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Amikor a természet erőtgyüjtő álmát
alussza és a tél rideg zordonsága hó és
jégkérget von a pihenő anyalöld fölé: az
emberek befejezik az élet nagy korszakát,
hogy újat kezdjenek meg.
A jókívánságok, Szerencsek iván a tok idő
pontja az újév napja, mely élénken emlé
keztet a múlt sokszor kellemetlen emlékeire
és felidézi a reményt, mely szebb jövővel
kecsegtet. S a jövőben való bizalom rende
sen erősebbnek mutatkozik az idők forgá
sába veszett szomorú visszaemlékezéseknél.
Az újév napja azonkívül a leszámolás
nak, mérlegelésnek van szánva. Mindenki
akaratlanul is visszagondol, mit hozott szá
mára az elmúlt esztendő, melynek kezdete
kor annyi jót kívántak neki embertársai, a
melyet annyi reményteljes várakozással kö
szöntött. — Bizony-bizony, nem menta kö
zül sok teljesedésbe, A legtöbb remény biu
ábrándnak bizonyult, s a mi fáradozást,
munkát latba vetettünk a sorsunk javítására,
éppen csak annyit ériünk el vele, hogy va
lahogyan megélhettünk.
S mégse szabad, hogy erőt vegyen raj
tunk a csüggedés. Az élet a keserves küz
delmek lánczolata és a legkedvesebb benne
a czél, az a nemes czél, melyet kikínek
maga elé kell tűzni, hogy alfélé haladjon.
S a boldogság — a haladás. Minél köze
lebb jutunk ahhoz, mit mint elérendőt ma
gunk elé szabtunk, annál megelégedettebbek
vagyunk, s annál nagyobb, rnagaszlosabb

T

Á

R

C

A

.

A világítótorony.
F o rd . G R É S Z L E Ó .
Egy földben уulás szélén, messze a tenger
hullámai közt, állott egy régi világítótorony, —
régi, ősrégi volt az. ügy beszélték, hogy a rómaiak
idejében épült még, akkor, mikor ezek az északi
tengerig hatoltak előre. A torony szürkeszinü volt
letejétól le egész talpáig, s csak itt-ott nőtt ki a
kövek közül kevés kis moha. Zivataros időben a
tenger magányos kisértetének képzelhetné az em 
ber. mely a tájtékzó hullámok vad zenéjét hall
gatva leskelődik. De csúcsáról messze, mérföldekre
hatol a fénysugár az éj sö te^ 'n át s mint valami
aranyozott varázspálcza já r ja be a tengerre nehe
zedő ködfátylat.
»Újév éjszakája!« kiált fel az öreg torony
őr, ki keskeny szobájában ifjú legényeivel *grog«tól gőzölgő poharak közt ült. »Borzalmas újév
éjszaka! a jéghideg északi szél kergeti maga elől
a hullámokat, s ezek bömbölnek, mint valami
bivaly csorda, melyet vadász vesz üldözőbe Hall
játok, mint dörömbölnek nekirontva a földszinti
ablakoknak? Isten kegyelmezzen azon hajósoknak,
kiket ez újév éjszakája a tengeren talál! — Rossz
jel ez a jövő esztendőre.«
A többiek helyeslöleg bólintgattak; a leány
pedig, ki az öreg oldala mellett ült, kissé meg
borzadva atyja érdes kezei után kapott.
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dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
dijak, nyiltterek és hirdetések.
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czélok felé loiekedünk. A pihenés, a meg mely ép úgy kötelessége a gazdagoknak,
állás rozsdássá teszi a fegyvereket, melyekre mint a szegényeknek. A segítség pedig nem
az élet harczaiban szükségünk van, s aki áll könyöradományok nyújtásában, mely csak
hamarosan meg van elégedve a kicsi sike sérti a megajándékozott önérzetét, hanem a
rekkel, valóban hasznos tagja nem lehet a helyesen alkalmazott munkásságoan.
társadalomnak.
Dolgozzunk — s a boldogság, melyet
Dolgozni, ernyedetlenül, lankadatlanul újév napján egymásnak kívánunk, ha nem
munkálkodni, összes leleményességünket arra is biztosan teljes mértékben, de legalább
fordítani, hogy mindig a legjobbat, a leg annyira be fog következni, hogy enyhül majd
hasznosabbat cselekedjük — ezt kívánja a nyomor, csökken a mindenfelé mutatkozó
tőlünk a jelenkor, mely könyörtelenül ki elégületlenség.
veti magából a heréket.
És ha aztán becsületes igyekvéssel min
S
az a határkő, melyet az időszámítás
dent megtettünk, ami erőnkből kitellik, s a
újév napjával állit, arra int, hogy az e na Mindenhatóhoz fohászkodunk, hogy ne tagadná
pon felhangzó jókívánságok teljesedésének meg tőlünk áldását, bízzunk az ő gondvi
előfeltétele — a munka. A boldogság csak selésében, melyet egy évezrednél tovább ta
végzett, derekasan végrehajtott munka nyo núsított szép édes hazánk iránt.
mán található A ki azonkívül keresi, az
Ebben a reményben kívánunk minden
ugyan a véletlen szeszélye következtében olvasónknak és barátunknak:
jó sorsra tehet szert, de igazán boldog
»Boldog uj évet!«
nem lesz.
Ne várjuk tehát a most következő eszlendőlől sem, hogy a tunyaság, léhaság nyu
A kultur-krajczár.
galmán pihenve elérjük a boldogságot, mely
után mindannyin« oly eped ve áhítozunk.
Az elmúlt század elején mindent elkö
Reméljük inkább, hogy tisztes munkánkat vettek a magyar kultúra fejlesztéséért küzdő
az ég áldása fogja kísérni és szerencsések elődeink, hogy az irodalomnak a fővárosban
leszünk, az uj esztendőben fenségesebb czé országos központot teremtsenek s megalkotva
lok felé törni.
a nagy czentralizácziót, a magukra hagyott
Akármerre tekintünk széles e hazában, erőket egyesítsék, a kölcsönhatást előmozdít
mindenütt azt látjuk, hogy a munkának ál sák és az egyesek érvényesülését megkönydásos tere kínálkozik. A jajveszéklés, hogy nyitsék.
A törekvés elérte czélját. Hatalmas köz
nagy a nyomor, mitsem használ. Férfias bá
torság, elriaszthatlan munkakedv kell, hogy pontot kaptunk az ország fővárosában, ha
a mostoha viszonyokat javítsuk. Fogjunk talmasabbal, mint a milyent óhajtottunk.
Szomorú, de tény, hogy ma már csak
hozzá mind a két kezünkkel a segítéshez,
Atyja azonban visszatartotta.
*No hiszen; leányom talán még fél is?« mo
solygott az öreg. — »Ez már mégis csak sok!
Hát nem e torony szürke falai közt nőttél fel kora
gyermekségedtől fog»a? »Mikor még a bölcsőben
feküdt«, kezdé az óreg a többihez fordulva me
sélni, »altató dala csak a tenger morgása volt.
Hisz anyját csak rövid ideig birta; feleségem alig
egy két napra szülés után meghalt. Azóta tenger
lett az anyja, a tenger esti elaltatója; s én fogadok,
hogy sokszor jelenjek meg előtte a mélység kisértetei s meséket, történeteket beszéltek el neki
a tenger rabló királyáról, Hákonról s az észak
óriásairól, kik odalenn az ő vendégeik egész az
Ítélet napjáig. Nende Hilda?« igy fejezte be s
inegsfmogatva leánya sötétszőke haját, emelni
kezdte »grog«-gal tilt poharát.
Hilda azonbai. kék szemeivel oly megrendítő
pillantást vetett ri, hogy önkénytelenül visszatette azt, s igy szólt: »De leányom Hilda! Mi
történt veled? — Hisz ily pillantást még soha
életemben nem vehettél rám!«
»Atyám!« vilaszolta ; »Te ép a tenger kí
sérteiéiről tréfálócklál. Mi lett volna, ha egyszer
tényleg felkereste! volna engem!«
»Van egy ebeszélés a kísértetekről!« mon
dogatták egymásnak a legények. »Figyeljetek!
Hilda mesél! Halga9sá»ok, egy kísérteties történet!«
mindnyájan összébb szorultak s a karcsú leányra
szegezték tékiruetöket, a ki atyja óriás termete
mellett olyan volt, mint sötét fenyügalyakon csil
logó hópehely.

»Elmeséljem Atyám?« kérdé Hilda elszorult
kebellel. »Nem sok ára az egész!«
»Meséld el, meséid el!« feleié kíváncsian az
öreg. »Mért nein mondtad még el nekem? Hisz
tudod, mennyit adok a kísérteties történ etekre!«
»Ne vedd rossz néven Atyám«, felelte Hilda
s karjával átfonta atyja nyakát. »De a mai napig
mint valami rejtélyes tilalom nehezült ajkam ra,
melyet megszegni képtelen voltam. Nem tudom,
mikép történt, hogy a mai estén teljesen meg
szabadultam tőle. Emlékszel te még? Mikor még
kis gyermek voltam, ágyain a földszinten azon
mélyen fekvő ablakfülkében volt, mely az óblöcske
felé néz. Magasan fenn a falban van egy elrácsozott ablak; a teli hold kandikált be onnan, s én
örültem neki, bár hallottam az alant lévő tenger
hullámainak csapdosását, inormogását. Oh, varázsszerü volt az, s én mellette végtelen édesen
aludtam. Egyszer azonban — újév éjszakája volt,
mint ma — felhők borították az eget, s a hold
ból semmit sem láthattunk, a mikor éjfélkor
lefektettél.«
»Azám, Hilda,« szólt közbe az öreg. »Tizen
két évvel ezelőtt történt ez, egy jéghideg, de csen
des éjszakán — Istenemre, sokkal csendesebb
éjszakán, mint a m ai! S mégis akkor sülyedt el
a nagy angol »Erős« s vele együtt a csónak, a
mi legjobb nyolcz legényünkkel. Igazán tengerész
hez méltó halál! Isten nyugasztalja őket!« s Hilda
atyja sűrűbb füstfelleget eregetett pipájából; az
öreg tengerészek ugyanie nem szeretik mutogatni
könybelábadl szemeiket. A legények némán néztek
maguk elé poharukba, míg végre Hilda folytatta:

