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A mihfíl Aliink I erősödésének, a magyar faj supremáciáját történjék. Mert Hadik a kereszténység szol-
* * * előmozdító népességi szaporodásnak mielőbb gálatában elesett magyar vitéz, hős had-

Mindenről beszélünk, politikáról, lársa- való fellendülését. vezér, kiről egész legenda alakult ki és él
dalmi rendről, színházról, művészetről, il- De legelsősorban olyan intézkedésekre a nép nyelvén. Volt lehat valaki Hadik 
lemről, illetlenségről, élelmességről élhetet- v»n szükségünk, hogy a lekötött földterü- gróf s kötelességünk, hogy halála után őt 
lenségről, szóval mindenről, ami érdekel s letek felszabaduljanak. El kell törülni a megillető tiszteletben és kegyeletben része- 
közben elfeledkezünk arról, ami a legfon- latifundiumok elidegeníthetetlenségének jogát, sítsük.
tosabb, arról, amiből élünk, vagy jobban Adjunk alkalmai az eladósodott latifundium g mjnt legújabban értesültünk, a Hadik 
mondva arról, a miből koplalunk. birtokosnak, hogy jó áron túladhasson azon mumja megmentésében kifejteit tevékenység

Mindent alaposan megvitatunk, gyűlé- a hatalmas földterületen, melynek mívelé- a közönség egyhangú szimpátiájával s lel- 
seket tartunk, ankélezünk, sőt utána ban- S(!*re sem elegendő anyagi tőkéje, sem ele- kesedésével találkozott Alsólendván és egész 
ketezünk s ezalatt országunk munkásnépé- gendő fizikuma nincsen, hogy azt felülvizs- környékén.
nek javarésze kivándorolni kényleien e gálja. Egy létesítendő Hadik-alapra a gyűjtés
hazából, mely száraz kenyérnél egyebet Engedjük meg a kötött birtok urának, J J J ,,  3 „ sjker elmaradhatatlan 
nem tud néki nyújtani. Az ország lakosainak hogy ha legalább ő kívánja, birtokát elad-
nagy százaléka esik évenként martalékául hassa. Megszűntek már azok az idők, mikor * * *
e gyógyíthatatlannak látszó rákfenének, a az országnak szüksége volt bizonyos nagy Népoktatatásügyünk a meghozott nagy 
kivándorlásnak. családok léteiének biztosítására. Ma már áldozalok árán, el kell ismernünk, nagyot

S miért mindez? Mert semmi figyelmet nincs szükségünk nagy bandériumot kiál- fejlődőit. Nemcsak tanítóink anyagi helyzete 
annak, a miből élünk, nem szentelünk. Utó főnemesekre. Az állandó katonaság, ha javult, iskoláink száma is megszaporodott, 
Másod’ sőt harmadrangú kérdések fölött egyáltalában szükség van fegyveres haderőre, kényelmesebb épületek emelkedtek, sok 
parlament s társadalom napok, hónapok, — megvéd bennünket minden külső és mindenféle intézkedéssel a tanítás sikere 
söl évek hosszáig elvitalkozik s az iminens belső ellenségtől. S így a latifundiumok biztosíttatott De mi tűrés-tagadást még nem 
érdekeket védő dolgok ezalatt elpihennek, e*»0 és legfőbb létjogosultsága már réges- vagyunk ott, ahol lennünk kellene. Sok 
a munkás nép pedig messze távozik hazá- régen megszűnt, az elmúlt szép idők mohos helyütt nagy a szegéuység, de még több 
jálól, idegen országok érdekét védő mun- emléke csupán. helyen át indolencia az oka hogy a hozott
kára használva fel, tetlerös megbízható kar- Ha földet tudunk adni a löldéhos ma- törvények gyümölcsei nem érlelődnek. Iskolai 
jukal gyárnak, ha adunk lerületel, hol lefies mun- épületeink rozogák, a gyermekek iskolalá-

A nép érdekeit szolgáló intézményekre kaerejét kifejtheti, hol jövője biztosítva lesz, togalása elhanyagolt, a lakosság nembánom- 
senki sem gondol. El vagyunk foglalva akkor megszűnik majd az a kivándorlás, »ága nagyfokú. Szóvá kell még idő, míg a 
túlontúl nevetséges közjogi vitákkal,- ame- mely erőtlenül országunkat, bármily nagy is törvény intenciói beválnak s tiszla szemet 
lyeknek meddő, haszontalan időlecsérlése a fejlődése más téreken s akkor majd nem arathatnak a népoktatás mezején. A leglöbb- 
ío tilos és gazdasági szempontból elsőrangú kell aggódnunk azon. vájjon lesz-e nemze- szór azonban az eredmény jelenségnek a 
intézkedések megtételét hátráltatják. dék, amely gondoskodik arról, amiből eglől.b oka az, hogy az iskolák felszcrelet-

A magyar ember kivándorlásának, a élünk s nem kell majd nekünk is utánuk lenek, nem állanak ,i tani ló rende kezésére 
nehéz megélhetési viszonyoktól eltekintve, vándorolni idegen hazába! azok ** Р̂ .к̂ ок’ melyeket a tananyag
elsősorban a földéhséa az oka Az eeész _______  megértésénél felhasználhatna. S ezt a legtöbb

и . esetben az iskola fenlarlők szegénysége idézimagyar Alío dón talpalattnyi fo det sem ta- _ .. ... , r  . 1 ® ..
Sálunk inelvet hármilv oénzen is meg M pO 'fip 'V flW k el°- Pedlg ezen konn*en lehelne se8i,enIaiunk, melyet bármily pénzen is meg MegUg.V e ie se K . A jobb viszonyok közölt lévő iskolák sok-
lehelne szerezni. Latifundiumok, papi bír- „ ., , 1 .. . , ,___ ...
.Okok, nagybirtokok képezik annak java- Nagy mozgalma, indított meg az .Alsó- szór kerülnek abba a helyzetbe, hogy ű 
részét S ezek vagv egyáltalában okiratilag lendvai Híradó» és .Magyar Paizs» az felszerelési kapnak, a kopott taneszközöket, 
el nem adhatók Vaav^olv nagy lökések alsólendvai Szent-Háromság kápolna egyel- rongált padokat kiselejtezik Nem lehetne-e 
kezeiben vannak hoav azokból való meg- dugott, sötét fülkéjében levő régi múmia a kiselejtezési olyformán eszközölni, hogy 
szerzésnek n T  csai I reménységé sem érdekében. Legjobb tudomásunk szeri,,, már ezeket a kiselej.ezelt tárgyakat sanyarúbb 
sugárzik a migvar füldmlvelő felé 8 hosszú évtizedek óla a legnagyobb elha- viszonyok között tengődő iskoláknak aján-

" Ez tehát* sarkalatos okozóm a túlságos nyagoltságban piszok és egerek társaságában dékoznák oda. A kiselejtezett eszközök ér- 
nagy kivándorlásnak melynek statisztikai PU»zlul olt gróf Hadik Mihály holtteste. Va- tékesilése csekély, majdnem semmi haszon- 
adaLk^Meriné^a^Írországunk a legnagyobb lamikor egyházasbük, Dervarics Kálmán nal nem jár, mig általuk az elhanyagolt 
százalékát nvuiló szállilóia ' e8ész cikh»of°zat°t közölt a legkisebb ke- iskolákban új erőt öntenénk, mely ideig-

A vfszonyok rosszabbodása, a pénzérték ^eletet is nélkülöző Hadikról. Sőt mozgalom óráig életképessé lehetne a tengődő ,s- 
devalvációja, természetszerűleg maga után to indult meg a múmia szentté avatása, v. kólát ,s. 
vonla a kivándorlás nagyobbodását De a ülendő megbecsülése érdekében.
megélhetési viszonyok megnehezülése egy- Valami Hadik Gusztáv gról 1864-ben Mull szamunk kozölle Zalavármegye
ben a m unkabérek emelkedését is maga lépéseket is telt, de nem tudjuk miért, miért törvényhatóságának Deák Ferenc-féle pályá- 
után vonta s így ez az ok sokkal kevésbé nem — II. Hadik Mihály gróf és hadvezér zatál, mely julius 31-én jár le Az ösztön
járult hozzá a kivándorláshoz, mint inkább boltteste még ma is ott sínylődik százados díjat egyik olyan zalavármegyei fiúnak Ítélik
a fennebb említeti földéhség s annak ki régiségek és ócskaságok közöli, a kápolna majd oda az augusztus havában megtar- 
nem eléuíthetése sölét kamrá)ál)an- tandó rendkívüli közgyűlésen, aki tanulmá-

