hroä- 
Cov melin, i zato su zamudili äkolu. Oh, 
как se je razsrdil navuöitelj! Rekel je, da 
su lakva deca nevaljana i nenaju dobroga 
serdca, da nebude nikaj dobra iz njih i t. d 
NaloZil njim je hudo kaätigu, onoga pak, 
koj je napravil melin, i lagal navuCitelju, 
kada su dodli vu äkolu, tak ga je skeCkal, 
da je deCko cvilil Kak sem prvle bil vu 
strahu vu deCko vem Zepu, sada pak me je 
prevzelo takvo veselje, da sem se straäno 
smejal. Po nesreCi imsl je êP luknju.

Po nepazljivosti porinem Cez luknju 
prvo desnu nogu, i poZegeCem poglavca po 
tak da se on gene. Cím bole se deCko gible, 
slim bole ga ZegeCem.

samo dvanajst Zenskih oslobodili. Marineri 
né su pusliii putnike vu Cune i samo zase 
su je zavzeli. Koji pak su svelikom mukom 
vu Zivlenju ostati, svi su na smrt beteZni, 
odovih su dvajstipet veC vumrli. Od »Emp
ress of Ireland« ladje kapitan vumira. Vu 
mrzli vodi néje bilo moCi plavati i najboläi 
plivei su krCa dobili i vu morje vtunuli. 
Kad su prve ladje napomoC doäle, зато 
nekoji Cun su nadle na morju. Iz lisline 
putnikov pozvedili su, da najviáe anglijan- 
Canov je bilo na nesreCni ladji. Od Heure- 
ladje kapitan petdeset mrtvih i áestdeset Zi* 
vih je dopeljal vu Fdherpont. Evelyne ladja 
je dvajsti mrtvih i osemdeset Zivih dope- 
Ijala sobom vu postajaliSCi. Odmah su dok
toré pozvali na ladje, da su napomoC bili 
beteZnikom smed koj h vnogi su tak spika- 
ni, da brdCas jim doktori nebudu mogli 
nikaj pomoCti.

Jedna osern lét stara pucka ovak pre- 
poveda, как se je oslobodila Zalostne smrli: 
— Kad su se ladje tresnule, taki sem vu 
morje opala Vu vodi sem spazila jedno 
desku, pogr&bila sem ju i dugo vremena 
sem na deski plavala po morju sun, tarn 
doklarn su ine vu jeden Cun zdigli. Ali 
onda sem veC lak krepena bila, da sem 
Cisto odnemogla. Otca i mater sem sgubila. 
Vu rimonski postajaliäCu tristo mrtvih leZi. 
Vnogi su strahovitno plezérani. Med mrtvi 
je jedna Zenska, koja joá i vezda к sebi 
teáCi malo Cerkicu. Fowler rnjernik, kad se  
nesreCa pripetila odmah je vu morje skoCil, 
ali sobom je zel dvoje dece, koje je obranil 
Povédal je, da kapitanova prva zapoved je 
to bila, da Zenske i decu najbraniju, ali vu 
strahovitnem kriCu i plaCu né mu je bilo 
reCi razmeti. Kad je potlam na Evelyne 
ladju doäel tarn je videl Kendal kapitana 
milosrdno se plakali.

Kapitan prepovedal je, da akoStorslad 
ladja na mesh ostane i pomalem napré ide, 
nebi se bila tak velika nesreCa pripetila, 
jerbo od Empress ladje luknja bi zatekjena 
bila ostala i nebi bila tak hitro se ladja s 
vodom napunila, aliStorstad ladja je odmah 
nazat se potegnula i poleg loga néje niti