egy irodalmi csatamező van : a főváros, a
hol az érvényesülés nehézsége miatt ma
már nem vállvetett munka folyik, hanem
minden egyesnek ádáz harcza valamennyi
ellen.
A vidék nem számit.
Vidéken megjelent könyv, vidéken elő
adott darab nem irodalmi grádus. És ha
itt-ott sikerült egy vidéki talentumnak figyel
met kelteni, azt jóakarói siettek felhozni
a fővárosba, — hogy odakint el ne kal
lódjék.
A legtöbben azután a fővárosban kal
lódnak el, mert itt. ahol ugyanarra a pontra
küzdők százai törnek, a győztesek már a
dolog természeténél fogva is kevesen le
hetnek.
Szomorú elgondolni azt is, hogy meny
nyire ki van szolgáltatva a szellemi táp
lálék
tekintetében
a
vidék
a
fővá
rosnak. Olvasmányt, színdarabot csak innen
kap. Előre megszabott, sokszor nemzetietlen
divatnak kénytelen hódolni s eleve le kell
mondania minden Önállóságáról, A főváros
irányzatai diktálnak mindenben.
Sokszor helyes ez, de sokszor kimond
hatatlanul káros, amint azt színházi és iro
dalmi életünkben nem egyszer volt alkal
munk tapasztalni.
Ily esetekben nemzeti szempontból fe
lette kívánatos volna, ha a vidéki nagy vá
rosok — ugyszólva — irodalmi és művé
szeti rostákká változnának át.
E szerepet azonban csak úgy tölthetik
be, ha a nemzeti kultúrának számottevő
emporiumai lesznek.
A küzdőterek megsokszorozását jelen
tené ez az állapot és orvoslását az eddig
fennálló bajoknak
Amily nagy érdekünk volt ezelőtt, hogy
egy központunk legyen, épp oly kivánatos
ma az, hogy minden egyes nagyobb vidéki
város kulturális góczponttá alakiitatván át,
belevonattassék a lüktető, az egészséges iro
dalmi és művészeti életbe.
Az »Országos Irodalmi és Közművelő
dési Szövetség« regi törekvése ennek a nagy
deczentralizácziónak a keresztülvitele. Már
alakulásának magvát is jórészben ez a gon
dolat képezte, melynek szükséges voltát
mindenkinek be kell látni, aki a magyar
»Korom sötétség volt, mikor ágyacskámban
feküdtem, e te az éjjeli lámpát eloltottad. De én
nem tadtam lezárni szemeimet; mindig az ablak
hoz tekintettem, hogy nem a holdvilág tekínt-e be
mégis rajta? S nézd! tudtam, hogy az eget téli felhők
fátyolozták b e ; hogy történhetett a z ? Fenn az
ablaknál mégis látszott valami csalóka fény. Fel
ültem s már kiáltani akartam; de a zárt ablakon
át bizalmasan bólintott be egy halovány arcz
s intett, hogy hallgassak. Kedves, barátságos arcz
volt, kék szemekkel, csillogó, nedves hajjal; s mig
eleinte féltem, — később eltűnt minden agodaimam, hisz oly bánatosan mosolygott felém — s
intett, hogy kövessem — «
A leány hirtelen félbeszakítja beszédét.
Csikorgóit az ajtó.
Minduyájan az uj jöveyény felé fordultak,—
Hilda pedig, hangos kiáltásban tört ki s megré
mült tekintettel ugrott fel: »Ott! Ott van már
megint!« kiáltott borzalmasan.
A leány sikoltását egy pillanatra a hallgatók
néma csendje követte.
Végre megszólalt az öreg: »Hová tetted az
eszedet lányom?« kérdezte, miközben a legények
félénk pillantást vetettek egymásra. »Úgy látom
az elbeszélés hevében tengeri kísértetnek képzel
ted Péteredet! — No Péter, te ugyan beképzelhetsz
magadnak valamit!« folytatta ismét teljes vidám
sággal a vendéghez fordulva: »Ülj ide a men уaszszonyod mellé s ne vedd rossz néven, ha mind
já r t nem is hizelgett most neked!«
Péter volt a legifjabb legény a világítóto
ronyban. Oda ült Hilda oldalához, a mint az öreg

irodalom és művészi élet legutóbbi fejlődé
sének korszakán keresztülpillant.
A legteljesebb elismeréssel kell fogad
nunk — saját jót felfogott érdekűnk szerint
is — a Szövetség törekvését s annak a
kultur-krajczér tormájában nyilvánuló első
— nagy horderejű gyakorlati jelét.
A Szövetség a vidéki színházi igazga
tók legnagyobb részével megállapodott arra
nézve, hogy az 1 kor. 20 filléren felüli je 
gyek ára 2 — 2 filléiTel felemeltessék.
Az igy befolyó összegből viszont a
Szövetség nagyobb összegű pályadijakat tűz
ki magyar tárgyú s a vidéki színházak szá
mára Írandó darabokra, egy-egy vidéki szín
házi rendező és iró, hírlapíró utazására és
egyéb irodalmi, mővészeti törekvések támo
gatására. Mindezen pályadijak felett egy kü
lön bizottság határoz, amely a Szövetség 10
kiváló tagjából, a mozgalomhoz csatlakozott
szinügyi választmányok s színigazgatók kép
viselőiből, valamint а V H. 0. Sz. és a Vi
déki Hírlapírók Szakszervezetének bejelen
tett küldötteiből áll.
A terv igen érdekes s megvalósulása a
vidéki városok kulturális életében fontos
fordulópontot jelent. Elfogadása annál in
kább kívánatos, mert a meg sem érezhető
áldozattal nagy, nemzeti ügyet támogat kö
zönségünk: a magyar kulturális élet emelé
sét, a tisztult ízlés diadalát.

K Ü L Ö N F É L É K .
A hét története.
(A helyzet. — Péter király detronizálása. —
A Margitsziget bérlőjének ügye.
Vezérpolitikusaink a parlamenti szünetet de
rekasan kihasználják enuncziácziókra. Különösen
Bánffy Dezső báró szegedi beszéde vonta magára
az egész politikai világ érdeklődését. A báró he
lyesnek találná, ha a koáliczió felosztanék és
hangsúlyozza, hogy a mostani kormánynak nem
lehet egyéb feladata, mint az alkotmány helyreállítása és az általános választói jou mielőbbi
megalkotása. A kormány tagj ti közűi Wekerle és
Kossuth tartottak nagyszabású újévi b e sz é d e k e t,
melyekkel rávilágítottak az aktuális politikai kér
désekre. Kgyébként most is előtérben van a ka
tonai létszámemelés kérdése. Igen élénken fogblkozki vánta. »Beteg vagy édesem?« kérdezgette.
»Tényleg annak kell lennem,« felelte Hilda
s mosolyogni kezdett. »Tizenkét év óta nem ijed
tem még meg annyira, mint most.«
»Hagyjátok már abba ezt az ostoba törté
netet« vágott közbe az öreg. *Éj>en jókor jöttél
Péter. Nézzétek! Az óra pontosan éjfélt mutat.
Egy pislantás még, s belépünk az ujesztendőbe.—
Fel a poharakkal legények! Ne sirassuk az ó esz
tendőt; nagyon rossz év volt az a hajósra nézve
— több szép hajót temetett el el s néhány ifjú
életet is. — Ti vitézül viseltétek magatokat legé
nyeim; ti velem résen álltatok s nem is habozta
tok, a mikor felebarátaitoka'. kellett a nedves
sírból kimentenetek. De hagyján, — hisz ez a mi
kötelességünk, s a Mindenható egyszer majd meg
fizet érte. — Koczintsunk, fiuk Üdv az ujesztendőnek! Töltsük el egyetérlésber e csendes magá
nyunkban; — s ha egyikünket-másunkat ez évben
magához szóllitana is az Ur, ne csüggedjünk !
Evezzünk bátran a kikötőbe, a hol az örök kapi
tány vár reánk, s vigyük el neki e magvas üd
vözletét: »Nehéz volt, Uram, az ut, de hajóin sér
tétlen maradt — hurrá!«
»Hurrá, Hurrá!« hangzott fel egyszerre, s
megcsendüllek a peharak, minthi csak az újévet
akarnák beharangozni. Péter is koczintott Hildá
val, Hilda megszorította kezét, s hosszasan egymás
szemeibe néztek. Az áldás és boldogság mily
mélységes óhaját fejezi ki egyetlen ily néma tekintet!
Hisz egy szerelmes pillantás már önmagában véve
is a legnagyobb földi boldogságok igyike.
(Folyt, köv.)

nak politikusaink azzal a kérdéssel, lesz-e lét
számemelés vagy sem:
A kicsi Szerbiából ismét ömlenek a szenzácziók. Határozott formában jelentik, hogy Karagyorgyevics Pétert meg akarják fosztani a trón
tól. Ha lehet, szép szerével teszik ki, ha nem,
erőszakkal. Szerbia közel múlt története már szol
gált erre véres példával.
Szenzácziókban ez a hét sem volt szegény.
Köztük első helyet foglal el Szabó Károlynak, a
Margitsziget bérlőjének ügye. Dr. László Lihály
országgyűlési képviselő, a László-féle gimnázium
tulajdonosa jelentte fel, 300.000 koronára rugó
csalás és házasságszédelgés miatt. A rendőrség
ennek következtében letartóztatta Szabót, s a
vizsgálóbíró is elrendelte a letartóztatását. A vizs
gálat folyamán azonban a Szabó ellen emelt v á
dak nagyon enyhültek és különösen nem nyert
beigazolást a ravaszfondorlat, úgy, hogy a sokat
pertraktált ügy alighanem csak polgári bíróság
döntésére fog kerülni.

— Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a
XXIV-ik évfolyam I-ső negyedébe lépett; ez
alkalommal tisztelettel kérjük az előfizető
inket, kiknek előfizetésük lejárt, megújítani,
a kik pedig előfizetési díjjal hátralékban
vannak, azt mielőbb beküldeni szíveskedje
nek, nehogy a lap szétküldésében fenakadás
történjék. Tisztelettel a kiadóhivatal.
— Körjegyző választás. A lemondás
folytán megüresedett muraszentmártoni kör
jegyzőség körjegyzővé Dobsa Kálmán felsőmihályfalvi körjegyzőt választották meg, ki
uj állását folyó hó 1-én el is foglalta.
— Helyettesítések. Dobsa Kálmánnak
muraszentmártoni körjegyzővé történt megvá
lasztatása folytán megüresedett felsőmihályfalvi körjegyzőség jegyzői teendőinek az
ideiglenes ellátására a járási főszolgabíró
Marinovics Ferencz oki. jegyzőt rendelte ki
helyettes jegyzőül.
Ungar Adolf
drávacsányi körjegyző
három havi szabagságot kapott, mely időre
a |árási főszolgabíró a dravacsányi jegyző
i g jegyzői leendőinek ellátásával Simon
István Csáktornya nagyközség adóügyi jegy
zőjét — utóbbinak a helyettesítésével pedig
Szabolcs Kezső oki. jegyzőt bizta meg.
—

Valtozátok a Csáktornyái postánál.

Godina lgnácz Csáktornyái postatisztet a
kereskedelmi miniszter Belovárra (zágrábi
kerül» t) é> K engyel István postagyakornokot
Zágrábból Csáktornyára helyezle.
— Uj jegyzöség. A belügyminiszter
Zalavármegye azon határozatát hogy a drávacsányi körjegyzőség ketté választassék, jó 
váhagyta Stridói jegyzöség ketté választását
azon ban az érdekeltek kérelmére nem en
gedélyezte Az uj jegyzői állásra most írták
ki a pá'yázatot
—
Esküdtek 1907 re Muraközből. A
nagykanizsai kir törvényszék deczember 2<>-án
sorolta ki a folyó évi esküdteket, mely sze
rint Muraközből kisorsoltattak : Bachrach
Győző, Benedikt Béla, Deutsch Salamon, Fe
jér Jenő, Graner Miksa, Dr. Hajós Ferencz,
Dr. Hídvégi Miksa, Hochsinger Sándor, Dr.
Kovács Lipót, Mesterics Aladár, Mráz Jenő,
Pecsormk Olló, Dr. Schvarz Lajos, Strausz
Sándor é9 Ziegler Kálmán Csáktornya; Her
mann János, Krarnarics Viktor, Dr. Heményi
Zoltán. Sosterics Pál, Dr. Tamás János, Verly
Jenő és Zakál Lajos Perlak; továbbá Berger
Manó Kotor, Csárics Sándor Végf, Hirschler
Miksa Alsódomboru, Knezevich Viktor báró
Slridó, Kovács János Domasinecz, Langer
Ernő Bányavár, Löké Lajos Alsódomboru,
Nemsics lgnácz Podbreszt, Pecsornik Rezső
Nyirvölgy, Pollák Lipót Kotor, Virágfi Antal
Vullária.
— Előléptetések a Déli v isutnál. A
Déli vasút tisztviselői között jani ár 1-ével

') 0 9
и ^ ü
a vidékünk környékét is érdeklő következő
előléptetések történtek: Gerslauer Jenő volt
Csáktornyái jelenleg székesfehérvári állomás
főnök és Pátkai Jakab Csáktornyái állomás
főnök, főellenőrök felügyelőkké; továbbá
Schvarz Ferencz hivatalnok az 1800 kor.
fizetésbe, Draskovics Sándor 1600 К és Mag
dics N. 1400 К fizetésbe léplek elő
— Meghívó. A Muraköz! T iszti Öns.*
Szövetkezet évi rendes gyűlését 1907 jan
20-án d. e. 11 és fél órakor az áll. elemi
népiskolában tartja meg a következő tárgy
sorozattal; 1. Az igazgatóság évi jelentése
és a tiszta jövedelem felosztására vonatkozó
tervezet bemutatása. 2. A felügyelő bizottság
jelentése, a számadások és a mérleg jóvá
hagyása s a felmentvény megadása. 8 Fel
ügyelő bizottság (3 tag) és póttag v á 'a sz lá sa .
4. Indítványok. Csáktornyán, 1907 |an. 6
Alszeghy Alajos elnök.
— Felhívás. Figyelmezteti Csáktornya
nagyközség elöljárósága mindazon föld- és
háztulajdonosokat, akiknek ingatlanaira zá
log jogilag teher van bekebelezve, ezt a
községház 3. számú adó ügyosztály helyisé
gében díjmentesen nyerendő nyomtatványon
folyó hó végéig bevallani el ne mulasszák,
mert különben a kamatnak 10% -a általá
nos jöved. pótadójukból nem fog levonatni.
Csáktornya, 1907 január 2. Az elöljáróság.
—

A gyermeket erőssé és egészségessé

nevelni a? anyák büszkessége E czél eléré
sénél nagy segítségül szolgál a Zoltán-féle
csukamájolaj, mely rendkívüli tápereje mel
lett már azért is pótolhatatlan, m^rt sem
kellemetlen szaga, sem rossz ize nincs és a
gyermekek szívesebben veszik és jobban
emésztik, mint a széliében dicsért Emulsiókat. Üvegje 2 kor. a gyógyszertárakban.
—

A

nagykanizsai

kereskedő

ifjak

önképző egylete Nagykanizsán 1907 január
12-én a »Casinó« összes termeiben Dr,
Lengyel Zoltán orszgy. képviselő. Bendiner
Heddy operaénekesnő, Bendiner Sándor ze
netanár, zongoraművész közreműködésével,
saját alapja javára — záríkörő
nagy
estélyt rendez. Műsor: 1. Beethoven: Sonata
apassionata op. 57. Allegro assai, Andante
con moto, Allegra ma non troppo, Presto,
Bendiner Nándor. 2. a) Puccini: Készlet
»Bohémélet« ez. operából b) Bendiner: Valse
de Concet Bendiner Heddy. 3. Felolvasás
Dr. Lengyel Zoltán, országgy képv. 4. a)
Wagner: Aria (Erzsébet belépője) Tannhäuser-ből. b) Saint-Säens: Aria Sámson és
Delilá-ból. Bendiner Heddy. 5. Bach. Toccata,
Intermezzo Fuga C-dur, Bendiner Nándor
zongorára átírta: Busoni Ferruccio A mű
sort táncz követi.
—
Vonatösszeköttetés a nizzai ex
presszhez. A Déli vasút az olasz állam va

— Ingyen és bérmentve küldi a »Miiieniumtelep« Nagyősz, Torontálmegye minden
érdeklődőnek műmellékletekkel, díszített ma
gyar vagy német vagy román vagy szerb
nyelvű főárjegyzékét a legjobb fajú és mi
nőségű szőlőoltványok és lugasollványokról,
melyek ott a legolcsóbb árban, szakavatott
kezelésben kaphatók
— Egy éves méncsikók vásárlása. A
fölmimelesügyi miniszter azt a felhívást bo
csátotta ki a tenyésztőkhöz, hogy a kinek
birtokában legalább is négy jó számazásu,
erős c^ontu, szabályos testalkatú, saját nenevelésü méncsikó van s azokat az állam
nak eladni kívánják, szándékukat a helynek
és utolsó postának, valamint a csikók szár
zásának, magasságának, színének és árának
pontos megjelölésével, egy koronás bélyeg
gel ellátott írásbeli nyilatkozatban legkésőbb
1907. évi február hó 1-ig jelentsék be. Ezen
határidőn * túl érkező bejelentéseket nem
vesznek figyelembe.
— A magyar ipar védelme. A 11-od fokú
iparhatóságokhoz leirat érkezett a magyar ipar
halhatósabb védelmére. Számtalan esetben
fordul elő, hogy külföldi árukra, a hazafias
vásárló közönség meglévesztésére jelzőket
használnak, melyek alkalmasak a gyártmány
magyar voltát a közönséggel elhitetni Ilyen
jelzőknek minősiti a miniszter a »Hunnia«
»Pannónia«, »Rákóci«, »Bocskai« stb. jelzé
seket, melyeket, ha kültöldi árun alkalmaz
va észrevesznek, utasitotta a hatóságokat
szigorú büntetés alkalmazására, Ugyancsak
tilos, megnevezett okból turult, valami is
mert kézépület, valami történelmi esemény
megörökítésének képét, mint jelvényt az
árun használni. S szigorú ellenőrzésre uta
sitotta most a miniszter a másodfokú ipar
hatóságokat.
— Az asztalosokat érdeklő elvi hatá
rozat. A kereskedelmi miniszter azt az elvi

határozatot hozta, hogy az asztalos iparos
nak joga van a maga készítette rámákhoz
és keretekhez képeket és tükröket venni
s azokat a rámákba illeszteni, a képeket
beüvegezni, illetőleg a tükörüveg bevágását
is végezni és az igy teljesen elkészített czikket forgalomba is hozhatja,
— A Dr. К IC H T É R -fé le Liniment. Caps.
CompHorgony- Pain.-Expeller) igazi, népszerű há
ziszerré lett, mely számos családban már több,
mint 37 év óta mindig készletben van. Hátfájás
csipőfájdalom, fejfájás, köszvóny, csúznál stb.-nél
a Horgon)-Línimenttel való bedörzsölések mindig
fájdalomcsillapító hatást idéztek elő; sőt járvány
kórnál, minő: a kolera és hányóhasfolyás, az al
testnek Horgon y-Li ni men ttel való bedörzsölése
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer
jó eredménynyel alkalmaztatott bedörzsölésképpen
az influenza ell«*n is és üvegekben: á 80 fillér, 1
kor. 40 f. és 2 korona a legtöbb gyógyszertárban
kapható; de i»*‘ tsárlás alkalmával tessék határo
zottan: Rieht«
e Horgony-Linimentet (HorgonyaPin Expellerl) kérni, valamin a »Horgony« véd
jegyre és a R i c h t e r cégjegyzésre figyelni és
csak e r e d e t i ü v e g e t elfogulni.

