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A  g u r u ló  péUZ. osztálya, a melyről a nagyközönség csengő maga érdekében alkalom »érint, kedvezően
® ”  * ércpénzben szokott megemlékezni, zsúfolásig kihasználja. Ha a szülök, rokonok gyembe*

A közeledő ünnepek alkalmával a pénz- tölti meg a vendéglőket, kávéházakal és keiket oly betétkönyvecskével ajándékoznák 
nek egy nagy áramlata fog megindulni, különböző mulató helyeket. IsmételjüK, nem meg, amely az érintett feltételeket tartal- 
Vándorolni, gurulni fog a pénz helyről- akarunk a józan szórakozás, mulatságok — mázná, a gyermek a mellett, hogy щ taka- 
helyre, kézről-kézre, egyformán a gazdagok pl. egy tanulságos szinielőadás — ellen rékosságra szoknék, könyvecskéje által egy 
és szegények körében. szólni, de igenis határozottan el kell ítél- kedves emléket és azonkívül jövőjére való

A gyárosok, birtokosok, munkaadók nünk a mulatság azt az alakját, amely a gondoskodását is nyerné, 
alkalmazottaikró!, ugyancsak ez utóbbiakról féktelen tobzódásban, az utolsó fillérnek is Az ipari munkások, ifjú tanoncok 
a nagyközönség, továbbá a szülők, rokonok, a korcsmában való elköltésében nyilvánul. ugyanezen, sőt tovább meri»*'a meghatáro- 
jóbarátok gyermekeikről, hozzátartozóikról, E bajon a népnek nevelésével, műve- zott összeg és kikötött idő feltétele mellett 
ismerőseikről mind megemlékeznek. Ennek lésével, gondolkozásának helyes irányba ajándékpénzeiket ha postatakarékpénztárba 
jelét ki pénzben, ki különböző tárgyak való terelésével lehelne segíteni. E cél ér- teszik, szintén biztosítják jövőjüket és 
ajándékozásával adja. E szép szokás alkat- dekében a nép szivéhez kéll hatolni, annak további boldogulásukat Megszokják a laka- 
mából a pénz sohasem tesz oly mozgalmat érzelmi világába be kell plántálni, meg kell rékosságol és így amidőn önmaguknak 
az év többi részében, mint a karácsonyi és vele ismertetni miodamaz institúciókat, használnak, egyúttal hasznos tagjaivá leez- 
ujévi ünnepek alatt. Milliókra megy az az amelyek tulajddonképpen ő érte vannak, nek saját társadalmi osztályuknak is.
Összeg, amely ilyenkor megmozdulva, helyet Ezek egyike a postatakarékpénztár, amely- A postatakarékpénztár, amely a maga 
cserél. nek ismertetésére és figyelembe vételére nemében egyetlen ilynemű állami azooiál-

E tradicionális szokásnak azt a részéi, talán sohasem mutatkozik kinálkozóbb al- politikai intézmény az országban, miodea- 
arnely különböző ajándék és emléktárgyak kálóm a közeledő ünnepeknél. Abból a képpen megérdemli a pártolást és azt, hogy 
adásában nyilvánul, nem érintjük. A pénz- pénzáramlatból, amely a nép közölt meg- a társadalom a nép minden/étegében minél 
nek ajándékozását is csak helyeselhetjük ak* indult, hacsak egy tizedrésznyit lehetne ezen ismertebbé, népszerűbbé legyen, i 
kor, amikor azt az elsőrendű életszükség- intézet télé terelni, kétszeresen szolgálná az Külföldön; Ausztriában, Hollandiában, 
letek beszerzésére fordítják áz ajándékozol- ügyet, meri amíg a pénzt megőrizné és így Franciaországban milliárdokra megy az az 
tak, sőt az sem kifogásolható, ha ilyeta al- az egyfesek érdekét mozdíftmá elő, amejlett összeg^ amelyet a hasoy iolézetekf A nép 
kálómmal egyesek a másodreudü életszük- a nemzeti vagyonosodásnak is tenne szol- filléreiből összegyűjtöttek. Hazánk nem 
ségleteket szerzik meg. Józan élvezet és gálatot. marad az utolsó helyen, am^nnyibeut betét-
szórakozás csak kellemes emléket hagy Ezen intézet — a postatakarékpénztár állománya immár a száz millió felé közeledik,
abban aziránt, aki azt okozta. De mit látunk — amidőn módot nyújt arra, hogy a fiú Sokan a kamatlábat keveslik éz éppen 
így az ünnepek alatt és utána? Az a katonai szolgálatáról, a leány férjhez mene- e panaszt fogja ellensúlyozni a különböző 
tömeg, mely az utcákon hullámzott, elvé- teléről minden nehézség nélkül lehessen feltételek mellett letett betétnek a rsodee 
gezvén misszióját, otthon övéi körében örül, gondoskodni, ugyanakkor csak a közönségen 3%-nál 0 6-del magasabb kamatlába, továbbá 
míg egy más része, éppen a népnek az az múlik, hogy ezen kedvező feltételeket a a részjáradéknak 4*/«:^1 való karaalwUatáaa

T Á R T A  resebb volt a hírközlések között a Fugger-féle kiadta félévenként a frankfurti két aagy vásár
* ^  n .  bankház üzleti tudósítása, melyből a bécsi udvari alkalmával. Ezt a példát csakhamar több nyom-

, . . könyvtárban 28 kötetet őriznek, melyek ama dáez követte s a nagy vásárokra már egész sereg
A z  Ú js á g í r á s  D 0IC 80J6. korra vonatkozólag a világ minden részéből igen ujságlap került, melyekben nemcsak hirek voltak,

0 „ . __ „ . i,; sok érdekes adatot tartalmaznak. V. Rudolf hanem a verseny következtében különböző raulat-
.? ? íSl 0r т е 8 глыклт цГ« «  S«f császárról feljegyezték, hogy kölni hirlaptudósíló- tató és ismeretterjesztő közlemények is.

S K V a i t S ü í B  «  f i t  ■ » > • " * " - » ■  — w —  « ,  .
irodalom, különösen az utolsó félszázadban. | . . . . .  . . . . .  rendes hírlapok kiadására. Melyik volt az az első
Európában és több más helyen már általános a AA®fi?.bb ,ly régi h!rlap ^ áJll®T*1®zJí®tík‘  hírlap: egészen biztosan nem tudjuk. Egyes régi
panasz, hogy a hírlapírók, legalább számukat kel kezdődött, vagy a postahivatalnokok közlései- lap-példányok a XVII-ik század első évtizedeiből 
tekintve, már túlságig elszaporodtak. Kevésbbé bö1-. Igen sok postamester adott ki rendes hírlapot még moet is raegvannak. Zürichben óraik A 
ismeri azonban a nagyközönség e hírlapirodalom- kéziratban egyes megrendelők számára, vagy 8traSsburgi relatiot 1609. óta, mely hetenkiqt 
nak a keletkezése körülményeit, bár mindenki cserében más hivataloknak. Az ily aP<>kal azután je|ent meg Az ang0| «The Wecklynews* (Heü 
tudja, hogy már igen régen a könyvnyomtatás egyesek több példányban lemásolták. E célra újdonságok) 1622-ben indult meg. Franctaorwty 
feltalálása előtt is voltak hirlapfot ma közlemények némely postamester számos rendes írnokot tartott, ^  ismert |apja 1в81-ЫН való. A legrégibb, ma 
s az is természetesnek látszik, hogy a hírlapok bik egy ív leírásáért 4 - 6  krajcárt kaptak A Í8 fennálló német lap, a «Frankfurter Journáb 
elszaporodására a posta közlekedés és a vasutak városok és más hataságok levéltáraiban számos iß l5 -ben indult meg s már pár év múlva he tea - 
fejlődése is nagy hatással van. j,y ,aP van 8. nevez®fes. hogy ezekben gyakran kétszer jelent meg; ma hetenként 13-szqr

Az ősrégi hírlapok közül legrészletesebb fordultak elő titkos okiratok is, melyekhez a hír- аф к ki Ezenkívül még 6 — 6  német hírlap valn, 
tudomásunk van a Julius Caesar korában virág- >aP<>k csak megvesztegetés úgán juthattak A ta- mely eredelét a 3 0  éves háború idejéig tudja 
zott «akta diurnia* (napi tudósítások) című vál- Iában azonban ezek a lapok csak híreket közöltek, vjeMÄvmni, jeléül, hogy ebben м  időben mér 
lalatról. Ezt papyrus bélre (charta) írták fel s ‘8®" n í án. * ? ^ и1 “ ta*ás’ bn.neP ^а8 У meglehetős élénk volt Németországban a hírlap-
közhelyen függesztették ki, emellett egyes vállal- népszokás leírása, de hirdetések és árjegyzékek mig nálunk tudvalevőleg csafca XVIII ik
kozó írók másolatokat és kivonatokat küldtek róla ezekben is vannak s különösen gyakonak a ^ a d  elején jelent meg először hírlap s a* is 
a vidéki városokba. A hírlapírók száma már vásárokra vonatkozó tudósítások. ^vid  életű volt s azután csak a század vége felé
akkor meglehetős nagy volt s az írók gúnyolták Nagyon sajátságos s csaknem érthetetlen, keletkeztek újra hírlapjaink, 
őket, hogy a tudákoaságból igen sok görög szót hogy az ily ujságlapok e,6 á*JJlás^ a a Hnyc^ f k̂  Általában akkor lendült fel a hírlapirodalom, 
és szólást használtak s a latin nyelvet mégha- másfél századik nem, b? ? ™ált* J a m i k o r  a postai közlekedést rendezték. Egészen a 
mirtják. nagyobb 6 8 6 flmfif1’ mu,t 8zázud közepéig oly ezoros kapcsolatban él-

A középkoron át alig van Európában a vagy alkalmi lőtt a két intézmény* hogy sok lapsserkesstő. ogyv
hírlapirodalomnak valami nyoma, kivévén, hogy a szelekkel és néha ve^ ® 8 o A kb úttal postamester is volt De mikor a ktretke-
zárdák levelezésben áUoUak egymással s egyik- ^gT azok himiym ban «RelaUo delem és ai ®8 Y«8üleli élet önállósága jutott, a
másik hírt körözlek is. A XIV. századtól kezdve Kölnben történt FüUing Mihály 1683Jban «Relatto hiplapirodalorn mind inkább-inkább elvált ápostá-
azonban a forgalom élénkülése következtében histories* címmel adott ki iegy rtp.ratot 1̂  kőim aFid6vel na on megerősödött.
kereskedők, diplomaták és hatóságok már rend- érsekségi perpatvarról s ezt annyira megkedvelték, ____ ! _____
szeresen alkalmaztak hírgyűjtő embereket. Leghi- hogy többször utánnyomatta s 1688. óta állandóan
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A postatakarékpénztár ugyanis éppen a 
jövő év január hó 1-jével részjáradék üz
lete révén lehetővé fogja lenni az állami 
járadék vásárlását már oly felek részére is, 
akik legalább 25 korona névértékű járadék 
vételárával rendelkeznek. Tekintve, hogy a 
járadék a mostani árfolyam szerint névér
tékén jóval alul van, a ráfordított pénz még 
4*/#*aéÍ is magasabb kamatot fog hozni.

A közönségünkön ál) tehát már most, 
hogy ezen intézmény révén, amely kizárólag 
az ö érdekében lélesíltetett, megismerkedjék 
a takarékossággal és ezáltal úgy az egye
seknek, mint azok hozzátartozóinak jövő 
megélhetését biztosítva, könnyítse meg az 
élet terheit.

Okunk van hinni, hogy a küszöbön 
álló ünnepek alkalmával az a tábor, amely 
eddig a postatakarékpénztár betevői közé 
sorakozott, csak sokasodni fog és a guruló 
pénznek egy része a postatakarékpénztárban 
fog megállapodni.

Dr. Dencz Ákos.

Made in Hungary.
Az egész esztendő pangását, sivárságát 

egy kissé felélénkíti a karácsonyt megelőző 
vásár. Ilyenkor a még olyan szorult anyagi 
viszonyok közt élő embertársunk, ha csak 
csekélységgel is, kedveskedni óhajt hozzá
tartozóinak s még a legszegényebb háztar
tásban is bizonyos kedves, meleg, derűs 
képet rajzol az a jó szívvel adott ajándék, 
ami majd odakerül a zöld fenyő talapzatára, 
karácsonyi meglepetésül.

Sürgés forgás, élénkség jellemzi ilyen
kor a kereskedéseket s ha csupán pár napra 
is, de felderül minden kereskedő arca, a 
szebb jövőben való reménykedés sugárzik 
le róla.

Minden esztendőben, szinte programm- 
szerű leg felhangzik a karácsonyi vásárok 
alkalmával, hogy nézzük meg azt, a mivel 
szeretteinknek kedveskedni akarunk s mind
azt, mit a hazái ipar előállítani képes ab
ból, csakis magyar gyár, magyar kéz ipar
termékét fogadjuk. Pártoljuk a honi ipart! 
Különöseo akkor, amikor az sem anyagi, 
sem erkölcsi károsodásunkkal nem jár.

Igen ám, de hogyan ismerjük meg mi 
azt, hogy tulajdonképpen mi is készült 
ebben a mi szegény hazánkban? Hiszen a 
jó gyártmányok semmivel sem különböztet
hetők a külföldi gyártmányoktól. Ez a nehéz, 
ez a fogas kérdés.