To opazi NavuCitelj, pak zapove deCki 
vun deti iz Zepa, kaj ima nutri. Так dojdem 
ja na svetlo. Oh ! kaj je sve bilo vu äkoli! 
Nemorem ti rezloZdi, niti pak nisem vteg 
nul svega si poglednuti, kajti su me friSko 
odpravili. »Zikaj si donesel hroäCa sobom? 
»zakriCi NavuCitelj. DeCko se place i nikaj 
ne odgovori. BrZCas je nakanil igrati zme- 
norn, pak nije ufal. Taki mi ga nesi van, 
pak ga pogazi, zapove NavuCitelj i zapam 
ti si, da su takve stvari ne za äkolu. Kajti 
hrosei su äkodlivi, moramo nje skonCavali, 
nigdar pak nje nesmemo muCiti!« DeCko 
me vzeme, pak nese vun. Vuni me oCe 
h till na tla, da bi me pogazil. Kajti pak se 
ini je noga zadela na deCkovi ruki za ко 
Zu, nisem opal taki natla, nego kada je dec 
ко stepal ruku, odletim daleko vkrej, tak, 
da me deCko nije naäel veC. M mo Cepim 
vu travi, dok ne dojdem bole к moCi, zatim 
pak odletim daleko vkrej, od äkole, na 
prostrani vrl. Tam si sedem na oreh, da si 
odpoCinem i malo olehkotim kruleCi gladni 
Zeludec.

O le t ic s  M á t y á s .

(Drugiput dalje.)

tuliko vremena bilo, da bi putnike iz kabi
nov vun bili pustili. Krivnja na Storstad 
ladje kapitana dojde, koj je vu veliki megli 
s nedopuäCenom hitroCom se Zuril po morju.

Jeden menjäi varaäinec neima tuliko 
stanovnikov, kuliko ljudstva je na Empreaa 
ladji poginulo. Sto sve je bil na ladji, to 
se joä nezna, samo tuliko znaju, da najviäe 
englezkih putnikov je bilo na glasovitni ladji.

Za nekoji dan ili pak za nekoji tjeden 
bude sve znati, как se je opet ova grozotna 
nesreCa pripetila.

Sud copernicih.
Vu CloveCjem Zivlenju zanavék najstra- 

hovitneäa dóba je bila, kad je narod vu 
svoji praznoverosti copernice veruval i nje 
neCimurno preganjal. Ova vera je od neg- 
deänjega vremena pri svakim pukom se 
naäla, ali najbolje se je itak vu XIII. stotini 
rezäirila.

Najprvi sud je 1275 ga leta Toulousu 
bil, kad su 56 lét staroga Angelo Barthea 
Zivoga na lomaCi skurili.

Vu XV. stotini su veC po céli Europi 
bösno preganjali copernjake i samo ravno 
po Magyarskim orsagu né se joä tak rezäi
rila praznoverost.

Sumlja je dosta bila, da su nekoga pred 
krvoloCensud predstavili, dalje je sud trajal, 
как dabi biCa plel. Posluhnuli su svedoke, 
koji su slobodno valuvali, как su ravno 
sami äteli, jerbo ime su jim zatajili. TuZbe- 
nika su najviáeput svrho loga odsudili, jerbo 
je sam prepoznal na njegva ramena prek- 
lopleno krivnju Prepoznati pak je moral, 
jerbo su tak neduZnoga muCili, da je mo
ral sam tak valuvali, как su sudei potre- 
buvali.

Prcd muCenjom skup su na nosili sva- 
kojaCko oruzje i za muCiti orudje, da je 
sve to krivec videl komu je onda vjeäaö 
sve raztolnaCil, как ga budu muCili, ako 
nebude valuval. Doklarn su to preprAvlali i 
tolnaCili, nesreCni obtuZenik je vnogiput 
obnorel od sramote. ObtuZenika su najpredi 
do gologa siékli, da nebi nekakvo stvar 
okolo sebe skril, koja bi ga od strahovitne 
bolesti branila. Na golim télo su poCeli is- 
kati zlamenje coperniCtva, jerbo su tak 
mislili, da svaki copernjak ima na télo takvo 
mesto gde neCuti nikakvo bolest. Svrhu 
toga pomoCnik vjeáara poCel je s dugom 
iglom pikati sveposud golu télo. Moremo 
mislili kakva muka je veC samo to bila.

