


Ez teszi testvérekké az Istenben az 
embereket. . .

És a szeretet ezen törvényét köszön
hetjük a názárethi Jézusnak, ő  az Isten fia, 
de egyúttal ember is, adta ki tanában az 
emberiségnek azt a jelszót: legyetek tökéle
tesek, mint a mi Atyánk a mennyekben.

Ezen jelszóbn látjuk benne a mi min
taképünket, egyúttal pedig jótálló kezesün
ket, hogy követve őt, el is érjük magasztos 
emberi czélunkat.

És ezen nézetből kiindulva, a világ is 
más világosságban tűnik föl előttünk, jobbá 
lesz az élet hangulata és tényleg beteljese
dik Krisztusnak, a nagy tanítónak Ígérte.

Ez a magasztos eszme rejlik a Kará
csony nagy ünnepében.

Dicsőség az Isten fiának. Béke a jó- 
akaratu embereknek!

A közigazgatási bizottság üléséből.
Zalavármegye közigazgatási bizottsága 

deczember havi ülését 11-én tartotta gróf 
Batthyány Pál főispán elnöklete alatt.

Az alispán jetentelte, hogy a személy 
és vagyonbiztonság, bár súlyosabb bűncse
lekmények által megtámadva nem lett, mégis 
a nagyobb számban előfordult lopások és 
betöréses tolvajlások következtében a mull 
havinál kedvezőtlenebb volt.

A megélhetési viszonyok igen nehezek; 
az általános drágaság miatt sok a panasz 
A kivándortás a vármegye területéről az 
eddiginél nagyobb mérveket öltött. A Csák
tornyái vasútállomásról és az alsólendvai 
járásból a muraszombati járáson keresztül 
Stájerország felé sokan vándorolnak ki út
levél nélkül. Ezért az alispán megfelelő in 
tézkedések végett jelentést lett a belügy
miniszterhez és a Csáktornyái határrendőrség 
felállítását megsürgette ; a szárnyparancs 
nokságot csendőrKülönitmény felállítása iránt 
megkereste.

Az 1906. évi fősorozás 9 varmegye 
egész területén legnagyobb rendben befeje
zést nyert; az 1907 évi ujonczozási előmun
kálatok pedig folyamatban vannak

Közoktatásügy. — Kir. tanfelügyelő je
lentette, hogy november hónapban tárgyalt 
a dekanoveczi, domasineczi és muracsányi

intézi a lélekzéshez szükséges levegőnek folytonos 
felváltását. A levegő ugyanis a Nap hősugarainak 
folytán főkép az egyenlítő táján gyorsan felm eleg
szik, m egkönnyebülve felszáll s roppant m agasság
ban tör a sarkok felé. Helyét csakham ar a sark
vidék hideg, friss levegője foglalja el. így jönnek 
létre a különböző szelek.

Az óczeánok vidékein az erősebb  párolgás 
okozta  hőveszteség, a hő okozta  kiterjedés és m ás 
ilynemű tünem ények teremtik meg a kü lönböző 
tengeráram okat, mint a m inő a G olf áram  is, 
melynek több ország, hogy úgy m ondjam , életét 
köszöni.

Nagy a Napnak hőm ennyiségo. T u dom ányos 
kutatások alapján kiderült, hogy a Napnak m elege 
akkora, mintha tizenegy quintillió hétszázezer billió 
tonna kőszén égne egy rakáson egyszerre. Elkép
zelhetetlen forróság!

Tudjuk azt, hogy az érzések az em beri ide 
gekben körülbelül 30  m éter sebességgel terjednek 
tova; vagyis ha ujjúnkat, mely körülbelül egy 
m éternyire van agyvelőnktől, m egégetjük, a fá j
dalm at csak egy harm inczad m ásodpercz m úlva 
érezzük. K épzeljünk m ost egy olyan em bert, kinek 
egyik keze a napba ér s ott u jjá t m egégeti N o 
ennek az em bernek százhatvannyolcz évig kellene 
élnie, hogy az égés fáldalm át m egérezze. (M.)

Az ágyúgolyó, bár több  m int ötszáz m éternyi 
utat fut meg m ásodperczenkint, m égis csak 
tizenkét év múlva érne a N apba. Igen, m ert a

képviselőtestületekkel községi iskoláik álla
mosítása ügyében. Mindhárom képviselőtes
tület az államosításhoz adandó járulmányokat 
tüzetes határozatokba foglalta, melyek jog
erősségük után az összes államosítási ada
tokkal együtt a miniszterhez felterjesztettek. 
A perlaki járás főszolgabirájának ezen fontos 
tárgyalások alkalmával tanúsított támogatá
sát kir. tanfelügyelő jelentésésében kőlön 
kiemelte.

November hónapban meglátogatta a kir. 
tanfelügyelő a muracsányi kisdedóvodát és 
a kodosáni állami iskolát.

Kir. segédlanfelügyelő a turcsiscsei állami 
iskola dologi és személyi viszonyainak ren
dezése czéljából volt Turcsisesén.

A kir. tanfelügyelő a kivándorlás emel
kedése, az alkoholizmus terjedése és pusz
tításai kapcsán felhivta a közigazgatási bi
zottság figyelmét egy nagy veszedelemre: az 
egy gyermek rendszer üzelmeire. Statisztikai 
adatokkal tünteti fel a baiatomelléki népis
kolák növendékei létszámának nagymérvű 
apadását. A felszólalás körül kííijte tt érde
kes vita után a járási és körvosok utján 
teendő intézkedéseket határozott el a köz
igazgatási bizottság.

Közegészségügy. A vármegyei tisztifőor
vos jelentette, hogy november hónapban az 
időjárás általában az egész hónap folyamán 
derüli, enyhe és szár-.z volt.

Felnőttek közegészsége a vármegye 3 
járásában kielégítő, a többiben pedig jó  volt, 
mert még azokban a légző szervek hurutja 
fordul elő nagyobb számban, addig emezek
ben csak szórványos megbetegedés észlel- 
tetett.

Gyermekek közegészsége nem volt ked
vező, mert a kanyaró és vörhenybetegek 
száma ismét emelkedett, örvendetes csak az, 
hogy a halálozási százalék igen kicsiny.

Öngyikosságot csak négy egyén köve
tett el a megye területén.

Véletlen szerencsétlénség általi halálnak 
9 egyén esett áldozatul.

Állategészségügy. A haszonállatok egész
ségi állapota november hóanpban kedvező 
volt

A fertőző betegségek közűi előfordullak: 
lépfene, rühkór, sertésorbáncz és sertésvész.