Bezzeg a német vagy angol, ha hazai 
cikket akar vásárolni, csak megtekinti azt s 
ime büszkén csillan a szemébe a felirat : 
Made in German, vagy Made in England. 
S  evvel már tisztában van, hogy saját 
hazája iparát támogatja, amikor az ilyen 
feliratú cikkeket vásárolja. A mi gyártmá
nyainkon ezt bizony hiába keresnék. Meg 
is kérdeztük egyik nagyobb játékáru-gyá- 
runkat, hogy miért nem könnyíti meg a 
hazafias magyar vásárlók igyekezetét, miért 
nem teszi gyártmányaira a Made in Hungary 
büszke feliratát, mire az szomorúan vála
szolta :

—  Kedves uram, ha mi a gyártmá
nyainkra ezt az igaz és szép jelszót reá 
termők, a kutya sem vásárolná cikkeinket. 
Hiszen a kereskedő csak úgy tud túladni 
rajta, hogy azt állítja róla, hogy külföldi 
gyártmány. Pedig mondom, hogy sokkal 
becsületesebb munka amannál, tetszetősebb 
is a hasonló külföldinél. De hát mi már 
úgy vagyunk, hogy (»akis az tetszik, ami a 
külföldről jött.

Elbámulva s szinte megrettenve hal
lottam ezt a kemény szózatot. S  mikor 
azután a kereskedőnél is érdeklődtünk, ott 
is csak ezt a szomorú választ kaptuk.

Tehát a magyar gyártmány nem kell 
nékünk magyaroknak, mert itthon készült, 
mert magyar kéz segédletével jött létre, 
magyar embernek ad kenyeret s a magyar 
állam fenntartásához hozzájárul, szóval mert 
Made in Hungary.

Régi dolog, hogy azok a műveletlen, 
barbár nemzetek, kiket a kultúra csak 
nagyon felszínesen érintett, nem lévén kriti
kájuk, mindazt, ami az elismert, művelt 
külföldről jön, azonnal s minden bírálat 
nélkül elfogadnak, bevesznek, azon hiszem- 
ben, hogy annak feltétlenül jónak kell len
nie. Az európai kulturállamok, ezeket a 
lekicsinyelt s igen kevésre becsült nemze
teket egy gyűjtőfogalom alá sorozzák s 
pedig a Balkán államok elnevezése alá. Nem 
is olyan régen Magyarországot is a Balkán 
államok közé sorozták, nem földrajzi, fekvé
sénél fogva, hanem az ő becsülésük szerinti 
kultúrájuknál. Ez a szomorú időszak, ha 
nem is egészen, de nagyrészt elmúlt felet
tünk. L'issan-lassan bebizonyítottuk, hogy 
műveltségünk, művészetünk, irodalmunk s im
már gyár- és kézi iparunk is a kulturál- 
lamokkal sikeresen veszik fel a versenyt. S 
hovatovább meg is szerezzük a külföld 
előtt azt a tiszteletet, melyet évezredes tör
ténelmünk egymaga is megérdemelne.

De ha a Made in Hungary akadálya 
annak, hogy a hazai iparcikkek vevőkre 
találjanak Magyarországon, akkor ezerszere
sen is megérdemeljük, hogy visszataszítsa
nak bennünket azon Balkán államok sorába, 
melyeknek lakói csakis annak kedveznek, 
ami a külföldről jő.

A karácsonyi vásárok alkalmából fel
kérjük a hazafias, igaz magyar polgárokat, 
hogy eltekintve a honi ipar amúgy is 
sanyarú sorsától, azokból a cikkekből, a 
melyeket itthon is előállítanak, csakis a 
magyar gyártmányt fogadják el s követel
jék a kereskedőktől, hogy a magyar gyárt
mányok azáltal is megkülönböztethetők 
legyenek a külfölditől, hogy minden egyes 
darabján rajta diszlegjen «Made in Hungary», 
«Magyarországon készült.»

Ha mi nem támogatjuk a magyar ipart, 
miért támogassa azt a külföld?

K Ü L Ö N F É L É K .

A *  én  boidogs
S x e r e t e m  я  h a j n a l  ü d e  p i r k a d A s A t ,

É b r e d d  n a p s u g á r  c s ó k o s  b a r á t s á g á t .

S z e r e t e m  a z  é d e s  r e g g e l i  A l m o k a t .

M e r t  h o t a A m  k i s  G i t t á m  i l y e n k o r  l á t o g a t .

S a é p ,  ü d e ,  h a r m a t o s ,  n a p s u g a r a s  h a j n a l ,

H i n t i  b e  s z o b á m a t  s  A g y a m a t  a r a n n y a l .

E k k o r  j ö n  s z e m e m r e  l e g é d e s e b b  A l m o m ,

M i é r t  n e m  c s e r é l n é k  s e m m i t  e  v i l á g o n .

Ö t, a k i  m e s s z e  v a n ,  k ö z e l r ő l  l á t h a t o m ,

K é z  a  k é z b e n  t a r t v a ,  a j a k A t  c s ó k o l o m .

É l v e z e m  a  f e s t ő  b i m b ó n a k  i l l a t á t ,

H ó d í t ó  s z e r e l e m  f o r r ó  p á r A z a t A t .

F á r a d s á g o s  m u n k a  r a b j a  t e s t e m  s  l e l k e m .  

N e h é z  k ü z d e l m i m b e n  n í n r s  e g y  n y u g o d t  p e r c e m .

D e  G i t t á m m a l  e g y ü t t  v a n  h a j n a l i  A l m o m ,

E k e t t ő  k é p e z i  k e v é s  b o l d o g s á g o m .

Kozm a Imre.

—  Jótékonyság. A «Csáktornyái Jóté- 
konycélu Nőegylet», mely immár három 
évtizede, hogy a szegények nyomorának 
enyhítése körül tevékenységét gyakorolja, az 
idén is a karácsonyi segélyezést már meg
kezdte. F. hó 12-én 20 pár téli lábbeli

osztatott ki a szegény tanulók között, mely 
segélyben az állami elemi népiskolából 16, 
az áll. gyakorlóiskolából 2 tanuló, az egye
sületi óvodából pedig 2 óvóköteles gyermek 
részesült. Ezen kívül 5 méteröl tűzifa osztatott ki 
a város szegényei körében. Mindezen segélye
zésekre mintegy 400 kor. lett fordítva.

—  Eljegyzés. Novak Ignác helybeli 
cipészmester eljegyezte Steinauer Rozáliát, 
néhai Steinauer Lajos volt murasiklósi urad. 
major gazda leányát.

—  Karácsonyi szünet. A helybeli tan
intézetekben a szokásos karácsonyi szünet, 
melyet a kis és nagy diákok oly örven
dezve várnak, f. hó 23-án délelőtt lesz ki- 
edva. A tanulóifjúság a múlt hét folyamán 
végezte a karácsonyi szent gyónást és 
áldozást s december 23-án lesz a boldog 
nap, amikor a szélrózsa minden irányába 
útnak indulnak a vidéki tanulók, hogy egy 
időre elhagyják a tudomány szent csarnokát 
s a kis Jézus születésének emlékezetét ott
hon, az édes szülői háznál ünnepeljék meg 
December 23-án osztatik ki a kis elemi 
iskolás diákok között a karácsonyi Értesítő 
is. A karácsonyi vakáció a miniszteri ren
delet értelmében január hó 2-ig tarl, mely 
után a munka, a tanulás ideje újból meg
kezdődik.

—  Adomány. Antonovics József Csák
tornyái vendéglős a községi szegények 
részére leendő kiosztás céljából a szegény
alap pénztárba 40 koronát fizetett be, mely 
szíves adományért a községi elöljáróság 
nyilvános köszönetét nyilvánítja.

—  Műkedvelői színielőadás. A helybeli 
iparosítják egyesülete egy év i szünetelés 
után ismét sorompóba lep s az idei farsang 
folyamán ismételve bemutat egy műkedvelői 
szinielőadásl, mely siker tekintetében bizo
nyára az idén sem marad el a mait évek
ben rendezett előadások mögött. A  város 
közönségének még élénk emlékezetében 
van a műélvezet, melyet a Falurossza, A 
sárga csikó, A gyímesi vadvirág annak idején 
nyújtottak. Ez alapon erős a hitünk, hogy 
A bor előadásáról is hasonló vélemény fog 
kialakulni. Egyrészt, mert A  bor Gárdonyi 
Géza kitűnő tollú írónknak hírneves darabja, 
mel} a színpadon mindenfelé óriási sikere
ket ért e l; másfelől, mert a fáradhatatlan 
Boroviák Lajos polg. isk. tanár rendezi, 
kinek ezen a téren elért fényes sikerei már 
eleve is garanciát nyújtanak arra nézve, 
hogy A bor előadása egyik kiemelkedő 
pontja lesz az idei farsangnak. A próbák 
már erősen folynak s az előadást már 
január ö-én meg is tartják. A meghívókat 
az ünnepek során bocsátják ki, tájékoztatásul 
egyelőre csak a darabban szereplők neveit 
közöljük. A női szerepek Zrínyi Margit, 
Dénes Jolán, Czukor Mariska, Szőke Ilonka, 
Bernhard Vilma, Herrnstein Anna és 
Wechtersbach Lujza; a férfi szerepek Boro
viák Lajos, Grau Géza, Péntek Ernő, Csendes 
György, Megla István, Szabó Elemér, Rózsa 
Ernő, Pintarics Lajos, Czeizek István, Gacsál 
István, Jenesch János stb. kezeiben vannak. A  
súgó Őszien Ferenc. A műkedvelői előadás 
után tánc következik.

—  Szilveszter estély. A perlaki Szegény 
Tanulókat Segélyző Egyesület f. év decem
ber hó 31-én a nagyvendéglő helyiségében 
pénztára javára zárlkörü szilveszter estélyt 
rendez. Kezdete este 8 órakor. Belépő-díj: 
személyjegy lőO  kor, családjegy 3 korona. 
Ь előfizetések köszönettel fogadtatnak és hir- 
lapilag nyugtáztatnak.

—  A nagykanizsa alsólendvai vasút
előmunkálatait befejezték s a trasztervekel



a minisztériumhoz fölterjesztették. Korányi 
Kálmán műszaki tanácsos e napokban lejött 
Budapestről s megejtette a tiaszreviziót és 
a Szalay Károly által készített kitűnő terve
ket jóváhagyta. A közigazgatási bejárást a 
miniszter január hó második telére rendelte 
el. Az új vasút Nagykanizsán tudvalevőleg 
bemegy a délivasút állomásába, de azért 
fognak még egy állomást építeni Nagy- és 
Kiskanizsa között. A  miniszter elrendelte, 
hogy egy új vonal a délivasút vonalából a 
Franz-féle iparvágánnyal párhuzamosan vál
jon ki s az új kanizsai állomást e vágány 
végén a malom s a Kanális közt, a réten 
építsék. A miniszter még némi változást 
rendelt el a Szepetnek és Vente puszta közti 
réten , azonban azontúl érintetlen hagyta a 
terveket. Ami az építés első feltétele, a 
finanszírozás már rendben van. Szalay Károly 
főmérnök azzal a kiváló szakértelemmel és 
fáradhatatlan agilitással, mellyel az élőm in
káitokat végezte s az érdekeltséget össze
hozta, gondoskodik a vasútépítés további 
sorsáról s ha csak valami nagy akadály közbe 
nem jön, az építési márciusban megkezdik.

—  Hány választó lesz a vármegyében. 
Az új választási törvény alapján Zdavár- 
megyében körülbelül 80.000 választó lesz, 
akik 126.200 szavazatot képviselnek. Egy 
szavazattal fog bírni 39.400, két szavazattal
35.000 s három szavazattal 5600 választó.

—  Uj politikai hetilap. Dobrovics Milán, 
a letenyei kerület országgyűlési képviselője, 
a megyei függetlenségi párt megbízásából 
erős függetlenségi szellemű, antiszocialista 
és anti-nemzetiségi, politikai hetilapot fog 
megindítani, horvát-, magyar- és szerb 
nyelven. A lap felelős szerkesztője Kalmár 
Antal dr. ismert nevű publicista lesz.

—  Körözés. Közrend és közcsend el
leni kihágás miatt Biró Mihály volt perlaki; 
valamint közbiztonság elleni kihágás miatt 
Somogyi Ignác volt szentmáriai lakosok a 
perlaki főszolgabírói hivatal által el lettek 
marasztalva, nevezettek azonban az Ítélet 
végrehajtása előtt ismeretlen helyre távoztak, 
miért is ellenük a nyomozás elrendeltetett.

—  Iparhatósági megbízottak választása. 
A  Csáktornyái ipartestület kebelében válasz
tandó iparhatósági megbízottak választási 
határnapjául f. év december hó 30-ának 
délutáni 6 órája tűzetett ki. melyre a hely
beli iparosok és kereskedők ezennel meg- 
hivatnak.

