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Kereseti viszonyok és igények.
Nagyon helytelen s hibás magyar ki

fejezés ez a szó. amit cikkünk mai címéül 
felírtunk Az igény szó I. i. nem fedi eső
sorban azt, arrnl vele kiíejezni óhajlunk,  
másodsorban csúnya hangzású s a magyar 
nyelvtannak ellentmondó képzésű szó. Ám 
annyival inkább többször hallhatjuk minden
nap s minden alkalommal, amikor az em
berek egymásnak a »nagy igényekről« s az 
ahhoz nem mért kereseti forrásokról panasz
kodnak.

Nagyon sokszor írlak már erről a lé
niáról s még többet is fognak írni. de azt 
hisszük, hogy nagyon kévés lépessel viszik 
majd előbbre ezt a szomorú s társadalmun
kat fenékig felforgató kérdést Mert bizonyos, 
hogy panaszkodással, sóhajtozással és sopán- 
kodással az ilyen életbevágó fontosságú 
kérdést megoldani nem lehet. Hanem vizs
gálnunk kell az okokat, amelyek a nagy 
igényeket szülik s ha ezt az eredeti hibát 
megtaláltuk, miként a jó orvos, a forrásnál 
kell a gyógykezelési megkezdenünk.

Bizonyos, hogy manapság az igények 
a kereseti viszonyokkal nem nagyon harmo- 
nizálnaK Vagyis sokkalta nagyobb igények
kel lépnek lel a családtagok, meg maga a 
társadalom is a családfenntartókkal szemben, 
mint ammőket annak kereseti viszonyai 
megengednének. S a társadalom kényszerítő 
hatalma olyan erős, hogy még a legakarat- 
erösebb, a leggondosabban számító család
apa is kénytelen magát annak kényszerítő 
hatalmának mindaddig alávetni, amig az

H E K T Ó K .
Irta: Kajáry Ferencz.

— Milyen hűség, — jelentette ki a fiatal 
özvegy, bizonyos megindultsággal tekintve a derék 
kasznáira, aki a széken feszengett. Milyen megható 
példája a hűségnek!

Lesütötte szép, bánatos fejét és percekig, úgy 
látszott magába mélyedt. Aztán, mialatt mély, 
halk. szakgatoll fohász tört elő kebléből, bágyadtan, 
fordult a képviseletéhez, a zongora felé;

— Megyünk ma az orfeumba, kedvesem?
Mintegy hat hete történt, hogy a tölosédi

kastélyban ölök álomra hunyta le szemét a vidék 
népszerű birtokosa Tölcsédy Benő, akinek élle- 
fáját derékban törte ketté a halál.

A daliás, szeretetreméltó ember tüdőgyulla
dást kapóit valami szomszéd báli mulatságon, 
ahonnan kihevülten, hűvös hajnali levegőben haj
tatolt haza feleségével. Egész úton az asszonyt 
takargatta, hogy meg ne hűljön valahogy. U maga 
pedig meghűlt és néhány hét múlva к i téri teli ék.

Könnyen elképzelhető, mily borzalmas csapás 
volt e gyészeset Erzsébet asszonyra, a drága ha
lott szép, fiatal feleségére, aki még a temetésen 
is. mialatt a plébános beszentelte a távozót, vér- 
fagyasztó sikoltozással folyton azt jajveszékelte :

Nem engedlek Benő. utánad hak>k Benő ! 
L-tá-nad lia-lok!

Amint pedig az érckoporsót beléhelyezték a 
Kriptába, a szegény asszony sirógörcsöket kapott

anyagi tönk végképen nem állítja meg a 
1 lejtőn lefelé való gurulásban.

Tekintsünk csak szét ismerőseink kö
zölt. Vizsgáljuk meg pártatlanul s őszintén. 
Mennyit kereshet a családfenntartó s minő 
élelmeidül folytainak azzal szemben Ugyebár 
rögtön rájöhetünk, hogy bezzeg a kereseti 
viszonyok egyiknél sem állanak arányban 
azzal az életmóddal, melyet már évek hosszú 
során át folytatnak s bizony meg kell ön
magunk előtt döbbennünk, gondolva azokra 
a természetes lolyományokra. amelyek ezek
ből a viszonyokból kiváltódnak.

Hiszen ismerhetünk százszámra meg
szabott fizetésű családokat, amelyek szem
mel láthatólag évenként legalább is három
szorosát költik el, mint amennyi a jöve
delmük S ilyenkor az emberi lantázia ki
merül annak taglalásában, vájjon miből 
fedezi a szerencsétlen családfenntartó a i 
hiányzó részt s hogy miképen képes éveken i 
kérésziül mégis újf* fenntartani családjál. 
ahogyan azt az első évektől kezdve fenn
tartotta.

Hogy a mai kereset' viszonyok ez or
szágban mélyen alatta állanak a megélhetési 
viszonyoknak, erről egyetlen szót sem kell 
vesztegetnünk, annyira éinek a köztudalban. 
De hogy az alapvető hiba hol rejlik, azzal 
mindezideig még adósak maradiunk. De nem 
titkoljuk el csekély tudományunkat. A hiba 
a mai nevelési redszerben rejlik A szülők 
gyermekeikéi úgy szoktatják, hogy a most j 
férjhez ment leánygyermek már oil akarja 
elkezdem, ahol szülőik busz-harminc esz
tendei gazdálkodás alatt tartanak s azt kí-

és az orvos, meg a környékbeli rokonok s jói 
ismerősök nem tudtak vele mit csinálni, hogy j 
magához térítsék : egyik ájulásból a másikba esett. I 

Amikor végre a második napon felbontották 
a végrendeletet, a szerencsétlen asszony is úgy, 
ahogy visszanyerte önuralmát és őszinte .sajnálko
zással magyarázta a rokonoknak, hogy ő valóban! 
semmi befolyással nem volt ura végső rendelke- 1 
zésére s nem tehet róla, hogy a drága halott — i 
némely emléktárgy kivételével — egész vagyonát, 
őreá, az özvegyre, hagyta.

A kisemmizett rokonok, a haláleset miatt 
most még őszintébb gyásszal távoztak a kastély-j 
ból. Erzsébetet pedig egy leány korabeli barátnéja 
magához hivatta Pestre, hogy szíve fájdalmát né
mileg enyhítse.

Kedvesem — felelte a meghívásra szo
morúan Erzsébet, elfogadom meghívásodat, mert 
érzem, hogy ebben a házban, ahol minden zúg 
az ő emlékét idézi lelkembe, meg kellene örülnöm. 
Elmegyek hozzátok Pestre s ha felejteni nem is, 
de megpróbálok legalább vigasztalódni.