sagok, mint a csendőrőrsök utján
gorubbban ellenőrizhessék.

a legszi-

— Közgyűlés. A Csáktornyái önkéntes
tűzoltó egylet ma délután 2 órakor tartja
saját helyiségében rendes évi közgyűlését,
melyre a t. t gokat és érdeklődőket ezúton
is tisztelettel meghívja az elnökség.
— Tolvajlás. Horváth József rétháti
erdőőr vadászfegyverét a napokban Strok
János gyümölcshegyi lakós korcsmájában a
fal mellé letette s miközben ő az udvarra
kiment, Polonecz József gyümölcshegyi lakos
a puskát szépen elemelte. Polonecz lettét
ugyan tagadja, de vannak a kik látták a
lepást s ellene vallanak, miért is följelen
tették a Csáktornyái kir. járásbíróságnál.
— A katonák szabadulása. A közös
hadseregből az öreg katonákat január 14-én
szabadságolják. Az ujonezok 15-én vonulnak
be. Azok a katonák akik január 14-én sza
badulnak, 1904 április 9-én vonultak be,
tehát három hónapot elengedtek nekik a
három esztendőből. A bevonuló ujonezokat
novemberben sorozták. Ezen kívül a hadse
regben 1904 és 1905 évfolyambeli Katonák
szolgálnak. Az 19ö4 évbeliek október 1-én,
az 1905-beliek pedig augusztus 1-én vonul
tak be. Ezzel az összes hátralékos ujonezok
bevonultak s 1907-ben már a rendes időbem, vagyis október elsején fognak az ujon
ezok bevonulni.
— Vércse és a gólya a mezőgazda
ságra hasznos madarak között. A földmi

velésügyi miniszter az 1906. évi I. t.-cz.
alapján most kiadott rendeletében, mely
törvény a mezőgazdaságról és mezörendőrségről szóló 1894. évi XII. t.-cz. 57 és 58
§-ait egészíti ki, elrendelte, hogy a földmivelésre hasznos madarak közé felveendők
és a törvény szerinti védelemben részesitendők a következő madarak : 1. Vörösvér
cse, Közönséges vércse, Szél verő, Széltapogató, Nyeritö; 2. Kék vércse, Hamvas vér
cse, Vöröslábu vércse, Szürke vércse, Pala
vércse; 3. Fehérkörmü vércse, Sárga körmü
vércse, 4 Fehér gólya, Közönséges gólya,
Czakó, Eszterág, Galó, Koszta; 5. Fekete
gólya, Barna gólya, Erdei gólya.

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 »Pátria« pötkávégyár nagykanizsai
székhelylyel azon felhívást intézte hozzánk,
hogy nagyarányü kalanggyökér (cikória)
szükségletének
fedezésére széles körben
óhajt nagyérdemű Földbirtokosainkkal és
Kisgazdáinkkal termelési szerződést kötni
Ezen felhívás alapján tisztelettel értesítjük
az összes érdeklődő földbirtokos urakat,
— A hernyóveszedelem. Tavaly ren miszerint közelebbi adatokkal és egyéb fölgeteg kártoküzolt a hernyó főleg a magyar vdágosilásokkal a gyár készségesen szolgál.
gyümölcstermelésben s ebben az idénre sem
Részünkről csak azon megjegyzést fűz
jobb a kdálás. A fák teli vannak hernyófészkekkel, az erdőkben pedig oly temérdek zük hozzá, hogy ismerve a gyár pontossá
a gyapjas pille tojása, hogy jut belőlük bő gát és méltányos lebonyolításait, az általá
ven a gyümölcsösöknek is. Bizonyos, hogy nos közgazdasági érdekből a termelést, mint
erélyes intézkedés к nélkül nem tudnak gazdálkodóinkra igen előnyöst, lelkiismerete
megküzde/ii a gazdik a fenyegető veszede sen ajánljuk.

sutaknál már hosszabb idő óta szorgalmazta,
hogy a Budapest d. v.-ról 8 órakor reggel
induló gyorsvonat Cormonstól folytatólag.
Udineban a bécs— nizzai (Cannes) expresszvonalhoz csatlakozzék, mire az olasz vasút
most már, múlt évi november hó 15-élöl
való érvényességgel, egy Cormosról 10 óra
20 perczkor este induló és Udineba 10 óra
58 perczkor érkező uj vonatnak bevezeté
sével, az UdinerŐl 11 óra 9 perczkor este
induló bécs— nizzai expresszvonathoz csat
lakozást létesitetl. Ezen vonatösszeköttetés
folytán a Budapest d. v.-ról 3 órakor reggel
induló utasok Velenczébe 1 óra 20 perczkor
éjjel, Milanóba 6 óra 10 perczkor reggel,
Levélczim: »Patria«
Nizzába 3 óra 5 perczkor délután és Can- lemmel. A földmivelésügyi miniszter erre
пеэЬа 3 óra 47 perczkor délután (párisi idő) való lekmteltel elrendelte, hogy a íőszolga- kávégyár.
hirák a hernyóirtást úgy a községi előljárőérkeznek.

nagykanizsai pót
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Predplatna eena Je:

Sve poáiljke ee tiCuC zadrZaja
novinah, naj ee poSiljaju na
me, urednika vu Csáktornya.

MEDJIMURJE

na horvatskom I magjarskom jeziku izlaieói druitveni, znastveni i povuőljiví list za púk

Obznane ee poleg pogodbe i fal

Izlazi sv ak i tje d e n je d e n k r a t i t o : vu s v a k u n e d e lju .

raöunaju.

Iz d a te lje tv o :
knjilara S t r a u s z S a n d o r a ,
kam se predplate i obznane
poSiljaju.

Na pol leta

............. 4 kor.

Na Cetvert leta . . . $ kor.
Pojedini broji koátaju 2 0 íil.

Odgovorni urednik:

GUvni urednik:

UdatelJ i vlaetnik:

L O P A R IT S R. JÓ Z S E F .

M ARGITAI JÓ Z S E F .

S T R A U S Z SÁ N D O R .

Zadruge.

dja, zatem kassu pregledavajuCi odbor i t.
d. Predsednik more biti jeden dober gazda,
kasser takaj jeden dober gazda, a knjigovodja (könyvelő) je vu najviáe rnestah gospon navuCitelj, akoprem moZe i drugi tko
biti, koj se te stvari razmi.
Vu ovu zadrugu svaki siromak, pák i
on siromaáki átrekar more svoje peneze
dati jer se ovi nezgubiju. Jer budapeátanski central je obvezani za öve peneze, pák
zato I budapeátanski central jako pazi, jeli
sve vu redu ide.
Как se zadruga utemelji, budapeátans
ki central poále dosta penez, ako je komu
na posudu treba.
Svi Clani, koji su vu zadrugi kakti Cinovniki su sa svojom vrednostjom odgo
vorni za vrednost zadruge. To je i tak prav.
Koj nemisli da bi ljudske peneze mogel vu
redu Cuvati naj se od kraja nepuSCa vu to
da bi on bil kasser ili drugi Cinovmk naj
ostane rajéi prosti Clan.

Pri nas se za istinu malo ljudi brini
sa tem. Akoprem pák je zadruga pravi aldov za ljud.. Osobito za male gazde, koji
sa kajkakovim áparkassam i bankom Zrtve
sada.
Je r vu Cem stoji zadruga? Zadruga vu
tem stoji, da pomore siromaákomu puku.
Stane se skup 40 ili 50 gazdov, ovi veC
moreju napraviti zadrugu. Ako pák njih se
viáe se stane skup, tője joá boláe. Ovi naCiniju zadrugu na táj nádin, da akcije daju
vun. Svaka akcija 50 korun kosta. Ali ovi
50 korun nije treba taki platiti, nego na
rate i to 1 korunu na mesec, dók 50 mesecov prejde. Koj predi doli splati, prije je
delnik intereáom, kapifalom i t. d. Jer iz ovih 50 korun svakomu more narasti ako
se dobro gospodari i desetput tuliko. —
Naravski zadruga nemore sama obstati onda bez svaké pomoCi, pák zato je potrebno
da stupi med Clane orsaCke centralne poOsobito je vaZna stvar to, da Clani dosudbene zadruge.
biCka svako Ijeto razdeliju med sobom i to
Tu neima nikakove vkanjlivosti, tu si se njim к akciji prepiáe. Ako je koj imel
siromaki ljudi sami gospodariju zvrhu svo- jednu akciju tojest 50 korun sada ako na
jih penezov. Pák ako dobro gospodariju koncu leta na svaku akciju 12 korun domore procvesti jedna posudbena zadruga. biCka opadne, onda mu te peneze prepiá. ju
Ja med mojim putovanjem sam vu viáe к akciji i imel bude 62 korune. Gde vu
rnestah pregledal zadruge i svigdi sam lepi kojoj Sparkassi bi dobil on tuliko intereSa
red naáel. Jer iz Budapeáte iz centrala se na svoji 50 korun. A gdo vun zeme pe
viáeput dopelaju viziterat zadrugu, jeli je neze na posudu, neplati vise intereáa как
sve vu redu.
7 od sto. Dakle to je velika sreCa za siroA joá poljeg toga jako je jednostavna maSki puk. Samo treba probati to sreCu i
stvar ta zadruga. Izabereju se predsednik bude svaki videl, da mi ne govorimo zazadruge, podpredsednik. kontroli, knjigovo- badav.

*

Na celo l e t o ............. 8 kor.

Z A B A V A.____
Smieáui dogadjaj.