A november havi állatvásároknak az 
időjárás kedvezvén, azokon a felhajtás csak-

Napig terjedő utón száznegyvenkilencz m illió ki- 
lom eteije lzőt lehetne felállítani. S bár ily óriás 
távolságban van tőlünk, m égis mPy nagy a hatása! 
Ki tud elképzelni egy billió, tizenhat lóerejü gőz
gépet? Minő óriási m eleget s ropp.m i munkát le
het evvel k ife jten i!

Fény, meleg, munka ! Ki tudná m indezt pó
tolni, ha a Nap elhom ályosodnék ? Azt hiszem, 
erre, bár ma m ár elég nagy s elég sok a válla l
kozó szellem , még sem akadna egy válla lkozó sem. 
Mi lenne tehát, ha e fényes uralkodó örökre be
hunyná ragyogó szem eit? Az egész term észet m eg
halna bánatában, pusztulás m egsem m isülés lenne 
osztályrészünk! Hisz a nap terem t esőt, olvaszt 
jeget, támaszt szélieket és viharokat; rózsabim bót, 
gyengéd ibolyát, sok szép tarka virágot az f ikaszl. 
T ő le  nyeri a fa lom bos gallyait, melyeken ezer 
m adár dalol, d icsérve a nagy jótétem ényt, m ely
ben az égen ragyogó király naponkint részesíti 
Ha tehát elköltöznék a fényes N ap egünkről, s ö 
tétség és halál következnék, a  virágok lehajtva 
kelyhőket bánatukban elfonyadnának; a madarak 
busdalokat zengve a lom btalan fákról földre hull 
nának, az eddig csergedező patakok kiszáradnának, 
és az em ber a rideg pusztaság közepette szintén 
behunyná örökre s z e m e it !!

Ha vége a N apnak, akkor elpusztul em ber, 
állat, növény, szóval vége, vége lesz m indennek ! !

nem kivétel nélkül igen jelentékeny volt. 
Az állatrakodó állomások forgalma is szá
mottevő volt.

Közgazdasági viszonyok. A gazdák fel
használva a kedvező időjárást, síelve végez
ték el a még hátralékos mezei munkákat 
úgy, hogy ma csaknem a megye összes gaz- 
gaságaiban az őszi szánlások el vannak 
végezve.

A vetések állása, eltekintve a némely 
helyen okozott nagyobb mérvű egér károk
tól, jó termés eredményekkel kecsegtet.

Az évelő takarmány növényekben a 
mezei poczkok mind nagyobb károkat okoz
nak ugy, hogy némely helyen kártételük az
zal fenyeget, miszerint a lóherések és luczer- 
nások az egér kár miatt a tavaszon fel- 
szántandók lesznek. Felismerve az egér kár 
által származható nagy kártételeket, a gazdák 
több helyen megkezdték az ellenük való vé
dekezési eljárást.

A kedvező bosszú ősz és a bőséges 
takarmány termés következtében a gazdák 
könnyű teleltetésnek néznek elébe.

A gabona értékesítési viszonyok a mull 
hóban sem javultak. A gabona forgalom 
ennek megfelelöleg Aránylag csekélynek 
mondható.

A must, illetve az uj bor árak megle
hetősen emelkedtek, ugy hogy a szüreti 
árakhoz viszonyítva a szőlősgazdák borátkát 
ma körülbelül 20% -а| jobban ludják érté
kesíteni, mint a szüret idejében.

A közgazdasági viszonyok a szocziáliz- 
mus térfoglalásának és mértéktelen izgatá
sának képét tárják elénk.

A mezőgazdasági munkások legtöbb he
lyen vonakodnak még arató szerződéseket 
kölni. Némely helyeken köttettek arató szer
ződések, amely esetekben általánosságban 
ugy a munkás méltányos követelései kielé- 
gitteltek, mint a gazda jogos érdekei meg- 
óvattak.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Boldog ünnepeket kívánunk la
punk olvasóinak és munkatársainak.

—  Tanügyi kinevezések. A vallás és 
közoktatásügyi miniszter Borovják Lajos 
C sá k torn y á i, Korom György a ls ó le n d v a i ,  Po 
lyák Dezső korponai és Tankó Peler hosszu- 
falusi áll. polg. isk. segédtanítókat я X 
osztályba polg. isk. rendestanilókká ne
vezte ki.

—  Közgyűlés Csáktornya nagyközség 
képviselőtestülele decz 18-án Petries Ignácz 
közsbiró elnök leiével ü est tartóit, melyen: I. 
az 1907 évre utvizsgálókul kiküldötte, Pet
ries Ignácz községi biról és Sáfrán Károly 
helyettes bírót. II. Községi pénztár vizsgáló- 
tagokul kiküldetlek Benedikt Ede, Alszeghy 
Alajos és Fink Ferencz. III. Az 1906. évi 
számadások megvizsgálására Szilágyi Gyula. 
Gráner Miksa, Heinrich Miksa, Ivacsics Ignácz, 
Premecz Miklós, Horváth Mihály községi 
képviselőket és Lipics István járási szám
vevői jelölte ki. IV Az uj anyakönyvi tör
vény 1. és 2. § ának rendelkezésére Csák
tornya nagyközég szervezési szabályrendele
tét olyképen módosította, hogy a főszolgabíró 
elnöklete alatt életfogytiglan választolt Írno
kot a jövőben segédjegyzőnek tekinti és 
mint ilyen a községi biró és közigazgatási 
jegyző hatásköre alatt áll. V. Utasította a 
közsegbirájál és közigazgalási jegyzőjét, hogy 
a vármegyei törvényhatósági bizottság leg
utóbbi közgyűlésén a katonabeszállásolási



hatvan kilométernyi sebességgel közleked
hessenek majd az ország fővárosával, agy, 
mint az ország bármely más fővasutjn.

— Legjobb fajú szőlőoltványok, lismert 
kitűnő minőségben, szakszerűen és lelkiis
meretesen kezelve a legolcsóbb árban kap
hatók a »Milleniumtelep«-nél Nagyősz. Toron- 
tálmegye, mely kívánatra ingyen és bér
mentve küldi magyar vagy német vagy ro
mán vagy szerb nyelvű nagy főárjegyzékét.

— Hirdetmény. Figyelmezteti Csáktor
nya nagyközs. közönségét az elöljáróság, hogy 
akár borjú, akár csikó, akár pedig sertés 
haszonállatot vásárolnak, bármily fiatal kor
ban is — a marhalevelet azokról nyomban 
beszerezzék, mert a jövőben ilyen állatok 
tulajdoni jogát vagyis saját nevelését az elöl
járóság igazolni nem fogja. Ezen intézkedés 
az egy hónapos kort el nem ért állatokra 
is vonatkozik.