S ahol a bajnak kúlforrása van, ott * * * nyait valamelyik főiskolában folytatni fogja,
kell azt gyógykezelni is Ha mi majd töb- Pedig hát Hadik gról mindenképen Az ösztöndíj elég tekintélyes összeg, mert
bet foglalkozunk azokkal, akikből élünk s mcgédemli, hogy mosl századok múltával, 28430 59 К kamatjának felel meg. Bizonyára 
több alkalmat adunk nekik arra, hogy köny- ha jó későn is, a társadalom lelkiismerete szép segítség lesz annak, aki megkapja, 
nyebben megszerezzék azt, amiből élnek, megszólaljon s ha egyéb okból nem is, Folyik is a küzdelem érte ahogy ez ilyen-
akkor talán remélhetjük a magyar társadalom tisztán hazafias kegyeletből, érdekében valami kor szokás Ügy halljuk, hogy a törvény-



hatósági bizottság tagjainak tekintélyes része a -  SabatUigolásoK « '  kwM' érték"
stipendiumot Borbély György ..laegerszegi Ságnál. A helybeü kir. J^,bin5^ n á l az lelel _
főgimnázium, tanár fiának raándékoz.k jut- .de. «badsá^teok • ' «  u . * ,,l¥irds tiazl, vo|t Csáktornyái
tatai, aki a Zalaegerszeg. fög.mnázmmnak le™«*:. Le.itíerör*ve»ete ' t  hó 11 én tartolla a
szorgalmas, tehetséges növendéke vott s az ‘ »“в- 2-án,, S ) k ^  9ZOtaok. róni. kalh vártemplomban egybe-
idén érettségizett Nem iáménak а ftjl. de ИЫа. bíró súg. 4-én kezd.k meg b Volenlik Bírta kisasszonnyal,
azt hisszük, hogy ebben az állásfoglalásban terjedő szabadsagukat. Dr. Bakos beza ja Kelesei vo k kj4iiitáea Hor
'em kizárólag a fiú arr.valósága szolgál rásbtrónak jul. 31-én lejár a szabadsága és - A «grába magyarok któlMása Hor

s a r r ®  s £ S * í i; í£  
s H r íiS b  sása** —
csík mint tanárnak vannak érdemei, de -  A mérnöki munkálatok, -  melyek papíron, selymen, faanyagon porce lánon ;
mint T  Magyar Paizs szerkesztőiének is. A tudvalevőleg május ha válói kezdve most is szobrok, fafaragások s egyéb dtszmdlárgyak 
Z én y h a tó sá g  bizottsági tagok jóindulata serényén folynak, -  ez idő szerint már bármilyen anyagból I;; eredet._ fénykepfelve- 
tehát némi honorálása “kar ezzel lenni an- oly előre haladt stádiumban vannak, hogy telek, szalma, gyékény, faháncs-fonások ; 
nak a rajongó lelkesedésnek, fáradhatatlan a város részletes felmérésének már több égetett díszítő tárgyak bársonyból, selyem- 
kitartásnak, melyet ez a hazafias tanár a mint */.-da elkészült. Igazán dicséretet és bői vagy fából; szén, krélarajzok, paszlellek, 
magyar ipar megvédelmezésében, a Magyar elismerést érdemlő módon végzik kora reg- rézkarcok. A kiállításon kizárólag csak ma- 
Paizsban évek óla lankadatlanul lolytat. géltől, úgyszólván szünet nélkül késő estig gyarok vehetnek részt 8 “zt_ r Дк?

H e t i  k r ó n ik á s ,  a fiatal mérnök urak esőben, szélben, forró magyarságnak nyitják meg. Először с. а к 
===== 1 ' napsütésben, sárban, porban ezen szép látni akarják az erőket, kitapasztalni óhajf-

— A népkönyvtár mindenki számára munkálatol? me|ynek ügye évek óta felszínen ják, hogy magyarjainknak eléggé kifejlődött-
ingyen nyitva van minden vasárnap délután tartolta a ’ vár03 uiCaszabályozása és lejt- e már az ízlésük, vannak-e nekik művészi 
V.2— 7*3-óráig a városházán. mérése iránt érdedlődők figyelmét. Még ambícióik s elég erősek-e már a tehetségek?

1 7  - T~A XT тл 1? T ТП7 mindig 4-en vannak a munkálatokkal ellog- Ha a művészi erők kiforrnak s magyarjaink
K U b U J N r & L b l V .  ialvÄi kik közül hárman a tényleges méré- Ízlése majd a legmagasabb fokot is elén,

-----  seket eszközük. Értesülésünk szerint aug. akkor a zágrábi magyarok a horvátoknak
— A Csáktornyái leányinternátus. Dr. 1 ével egyikük ismét a központba vonul s a nagy nyilvánosság előtt is megnyitják

Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelőnek és az itt maradók körülbelül aug. közepére el kiállításuk kapuit, hogy a szépművészet le-
Pataky Kálmán igazgatónak buzgó kezde- is végzik a külső munkálatokat. A külső bilincselő varázsával elismerésre késztessék 
ményezésére a leányinternátus megnyitása munkálatok te jes befejezése után az állan- a mindenütt és mindenben politizáló horvát 
szeptember 1-ére engedélyeztetett. A polgári dóan Csáktornyán tartózkodó főmérnök és túlzókat, hogy meggyőzzék őket a «barbár» 
leányiskolával kapcsolatos áll. leányinter- 1 mérnök a teljes 4 hónapig tartott s egy- magyar termékeny leikéről, tudásáról, j<>- 
nátus elhelyezésére a vallás- és közoktatás- szerre 3—6 mérnök által végzett komoly Ízléséről s mindama tulajdonainkról, amik 
ügyi minisztérium a polg. iskola közelében munka végeredményeként megszerkesztik bennünket ma már a kultur nemzetek so- 
tekvő özv. Szakonyi Zsigmondné Wlassits Csáktornya nagyközség eddig nélkülözött rába emeltek föl. Az agilis, tevékeny Zágrábi 
Gyula-utcai házának emeletét bérelte ki, autentikus térképét. A másik, szintén igen Magyar Társaskör ezen elhatározásával meg
ából szórakozásukra és a szabad levegő fontos és régóta vajúdó mérnöki munkálat mulatja, hogy a maga elhagyalotlságában 
élvezése céljáfel tágas udvar és szép nagy a lejtmérés, még A részletes felmérési miirí- niint kell életjétt ádríí magáról egy a nem- 
árnyas kert is rendelkezésére áll a nővén- kálatok teljes befejezése előtt, körülbelül at zetiségek közé szorított magyar egyesület- 
dékeknek, tehát a jó egészség követeimé- ősz elején szintén valóra fog válni. A lejt- nek. A zágrábiak az elsők, akik ezen a 
nyeinek is minden tekintetben megfelelő mérési munkálatok, a pontos felmérések téren ilyen eszközökkel iparkodnék tiszte- 
helye lesz az internátusnak. A növendékek után, egy hétnél alig vesznek több időt letet és becsületet szerezni nemzetünk 
fölött állandó és a leggondosabb felügyeletet igénybe. Befejezésül a községi elöljáróság nevének azon a földön, ahol oly nagyon 
kél komoly, előkelő művelt úrinő, a Beze- meghallgatásával s óhaja szerint a főmérnök szerelnek bennünket félremagyarázni és meg 
rédy nővérek fogják gyakorolni, akikben az utcák szabályozási t<*rvét állapítja meg. | nem érteni. Magyaros szívvel köszöntjük 
mindenféle garancia meg van ahhoz, hogy — Althán kori lelet. Hajas József mi is a zágrábiakat annál is inkább, mivel
ezen nagy szükséget pótló nemzeti intéz- szállótulajdonos nagyobbszabásu építkezést az ő ügyük a mi ügyünk is, az ő fáradó 
ményl felvirágoztassák. Örömmel is konsla végeztet telkének Kossuth Lajos-utca felé zásuk reánk magyarokra is fényt fog árasz- 
táljuk, hogy az inlernálus iránt mindenfelé, eső részén. A lundamentom ásásnál a mun- tani s azért felhívjuk mi is olvasóink 
úgy a muraközi, mint a horvátszlavon- kások érdekes régi csatornákra bukkantak, figyelmét, hogy a Zágrábi Magyar Társas 
országi szülők részéről igen nagy az érdek- melyek a földszinétől mintegy 2 méterrel kört zajtalan, de tevékeny munkásságában 
lődés. A felvételi határidő augusztus hó 1-én feküsznek mélyebben, bolthajtásosak s való* vegyék észre s hallgassák meg a kérő szót, 
jár le, de már is annyian jelentkeztek, szinüleg ezelőtt pár száz évvel voltak hasz- ha netán haza-haza felé röppen a szlávok 
miszerint intézkedni kellett az iránt, hogy nátháiban. Ugyanitt, a munkások egy asztal- tehér városából.
ne csak 12, amint eleinte tervezve volt, tábla alakú, domborművű, öntött vasból — Panaszok a temetői Út miatt. A 
hanem az internátusbán ennél több tanuló készült címerre bukkantak. 8 munkás, csak temetőbe vezető Széchenyi-utca törvényha- 
is elhelyezhető legyen. Nevezetesen pótföl- nagy erőfeszítéssel tudta kiemelni a nehéz tósági út. Két oldalt a temetőig az út mel- 
terjesztés tétetett a vallás- és közoktatás- dinert. Súlya 395 kg. Az érdekes leletről lett troloár vezet. A megyei út is, meg a 
ügyi minisztériumhoz, hogy özv. Szakonyi Darnay Kálmán, ismert régiségbúvár azon- gyalogjáró is, mely utóbbi a Szépitó Egye- 
Zsigmondné házának földszintjén a nővén- nal értesít tetett. Véleményünk szerint Althan sütet gzndjaira bizatótf, a nagy (orgalom 
dékek ebédlő terméül még egy tágas szoba dmer a lelet. Erre enged következtetni a következtében megérett az alapos javításra, 
kibérlése is engedélyeztessék. Az engedélye- középen levő törött oldalú A betű és a újraépítésre. A vármegye nem is zárkózott 
zés biztosra vehető s ennek következtében vele combinált T betű. A zárda-templom fő- el Csáktornya kérése elől s 18.000 K át 
legalább 16—16 tanulót lehet majd elhe- oltára fölött levő Allhan-Pignatelli egyesített áldozott az út rendbehozatalára. A véletlen 
lyezni, mert így az emeleten levő helyisé- diner első felében ugyanezen betüalakzat szerencse a vármegye kezére is járt azáltal, 
gek csupán háló szobákul használtatnak fel. látható. A lelet felső részén levő hercegi amennyiben egyideiüleg áll. útépítés is loíyik