To vám je v*C straáno, kaj se sve po
broáurah i novinah danas veC nepiáe glede
CovieCanskog zdravl|a i dugog Zivota. I ja
sam lieCnik, i ja sam ut.il hygienu, Citál sam
i danas Citam, — dapaCe puno Citam, drZim dvoje medicinske novine, rado kupujem
novu medicinsku knjigu, i u obCe Citam ra
do svaku razpravu о zdravstvu, all kad mi
dojde do ruk kakova brosúra, koju je gde
koj prenapeti kollega napisal samo za to,
ad dojde na glas, te u kojoi opisuje sve
strahote duhana, alcochola i drugih duZniii
i neduZnih otrovah, onda mi se Zeludec
obraCa, poáto sam poznal i danas poznam
mnogo starih ljudih, koji se nikada nisu
odrekli svoje duhanske lule, niti svoje Caáice Zganice, niti svoje litre vina, pak su uviek zdravi.
Istina je, dopuáCam, da alcochol i duhan Skodi, как i ostali otrovi, ali samo on
da, ako ih neumiereno uZivaá. Ali neurniereno uiivanje mlieka i voCa, kője piaci bro

Svaki koj se obveZe, da bude Clan za
druge
ora tak dugo jednu korunu platiti
na mesec dok je 50 korun splatil. Gdo hoCe more na jed^nput ili na dvaput ili как
hoCe splatiti ovih petdeset korun. Koj 50
korun splati on je Clan i on se deli vu dobicku. Koj ima dvaput 50 korun, tojest 2
akcije, on dvaput vekáega dobiCka dobi i t. d.
Zadruga dobi peneze za na posudu
dati iz Budapeáte iz central i to na Cetiri
ili 5 korun intereáa od sto Ova centrala
nebude tak lehko propala, jer pod nadzornostjom ministeriuma poljodelskih poslov
stoji i odliCna gospoda su vu njoj. I ravno
zato je utemeljena ova centrala, da siromaáke ljudi pomore te njih od gulenja oslobodi.
Dakle sada vu zimi imate vremena,
pak si premiálavajte zvrhu toga i probajte
nekaj slvoriti.

Politiőki pregled.
Novo Ijeto je svigdar takov dan, kada
politiCari jedni drugim, pak svojim vodjam
idejű korporalno gratulerat. Zvun ovih gratuleranjah se je i to dogodilo, da se mi
nister skupne vojske opet gibl)e i zahteva
viáe soldatov. Так to piáeju jedne novine,
ali stvar je veC i onda magjarski honvedski
minister tem popravil da istina, da bi Zelja
bila da se viáe soldatov daje, ali pitanje
nad magjarskim orsaCkim spraviáCu stoji
jeli hoCe viáe dati ili ne.
Wekerle ministerpredsednik je vu Be-

áurah о zdravlju preporuCaju, ákode lakaj, J 11na mieseca promienil zaduáenog varaákog
baS tak, как i duhan, rakija i vino.
i ákolskog zraka sa te svieZim ladaniskim,
Mnogi mudrijaSi piSuCi zdravstvenu bro- je otiSel iz varaSa, gde je dijaké sekiral van
áuru, пека piSu Sto ih je volja, papír |e u Sumsko — bregovito — ladanjsku okostrpljiv I podnaáa sve, dokazati im, mak.tr licu i tu se je nakanil kroz dva mieseca
iz vlastitog izkustva nemoZeS ni kai. jer oui od Skolskog napóra u boZjoj naravi odposu najpametniji; a kad oni tvrdi da je ni Cinuti, a posto mu je lieCnik odredil, da za
kotin u duhanu za puSaCa straáan otrov, a oporaviti se i tielo izjaCiti, je potrebno giti im reCeá, da |a i koffein u kavi straáan banje, a lieniarenje ákodi, pak makar i na
otrov i solanin u krumpiru, oi.da om mu- ladanjskem svieZ m zraku bilo, to si je naS
professor odmah, Cim je doáel van na ladro odgovore: »To \e nekai drugo!» —
danje, naáel dielo pri svojem stanodavcu.
Ja baá sada pretraZivam opise najstaOn ie najmc opazi , da bi lelve, kője su
rijih ljudih na svielu, koji о svom naCiuu
saCinjavah' plot okolo vrta, mogle biti friáZivijerja nepretierano ipametno govore. pak
ko poiarbane, pak si je on pri gazdi izproCu je dati u forrni pripoviesti u Muraköz,
sil, da mu je dopustil vlastoruCno pofarbati.
kad ih búdéin imái viáe na okupu, jer iz
To je istina, da se je pri tom moral gibati
pojedinoga nije moCi nikaj za stalno zaosovivati se, prigibati se, kleCati, onda opet
kljuCiti.
jednako stati i dapiCe se na prste spinjati
Ja bi rekel, na koliko sam iz tih spi- ab on je z boravil, da veC nije trideset go,
sah do sad razmeti mogel, da je za zdrav- dmah Coviek, pak ga je veC negde pri peIje tiela najvriednije promiena zraka i da toj letvi nekaj u kriZih presieklo tak, d a je
se Coviek najliepSe oporavi, ako iz doline moral u postelj leCi Tornu vele niemci
otide u goru a iz gore u dolinu, iz kopna »H' chsenschuss,* jer dojde tak naglo bez
na more, a opet iz mora na kopno, iz va- ikakovog pripravljanja, как da bi te nelko
raáa na selo, pak makar i cig írom u ustih u ledja strelil. Kad se je poslie tri Cetiri
Anda je i professor V. kroz dva féri-1 dana iz postelje dignul, napustil je malari-
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Си Ы1 Cez novo ljeto, gde je vu ime minislerijuma svim Ciánom kraljevske familije dobro novo ljeto Zeljel.
Kak jedne budapeStanske novine piáeju Njegvo VeliCanstvo kralj je ovoga mesecu 2-ga opet vu BupapeStu doSel. Kád ove
rede zakljuCujemo neznamo kaj je istina
íz te stvari. Jer od kraja, kad je kralj odputoval je tak bilo ustanovljeno, da samo
7-ga dojde dim, vu BudapeStu opet
A nagodbene razprave med magjarskom
i austrijskom vladorn budu se zerx>Cele opet.
Kossuth Ferenc minister trgovaCkih poslov je hvala Bogu opet ozdravil. Za nekoji dan bude veC mogel postelju ostaviti.
Sabor bude opet j*nuara 10-ga zapoCel svoje sednice. Dalje budu razpravljali
proraCun, kojemu je joS 16 govormkov zapisano. Kada proraCun razpraviju, bude do
Sel na dnevni red zakón za osiguranje teZakov, zatem о praviCnoj porciji.
Minister Kossuth je izjavil, da о poviSenju soldaCije sada niti spomenka nema
i nova zakonska osnova bude samo tuliko
regrutov prosila, kuliko je svako ljeto navadno.