— Szépítés Búzáson és Bathyánban.
Csáktornya nagyközség elöljárósága f. hó 
17-én tartott ülésében Petries Ignácz községi 
biró előterjesztésére elhatározta, hogy a Bu-. 
zás és Batthyán külközségek területén levő 
dísztelen fűzfákat 30 napon belül eltávolító 
tatja s azok helyett gyümölcsfáknak az ül- . 
tetését szorgalmazza a tulajdonosoknál. Л 
hol a fűzfa 30 napon belül ki nem vágatik 
oil a fűzfák nyilvános árverésen eladatnak. 
Az elöljáróság e határozatával nagyon he
lyesen gondolkozik, csak még azt tegye le
hetővé, hogy a tulajdonosok ingyen, vagy 
legalább olcsó pénzen jussanak elegendő és 
jóminőségü gyümölcsfákhoz, mert ha esetleg 
ingyen kapnak gyümölcsfákat az érdekeltek, 
azl hisszük, semmi nehézségbe sem fog ütközni 
a határozat foganatosítása. A város faisko
lájában van elegendő ojtvány, talán azokat 
lehetne erre a czélra felhasználni. Végre rs 
nemcsk magánérdek, hanem közérdek is a 
jelzett fűzfák kicserélése, tehát méltányos, 
hogy a kicseréléshez nemcsak határozattal, 
hanem anyagilag is hozzájáruljon a város

pótadó leszállítását hozott határozat ellen 
kellő időben felebbezést adjon be, s kérje az 
eddig fizetett térítési összegre való felemelést, 
mert a térítési összeg leszállítása Csáktor
nyának évenkint mintegy 1957 К vesztesé
get jelentene. Már pedig a község a lovas
sági laktanyát nagy áldozatok árán létesí
tette s az utána befolyó jövedelem már is 
elégtelen annak építési és fenntartási költ
ségeire, a község pótadója pedig évről-évre 
rohamosan emelkedik, minélfogva méltányos, 
hogy Csáktornya is ugyanazon beszálláso 
lási téritményeket élvezze, mint a minőket 
hasonló laktanyával biró más városok és 
községek élveznek. Ezeken kívül még né
hány magánérdekü ügyet intézett el a kép
viselőtestület.

—  Közgyűlés. A Csáktornyái kereske
delmi kaszinó f. hó 25-én délelőtt fél 11 
órakor tartja rendes évi közgyűlését a kö
vetkező tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Választmányi jelentés. 3. Pénztári jelentés.
4. Netáni indítványok. A t. tagok ezúton is 
meghivalnak.

—  Halálozás. Buday János helybeli 
vendéglős, a Csáktornyái önk. tűzoltó egylet 
buzgó másodparancsnoka f. hó 16-án, rövid 
szenvedés után életének 38-ik évében el
hunyt. Általános részvét mellett kisérték
18-án örök nyugalomra. Haláláról az önk 
tűzoltó egylet külön gyászjelentést adott ki. 
Béke hamvaira.

—  Halálozás. Kerman János stridói rk. 
kántor folyó hó 19-én 41 éves korában, 
hosszas szenvedés után elhunyt. Tetemeit 
21-én tették örök nyugalomra az ugyanot
tani sirkertben, nagy közönség őszinte rész
véte mellett. Az elhunytat özvegye s négy 
kiskorú árvája siratja

—  A vasutas szövetség Csáktornyái 
kerületéből. Felhívás. Az összes vonatkísérő! 
személyzetnek Ukktól Csáktornyáig, Csáktor
nyától Zabok Krapma Teplitz és Krapina 
állomásig bez. A hivatalos lap 15-iki száma 
ahipján felhívom az összes vonatkísérő sze 
mélyzetet, kik a szövetségnek tagjai, hogy 
szakszervezetüket 1906 deczember 23-án 
a mennyiben ezt óhajtják, elnökletem alatt 
megnyithatják. A vonatkísérők szakszerve
zete választhat 1 elnököt, 1 titkárt és kél 
választmányi tagot. A gyűlés kezdete d. u. 
2 órakor. Buchwald Ernő sk. kerületi elnök, 
Husswurm Kálmán sk. alelnök

—  A jégpálya megnyitása A Csáktor
nyái korcsolya egylet jégpályájának ünnepé
lyes megnyitása vasárnap deczember 22-én 
log megtartatni. A jégpálya d. u 7«& órá
tól */e8 óráig lesz a korcsolyázók részére 
szabad. Ez idő alatt a Csáktornyái tűzoltó 
egylet jeles zenekara fog a t. korcsolyázó 
közönség szórakoztatására közreműködni. 
Az egyleti tagok külön díj nélkül, a nem 
tagok 1 koronás, illetve a tanulók 50 fillé
res napijegy váltása ellenében jogosultak az 
ünnepélyen részt venni. Jegyek Kende Ró
bert egyleti pénztáros urnái a jégpályán 
kaphatók

—  A népnevelési bizottság szervezése 
Zalamegyében. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter rendelete értelmében minden me
gye területén állandó népnevelési bizottság 
szerveztelik, mely bizottságnak feladata a 
népnevelés állandó ellenőrzése, az iskolák 
dologi és személyi viszonyai, valamint a 
magyarnyelv tanítása feletti felügyelet. A 
bizottságnak véleményezési is indilványozása 
joga van E bizottságot Zalavármegyében a 
I hó lü -ik i megyei közgyűlésen alakították 
meg. Elnöke a főispán, akadályoztatása ese
tén az alispán. Alelnökké választották Légáth

Kálmánt és Odor Gézát s jégyzők lettek 
Volper Géza és Szalay Samu. Ezenkívül 
választottak 58 tagot a törvényhatóság tag
jai közül, köztük muraközből: Ziegler Kál
mánt, Zakál Henriket és Peczek Györgyöt 
és a tanítók közül Paukovich György zala
egerszegi, Bánfi Alajos sümegi igazgatótani- 
tókat, Koller Ferencz alsólendvai, Németh 
György zalaistvándi, Fazekas Lajos zala
egerszegi és Bún Lajos nagykanizsai taní
tókat.

—  Jótékonyság. A helybeli jótékony- 
czélu keresztény nőegylet mint minden év- 
cen, úgy az idén is a karácsonyi ünnepek 
közeledtével téli segélyezését már megkezdte. 
F. hó 21-én ugyanis a szegényebb sorsú 
tanulók között 20 pár téli tábbeh osztatott 
ki, melyből az áll. elemi népiskolai tanulói
nak 16 pár, a gyakorlóiskola tanulóinak 2 
pár, a kisdedovodának 2 pár jutott. A ke
resztény nőegylet, melynek élén tevékeny 
elnöknője, Pálya Mihályné áll, ezen humános 
cselekedetével nemcsak a segélyezettek 
könynyeit torié le, de a melegen érző em
bertársak részéről a hála és köszönet leg
szebb szavalt érdemelte ki.