Zatern su najpredi palce med ärajte deli 
i tak dugo su ärajfili, doklarn su se prsti 
zdrobili. Vu XVII. stotini hasnuvali su jed- 
noga Zeljeznoga stolca, koj je ves äpicami 
bil naperjeni. ObtuZenika su vu ov stolec 
hitili i podnjega su kurili.

Probu sa ZereCim Zeljezom veC pred 
Kristuäevim narodjejom najdemo pri poga- 
nih. ZereCu Zeljezu je moral obtuZeni vu 
ruke prijeti i ako se je zeZgal, krivec jo 
bil. Negda pak su obtuZcniku ruke i noge 
svezali i vu vodu hitili, ako je né odmah 
vtunul, krivec je bil.

Ako je obtuZenik né suze toCil med 
strahovitnemi mukami, to je zlamenje bilo. 
da je copernjak, jerbo sam vrag ga je ob- 
jaCil, da od velikih mukah suzu nespusti.

Vu XVI. stotini vu Nemäkim orsagu su 
najbolje preganjali copernice. Samo jedno 
leto su vu Würzburgu 1500 copernic Zivih 
skurili. Vu Englezkim tijam do XVIll. sto- 
tine naj glasovitneäi Cinovnik je vjeftar biL
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Hennig Brabant braunschweiskoga pis- 
moznanca i glasovitnuga éinovnika su od
sudili kad je sam prepoznal, da prijatelstvo 
derZi sa vragom. Kakve muke je predi pre- 
trpel, to néje moéi spisati. 1604-ga leta 
aept. 17 ga su ga odvlekli na stratidte. Ali 
né su ga tak ziehko pustili na drugi svét 
Na pol mrtvomu i zmuéenomu nesreéniku 
au najpredi na désni ruki dva prsta odsek- 
li, razmi se, da né najedenput obedva, neg 
pojedinim, da su mu vekőo muku zavdali. 
Zatem su Zereéami kléééami öéipali mu 
téio i da pred vremenom nespusti duöu, 
napajali su ga s jakim vinom i vraétvom. 
Sad je vjeöar s dervenim batom tak dugó 
tukel po prsah doklam su se éonte sdrobile, 
razporil mu je érévo, vun je strgel srdce i 
hitil vumirajuéemo éloveku vu obraz. Mrtvo 
télo su na pet falatov rezcépai i vu varaéu 
na pet mestab obesili. Néje zapremisliti, 
kaj sve su delali obtuZenikom.

Vu Magyarskim 1615-ga su poéeli co- 
pernice preganjati. Vu Brassó varaéu Fuchs 
Márkus sveéenik je sprsal, da ovu leto su 
vide copernjakov i copernicih skurili. 1728- 
ga juliuéa 23 ga vu Szeged varaéu su na- 
jedenput öest copernicih odsudili i 2  ve na 
goreéu lomoéu hitili. Obsudjene poleg Tisza 
rieke su skonéali i samo jedni Zenski su 
se smiluvali, njoj su predi glavu odsekii i 
samo onda vu ogenj hitili

Med skonéanami Zenskami je b:la jedua 
obéinska babica, za koju su zmislili, da prék 
dva hiljada dece je vu ime vraga krstila. 
1730-ga su jednoga debeloga birova na smrt 
odsudili, jerbo je né mogel pod vodu se 
podurknuti i to je zlamenje bilo, da je со- 
pernjak.

Prinas je Mária Terézia svojom glaso- 
vitnom inudrostjom odredila, da néje smeti 
svrho takvih bedasloé suda derZali.

Zadnji sudi su vu Svajcu bili. 1737-ga 
lets su jedno 17 lét staro pucu pred sud 
posta vili, koja je od mlada bez pameti bila. 
Sama je valuvala, da se je s vragom zaru* 
Cila. Pred sudom je jóé öest Zenskih zatu- 
lila, kője su tajice i od toga nésu nikaj 
snati Stele. PoCeli su je muéiti. Sedemdeset 
lét start Rossard Lica néje stela valuvati, 
makar su ju tak muéili, da to néje zapre
misliti. Druge su takodjer né Stele valuvati. 
Dvé Zenske su med strabovilnim muCenjom 
vumrle.^ Nazadnje je itak jedna valuvala, 
jerbo véé je mogla strahovitne muke pre- 
naéaii. Dvé su sderZale i nje su nazadnje 
na pol mrtve spustili. Dvé pák su skonCali, 
razmi se, da né tak, как denes, neg Zive su 
na male falaCke rezali.