tapla vu greZno, razvuzdano Zivlenje skoro
K A J J E N0V0GA?
naravnoC v poganstvo — itak se zgublja
veselje — do dela i dan danas je veC delo
— Proaimo naäe poätu v a n e predpostalo s кого sramota.
pla
tnike,
n aj п ат vu novim tertalju
Vnogi bi radi da vu lenosti i razvuzdanoj zabavi i preZiveli vreme svojega кrat- pred p la tn e zaostatke óim p re d i poäleju
koga Zivlenja, i dan— danas se Siri po svetu
onaj poganski glas i Zelja za uZivanje sveta; i p red p la te ponoviju.
drugo ne iSCe peneze i alkoholne pijaCe,
— K o / e n d a r , 1907. Januar 7. Pondeljek,
nije Cudno, akoje veC i zdanaSnjega sveta Rajmund prizn. — 8. Tork, Severin opat — 0.
skoro izginula zadovoljnost, i sreCa — nije Sreda, Julian muCenik — 10. Cetvrtek, Vilmoä
Cudo, da se dan na dan Cujeju tuZbe vu biSpup. — 11. Petek, higin papa muő. — 12. Su nezadovoljnom — stanju CloveCanskoga re- boja. Егпеэ apat — 13 Nedelja, Hilarijug bisk. —
da CloveCanstvo je istina beteZno znova Evangelim ove nedelje je kada je Jezuä 12 ljeta
Potrebuje odkupitelja, to рак nebude vise; bil star. — Zadnji fertalj meseca je 7-ga ob 3
Samo zadnji dan dojde budit sve ljudi!
vuri 47 minuti odveöer. — Vreme bude oblaöno
Krstjanska obitelj! vuCi se od svete o- i meglasto.
bitelji dela. ako hoCeS osreCiti sebe i svoje
— Veliki viher Vu Spanjolskoj je
potomstvo! V;diS delal je sveti JoZef, delala veliki viher bil proäle dane. Vu V ile n cijije
je bl. dv. Marija delal je sam sin BoZji, do strela vudrila vu turen i zaklala straZara
tri desetoga leta je opravlal: raznovrstno vu turnu. Kak takajäe viher je podrl jeddelo, a potlam posvetil nalogi, svojega ne- noga jeZovitskoga kloSlra. Vnogo su trpeli
beskoga otca, a sve ovo delo je prévzel s vrti, gde pomarangje cveteju. Sada pada
prostoj voljoj na sebe da bi nas vuCil, da sneg vu Spanjolskoj.
delo ne sramotno, daje vu delo naSa sreCa,
— Zaklal je svoju pastrku. Blizu
za ovaj i za drugi svet.
Mezőkeresztes obeine su na proSle dane psi
Vu njem pocivá obilen blagoslov boZji, jedno mrtvo Zensko tele skopali vun iz zemSegurno se delo mora vrSiti vpravem Ije. Mrtvo telo je vu vréCe bilo zaáito i koObiteljska sreéa.
redu i na pravi mein, v duhu как je to maj na pol metra vu zemlji zakopano. IzVu vremenu, kada je naS Gospodin
vrSila sveta Obitelj, zmolitvoj (Moli i delaj) traga je laki bila podignjena i sumlja je poZveliCitelj doSel na svet, je bil ondaSnji pojerbo prazno, je delo brez blagoslova z ne- Cela biti na vu Négyes obCini stanujuCega
ganjski svet na kraju propada, izgubil je
bes, delo je zdravje, da kroti naSe telo, sla- gazdu, kojega pastrka 25 Ijet stara puca
bil — svu volju do teZko trudnoga dela,
bi huda nagnenja, zatira Cloveku hudomiS- je pred nekojim tjednom zginula. Njeni oiskal je samo jelo i pilo, greSne zabave; ovo
lenje, itak ga brani greSnoga i uerednoga Cuh je sigumo greäno Zivel sa pucom i da
je bil razSirjeni glas po oDdaSnjem poganZivljenja. Gde je ruka pri dein srce pri Bo se posledice nebi zeznale ju je zaklal. Mati
skom svetu zaradi takvoga uZivanja padal
gu, tarn je obitelj dobro potprta; njoj nigdar
je globlje, vu najvekSnu siromaStvo i nevo- nebude falilo boZjega blagoslova i sreCe. Za- рисе je vu mrtvim telu prepoznala svoju
Iju. Ovaj pokvareni svet, je doSel, da izvra- kaj ov svet je suzna dolina? Suznati smo kCer. GreSnoga oCuha su Zandari prijeli.
— Zgorela je. Straänoj nesreCi je
Ci, nebeski zvelicitelj.
doSli, suznati budemo isii iz njega a med
Jerbo je svaka dobra obitelj — izvor Zivlenjem kuliko suza, nigdo njim nemre postala Zrtvom Ganz Samuela Zena vu IzasreCe za CloveCanstvo, zato зе zdruZi vjed- vujti, nigdo se njim vugnuti. Nekoji nosiju sopataku. Mlada Zena je Cetiri meseeno ceno obitelj- da vuCi Cednosti jako protivne, Zelezne kriZe — koji se samo na sebe za- catno dete drZala na naruCaju i tak je nalevala petróleuma vu lampaä. VeC je i naZza ondaSnje Vivienje.
uaSaju, drugim drvene. ali drevo je puno gala i cilindra )e hotela gori deti, ali med
Ljubav do dela premaganje iliti zatajelehkeSe od Zeleza.
tem je malo dete sunulo vu lampaä i ovaj
nje sarnoga sebe.
Zato vidimo da nepoCiva sreCa □ boSvet zagledavSi ovo novo Vivienje, se gatstvu i Casti, nego vu strplivosti, delu i se je preobrnul. Petroleum se je po stolu
je opét poprijel dela — delo mu je, postalo zatajenju sarnoga sebe. A da ovo postigne- razlejal i poCel je goreti. NesreCna mlada
Castno i sveto ne viSe misül samo na bo- mo trsili se moramo da svoje Zivlenje bar Zena je nahitroma dela dete na postelju i
gatstvo — i zabavno Zivlenje. Zato se je neSto ravnamo po zgledu Svete Obitelji, a poCela je gasiti petróleuma I pogasila je al
opet vu CloveCanski rod povrnula sreCa i ne po danafnjoj modi, ovoga prosvetlenoga vezda pak je njezina oprava bolje gorela
Kada su joj na pomoC doSli, veC je tak
zadovoljnost.
wka !
Г e& ő iéa r.
bila zgoreta, da je za par vur muke vumrla.
Dandanas koliko bolje se opel svet po-
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ju, pak je nekakovo drugo g banje tiela se sedue na bnZuljak, za da si malo od*
jpoCine л kasu'if za gosponom pojde, koj j»*
promislaval.
\ 0 ne mogel hitro napred iti.
1 sad se |e zinislil, da je и -tu svrhu vuz brieg I
Professor koAarom na ledjih stupa vuz
pokoini ruski cesar drva ciepal, i on vze
me mi*sto malarske kefice, SiroCku и гике brdo napried: eh, to je on pravi napor lite zapoCme cesarovu tieloveZbu; all i to je ela, prava tielovieZba. Znoj mu samo onak
imalo svojih poU'ZkoCah. Uok su pri tom сип sa Cela, a rubaCa mu se lovi za tielo
poslu dieca gazdariCuu okolo njcga stala i Professor je ves blaZen, da si more napinjegovomu dielu se Cudila, vudri sekirkom n|ajuC se, tielo vi<*Zbati i jaCiti.
krivo po drvetu i jedna trieska odskoCi poTu ga sretne Zandar, koj se nemore
lag stojeCemu deCecu и glavu, da mu je iz zadosta naCuditi, kad vidi gospodina, jer
C la odmah krv procurela i nastala br;<7 tak ga je po odieCi sudil, gde koSaru punu
gotina, как da je iz konjaniCke bdke d
Irvenih kuhaC, tanjera i drugoga svaCesa
Sei. Dakako, da su stanodavci ovu zaba\
nosi.
odmah mu zabranili i naS professor se j
»A kamo idete?» — zapila gospodina.
opet naSel и nepriliki.
*U selo!» — odgovori professor giz*
Nieki dan poslie toga se je proSetal и davo.
bliZnje selo, koje je stojalo na brieZuljku;
»A hoCete li te stvari trZiti?» — opet
uzput je nadoS I na nieku Zenu, koja je и Zandar
omaSnoj koSari пь pleCih nosila razne iz
»Dakako da hoCu!» — odgovori pro
drva naCinjene predmete na prodaju, как
fessor.
su to drvene Älice, tanjuri, solenke, muZari,
»PokaZite mi, kaj to sve imate.» —
kefe i ostala. skojimi je po selih kuCarila
ill как se navadno veli »hauziraln.» Pro veli Zandar.
Professor metne koSaru sa ledjah na
fessor se odmah domisli: »To bu nekaj za
lebe,» te se Zeni ponudi, da Ce joj tu ko* zemlju te se veseli da Ce sa Zandarom trSaru naprti na professorova ledja, a sama guvati i Zeni mali dohodak priskrbeti, koja

je joft uviek na breZuIjku sedeC si poliCava
I tu trgovinu iz daleka promatrala.
Zandar vzeme iz ко^агэ jednu k efu :
»Kaj koSta ova kefa?»
Professor ves и trgovaCkom duhu: »No
jer ste baS vi, — tak neka vam bude za
jednu krunu.»
Zandar se nasmije, izvadi iz Zepa novCarku te professoru izplati krunu a kefu
metne и Zep. — »Tako!» — veli — *a
sada mi pokaZite vaSu obrtmcu t j. dozvolu, da slobodno tinu stvarmi po kuCah
trgujete:»
»To Ce vam ona Zena tamo pokazati
— veli posve neduZno — smiejuc se pro
fessor.
»0 ne,» veli Zandar — »Ona na me
nikaj nespada, — vi ste mi kefu prodali.»
»Dobro, dobro,» — veli professor joS
uviek и svojoj neduZnosti — »vi ste si
kr'fu kupili i sada smo gotovi!»
»Dragi gospodine!» — veli Zandar —
tu vam nikaj nepomaZe, ja nedelam iz vas,
nikakove Sale. Vi meni ili pokaZite obrtnicu
ili pojdete s menőm pred oblast.
»Pustite me s vaSimi nezrelimi doeietkami и mirul» veli professor odtrijim gla-