Es sóhajtva mondta utána: — Ha tudok... 
Özvegy . Tölcsédy né tehát összecsomagoltatla 

a gyász és félgyász ruhákat és elutazott a kas
télyból. melyhez, mint maga mondta, immár oly 
sok szomorú emlék fűzi őt. A búcsuzásnál min
denki könnyezett, még a derék kasznár úr is. aki 
pedig már nem volt mai gyerek és aki nem az 
első özvegyasszonyt látta életében. Csupán Hek- 
tornak, a megboldogult Tölcsédy úr nyúlánk, bar-

vánják az élettárától, hogy oly módon tartsa 
elsőkel kezdődő jövedelméből, mint aminő 
módhoz a szülői háznál hozzászoktatták 
őket. A szülők ugyanis elfelejtik megmagya
rázni gyermekeiknek, hogy házasságuk első 
idejében ők nem laktak négyszobás lakás
ban s hogy bezzeg jó volt nekik annak 
idején, noha akkor a pénz értéke sokalta 
nagyobb volt, mint manapság, egy vagy leg- 
teljebb kétszobás lakásban meghuzódozniok 
s csak amikor a jövedelmük is emelkedett, 
emelkedtek a lakószobák s az életviszony- 
tataik is.

Ebből azután következik az a rettenetes 
nagy hajsza, mely az új családi otthonok 
alapításánál a pénz után száguld. A leányok 
minden ideálizmusból kivetkőzve, csakis a 
gazdag embert kívánják férjül. Nem (őröd
nek azzal, hogy az már koránál fogva sem 
nyújthatja nékik azt a boldogságot, amely 
nélkül pedig az élet lakóval sem ér. A 
nőtlen fiatalemberekről pedig nem is kell 
beszélnünk, meri hiszen jól tudjuk, hogy az 
u. n. szerelmi házasságok ma már a fehér 
hollónál is ritkábbak.

Ne bízzák tehát a szülők gyermekeik 
neveléséi egyedül az iskolákra, hanem sze
rény életmódjukkal példái szolgáltatva, ne
veljék gyermekeiket a mai kereseti viszo
nyokhoz mért szerény igényekre, mert kü
lönben rövidesen úgy megtogynak a házas
ságkötések, hogy majd az államnak kell 
közbelépnie, hacsak azt nem akarja, hogy 
pár esztendő alatt az ország lakosainak száma 
leiére sülyedjen alá.

naszőiű agarának, nein jött könny az eres, kidül
ledt szemébe. Hektor nem búcsúzott, nem nyújto
gatta vékony eres lábát a távozó felé, nem sírt, 
csak egyre vonított, mintha valaki állandóan a 
lábán táncolt volna. De nem csak a búcsú zás 
napján vonított, hanem ugyanúgy vonított már 
két nap óta, amióta nem hagyták, hogy kikisérje 
szegény gazdáját a temetőbe, hanem az udvarban 
láncra kötötték.

— Hektor — csitította az özvegy — ugyan 
mit vonít már ez a kutya annyit? Már a fejem 
fáj tőle kasznár úr!

Ezzel lekete keztyüs kezével még egyszer 
búcsút intvén a kastélybelieknek, a képviseltével 
felcihelödött a hinlóra és elhajtatott a poros or
szágúton.

Hektor, az agár, akit a kasznár most már 
csakugyan leoldatott a láncáról, mint a bolond 
lutkosta kereszlül-kasul a kastély folyósóit, szo
báit, ahol gazdája csak valamikor ismegfordult.

Este pedig, mikor a házban sehol sem ta
lálta, akit keresett, a parasztok, akik a temető 
felöl jöttek, látták, hogy szalad a temető irányába, 
előre szegezett nyakkal, lihegve, lelógó farkával 
nagyokat kanyaritva a tikkadt nyári estbe.

A derék kasznár, aki alig hat hétre a ha
láleset után kénytelen volt gazdasági ügyekben 
felkeresni úrnőjét, Pestén, kissé borízű rekedt 
hangon mesélte el úrnőjének Hektor szomorú tör
ténetét.

— Amikor — úgymond a kasznár — nngy_
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A íj ii ii írtk  i'x/iifí alapja javára egy sorsjáték rendezésére. A és a halotti kocsira tették, majd innen a
А  и ш ш ж  o e w g s e g e i ^ o j e .  80rsjá|ék r0védnök8égét gróf Zichy János, sirhoz vitlék a drága halott tetemét. A te.

. Ain?H0ZrÓ! kb 91 ?U.?Z «k’ | élber,maradt maga a kultuszminiszter vállalta. Kétszáz- metési szertartást Legáth Kálmán apálplé- 
hegymogott| falvak s feltörő városok tani- e z * darab koronás 8orsjegyet szórt szerte bános végezte
6 V f : ^ Ье17 Г,«л ,e Г г Л « ’ м У, a Szövetség az országban, melynek jöve- A temetési szertartás után Szalay Pál

nek fejlődését a tanító lendíti előre. Meri a de)mét ezer beteg tanító, tízezer beteg tanító- dr. kir. segédtaníeliigyelő búcsúztatta el
!?n d mindig a fejlődés szekerébe volt fogva. gyermek várja. A sorsjáték húzása ez év Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelőt. Meg- 
Es ott is marad. Mert a kultúra mindig ulo|gó napján jesz A sorsjegyek vásárlását ható szavai betetőzték a mély gyászt, mely. 
azok ellen lázad el, akik teremtet ek. Csak- f)emcgak «  |mmánU8 köle,e98égek lerová- nek hatása alatt a gyászoló közönség fái 
hogy, míg a tanító eme emberfeletti, gyo- gá hauem a fényes nyereményekre is lehel dalmas búcsút vett az örökre elköllözött kir 
nyoruséges missziót végzi, nemcsak a véré- baziroznj tanfelügyelőtől
ben fárad1 el a törtető plazma nemcsak a Ezen sorsjegyekbö| minden tanító ka- Ruzsicska Kálmán dr. haláláról mélyen 
kimerültség gyotri őt a szenvedésig, de ezer Könnyítse tehát meg a társadalom a sújtott felesége az alábbi gyászjelentést adta ki:
betegség csirája lopja magat szerveze e lanító munkáját avval, hogy maga kérje ezen Özv. Ruzsicska Kálmánné, szül. Mihá-
Sőt műhelyéből gyilkos bac. fiúsokat hord j egykoron4e 80r8jegyeket a tanítótól, hogyne lövi eh Margit és fia Béla, valamint az egész 
haza ot honába, hol édesen a \ ó  gyerme ei- | ke||e88en annak kinálgalásával a szegény rokonság igaz mély fájdalommal tudatják, 
nek álmát elűzi a halai laza. tanítónak pirulnia. hogy kimondhatallanúl szeretett férje, apja’
... A mai iskola m g a e egsege gy j Mindnyájunknak volt tanítója és mind- illetve rokonuk dr Ruzsicska Kálmán kir.
duMeäeiöször ГгеПОгбЬе^сзёгеТ íeaküTön" ! nYáIunknak lesz gyermeke, kit a lanlló oktal tanácsos, Zalavármegye kir. tanfelügyelője f. 
, ‘* ®g ö of lertözőbetegségek legkulon jMjvc, lehal ., tanító egészségét a mi kullur- hó 22-én reggel fél 9 órakor, hosszas szeii-
S e nemei • S a laa 1 a |8а*-° I * ' ° . gy j* érdekeink rabolják el: tartsa erkölcsi köle- védés s a halotti szentségek ájtalos felvétele 
tani ói pa ya а eggyi °sa am sagnak |essggének „ |krsadalom az adóság leró- után fáradhatatlan és áldásos életének 64-ik
csupán hét százaléka éri el az ötvenedik vásá, 8 a legboldogabb házasságának 21) iк évé-
e Tehát a tanftósás a társadalomért nem- A ‘“"»^-sorsjegyek még csak pár hétig ben a Mindenható örök végzése szerint gyá- 