Vu XVIII. stotini su prestali ovi sudi, 
jóé i denes Zivi med Ijudslvom óva prazno- 
vrtat, da su je copernice i copernjaki. Ali 
najte mislili, da samo prinas, verujejo to i 
po drugih orsagov i né namo po selah, neg 
po velikih vvraéov. Jóé 1910 ga leta vu 
Berlinu je velika dtricmga bila, aii su je 
copernice, ali né.

Tu je uiti jedna deseta stran né spi- 
sana. как su negda nori bili i как su ne* 
Cimurnu muCilione, na kője su kakvo nazlub 
teli. Bog nedaj to nikomo videti, jóé menje 
pák preterpeti. Denes poleg Skolah je véé 
itak tak presvétli narod. makar né sveposud, 
da né veruje copernice Koj joá i denes to 
veruje, on je praznoverec.

KAJ JE NOVOGA?
— Izp it sbiracov. Koji neimaju od 

áest razredov svedoéanslvu oni su morali 
od pisanja i éitanja pred jednom komiöijom 
izpit poloZiti. V csáktornjainskim kotaru je 
ovaj izpit niajuSa 26, 26 i 27-ga bil. Na iz- 
pitu predsednik je Szalmái József kotarski 
sudec bil. Pred komiöijom za izpit 209 su 
se javili, koji su avun jednoga svi dobro 
izpit poloZili. Ov jeden je ravno samo ime 
si znal podpisati, citati pák nikaj. Lépő je 
bilo gledati, da 40, 50, 60 lét stari selCaoi 
od svoje vole magjarski poloZili izpit. Smed 
seju jeden se né naöel, kol barem nekaj 
nebi bil razmil madjarski Svi su s veseljom 
polvZili izpit i veeelili su se svedoéanstvi 
poleg étere sad zbirnéi su nastali. Daj jim 
Bog, da zrazumom budo svoj lépi juá na 
basen domovini hasnuvali.

— Ognji vu varm egjiji. Vu prvim 
íertal leta, как je aliépan prijavu napra ' 
vu naöi varmegjiji 30 jedenput je bil ogenj. 
Kvara je bilo 102 jezero 502 korune. Od 
öve velike svote 76 jezer 990 korun su se- 
koracije dobd.. Ognja su triput deca vuZgala, 
jedenput je poleg nepazlivosti, dvaput je 
hotonce bilo vuZgano. jedenput pák je stréla 
vuZgala.

— 2andar se ne Sáli. Pausics János 
őriszentpéterski poötameéter na vlaku je pu- 
tuval proti doiru Na vlaku ga je jeden 
Zandar popital, da kam putuje? Postamester 
je nekakvu paradn étel imeti i odgovoril je, 
da vu Ameriku. Zandar je to né za éalu 
zel i poátameStra na prvim kolodvoru po 
grabil poétamestra i odtiral ga je sobom 
Na policiji su ga previzilérali i pokehdob 
néje imái putnicu vu Ameriku, lepő su ga 
vu reét zaprli. Z« tri dni se je stopram vun 
odslobodil all ne zabadav. Kapitan ga je 
dvesto korun élrofal zvrho toga, zakaj je 
Zandara vkanil. Main predraga Sala je to bila.

— Zaklal je brata. Íz hátszegi séma 
su iéli Tirlea György i njegov brat reketye- 
talvinski poljodelavci. Na putu su se nekaj 
poStricali i mlajái brat vu nagloééi dvanajst- 
put je zapil I noZa vu stareöi brat. Putniki 
su ndsreénoga éloveka svega vu krvi naöli. 
Taki síi ga dimo spravili gde jo drugi dán 
vumrl. Krvoloka su Zandari vlovili i vu reS! 
odegnali.