—  KinematOgraf. Pár nap óta szóra
koztatja igen kitűnő tiszta képeivel a Zrínyi 
szálló nagytermében egy társulat városunk 
közönségét. Szép, nem szemrontó előadásai 
igazán megérdemlik a pártfogást. Ma dél
után gyermekelőadás félhelyárakkal. Este 
rendes — karácsony másodnapján utolsó 
előadás.

—  A jövőheti hetivásár Csáktornyán a 
karácsonyi ünnepek miatt 27-én, csütörtö
kön lesz megtartva.

—  A Csáktornyái járási mezőgazdasági 
bizottságba a folyó hó 11-én tartott törvény- 
hatósági bizottsági közgyűlésen beválasztot
ták Mesterics Aladár tiszttartót.

—  A balatoni vasút. Zalamegye, Vesz- 
prémmegye és Fejérmegye képviseletében 
hatszáz tagú küldöttség tisztelgett f. hó 18-án 
délelőtt a képviselőház kupolacsarnokában 
Wekerle Sándor és Darányi Ignácz minisz
tereknél, továbbá Szterényi József államtit-i 
kárnál a Balalomnenti vasút érdekében. 
A küldöttséget Eitner Zsigmond és Óváry 
Ferencz képviselők és Árvay Lajos zalame- 
gyei alispán vezették. Részt vett a küldött
ségben Andrássy Géza gróf, Batthyány Lajos 
és József grófok, számos országgyűlési kép
viselő, Hunkár Dénes főispán és Halbik 
Cipria tihanyi apái. Először Wekerle Sándor 
miniszterelnök fogadta a küldöttséget s Eit
ner Zsigmond kérelmére kijentette, hogy a 
kormány el van tökélve arra, hogy a vasutat 
mint állami vasutat építteti ki. A miniszter- 
elnök végül arra kérte a küldöttséget, hogy 
a saját részükről Í3 teljesitsék azt a föltételt, 
hogy azokat a hozzájárulásokat, melyeket a 
magánvállalatoknak biztosítottak, az állam 
részére is megadják. Azután Darányi Ignácz 
löldmivelésügvi miniszter fogadta a küldött
séget, a melynek nevében Árvái Lajos al
ispán tolmácsolta a kérelmet. A földmivelési 
miniszter után a beteg Knssuth Ferencz he
lyett Szterényi Ferencz államtitkár fogadta 
a küldöttséget s Óváry Ferencz országgyű
lési képviselő beszédére a többi között eze
ket válaszolta: Ha az érdekeltség azt a hoz
zájárulást, a melyet magánvállalat esetére 
biztosított, az államnak is ellenszolgáltatás 
nélkül nyújtja, akkor az állam ezt a vasutat 
a lehelő legrövidebb idő alatt kiépíti, még 
pedig az állam költségén, másodrangu fő
vonalnak, mint azt a balatonvidék fontos
sága követeli. Kiépíti, hogy ne huszonöt- 
harmincz kilométernyi sebességgel, hanem

— irógépkrUékek (másolópapír^ 
szál lag, olaj, olajozó, radír stb.) Jutá
nyos áron kaphatók Strnusa Sándor 
könyvkereskedésében Csáktornyán .

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Felhívás T. Földbirtokosainkhoz 
és Kisgazdáinkhoz.

Megyénkben és a szomszédos megyék
ben saz egész országban már előnyösen is
mert »Pátriát pótkávégyár nagykanizsai 
székhelylyel azon felhívást intézte hozzánk, 
hogy nagyarányü katánggyökér (cikória) 
szükségletének fedezésére széles körben 
óhajt nagyérdemű Földbirtokosainkkal és 
Kisgazdáinkkal termelési szerződést kötni 
Ezen felhívás alapján tisztelettel értesítjük 
az összes érdeklődő földbirtokos urakat, 
miszerint közelebbi adatokkal és egyéb föl- 
világosi tásokkal a gyár készségesen szolgál.

Részünkről csak azon megjegyzést fűz
zük hozzá, hogy ismerve a gyár pontossá
gát és méltányos lebonyolításait, az általá
nos közgazdasági érdekből a termelést, m int 
gazdálkodóinkra igen előnyöst, lelkiismerete
sen ajánljuk.

Levélczim: »Patria« nagykanizsai pót
kávégyár.



XXIII. Csáktornya, 1906. decebmra 23-ga 51. Broj.

Sve poáiljke se tiőuő zad ria ja  
novinah, naj se poSiljaju na 
m e, urednika vu Csáktornya.

Izdateljstvo:
knjiiara S t r a u s z  S a n d o r a ,  
kam se predplate i ohznane 

poöiljaju .

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izliiaéi druztveni, znastveni í povucljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to : vu svaku nedelju.

Predplatna oena Je :

Na ce lo  l e t o .............. 8 kor.

Na pol leta ...............4  kor.

Na őetvert leta . . .  2  kor. 

Pojedini broji koélaju 21)fii.

Obznane ae poleg pogodbe i fal 
raöunaju.

Odgovoroi ur*dnik:
LOPARITS R. JÓZSEF.

OUtdí oradnik:
MARGITAI JÓZSEF.

IadatalJ i vlMtnik:
STR A U SZ SÁNDOR.

Boíiö.
Cudno i.adehnulje, kője vu palaíi i vu 

kolibici jednako obstre ljudih srdca, gda se 
za misliju vu jaslicaj na narodjenoga odku- 
pitelja eveta na njegov uspomeni dán, pre- 
krasno svedoóanstvo je ovo tomu, da su se 
svl ljudi jeden к drugomu spodobni na ro- 
dtli. DrsSava drufctvo sa njihovemi naredba* 
nil zidine i ne izmerjeni globuCinah stvorilo 
jé mcd ljudi, nego skupno őuvstvo skojom 
n i milliune i milliune iz svetom poniznost- 
jom padaju dőli pred one betlehemské jas- 
ílce, pobijaju razliCnosti, kője su ljudi stvo- 
Mii jeden med drugim. Gingavo zemelsko 
delo je imetek, Cast i razlika nego Boga 
njegovo vekiveCno posluvanje je jedinstvo 
Pred Bogom smo jednaki, зато jeden med 
drugim smo veliki i mali, siloviti i slabi.

BogataS ne preStimava siromaka, siró
niák odurjava bogataSa. nego kad dojde sve- 
toga boíiCa svetek, ona gloria koja se tam 
leSCala ober betlehemski jaslicah, vu srdca 
spusti trake svoje ргейепе gizdavoCu i odur- 
javanje i jednaki jesmo vu jaslicaj na rod- 
jenoga odkupitelja vu njegovem molenju i 
knjemu CuteCom bez kraja trajajuöom Iju- 
bavjom.