— A Megváltó születését ünnepli 25-én az 
emberiség, de nemcsak a vallásban él a megvál
tás dicső gondolata, hanem él a beteg emberek
ben is, akik gyógyulásban látják a megváltás té
nyét. Akit a sors idegességgel, gyengeségi állapot
tal, fej- és hátfájással, borús kedélyhangulattal, 
álmatlansággal, étvágytalansággal, vagy cäuzzal 
köszvénynyel ishiással látogatott meg, az ne csüg
gedjen, hanem írjon egy levelezőlapot az Elektro 
Vitalizer Orvosi Rendelő Intézetnek Budapest, 
Károly-körut 2. félemelet 50 és kérje a »Modern 
Villamos Gyógymódról« szóló könyvel (külön kö
tet nőknek — külön kötet férfiaknak), melyet 
ingyen és bénnentve zárt borítékban küld meg 
kívánatra bárkinek a fent nevezett világhírű orvosi 
rendelő intézet.

—  Költözködő hivatal. A soproni m. 
kir. határszéli rendőrkapitányság Csáktornyái 
kirendeltsége, melynek hivatala eddig az 
öok. tűzoltóegyesület szertárának emeleti 
helyiségében volt elhelyezve, f. hó 1-től 
kezdve a vasúti állomás melletti «Muraközi 
Pezsgőgyár* helyiségébe költözködött át.

—  A közművelődési egylet közgyűlése 
A «Zalavármegyei Közművelődési Egyesület*, 
mely az oly sok történelmi emlékekkel 
megszentelt vármegye területén az ideális, 
egységes nemzeti állapot megteremtésén

fáradozik, f. hó 13-án tartotta meg Zala
egerszegen, a vármegyeház nagytermében 
első igazgatóválasztmányi ülését s utána 
rendkívüli közgyűlését, mely az igazgató
választmánynak a költségvetésre vonatkozó 
előterjesztéseit és indítványait változtatás 
nélkül elfogadta. A közgyűlésen Batthyány 
Pál gróf főispán, az egyesület lankadatlanul 
lelkes és tevékeny elnöke elnökölt; ki meg
nyitásában az egyesület gyakorlati tevékeny
ségének irányelveiről szólt, majd Ruzsicska 
Kálmán dr. kir. tanácsos egyesületi főtitkár 
terjesztette elő jelentését, mely különösen a 
Muraközben és vendvidéken kifejtett kultu
rális akciót is részletesen felölelte. A köz
gyűlés a főtitkári jelentést nagy tetszéssel 
fogadta. Vidóczy Pál pénztáros, valamint 
Udvardy Ignác jelentéseit egyhangúlag tudo
másul vette a közgyűlés. A közgyűlésen 
Odor Gé2a pénügyi igazgató és Koibenschlag 
Béla megyei főjegző nagyérdekü indítvá
nyokat terjesztettek elő.

—  Állami iskola építése. A nyirvölgyi 
áll. iskola építése tárgyában zalaegerszegi 
államépitészeti hivatal a következő hirdet
ményt teszi közzé: A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. Miniszter úr az 1908. évi okt. 
hó 2ö-án kelt 81197. számú rendeletével a 
nyirvölgyi állami elemi iskola elhelyezése 
céljából szükséges építkezések végrehajtását 
14567 kor. 26 fill, összeg erejéig engedé
lyezte. A fent említett munka kivitelének 
biztosítása céljából az 1909. évi január hó
18-ik napjának d. u. 2 órájára a csáktornya- 
vidéki körjegyzőség hivatalos helyiségében 
tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hir- 
deüetik. A versenyezni óhajtók telhivatnak, 
hogy a fentebbi munkálat végrehajtásának 
elvállalására vonatkozó egy koronás bélyeg
gel ellátott ajánlataikat a kitűzött nap d. 
u. 3 órájáig a nevezett körjegyzőséghez 
annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel 
a későbben érkezeitek figyelembe nem fog
nak vétetni. Az ajánlathoz az általános fel
tételekben előírt, az engedélyezett költség
összeg 5%*ának megfelelő bánatpénz csato
landó. A szóbanforgó munkálatra vonatkozó 
tervek, előméret —  költségvetés, általános 
és részletes föltételek, szerződés tervezet a 
nevezett körjegyzőségnél a rendes hivatalos 
órákban naponkint megtekinthetők.

—  A kisdedóvodák államosítása. A 
kisdedóvodák államosítása ügyében fontos 
lépés történt múlt vasárnap; akkor dőlt el 
ugyanis, hogy Puszlaía község hozzájárul-e 
a külső óvoda felállításának költségeihez? 
S az akkor megtartott képviselőtestületi 
gyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy a 
külső községek részére építendő óvoda fel
építéséhez Puszlafa község 400 D°  területű 
telket ad azzal a kikötéssel, hogy gyermekei 
az óvodába díjtalanul járhassanak. Ezzel a 
dicsérendő határozattal most már biztosítva 
van az óvoda államosításának s a két új 
állami óvoda felállításának a sorsa. A Csák
tornyái képviselőtestület kebeléből kiküldött 
bizottság immár munkáját befejezte s meg
bízatásáról számot ad a városi képiselőtes- 
tületnek, melyet szombatra hittak össze. A 
képviselőtestület előreláthatólag hozzájárul a 
javaslathoz, aminek következtében a tárgya
lások megindíthatók lesznek a minisztérium
mal. Közös érdek, hogy az óvodákat mi
hamarább megkapjuk s ezért kívánatos, 
hogy a tárgyalások gőzerővel meginduljanak, 
hogy minél előbb befejezéshez jussanak.

—  Olcsó Üzem. A Drezdai Motorgyár részv. 
tsg. óriási sikereket ért el a legutóbbi szentpéter
vári nemzetközi motorkiállitáson, ahol ez a gyár 
az összes versenyzők közölt a legnagyobb kitün

tetésben Vészesült. A különösen szabatos működés 
és kiváló jó  anyag mellett olyan olcsó üzemkölt
ség nyert igazolást, hogy e részben is első helyet 
foglal el a Drezdai Motorgyár részv. tsg. Motor
vevők figyelmét felhívjuk a lapunk mai hirdetési 
rovatában megjelenő vonatkozó hirdetésére.

—  Figyelmeztetés a postát igénybe 
vevű közönség érdekében. A karácsonyi 
postacsomag-torgalom fokozott mérvben 
veszi igénybe a postaalkalmazottak tevé
kenységét s oly rendkívüli mérveket szokott 
ölteni, hogy ha a fennálló postai szabályok 
a közönség által szorosan nem tartatnak be, 
a kir. posta a legkiteredtjebb intézkedések és 
a legnagyobb erömegfeszítés dacára sem 
volna képes a közönség minden igényének 
eleget tenni. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
a szabályoknak a közönség részéről való 
pontos betartása a csomag sorsát biztosítja, 
ennélfogva a postát igénybe vevő közönség 
figyelmeztetik, hogy minden egyes küldemény 
a tartalomnak megfelelően, de minden esetre 
jó anyaggal és tartóan csomagolandó. Élel
miszerek, játékok, gyümölcs, szövet, kalap, 
ruha, fehérnemű külön-külön csomagolandó. 
Ezüst és aranynemüeket, továbbá pénzt a 
fennebb felsorolt tárgyakkal együvé csoma
golni nem tanácsos. A csomagoknak általá
ban úgy kell göngyölve lenni, hogy tartal
mukhoz a burkolat és a pecsétek megsértése 
nélkül hozzáférni ne lehessen. Ezért jelen
tékenyebb értékű tárgyak megfelelő módon 
közönséges., vagy fonákjával kifelé fordított 
viaszos vászonba, bőrbe, szükség esetén 
vászonnal körülburkolt dobozba teendők. 
Ékszerek, drágaságok jól körülkötözve és 
lepecsételve adandók fel. Csekélyebb értékű 
tárgyak jóminőségü és többrétű csomagoló 
papírba burkolandók. Csomagolás nélkül 
csak már nem vérző egy-egy darab vad 
adható fel. A kosarakba helyezett tisztított 
szárnyasokat tartalmazó küldemények cím
iratát úgy kell alkalmazni, hogy a leszaka
dás lehetősége kizárassék. A burkolat összé- 
loglalása végett a küldeményre különösen 
a varrásra, illesztőkre és zsinegre annyi 
pecsétet kell alkalmazni, ahány elégséges 
arra, hogy a küldeményt u pecsétek meg
sértése nélkül felbontani ne lehessen. Minden 
csomaghoz szállítólevél szükséges, melynek 
a csomagra írt összes cím adatokat kelt 
tartalmaznia. A címzés a szállítólevél ada
taival egybehangzóan tisztán olvashatóan és 
tüzetesen magára a csomag göngyöletére 
irassék. Gyorsan romló tárgyaknál szükséges, 
hogy a záradék : «gyorsan romló*; törékeny 
tárgyaknál pedig e záradék: »törékeny« 
vagy a szokásos palack alatt szembetűnőig 
kitétessék A bor és húsfélét tartalmazók 
pedig —  bárhová szlójanak —  utólagosan 
fogyasztási adóval lerheltetnek: szükséges 
tehát, hogy a szállítólevélen és csomagon a 
fogyasztási adó alá eső küldemény minő
sége és mennyisége megjelölve legyen. Végre 
kívánatos, hogy a küldemények föladása 
lehetőleg a délelőtti időben történjék.

—  Karácsony a postán. A kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter a vasárnapi munka
szünetet fel függesztette folyó évi december he 
20-ára. (A karácsonyi forgalom akadálytalan 
lebonyolítása és a torlódás elkerülése cél
jából a folyó évi december hó 20-ra eső 
vasárnapra a munkaszünetet az összes m. 
kir. posta- (és távirda-) hivataloknál felfüg
gesztem. A posta- (és távírda-) hivatalok 
ehhez képest в jelzett napon tartsanak a 
szükséges személyzettel oly posta-távirda és 
távbeszélő szolgálatot, mint közuapokon s 
ezt alkalmas módon hozzák a közönség 
tudomására. Budapest, 1908. december hó 
12-én.)



A postatakarékpénztár ugyanis éppen a Elbámulva s színié megrettenve hal- osztatott ki a szegény tanulók között, mely ^  
jövő év január hó 1-jével részjáradék üz- lottam ezt a kemény szózatot. S mikor segélyben az állami elemi népiskolából 16, 
lete révén lehetővé fogja tenni az állami azután a kereskedőnél is érdeklődtünk, ott az áll. gyakorlóiskolából 2 tanuló, az egye- 
járadék vásárlását már oly felek részére is, is csak ezt a szomorú választ kaptuk. sületi óvodából pedig 2 óvóköteles gyermek 
akik legalább 25 korona névértékű járadék Tehát a magyar gyártmány nem kell részesült. Ezen kívül 5 méteröl tűzifa oszlatott ki 
vételárával rendelkeznek. Tekintve, hogy a nékünk magyaroknak, mert itthon készült, a város szegényei körében. Mindezen segélye- 
járadék a mostani árfolyam szerint névér- mert magyar kéz segédletével jött létre, zésekre mintegy 400 kor. lelt fordítva, 
tékén jóval alul van, a ráfordított pénz még magyar embernek ad kenyeret s a magyar — Eljegyzés. Novák Ignác helybeli 
4 % -óéi is magasabb kamatot fog hozni. állam fenntartásához hozzájárul, szóval mert cipészmester eljegyezte Steinauer Rozáliát,

A közönségünkön áll tehát már most, Made in Hungary. néhai Steinauer Lajos volt murasiklósi urad.
hogy ezen intézmény révén, amely kizárólag Régi dolog, hogy azok a műveletlen, major gazda leányát, 
az ő érdekében létesíttetett, megismerkedjék barbár nemzetek, kiket a kultúra csak —  Karácsonyi szünet. A helybeli lan- 
a takarékossággal és ezáltal úgy az egye- nagyon felszínesen érintett, nem lévén kriti- intézetekben a szokásos karácsonyi szünet, 
seknek, mint azok hozzátartozóinak jövő kájuk, mindazt, ami az elismeri, művelt melyet a kis és nagy diákok oly örven- 
megélhetését biztosítva, könnyítse meg az külföldről jön, azonnal s minden bírálat dezve várnak, f. hó 23-án délelőtt lesz ki
élet terheit. nélkül elfogadnak, bevesznek, azon hiszem- adva. A tanulóifjúság a múlt hét folyamán

Okunk van hinni, hogy a küszöbön ben, hogy annak feltétlenül jónak kell len- végezte a karácsonyi szent gyónást és 
álló ünnepek alkalmával az a tábor, amely nie. Az európai kulturállamok, ezeket a áldozást s december 23-án lesz a boldog 
eddig a postatakarékpénztár betevői közé lekicsinyelt s igen kevésre becsült nemze- nap, amikor a szélrózsa minden irányába 
sorakozott, csak sokasodni fog és a guruló teket egy gyűjtőfogalom alá sorozzák s útnak induinak a vidéki tanulók, hogy egy 
pénznek egy része a postatakarékpénztárban pedig a Balkán államok elnevezése alá. Nem időre elhagyják a tudomány szent csarnokát 
fog megállapodni. is olyan régen Magyarországot is a Balkán s a kis Jézus születésének emlékezetét olt-

Dr. Dencz Á kos. államok közé sorozták, nem földrajzi, íekvé- hon, az édes szülői háznál ünnepeljék meg
--------------  sénél fogva, hanem az ő becsülésük szerinti December 23-án osztatik kj a kis ejemi

M ade  Ш Hungary. kultúrájuknál. Ez a szomorú időszak, ha iskolás diákok között a karácsonyi Értesítő
5 J nem is egészen, de nagyrészt elmúlt felet- is. A karácsonyi vakáció a miniszteri rcn-