— Zalavármegye törvényhatósági bi- korona Pignatelli jelleg. Tudvalevőleg az városunkban, — a kereskedelmi minisztérium
ZOttsága f évi julius hó 27-én délelőtt 10 Althanok grófok voltak s állítólag a Nagy tulajdonát képező gőzhenger elvégezte ta- 
órakor Zalaegerszegen, a vármegyeház gyű- Károly korában élt Than grófi családból posó munkáját a megyei úton is. Azonban 
léstermében rendkívüli közgyűlést tart, származtak. Than Ditmár gróf 1197-ben az öreg gőzhengernek eszébe jutván a «Nem 
melynek tárgyátképezi: A balatonparti vasút Lipót osztrák herceggel a Szenlföldön járt.1 lehet kél úrnak egyszerre szolgálni* köz- 
segélyezésére megszavazott összegnek kölcsön Katonái All-Thannak (öreg Than) nevezték mondás, fölmondta a szolgálatot a munka
útján leendő felvétele. s így maradt meg a családban e név s közepén s így a megyei úton nem leh**t

— Áthelyezés. A m. kir. igazságügy- címerükben Az A és T belük kombinációja, gyalogszerrel járni. A megyei út mindkét
miniszter Jabrecky Flóris letenyei kir. járás- Althan Mihály János 1721-ben Muraközt széle a trotoárig cementből készül. E szé-
bírósági lelekkönyvvezetöt a perlaki kir. ja- kapta királyi adományul, aranygyapjas lekhez kell a községnek a gyalogjárót
rásbírósághoz helyezte át. vitéz és Zdamegye főispánja volt. Való- hozzáépíteni. Itt a 2-féle építkező munka-

<



beosxtása miatt van panasza azoknak, kik 
akár üdülés, akár munkakeresés miatt ke
resik, vagy kénytelenek fetkereani a temető 
télé vesető utat. A vármegyei vállalkozó 
az úttestből levágott főidet a régi gyalog
járó felemelésére leendő felhasználás végeit 
átadta a Szépítő Egyesületnek. A földhá
nyások teljesen elzárják a tratoáron is a 
közlekedést. A Szépítő Egyesület érthetetlen 
okokból a munkájával ez ideig késik. Érte
sülésünk szerint a község már eljárt a 
Szépítő Egyesületnél e dologban s reméljük, 
hogy rövid időn belül nem lesz oka sen
kinek az eddig tényleg fennállott jogos pa
naszkodásokra.

— Új házszámtáblák. A nagyközség 
belterületének most folyamatban levő fel
mérésével kapcsolatban, a község minden 
egyes háza új házszámtáblát kap. A ház
számozás igen észszerűen, minden egyes 
utcánál 1 -től kezdődik. Egyik oldalon a 
páros, másik oldalon a páratlan számokkal, 
így egyszersmindenkorra vége a zűrzavaros 
házszámoknak, mely zavar folyton növe
kedett, mert eddig bármely helyen s utcá
ban épült új ház a folytatólagos legnagyobb 
számot kapta. A házszámtáblák mindegyikén 
rajta lesz az utca neve, alatta az új ház
szám. Értesülésünk szerint a csinos, pléhből 
való táblák az elöljáróság által egyik fel
vidéki hazai gyárban már «► eg is rendel
tettek.

—  Búcsujárás. A muraközi nép nyári 
búcsujárásai a horvátországi Mária-Bisztri- 
cére megkezdődtek. E helyen is felhívjuk 
a búcsusok vezetőit s a velük előzetesen 
érintkező papságot, figyelmeztessék a búcsujá- 
rökat,hogy hazajövetelük alkalmával az idegen 
jelvényekkel való tüntetéstől tartózkodjanak, 
nehogy a tavalyi sajnálatos esemény meg
ismétlődjék s a hatóság. jogQ& , £s. erélyes, 
<le rájuk kellemetlen intézkedés által figyel
meztesse a különben jóindulatú búcsusokat 
egy kis törvénytiszteletre.

—  Lovassági gyakorlatok vidékünkön. 
A helyben állomásozó uhlánus ezred 6 . 
százada a napokban Zágrábból Csáktornyára 
érkezett, hogy a mi ulüápusainkkal a beji- 
cai gyakorlótéren és a környéken lovassági 
hadosztály gyakorlatokat végezzenek. A 
gyakorlatok f. hó 2 2 -étől 29 eig tartanak. 
Az ideérkezett zágrábi 6 . század az annexió 
idején Moslárba vezényelt s még most is a 
mostári helyőrségben elhelyezett uhlánusaiu- 
kat pótolja.

—  A tartalékosok családjainak segít
sége. A minisztertanács határozata követ
keztében a belügyminiszter sürgős rende
letet bocsátott ki, a közelmúltban Boszniá
ban, Hercegovinában és Dalmáciában visz- 
szalartott póttartalékosok és behívott tarta
lékosok segélyre szoruló családjainak össze
írása végett. A jelentkezés végső határidejét 
e rendelet 1909. julius 31-ben állapítja meg. 
Aki e határidőn túl jelentkezik, a pótösz- 
bzeírásba fog felvétetni.

—  A gözgepkezelök és kazánfűtők leg
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban aug. 
hó 1. napján d. e. 9 órakor a Sopron városi 
villanytelepen fognak megtartatni. A kellően 
felszerelt vizsgálati kérvények a m kir. kér. 
iparfelügyelőséghez küldendők. Szent György- 
utca 2 0 .

—  A peronospora rohamos pusztítása.
A hazánkban jelentkezett peronospora-bán- 
talom ez évben való rohamos terjedésének 
oka egyrészt a betegség fejlődésére iger. 
kedvező időjárásban (esőzés, kivált erős 
zápor-esők utáni melegebb, szélcsendé*, 
borongós napok vagy napszakok páráiéit

levegője), másrészt pedig я permetezés és 
rózkénporezás elmulasztásában keresendő,
A betegség fellépését, ha nem is teljesen, 
de meglehetett volna akadályozni, ha a 
permetezés ős porozás a virágzás előtt vé
geztetett volna, elég korán, mint a védeke
zési útmutatás megszabja, akkor, t. i. mikor 
a virágok még bimbóban voltak és a fürtök 
mint tömörebb, kupalaku képpődmények 
még felfelé irányultak, a levelek pedig 
aránylag még gyérek s kicsinyek voltak és 
nem takarták el a fürtöket. Ez az időszak, 
illetve lejlődési állapot azonban most már 
elmúlt és a baj tovább terjedése csakis 
szorgalmas rézkénporozással akadályozható 
meg. A porozás azonban most már, mikor 
a lombozat sürü és a növekedni kezdő 
bogyókat legnagyobbrészt levelek takarják, 
egyszerű módon nem végezhető elég siker
rel, mert a kifúvott por nem juthat a 
fürtökhöz az azokat elfödo levelek miatt. Ez 
okból a porozás most már legcélszerűbben 
akként volna végezhető, hogy a porozó 
munkás előtt egy nagyobb gyerek egy villa 
alakú, de hosszabb nyelii rúddal (hogy a 
villát kezelő gyerek a porfelhőn kívül áll
hasson) a beporozandó tőke leveleit félre
hajlítja s így a porozás közvetlenül a tőke 
azon részén történik, ahol a fürtök el van
nak helyezve. Nem szabad azonban elbizi- 
kodni, hogy a teljesített porozásssal eleget 
tettünk, még az esetben sem, ha a baj 
terjedése látszólag szünetelne, mert a beteg
ség csirája ott lappang a fürtben és a fürt 
körül és a növekedő bogyókat nagy elősze
retettel fertőzi meg. Ezért a porozást két 
hetenként ismételni kell, nehogy a szépen 
fejlődő bogyók később— julius végén vagy 
augusztus elején — a közben jelentkező 
fertőzések folytán leszáradjanak. Ha pedig 
közben az eső lemosta a port, természetesen 
meg kell ismételni a porozást megint. Csakis 
az ismételt s figyelmes rézkénporozás áltál 
hárítható el a Tűrtök nagyobb pusztulása, 
de csak az esetben, ha a rézkénpor tényleg 
a fürtökhöz, illetve a bogyók közé is be
jutott. Ne ijedjen meg a gazda, ha azt 
tapasztalja, hogy az első porozás után még 
mindig megbetegedő és kiszáradó bogyókat 
lát. Ez a jelenség nem azt mutatja, hogy a 
védekezésnek nem volt hatása, hanem azt. 
hogy az ilyen bogyók már a porozás elölt 
meg voltak fertőzve A már fertőzött bogyó
kat meggyógyítani nem lehet, csakis a még 
érintetlenek védhetők meg porozás által. A 
porozást akkor is sikerrel lehet folytatni, 
ha az időjárás nedves, sőt legsikeresebb 
korán reggel, mikor a fürtök még harma
tosak, mert a rézkénpor a nedves bogyókra 
jobban tapad 9 védöliatását is jobban ki
fejtheti.

—  Figaró vasúti kalandja. Perec György 
sánodárováci születésű varasdi fodrász-segéd 
a múlt vasárnap délután a Csáktornyái ál
lomáson annyira elmerült gondolataiba, 
hogy a prágerhofi vonat nem győzte már 
várni, megindult, itt akarván hagyni a Pét- 
tauba igyekvő fodrászt. A legutolsó pillanat
ban gondolt egy nagyot és még nagyobbat 
ugorva, a robogó vonaton volt fürge uta
sunk, de nem teli bele egy perc sem s 
nehogy drága egészségében s testi épségé
ben a legkisebb baj essék, a yonalot ked
véért megállították s a rugkapálódzó ligáról 
legnagyobb tiltakozása dacára leszállították 
s hivatalosan kioktatták az üzleti szabályzat 
ama pontjára, hogy mozgásban levő vonatra 
tilos a fölszállás.