To se razumeva da iz onoga jedinst- ‘ 
venoga Cuvetva dohadja obznana, da je bo- 

f, ■•y íjubavi svetek.
Ljubav, koja kakti jedna druga Ьойап- 

ska njena misei, dr*i skup obinjeno i pri 
kapCuje jedno к drugomu ljudi njihovo je- 
dinjenost, najsilneSe pako vezda plamti na 
prvo ljudi ujihovoga trplenja iz njegovoga 
meha Medóem sjajnost i svetlost nazveSCa

na vse strani pred nazoónostjum odkupitelja 
njegovo narodjenje, srdcah gliboke skrov- 
nosti se odpreju, da nuter prirneju suCuta 
za dobru őineéu potreboCu svrSavanje. Ne- 
volje i trplenja kmiCna njihova pribivaliSCa 
razsveti Cloveóanska ljubav, koju je odkupi- 
telj nazveSCal i za koju je on vumerl na 
kriZnem drevu. tyoj je premoguói dobro vói- 
ni ako denes siromake ротайе.

Dobroóinstvo Cudnovito toplotu zavda 
verinomu svetku. BoZanskoga veleCanstva к 
njegovomu molenju prilepleno pri lagodi se к 
tomu Cloveka najplemeniteSa trplivnost, lju 
bav, koja dvoja zdrfcavaju sveta, skupa ho- 
diju po oncm velikem putu, koj к Clove- 
Canskomu btaáenstvo vodi.

Oh как je kvar da зато na Ьой;С je j 
lak! Ako mine ov svetek razdrufci se ovih 
dviuh put, drugaő nazveSóuju veru i drugaó 
óloveCansku ljubav, da poóe viSekrat je tak, 
da jeden proli drugomc tere: Osobito vezda 
növi apostoli se podignuli jesu, koji tak йе- 
liju podignuti dojduCnost da poruSiju mi- 
nuCnost.

Po takvim onda bez putnim putu blu- 
dimo. Dvojnosti naSe se objaöiju, a duSa 
naSa oslabi Temna megia obsedne CloveCan- 
skoga cilja i mi pod jednom zabludimo 
vu megli.

Nemremo si prerazrheti, da zakaj smo 
stvorjeni, nismo oóivestni blafcenstva njego- 
vom problemom, na uzprkos onomu, da za 
blafcensivo tekuöa borba samo pri grobu. 
prestane. ZloCeste naSe trpli vnosti slobodno 
idejű naprvo, jalnost odurjavanje i sebióno- 
sti njeno povdanost su jako gusta Cloveka 
pri njegovi delah. Skodimo jeden drugomu 
samo da hasna moreino vóiniti sebi

Samo na Ьойгё razvedri se sveta nje- 
gova balost i njegova kmiónost ljubimo je
den drugoga i dobro vCinimo ali barem do
bro vóimti hoóemo i prestane subiCnosti nje
na borba.j

Вой^а duäevnost sveta odkuplenje, za
kaj ne ostaneS znami prek celoga Ijeta.

M  F.

BoÉiéna pisraa.
Vi2a se dobi pri spisatelju za 5 0  fillerov

Svetla noCka, oStra zima,
Cela narav mirno spi; 
i naSa rodna zemljica,
ViSe c,e ne zeleni.
Lepe гийе, i travica 
PoCivaju jeden őas,
Duk nje neprebudi opet,
Drobnih pticah m ili glas.

Dalko od nas, na izhodu 
Sloji jedna Stalica;
Ober nje se sveti zvezda,
Svetla kakti Danica.
Mesto sunca, bledi mesec 
PuSCa trake dőli sve,
Mrzel vetriC hladi zraka,
I йп]1т drevje bori se.

Vu toj Stalici prebiva 
Jedna sveta obitelj:
Sveti ЛойеГ i Marija,
Med n|imi odkupitelj.
Vu laslicah na slamici 
DrhCe malo deteSCe,
Zima mu je, zato plaCe,
Koni mile suzice.

Z А В A V A.

Izvanredne.
Ovde pisane pripovesti, dosietke ili как 

se to eve veC zove, sam pokrstil »Izvanred
ne*, a to zato jer je táj naCin pisanja za 
moju ruku izvanredan, Navadno se dríim  
jedne theme i snjom dokanóam poC.etu pri- 
poviesti, a ovde sam se spustil u torgov sa 
onemi, koji kada neznadu nikaj koncu pri- 
vesti, onda кайи dosietku iliti Witz i tim su 
zgolovili.

I ja priCmem liepom dosietkorn iz su- 
sednog Varaйdina. Coviek тойе straSno iz 
Seile u Karibdu ili kako niemci кайи iz 
deйdja u plohu zalutati, как se je to dogo- 
dilo jednomu VaraSdinskomu professoru. A 
to рак je ovak doSlo: Nieki gymnazialni sed- 
moSkolac je naCinil baS liepe verfcuSe, koji 
su se ticali jednog professora, te ga je u 
tih etihovih bas smieSno opisuval. Tu svoju 
poéziju je na pisai u Skoli na tablu fcredom, 
izkrivljenim pismom tak, da nije bilo mo- 
guCe piepoznati, 6je je pismo.

Prvi dijak dojde u Skolu, Cita nasmijc 
se i sedne u klup. Dojde drugi, — on prvi  
mu odrnali рокайе prstom na tablu, gde su 
stihovi о ne baS obljub'enom professoru I 
ov proCita, nasmije se i sedne u klupu. Tre- 
tji, celvrti, peti . . i как su veC u Skolu 
dohadjali, — svaki proCita, nasmije se i se
dne u klupu. NajposÜje dojde i ura za pro
fessora, te u osem satih dojde i on; na ta- 
bli vidi pisane slihove, priCme Citati i vidi, 
da je to cieli paSkvil na njegovu osobu. Pi 
smo nepozna, jer je ízkrivljeno, a pilati di
jaké tko je pisai, mu je как sunce. miescc 
I svietle zviezde jasno, da bi bilo badava. 
Anda, tko je pisai, nezna niti neóe mkada 
saznati. Da se pak piscu barem dielomiCno 
osvieti, vzeme kredu pak napiSe pod stihovi 
»Tko je ovo pisai, on je veliki osel!»

Poslie Skole je pisac verzuSev, kad su 
se ostali d ijaki raziSli, пеорай'мю svoje sli
hove зрийхот izbrisal te se je smijuC i on 
odstranil.