Az egész esztendő pangását, sivárságát lünk. Lissan-lassan bebizonyítottuk, hogy delel értelmében január hó 2-ig tart, mely 
egy kissé felélénkíti a karácsonyt megelőző műveltségünk, művészetünk,irodalmunk s un- után a munka, a tanulás ideje újból meg- 
vásár. Ilyenkor a még olyan szorult anyagi már gyár- és kézi iparunk is a kultúrál- kezdődik.
viszonyok közt élő embertársunk, ha csak lamokka! sikeresen veszik fel a versenyt. S — Adomány. Antonovics József csák- 
csekélységgel is, kedveskedni óhajt hozzá- hovatovább meg is szerezzük a külföld tornyai vendéglős a községi szegények 
tartozóinak s még a legszegényebb háztar- előtt azt a tiszteletet, melyet évezredes tör- részére leendő kiosztás céljából a szegény- 
tásban is bizonyos kedves, meleg, derűs ténelmünk egymaga is megérdemelne. alap pénztárba 40 koronát fizetett be, mely
képet rajzol az a jó szívvel adott ajándék, De ha a Made in Hungary akadálya szíves adományért a községi elöljáróság 
ami majd odakerül a zöld fenyő talapzatára, annak, hogy a hazai iparcikkek vevőkre nyilvános köszönetét nyilvánítja, 
karácsonyi meglepetésül. találjanak Magyarországon, akkor ezerszere- —  Műkedvelői színielőadás. A helybeli

Sürgés forgás, élénkség jellemzi ilyen- sen is megérdemeljük, hogy visszataszítsa- iparosítják egyesülete egy évi szünetelés 
kor a kereskedéseket s ha csupán pár napra nak bennünket azon Balkán államok sorába, után ismét sorompóba lép s az idei farsang 
is, de felderül minden kereskedő arca, a melyeknek lakói csakis annak kedveznek, folyamán ismételve bemutat egy műkedvelői 
szebb jövőben való reménykedés sugárzik ami a külföldről jő. színielőadási, mely siker tekintetében bizo-
I® rá*8- A karácsonyi vásárok alkalmából fel- nyára az idén sem marad el a melt évek-

Minden esztendőben, szinte Programm- kérjük a hazafias, igaz magyar polgárokat, ben rendezett előadások mögött. A város 
azerüleg felhangzik a karácsonyi vásárok hogy eltekintve a honi ipar amúgy is közönségének még élénk emlékezetében 
alkalmával, hogy nézzük meg azt, a mivel sanyarú sorsától, azokból a cikkekből, a van a műélvezet, melyet a Falurossza, A 
szeretteinknek kedveskedni akarunk s mind- melyeket itthon is előállítanak, csakis a sárga csikó, A gyímesi vadvirág annak idején 
azt, mit a hazai ipar előállítani képes ab- magyar gyártmányt fogadják el s követel- nyújtottak. Ez alapon erős a hitünk, hogy
ból, csakis magyar gyár, magyar kéz ipar- jék a kereskedőktől, hogy a magyar gyárt- A bor előadásáról is hasonló vélemény fog
termékét fogadjuk. Pártoljuk a honi ipart! mányok azáltal is megkülönböztethetők kialakulni. Egyrészt, mert A bor Gárdonyi 
Különösen akkor, amikor az sem anyagi, legyenek a külfölditől, hogy minden egyes Géza kitűnő tollú írónknak hírneves darabja, 
sem erkölcsi károsodásunkkal nem jár. darabján rajta díszlegjen «Made in Hungary», mely a színpadon mindenfelé óriási sikere-

Igen ám, de hogyan ismerjük meg mi «Magyarországon készült.» két ért el; másfelől, mert a íaradhatatlau
azt, hogy tulajdonképpen mi is készült Ha mi nem támogatjuk a magyar ipart, Boroviák Lajos polg. isk. tanár rendezi, 
ebben a mi szegény hazánkban? Hiszen a miért támogassa azt a külföld? kinek ezen a téren elért fényes sikerei már
jó gyártmányok semmivel зет különböztet- _________  eleve is garanciát nyújtanak arra nézve,
betOk a külföldi gyártmányoktól. Ez a nehéz, K Ü L Ö N F É L É K  hogy A bor elöadasa egyik kiemelkedj
ez a fogas kérdés. . . .  ____  * pontja lesz az idei farsangnak. A próbák

Bezzeg a német vagy angol, ha hazai már erősen folynak s az előadást már
cikket akar vásárolni, csak megtekinti azt s A * b o ld o g sá g o m . január- 5-én meg is tartják. A meghívókat
íme büszkén csillan a szemébe a telirat : s.ereten, .  b á jn á l  ad« az ünnepek 30rán bocsátják ki tájékoztatásul

S T M  r *  Ä ,  zzzrzxzzxr r .  а „ .ь ь .„  i s r s s
b u l i .  ip.,11 Umogaljt, .m ilo  " .  ,l,i„  «  —  K “5 .lá í Ä o r ’ l S f .  1 2 * .
feliratú cikkeket vásárolja. A mi gyártmá- Szép üde, harmatos, napsugaras hajnal, Bernhard Vilma НегтчЫп дппя Jк;.АП.  к;лк„ Ln.fto„ ÄJ „ Hinti be szobámat s Agyamat arannyal. oernnara Vilma, Herrnstem Anna és
ny шкод ez bzony hiába kereenök. Meg Ekkor jön szememre legédesebb Almom, Wechtersbach Lujza; a férfi szerepek Boro-
18 kérdeztük egyik nagyobb játékáru-gyá- Mién nem cserélnék semmit e világon. viák Lajos, Grau jíéza, Péntek Ernő Csendes
ninkat, hogT konnyIl' meg * öt, «ki messze van, kötélről György, Megla Islván, Szabó Elemér, Rózsa
hazafias magyar vásárlók igyekezetét, miért Ki.  .  kézben unva, ajakit ы ы ™ . Ernő, Pintarics Lajos, Czeizek István Gacsál
nem teszi gyártmányaira a Made in Hungary Élvezem a  feslő bimbónak illatát, |4fvún Ipripe^h lánfto cik 1— •> — ■ *“ Ä X Г *д LZbnlú
• * 0 1 '»  . Fáradságos munka ralija testem s lelkem. u fá u  tánc következik

—  Kedves uram, ha mi a gyártmá- H e h é s  k ö s d e lm im b e n  n in c s  egy nyugodt percem. _ QjíIuomóa.. A . . rv
nvainkra ezt az igaz és szén ielszót reá D e  e t t tá m m a i egyjiu v a n  h a jn a l i  á lm o m , rp ... eztely. A perlaki Szegény
Е Г .  U a t m  vásároíná cikkeinket *  k é p e i t w .  к V - ^ T '
Hiszen a kereskedő csak úgy lúd túladni ------  Kozma Imre. . z[, . , gyVf'n égl0 he yiségében

rajta hogy azt állttja róla, hogy külföldi -  Jótékonyság. A .Csáktornyái Jóié- rendez.' Kezdeíe este 8 órakor^Beíépöí í  
gyártmány. Pedig mondom, hogy sokkal konycélu Nöegylet», mely immár három személyjegy 1Ö0 kor családiLv Ч кого™ 
becsületesebb munka amannál, telszelősebb évtizede, hogy a szegények nyomorának Felülflzelések krt.Wineitui - „ 1 * !  3 . k°  . 
is a hasonló külföldinél. De hál mi már enyhítése körül tevékenységé, gyakorolja az ° gadta,nak és h ,r
ügT vagyunk, hogy csakis az tetszik, ami a idén is a karácsonyi segélyezést már meg- _  д naavkanir.a ,i.A i.„au, ;

I *  f  •* r -  *  a « ,



a minisztériumhoz fölterjesztették. Korányi 
Kálmán műszaki tanácsos e napokban lejött 
Budapestről s megejtette a tiaszreviziót és 
a Szalay Károly által készített kitűnő terve
ket jóváhagyta. A közigazgatási bejárást a 
miniszter január hó második felére rendelte 
el. Az új vasút Nagykanizsán tudvalevőleg 
bemegy a délivasút állomásába, de azért 
fognak még egy állomást építeni Nagy- és 
Kiskanizsa között. A  miniszter elrendelte, 
hogy egy új vonal a délivasút vonalából a 
Franz-féle iparvágánnyal párhuzamosan vál
jon ki s az új kanizsai állomást e vágány 
végén a malom s a Kanális közt, a réten 
építsék. A miniszter még némi változást 
rendelt el a Szepetnek és Vente puszta közti 
réten , azonban azontúl érintetlen hagyta a 
terveket. Ami az építés első feltétele, a 
finanszírozás már rendben van. Szalay Károly 
főmérnök azzal a kiváló szakértelemmel és 
fáradhatatlan agilitással, mellyel az előmun
kálatokat végezte s az érdekeltséget össze
hozta, gondoskodik a vasútépítés további 
sorsáról s ha csak valami nagy akadály közbe 
nem jön, az építést márciusban megkezdik.

—  Hány választó lesz a vármegyében. 
Az új választási törvény alapján Zdavár- 
mcgyében körülbelül 80.000 választó lesz, 
akik 126.200 szavazatot képviselnek. Egy 
szavazattal fog bírni 39.400, két szavazattal 
35 000 s három szavazattal 5600 választó.

—  Uj politikai hetilap. Dobrovics Milán, 
a letenyei kerület országgyűlési képviselője, 
a megyei függetlenségi párt megbízásából 
erős függetlenségi szellemű, antiszociaiisla 
és anti-nemzetiségi, politikai hetilapot fog 
megindítani, horvát-, magyar- és szerb 
nyelven. A lap felelős szerkesztője Kalmár 
Antal dr. ismert nevű publicista lesz.

—  Körözés Közrend és közcsend el
leni kihágás miatt Biró Mihály volt perlaki; 
valamint közbiztonság elleni kihágás miatt 
Somogyi Ignác volt szenlmáriai lakosok a 
perlaki főszolgabírói hivatal által el leltek 
marasztalva, nevezettek azonban az ítélet 
végrehajtása előtt ismeretlen helyre távoztak, 
miért is ellenük a nyomozás elrendeltetett.

—  Iparhatóság! megbízottak választása. 
A Csáktornyái iparteslület kebelében válasz
tandó iparhalósági megbízottak választási 
határnapjául f. év december hó 30-ának 
délutáni 6 órája tűzetett ki. melyre a hely
beli iparosok és kereskedők ezennel meg- 
hivatnak.

— A Megváltó születését ünnepli 25-én az 
emberiség, de nemcsak a vallásban él a megvál
tás dicső gondolata, hanem él a beteg emberek
ben is, akik gyógyulásban látják a megváltás té
nyét. Akit a sors idegességgel, gyengeségi állapot
tal, fej- és hátfájással, borús kedélyhangulattal, 
álmatlansággal, étvágytalansággal, vagy cäuzzal 
köszvénynyel ishiással látogatott meg, az ne csüg
gedjen, hanem írjon egy levelezőlapot az Elektro 
Vitalizer Orvosi Rendelő Intézetnek Budapest, 
Károly-körut 2. félemelet 50 és kérje a »Modern 
Villamos Gyógymódról« szóló könyvel (külön kö
tet nőknek — külön kötet férfiaknak), melyet 
ingyeii és bérmentve zárt borítékban küld meg 
kívánatra bárkinek a fent nevezett világhírű orvosi 
rendelő intézet.

—  Költözködő hivatal. A soproni m. 
kir. határszéli rendőrkapitányság Csáktornyái 
kirendeltsége, melynek hivatala eddig az 
önk. tűzoltóegyesület szertárának emeleti 
helyiségében volt elhelyezve, f. hó 1-től 
kezdve a vasúti állomás melletti «Muraközi 
Pezsgőgyár» helyiségébe költözködött át.

—  A közművelődési egylet közgyűlése 
A «Zalavármegyei Közművelődési Egyesület», 
mely az oly sok történelmi emlékekkel 
megszentelt vármegye területén az ideális, 
egységes nemzeti állapot megteremtésén

fáradozik, f. hó 13-án tartotta meg Zala
egerszegen, a vármegyeház nagytermében 
első igazgatóválasztmányi ülését s utána 
rendkívüli közgyűlését, mely az igazgató
választmánynak a költségvetésre vonatkozó 
előterjesztéseit és indítványait változtatás 
nélkül elfogadta. A közgyűlésen Batthyány 
Pál gróf főispán, az egyesület lankadatlanul 
lelkes és tevékeny elnöke elnökölt; ki meg
nyitásában az egyesület gyakorlati tevékeny
ségének irányelveiről szólt, majd Ruzsicska 
Kálmán dr. kir. tanácsos egyesületi főtitkár 
terjesztette elő jelentését, mely különösen a 
Muraközben és vendvidéken kifejlett kultu
rális akciót is részletesen felölelte. A köz
gyűlés a főtitkári jelentést nagy tetszéssel 
fogadta. Vidóczy Pál pénztáros, valamint 
Udvardy Ignác jelentéseit egyhangúlag tudo
másul vette a közgyűlés. A közgyűlésen 
Odor Gé2a pénügyi igazgató és Kolbenschlag 
Béla megyei főjegző nagyérdekü indítvá
nyokat terjesztettek elő.