— Gdo po smrti figu ka i t Majer Clovek vezda na smrtnoj postelji leZi. Dok su se med potepanjem vu Csáktornju spozJanoáova Zen a iz Tomaáevca je veC od dil tori ne misliju da bi mogel ozdraviti. — nali na veliku nesreCu Weisz Vilmosa. Najme
ié vremena bila beteZna a vu pondeljek ob Muzafer ed Din je sada stopram 53 ljeta proáloga meseca 23-ga su se celu noC za
tretji vuri je vumrla. Lepő su ju opravili i star i jako pametne glave vladar je bil. Po ba vljab a vu jutro ob pol 5 vuri su doáli
poloiili na mrtveCku poslelju. Rodbina su njegovoi smrli bude znam buna vu Perziji, vu Csáktornji vu polibajsku sobu, gde je
se ziála skup i svi su okolo po telje veres jer izmed njegovih sinov bi njih vide rado ravno samo redar bil doma i rekli su, da
kakli prekpulujufti, hoCeju tarn poCivat» dok
tuvali. Na veCer je i njeni sin doáel iz dru- doálo na perzijski tronuá.
goga sela i on se je poCel plakati. Ali naOd vumirajuCega áaha sledeóe nam se razdeni. Policaj i Weisz su zaspali, kaj
je Bozsó na to pohasnuval, daje iz Weiszojedenput se je gibati poCela mrtvica. Gori pripovedaju jedne englezke novine:
voga Zepa vkral 2 komade 20 korunaste i
se je sela vu po3telji i s oCmi je iskala
Muzafer ed Din áah je jako dobrog
svojega muZa. Kad ga je spazila mu je fi Cudoredja Clovek bil. Cisto mu je zadovolj- 1 komád 10 korunaslih zlatnih penez i zatem
pak je pazljivo otiáel vun iz sobe i skoCil
gu pokazala i ónak mu je vdrapila.
no, ako more telegrafirati sam ili pák se
— Samo Cakaj da ti ja vmerjem. A karta sa svojemi nficeri, ab zabadav Obceri nekam. Do ve/da neznaju, gde je taj fini
zatem pák se je obrnula к verestuvaóom i i m inistrijako moraju paziti pri kartanju, da pajdaá, koj je mogpl poleg policaja krast.
— Nova ieljeznica. Med Muraszom
jako velikom larrnom nje je vun tirala iz áah nezgubi, jer onda je srdit. Jako rád sadi
sobe, veleC, da ona neCe vumreti.
i pleje, ali joá rajáé se fotograíeranjem havi. baton i Korrnendom se bude Zeljeznica za
— Nesreca na zeljeznici. Lehko Osobito sebe da vu svakoíormo opravi fo- malo vreme veC zazidala. Gela Zeljeznica je
bi se velika nesreCa dogodila sa express tograíerati. Sah takodjer menje Zeuah ima, 8 0 kilometrov duga, vezda su njoj veC viáe
cugom (najbrZeái cug), koj iz Budapeáte vu как mu je otec imel Kad mu je otec vu- как polovicu dal prek prometu. Od KörTatru ide. Так je proáb tork bilo, da su mrl 172 0 Zenah je ostavil, a sadaánji sül- menda do Sala veő hódi cug. Do MuraszomZeljezniCki teáaki pri Széplaku delali na Ze- tan je imel samo 60 Zenah, kője su mu 4 bata bude se do protuletje veC zgotovila
Zeljeznica i prek bude dana prometu. Sa
Ijeznici i vahtar je pazil na nje. Ili su po- sine i 23 kóeri dale. —
zabili na cug ili как samo lo je sigurno,
— Glad vu Ruskoj. Glasi, koji od bű tem bude se MuraszombalCanov stara Zelja
da su spred cuga samo onda odbeZali, kaspunila, imali budu Z Ijeznicu.
ne Ruske su govorili su malo vlihnuli, ali
da njim je ov fuCkal. Samo tuliko vreme
— Ljudi s majmunskimi nogami.
dán za dnevom se ponavljaju politicka u»Köln. Zeitungt javlja iz Adelaide v iztrana jim je ostalo, da su sami skoCili zmed
bojstva, takodjer razbojniőtvo, te sudi soláinjah, jer je cug sa straánom brzinom iáéi.
Zivanjirna profesora Klaatscha, antropologa
daCkih sudov. Pa i ovim smo veC navadni
Sredstva su sva tamo ostavili. Vu ávelare
iz Heidelberga, koji vu Anstraliji provuCaja
od Ruske. Ali sad od vnogo vékáé nevolje
zavrtano su ostali tri как ruka debeli Zeondjeánja plemena. Profesor Klaatsch dovráil
dojde glas iz Ruskoga orsaga. Glad veliki
Ijezni svedri. Öve svedre sva sreCa je cug
je sva svoja opaZanja vu Novoj Qumeji i
tarn. Glad je svemi svojemi grozovitosti zaspotrl, ali za las je ialilo, da se cug nije
Quesslandu, a sada se bavi na severu AustpoCel, se áirja i sili nesreCni narod v japreobrnul vun iz áinjah. kaj bi sti aána nesralije, Cija je nutraánja stran joá sasvim
rem . . . Knez Lvov je posetil od glada
reCa bila. Direkcija je taki iztragu podigla
nepoznata. On pronCava naCin Zivota i austprizadete pokrajine i njih popisal. Vu svo
i vahtara iz sluZbe dela a teZake pák odralskih Cmcah pak je pri torn odkril vnogo
jem popisu véli knez Lvov:» Так je, как
pustila iz sluZbe.
neobiCnoga. Pred nekoljko letah su napali
da bi stali ob postelji vumirajuCega. Prebi— Vrbe vu Buzasu i Baltyánu budu valstvo Zivotari od dneva do dneva, ob griZ- urodjenici blizu Port Keatsa jednoga belca
sve vun dali poseCi i sa sadovnem drevjem
vu Camcu njegovom i ubili ga. Ubojice su
Ijeju kruha, brez ufanja, da ostane do sponasaditi ista mesta. Dakle vrbe i na vas je
vlovili i kaátiguvali Profesor Klaatsch vnogo
mladi pri Zivlenju. Letina je popolnoma
doáel tifus vu Buzásu.
se á njim bavil, pa je pri torn ustanovil, da
— Perzijski sah je na smrt beteZen ponesreCena. Kruha ni i krme za Zivinu ne. jeden izmed Cmcah ima majmuske noge. to
Kozolci su prazni. Na 1000 vrst dugem
Proále dane ga je álag tréfli i siromaáki
jest noge su mu ruke i isto su takve как
putu sem naáel v 11 vaseh malo Zita pri
straZnje ruke majmuna. Crni tvrdiju da vu
som. Ali Zandar ostaje pri svojem, dozove nekojih kmetih. Zivinu i konje su morali nekojih kraljevinah med potokom Daly i
krneti za najnizju cenu prodati. Za krmu
Zenu, napoti jo j njezinu koáaru na ledja ta
Viktorija ima veliki broj Ijudih s ovakirni
su nabirali hrastovo listje. Posebno trpe no
ide sa obodvima к oblasti,
nogami. Dr. Klaatsch nastojal bu sada da
U professoru je sve nekaj kipelo od vo naseljeni Tatari. Povsod jedu krnh i Ze- iz pita, jeli to istina.
jada. »Varn bude veC oblastnik za ovo, svo- loda. Mera Zeloda je stala najprve 4 kópé
— Bozicni govor papé. Na boZiC
je odCital» — véli — »da si budete vaá ké, ve stoji 4 5 kopeke. Kruh jedu jenkrat pri mil je papa Clane svetoga kollégiuma,
na dán. Deci dajeju Zelodnu moku z votáj mudri óin zapametili *
te na boZiCnju gratulaciju Szardinala Oreglia
»Pst, pst! — opomene ga Zandar, — dom. Od take hráne izgledaju ljudi grozno; odgovoril je znamenitni govorom. Papa je
bledi
su
suhi
ruke
se
jim
treseju
i
oCi
su
»ako Cete me vriedjatt^ moram vas к ápriupadle. Kmeti tuZiju, da jim od toga »kru opomenul leáke prilike, s kojimi se cirkva
calki odpeljati i zatvoriti!»
mora bori ti, i izrazil dvoje ponzolanje vu
Kad su doáli к oblasti i Zandar je Ci- ha srce gori.» I do nőve Zetve je joá 7 me- misiji cirkve, koju nebudu niti peklenska
novnika о stanju stvari izvestil, zapita ovaj secov. Vse je как da bi izumrlo Zivlenje vrata predobila. Na to je papa spomenul
professora; »J*di morete izkazati, da drve- Так knez Lvov. Ali se je Cuditi, ako digne kulturnuá berbu vu franceskoj, pak ponovno
neznosni glad kmeta, da se oborozi i poZge
nom robom slobodno trgujete?»
izrazil svoje simpatije za francuski narod,
»Ali molim vas» — véli professor — bele grade ki su pribili kmetski stan na za koji bude se ovih dnevah dvostruknini
kriZ
veCnoga
trpljenja?!
.
.
.
»zar nevidite da ja nisarn nikakov trgovac.»
Zárom mold.
— Nemski Reichstag (drZavni zbor)
» 0 tom je baá govor — véli Cinovnik
— »áto vi niste trgovac a ipák robu pro* je vlada razpustila. Vlada je zahtevala novi
Poziv к naáim p. vlastelinira i
dajete. Jeli hoCete globu odmah ovde pla- kredit za kolonije v nemáki juZno-zahodm
malim gospodarim!
titi ili hoCete, da \am plateZni nalog u vaá Afriki. Ali centrum ter socialiáti nisu dovolili táj kredit. Radi toga je vlada zbornikvartir poáaljem?»
Vu naáim i vu susednim varmedjiam,
»Ali za Boga» kr kne professor — cu razpustila.
vu célom orsagu koristno poznato »Patria»
— Put taljanskog kraljevskoga para. pótkávégyár nagykamzskim stolnim mestom
zar joá niste u se doáli, da to nije bila nilz Rima javiju, da kraljevski par na protukakova trgovina, veC samo áala!»
ono poziv je poslala к nam, da ova tvor»Ne» — véli Cinovnik. — »Zakón se letje dojduCe godme na kralku putovanje nica, — jer vu vehkim nucaju potrebno
za áale nikaj nebrine, niti u zakonu áale ide к grCkornu kralju vu Alhen. — Datum cikória korenje hasnuje, — s poátuvarnm
néma, je r bi se drugCije mogel konaCno toga putovanja se joá nezna, je r prije b i  vlastelmimi i s malim gospodarimi sgotavsvaki prekráitelj izgovoriti, da je zakona iz de doáel vu Rim preiski cesar, danski i janje 11 go vorn hoCe veziti.
norvegski kralji
áale prekráil.»
Poleg ovoga pocivá na znanje damo
U kratko — professora je oblast radi
— N e s r e c e n zrakoplovac. lz Barcelo- naáim p. vlasM inin., da bliZnje mnoZine
nepovlaäCenog kuCarenja iliti hauziranja ob- ne javiju, da se je tarn jeden zrakoplovac jako rada daje gornja tvornica.
sudila na globu od 3 0 krunah, kője je on izpustil vu zrak, — nasred grada. — Pri
Od naáe slrane samo ono hoCemó láCe
i odmah izplatil.
tóm se mu je zrakoplov (balon) zahaCil vu ovde pisati, da, je r poznamo toCnost i praA sada opet promiálava na tielovieZbu brzojavne drote; — koáara, vu kojoj je sé viCnost öve tvornice, ovo gospodarstveuo
kojé bi se prijel, a skojom bi manje s Ijud- déi zrakoplovac, — a on je iz visine doli proizvadjanje s Cistom duáevnostjum moremi u dodir doáel i koju nebi nikakovi pa- opal i odmah vumrl.
mo preporuCiti. Nadpis: »Patria* Nagyka
ragrafi vezali a joá manje sudci razprav— Dober pajdas Bozsó Sándor bu- nizsai pótkávégyár.
Ц “ 1' E m . К оП яу. dapeátanski sabolski inoá i Weisz Vilmos
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1907. évi jmár 22 aipjáa i. a. 10 inkor

Árverési hirdetmény.