Poslie podne su dijaki samo proiesso- 
rovo pisino na tabli nadli 

Так!!! —
Taj isti professor je imal navadu, da

!
je u svojih predavanjih u äkoli uviek rabil 
izraz: »0 tom Cerno odmah n\te dole raz- 
pravljati.» I sad je stvar dalje to lnaiil, dok 
je proli koncu iliti п4йе dole doSel do ono
ga, za koje je rekel, da Cemo niie dole raz- 
pravljati
— Jedan krat u zimi, kad mu se je na 
podplatih dosta sniega nabralo te iSel u 
gymnazialnoj sgradi po älengah, kad mu se 
na najgornjoj skoro Stengi noga posklizne i 
on prieme po Stengah dole leteti. Skolski 
podvornik je sluCajno dole u hodniku stal, 
p ik kad je zaóul nekaj na Stengah z ru^ti, 
ogleda se gore i vidi как protessor po svih 
Stengah dole leli. Podvornik u torn hipu 
prostraSen, Oiiak inätiktivno zavikne: »Kaj 
je za Boga!» — *0  tom Cerno odmah шйе 
dole razpravljati.» — véli prolessor, dok se 
j» po Stengah dole kotural.

Da su professori kakti raztreSeni poz- 
nati, to je stear obóenila, a zrok njihovoj 
raztreSeuosti je táj, jer oni samo svoju zna- 
nost ciene te su im sve misli u nju jedinu 
vuprle, a sve drugo na svietu im je nuz- 
gredna stvar i ne vredua, da i samo na nju 
rnisle, pak odtud ta razlreSenost, da je nieki



Tu2na majka ga odeva,
К  njemu ovak govori:
Neplaói se moj golubek,
Ar to mene Äalosti!
Evő ti je krilo moje,
Hódi da te pregrlim,
I s ljubavjom mojga srdca,
Hoóu da te ja stopim.

Stiral nas je bogát varas,
Vun na óistu vedrinu,
Nije Stel on stana dati,
Niti sinu boSjemu,
Zato spavaj sinek dragi,
Ve vő krilu majke tve,
Naj te grije srdce moje,
О ti sve me veselje!

Hódi к nam о JezuS dragi!
— Mi te radi primemo.
Hódi к nam о пай kralj mladi!
V srdca te nastanimo.
Neostavi nas ti nigdar,
Dók smo ovde na svetu,
Onda znamo, da dojdemo,
Jenkrat svi к tebi vnebu. —

Slosil: Hrusóczy Elek

Politiéki pregled.
Vu orsaökim spraviSCu joS i sada raz- 

pravljaju proraóun za sledeóe Ijeto. Ali jer 
je bilo napre videti, da razprava о prora- 
Cunu bude duíe trajala, как do boZióa jer 
Wekerle minister predsedmk nutri dal i za- 
konsku osnovu о dva meseónom indemnitetu, 
tojest sabor dozvolu daje vladi, da poleg 
lanjskih izdatkov moreju óiniti zakonske 
troSke i Ijetos, dók bude proraóun gotov.

Njegvo Velióanstvo kralj je joS vu Bu
dapesti i как jedne novine piSeju same po 
svetki bude se odpeljal vu Beó. PiSeju no- 
vine, da Njegvo Velióanstvo jako jednostavno 
íiv i. Njegove sobe su na drugi Stoku, ali 
on bez trude ide navek peSice na drugi Stok. 
Akoprem je veó sedemdeset i sedem Ijeta 
star, ipák tak óvrslvo stupa, da se svaki 
Cudi tomu vu njegovim krugu. Vu jutro se 
on stane najprije. JoS svi spiju, kad? se on 
stane. Postelja mu je jednostavna soldaóka 
postelja. — Do vezda je Njegvo Velióanstvo

professor jednoó doSel domov к juSini. On 
je bil u svojem laboratoriju zaposlen, pák 
je ogladel i spremil se domov juhinál, a on
da odmah opet u laboratórium.

Kad je dosel domov i u sobu stupil, a 
na potrtem stolu opazil komadiCe kruha i 
nekoliko mladinskih oglobanih kostih, jer je 
baS nieki njegov rodjak prije svog odlazka 
u lov jufcinal, postane malo pri vratih, gle- 
da ukoCeno na stol i na njem ostanke te 
zmrml|a: »dakle sam veó juhinál!* — ok- 
rene se i otide natrag u svoj laboratórium.

Drugi je opet doSel iz Setnje domov te 
si je odmah sei к svojemu pisaCemu stolu, 
da svoje zapoóeto dielo nastavi. Jer kad si 
je veő dosta dugó trl glavu i pisai, bilo mu 
je potrebno, da se jedno malo proáeóe i 
svoje misli prefriSka. DoSavSi anda domov, 
odmah je dalje pisai; medjutim ga je ipák 
u tóm ponieSlo bumlo maCkinje mrnjavka- 
nje, kője je svakim óasom i sve jaóe i ja 
óe dúl Pozove anda svoju gazdaricu u so
bu te joj naloÉi, da poiáóe maóka, koj mo- 
ra biti negde sakrit, jer ga on svaki óas 
rnrnjavkati óuje. Gazdarici se dade na po- 
sel i za kratko vrieme iskanja zavikne: —

vu Ijeto tak как vu zimi jeden tenki ke- 
penjak nosil. Komaj su ga mogli nagovoriti, 
da si vezda pod starost da napraviti sa pod- 
stavom kepenjak za zimu. Svako jutro. kad 
se stane se kupa vu mrzloj vodi. Od toga 
ga nigdo nebi mogel odevóiti. I ti vu gum- 
mikadi se kupa, koju kad iz gumije navek 
za njim moraju odnesti, ako kam vu lobor 
ide.

Delegacije jo S  drSiju sednice.
Minister trgovine je jo S  betegen, ali как 

óitamo iz jednih novinah, za nekoji dán 
bude se stal —

Hrvatski sabor razpravlja odgovor na 
kraljevo pismo. Vu horvatskim saboru su 
oni vekSim broju, koji s nami magjari vu 
bratinstvu hoóeju Siveti i tak postióibolái 
stalis hrvatskoga naroda. Jer veliju, da Aust
r ia  ih je veő vnogoput vkanila.

KAJ JE NOVOGA?
— Sretne boziéne svetke teljiто 

svim imáim dragim citateljorn, surad- 
nikom predplatnikom iprijateljom na- 
áega lista!

Naj mali Jezuá donese blagoslov 
vu svaku hizu zadovöljhost vu svako 
sree i mir sva коти cloveku!

Sretne bozicne svetke!
—  K o l e n d n r .  D ecem ber 24. Pondeljek^ 

/\darn i Éva. —  25. Tork , Bo2iő —  26. Sreda, 
Stefan prvi m uőenik. —  27. Óetvrtek, Janód apos
tol i evangélista. —  28. Petek, D robne deee dán.
—  29. Subota, David kralj. —  30. N edelja Anizi- 
ja. —  Evangelium  öve  nedelje je  Joátef i Marija 
JezuSeva mati su se őudili (Lukac П. —  3 3 — 40
—  Pun m esec bude 30  ga o b  7 vuri 44 minuti 
na veőer. V rem e bude m rzlo i sneg.