— Do sm rti re it .  Pisali smo, как 
je Kóbori Rózsi i N ck Gusztáv zaklali vu 
Budimpeétu jedno pucu i как su ju vu 
jedni koSari vu Dunaj hitili. Sad je bil svr
ho toga sud i jerbo su n gdar né bili vu 
rukakvi kaétigi, né su je na galge odsudili, 
neg do smrti reöta su dobili.

— Samoubojnlk. KoóczFrigyes61-ga 
peöiékoga regimenta kapitan vu temesvárski 
kasarni sluZbenim revoluerom vu glavu se 
je slrelil i odniah je vumrl. Samoubojnik 
véé viöe vremena je jako Zaloslen i zamiőlen 
bil. Obitelj |e smirum pazil nanjega. da nebi 
nekakov kvar vu svojem télo napravil Mi* 
tork je Zena sdecom vu susedstvo odiöla i 
ovu vréme se je kapitan skonéal.

— Proti banu. Scheíer Jakab diák 
je minuéi tjeden iz revolver» na bana étel 
slreliti, ali policaji su ga predi vlovili i zruk 
zeli revolvern, как bi ga bil mogel sproZili 
Svun njdgi vlovili su Herzigonja Ferenc 
pisara. Jaksics György kelnera i С c cs Jó 
zsef diaka, koji su takodjer vu kompaniji 
bili. Schefer Jakab podi* dnorna táji, da b< 
on kakvo hudo nakanenje bil imel proti 
banu, ali dr. Csacsics Vladimir sudec, koj

istragu vodl, neéemu veruvati i dal ga je 
zaprti.

— Veliki ogenj. Magna János njireg. 
házkoga zemeljskoga gospona marov se vuz- 
gal. Sve gospodarslveno stanje je dofundo- 
menta zgorelo. Vu jedni étali trideset i pet 
paradnih konjov je zgorelo Ognju je kuéiö 
poleg nepazljivosti bil zrok isam jeskorom  
vu étali zgorel.

— Boj Űzik Jánosné, rodjena Kolonice 
Mária posvadila se Keresztély György teZa- 
kom. Vu svaji Zenska je kuhenjskoga noZa 
zela vu ruke i tak je snjm Kerentélya vu 
Crévu vpiéila, da su mo droba vun opala i 
na lice mesta je vumrl. Neéimurno i krvo- 
loéno Zenska su Zandari vlovili i vu rest 
odtirali.

— Velika vruéina vu Newyorku.
Íz Newyorka lelegrafiraju, da od sréde po- 
Ceméi takva vruéina je nastala, da jé IjudsU 
vo nemore premagati. Prék 46 graduöov je 
vu liladu i takve vruéine véé trideset i dvé 
leti néga bilo tam. Vu veliki vruéini su sa
mo vu Newyorku vumrli, viée pák jih je 
na smrt sbeteZalo.

— Povodnja. Opel od svih slranih 
idu hudi glasi, sveposut su veliki vihre, 
tuéa i vnogo deZdja. Так je i minuéi tjeden 
vu Ausztriji slrahoviten deZdj opal j oleg 
kojega je Drava i Mura se tak nadunula, 
da je prék bregov doölo i célé okolice ob- 
lejale. Samo vu Medjimurju je prék petde- 
set jezer mekotih pod vodom bilo i kvar 
je slrahoviten. Viée obéinih se je samo s 
velikom műkőm moglo obraniti, da voda 
néje vu obéinu vdrla.

— Streljeni hajdúk. Vu lugoskim 
reélu se pripetilo, da Balogh Ferenc i Kra- 
mm József hajduki za éalu su se poéeli 
igrati. Как se to éaliju, Kramm zetne puéku 
i naperiju na Balogha alt mi réémi, da ga 
odmah dőli sterli. Jóé néje to dokraja zgo- 
voril, véé je puéka puknula i Kramm je 
mrtev se zruáil dőli. Kuglja ravno vu célo 
se mu je zavrtéla. Kramm néje znal, da je 
puéka nabila, jerbo su hajduki né navadni 
s nabitami puékami na reétante paziti. Ist
ragu su podigli, da se praviéno pozvédi, 
как se je nesreéa pripet la.