-  Betörés a szent Ferencrendi zár
dába. A szent ferencrendi zárdát kiakarták I

и
rabolni a kóbor cigányok, Nagykanizsán. A 
zárda lakói értesüllek a tervről a az oda
rendelt csendőrökkel és rendőrökkel együtt 
2 éjszaka virrasztónak, míg egy Kisk&nizsá- 
ról éjjel hazatérő szerzetes akaratlanul meg
hiúsította, hogy a rabló cigányokat elfogják. 
Reggelre már a récsei nagykorcsmát rabol
ták ki, Galambokról egy pár lovat vittek 
magukkal, estére már Tapolcán mentek 
keresztül. Zala, Somogy és Veszprém me
gyék csendőrsége keresi őket, így tehát elő
reláthatólag most már csak ideig óráig fogják 
élvezni a minden rablott kincsüknél féltet
tebb szabadságukat. — Lapunk zártakor 
értesülünk, hogy a miháldi rablókat a so- 
mogymegyei csendőrségnek már sikerült le
fülelnie.

—  A Csáktornyái tárházak fiókja
Baján. Nagy fontosságú, Csáktornyának köz- 
gazdasági életére nagy kihalással leendő 
tervet valósít meg a Csáktornyái Közrak
tárak r. t. azon elhatározásával, hogy Baján, 
nemsokára fiöktárházakat (og létesíteni. 
Úgy vagyunk értesülve, hogy ezen körül
mény, úgy a nagykanizsai, mint a szabad
kai kir. törvényszékek cégjegyzékébe beje
gyeztetett. A Csáktornyái Tárházak r. t elő
zőleg természetesen megszerezte a Máv. 
Igazgatóságától a reexpedicio kedvezményt, 
az iparvágánynak a vasúti vágánnyal való 
összeköttetés iránti engedélyt, az építéshez 
szükséges telket, úgy, hogy az ‘ építést is 
rövidesen megkezdi. Tekintettel azon körül
ményre, hogy a baja-bátlaszéki vasút léte
sítésével, — a Duna áthidalásával — a Baja 
mögött fekvő roppant nagy gabonavidék, 
mely eddig csak Budapesten át jutott a 
külföldhöz, ezentúl egyenes útat nyer Baján, 
Zákányon, ahol a Csáktornyái Tárházak, 
egy fióktárház létesítéséhez az endedélyt 
már szintén megkapták, Csáktornyán ke
resztül az alpesi tartományokba, a vám
külföldre, és a tengeri kikötökbe. A bajai 
Iái házak közvetlen a vasút mentén lesznek 
építve és a dunai rakódóval, iparvágánnyal 
lesznek összekötve. Amikor e fontos ese
ményt regisztráljuk, abban kis városunk 
gazdasági fejlődésének egy halalmas lépését 
üdvözöljük.

— Népesedési mozgalom. Csáktornya 
nagyközségben 1909. év I. felében születet
tek száma : 60, elhallak száma 65. Házas
ság : 19 köttetett.

—  Ököljog. Fodor Ferenc bollornyai 
lakos öklével akarta végleg elintézni Pod- 
gorelec Mária ugyanotlani lakossal szemben 
fennállott lovagias ügyét s puszlakézzel úgy 
elverte, hogy 8  napig gyégyuló testi sértést 
ejtett rajta. Fodor Ferenc hősi lettéért fel- 
jelentetett.

— FÖlsUlt betörők. Reinei István, 
Jambrovics János és Feriin Menyhért pre- 
kopahegyi suhancok í. hó 8 -án éjjel a 
Novak István rnártonhegyi lakostól ellopott 
esernyővel tovahaladva, a sikerült lopás 
örömén fellelkesülve, betörésre határozták 
magukat. Both János prekopahegyi uradalmi 
erdőőrnél próbéltak szerencséi. Előbb is az 
ablakot nyomiák be, de oly csendháborító 
módon, hogy a zajra figyelmessé lett lakók 
elől üres kézzel megugrottak.

Szerkesztői üzenet.
— Z. К Bakony. ( \  terrem tését...) Ne tessék a 

szerkesztőséggel gorom báskodni. — P. |. A várva-várt 
tárca megérkezett. Csak a jövő arámban jöhet. — PAt. 
Lujzek. A hirt köszönjük. -  A. K. (Kalózhajó.) Már 
nem hajós a bősz kalóz. A papírkosár fenekére sülyeszteUttk. 
— I. A. Perlak. Csak a jövő számban jöhet.
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kam^Äpredplate  ̂ na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znanstveni i povuőljivi list za puk Q b z n a a e e e  poieg pogodbe i fai
poSiljaju. Izlazi svaKi tjeden jedenkrat i to: svaku  nédelju.

Odgovorni uradnik: ~  ’ OUvni su iednikT ’ "" ’ T*datelJ 1 vl» et? ik
___________R H Q S Ó C Z Y  E L E K ___________| B E Z E N H Q F E R  M IH Á L Y  ____ _  S T R A U S Z  S Á N D O R .

i ja, i to |e: Loparits JoZef uéitelj Julian lak plemeniti i hasnoviti cilj, как naée gos- 
Dragi Medjimurci! druÉtva i Bezenhofer Mihalj, driavni uCitelj podarsko druZtvo. Na zaslavu si je zapisalo:

vu Drávanagyfalu. Loparits, koj je veC pred »Skupnom jakostjom pomori malomu gazdi«, 
К onim govorim, koji naée novme, dvema ,elj pisa| v Medjimurje kakli ured- onomu gazdi, koj jc naée domovine najver 

»Medjimurje« dobavljaju za Cítati. nik, i ve zeme prek uredniClvo, a Bezen- neái i najjaksi zdráatelj. Prez dela nrialoga
К srdcu mi je priraáéena svaka gru- ^oíer, moj dober prijalelj se s menőm tru- gazde bf na nesigurnim fundarmntu stala 

dica, ovoga lépoga vrta, de fcivimo, a joá dd od 1 9 0 7 -ga lela i ostane du2e pri Medji- egzistencija céloga druitva. PoCeméi od svak- 
bolje oni, koje je medjimurska mati rodila. murju ka|<tj giavni suradnik. — Obedvem daSujega kruha do naj draZeée robe malomu 
To pokaÄuje i moj naslov, s kojim zapo- na srdcu |e£j dobroslanje medjimurskoga gazdi moremo zahvaliti, da do ovih dojdemo 
Cimljem moje rede, ve, da smo na raztanku. p U Í { a j  vernj S l ,  prijat̂ Iji vafti. zalo su vrédni, Nepravióno i nespametno delo je bilo 
К onim govorim, kojim sam őez dve leli da nje §tujcte, i njihove rede, navuke zah- od céloga druZlva, da se ni brinulo s ma- 
pisal vu Medjimurju do deneSnjega dneva. Valnostjum primete. Jimi gazdi, как bi se njirn njihov slalié möge!
A ve, s deneénjim brojom prestanem ured- д  na koncu vam gelim, daj vas dragi polekéati. Mali gazda se samo onda ziöel s
nik biti ovih novin, i prek dajem pero dru- Bog zadr2i na vnogo |ét Vu najpovoljneöem onimi ljudmi, koji su vuéeneái od njega, da
gim, kője isto tak poznate z njihovih redov, zdravju \ zadovoljstvu. je bila reó dufcnosti obavljati: porciju platili,
как i mene. Prék dajem Zhto, jer moje д za se neprosjm 0d vas drugo, как obéinske i varmegjinske terhe podnaéati
okolnosti nedopuééaju, da se du2e bavim s 9amo to; za(jr2ite i vi mene vu svojem i. t. d. i — da je trebalo na koga votuma 
tini, jer to je velika briga za takvoga Со- gpomenku i ljubavi, i Zivimo kakti najboljSi da ti. Ali da je prepái v jezero forrni nevolje. 
véka, koj neCe zapuéCali svoje sluibene i prjjatelji do skradnje vure naSega Zivota. néje naácl okoli sebe takvoga Cloveka, koji 
privatne posle. Skola, cirkva, cepilnjak, gos- Zbogom! bi mu prez toga, da bi kakvoga hasna Cutii,
podarslvo, familija zavdaju mi dosti brige, Drávavásárhely, 1909. juliuéa 21. dobroga navuka dal, koj bi mu pomogel,
tak, da vnogiput neznam, kojega posla bi R h o só c zv  E lek nego moguCe lakove, koji su se s mastnimi,
se hapil, zato sam se zahvalil na uredniötvu. . y 9 prevéjanimi rcCmi trsili na lo, da ga pod-
Oproéen sam bil na to od takovih ljudi, _________  kopaju i na nikaj spraviju.
koji su pred menőm Cuda vredni, ali du Ze . „nonnHo rfnitty* A áto bi vupál to tajiti, da je naé dober
njim nemrem posluZiti, moram se 2 njimi гГ0дГЭ1Л ПЭ$вдЭ JOSpOHäPSKOja OfUZlM. medjimurski puR vréden za to, da 2njim
razili. Ne lak, da nebi poiskal viée s Na sve strani se veseliju, da se vtemeljilo drugaC baralujeju. Negledeé na njegove
mojimi redi naáe novine, samo ne redovito, v. Medjimurju gospodarsko diuZlvo. Tomu je | ménjéé falinge — kajti dé je táj Clovek, 
od tjedna do tjedna, nego onda, kada mi najvekde s\edoCanslvo lo, da se od pollamjkoj bi bil prez falinge — naé medjimurski 
to vreme dopusti. как ge prva se(jnjca dr2ala о lőj stvan, se puk je marljiv, rád se vuCi, zvun loga je

A ve vam preporuCam vu vaáu ljubav jih je vise, как í.O növi élanov dalo zapi- skrben, i poétuje svoje dobroCinitelje. 
one ljudi, koje — как sam prije spomenul — sali. I gospodarsko druZtvo more Zeljeti i Nigde nes Iu2i göspodarsko druZtvo lak 
isto tak poznate, как i mene; koji isto tak potrebuvati od naéi ljudi, da ga podpiraju plemeniti i zahvalni cilj, как pri nas v Med- 
Stujeju i ljubiju vas, dragi Medjimurci, как na svaki naéin, jer malo álero druZtvo sluíi jimurju. Zalo se* ravnajuCi odbor ovoga