— Bozic. Po nekuliko vur obslre óe- 
kajuóa srdca s viáenom svojom miloáőum 
s óistom radostjom Bofcióa sveto niegovo 
doáastje. Za nami borbah njihova oluja, pré
da nami teZkih borbah temna dojduónost, 
nego svetoga veóera vu njegovih vurah, naj 
prestane vu naái srdcah vsa óutljivost tuge 
i teíkoóe. Vu onem dnevu koj je ljubavi i 
miru posveóeni postai, naj neóutimo drugo, 
nego ono veliko Cutljivo ljubav, na koju je 
Bofcanski sin pokazal peldu i veselimo sel 
iz toplim srdcem iz svojemi ljubljenim i sku-1

»A Bog snjimi gospodine professore,— em 
oni sede na maóki!» —

Kniekomu proíessoru dojde jednoó nje
gov dijak, pák ga zamoli, da ga za tri da
na od Skole dispenzira, jer mu je otac um- 
го i on mu mora iz sinovske ljubavi zad- 
nju poóast izkazati te ga do groba sprovesti, 
Professor to drage volje dozvoli tim viáe, 
jer je on sam bil pokojnikov znanac,

Dijak anda odputuje domov a poslie 
sprovoda se opet povrne u Skolu i najavi 
se profí'esoru da je naj me doáel. Kad se je 
prijavil, zapita ga u svojoj iatreáenosti pro
fessor:

»No рак как je kaj vaS gospodin otac? 
Jeli zdrav?»

»Ah, proffessore» — odgovori dijak — 
»em znate, da je umrl i sam mu baä sa 
sprovoda se vratil.»

Sav zmieSan ! uzbunjen professor hit- 
го véli: »Je—je istina!

Hotel sam vas samo pitati, 'jeli je joä 
mrtav?»

Visoko uóeni professor dr. Beer na sve- 
uCdiätu u Greifswaldu u niemaókoj bil je

pa, kada okolo sjajno okinóenoga bofciönoga 
drveta stali budemo.

— 2rtva politike. Vu Délkenyér ob- 
Cini su joö od zbiranja se srdili vnogi na 
Grojza Petra gazdu, koj nije jedino na onaj 
ablegat dal votuma, na koji su vu selu svi 
dali svoje votume. Ovoga dana je Grojza 
doäel vu krómu i tu se je na svoju nesre- 
óu ravno sa takvim i poznanc s re ta l,'ko ji 
su pri zbiranju ablegata na drugoj strani 
bili. Ovi su se mu poócíi norca delati, a on 
рак se je prigovarjal snjimi. Na to su se o- 
vi politióari tak razsrdili, da su navalili na 
Grojzu i tak su ga epikaii, da je nesreóni 
ólovek laki tam vu krím i vumrl. Evő tője 
opet példa, da politika nije za siromaöke 
ljudi. Svadiju se i zakoleju se a stoga sa
mo onda zakón ima posla.

— Folisni penezi. Makojsko Zandar- 
stvo je öve dneve veliku trupu prijelo, kője 
je vu tajnosti folíSne peneze delaio i to je 
vu promet doneslo vu celoj Csanádskoj, 
Csongradskoj, i Torontalskoj vármegjiji. Iz- 
traga teóe, da koji su jog drugi bili Clani 
ovoga druítva, je r se zasigumo drfci da su 
vu druítvu i takovi bili, koji su se vozili 
po varmegjijah te su prevkanili ljudi sa fo- 
liSnimi penezi.

— Odkritje Andrássyevog spomenika. 
Ovoga meseca drugoga tojest vu nedelju je 
bilo odkritje spomeuika pokojnoga grofa An- 
drássy Gyule bivSega ministra zvunaänjih 
poslov, koj je blizu 9 Ijet bil minister. Pri 
odkritju je sam kralj bil nazoéen i iz jed- 
noga lepoga Satora je posluSal Széli Kálmá- 
nov govor, koj je od Andrássyevih zasluäbah 
govoril gledeC na domovinu. gledeC na kra
lja. Zatem je kralj govoril i spomenul je, 
da mu je vrlo drago, kaj more nazoCen biti 
pri odkritju i odredil je da plaSC opadne 
iz spomenika. Kralj se je zatem duZe vre- 
mena spominal sa famili|ami Andrássyevimi 
a zatem je preglednul spo enika i nazad 
se odpeljal vu grad. Vreme je krasno lepő 
bilo i jako lepő je slu2ilo odkritju. Veliju, 
da kralj jako dobro zgledi vun i dobre vq- 
Ije je bil.

— Peceni piceki laceju po zraku vu 
Ameriki. To si misliju vnogi, koji tak iiva- 
piju za Amerikom. A kaj bi vraga letali 
Od dneva do dneva dojdeju glasi Amerike, 
как stragno postupaju sa nadimi ljudi tarn.

uzprkos svoje duboke uóenosti na tuliko raz- 
treáen, da je to veó sve granice prekoraói- 
valo. —

JednoC u jutro kad je imái iti u col
legium predavat, se zmisli da je juéer na 
veCer prispel u Freiswald vladajuCi knez, 
koj Ce veC danas popoldan dalje odputovati. 
U to anda ime si professor misli, bi mu se 
danas pred poldan mogel predstaviti i po- 
kloniti. Da рак to óim krace i jednostav- 
nije izvede, odluói to jednim pulem uóiniti, 
kada óe se iz predavanja sa sveuóiliéta ku- 
Ci vraöati. Anda si danas, miesto svog na- 
vadnog sivog kaputa, u kojem je zalazil med 
svoje dijaké, obleóe növi crni kaput, vzeme 
svoju nerazdruíivu ambrelu pod pazduhu i 
ode u collegium.

Kad se je na jkatedru sei, posegne u 
kaputov 2ep po svoja navadna scripta, iz 
kojih je navadno prédával; ali eto ti nevo- 
Ije! Scripta su bila u 2epu Svakdanjega si- 
voga kaputa. kojega je danas radi poklona 
knezu, doma ostavil.

»Moja gospodo, strpite se jedno malo, 
ja őu se odmah vratiti» —  véli sakuplje-





Onbona árak. — Ciena Шка
mmázsa. J 1 щ -ccnt. kor fii.