— Razbojniki. Strahovitna krvoloé- 
nost se pripetila vu Krakkó varaéu Jedna 
banda razbojnikov je vdrla ponoéi vu Fuss 
M;»rko mesaru, za kojega su dobro znali, 
da je on dan vekfto svoto penez dobil od 
soldaéije Razbojniki s jedmm Zeljeznim ru- 
dom su zatukli Fussa i Zenu, zatem su zak
lali osemnajst lét staroga Áron sina i éeti- 
rinajst let slaroga Baruch, osem lét staroga 
Izsák sina i trinajst let staro éerku. Oranili 
su i sluékinju, koja je drugidan takodjer 
vumrla Fussovn dvoja dcca su vuöla. Raz
bojniki eveskup tr'sto korun su naöli i slem 
su odiéli. 2 andari su jednoga poéimtelja 
vlovili. Somlju imaju na temoénje feslungs- 
kanonere s med kojih su viée vlovili i zaprli.

Obznane urednika.
O le tlc e  M . Jako ram  je ia l, de u vrá* ro posle 

nikaj nemremo napraviti. Zakai ate se ne javili predi, ali 
zakaj ate nam ne pisali. Vezda su ispiti vei minuli eve je 
zabadav. Ali ako sie vi u Skolu hodili, morale dobili sve- 
doCbu od one fikole, gde ete hodili u Skolu. Ako je i <lrugi 
uíilelj vezda kad one Skole, i sadoSnji u íite lj zna vun eve- 
doöbu spisati iz one knjige, gde ele zapisani. Ako pák nein- 
rete svedoCbu dobili, ona morete öekali, dók opel izpilt 
budu, pák onda se javite.
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_ jkormi. Újdonság! Paga nini
K'l,ír,,<í к,,,, ss= hegedű-zongora
Knkoricza Karuza «„ha Ib h o ’ ’  a  leg n eh ezeb b  h a n g v ersen y d a ra b ok a t m ű vésziesen  Játsza.
Fehér bab uj Grah bel 17 00 Ú J D O N S Á G !  Mozitulajdonok! A gépész igen könnyen kezelheti a zenélő-
Sárga bab » 2uti 15 00 -  Répet és a képekhez való darabokat választhatja. — Villamoszongorák, Orchestrionok,
Vegyes bab > zméáan 1400 Phonola, Ducanola, 700 koronától feljebb. — Zongorák, pianinók, harmoniumok
Kendermag Ko„opljen, sa,„e 15 0 0 -- olcsó áron' ré9zle,flzelé8r«- íól4llás mel|e«-

T ö k '» « *  K o "f i№ ií5S= Helyettesit egy egész zenekart.
Bükköny Grahorkii 16 00 : *  0 ^ 0

— :---------- -. — I Szállodák, kávéházak, vendéglők, éttermek részére pénzbedobással. — Rövid idő
— - - alatt lelörleszti önmagát.HeppEdyWHlOniya S C H M I D T  e p e  C S Á K T O R N Y A ,

Rákócl-ullca híze broj 18. polsg Kraljevskoga suda.
im a  ta k a j t r g o v in u
o d  n a jb o ls e  v r s t i  747/1914. szám. A drávadiósi körjegyzőtől.

V 3  P П a  . H irdetm ény.
.. , Kihirdetem, hogy Drávaszilas község határában gyakorlandó

K oji t r e b a  z a

d o ^ r i r - s v T kzoe Г ь а  v a d á s z a t i  j o g
d o m a  p r i n je m u  U Z  n a j -  hat egymás után következő évre, Drávaszilason, a bíróházánál /. é v i  ju n iu s r hó 18-Ла

f a l e s u  c ie n u  K o ji t r e b a  c ie l i  d élu tá n  3 ó r a k o r  tartandó nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek bérbe

v a g o n  d o b i  V apn O  C ÍS tO  fa l .  ^ Feltételek a drávadiósi jegyzőnél tekinthetők meg.
T r z im  ta k a j r a z e ie p a n a  Drávadiós., 1914. május hó 28-án.

s u h a  b u k ó v á  d r v a i  I C ÍR A  S Á N D O R  s .  k . k ö r j e g y z ő .