Dvie pleraenitoga srdca. a,i navalam i proSnjam za pomilovanje od da őe sve sile napeti, da ako bude samo
l. Viemoet od riedkosti. strane vrlo moéne velikaéke rodbine odsud- ikako moguCe, da pismo s pomilovanjem u

Knez od Argyle, koj je bil u revoluciju jrno8a> se nHe niogel skriti niti proti stali. Med- pravo vrieme u Edinburgh doneée i »voga 
proli kralju Karolu u Englezko-Skotskoj za- jutim je spomilovanjem zatezal i navalujuéoj gospona od smrti oslobodi. 
plelen, sedel je u Edinburgu u lamnici na ' moleóoj moénoj rodbini obeéuval, dók se [ izbilja, táj Mac-Leans je vierno ljubil 
smrt obsudjen U Englezkoj pako je starinski nÜe odredjeno vrieme za smaknuóe tako 8VOga gospodina te je komaj doéekal, da 
obiCaj, da na smrt obsudjeni budu toéno ob Pr,bSiÄilo, da je jóé samo bilo joá éetiri kral mu svojim naporom 2ivot spasi. On je póznál 
úri i minuti pogubljeni, koja je za pogub-1 dvadeset i éetiri ure do izvráenja odsude, aVe brdine i sve puleve ciele zemlje, sve 
Ijenje njihovo ustanovljena, a da se sa Ia u ôm l*ratkom pák vriemena nije mo- kraée pute, sieze preko brdinah, pák je anda 
exekucijom niti pet minutah neéeka na tno2e- nikakovomu ordonancu iz London» u jzabral posvuda samo tiajkraéi put ili stazu 
bítno pomilovanje, pák ako kraljevo pomilova- Edinburgh, koj je od Londona 410 englez- preko peCinah u Edinburgh. Dakako, da 
nje. nedojde prije ustanovljenoga vriemena ^  miljah udaljen, prispieli i pomilovanje ovuda nije mogel niti na konju niti na oslu 
za pogubljenje, ták deliquent bude pogubljen u Pravo vrieme predati. putovali, te je mogel jcdino pieéke, i onda
uz sve ufanje na pomilovanje. Ovak je mnogi Bil je pako u to vrieme u Londonu svelikom pogibelju putovnti. Ali javnom ces- 
bil pogubljen, prije nego se je znalo za le- obsudjenoga kneza njegov tekliő, ilíti fIuZ- löm, koja se sirno tamo vijuga, nebi mii 
legraph, jer je ordonanc pulem sa pismom, benik, koj je od svog gospona pisma i glase na konju, u tak kral ко vrieme, kakovo mu 
koje je sadriavalo obsudjenoga pomilovanje, raznaéal i opet njemu donaéal, táj je bil je jóé preoslalo, dospieti mogel. 
negde se zakasnil te sloprv onda prispel, zagorski ékot, a iz obilelji »Mac-Leans,« Uz put si niti jednog hipa nije privuéí’il 
kad je obsudjeni véé bil pogubljen, — anda ko|ih su baé knezi Argylei njihova zemeljska mira, samo napred — napred — da nebi 
prekasno gospoda bili, a oni, koji su pomilovanje bilo prekasno. Njegova hrana je bila mrzlo

Kralj Karol niti je imái nameru a niti kneZevo pri kralju izhodili, obratili su se peteno meso, u jednom mehuru vino a u 
volju kneza Argylskog pomilovati, jer baé odmah na reéenoga Mac-Leans-a, za kojega jednom ocet, koje je uzput izmience cecil 
önje bil glavni vodja ustanka proti kralju, su znali, da je svojemu gospodinu vieran i onde gde su bili svezani.

Kérjen mindenütt valódi egyiptomi „ N Í L “  szivarkahuvelyt és szivarkapapirast,
m ely a dohányzás alatt nem lesz sem ZSÍROS sem FEKETE, csak akkor valbdi, ha a „NIL“ név és a
Cs. és kir. szabadalom 57. szám 1 8 9 6 . március 15 . =  krokodil Védjogygyel van ellátva.

к.



dru2 tva veC vu buduCem vremenu trsi na 
to, da sledeCu akciju prenese vu 2 ivot:

1. Spravi Ciánom maäine za serne Cis- 
tili, da budu delve jednake i eiste.

2 . Kajti je poznato, da ljudi pri nas v 
Medjimurju najvide kuruze povaju, zato se 
pobrini dru2tvo za lo, da si takde madine 
pribavi s kojimi se kuruzipje da predelati, 
kaj vu takvOm vremeuu, da je velika sufta 
i zbog loga malo krme, na veliku pomoC 
slu2i gazdom.

3. Preskrbi Ciánom lak zvana extirpa* 
tore (drapaCe), da se oCistiju s tém zapuä- 
Cene i periCnate zemlje.

4. Vu jesenski meseci, da se otava 
nutri spravi, prama tomu, kuliko je krme, 
obskrbi se za Clane, da po tal cCni dojdu 
do poséji.

5. Po magjerskim i horvatskim jeziku 
sloZeni knjiCica podvuCavalo bude Cl me a.) 
как se ima hasnuvati prall z\ gnojiti, b.) 
v kakvom redu se mora gnoj dr2 ali. c.) ka- 
kov hasén je od jesenske orali, d.) как se 
ima kuruza sejati, e.) как si moreju odhra- 
niti dobru marhu za pleme.

6 . Vu zimski meseci budu oprodem ta- 
kovi ljudi, koji dobro razmeju gospodarstvo, 
da po nedelja odveCer prédavanje dr2iju vu 
pojedini notariudija od oni poslov, s kojimi 
se najvide bavi poljodelavec.

Na kratkoma to je programúi za prvo 
leto nadega dru2 tva. Svi oni, koji se na novo 
oCeju dati zapisati vu ovo dru2 tvo, moreju 
se ili pri obCinskim notarijudu, ili pri rav- 
najuCim odboru javiti.

Od nade strani vam nemremo zadosta 
priporuCati ovo dru2 lvo. Svakomu je poznato 
íz prvedi I iz ovi redov, как plemeniti i 
dober cilj si je delo pred se nade gospo- 
darsko drufctvo. Poznale sve one, koji stojiju 
na Celu ovoga druÄtva, njihova osoba je dosta 
pred vami veliko svedoCanslvo, da se vu 
takovi ljudi okanili ni moCi.

D >bro vam 2eljiju — i to je glavno 
za vaa — zato uasledujte nje i stunde pod 
njihovu zastavu!

Ovak je kasai к svojemu cilju, te u 85 
urah provalil preko 760 kilometrov, to bi 
bilo od prilike 9  kiloinetrah na uru, te je 
sretno prispel u Edinburgh i prédái kra- 
ievo pismo pomilovanja bad fertalj ure pred 
riemenom, kője je bilo odredieno za pogub- 

• i' oje njegovoga ljubljenoga gospodina.
Па рик je jedino njegova dudevna ja

kost, Cvrsia 2elja i nada za svojega gospo- 
'oi i od oCite sinrli osloboditi, tolike jakosli 

"legovomu lielu dala, toliki napor za pod- 
oesti, videlo se je, kad je njegova zadaCa 
bila izpunjena. Jer ved je za pogubljenje bilo 
>ve pripravno, soldati su pred tamnicom, u 
ko|oj je к néz od Argyle bil utamniCen, veC 
u redovib slali a okolo njih bezbroj ljudstva, 
kako se kod takovih prizorah ved navadno 
íz znati2eljnosti sakupljaju, kad je leklid 
"I spel i kraljevo pomilovanje, ved takodjer 
na liru miest a sakupljenoj komissiji prédái, 
koja )e jo3 samo Cekala, duk b it po zvonu 
udari sedem satih, srudil se je sav obnemo- 
gel od silnoga napóra dánom i nodju bie2eCi 
teklid, preko peCine i ravnice, na zemlju, te 
su ga morali u bolnicu odnesti.

Táj vierni sluga svoga gospodara je na 
lo le2ko zbete2al le su mu obodvie noge 
morali amputirati, jer ih se je vuCac (Brand) 
prijel. Önje bolest i lu to2ku operaciju srelno 
pretrpel i prebolel le se je ozdravljen poslie

BAJ JE HSOVOGA ?

—  Vcéiki potres w Grckoj. Jód- dobrb! 
pametujemo on straSen potres, koj je ne 
zdavna dva varadé vnidtil v Taljanskoj Mes
sina i Reggio, de je na jezero ljudstva po- 
ginulo. — Ve Opel 2 Athena, glavnoga va
rasa GrCke zemlje pideju, da je lam bil 
slraäno veliki potres, koj je vide sei na mkaj 
spravil. Najjakdi potres je bil v Elis dr2 avi. 
Samo v Havari obCini se vide, как öetiristo 
hi2 porudilo i do trideset ljudi je ostalo 
mrtvi pod podrtinami, a na stolino i slotino 
je takovih, — koji su t zko oranjeni
i ve v dpitali Cakaju poinoC proli smrti. — 
Vu Maliasu su se sve hize genule, tak, da 
je niti jedna ne za slanuvati; stene su spo- 
kane, tak, da se svaki hip nadjaju, da se 
porudiju. — V Puíliali obCini je vulkán vdrl 
vun iz zemlje; zemlja je na vide inesti po- 
Cila i goruCi ogenj (láva) je burkai 2 nje. — 
Potresa su v Patras, Kalamo, Pirgos, Ko- 
rinthud. Tripolis i Mezolongion obCinah Cu- 
tili. — Как do ve javiju, inrtvih je do 
osemdeset. Jeden lelegramm pide, da je 
mrtvib i oranjenih trislo. Po céloj grckoj 
zemlji su se genuli ljudi, da pomoreju 
nesretnikoin.