8 , . lesznek forgalomban s ha a társadalom se- szosan elhunyt.
f sa a ma?a’ anem a csa a ja e e e is gjjsége elmarad: a remény utolsó forrását A megboldogult hült teteme november

°C T J r ,  t i  ti  » л . is betömheti az indolencia. hó 24-én délután negyed 4 órakor tog a
e a a egejese segi sege egy n д lanítóság igen sokat köszönhet a helybeli róni kath. sirkertben örök nyuga-

* a nfÁ?Zie 1M ne,n vo na ,ÖZa a ... . sorsjegyek elhelyezése körül a királyi tan- lomra helyeztetni, az engesztelő szent nuse-
fának aÖzUa fo k m ér^ r  hogyVennVre becsüh felü«Yelöknek- klk ,lobil,s szívességgel és lel- áldozat pedig f hó 23-án reggel 9 órakor 
 ̂ ^  . . .   ̂ , kesedéssel végzik az adminisztrációt. íog a róm. kath. plébánia templomban az
meg tanítóit. A magyar tanító pedig ma Sorsjegyet minden lanilóllál kaphal az Uriiak bemulatta.ni
vi g ipusa a m ve 1 0 0  ,^r r n .. olvasó, ki egy levelezőlapon bármily meny- Zalaegerszeg, 1912. évi nov. hó 22 
Egysorban teng a postaszolgaval. vasul. be„ ké;hel a Talllfói Sorsjáték iroda- Áldás és béke poraira!
málházóval és hordárral A magyar tanító- , (Buda , 1V Erzsébel-tér 15.) A tár
nak csak elméletben nyolcvankét korona a r̂evanch.sa| larlozik a |al|fl(V ‘ , 
havi fizetése, a valóságban annyi sincs. He- . ak Bizonytalan helyzet,
tenkint kétszer annyi órát kell tanítania, й , . . . ......... ,
mint a tanárnak; negyvenhárom évet kell Dr° zdy CyOZ°  |я Mé* "?'“* « * m'"ke kulf° ldr.01 к " Уе'
szolgálnia, hogy nyugalomba vonulhasson. ------------- gelő veszedelem all előtérben. Minden téma
özvegyei százhatvannyolc korona kegydfja, R u z s i c s k a  K á l m á n  te m e té s e .  f i f S ? еГa ' f ^ Ä s ^  ZZ

Érdekes, magaszlos a laniló hivatása, . . . ^ г(а,Сзка Ká)|m4n .dr- fünf országunk látóhatáráról,
de szomorú. Zsold nélkül, vérrel és ekével lhu. . ' t f  mul‘ VMar" 4  de'U,a" he.' ... /  kereskedelmi es ipar, pangás meg 
irtják az ugart. Már egyszer bálor keserű- lyezlék °rok nyugalomra Zalaegerszegen. A lelekzethez sem enged, jutni s m. nem ,r- 
séggel fogadalmat tettek a legszomorúbb геу е‘ al‘al4nos- «mellett igaz és ősz.nle halunk meg ez,dótájt sen, a karácsony, hon. 
szóra, a sztrájkra. De pályájuk nimbusza V° ‘L Mondhí*ln'’ «z egesz varmegye volt iparpárto ásról, mert ,ól tudjuk, hogy a ma, 
visszatartotta őket abban ások száz emberben képviselve, akik gazdasági helyzetben senki, semmiféle ipart

Csakis a társadalom zökkentheti k, a jRuzsicska kir t«nlelügyelőt utolsó sem támogat. Az egyedül virágzó iparok
kátyúból a tanító veszteglő sorsál. Csakis a | ul|ara etk.sér ék most azok melyek anyagot szolgáltainak a
társadalom enyhítheti „yomo.uságál. . . “ *?.?  temetés nagyaranyaiból kővel- hadviselésig  A hadseregszáll.lók s a tér-

És most erre ill az alkalom. A Tanítók “ nl lehe‘ az ,elhu" yt IléP3^rusegére, ménykereskedók semmiesetre sem panasz- 
Szövelsége engedélyt kapott betegsegélyzö a.kk°1;r ,a vasárnap, temetés megható b.zonyb kodhatnak, hogy.nem pártolják őket eléggé,
_______  ________ tekokat szolgáltatott ama mély gyászról, de őket nem is ajánlottuk volna karácsonyi

rnejy egéaz Zalaegerszeg polgárságát a kir. iparpártolási cikkünkben, mint akik a kö- 
ságos asszonyunknak meg méltóztalott parancsolni, j tanfelügyelő elhúnyta alkalmából áthatotta, zönség segítségére szorultak volna
Ä ‘taUak vonbistt0l a csankCróÓgy c l S  « t | S . ebbdl a « » ^ b ó l  Ikivette a maga részéta A háború veres ördöge még mmd.g ott 
ladt összH-vissza a kastélyban. Este azután eltűnt! v^rme8Ye nnnden rétege is. ollogeli szőrös nyelvét a határon s monar-
és mi hiába kerestük másnap egész nap. Végre A vármegye tisztikara, élén Balás Béla chiánk minden eszközt megragad, hogy el- 
harmad nap bejön a temető őre és mondja, hogy dr. főispánnal, Árvay Lajos alispánnal, Kol- távolítsa tőlünk ezt a keserű kelyhet, mely- 
ott van ám a Hektor, a temetőben a nagyságos benschlag Béla főjegyzővel tömegesen vett nek kiürítését olyan szívesen látták volna 
úr k r i ^  elölt. _ részt a temetésen, hasonlóképen dr. Korbay ellenségeink. Nem, semmi szükségünk nin-