—  Állami iskola építése. A nyirvölgyi 
áll. iskola építése tárgyában zalaegerszegi 
államépitészeti hivatal a következő hirdet
ményt teszi közzé: A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. Miniszter űr az 1908. évi okt. 
hó 23-án kelt 81197. számú rendeletével a 
nyirvölgyi állami elemi iskola elhelyezése 
céljából szükséges építkezések végrehajtását 
14567 kor. 26 fill, összeg erejéig engedé
lyezte. A fent említett munka kivitelének 
biztosítása céljából az 1909. évi január hó 
18-ik napjának d. u. 2 órájára a csáktornya- 
vidéki körjegyzőség hivatalos helyiségében 
tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hir- 
dettetik. A versenyezni óhajtók telhivatnak, 
hogy a fentebbi munkálat végrehajtásának 
elvállalására vonatkozó egy koronás bélyeg
gel ellátott ajánlataikat a kitűzött nap d. 
u. 3 órájáig a nevezett körjegyzőséghez 
annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel 
a későbben érkezettek figyelembe nem fog
nak vétetni. Az ajánlathoz az általános fel
tételekben előírt, az engedélyezett költség
összeg 5°/0-ának megfelelő bánatpénz csato
landó. A szóbanforgó munkálatra vonatkozó 
tervek, előméret —  költségvetés, általános 
és részletes föltételek, szerződés tervezet a 
nevezett körjegyzőségnél a rendes hivatalos 
órákban napoukint megtekinthetők.

—  A kisdedóvodák államosítása. A 
kisdedóvodák államosítása ügyében fontos 
lépés történt múlt vasárnap; akkor dőlt el 
ugyanis, hogy Pusztaía község hozzájárul-e 
a külső óvoda felállításának költségeihez? 
S  az akkor megtartott képviselőtestületi 
gyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy a 
külső községek részére építendő óvoda fel
építéséhez Puszlafa község 400 D° területű 
telket ad azzal a kikötéssel, hogy gyermekei 
az óvodába díjtalanul járhassanak. Ezzel a 
dicsérendő határozattal most már biztosítva 
van az óvoda államosításának s a két új 
állami óvoda felállításának a sorsa A Csák
tornyái képviselőtestület kebeléből kiküldőt! 
bizottság immár munkáját befejezte s meg
bízatásáról számot ad a városi képiselőtes- 
tületnek, melyet szombatra hittak össze. A 
képviselőtestület előreláthatólag hozzájárul a 
javaslathoz, aminek következtében a tárgya
lások megindíthatók lesznek a minisztérium
mal. Közös érdek, hogy az óvodákat mi
hamarább megkapjuk s ezért kívánatos, 
hogy a tárgyalások gőzerővel meginduljanak, 
hogy minél előbb befejezéshez jussanak.

—  Olcsó Özem. A Drezdai Motorgyár részv. 
tsg óriási sikereket ért el a legutóbbi szentpéter
vári nemzetközi motorkiálliláson, ahol ez a gyár 
az összes versenyzők között a legnagyobb kitün

tetésben *részesüIt. A különösen szabatos működés 
és kiváló jó anyag mellett olyan olcsó üzemkölt
ség nyert igazolást, hogy e részben is első helyet 
foglal el a Drezdai Motorgyár részv. tsg. Motor
vevők figyelmét felhívjuk a lapunk mai hirdetési 
rovatában megjelenő vonatkozó hirdetésére.

—  Figyelmeztetés a postát igénybe 
vevő közönség érdekében. A karácsonyi
postacsomag-torgalom fokozott mérvben 
veszi igénybe a postaalkalmazottak tevé
kenységét s oly rendkívüli mérveket szokott 
ölteni, hogy ha a fennálló postai szabályok 
a közönség állal szorosan nem tartatnak be, 
a kir. posta a Jegkiteredtjebb intézkedések és 
a legnagyobb erőmegfeszítés dacára sem 
volna képes a közönség minden igényének 
eleget tenni. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
a szabályoknak a közönség részéről való 
pontos betartása a csomag sorsát biztosítja, 
ennélfogva a postát igénybe vevő közönség 
figyelmeztetik, hogy minden egyes küldemény 
a tartalomnak megfelelően, de minden esetre 
jó anyaggal és tartóan csomagolandó. Élel
miszerek, játékok, gyümölcs, szövet, kalap, 
ruha, fehérnemű külön-külön csomagolandó. 
Ezüst és aranynemüeket, továbbá pénzt a 
fennebb felsorolt tárgyakkal együvé csoma
golni nem tanácsos. A csomagoknak általá
ban úgy kell göngyölve lenni, hogy tartal
mukhoz a burkolat és a pecsétek megsértése 
nélkül hozzáférni ne lehessen. Ezért jelen
tékenyebb értékű tárgyak megfelelő módon 
közönséges., vagy fonákjával kifelé fordított 
viaszos vászonba, bőrbe, szükség esetén 
vászonnal börülburkolt dobozba teendők. 
Ékszerek, drágaságok jól körülkötözve és 
lepecsételve adandók fel. Csekélyebb értékű 
tárgyak jóminőségü és többrétű csomagoló 
papírba burkoiandók. Csomagolás nélkül 
csak már nem vérző egy-egy darab vad 
adható fel. A kosarakba helyezett tisztított 
szárnyasokat tartalmazó küldemények cím
iratát úgy kell alkalmazni, hogy a leszaka
dás lehetősége kizárassék. A burkolat össze
foglalása végett a küldeményre különösen 
a varrásra, illesztőkre és zsinegre annyi 
pecsétet kell alkalmazni, ahány elégséges 
arra, hogy a küldeményt a pecsétek meg
sértése nélkül felbontani ne lehessen. Minden 
csomaghoz szállítóié vél szükséges, melynek 
a csomagra írt összes cím adatokat kell 
tartalmaznia. A címzés a szállítólevél ada
taival egybehangzóan tisztán olvashatóan és 
tüzetesen magára a csomag göngyöletére 
irassék. Gyorsan romló tárgyaknál szükséges, 
hogy a záradék : «gyorsan romló*; törékeny 
tárgyaknál pedig e záradék: (törékeny« 
vagy a szokásos palack alatt szembetünöleg 
kitétessék A bor és húsfélét tartalmazók 
pedig —  bárhová szlójanak —  utólagosan 
fogyasztási adóval lerheltetnek: szükséges 
tehát, hogy a szállítólevélen és csomagon a 
fogyasztási adó alá eső küldemény minő
sége és mennyisége megjelölve legyen. Végre 
kívánatos, hogy a küldemények föladása 
lehetőleg a délelőtti időben történjék.

—  Karácsony a postán. A kereskedelem
ügyi in. kir. miniszter a vasárnapi munka
szünetet fel (üggesztette folyó évi december hó 
20-ára. (A karácsonyi forgalom akadálytalan 
lebonyolítása és a torlódás elkerülése cél
jából a folyó évi december hó 20-ra eső 
vasárnapra a munkaszünetet az összes m. 
kir. posta- (és távírda-) hivataloknál felfüg
gesztem. A posta- (és távírda-) hivatalok 
ehhez képest a jelzett napon tartsanak a 
szükséges személyzettel oly posta-távirda és 
távbeszélő szolgálatot, mint köznapokon s 
ezt alkalmas módon hozzák a közönség 
tudomására. Budapest, 1908. december hó 
12-én.)
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Sve poáiljke. kaj se tiée zadr- 
Zaja novinah, se imajo pos- 
lati na ime urednika vu 

Drávavásárhely.

Izdateljstvo:
knjiZara S tr a u s z S an dora  
kam sepredplaie i obznane 

poáiljaju.

MEOJIMORJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druitveni, znanstveni i povucljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden jedenkrat i to: svaku  nedelju.

Predplatna cfiia Ja:

Na celo le lő ...........8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Őetvert let д . . .  2 kor 
Pojedini brcji ko§taju20fil.

Obznane ae poleg pogodbe i fal 

raönnaja.

Odgovorni urednik:
R H O S Ó C Z Y  E L E K

Olavni ureduik:
B E Z E N H O F E R  M I H Á L Y

IsdaUlj I vlaetnik:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Alkohol.
Cloveka je zalukel. Vélik a nesreéa zbog 

alkohola, zbog pijanáéine se je pripetila opet. 
To je né prva, pák lehko niti nebnde ovu 
zimu zadnja. Bog nas éuvaj od taave nes- 
reée! Ali как bi mogli ljude osloboditi od 
öve vekiveéne pogibelji, od alkohola, od 
pijanáéine? Kak bi vas mogli nanje zeli, 
da bi se svi skupa éuvali od pitvin. Sve 
pitvine su ákodljive, tak Zganica, как i vino, 
pivo, gvirc (ako se je moéi opiti od njega). 
TeZko je ljudstvo od onoga öuvati, kaj 
neéeju pripoznati, da njim je jako na veli- 
ku ákodu. Так na duái i télu, как i pri 
gospodarstvu.

Ljudi idejű к slu&bi BoZjoj, negda na 
spoved i к sveloj priéesti, zalém se pák 
razideju po kréma, как metulji po listju i 
cvélju, i pijeju ter pijeju do poldneva, do 
veéemice, do veéera, neáteri joá duZe, tak 
dugó, dók se do érne zemlje opijeju. Tam 
su muZi i Zene, one je sloper veéer nav- 
riju tam, pák advent sim, advent tam, njim 
je sve jedno, oni su véé zgubili prayu pa- 
met, nje véé nikaj nedrZi nazaj niti BoZja, 
niti cirkvena zapoved, st л menje sram. 
Ljudstvo je véé tak nekak osebujno naraslo, 
da roditelji pred decom, deca pred roditelji, 
ili prém pred drugimi ljudmi nikvoga sra- 
ma némaju.

Kaj je tomu zrok? Je, tomu je né 
samo pitvina kriva, ne samo roditelji su 
krivi, nego ona kriva vera, áteru Éalostno 
dostput ravno oni áiriju med. ljudmi iz 
najuzviáeneáeg \ mesla, odkud bi se morala

poniznost, strplivnost, kráéanska ljubav óva 
prava Kristuáeva vera glasiti. Ne samo od 
vina, od 2ganice, od piva se je moéi opiti, 
otrujeju éloveéju duáu i takvi guvori, ki 
2enu proli mu2u, suseda proti susedu, gospo- 
dara proti poglavarom, farnike proti zako- 
nom hecaju i nje na suprodstavlanje nago- 
varaju. Как punta i kvari s reéjom, s pit- 
vinami, s traktiranjem s obeéanjem ov vraZji 
clovek ov düh ljude, samo da je more iz 
istinskoga, pravoga puta na zlo, na krivi 
put navabiti, to 2alostno moraju prave vere, 
dobri ljudi cpaziti, nego si nemreju pomoéi, 
ar moé vodjenje on düh dr2i v ruki,

Bolái, razumneái ljudi sa éuvaju ovoga 
duha, makar как bi nje rada к sebi pre- 
vabiti, ar znaju, da bi i nje tak pokviril, 
i njivu íamiliju tak spuntal, da potlam véé 
nigdar vu slogi, vu mini Ziveti nebi mogli. 
0  kuliku 2alost je on vraZji naslednik zro- 
kuval véé pri vnogoj hi2i i familiji! lm svi 
morete to videti, to ni nikaj tajno. Da 
uniáli, pokvari Bo2ji mir ov ncéistec pri 
jednoj hi2i, ide dalje. Nastani se pri drugoj 
hi2i, pri drugoj familiji; da i tu zvrái svoj 
vraZji posel, za par lét nastani se opet 
drugdé; i tak, dók more ravnatelj bili vu 
fari, pokvari sve ljudstvo vu céloj fari. Как 
napaja i traklira ov düh lak mlade, как 
stare, lak mu2e, как i Zene, samo d » je 
more na svoj gréá .i, pogibeljni, i zbog po
gibelji, morenio reéi i na svoj éalaren, be
lezni cilj predobiti, prekupiti.

Je i ov neéistec iz pitvinom dela, ar 
zna, da je kroz zalo na sve moci ljudstvo 
nanje zeti. I na najvekái gréh.

Kaj je anda pitvina? Kaj je alkohol? 
Cemer. Najvekái éemer, ar ne samo télo 
otruje, nego i duáu pokvari, uniáli, tak, da 
takov élovek zgubi éloveéju sposobu. Как 
rada bi vas mi od toga éemera éuvali? 
Uvék, iz svakom prilikom vas opominamo: 
ljudi, éuvajle se pitvin, ar vas u najvekáu 
nesreéu zapeljati more. Letos prém, da je 
jako fal vino. Znamo, da su sve krémé u- 
vék puné s p ivci; velimo ne samo vu Zepu 
vám se bude poznalo, da na menje ide 
gospodarstvo, nego si joá célo Zivlenje po- 
kvarite.

Так nekva zloéesla navada je poéela 
med Ijiidstvom uastati, da se samo oni 
drZiju za dobre gospodare, ki redovito vu 
krému idejű. Kaj je tomu zrok, da su 
neáteri ljudi- tak prosti, tak bedasti? Slaba 
pamet. Najveé takvi ljudi néje zvráilo niti 
jednoga, dva razreda, da su vu ákolu iáli. 
Imaju ve mali imetek, nego razuma ne. 
Drugi opet, kaj si gdé zaslu2iju, tomu 
staneju mám na glavu. Kajpak, da je to 
ve jako lehko moéi, im vino je po 10, po 12.