—  Galge. Iz Kondtantinapolja lele- 
grafiraju, da su v Slambul varadu juliuda
19-ga v jutro najenput trinajsl ljudi obesili, 
i to Cerkes Mehined tábornoka, koj je bil 
najvekSi prijatelj Abdul Hamida, prvedega 
sultani i glavar tajnih redarov, onda Jusuf 
tábornoka, Dervis Vegdedita, vtemeljitelja 
mohamedanske unije, nadalje dva generale, 
dva oberleitnante, tri soldale i jednoga slu2- 
benika od porté. Ovi su bili najvekdi buni- 
telji proli mlado-lurkom, Koji su detronizirali 
sultana. Valabbi dervis i In paidudi njegovi 
su pevajuC idli pod galge. Sakal Serket 
Mehmeda, koj je na stotino ljudi dal stun- 
dali, su pred hi2om Sefked bade obesili, a 
poleg njega pak je Jusuf tábornok visel.

— Kolera vu Ruskoj. Iz Petergrada 
telegrafiraju, da je od subote tjedna z med 
83 beU*2mkov 43 vumrlo v koleri. BeteZni- 
kov je svib skup 8 6 6  Od poCelka juniuda

nekoliko miesecih povrnul u domovinu, da* 
kako da bez noguh dole od koliena, ali 
knezovi Argyle su ga uzeli к sebi, gde je 
njihovom gradu dobit za sebe poslu2nika, 
koj ga je imal dvoriti как samoga kneza, te 
je ovako dobro pospravljen umro u velikoj 
st.i rosti.

2 . T a t a r s k o  s r d c e .

Za vladanja velikuga Kuifürsta Friede* 
rika Wilhelrna Brandenbur2 koga bil je nieki 
soldat radi nekakove velike falinge proli 
subordinaciji po ratnom sudu na smrt ob- 
sudjen. Mlada nieka dievojka, od nekoliko 
tjednih njegova zaruCnica, molila je dirlji- 
vimi rieCmi ljubavi za njegovo pomilovanje, 
all badava. To se je dogodilo u Stargardu. 
Pruska.

Dogodilo pak se je, da je talarski pos* 
lanik u isto vrieme kroz susedni varad Stettin 
putoval le je о odsudi soldata u Stargardu 
i о tugi zaruCnice, koja obsudjenomu nije 
bila moguCa pomilovanje izhoditi, saznal. 
Ganut u srdcu vrhu te nesreöe, podalje od- 
inah svojega lolnaCnika sa cielom pralnjom 
к Kancleru vlade pl. Crokowu te ga dade 
zamoliti za pomilovanje dotiCnoga soldata. 
Makar da je njegova mólba bila tako presna 
i inakar da se je na to pozival, kako je 
Kurfürst rnpraina orientalcem, anda i prama 
njeinu u prijateljskih odnodajih, radi kojih

do ve je 3 jezerja 40Ö betej&nikav i 1 jezera 
253 jib je vumrlo od kuge.

— lie s re d a  na ie l je a n ic i .  Ic Graca
javiju, da je lairt juliuöa 16-ga jeden cug 
vun skoCil iz gleiza. Nepoznati zloCinci su 
2metne 2eljezne grede polo2ili po preCki Cez 
dinje i od toga je nastala nesreCa. Céli cug 
se prehitil v dva metre gluboku grabu. Ma- 
dinfirera su komaj skopali vun zpod loko- 
matiVH. Ves je zgoreti i na vide mesti su se 
mu kosti potrle. — Na cugu je bilo 40 
taljauov, samo te2aki, z med kojih su Cetiri 
te2ko oranjeni.

—  Koj je zaklál svojega otca. Iz
Radna pideju: Bognár Idtvan gazda je jako 
hudo baratil svojum 2enum i s jedinim 
sinom. Covek je jednu drugu 2enu rad imel 
i vnogo penez potrodil na nju. — Zabadav 
ga je prosila 2ena i sin, da naj toga neCini, 
mu2 je sve du2e i du2e hujdi Wl. V nedelju 
tjeden se 2ganice nápil i pijan dodel dimo, 
zbog toga ga je 2ena karala, na kaj se Ccvek 
tak rezlutil, da je dtel 2enu s no2crn vmo* 
riti. Zena je komaj vudla, a sin da je to 
videl, kaj dela otec s materjom, zgrabil je 
za jednu cepanicu i tak vudril otca po glavi, 
da se na|enput mrtev zrudil doli. Sin se 
sam javil pri redaretvu.

—  Strelila se. Juliuda 16*ga se jedr.a 
mlada 16 let slara puca, Cer Horváth Jo2efa 
fiakera v Pedti strlila. Predi, как bi lo nap- 
ravila, je veCput odjdla v on Spital, de mrlve 
paraju i na vure stala tarn, i gledala mrtve.
— V petek tjeden vjutro se odpravil otec 
i mali zdoma, a puca je napre zela revolver 
i triput pustila vu se. — Prve dvc kuglje 
su odletele v sjenu, nego trelja njoj je pre- 
vrtala srdce, tak da se najenput mrtva zru- 
dila doli. — Na stolu je jednu cedulu os- 
tavila, na kojoj je sledeCe bilo napisauo: 
Oprostite mi Toditelji ov ein i najle se du2e 
zbog mene med sobom svajuvati. — Kaj ju 
je tiralo na to, ne znati. Bila je jako Cul- 
Ijivoga srdca i videpul se svadila svojimi 
roditelji. Predi jeden den je nekdega kvara 
napravila, zbog Cesa su ju zaSpoiali. Telo 
su ’njoj odnesli v onu hi2u, kam je ona 
hodila mrtve glet.

I

Ce mu molbu uslidati, ipak Kancler nije 
mogel nidta uCiniti, jer to niti nije spadalo 
u njegov »Ressort.« Ali tatar nije popuslil, 
veC je svoju molbu opetoval tako, da se je 
Kancler odluCil jednoga ordonanca poslati 
na komandanta regimente u Stargard gene- 
rala pl: Maltzan-a, ali i ov je poslanikovu 
molbu odbil.

Sad je tatarski poslanik poslal svojega 
tolnaCmka opet к kancleru te mu je poruCil, 
da se on tomu Cudi, dto krdCeniki napra ma 
svojim ljudem manje smiljenja Cute nego 
pogani, le ga je zájedno molil, da bi se 
hotel dnjim osobno spominjati о loj stvari.

Kancellár se je odmah odputil, u Stettin 
к poslaniku, a ov opet naproti Kancleru 
tak, da su se bad na sredini pula sastali i 
tu je poslanik Aslam Harti Muse ne samo 
svoju vruCu molbu za pomilovanje sodata 
ponovil, nego se je i izjavil, da je pripraven 
za nesretnoga soldata pred Kurfürstom na 
kolena pásti te svoju zahvalnost naprama 
svim u tatarskoj zarobljenim krdCenikom 
izkazati. Ktomu ovde predaje pismeno, da 
ako Kurfürst sada ovoga soldata pomiluje, 
ou se odmah obrati na svoju latarsku vladu, 
da za to deset zarobljenih krdCanah na slo- 
bodu pusli i za to on jamCi.

Na kanclerovu predstavku, da je slro- 
gost u razuzdanom vojnictvu veC za primer



— Hltil ju je v  ogenj. Z Kapoevara — StrelH ]u je v postelji. V Pe- megyiji 71, v Komárom« 3* ír Moeonvarme- 
javiju sledeőe: V Berzencze, Somogyvarme- tergradu se Sadovski marflala dvajstiosem gjiji 26, у Somogyvarmegjiji lt7 , v Sop- 
gjiji se je fedoft íena evadila avojiro euee- let star sin posvadil zbog neőesa svojum ronyarmegjiji 62, v Sopront! 4, v Tolnavar- 
dóm, t ov se tak razsrdil, da ja je pograbil 2enum, koja je pred par dnevi rodila i síre- megjiji 72, vui Vasvarmegyiji 124, vu Vesz- 
i bitit v ogenj. — Dogodjaj se ovak pripetil: Ш z revolvere. — 2ena je bila dvajsti tri prém varmegy iji 68 i v Zelavarmegyiji 14& 
V sredu tjeden odveőer je Magyar Idtvaoova leti stara i troje dece ostavila za sobom. Так naáa varmegyija stoji v Statistiki na 
Éena kruha pekla, da je dodel ta njeni sused, — Razbojnik. Hatarski redari su prvom mestu.
Berked Sándor, skojim si je veő zdavna vu Petroviő Petra dvajsti let staroga cigana — Signal prl CUgi po nodi. Kossuth 
avaji, i s ovum pri’ikom sta se opet posva- prijeli zbog razbojniőtva. dva redari vu ga Ferencz trgovaőki minister je vun dal na- 
dila. Reő po reői, tak dugó, da je Berked к dteli na cugu v Pedtu peljati. Da je cug raed redbu, da od 1-ga juliuda se nesmeju v nőéit 
keni skoöil, pograbil nju, i dtel je, da nju v Adonyszabolcs i Érd átacijoui ru2il, zvezani pred cuge őrleni lampadi deti, nego beli. — 
peőnicu bili. — 2ena je na to poőela stradno razbojnik je őez obiok vun skoöil. Straíari Do ve su dva őrleni lampadi se svétili pred 
kriőati, i branila se как najbolje i susedo- su najenput zastavili cuga, ali onda veö cugom od vezda budu béli viseli. Naredba 
voga obraza svega zdrapala. — Ali Berked razbojgiku niti trohe niti glasa, samo jedna véli, da béli gla2 kam jakdu svetlodőu da,, 
je jakdi bil, zgrabil nju za po2erak i hitil krvava mlaőica je kazala, de je vun skoöil как örleni, zato je odredil, da se örleni lam- 
proti ognju. — Так ju je stisnul za po2e- zloőinec. padi zahitiju.
rake, da se 2eua skorom zadudila i najenput — Zaklala ga je strela. V pondeljek
omedlela. — Так je opala kre ognja i op- tjeden je veliki viher nastal ober Salomvár Z a  nőve vineke zakone , Stam-
rava njoj je odmah v piámén buknula. — obőine. Eitner Sandorovi 2njaői, su se bojali panje (borny ilván ta rtás) dob ivá -
Prestradena 2ena je odmah skoőila gori i s od velikoga vihra, zato su snopje 2urno skup j u 8e vu s ta m p a rn ir i S trau s  r
goruőum opravum, как kakda bakija be2ala znosili i v kri2e skladali. — Ran da se g á n d o r  C sáktorn ya
po vulici vu selu, — dók se ne zrudila. najbolje delali, poői stréla med nje i Sze- У
Ljudi su najenput skoőili к njoj, 2trgali dőli gedi Janód te2ak se mrtev zrudi dőli. — I Q 1
Énje svu opravu i najenput po doktora pos- njegov pajdad, koj je kre njega delal, je оУаКОУГЗШб ÜOVOStl.
lali, ali niti doktor njoj je ne mogel po- opal doli, ali za őas je k sebi dodel i gori Pripovesti med boánjaki.
moői, da je bila sva obe2gana. — Doktor je se stal. — íz Szegedi Janoda je stréla doli Jeden turski hod2a i jeden srbski pop
rekel, da ga tu ne pomoői, 2ena mora vu- dőehnia svu opravu, a obutelj na íalaőke 8ta skup sedela pred jednom zdelom de je
réti. Neőemurnoga suseda su 2andari prijeli reznesla. Na lélu su mu ne nadli nikakvu juha bila. Odzgor na juhi je splavavala
i odegnali v redt. ranu, samo na glavi su mu bili lasi posmo- madőa.