D r HaÍós Fere,ic Csáktornyái ügyvéd v. heAlulirotl bírósági végrehajtó az 1881 'Veltef e kö*benjöttével megtartandó nyilváévi LX. t.-cz 102. §-a értelmében ezennel nos ««-verésen eladatn, fog.
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir j á - ,
Megjegyzi a kir. járásbíróság mint terásbiröság 1906 évi V. 606 számú végzése lekkönV '' hatóság bogy a-/ árverés a belikövelkeztében ?akál Henrik ügyvéd által CZ8'
sz- tkvben 2065/tk. 9 0 6 iktató
képviselt Muraközi takarékpénztár javára számmal Horváth Mátyás és Hajdinyák KaMakovecz Jakab glubokoi lakós ellen 3 8 8 : l«hn javára bekebelezett holtiglani haszon
kor. s jár. erejéig 1906. évi november ló élvezeti jogot egyáltalán nem érinti továbbá
29-én foganatosított kielégítési végrehajtás «
tkvben 1748/tk. 99 iktató számmal
utján lefoglalt és 720 koronára becsült 1 Horváth Mátyás és neje Hajdmyák Katalin
szekér, 1 kocsi és 2 lóból álló ingóságok j i,vara bekebelezett holtigiam haszonélvezeti
nyilvános árverésen eladatnak
jogot egyáltalán nem érinti, nem érint, toMely árverésnek a Csáktornyái királyi v«hbá a 3 98 tkv. ben 1718/tk. 99 iktató
jt,Íróság 1906 V 606. 1906. sz. végzése szaminal Horváth Mátyás és neje Hajdmyák
folytán 3 88 kor. tőkekövetelés, ennek 1906 Kalalll> )avára bekebelezett haszonélvezeti
évi szeptember hó 21 napiától járó 6 «/„ szo|8al,n‘ jogot, mégis az utóbbi az vala
kamatai és eddig összesen 70 kor biróilag
sz' letekkönyben foglalt ingatlan, ha a
már megállapított költségek erejéig Clubokon szo|Kal,m J0(!0t megelőző követelések kieleleendő eszközlésére
gitésére szükséges 229 K. 20 fill, vételárrét

1907. é«l január hó 16-lh Diójának 1 e. 11 érája

eladható nem v o " ‘a\ ak,k ° r

ez .!,!gatlanra

,
, iU ... . , ,
nezve ez árverés hatalylalanna válik s azonhalandóul k,tüzet,к és ahhoz a venni szán, ujM| a 8Zolgalmi /ogUM mentesen botwa b o n a á r a k . — C i e n a t i t k a
dekozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, csálandó árverés% |á
mmázsa.
1 m.-ccnl
|| kor fii.
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi
.
,, , .
.
LX. t-cz. 107. és 108. §-a értelmében készKikiáltás, ár a fentebb kitett becsár.
pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek
Árverezni kívánok tartoznak a becsár
Búza
Ipáenica
1.400 —
becsáron alul is el fognak adatni.
Ю % -át készpénzben vagy óvadékképes
Rozs
Нгй
11 6 0 —
Csáktornya, 1907. jan. 1
8 76 papírban a kiküldött kezéhez letenni és peÁrpa
j Jeém en
13 50 —
—------------------------------------------------------------------dig 75 kor. 50 fill. 20 kor. 50 fill.
Zab
IZob
13 7 0 —
4260/lk. 9 06
.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő
Kukoricza uj Kuruza nova 111 00 —
Árverési hirdetmény.
részletben még pedig hz elsőt az árverés
Fehér bab uj Grab beli
18 00 Sárga » »
» íuti
13 50 A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság jogerőre emelkedésétől számított 60 nap alatt
Vegyes » »
» zmé^an 13 50 —
közhírré teszi, hogy Dr. Hajós Ferencz csák- a másodikat ugyanattól 60 nap alatt a hartornyai ügyvéd által képviselt Horváth Má- madikat ugyanattól 90 nap alatt, az árverés
Kendermag
Konopljeno seme 2 4 .0 0 —
Lenmag
Len
12100 —
tyäs beliczai I ,vós végrehajtatónak Kovácsics napjától számítandó 5°/0 kamattal együtt
Zsófia férj. H tdelán .Ivánná beliczai lakos az árverési feltételekben meghatározott heTökmag
Koééice
19 5 0 —
Bükköny
Grahorka
14 0 0 —
ellem 87 kor tőke és járulékai iránti ügyé- l\en és módozatok szerint lefizetni,
ben az árverést az 1881 évi LX. t. ez 144
Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy4705. tk. 9 0 6
Árverési hirdetmény. és 146 §§-ai alapján elrendelte, minek foly- idejüleg megállapított árverési feltételek a
tán végrehajtatónak 87 kor. tőke, ennek hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. jbiA perlaki kir. jbiröság, mint telekkönyvi
halóság közhírré teszi, hogy Mezga Gáspár 1906. évi junius hó 9-től Járó 5 °/0 kamatai róság telekkönyvi osztályánál és a helyi köz
17 kor. 40 fill, per, 8 kor. 60 fill, végre- ségház nál megtekinthetők,
domásineczi lakósn*k — s a m. kir kincs
hajtás kérelmi 13 kor. 60 fill, végrehajtás
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság,
tárnak Latin Ilona özv Vranocsics Imréné
foganatositási s ezúttal 12 kor. 30 fill, ben
Csáktornyán. 1906. nov. 6.
877
murakirályi lakos elleni végrehajtási ügyé
megállapított költségekből álló követelési* --------------- ------------------------------ —
~
ben bírói leiéibe helyezMidö 735 kor. tőke,
kielégítése vegeit a nagykanizsai kir. tör■ ■
jmm
m
ennek 1 8 5 8 évi junius hó 17 napjától járó
vényszék és a Csáktornyái kir. járábiróság
I а !
I
Щт
ЯШ
4 °/0 kamatai, 16 K. 80 f. p«*rkö t>ég 600
területén fekvő a beliczai 2 38 tkv. 85 biz !
™
■ ■
kor. töke, ennek 1881 évi április hó 16-tól
I szám alatt felvett ingatlanra egészben / 5 5 :
v é d je g y e
járó 8 ° /o kamatai 59 kor. 40 f költség 2 7 6
kor becsárban es az u o. 3 93 tkvben 8 36
t6 8 . К сШ П а.
kor tőke, ennek 1877 évi január hó í0-tól
jhrz. sz a f'*lveit ingatlan egészben 208 К
^ eredeti cso m a g o k b a n
járó 5°/e kamatai és 11 kor 94 filter költ
becsárban
a
végrehajtási
törvény
156
§
a
h
a
p
b
;S
t
r
a
t
a
teetv
erch n cl C s á k to rn y a ,
ség s bírói betétbe nem helyezendő 60 k
értelmében B 'licza község kázánál
I _____________________________________________ I
5 5 f. eddigi 37. k árverési kérvényi költség
továbbá 138 korona tőke. ennek 6°/0 ka
mata és 5 frt. 75 kr kölNég behajlása vé
gett a nagykanizsai kir. törvényszék a perla
ki kir járásbíróság területén fekvő Domasinecz községi 3 4 sztkvhen. A 1 sor 46 hrsz.
a foglalt 53 sz, ház, a I. 2 sor 47 hrsz. a
foglalt udvar és kert (közös az 52. ház-,
számmal), a I. 3 sor 276 hr>z a foglalt
szántó a Zavertjében. a 1. 6. sor 8 5 0 hrsz.
a foglalt szántó Verbicza, a l 9 sor 2109
nrsz. a foglall szánló Preseke a Pasink mel
letti oranicában egészben összesen 1572 К
és az и sz. azon sztjkvben a f l sor sz
1433 hrsz. a foglalt szántó a Herzskenicában szintén egészben 72 kor. kikiáltási ár
ban mint becsáran az

í

1907. éli jan. hó 24 napján í a. 9 órakor
Domasinec község házánál dr Tamás János
perlaki ügyvéd vagyhelyettese közben ötlével
megtartandó árverésen a becsáron alul is
eladatni fog
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
az árverés megkezdése előtt a lenti kikiáltási
ár 1 0 % -á l bánatpénz fejében letenni.
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R őfösárú kere skedésb e egy

se g é d

И Г “ Felvilágosító

vendéglősök, szálloda- és kávék
sok részére
V

ki a m a g y a r , n é m e t e s e t l e g a h o r v á t n y e lv e t is b ír ja f e l v é t e t ik . Belépés 1907. január 25. A já n la t o k L e o p o ld F u c h s & С о .
c z é g h e z S l a t i n a ( S z la v ó n ia ) in t é z e n d ő k .
880 1—3 1

Hangszereink felől kiállított elis\
mérésekben, vendéglősök által egyhan-V^*
gulag lesz említve:

„Hupfeld féle hangszerek áltál nagy bevétel — a forgalom
sokkal nagyobb — sok uj vendég
lett nyerve — a sörfogyasztás
emelve — a hangtelj nagyszerű —
a tökebefektetes gyorsan el
enyésztödik — a hangszerek a
használatban elpusztithatlanok.

Hupfeld-

\
\
X
\
.
V
\
\

Hupfeld

félecontinental Orchestrion

pbonolÍ5Zt-ZO npora\

zongorával, manduru és vonó zenével,
rugó es sulybajtással.

zo ngo ra, eredeti művesz hangjegyekkel.

a legtökéletesebb önműködően játszó

Як

852

Hupfeld-féle

П

4—io

Villanyos Orchestrion jielios

I

egy kntona zenekart pótol.

I

Minden hangszert egyenkint lehet kicsatolni.

I

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

I

Legkedvezöbbfizetesi feltételek. Készpénzfizetésnél nagy árengedmény.

I

H U P F E L D L A J O S , r. t.

I

Bécs, VI., Marienhilferstrasse 7/9 sz.

I

E u ro p a le g e ls ő é s le g r é g ib b v illa n y o s z o n g o r a
é s O r c h e s tr io n g y á r a .

I
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Képviseli Budapesten: W E T S C H L G Y U L A

Vili.. Baross-utcza 129 sz.

I

4 0 le g n a g y o b b k i t ü n te t é s v ílá g -ó s s z a k k i á l l i t á s o l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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h á z c Udá e . íir

hanem mog is kell kísérelni BERGMANN
é s TÁRSA, Dresden é s TelscH cn s /E

I
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ré^en bevált, gyógyító hatágú

Д

Stechenpferd liliomtej-9zappanát
fehér arcbőrt, valamint gyengéd
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egy rógjónak bizonyok haziezer, mely már több I
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bizonyult köm énynél, ciúznál es meghűlések- I
и ..» , nél. bedörzsólee képien használva.
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Fig y elm e zte té s. Silány hamisítványok miatt L
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bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan
I
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony“ véd- I
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