Anda éuje se krika i vika svaki den, 
skorom svaki svetek iz krémov, a doma 
pák buna, plakanje i javkanje, kaj je ov 
vinski éemer, ov alkohol zrokuval.

Pri nas se átimaju joá stém, da su se 
napili. Ako átéri deéko pol litera vina spije, 
véé se tak ponaáa, govori, i hódi, как da 
bi pijan bil. То za veliki drZiju, za njega 
se spominaju, как da bi Bog zna kakvo 
vitézko delo bil napravil. Как more álo 
pijanáéinu diéériti?! Im pijani je ne samo 
olrovani, lakó beteZen, nego nije pri pravoj 
pameti. anda je bedak.

Z  А  В  А  V  A.

Negdaánji zvierokradica.
Dók sam se joá za mladjih lietah i ja 

po brdinama spinjal, как to i danas mnogi 
éine,dospel sam jednoé medju Eunasthalerske 
alpe u gornjoj Austriji te sam se tu navr- 
nul u kuéu niekog Smidbauera, kojega sam 
|oá iz Solnograda póznával. Za njegovo 
pravo ime véé neznam, a nazivali su ga u 
obée Smidbauer, jer je za sve kovaée, bra- 
vare i éavlare one okolice vuglenje Zgal i 
njim trZil.

Nekoliko dni prije moga dolazka se je 
ne daleko Smidbauerove kuée u áumi do- 
godil sukob med jagari i zvierokradicami. 
Krv je tekla s obodvih stranah —  to su 
tragovi u smrZnjenom sniegu pokazivali —  
medjutim su zvierokradice, как se to éeáée 
dogadja, u tmini neprepoznali pobiegli.

Ja sam ostal pri Smidbaueru preko 
nőéi i njemn je bilo baá drago. Po veéerji, 
joá se danas sieéam, imali smo juhu iz 
kozjeg mlieka i cieli kuhani krumpir s 
lukom —  ostali smo joá dugó pri stolu 
razgovarajüc se sedeti te smo svaki jedan;

srablivec hruákovice pred sobom imali. 
Razgovárali smo se od ovoga, onoga, как 
je véé doálo, a najviáe о zvierokradji u 
onoj okolici, kéemu nam je najviáe povoda 
dal on prije tri dni dogodivái se krvavi 
sluéaj med jagari i zvierokradicami u bli- 
zini ámidbauerove kuée.

»Je, —  to vám je nekaj osobitoga 
slum zvierokradjom« —  véli Smidbauer —  
»ja znam, da je to strogo zabranjeno i sud 
to strogo kaátiguje, i dapaée da bi to imalo 
biti grieh, akoprem ja to, dók sam joá mlad 
bil nisam prav hotel vierovali, dók jeleni i 
srne nedojdu grolovskem ili barunskem 
grbom (Wappen), éiji véé jesu, na sviet —  
i dók ptice po áumah prosto okolo skaéu i 
pievaju za sve, za bogaié i siromake. Ali 
как je to, da zvierokradja onoga, koj se 
tomu jedan kral povda, iz svojih äkramplov 
nepusti, to mi nikak neide u glavu Baá 
mi se tak vidi, как on, koj se jedan kral 
sa Zenami ili kartami spravi, on ih se véé 
tak lahko nerieáí. Taj bies ga samo vleée i 
vleée, как da bi sam vrag pomagal vleéi i 
sve jaée vleée, dók i ono malo pameti kaj 
joá ima posve neizgubi, a za njurn oi.da 
olidu no vei, mir i pokoj u srdeu.«

»Baá je tak i meni iálo s tűm prok- 
I lelőni zvierokradjom,« —  nastavi stari —  
*em mi nije bita sila niti nikakova potreba, 
baá nikakova, pák ipák tu prokletu lovinu 
nisam bil moguéi napustiti.«

»Ja radi svoje koristi nisam nikada 
iáéi zvieri к rast 1 . . .  to BoZe saéuvaj ! —  
Ako sam kaj slrelil ili u zainku ulovil, to 
nisam nikada za sebe pridrZal. Ja sam 
slreljenu zvier, kad sam znal, da je jagar 
daleko, u nőéi odnesel Stereru —  on je 
drvodelavec a ima sedmero diece —  i 
njemu sam pri slraZnjih vratih ju samo u 
hodnik podlekel tak, da ju je samo u jutro 
naSel, a niti pojma nije imal od koga je.«

»Jedan kral je na proáéenju, pripit, u 
krémi pripoviedal, da ima dobroga angeia, 
koj mu od vriemena do vriemena meso i 
kruha d maáa, —  viáe krat sam mu i kruha 
к divtjáéiul metnul —  za da njegovi n.ali 
érveki imadu kaj grizti. Jedni su mu viero- 
vali, drugi pako su se slraáno tomu smijali 
• iz njega se norca delali tak, da je véé 
Merer i srdit postai Na zadnje bi ga i 
tukli I van hitili u svadji, da bi to bil 
Slererov dobri angel dopustil.«

»Ja lo najme nisam hotel dopusliti,



latina, prava istina je, da su pijani 
ljudi zvun sebe, átéri niti prav auditi, niti 
tnisliti nemreju.

Posluhnite nas, odevéite se od pitvine, 
od alkohola !

KAJ JE NOVOGA?
—  Kaj je s Bosnijom? Как jedne 

némáké novine piáeju, Turski orsag se dr2i 
toga, da mir зато  tak тоге nastati, ако 
Austrija-Magjarska prék zéme onoga duga, 
kaj poleg kvote opadne na Bosniju i Herce- 
govinu. —  Ako se zéme za temelj on dug, 
koj je 1878-ga leta gori slal, onda bi то - 
rala Austrija-Magjarska, ne menje, как 150 
miljon frankov duga platiti za Bosniju i 
Hercegovinu. —  Néma dvojbe vu tóm, da 
proli tomu pokaáe i Austrija Magjarska svoj 
raCun, koj spada na one stroáke, kője su 
imeli naái kormani sa stanovniki z Bosnije, 
koji su prek granice doáli к nam od 1875-ga 
do 1878-ga leta. Vnogo i vnogo miljonov 
je potroáila Austrija-Magjarska na öve ljudi, 
lak ne moéi potrebuvati, da ov stroáek os- 
tane bez toga, da se povrne. —  Moéi se 
nadjati, da dojde pogodba med Auslrija-Ma- 
gjarskom i Turskom tak, da nebudu morali 
ovu ÄgeCu stvar sabljami rezpravljati.

Tuliko piáeju novine. No, mi pák sa- 
ipo tuliko vidimo, da naái cugi, koji voziju 
od Csáktornja proti Zagrebu, ne pelaju so- 
bom зато  ljudi, neduáne putnike, nego od 
dneva do dneva sve viáe i viáe átukov. —  
Da je to ne bez potrebe, od tóga se niti 
ne spominamo. —  Dobro piáeju jedne varme- 
gjinske novine, da veliju, da Bosnija i 
Hercegovina je jeden áloprog za nas, kam 
mi moramo naáe sine poéiljati, da svoju 
krv prelévaju bez potrebe. —  Bog nedaj, 
da se toga vöakamo, da s kugljami rezpra- 
vimo ono, kaj ne déla prosti narod, nego 
viáeáa diplomacija. kojoj bi duÄnost napra- 
viti, fl ne bója slagati i

—  Dohán. Da ovu reé éitaju naáe 
Medjimurci, taki njim dojde, na pamet sve 
ono, kaj je bilo reéeno s protulelja, da je 
doáel glas da su se vénkali naái ljudi oni 
prekoredno velike sreőe, za koju su prosil 
Cez léta. Daj nam Bog doiiveti se, da joá 
jedenput sadimo dohana! —  tak je zdehnul

vnogi i vnogi Covek v Medjimurju. No 
véakali smo se i toga. Proále dneve su 
áetuvali naái poljodelavci s dohanom v 
Csáktornya, da prék daju onoga sada, kojega 
su si s teátkim putom pribavili. —  Kola za 
koli samirn, dohanom. —  M ű i si zapuái 
na lulju, da se joá zadnjiput váivaju onoga 
dohana, za kojega i jedna pesma ovak véli, 
d a : »Naáe 2ene mrmraju, da dohana tu 
sadiju.« Pák skorom ide tak, da ve áene 
imaju prav, a ne mu2i. —  Grozota, как 
se to prék jemlje. Ne, za to nebumo rekli, 
как jemljeju prék, nego s tim viáe od toga, 
как se plaéa on trud, kojega je pretrpel 
svaki on, koj je dohana poval. —  Koj öve 
rede piáé, je ne presiljen, da dohana pova, 
jer ima druge posle, druge zadaée, kője 
njemu stoput viáe doneseju, как je on do
hán vréden, kojega je sam poval. —  Ali 
áléi se spoznati s najnoviáum sreéum, ko
ju su éakali naái ljudi. —  Pak kakov je 
konec? —  Grozota, как tu ide. Véé dojde 
red vu buduéih broji i za ovu stvar, ve 
samo tuliko spomenemo, da je skorom ne 
vrédno rééi troáiti na to. —  Vnogomu su 
niti one ápagovine ne plaéene, kaj je pot- 
roáil na dohán. —  Covek nezna, ili bi se 
srdil ili somjai nad tim, tak ide fino onim. 
koji su se povdali vu to, da tobaka sadiju, 
Za kralko vréme bute véé éitali dragi Medji
murci, kaj je konec povanju dohana. S  ra- 
cuni oéemo dokazati, kuliko je jen i drugi 
dobil, i onda naj sudi svaki, kuliko je do- 
biéka pri lom, jeli se splati óva stvar ili 
ne. —  Samo malo potrplenje prosimo, i 
sve dojde na pré. —  Covek bi najrajái tű
kéi po stolu s pesnicom, da je od toga réé, 
ali moramo si zavukáati tak dugó, dók s 
broji nedojdemo na pre, koji netrebaju 
nikakove opise, jer sami od sebe govoriju. 
Dók to naberemo, budimo strpljivni. —  Od 
strani urednika ovih novin oprosiju se svi 
oni Medjimurci, koji su dohana povali, da 
poáleju raéun isliniti, kuliko su prek dali, i 
kaj su za njega dobili. Nikaj drugo. —  
Kaj neáaluje nitko onih 10 fillerov, kaj ga 
koáta poátarina i naj poále kratek raéun 
svaki, koj oée, da se vnovine postavi kuliko 
je jeden i drugi dobil za to. —  Samo on
da moremo éislo videti, как je izpala ova 
stvar vun. A ovo stim leái napraviju naái

éitateiji, jer svaki koj je poval dohana, ima 
pri sebi arkuáa, kuiiko kil je dal prek, ku
liko je bilo I. II. i 111. razreda i kuliko se 
rnu zahitilo, i onda kaj je dobil za to.
Naj govoriju broji i ne rééi!

—  Nagla smrt. Molnár Balinta 2ena 
Rosonics Trezi je öve dneve zlo prispelo 
da se dob zruáila i odmah vumrla. Kövecs 
József pák se je zruáil dőli i vumrl vu Bu- 
dapeét varaáu.

—  Do smrti su je v reit zaprli.
Jedne novine piáeju da Newyorku su na 
sudu dva magjarske te2ake do smrti vreát 
zaprli, po imenu Németh Józsefa i Horvát 
Jánoáa. Jeden tefcak se je vozil ftnjimi po 
cugu koj je kakii bil je jeden paler teáaéki. 
On se je vozil ánjimi v Britomo. Po potu 
je svaja nastala med teüaki, nazadnje su se 
i bili svi po prek. Tamás zvani teáak je nje 
hotel pomiriti. Med lom bitvinom su se od- 
prla vrata od koéije, i siromak je vun opal 
s ciiga ravno med kotaée. Iztraga je ovak 
dokazala Tomaáovu nesreéu su ovi dva ma
gáréi zrokuvali koji su njega rivali proli 
vratom, zalo su se vraca odprla i on je vun 
opal. Ovi dva su v srdbini bili ánjim, tak 
mse inoéi éuditi, da bi on znenada vun 
opal z cuga nego su ga poáiknuli dőli s 
cuga. 1 zato je nje sud do smrti teákoga 
reáta odsudil.