-  De „em lehet ám elkergetni-azt mondja Káro'Y polgármesterrel az élén a város csen háborús bonyodalmakra A belviszályok 
az ember. — Hiába ütöm én azt, ki sem mozdul1 tisztikara is. Lgyszinténott láttuk Odor Géza s az amúgy is szerencsétlen gazdasági kon- 
a helyéből, úgy nyöszörög ott és kaparja a földet, i pénzügyigazgatói, Thassy Gábor tiszti főor- junkturák már eléggé megviselték ezt az

Erre kimentem a temetőbe, gondolván, hogy VOst stb slb. országot s népeit, semhogy még ilyen első-
т м Т а 1.НовГ сзТ Г е^а°го та . " ' Й ^ Г т Ж  l'égunpozánsahb volt azonban a vár- rendit érdeklődésre számot tartó látványos-
Hanem bizony én már késön érkeztem, mert Нес- cmeKYe tanítóságának a képviselete mely sághan is legyen részünk 
tort már csakugyan nem lehetett hazakergetni, a Szalay Sándor vármegyei íanítóteslületi el- A fegyveres készülődés közepette a
hű állat ott feküdt elnyúlva, meghalt a gazdája nők vezetése alatt a temetésen résztvelt. múzsák hallgatnak__ezt tartja a közmondás.
ntán *.* : ., , , , A,, , .  , Vagy 150 tanító és tanár kísérte a felejlhe- modern életben azonban, míg a múzsák
k-ndöfe oUn nvuT. \ a fia"' özMev^nedií “ aki tetle" tilnlelügyelöt ul0'90 ,,lj4ra A csák' csak to^ b b  is fújják gyönyörű melódiáikat, 
m,gy figyelemmel hallgatta végig e kis történetet, 'omyai tanilóképző-inlézetet, polgári-és elemi- azalatt azonban pang ipar s kereskedelem s 
bizonyos megindultsággal pillantott az elbeszélőre, iskolái 10 tagú küluöltség képviselte. Nem a vállalkozói kedv is a minimumra reduká-

— Milyen hűség, kedves kasznár úr, milyen volt muraközi iskola, honnan legalább egy lódik Már pedig egy fejlődőképes s törekvő
megható példája a hűségnek! tanító nem vett volna részt a temetésen. A országnak ezekre van szüksége A múzsák

Lesütötte szép, bánatos szemét és per« ékig, nagy0bb tantestületek koszorút is helyeztek is tonlos szerepet látszanak az országok úgy látszolt, magába mélyedt. Aztán mialatt keb- 1 , ‘ *7 . jaiszanaK az ország
léből Ык, szakgati tt fohász tört elő, bágyadtan az e,bunYl koporsójára kulturális eleiében. De viszont igazi kultúra
fordult a képviselőnéhez a zongora felé; A temetési szertartás jtontban lél négy csak vagyonos gazdag országokban juthat

Megyünk ma az rrfeumba kedvesem? órakor kezdődött Megható volt, amikor a arra a polcra, amelyet megérdemel. Minden*
tanfelügyelőség tisztviselői vállukon lehozták esetre örömmel tölthet el minket, magyaro-



kát, hogy dacára a háborus bonyodalmak
nak, az örökös rettegésnek, melybe sodród
tunk, a magyar múzsa még szebben műkö
dik, mint mikor a béke zöld lombja koszo- 
ruzta országunk halárait. A magyar színmű- 
irodalom olyan magasra emelkedett, hogy 
egy-egy magyar iró színdarabjának előadá
sára, a kontinens minden nevezetesebb szin- 
igazgalója megjelenik, hogy mindjárt ott a 
helyszínen szerezze meg a magyar agyvelő 
kitűnő termékét

A nagy és vére> háborúkat követő 
háborus ragály is ijesztő mérvben terjed. A 
kolera, pestis és vérhas ezerszámra szedi 
áldozatait s minden eszközt meg kell ragad
nia egész Európának, hogy ennek a vesze
delmes kórnak még a halárokon útját állja. 
Elég haj voll miránk nézve eleddig maga a 
háborútól való rettegés, nincs semmi >zük- 
ségünk arra, hogy egy veszedelmes ragály 
is behurcoltassék országunk halárai közé

Bizonyos, hogy a hatóságok minden 
eszköz! meg fognak ragadni, hogy a halkam 
hadviselők táborából eredő kór ide lábát ne 
tehesse, de maga a társadalom is hathatósan 
kezére játszhatik az illetékes köröknek, hogy 
ha már a háborus izgalmak lecsöndesitésé- 
ben szerepel nem játszhatik, legalább a ve
szedelmes ragályok kerüljék el országunk 
határait.

К  с  E  О  X  F  E  E  É  k .

—  Kinevezés. Laky József helybeli vasúti 
forgahni tisztel, a Déli vasút igazgatósága, 
Rába molnáriba helyezte át s megbízta a 
főnöki teendők ellátásával. Helyére az igaz
gatóság Szűcs Dezső forgalmi lisztet he
lyezte át. Székesfehérvárról Csáktornyára ha
sonló minőségben.

—  Áthelyezés. A Déli vasút igazgató 
sága Schwarz Ferenc helybeli forgalmi hiva
talnokot Budapestre áthelyezte az igazgató
sághoz s a viszkereseli osztályhoz osztotta 
be Helyére Ilellai Gyula állomáskezelö 
helyeztetett át Csáktornyára ugyancsak Szé
kesfehérvárról.

—  Deputáció. A Belatmc központtal 
szervezendő belatinci járás ügyének előmoz
dítása érdekében Báláiméról nagyobb kül
dött-ég járt Zrínyi Károly oltani plébános 
vezetése alalt Zalaegerszegen, hogy a járás 
szervezését megsürgessék. Balás Béla dr. 
vármegyei főispán nagyon barátságosan fo
gadta a küldöttséget s a maga részéről a 
leghalhatósabb támogatást Ígérte meg a kül
döttségnek. A belalmci járás szervezéséhez 
tudvalevőleg a szeptemberi vármegyei tör
vényhatósági közgyűlés is hozzájárult.

—  uj tavirda állomás. A muraközi 
távírda állomásoknak a száma eggyel meg
szaporodott. Muraszerdahelynek ugyanis si
kerüli a táviró állomást kijárnia, melyei a 
múlt bélen nyitottak meg. Ez az új intéz
mény lényegesen fog hozzájárulni a murá
méul) község lorgalmának emeléséhez

—  Jegyző választás. Koltay Pál lelső- 
mihálytalvai aljegyzői a halálozás folytán 
megüresedett felsőszemenyei körjegyzői ál
lásra megválasztották A választás múlt hó 
18-án szótöbbséggel ej tetett meg.