— Tridestidve obeine v najvekáoj jeni, a na nogaj Cudne Imije krií-krai Sze- Hodüa je sam Stel mastnu juhu pojesti
nevolji. Íz Serajeve piäeju, da se proáloga gedi je na protuletje ostal za soldata i ve zato véli pajdaéu-
tjedna okoli Maglaj i Tesanj vefput obiak v oktobru bi moral nutri rukovati. Dragi popove túréin li je takov kakova
rezdrapil i straéna tuCa potukla célú okolicu, — Sreca jednoga cigana. Vas Pál mu je vera: vérén i zgornju stra’n ljub, 
tak da je sve silje do fundamenta vniétila, gazda se v Peélu odpravil, da si pri minis- I stim zéme Zlicu i ksebi vleíe maéCu
i ono, kaj je luCa ostavila, je povodja od- terijumu nekakvu stvar izhodi. Doma je Srbski pop je laki previdel kai oCe
nesla; a sadovnjake je luCa na nikaj spra- drugi niSCi ne ostal, kak njegova mlada za- turCin zato pregovori- 
Vda. -  Zbog tóga su boénjaki vu najvekSoj ljubljena Cerka, Trezika. -  Dók se Vas Pál д srbski narod je niti jen hip ne mi- 
nevol)., tndesetdve obé.ne su bez kruha po PeSti Sétál, dotepli su se v selu dva ci- ren, nego s Cim se bolje meSa koja stvar 
ostale. Ve SU izrekli, da se k orsaCkomu gani, Rafael Anna 1 Karoly. Vas Treziki se s tjm je veselesi-
korinam, obrneju za pomoC. slraSno dopal mladi cigan, tak da je do i |rl2ko je zm«Sal maSiu z juhom.

— Jedenajst ljudi na smrt odsud- vuh bila vu njega zaljubljena. — A cigana ’ ÍÍ w
Jeni. V Ruskoj, Vaáró varaäu je sudbeni je ne bilo treba dugó nagovarjati, privoljil . ,
stol je zmed 26 obtu2nikov jedenajst na je k njoj. Ali kajli su se bojali, da otec Jeden Je v“n P09.1*1 09tlP ,el sta
galge otbtldii, kajti su se v jednim reátu neprevolji k ovoj 2enitbi, zato su dokonőali rog11 .8'па med 8ore’ da pazi na mlade kozr
pobunili i íedare spoklali. vu sebi, da skoőiju. Predi kak bi to napra- Deőecu )e dugi őas bil na pasi i poőri

— M agjaiké skole v Bosniji. Oni vili, je Vaá Trezika prodala otcuvu hi2ujse 9 а̂теп1ет nahitavati. Na nesreöu 
magjai, köp su se v Bosniji i. Hercegovim Rafael Anni. — Vaá Pál je sigurno áiroko ?V°JU ,e *enpu v *fOZI hitil v glavu kamena, 
nastanili, su odluőili, da budu za svoju decu gledal, da je v svojoj hi2i mesto öerke ci-[1 koza 9e n“Íenput pretegnula. 
magjarske ákole postavili. — Zbog toga budu ganicu naáel, koja se ne dala vun, kajti je . ^a je mu2 vun do5el ' spazil, da mu 
prosili magjarskoga kormana i Julián Uru2tvo, dokazala s pismom, da je ona to hi2u ku* koza P°8inu,ai lak si zdehnul:
da nje vu toj stvari podpira. pila od njegove őeri, kvitanciju ima v ruki, zna’ kaJ Je dospelo ovoj közi?
_____________ __________________ da je hi2a splaőena. deCec ™  fe,bi ,, . Qmr* »row» 1 Ja znam to tak dobro, kak Bo2ek.drugim potrebna, obve2e se plernenili tatar *“  bmrt zbog Jedne sake trave. nnvpd»l iani kai
Aslam H«rli Muss, ako bude obsudjeni po- Klar Ferenc iz Zalaivanda je svojim sinom f • 7atí.iimP P
milovan, t;»k őe on izposlovati, da őe njegova j 2njegovom 2enom dimo iáéi proti veőeru J 8 ’ J * J
vlada k onun veő obeőanim deset kráCenikom, lz P°Ua- — Pu,> kod su iáli, je ran kre
joá tri dodati i na slobodu pustiti. grofove Sume peljal. Tu njim je doálo na Vumrl je jeden bogec Duáa mu je о

Musa jé tinti predlogi i mólba mi poluéil l,a'nel- da su Р02аЬШ “  k,olf  ™#l° lrave diSla,v "ebu 1 k“Cila P° "ebeskih v|'a'a'1 
to, da je vneme pogubljenja bilo odgodjeno nabral‘ 1 zato se odprav, mladi Klar svojum Za Cas se odpreju vrala, i vun polukne 
Sluiaj bud,- Kurfflrslu dojavljen i nekoliko *enum v grolosku Sumu Iravu brat. -  Ran svet. Peter. Pogledne od pete do glave siro
dm zalini bude obsudjeni u Skripce evője ™ nabrab fa )ed,"u P aflu- da j? Iе zadr' ma9k°8a bo8ca- a zat'nl vell:
zaruenice predan, koja Od veselja rmlo da b'^  bzakolczay Ignác logar. -  Ov. dva su Cakaj main vu dvoru.
niie nouoréla pobegli i plaftu su tarn ostavili. A slareái I slim zapre vrata.

J  ̂ ’ . . .. Klar se nazaj obrnul i potrebuval od logara Za kratko vréme vumre jedna sirota i
Ludnovata a i ipa Hé̂ a je i a p|a|lu Szakolczay logar je misül, da se sla- njéna duáa odide v nebu i kuői po vratah. 

zshvsluosl pom.loy.nog. Jer khd.mu jeSen. rec ofie na nj tavjlj zato zdl oU 0pet vun p0|ukne sveli Peler ali kl)k
poslie nekol.ko god.nah prvoga sin. porod, a, se v ouim h.pu sproSila je spazil, da opet jedna sirota stoji pred
mol,I je KorfCtrsla za dozvolu, da d.ete slo- , JsUm ^  ^  J [e}/ ^  do)j_ Z  Rrestrel.l njim, srdito zakrici:

na aa svoj. ga zagovone ja , тц ?rd(,e — Logar veli, da se je Klar Eh, Cakaj malo! lm nemaá lak silnoga 
dobroriiiit !,a krstit, na ,me: Aslam Hart, injim hjta| , onda Д sproj!i|a ри,кя' ali na posla?

da’vek' кЫека°йеП!̂ |Рро1опй*па91,е(?п1с1 *sa- meStU’ <le S® l°  PriPelUo’ ne P0ZI,ali. da bi Za Cas vumre jeden vladika (srbski
daSniéa prvorodienca nasbeduvali i Kakli 9e °va dv# h" ala- Logara SU prljel‘ *andan bläkl,p) ‘ ,,)'>8ova d«äa odide gori i kuC,aasnjeg prvoronjenca nasheduval, , Kaki, ; v reS, odegnalj po nebeskih vratah.
pravo urn. vo , , ima I. — Kuliko jih vumre v su iic i? Da je sveli Peter vun poluknul i zgle-

Molbii mu je bila dozvoljena i danas p0|eg one gtatislike, koju je minislerium dal vladika, odmah áirom odpre vrata i veli: 
joä 2ive и Danzigu krőmar Aslam Musa, koj nutradnjih poslov vun dal je február meseca Prosim, naj se potrudiju nutri, gospon 
se díői, da je polomak onoga nekadaánjega jezer 531 ljudi vumrlo v suáici. Vu Ba- vladikal
pom i lovai log soldata le je osobito gizdav na ranyavarmegjiji 79, v Peőuhu 14, vu Fejér- Da su to vidli ovi dva bogei, da jo 
evője u Nnmaőkoi nenavadno line. varmegjiji 68, Székesfehérváru 8, v Győr- biákup nutri puáően, koj je na zadnje do-

Em. Kollay. varmegjiji 30, v Győru 15, v Komaromvar áel, a oni ne, jako su se rez2alostili.