—  Rabarstvo. Ovo Ijeto januara те -
seca su ózdi zvane fabrike dva éinovnike 
zaklali, koji su éeterdeset jezer korun pelali 
za teáake. Po cesti su peljali. Jedenput se 
samo nahrupiju nanje nekakvi lopovi. Ku- 
éiáa i áandara koj je pazil na peneze su 
strlili, i ovi su odmah Vincii Kaser on je 
samo teáke rane dobil a drugomu je nikaj 
ne bilo. Ovi zloéinci su pobegli, ali pod 
oátrum iztragum su vnoge zaprli. M'skolcski 
sudbeni stol je öve dneve drial suda. oserti- 
deset svedokov je sveduéilo, vnedelu ob ée- 
trti vuri su dokonéali suda. Bari Albert, Bari 
István cigane i Boros Józ-ela ie oslobodil od 
kakve kaálige

—  Zmrzjeni cigani. Lippa zvanom 
varaáu su dva muáikaái igrali po imenu 
Kempán Szavú i Karlya Miklós cigani Ga- 
boádia zvanoj krCini igrali do jutra i onda 
su iáli dimo proli svojem selu. Obedva su 
pijani bili. Na kraju sola su bile obéinske

da se sad radi toga posvade, pák sam njim 
ónak poáleno povedal kaj ih je iálo, a 
ktomu sam im joá predbacil, как mogu 
lak grieáiti i dvojili, da ima dobrih*angelah, 
koji ljude éuvaju i njim dobro éine.......«

»Ali mene, —  mene je zato ipák moj 
dobri angel jednoé ostavil, jer drugaé bi 
mi bil onoga nesretnog dana u uho pri- 
áaptnul:

»Stefek, kaj si odluéil, nemoj izvesli, 
barem danas ne ! . . . .  Ali ja sam izvei 
fcalibo2e! —  Divijaéina, koju sam ulovil, 
bila je plemenita divljaé: a bil je to dobri 
i kriepostni Miákec, moje jedme kéerke 
Jelice njezin zaruénik ! . . . . «

»A to рак se je ovak dogodilo. Vi 
gospodine poznate zarnke, kojimi se pleme
nita divljaé, srne, divokoze love. Mlado, 
gibko, как od prilike ruka debelo sleblo, 
se od vrhunca vuáem к zemlji potegne i 
tamo se vuáe, kud divljaé hódi, u grmlju 
skrovno priévrsti. Popreéno se onda obesi 
zamka, koja je svuácm tak spojena, da 
kad se nategne, vuáe u grmu popusli, steblo 
se digne i potegne zvier u zamki u vis 
i óva se za kratko vrieme, ónak obeáena 
zaguti.«

»Anda je Miákec jedne veéeri nenadano 
doáel к svojoj zaruénici, к mojoj Jelici i 
tu je spominjajué se ostal do kesne nőéi. 
Kad je od nas otiáel domov, moral je iz 
prave steze u áumi, na onu, po kojoj 
divtjáé hódi, zabluditi, pák je u tmini do
áel do miesta, gde sam ja baá one veéeri 
zamku za srne podlekel i —  nesreéa je 
bila gotova.«

»Drugog dana su ga jagari véé u zorju 
naáli na drvu u zartikr viseéega, mrtvoga, 
le su ga kmeni donesli.«

*Oh! —  toga dana neéu nikada zabo- 
raviti! Kad su mi ga jagari donesli, toga 
zdravoga i osobito dobroga deéka, pák su 
ga ukoéenoga i zdenoga metnu i u ákednju 
na kúp siena, ja «am misül, da mi mora 
srdce puknuti. Jelica tog hipa nije bila do- 
ma, otiála je u varaá nieáto áiveáa kupiti, 
pák se je morale rano u jutro, joá prije 
nego su mi jagari toga áaloslnoga trim do- 

I nesli, na put spremili.«
»Cim sam videt, kaj se je* s Miákecom 

dogodilo, odputil sam se Jelici naproti, za 
da ju na nesretni dogodjaj lagano pripravin, 
ali baá toga dana si je ona drugi put 

I izabrala nego navadno, po kojem je domov

iála, i kad sam se domov povrnul, jer ju 
nigde nisam srcl, naáel sam ju plaéuéu 
polag Miskecovog trupla sedeli i to tako- 
vom boljum srdca, da sam se i ja raz- 
plakal как malo diete.«

»Oh, —  dragi Miákec, to je bil dobar 
i predobar deéko, kakovoga vec u okolici 
nije bilo, a proáloga íaáenka bi se bil imái 
vienéali sa mojom Jelicom. Pák eto —  
drugőije je doálo, posve drugéije, a moj 
gospodine, ja sam uzrokom, ja jedini na 
svemu.«

»Moji ljudi su onda iz koliéah naéinili 
dosta jaké nosale, pák su ga na njih od- 
nesli preko briega к njegovoj staroj siroti 
materi. To je bil njezin jedini sin, drugi 
sin, kojega je imala, je véé od davna u 
italii pod zemljom ; za vrieme rata ga je 
jedna neprijatcljska krugla obatalila.«

»Ah gospodine, to vám je bilo fcalostno 
putovanje s Miákecom preko briega do 
njega matere, dapaée 2alostnije, • nego on 
put, kad sam ja za liesom moje pokojne 
2ene iáéi. Jer i onda sam bil Zaloslen, em 
sam moju Veroniku nada sve ljubil; ati 
sam barem éistom saviestju za liesom iáéi, 
pák onda sam moje diete, Jelicu na ruk*lt



közli slamom. Cigani su se poleg slame spat táti. Raőunati samo tuliko znaju, kaj ono Ncgo jen mora s Gjurom iti —  véli
légii, da ei malo poéineju, pák onda pojdu dete, koj v drugi razred hódi. —  Za öve Tomaä —  za vekőu sigurSéinu, kaj nas nebi
dimu. Ali siromaki su zanavéke zaspali. se trudiju —  как smo spomenuli —  nekoji on vkanil. Morti bi odiSel dimo po cukora,
Drugi kad su isii mimo njih ljudi, su nje uéitelji, ali zabadav. —  NaSi strici se ncda- onda nevalja vadlinga. Ako pák nedonese
spazili mrtve zmrzli su se. ju v podlogu. —  Véé je pretrda glava za cukora, onda je yes stroSek, kaj do ve imamo

__ jednoga fti£a su prijeli. StraS- Havuk, pretrda ruka za pero, zato rajsi os- Gjurov, mi niti jen filler neplatimo. —  No,
DOga neéemurnoga tolvaja su prijeli öve taneju tak, как su je. —  No, naj njim bu. Gjura, bu dobro tak?
dneve v Budapest varaáu Polanések Oszkár —  Ako njim je bolje tak, naj si ravnaju Dobro! —  odgovon Sálén smejué i
zvani devetnaist Ijét staroga kelnara. Toj svoje stvari, как razmiju. —  Uéitelj se reSi nafrée si brke.
magarec gde hotel krasti i tolvariti, ondi je jednoga truda, kojega bi iz srdca rad spu- V drugim hipu vet ide Gjura s Dob-
donesel jedno prazno pismo. Svigder je roz- nil za rad puka, a púk se naj vuéi nadalje rovoljec Imbrom v Stacun, gosponu Herkules
vonil i onda je dal prek lista dekli ali slugi po svojem kvaru de bi ga abece oslobodilo JoZeíu, koj éuda da na svoje gospodarstvo.
da naj da hitro prek gosponu. Dok je dekla od neprilike. Bog oslobodi, da bi mu Sto rekel: gospon
doli dodla zatoga je véé vprvu hiZi sve —  Kuliko zbiracov bu v na§oj Stacunar, nego gospon Herkules ili gospon
IjepSe stvari spokral i odbeZal. Так je vkral varm egjiji? Poleg novoga zakona za zbi- trgovec.
Hetes György opera pesmarnika, Nedecky ranje orsaCkih novin bu v Zalavarmegjiji Za Cas dojdu pod obiok gospona Her-
ödöna sudca. Njemu je bil kakti jeden po priliki 80 jezer zbiraéov, koji zastupaju kuleSa.
gazda, koj z ovom okradjem opravom trguval. 126 jezer 200 votumov. Jeden votum bu Sálén Gjura poruZi po obloku i véli:
Na priliku jedna kabanica koja je vredna imelo 39 jezer 400, dva volume 35 jezer i Gospon Herkules, naj se najenput sta
bile jezero Sest korun a on ju je za Sest- tri votume 5 jezer 600 zbiraéov. neju!
naist dal. Ali ipák je negda táj vtié dojSel ----------------  . §to je to? —  zahrumi neáéi v hiZi.
ne zanke. Njega su zaprli vreSt i njegovu K ra m p a m p u lin . Naj se staneju gospon Herkules, ne je
íenu koja je dobro znala za sve. áalen Gjura se zabavljal svojimi prija- dobro*l . . .

— Analfabéta. Kaj je to za reé? —  telji *k diSeéemu ruZmarinU« zvanoj krómi. . .. . . , , * 8 1 ?orl .rg°hV?<j . Z p° 8’
bi pitali opet naSi éitatelji. —  Morebiti kakSa Jen i drugi tira Salje pri kupiéi vina. Koj * ’ . . ,  . ?* . na razju 1 1 ’ vu ge
zvér, koja poZdere nevoljúoga Coveka. Ili bolje zna lagati, vu veksim je poStenju. л. e . n°_^ U, ...
nova masina, koja bu po zraku vozila ljudi Proli zadnjemu bi radi krampampulija ku- ~ 0 j e 0 pl a sf * ?'
od jednoga sei a do drugoga. Ili kakov pozoj, háti, ali né ga cukora. — PoSle jednoga, D 7' u 0 8ovon bjura. 
kojega garabonciaSi tiraju med obiaki, da poSle drugoga v Stacun, ali svaki s praznom J*. , a.í, 1 ra 1 8 ,r? et!om *.ak ke8I,\°
nedonese к nam toéu. Ili kaj je to! -  Niti rukom dojde nazaj. Zaprti su Star,mi, véli Naj dojdu van nekSi bes njim je Sta-
jbdno,niti drugo. To su vám oni ljudi, koji jen i drugi, a niti jeden Stacunar te neée stati. Cl,na P° ^ a.’ .. , 8 Z»\Unaj °dgovor.
naopak drZiju knjigu da oéeju éitati. -  Vi- Ah, hodte nekam hempe -  véli Gju- ,  ,Huh’ d\ il bub? ?  devel8t°  devteldes,el
diju nekaj érnoga na bélim, ali neznaju, kaj ra —  kaj bi Covek na vas kaj nalagal. ut;V® J®zê  ze emh piSkorov das ist merk- 
je to. —  Neznaju ono, kaj se vuéi 6 lét átéri se vupa s menőm vadlati —  véli wurdlg’ Sapperlott hm und herr, wo ist
starodete, da dojde vu Skolu, de vuéi: abece, Gjura — da ja Jonesem cukora i bez toga, me,n re^ °  vf r\ ^ urz UI?d ang’ -chnitelbank,
vudri bábu po Séepce. —  Zalostno da je da bi povedal Stacunaru, pokaj sarn doSel, wass 80 icn jetz machen, 
dosta i takovih. No, ne su svi krivi. Jesu véé mi odpre vrata. 1 v drugim hipu véé ruZiju Stacunska
jedni, koji veliju, da je za staro vreme ne No, z tpga nebu nikajl —  zakriéiju vra a Uprf ju. 86 mf d nÍ'm  ̂ stoÍ'
bil takov red как je denes. —  Hodil je v svi. — I mi smo vprijateljstvu s jednim i gospon Herkules; v lévoj ruki svééa, a v
ftkolu, ki je Stel a dosta je i takovih, koji drugim Stacunarom, ali zabadav. Véé je pol de8n°J .p?k revolver koj stoji évrslo vu ruki
bi mogli dojti do Skole, ali se njim je ne nőéi minulo, ve se niti za tvoju volju véé ka Jj81. na vodl-
poStelo. —  LepSe je bilo riéke pásti, как nestane niti jeden. — Skoda kaj se gibljeS. ! ;e Je 5 o * 7" pila PreslraSeno*
abecinsku knjigu pod pazduhom nositi. — Za pet litrov vinal — véli Gjura. — bina . Uober v̂ Cer “  *m oaj •
То su té ljudi, za kője velimo, da su anal- átéri se vupa s menőm vadlati. . VI ste lo ^ )ura • A de su lo-
iabéte, tojest da nepoznaju slove; neznaju . Ja! i jal i ja! — Kriéiju svi. P° V,’ T ,JI 9U. mi slacuna podkopali?
niti éitati niti pisati. —  Za takove как éu- Samo LaZi TomaS sklimava s glavom . . lakl “J.1,™ P°yem» samo predi mi naj
jemo, su si dali truda nekoji uéitelji, da nje i véli: pftJU dJ e kl!e cukora. Zena je kuma
navéiju éez zimsko vréme éitati i pisati. — Né! Так se nebumo vadlali. Vina smo Pic®k tranc,ki, pák bi rada nekSe kolaée
Ne samo zbog toga, da dojdu do votuma se véé svi zadovoljili, kéemu joS pet litrov. spe a za zu r̂a< me zveCera poslala 
pri buduéem zbiranjem orsaékih zastupnikov, Nego ako Sálén Gjura nam donese cukora, p0 níega’ a!j Ja aam za lo pozabil; zalo
nego da —  как sami veliju —  nebudu mi se zaveZujemo, da kaj god kosta kram- Sl. m,sIl,> ve bum ga kupil, da tak s
slépi tam, de drugi éovek, koj to zna, nji- pampuli, to bu do zadnjega filléra naSe, Za,08ln,m glasom dojdem knjim. 
hovu slepotu na svoj hasén obraéa. Naj- Gjura к tomu nikaj nedoplati. — Valja? . blacunar 9umljivo pogledne na éoveka, 
menjSu karticu ili listeka si neznaju preéi- Váljál — kriéiju svi jednoglasno. a 1 da ,e sPazil> debelu batinu pod pazdu-

_ hóm, mislil si je, ov mora biti na straZi, 
. . . .  . .4. . I , о ’ . . , . . . . . .  kajh samo straZani nosiju sobom batinu; i

nosil i к srdcu pntiskaL On, komu Bog >Tko je zamku podlegel, koja je pro- drugaé kaj bi iskal tak kesno pri mem. —  
diete prikaZe nije nikada posve zapuSéen. uzrokuvala MiSkecovu smrt, da danaSnjeg S tini odpre kiSlu, v séée dve kile cukora
Ali hód za MiSkecom . . . .  Oh! . . .  . dana nitko nezna izvan naSega gospodina zamota ga v papír i da mu prék
Torna sam ja bil krivec!« . . . .  kapelana Ali danas sam moral s tóm govo- Gjura plati cukora déne ga pod ka-

»A kada smo ga spustili a grob, zru- f ' '  bil°  m' je ° dviSf  le4ko P" 8rd™ ,baS P“ ‘- Hvala njim lépa, k’aj su se stall! Leh-
Sila se je njegova slarica mali i moja Je- da" a8’ Jer dana9nj! dan tje faa9 godiSnj.ca, ku nod I stim se odpravljaju vun. 
lica, njegova zarufinica na zemlju, od pre- a ,a .8am Pri*e . ri. e8e ,®° l'n,ab 0I1U ^am idete? pita Stacunar A kaj
velike Zalosti. Ah, -  ja vám dalje nemogu Posl!cdrjJU nf  retnuk 0VJ " u naCm.l Ja znam, ,e s Stacunom? Idemo vun, da pogledaemo, 
pripoviedati t -  Preíalostno je b ilo ........... !« da íe «*°Ja tajn*. ЫЬ kod vas dobro spray- kaj je za falingu .