—  Sirius idöjóslása. Vargha László, aki 
fenti címen folyóiratot ad ki. következő időt 
jósol december havára December, szerinte, 
kevés esőzést és havazást ígér, de sok köd
ben is lesz részünk, amely már november 
havában is több helyen átvonult December

1—8-ig hideg idő, innen 12-ig nagy köd, 1 
14—20-ig hideg idő, 22-től ködös, nedves I 
hideg idő lesz, itt-ott hócsapadékkal.

— A  Zala új szerkesztője. Nagy Samu
nak a Zala kötelékéből történt kiválása 
folytán a lap szerkesztőségének kérdése most 
nyert végleges megoldást. A lap felelős szer
kesztője Gürtler István lett, aki már hosszú 
ideje állóit a Zita szolgálatában, mint Nagy 
Samunak szerkesztőtársa.

— Lebontott templom. A kincstár kegy 
urasága alatt álló alsódomborui templom 
már évek óta düledező állapotban volt. 
Szinte életveszélyes volt istentisztelek alkal
mával benne tartózkodni. Az illetékes körök 
már régiila kérték a templom kijavilását. 
Alig végre az idei bérmálás volt az a kö
pönyeg, mely alatt a templomot rendelteté
sétől elzárták. Kimondták rá a szentenciát : 
a templomot le kell bontani s újat felépíteni. 
A bontáshoz már hozzá is fogtak. Nemsokára 
el fog tűnni a löld színéről a régi templom, 
hogy helyéi új templomnak engedje át. Hogy 
mikorra épül fel az ú| templom, az a jövő 
titka. Addig az üresen álló ovodai helyiség
ben tartják meg ideiglenesen az istentisz
teleteket.

— Az Új vasút. Az Alsólendva—Letenye 
—nagykanizsai vasút létesítése elé gördült 
akadályok lassanként eltünedeznek A törzs
részvények |)ót jegy zése serényen folyik így 
Letenye is az eredetileg meg-zavázolt HO 
ezer К részvénytőkét lOu ezerre emelte lel. 
Hasonlóképen cselekedeti Alsólendva és 
Nagykanizsa is, ahol -zuitén elhatározták a 
hozzájárulás felemeléséi.

— Zsebtolvaj. Meizl Károly stridóvári 
lakos múlt héten er»d vágóit Frász Flórián 
vash**gyi lakos zsebén Megtudta, hogy Frász 
Flóriánnak pénze van. kilopta Frász zsebé
ből 150 К készpénzét a pénztárcával együtt 
A zsebtolvajt a helybeli kir. járásbíróságnak 
feljelentették.

— Az új tb. tiszti ügyész. Néhai dr. 
Tripammer Hczsö nagykanizsai ügyvéd örökét, 
Zalavármegye tiszteletbeli liszli ügyészi ál
lását. a minap töltötte be síjmki Balás Béla 
főispán. Az új lb I ügyész Fábián Zsigmond 
dr. nagykanizsai ügyvéd lett. ki több pályázó 
közűi nyerte el e tisztséget.

— Uj szivarok. A hivatalos lap legutóbbi 
számában a pénzügyminisztérium -zerény 
kis hirdetményben adja tudtára az ország 
minden dohányzó, szivarozó lakosának, hogy 
december 1 -élöl kezdve két új szivarfajla 
kerül forgalomba. A két újfajta szivar ne ve : 
Palmas es Palmitos és tíz darabonkint kar
tondobozba csomagolva kerülnek forgalomba 
Az előkelőbb Palmasnak az ára 10 darabon- 
kínt 180 K, vagyis darabja 18 fillér, a pol
gáriasai)!) Palmitos ára tizdarabonkinl 1 20
K. tehát darabonkint 12 fillér

— A magyar közönség elölt eléggé ismert 
volt eddig is a Kolozsvári i Heinrich-féle) gyógy- 
szappangyár kiváló hírneve, de mégis nagy rekor
dot jelent, hogy egy élelmes nagy amerikai cég 
évi 100.000 kor. értékli szappan átvételére köte-j 
lezte le magát.

— Csipkekiállítás. A jótékonyság ügyé
vel egybekölve, szombat és vasárnap az 
igazi iparművészetei is szolgálta ez a kiál
lítás. melyet Szmik Antal budapesti igazgató
mérnök a népkonyha javára Nagykanizsán 
rendezeti A filantróp érzelmű mérnök, aki 
a kiállítást tisztán a humánus ügy céljából 
rendezte és aki az ügy érdekében még egy 
felolvasást is tartott a kaszinóban, csak ne
gyedrészét hozta magával annak a rendkívül 
gazdag csipkegyűjtcménynek, mely tulajdonát

képezi. így is olyan rendkívül gazdag kiál
lítást rendezett, hogy nemcsak az iparmű
vészet barátait, hanem a leglaikusabb szem
lélőt is a legnagyobb lelkesedésre késztette.
A kiállításon, mely a Polgári Egylet nagy
termében nyílt meg szombat délelőtt, az 
etnográfiáiig és kortörténetileg értékes mű
remekek a legnagyobb számban voltak kép
viselve

Művészet Nagykanizsán. Roth Miksa
nagykanizsai postafőnök kezdeményezésére 
értékes mozgalom indult meg Nagykanizsán. 
Arról van szó. hogy a nagykanizsai közön
ség műérzékét iparművészeti és művészeti 
kiállítások rendezésével fejlesszék, illetve az 
összes művészeteket szolgálják hangverse
nyekkel, előadásokkal és képkiallításokkal. 
Az eszme széleskörben viszhangot kellett és 
tegnaj) délután értekezlet is volt e tárgyban 
a kaszinóban, melyen Rotti Miksa magas 
szárnyaIásű beszéddel programot adott az új 
törekvésnek.