.....' ' : p o i a , m v T ________ J

^agánfutó kerékpár Ф З М М М М № # в # в # М Ё Ш И И 1

eladó. !Szabók figyelmébe!
A »Csiktorn;.ai önkéntes Tűzoltó Eg\esüleu legénységének mintegy 20— 25 t«\gja posztó- 

■ SJf V A tfsPC  fÍ9§ttUfnfc7ná1 öltönnyel (zubbony és nadrág) 'évén ellátandó, felkéretnek mindama szabómesterek, akik ezek el- 
J I ] « f | V f  A t )  készítésére vállalkozni hajlandók, hogy e>re vonatkozó ajánlatukat legkésőbb folyó Hó 13- i ig  alulírt
e  /«,• 41ái,  ! parancsnoknál benyújtani szíveskedjenek.

_______ » 8* 5* _________! F e lté te le k :
K e r e s k e d e l m i  t a n f o l y a m o t  t. A szükség lt posztót ?*z egyesület, az egyéb hozzávaló kelléket a vállalkozó adja.
xrácrvali lo*í n i*  b i  я о з гп гЧ  rá<a 2, A mértékvétel legkésőbben a f. hó 22 én délután 6 órára összehívott gyakorlat alkal-v e ö Ä ebtiean j^  K id ö#>uifi>iidb- I máva, ejlhfllrt m. g

b a n  é s  " é p i r á s b a n  jü r t t is ? 3. Az egye! ruházat az Orsz. Tűzo’tó Szövetség szabályzatában foglalt elóirás szerint készí-
“ *■ '  '  tfiidő el, m* ly a parancsnoksági irodában tekinthető meg.

J P J O I 3 A B A  4 A kész egyenruházit legkésőbb julius hó 15-én adandó át; az átvett öltönyök ára as
. .. .. átvét I alkalmával fizettetik ki; az ál nem vett öltönyök ára a javítások teljesítése után fizettetik ki.

a j á n l k o z i k .  5. Az ajánlatban egy egész egyenruha (nadrág és zubbony) elkészítési ára pontosan ki-
Czim e lap kiadóhivatalában. tüntetendő.

^ I ; 6. Ajánlatok и teljes szükségleten kívül 5— 10 öltönyre is adhatók be.
 ̂i * 7. A zárt borítékban adott írásbeli ajánlatok közül, az ajánlott .árakra való tekintet nélkül, *

A  M e Z 0 “ l i t C 3 D 3 n  K 6* I3 K 0 M 3 Z  szabadon választ az egyesület választmánya.
_  m я 8. Л megbízást nvert vállalkozónak a mértékvétel után a szükséges posztóanyag kiadatik,
Я  gp j|  a posztóból megmaradt rész az egyesületnek visszaadandó.

Д 1*  Я  нгШ 1 9  И  f l  у  9. Előnyben részesülnek a tűzoltó-szabók s azon vállalkozók, kik készpénzbeli biztosítékot
letenni készek.

•os i- i r* ~ I I _ Л . Csáktornya, 1914. junius hó 7-én.В о v e b b e t  Fejér Jenő parancsnoktниш Rtzsp m  iriiniin. I
64 G« hőfokával és radioaktivitásával rheu I I Alkalikus (hermájával hurutokat, gyomor-, I I Jódtartalmú forrásával gyermekbetegségeket, 

mát, ischiást, izzadmányokat, csonttöréseket cukor és vesebajokat I alkati bajokat és érelmeszesedést

I t t i  eredménnyel M i i  U i i l i M  - K S
ц у -  Prospektust ingyen küld Lipik hév- és iszapfürdő igazgatósága. "фЩ
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M E G H ÍV Ó .
A MURAKÖZI PEZSGŐGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

t. részvényesei

az 1914. évi junius hó 30-án délután 4 órakor - Csáktornyán, a városi
irodahelyiségben tartandó

ni. r e n d e s  m m m
tisztelettel meghivatnak.