Búza pSenica 113.50 —
Rozs I Hrí 111 50—
Árpa Jeétnen 12 20 —
Zab I Zob j|J3 60—
Kukoricza uj I Kuruza nova 10 40 —
Fehér bab uj Grab beli 17 00 -  
Sárga » » » Zuti 12 40 -
Vegyes » » » /inéban 12.40 —
Kendermag Konopljeno seme 22 00—
Lenmag Len 1120 00 —
Tökmag KoáCice 119 00—
Bükköny Grahurka ||13 00 —

565 sz 1906.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1906. évi Sp : I. 748/4. sz. végzése kö
vetkeztében Zakál Gyula letenyei ügyvéd 
által képviselt Biskei István (letenyei lakós 
javára Jegyűd Iván ni. csányi lakós ellen 
34 К 80 f. s jár. erejéig 1906. évi novem
ber hó 12-én foganatosított kielégitési vég
rehajtás utján lefoglalt és 690 k. becsült 
következő ingóságok, u. m: pajta, ló, üsző, 
fatörzsek, szekér, kukoriczakasok, sinlas ku- 
koricza stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 1906. V. 305/2 számú végzés folytán 
34 korona 80 fill, tőkekövetelés, ennek 1905 
évi augusztus hó 27 napjától járó 5 0/° 
kamatai, és eddig összesen 39 kor. 74 fil
lérben biróilag már megállapított költségek 
erejéig Muracsányban, aiperes lakásán leen
dő eszközlésére

1906. évi dec. hó 29-ik napjának d. u. 2 órája
határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 éviLX. 
t.-cz. 107. es 108. §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Csáktornya, 1906. dec. 2. 869

Flázeladás
A Vaspülya-utcza sarkán levő 

házamat szabad kézből azonnal 
eladom. Bővebbet nálam (vagy 
Hepp Ede pékmester urnái Rákó- 
czi-utcza)
862 1— 3 Kipke István.

4837/tk. 906.
I. Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Wollák Rezső 
Csáktornyái ügyvéd által képvizelt Tratnyák 
Iván s neje Somén Katalin ligetfalvi lakos 
végrehajtatóknak néhai Lipics Iván, illetve 
örökössel Lipics Róza férj Scsavnicsár Pé- 
temé ligetfalvi, kk Lipics Iván kép. Czigán 
Anna özv. Lipics lvánné t. és t. gyaám al- 
sóbiztriczai, Czigán Teréz és Czigán 'Mária 
ugyan otttani, kk. Czigán Anna és ignácz 
kép. Czigán Iván törv. képviselőjük alsóbisz- 
triczai lakosok úgy ismeretlen örökösök ré
szére kirendelt ügygondnok Dr. Hídvégi M;ksa 
Csáktornyái ügyvéd ellen 4100 kor. tőke és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a 3339/tk, 
906 árverést rendelő és 4118/lk 906 ki
küldő végzés folytán Ráczkanízsán 1906 évi 
október hó 31-én foganatosított árverési 
Schwarczmann Ádám utóajánlata tolylán ha
tályon kívül helyezte az 1891 évi LX. t. ez. 
187 §-a alapján újabb árverési rendelt mi
nek következtében végrehajtatnak 4100 K. 
tőke, 150 K„ 60 fill. per. 34 K. 30 fill, költ
ségekből álló követelése kielégítése végeit a 
nagykanizsai kir. törvényszék és a Csáktor
nyái kir. járásbíróság területén fekvő a rácz- 
kanizsai 420 sz. Ikvben 256/7 hrz sz. alatt 
foglalt ingatlan az 1881 évi LX. t. ez 156 
§-a alapján egészben 3302. korona becsár
ban Ráczkanizsa községházánál

1906. évi december 31 napján d. e. 10 órakor
Wollák Rezső Csáktornyái ügyvéd vagy he
lyettessé közbenjötlével megtartandó nyilvá 
nos árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett bec»ár
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 

10 */e-át készpénzben vőgy óvadékképes 
papírban a kiküldőit kezéhez letenni és pe
dig 330 kor. 20 fill.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 60 nap alatt 
a másodikat ugyanattól 60 nap alatt a har
madikat ugyanattól 90 nap alatt, az árverés 
napjától számítandó 5%  kamattal együtt 
az árverési feltételekben meghatározott he
lyen és módozatok szerint lefizetni.

Ezen hirdetmény kiboesájlásával egy 
idejüleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. jhi- 
róság telekkönyvi osztályánál és a helyi köz 
ségház nál megtekinthetők.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán. 1906. nov. 18. 86
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5 literje 2 koronától feljebb |
l O f í f l  5  k a p h a t ó :  ^

azaz egyezer Koronát 1 PBCSOílliK OttÓ és bábosnál
biztosi ihat magának minden 20 és 60 C sák to rn ya, D e ák -u te za. Ф
év közötti ember, aki az intézetnek Д  " ' ' g
újonnan szervezett takarékbiztositási 0 » A « » J ©  рГШ М*еС&ОГП1н O l ГОИ Щ
osztályába előzetes orvosi vizsgálat 1
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minden 1 korona heti‘i  П  П  П  кого- k?  J C d C l l  l u C Í  O C l 2  п О П Ш С  T 1 8 J C  ^

befizetés ellenében l u l l Ц nát «  d o b i v á  s e  p r i : 1

kap a Néptakarékpénztár rtársaságtöl. 6$ D n n n n r n i l #  ( i f i n  b r e m a r u  Ы
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lilii/rlo dlltlim IU U U  tail
kap a bedzelő által kijelölt kedvezmé-
nyezett, vagy a törvényes örökös, a ha- ____  ________________
láleset igazolása ulán 80 nap alatt. * * * * * 1

Ezen, a haláleset alkalmával esedékes f  i  i  i  ^  i  j  »4%.
összegnek, a vonatkozó szabályok szerinti _  „ - * k 0 lU f l9 H A C IT9C
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'  r  * 4  9 mérésekben, vt'ntl^gloeok altat pgyhan-

„Neptakarekpenztar r. t. Nagykanizsán“ &  b ^ l M -  *** **«***•.
eszk̂ z|j f *  l i H I  Л  „Hupfeld fele hangszerek ál-
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Semmiféle költség nem szamittatik. f t  r t t l Y )  1 lett nyerve — a sörfogyasztás
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A ' ^'dptaKartKpínztár r-tárjaság JTagyKanizsin“  b C p C S l c V C -  féle Continental Orchestrion pbOflOÜSZt-ZOngOra
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Nagykanizsai Kereskedelmi sIparbank által eddig folytatott I C Z v H a p v H  8ft2 310  H u p feld -fé le

Z Á L O G  Ü Z L E T E T  nâ  vála9Z- Villanyos Orchestrion Kelios
tíbbanhaDba* egy katona zenekart pótol,

átvette s tovább folytatja. Ezen üzletágban r  Minden hangszert egyenkint lehet kicsatolni.
PR" <rtfl(papirol(ra, arany fc eziislnemiicHre tóh Árjegyzék ingyen és bérmentve*
‘i a / o j ka,nat8zelésn' S  t  Г  a  U  8  Z*-®®*(edvez®bb firetéíi feltételek. Készpénzfizetésnél nagy areng.dn.eny.

Vidéki m egbízások posta  at o u a M , I HUPFELD LAJOS, r. t. I
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