I R O l )  Л  E  0  M .
• Az Újság« jubileuma. Ez év karácsony 

havában jut el Az Újság« fennállásának tizedik 
évfordulójához. A modern zsurnalisztikában párat
lan lendülettel és bámulatos gyorsasággal jutott a 
vezető és mértékadó napilapok leg**slegelsö sorába 
és immár évek óta országos hírnév, megbecsülés 
és közkedveltség az osztályiésze. S miközben az 
egyre nagyszerűbben kibontakozó magyar zsurna
lisztikában kiküzdötte magas és vezető pozícióját, 
maga is nagyban hozzájárult a modern magyar 
zsurnalisztika valódi típusának kialakulásához. 
Jogos büszkeséggel, a végzett munka és a kivívott 
sikerekkel megokolt önérzettel tekint vissza »Az 
Újság« a befutott első tiz esztendőre, a szárny
bontás. a meggyőződés és a pozicióhódítás első 
nagy etapjára. Maga köré csoportosította az ország 
nagy intelligenciájának zömét; írói és hírlapírói 
gárdájával, a zsurnalisztika elit csapatával, ott
honossá lett a legszéUsebb rétegekben, hangjának 
komolyságával és előzékenységével, irodalmi szint
jével, iránybó, szórakoztató és mindig a felvilágo
sodást és hacutást szolgáló tendenciájával a leg
magasabb és legkényesebb igényeket igyekezett 
sikerrel kielégíteni és politikai, társadalmi, kultu
rális és gazdasági életünkben figyelemre méltatott 
tényezőjévé lett a közvéleménynek Olvasóinak 
óriási tömege és sokfélesége legjobban bizonyltja, 
hogy mindenkor és mindenkinek a legjobbat, a 
legszebbel és legértékesebbet nyújtotta hosszú tiz 
esztendőnek munkájában nap nap után . . Ezt a 
jelentős, »Az Újság« ra, a magyar zsurnalisztikára 
és bizonyos tekintetben a magyar közéletre is 
nevezetes évfordulót nem ünnepelheti meg mél
tóbb módon »Az Újság«, mint ha karácsony nap
ján jubiláns számot ád ki, mely tartalmánál és 
terjedelménél fogva felülmúl minden eddig még 
a külföldön is megjelent ünnepi szamot, érték 
dolgában pedig nem v tekedbetik vele semmiféle 
naptár és albumajándék. Ezt a jubileumi számot 
megkapja minden új előfizető is, aki »AzUjság«-ra 
január hó elsejétől előfizetői közé lép.

..Színházi Hét*. Ez az újság Budapest 
legnépszerűbb hetilapja, mert a főváros legkivá
lóbb irói nagyon gyakran keresik fel rendkívül 
érdekes,és színházi intimitásokat eláruló cikkeivel. 
A »Színházi Hét« ál andóan hozza a színházak 
újdonságainak legjobb felvételeit. Dacára ennek, 
mégis a »Színházi Hét« a főváros legolcsóbb heti
lapja. Előfizetési ára félévre 5 K. (Budapest, II., 
Zsigmond-u. 20.)

N y  i I t t é r .* )
Felkérem mindazon I. c. urakal, kik 

nálam adósok, hogy tartozásukat 1913. jan. 
1-ig kezeimhez lefizetni szíveskedjenek — 
meri állásomtól megválók — ellen eselben 
per útján lennék kénytelen intézkedni.

Szablics István
a »Hajas-szálloda« főpincére.

*) E rovai alatt közlőitekért nem vállal felelősséget 
a szerkesztő.
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OdKovorm urednik. 1 Suradnik; Iada<elj i vlaatnik

ZRÍNYI KÁROLY. PATAKI VIKTOR. STRAUSZ SÁNDOR

Как se uzderáava svinjsko raeso.
Kad se svinje zakoleju, vnogiput si 

gazdarica prennSljava, как bi vnogo mesa 
mogla sprav.ti, da se ni pokvari i splesnivi 
i da na srét leta ima teéno i dobro suho 
meso. Pokehdob pák je véé tu vréme i pri- 
bliáava se trda zima, kad se poémeju lu i 
tani koline, lak mislimo, da dobro i povolno 
stvar napravimo za naSe éitatelje, ako spi- 
áemu, как |e moéi dobro spraviti svinjsko 
meso, da se ni pokvari. Uazmi se, da vnogo 
i od toga visi, da vu kakvim vremenu ko- 
lemu. Vu toplim vremenu navék je bolje 
nevarno, как vu trdi zimi, kad meso zmrzne 
i nemore se tak íletno splesniviti, как vu 
toplim, mlaénim vremenu. Za meso uzder- 
2avanja véé od negda sol hasnujeju ljudi i 
moremo recti, da to je naj bolSe i naj spa- 
metneSe. Samu, da i to viSe vrsli moCi de
leli. Naj viSeput tak délajo, da lépő éisto 
meso vu korito deneju i na debeloma sol- 
jom posipleju. To nije ravno naj boláe, jerbo 
dugó traja, da debelSo meso, как su Sunke, 
sol nuter v pije, pák éisUm samu soljom 
posipleno meso ni je ravno naj teéneSe. Ba
rem nije tak teéno i dobro, как onu. kője 
se vu pacu dobro spaca. Pacano meso puno 
je leéneSe i bolje se da jesti, как onu, kője 
je samu na suhoma soljom posipleno. Pák 
ravno pacanje ni kosta bog zna kuliko, pák 
niti ni potrebuje velikoga truda, to рак 
znamu, da svaka gazdarica si zabi truda, 
ako zna, da stém teéneSe i bolSe bude meso. 
К svinjskomu mesi ovak délamu paca: Vu 
jedno derveno posodu, koia éista mora biti, 
как kriStal, po navadi slano vodu vléjemu 
Zalem pák éeSnjaka i malo koriandera s 
méSamu nuter, prije как bi meso nuter deli. 
Kad meso nuter spravljamu, malo ga treba 
solitrom posipati. Soliter je zato potrében, 
da meso lépő éerlenu bude i tak ostane, 
éeSnjak pák zato je potrében s korianderom 
skup, da meso dobroga téka dobi, da ga s 
gustuáom moói jesti. Od paca je luliko |>ot- 
rébno, da meso pokrije i da ovak svaki fa- 
laéek dobro se vpije. Sad posodu vu koju 
smu meso spravili, nekam vu éisto i vu 
9uhu mesto odnesemu, ali niti za nikaj vu 
hi2u. Toplo mestu jtko Skodi íriákomu mesi 
i mje moői dosta opominati, da как velika 
íalmga |e to, ako po navadi naj viSeput vu 
sobi pod postelju sranimu. Vu topli hifci se 
eirovu meso od svakojaéke dühe navzeme 
i sgubi dobroga téka i najviáeput to je zrok, 
da se potlam pokvari. Ako pák vu mrzli 
inesti pacamu, meso i sréd leta, ali pák 
niakar za leto dán lépő íriSko i teéno os
tane к tomu pák je i punu bolje prbko. 
Vu pacu barem öetiri Ijedne inora meso 
stati i polrébno ga svaki dán jedenput pri- 
obrnuti. Kad jedenput spaca vun zememu, 
more se dobro sbrisati i onda vu dim obe- 
siti. Dim ravno tak je potrében как i spl, 
da nam meso stalno bude i da se ni skvari