Tanácskozási tárgyainak sorrendje:
1. Elnöki megnyitó. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2 . Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
3 . A mérleg megállapítása, —  a felmentvény feletti határozat.
4. Határozathozatal a társaság további fennállása vagy feloszlása iránt.
5 . Netán! indítványok.

lg. §. A tanácskozási és szavazási Jogot a közgyűlésen m inden részvényes szem élyesen avagy m eghatalm azott u gyan csak  részvényes 
által gyakoro lhatja; ezen jog gyakoro lhatására azonban m egkivántatik, hogy úgy a m egjelenő, illetve a m eghatalm azó, m int a m egha
talm azott részvényes is nagykorú legyen és hogy ezek m indegyikének érvényesülni kívánó részvénye a közgyű lés előtt le ga lább  14 nap  
óta a részvénykönyvben az ö nevükre legyen bejegyezve és végül, hogy a m egfelelő szelvényeket tarta lm azó  részvényük legkésőbben a 
közgyűlés m egnyitása előtt az elnöklő kezéhez lett légyen letéve.

62 . §. A mérleg a válla lat üzleti helyiségében a részvényeseknek betekintés czéljáből rendelkezésre áll.
S93 1—X

Csáktornya Vidéki Takarékpénztár R.-T. Csáktornyán.

Értesítés.
ken levő 2 különálló, téglából I 
épitett és cseréppel fedett

ház,
moly bármiféle üzletnek alkalmas, 
jutányos áron eladó.

Bővebbet ezen lap 
kiadóhivatalában.

A Csáktornya Vidéki Takarékpénzrár R.-T. f. évi julius hó l-én megnyitja

betíbetet üzletágának XXV. csoportját,
amelynél:
hetenkint legalább I korona (=egy részlet) fizetendő; 9001-2
a befizetés 184 hétre terjed ;
a I84 hét lefolytéval minden 184 koronával befizetett részlet után 20 0  korona fizet

tetik vissza ;
a 16 koronát kilevő különbözet a befizető kamatja, amely 5 % -o * kamatozásnak felel meg;
ezen kamatnak tőke-kamat adóját az intézet viseli;
minden 1 koronás heti befizetéssel 200 koronáig terjedő kölcsönelőleg kérelmezhető 

adóslevélre ;
100 korona kölcsönelőleg után hetenkint 14 fillér kamat (=z7-28% ) fizetendő;
a kölcsönvevő előlegét bármikor is visszafizetheti, amellyel további kamatfizetési köte

lezettsége megszűnik ;
^költözködés, elhalálozás s egyéb körülmények következtében is leszámol az intézet 

anélkül, hogy a befizető kamatveszteséget szenvedne;
beiratási díj s költségek nem számíttatnak s vidéki befizetők részére postatakarékpénz

tári befizetési lapokat az intézet díjmentesen ad.
A résztvenni hajlandók szíveskedjenek ebbeli szándékukat az intézettel szóval vagy 

levélileg közölni, ahol is egyéb felvilágosítások is készséggel nyújtatnak.

Az igazgatóság.

SAVOY« SZÁLLODA BUDAPEST, Vili, JOZSEF-KÖRUT 16.

Гй.Л . н Л п Л . ! ^ ! 1'** * " Ь1к 3 k ítí s z o b i.  5 kor - « ' .
ta r tó z k o d ik  n i l  f * l í 1e e a l- A * * o b á *  fe lté t le n  t i s z t ik .  НоаажаЬЬ
e llá tá s  л ko ro n áé ? * т * " у .  Ú jo n n a n  b e v e ze te tt p e n s ió re n d s z e r, napi* 4 ko,°ná*rt N .p l J ..ZO Z, í , , . . , , . .  ^ , o b 4 k  >0 k o r o n i í ., .

Nyomatod Fischrl Fiüöp (Strau.?* Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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