Jenput samp véli bogec £eni:
Znaf, kai büriío rttófávíli?
Kaj? рЦа íena záeudj n̂o.
S pravr se rai na hrbet, i buö vidla, 

da nas laki pustiju / nutri. '
SiromaSka 2ená se mu prez réCi za- 

vleée na hrbet.
A bogec stane к vratam i kuCi.
Sveti Peter odmah odpre vrata i как 

je spazil, da Covek nekaj nese na hrbtu 
pita ga:

Kaj si donesel? Kaj imaS na hrbtu?
Srbskoga biSkupa kuíer — odgoVori 

bogec.
No, onda hódi samo nutri. Daj sim 

vladikov kuíer, daj sim.
Так je spravil sebe i siromaáku £enu 

vu nebeski raj/
Lexikon

Gabona, á ra k . — C ien a  titk a .

mmázsa 1 m.-cenl, kor. fill.
I 1Г

Búza , Pftenica 25 60 —
; Rozs Нгй I 16 00 —
! лгра JeCmen 13.50 —

Zab Zol) j 14 30—
Kukoricza Kuruza nova 16 40 —
Fehér bab uj Grab beli 16 00 —
Sárga bab » £uti 13 50—
Vegyes bab » zmédan 13.00—
Kendermag Konopljenoeeme 14.20— 
Lenmag Len 20 50—
Tökmag KodCice j 1900—
Bükköny Grahorka || 15 00 —

^  öiV; Sostarics PájDé ppT' által képviselt Mérei Ignác keezfhalyi cfe
laki jakos'javára 17 50— 409 kor. 71 fill, s lavára 461 kor. 78 fill, s jár. erejéig 19081 
jár. eréjéig 1908 évi julius hó 30 n foga- évi julius hó 2-án foganatosított kielégítési 
natositotl kielégítési végrehajtás után lefog- végrehajtás utján lefoglalt és 1000 kor.
Iáit és 1591 koronára becsült szobabútor és becsült következő ingóságok, u. m .: 4  drh/ 
fehérneműből álló ingóságok nyilvános ár- pirostarka teuyész bika nyilvános árverésen 
verésen eladatnak. eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir Mely árverésnek a perlaki kir* járás- 
jbiróság 1908 V 481 és 482/5 végzése foly- bíróság 1909. V. 288/2 számú végzést 
tán 1750— 409 kor. 71 fill, tőkekövetelés, folytán 461kor. 78 fill, tőkekövetelés, ennek 
s járulékai erejéig beszámításával a már 1909. évi február hó 17. napjától járó 5 e/f 
fizetett összegeket Csáktornyán gróf Festetics- kamatai, eddig összesen 92 kor. 98 fillérben 
utca 74 sz. háznál leendő eszközlésére biróilag már megállapított költségek erejéig

1908 évi julius hó 29-ik napjának d. u. 3 órája Muraszentmarián, alperes házánál leendő
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- megtartására
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, igna ы  ш  у  с.*. л „ 3 4г|квг
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.
t.-c. 107. és 108 §-a értelmében készpénz- határidőül kitüzetik és ahhoz a veiini szán
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivalnak 
alul is el fognak adatni. meB. hogy az érintett ingóságok az 1881,

Csáktornya, 1909. julius á-án. 595 évi L X - l ' cz 107- és 1°8 - §•»> értelmében
___________________________________________készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek,
353/1909. sz. becsáron alul is el fognak adatni. 589

Árverési hirdetmény ____ Perlakon, 1909. évi julius hó 21-én.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 2347/909. 
évi LX. t. ez. 102. §-a érteimében ezennel
közhírré teszi, hogy ь perlaki kir járás- Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .
bíróság 1909. évi V. 289/1. számú végzése A ... . . .  ... . . , л . . .
I •• и6 ик  a a r • a * • ла A  Csáktornyái kir. jbiróság közhírrékövetkeztében dr. Kovács Lipót ügyvéd , , n J . *  .. ..
... , , . . r  ж , . 1 . teszi, hogv Wollák Rezső Csáktornyái ügyvédáltal képviselt Csáktornyái gőzmalom javara ... ,’ . A . u rp, Al TA .. .
129 К88 f s iár preiéií 1909 évi nniiis álUI kéPvlaelt Tkalcsec Jáonos baltyám la-
1л ina . J, . ! » V g, . 1  1  Г  kos Solbcs István nős Dimitrovics Máriávalhó 18-áu foganatosított kielégítési végreha|tás . . d „ p,,en. no K
utján le-és fölülfoglall 791 К becsült követ- n  ,°.8 vegre"  n 9fK K
kező ingóságok, u. m .: lovak, csikó, hordók, ! v . / ’ " . i o ,  "j у  . * Ге. , ,Ugy .
borok, szobabútor, üzlet, felszerelés és ! !  árv,eréi! “  1 *  i  / f t  1’ . .. , - , , . §§-ai alapjan elrendelte, minek folytán vég-
egyéb ingók nyilvános árverésen eladatnak. ™ ha|lal<^ k 98 r  90 fill, perbeli. 8 К vég-

к s а“  У,опое1 9 v  "оГп/о  I T  "ha jtá s kérelmi, 18 К  30 f árverés kérelmi 
“ 8 ' I T  éfiV' У  J „ T  ,8t  tZé t  ^  a még felmerülendő költségekből álló
,°Л,?П . . , . : e °лЛ.е 8: .en?*, követelése kielégítése végett a nagykanizsai
1909 év, jan. hó 1. Lapjától járó 5*/. k é8 \ csakl/ rnyai kir"  jbiróság
kamata, és eddig összesen Ь6 К  38 f. bi- ( t(éhez ,ar,ozó , L t t t e m , «  296 
Ló la8 " ? ‘ r megállapított kó lségek erejéig kvfe 369 hr9Z f „anraT S olt.cs
Felsőpálfán, alperes laaásán leendő meg tar- lstváJn végrehaJlást szenvedeti illető fele 1682 

as* ra kor. becsáron a Csáktornyái 296 sz. tjkv-
1909. ófl 1 4 . hó 3-ik napjának d. u. 2 órája ben 953 hrsz. ingatlannak u. a. illető fele

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- kor becsáron
dékozók oly megjegyzéssel hivalnak meg, 1909. ófl augusztus hó 16*óa d. a. 10 órakor,
hogy az érintett in g ó t o k  az 1881. év- (kvj hatÓ9ágná, Woll4k Rezső csáklor-

L X  -czA 1 0 7 11é8 10® *  é ,e ' f „ benb “ '  nyai felp ügyvéd vagy helyettese közben-
pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becs megtarlandó nyilvános bírói árve.
áron alul is el f gnak adalm. ^  eladatni fog.

Perlakon. 1909. julius 16-án. 590 Kikiállási ár a fentebb kilett becsár
oqq ‘ ianQ  wxarh melynek felénél alacsonyabb áron a 369 hisz.
öö3. sz. i»u». vegru ingatlan ■/. Árnál alacsonyabb áron pedig

Árverési hirdetmény. a 9 53  hrsz. ingatlan el nem adható.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. Árverezni kívánók tartoznak a becsár

évi L X  t ez. 102. g-a értelmében ezennel 10°/.-át készpénzben vagy óvadékképes pa- 
közhirré teszi, hogy a perlaki kir. járás- P'rban a kiküldött kezéhez letenni és pedig
bíróság 1909. évi V. 288/1. sz. végzése kö- 162 kor. 80 f. és 18 kor. 80 fill,
velkeztében dr. Kemény Fülöp perlaki ügyv. Csáktornya, 1909. május 15-én. 592

3<ÍFánduIók figyelmébe!
Bármely időre és irányba való társas kirándulásra igen alkalmas

6 szem élyre való

automobil bérelhető.
K i lo m é t e r e n  k in t  S S  I l i i é t .  E g é n .  napÍOO k o r o n » .  N a g y o b b

megegyenéannerlntl árengedmény.
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Bővebb ielvliágeetiáat ad e imp kiadóhivatala .
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Mérleghitelesítés 
:: Mérlegjavítás:: 
M érlegkészítés

A »Mértékhihlesitésről« szóló törvény életbelépése alkal
mával van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 

- -  —=  műhelyemben mindenféle = = = = = = =

m é r l e g e t
u. m karos balance, egyensúly) tizedes, százados, tolós, 
súlyos (skála) marha- és hídmérleg, valamint waggon 
mérleg és sül ok javítását gyorsan és pontosan eszköz- 
löm a legjutányosabb árak mellett. M in d e n  m é r le ge t  
m ű h e ly e m b ő l h ite lesítte tve  sz á llíto k  el, úgy a 
műhelyemben javitottakat is. — A javítás végett hozzám 
be nem szállítható mérlegek javítására vidékre is első
rendű munkásaimat küldöm — A merles» pontosságáért 
kezességet vállalok. — Munkásaim az ország elsőrendű 
mérleggyárainak csoportvezetőiből vannak összeállítva.

A nagyérdemű közönség megbízásait kérem.

Kohn Samu
épü le t-, m ű  la k a  to«, d r ó t fo n ó g y á r o s  és 
:: m é r le g ja v itó  ::

Nagykanizsa, Magyar-utca 3 szám.

Butorvásárlúk figyelmébe!;
Ha jó és olcsó bútort akar vü- ЦШСрШ Á g iim  ( 
súrolni, forduljon bizalommal ninOUIlL НППНП |

kárpitos és díszítő butorraktárába .
V A R A K IN ,  P o sta -u tca  12. sz.

a hol a legolcsóbb árban szép és jó háló-, ebédlő- 
és szalonberendezéseket haphat. Ugyanott min- { 
denféle díván a legolcsóbbtól a legfinomabbig ju- . 
tányos árban kapható. Javítások is elfogadtatnak. (

593 1—3 I

nyomaton fiaméi rulp (S'raus* Sftmtor) könyvnyomdájában Csákíornyán
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