Vu dimo takodjer éetiri Ijedne mora 
stati i onda ga dőli zememu. Za drobneáe 
i tenjde l'alaéke i dva tjedna je dosta da 
vu dimo visi. Kad s dima dőli zememu 
meso, nekam ga vu suho mesto obésimu 
Vu dimu zalo nesme dugó stati, jerbo po 
dimu drugoga téka dobi Pred kuhanjom 
navék se vu mlaCni vodi mora oprati. P.t- 
ziti rnoramu, da meso uvék suliu bude, 
tojest na suliim mesto sloji, jerbo mokro 
meso najedenput plesnivit: росте. То рак 
svaki zna, da plesnivo meso ili pák kakva 
gud hrana ili za m irho krina, nije sdrava 
niti dobra. Koji ovak budu delali, oni navék 
dobro, teéno i stalno meso budu imali

Balkanski boj.
Priseáné tjeden smu tak pisali od bója, 

da sablje su joS ni vu loku i da se joS 
lehko pri obrne sreéa i tursku orufcje bude 
nazal popravilo one lalinge, ko|e su do 
vezda napravili. I za vezda je ravno lak. 
PriseSno subotu su probab bulgarci pri Ct- 
taldíi lurske Sauce predrti i zavzeti, ali pri 
slabi su bili I turéini veliki boj su zadobili. 
Ni dabi nelko sad misül, da su sad turéini 
éistam dőli vudrili bulgarce, samu jim je 
sreéa poslufcila, da su |eden bojni sbor od 
nepriatelja zastavili i od áancov nazal pre- 
lírali. Pokehdob ptk sí moreniu mislili, da 
bulgarci ni su se s dobra dali dőli, daklem 
I to je onda istina, da su vnogo ljudstva i 
municije predi alduvali, как bi bili se dali 
pretirati. Hazmi se, da turéini gorostaseu 
boj su skriéali vu céli svét, kojega su tarn 
zadobili. naproliv pák su bulgarci tiho. Kaj 
se bude dogodilo, dók 11in naSe »Med|iuiurs- 
ke« novine vu ruke dobite, Slo bi to inogel 
napré povedati?

Med nepriatelie je |o5 jeden vékái ue- 
priatelj stupil: s Male-Afcije, Aleppo zvanoga 
mesta su turski sóidati kolero sobom do- 
uesli, koja sad véé i med bulgarci se raz- 
áirjava. Pák moguée, da ravno kolera i pes
tis bude mir napra vi I med ratobornim puku.

JoS inti sad neznamu, ali poleg Srbije 
nebudemu i mi se vu boj sméSali. NaSe 
konzulé su jako s bantuvali i'sad od svuns- 
kih poslov minister odluéno zahtéva zado- 
voljátmu Ako zahtévano zadovoljStinu ni 
dobiinu, presiljeni smu naSo orsaéku éast 
tak obraniti, как bude ravno polrébno, stém 
bolje, jerbo srbi lakva dugovanja IraZiju, 
kakva odnas, ako si neéemu kvar napravili, 
inkák nemoreju dobiti. Ako pák nikak ne- 
budu odstupili od tóga, presiljeni smu s 
orufcjem na pravi put nje spraviti.

Istma, da joS ni derftimu tarn, da se 
to pripeti i brséas se s dobra naravnamu. 
Так je ravno i pred dvemi létmi bilo, kad 
smu véé éistam pripravI|eni bili vu Srbiju 
vudrili Ali ilak tak mislimu, da bez zroka 
máéi ni zahtéva boj, opet pák nesmemu 
dopustiti, da rieSéi naSu éast s blatnemi 
Skorjami zarnaZc

Husi Srbiom derfciju. Béé, november 
25. Od éetrlka je na bojnim polju vréme 
izvanrediio ozbiljno. V éelrtek je ruski kor
mán Inlro preobrnul kapenjka svrho srbs- 
koga pristamSa. Sasanov ru>ki minisler je 
s rekel, da Ruski orsag mora podpirati 
Srbsku zemlju, da postajaliSte dobi na morju 
Adna I prosti je nemSkoga ministra, da naj 
próba nagovonti Austria-M «gjarski orsag, da 
neg пека pustijii Srbi|i Berlmski kormán 
odluéno je о cl hitit ovu proánju i sad poleg 
toga mir na nofcovi Spici tanca. Austria-Ma- 
gjarska niti za jeden las niéesa ni pusti Srbiji

Ruski Spioni na Magjarskim OrSova, 
november 25. Berzaska obémi (Krassó-Szö- 
rény varmegiijat danas popoldan su fcandari 
ősein vu le2aéko opravu sumljive ruse pri- 
jeli Rusi ni su mogii dokazati, kaj iSéeiu 
prinas, zito su je zatvorili i sad zvédaju, 
po kakvim po*>lu su bili sim poslani.

Nagjbeékerek, november 2(> Boékore 
je doSel kupuvat m  Nagjbeékerek dr Ziv- 
kovié Peter patikar srbski i vu Belgrad je 
dal je voziti Na stációim se to émovmkom 
inkák ui vidlo. da как bi ktomu doSel pa- 
tikar. da boékore kupuvlje, zato su dali 
amdarom na glas. ko|i su Íletno ruku deli 
na srbski Spion i laki su ga na hladno deli. 
Véé i pred trenn Ijedni je hod.l táj sumljiv 
srbian kod nas. Sad ga jeden cas prinas 
budu traktirali

NaSa flotta pred Uurazzo. KonStantma- 
poij, uov 25 NaSi marinen su zapoved do- 
bili, da odrnab na ladje idejű Sve naSe ta- 
borske ladje su zapoved dobile, da odmah 
pred Durazzo idejű Ravno ovu mesto oéeju 
srbi zavzeti. da si na Adria morju postaja- 
liSée pribaviju Kik viditnu, sloga itak nikaj 
nelmde, как se gud budeju értili

Troslruk savez. Paris, nov. 25. * Matin« 
novine piSeju s KonStantinapolja, da Hilun 
pasa jg prijavu poslal oü jedne konlerencije 
vu koji su od troslruk saveza minislri na- 
zoéni bili, vu ovi konteíenciji |e troslruk 
savez zrekel, da potrebuje da Turski orsag 
bója dalje líra, NemSki i Taljanski orsng su 
véé odrodili mobilizaciju, Austria-Magjarska 
pák je za osem danov éistam priredu Jed- 
noé su sgovorili, da ako se rus naj menje 
росте gibati, da s célom jakostjom budu 
turéina podpirati.