.. . ..  Ijena. Cuvajte ,JU dokle. budem *,v> a P° Ve vec je né mogel strpeli Gjura, da
»Ja sam MiSkecovu mater posbe k-sebi mojoj smrt. щ pnpov.edajte . . . .  moj. se nebi nasmejal na glas tak da je hrumelo

u m I. Ona je I danas jóé kod nm e . . . . .  dán. su odbrojen. . . . . ----------. Eh, „aj si samo leíeju, véli Stacunaru
pák kada mi viSe krat véli, kako sam joj pr09le godine к vuzmu, kada zvonovi smejuó, naj se nliesa nebojiju Stacun ie 
debar, -  jofl bolj. od njezmog pokojnog veselo navieStaju da je spasilelj od mrtvih céli, как je b.l samo moj kramnamnulin 
mu<a, onda me nekaj prebodne kroz srdce stal, je star! Smidbauer u visokoj starosti se né mogel skuhati Drez cukora zato 
i zatim odmah mislim na premilostivoga preminul te je na sam vuzem leZal na smo doáli sim. 
gospodina Boga u nebu; koj ée ljude skolkah, a sada poéiva na groblju, polag Zbogom! Lehku nőé!
m ilo a tivo  suditi, как je to пай gospodin svoje jóé za Zivota izriéne zelje, tik poleg I dók bi Stacunar Stel preffovorili vcé
kapelan povedal i meni obeéal.« MiSkeca i onde éekaju óba posliednji dán su noéni putniki zniknuli.

»Ali zvierokradica od log dóba viSe onoga yelikoga goreslajanja, kője je KristuS No, tak me joS niáéi ne narezal —  
nisam bil. —  Nikada vide! íz poéetka mi zajaméil rieémi: »Nebo i zemlja ée proéi, zdehne vu sebi i leZe si spat, 
se je teZko videlo zvierokradju ostaviti, ali ali moje rieéi neéu proéi!« Od potlam ga svigdar zimica stere,
je i§lo: Zvierokradica za rnog Zivota viée Em. Kollay. da CuJe ovii réé: krampampulin.
nisam bil!« _________ A .  ,A u fzac  Lexi.



Árverezni kívánók larioznak a becsár 
P O Z O r  S 6 l j c l C Í  1 t r C c l l c i  I 10 százalékát készpénzben vagy óvadékké-

eden paklec pamuka iz ces. kralj. povl. predionice i tkao- pes papírban a kiküldött kezéhez letenni 
nice iz Lubljane, stare vage 10 átrent kao obiőno stoji kod лв npíl,o  4 9  к ßO f 9 9  к 9  Ir 4.0 f  Ь к
mene samo 4 К. 06 fii. ill 2 for. 03 nC., jedan paklec iz- eS PeU ,& ” 6  K. OU I. && К. & K. ftll I. O K .
vrstnog pamuka druge vrsti isto tako 10 átrene stare vage 80 t. és 4 koronát.
Neka nijedan tkalac X S u "d . 5i aabavi kod Vevö. amennyiben a becsáruál maga-
mene pamuka. Íz varaidinske tvornice: platno za plahte i Sübb Ígéretet tett, köteles nyomban Százaléka
К i .^ UP1Pa ^ V “ rar l8Ä . ^ 4 r Ä  Й К  szerint megáUapitott bánatpént általa Ígért
Preporuőujem svoje bogato ekladiáte manufakturne robe kao ár Ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha
K Ä l Ä i Ä Ä  ezen kötelezettségének eleget nem tesz. ige- 

koiica za novorodjenőad. rete figyelemén kívül marad és az árverés-
Varaidinska jeftinoéa. Trgovaőka kuéa (Waarenhaus) ben, mely haladéktalanul folytatandó, részt

L A Z A R  D E U T S C H , I nem vehet.
Franjevaéki trg br. 6. — Telefon br. 42. Ha az árverés folytatásában senki sem

309 1 -»  * tesz újabb ígéretet, előbb azonban más is
-- --------------------- -------------- — árverelt az ingatlan az által illetőnek több
4088/tk. 908. Árverési hirdetmény. Ily árveralő közül a legtöbbet ígérő által 

A csáklornyaikir. járásbíróság közhírré- megvettnek jelentendő ki. Ha ez az ígéret a 
teszi, hogy Wollák Rezső csákto»nyai becsárat meghaladja az előbbi pont rendel-
ügyvéd által képviselt Kutnyák Imre pap- kezésci alkalmazandók, 
hegyi lakos végrehajtatnak Iliás János pap- Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
hegyi lakos által képviselt kisk. Vurusics részletben mégpedig az elsőt az árverés jog- 
Francziska Elek Jozsefa és nkoru Vurusics erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt, 
Mária paphegyi lakos végrehajtást szenve- a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, a har- 
dettek elleni 188 kor. és 188 kor. tőkék és rnadikat ugyanattól 45 nap alatt minden 
jár. iránti végrehajtási ügyében az árverést egyes véielári részlet után az árverés nap- 
a végrehajtási törvény 144 146 §§-ai alapján iától számítandó 5*/« kam. együtt az érve- 
elrendelte, minek folytán végrehajtatónak rési feltételekben meghatározott helyen és 
188 kor. tőke ennek 1906 január 1-től járó módozatok szerint lefizetni.
5%  kamatai 29 kor. 90 fillér per, 14 kor. Csáktornya, 1908. okt. 29.
60 fill, végrehajtás kérelmi mégis 188 kor. Qr̂ /Qnc .--------- 7  . ; - -------------
tőke еппек 1 9 0 8  év. januar í-tői járó 5%  düy/v,UÖ- Árverési hirdetmény.
kamatai 36 kor. 90 fill, per 14 kor. 60 fill. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
végrehajtás kérelmi 26 kor. árverés kérelmi évi LX. t. ez. 102. §-a érlelmébeo ezennel 
és a még felmerülendő költségekből álló közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. já- 
követelése kielégítése végett a nagykanizsai rásbiróság 1908. évi Sp. II. 434/3. 433/3 
kir. tszék és a Csáktornyái kir. jbiróság ke- sz. végzése következtében dr. Hidvégi Miksa 
rületéhez tartozó s a VI hegykerületi 37 ügyvéd által képviselt Graner és Csaka- 
sztjkvben 162 hrsz. ház és udvarnak kisk. turner cég javára Vinkovics Adolf és társa 
Vurusics Franciska Elek Jozscca és nkoru ellen 200 kor. és 200 kor. s jár. erejéig 
Vurusics Máriát illető fele 326 kor. b°csáron 1908. évi szeptember hó 26-án foganatost 
az u. o. 37 sztjkvben 161 hrsz erdő gyű- tolt biztosítási végrehajtás utján lefoglalt s 
mölcsös és szántónak ugyanazokat illető fele 968 koronára becsült Vinkovics Adolf £s 
része 220 kor. becsáron az u. o. 2240 Prelozsnyák Istvánnál: üzleti felszerelvények, 
sztjkvben 154/14 hrsz. szántó egészben 24 rövid áru, fűszer áru, 1 kanca ló, 1 kanea 
kor. becsáron, az u o. 240 sztjkvben 154/21 csikó és 1 szekérből álló ingóságok nyil- 
hrsz. gyümölcsös 58 kor. becsáron, az u. o. vános árverésen eladatnak.
2240 sztjkvben 54/22 hrsz. erdő 40 kor Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já- 
becsáron VI. Hegykerülel község házánál rásbiróság 19Э8. V. 576 és535/2 számú vég- 

1909. évi január lió 25 napján 1  a. 10 árikor zése folylán 200 és 200 kor. tőkkövetelések 
Wollák Rezső Csáktornyáttifc>véd vagy he- és ezek járulékai eréig biróilag már magál- 
lyeltese közbejöttével megtartatná nyilvános lapított költségek erejéig Miksaváron leendő 
bírói árveréseu eladatni fog. eszközlésére

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 1908. .«i december hó 21-én délelőtt 10 érakor 
amennyiben a VI. hegykerületi 37 sztjkvben határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- 
161 az u. o, 2240 sztjkvben 154/14. dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
154/21. 154/22. hrsz. ingatlanok a kikiáltási meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
ár 2/3-ánál az u. o. 32 sztjkvben 162 hrsz. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb, készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
árban eladatni nem fog. I becsáron alul is el fognak adatni.



A varaZdini szövőgyárban Vu varazdinskim fabriku za
mig a készlet tart I tkati

gjpapotezővctefe dók zaliha drái.

darabonként is pamucna tkantna
olcsó áron kap- komád i po komadu

h a t ó k .  za fal cönu se dobivá.
)13 1— 1

W W W  W W W W W  W W W  W W W  w w w w

V  Karácsonyi és újévi
ajándéknak

alkalmas: díszművek, ifjúsági iratok, képes

könyvek, albumok, egyszerű és díszesebb 

kivitelű imakönyvek, levélpapírok közön

séges valamint díszes dobozokban, úgy

szintén művészi kivitelű képes levelező

lapok nagy választékban k a p h a tó k :

físcnd fűlöp (Strausz Sándor)
^  könyvkereskedésében *

Csáktornyán.



Gabon» árak. —  Cie ал titka.
mmázsa __ 1 m.-cent, j kor fill.

Búza Páenica 23 00 —
Rozs Нгй 18.00—
Aipa Jeőmen U4.50—
Zab Zol) |l6*00—
Kukoricza uj Kuruza nova ;13 75—
Fehér bab uj Grab beli 14 50—
Sárga bab * 2uti |l3 50 —
Vegyes bab * zméáan 13,00—
Kendermag Konopljeno seme 18 00—
Lenmag Len 122 00—
Tökmag KoSöice 126 00—
Bükköny Grahorka |17 00—

l 1l Fischkandel Leó szűcs |
l VARá ZDIN, VIDOVSZKI-TÉR 4. -------т  1
í Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy Berlinben f i
r e szakmában töltött 15 esztendő után fenti helyen levő saját házamban 9  
í önnállósitoltam magam. 9
t Készítek mindennemű szőrme-boát, utazó- és városi bundát, lábzsákét, Я
к úgyszintén női kabátot mérték után. Bármily javítást, általában e szakba vágó Я 
b minden munkál elvállalok és lelkiismeretesen és jutányosán végzem.. . f i
5 Elvállalok mindennemű szőrmeárut szakszerű nyári megőrzésre, melyekért fi
j  megfelelő anyagi felelősséget vállalok. S
Í Legmagasabb áron veszek mindennemű vadat. Я
C A legpontosabb kiszolgálást biztosítva, kérem minél számosabb meg- Я
J bízásaikat. Я
J Teljes tisztelettel Я

I 887 4_r> Fischkandel Leó szües. |
ь ____________________________________________________________________ f -Л

t Bővebb felvilágosítást ad szívességből Csáktornyán : Я 
5 Masztnak József, Kossuth Lajos-utca 13. Я

Csáktornya Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság Csáktornyán. 
É r t e s í t é s .
Tisztelettel értesítjük, hogy 1909. évi január Ъ-ával megnyitjuk hetibetét Hm- 

ietágunk IX, csoportját, amelynél:
hetenkint legalább 1 k o ro n a  (— egy részlet) fizetendő; 
a befizetés 184 h é tre  terjed:
a 184 h ét lefolytéval minden 184 koronával befizetett részlet után 900 korona  

fizettetik vissza ;
a Í6  koronát kitevő különbözet a befizető kamatja, a mely <5 -* /*-ee kamatozásnak 

felel meg \
ezen kamatnak tőke-kamat adóját az intézet viseli;
minden 1 koronás heti befizetéssel 2 00 koronáig terjedő kölcsönelőleg kérelmezhető

adóslevélre;
100 korona kölcsönelőleg után hetenkint 14 fillér kamat (=7'28°L) fizetendő; 
a kölcsönvevő előlegét barmikor is visszafizetheti, a melylyel további kamatfizetési

kötelezettsége megszűnik;
elköltözés, elhalálozás s egyéb körülmények következtében is leszámol az intézet 

anélkül, hogy a befizető kamatveszteséget szenvedne;
beíratási dij s költségek nem számíttatnak s vidéki befizetők részére postát akarók- 

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

lev él Heg közölni, ahol is egyéb felvilágosítások is készséggel nyittatnak.
890 4 - 6  ,
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