Albanci. London, november 25 Íz Uu
razzo piSeju, da vu Prizrendu i po céh Al- 
baniji srbi su strahovilno veliki krvoloki 
Üezentirci povédaju, da srbi ako vu Stero 
selo ili vu varas v dereju, naj prveSe jim 
je da decu, starce i йене s|)okoleju. Zenarn 
cecke s odré^eju, starcom pák óéi vun sko- 
paju i tak je ostaviju, da se niuéiju. Uecu 
s vekSinoma pred malerjom zakoleju. HujSi 
su, как naj érneSi harapini. Mohamedánéi 
su od naSoga konzula prosili ladje, da su 
s farniliami mogli pred srboni vujti.

KonStantmapolj, nov. 25 Turski vodja 
tak piSe, da su bulgarci pred Cataldíom vu



budim poloZaju Vlovleni bulgarci su *vi 
véé strgani, podrapam i jako gladni. Так 
povédaju, da tri dana su véé kruha ni do- 
bili, samu sirovu kuruzu. Takodjer tak ra- 
éunaju, da i bolgarcov je okolo pet jezer 
vii koleri poginulo.

Béé. november 2ti, popoldan ob 8 juri 
ln minul je doéel s Cistam poátenoga mesta 
telegram, da naé prizrendski konzul. Pro
haska Oskar, je vu Zivljenju i sad se vu 
Üszkübbu zaderZavIje Ovdi se je ziáel s 
Edl Tivadar od naáega ministra poslanim 
kurrirom s kojim se sad vnogo razgovara. 
da kaj sve se je s njim i s drugami lám 
dogodilo. Obedva su tajne lelegrame pos- 
lali Berchtold ministru

Konétantinapolj. nov. 27. Ciotam upuőe 
noga mesta je doéel glas, da mir je opet 
opal vu grabo. To se i stuga vidi, da prvi 
turski minister do zadnjoga oée tirati boja. 
jerbo mu je sad soldaCija opet vu dobri po- 
ziciji i ratna volja jim |e opet na visokoma 
skoőila i da bi vezda na tursku koZu nur 
napra vili. Io soldaCija nigdar nebi gori zcda 
i nigdar к tomu nebi privoljila. Bulgarci jóé 
smirum zahtevaju vu ime niira, da turéini 
prék daju Drmapolja. Skutari i Janino к 
tomu pak se za veZeju, da nebudu viöe 
soldaéije na bojno pol je vozili iz Anatolije 
Turci к tomu neCu privoljiti.

Sofija, november 27 Iz Urmapolja sim 
su dolazdi bjegunci, koji su tu tak ja vili. 
da vu Drinapolju je vec vehko zlo. jerbo 
stanovniki I soldaCija neima viée Ziviéa ob 
koljenirn gradu. Doklam turéini svaki dan 
bolje gladujeju, teéas bulgarci svaki dan 
dobiju íriéki kruh iz TundZe

Bus se pripravlja. London, november 
27 S Odesse piáeju, da rus na kaukazuá* 
k:m hataru vnogo soldacfje ima pnpiavljene. 
da ako bude potrebno, nulri \dere vu nr- 
ménj orsag. To nakanenje je veC i vu Koná 
tantmapolju na glas dal.

Grac, nov. 27 Atentat protijedni baru- 
tani (turen za puékin prah i Pri Kalksdorfu 
stoji orsaéka baruta i tarn je doéel véera 
na veCer jeden nepozuati Clovek i stemi 
réémi: »Zivila Srbija'« viá^put je strehl na 
baruto. SlraZa na strélanje odmab je poéela 
strClati Od drugoga bosniCkoga regimenta 
jeden sóidat je na ruku plazérani, ndmah 
su ga vu Gradec odpeljali Poéinilelja. -koj 
se vu bliZnju éumu skril, jóé su ga ui vlovili.

Ovu leto skorom véé svako naSu ba- 
rutu su stell vu luft pustiti. all nigdi jim 
je ni sreCa posluZda Zato je soldaéka ob
last odredila, da ako koga spaziju, da bude 
se okolo magtzinov éto skrivaCkal, bez svaké 
rééi slraZa cfdmah naj slréla nanjega. Dak- 
lem nevarno je sad za svakoga okolo sol- 
dackih magazmov hoditi, jerbo lehko se i 
bez krivice Zivlenja rééi

KAJ Jli NOVOGAr
—  Od putuval je kralj. Subotu po- 

poldan odiéel je odnas naö slari kralj Osem- 
najst danov se je za vezda prinas zaderZa- 
val, doklam su d legacije trajale. Vnogo 
visoke gospode se je ziélo na kolodvoru, da 
se spriOaju kralju. Pol dvé vure je bi Io, 
kad je iz budimpeétinske kraljske palaée 
vun zlazil. Na pulii nezmerno ljudstva se 
mu je v klanjalu i pozdravljalu Na kolod
voru se sviäemi spominal i k.»d je spazil 
budapeStinskoga kapitana. stemi réémi se 
obrnul к njemu: — Citál sem. da je vafia 
Cerka zaruénica Iz srdca vam gratuléram. 
Zalem je na cug stal i odiéel odnas. Pot- 
lam je s Beéa doéel telegram, da ob Sesti

vun na \e€er je doéel kralj tarn i odmah 
vu Schönbrunn se dal odpeljati.

—- Krstitki. V tork su krstili Karolj- 
Ferenc-JoZef nadhercega novorodjenoga sina 
vu Warlholzu. Krslni kum je sam kralj i 
meslo sebe je za namestmka poslal Ferenc- 
Ferdinand princa i njegvo Zenu. Mali nad- 
berceg je ovu ime debil: Ferenc, JoZef, Ollo, 
Bobért, Mária, Antal, Karolj. Mikén, Henrik, 
S xtus, Xavér, Félix, Kéné, Lajoá, Gaetano, 
Pius. Ignacius. Po ceremoniji je obed bil, 
na veéer рак je váráé strahovitnom para- 
dom pozdravil bujduéega princa.

—  Dinamit. Vu Aradu Dragan De
meter je jedno zaruénicu Stet s fondati 
ravno, da je na vénéanje iéla. Bog ga je 
kaSligal. Draganu se je vu ruki sproZil di- 
namit patron i njega na smrt oranil.

— Cetiri na jedenput. Bez példe 
velika nesreCa se pripetila vu biharvarme- 
gjinskim Sovarhegju poleg jednoga petrole
um lampaáa. Alb Sandora dovica vu goreCi 
lámpáé je Stela pelroleuma naljati. Pelrole- 
um je eksplodéra! i dovica sa tremi decami 
su tak sgoreli, da doklam je pomoC doéla, 
svi Cetiri su vumrali. Nemojte nigdar vu 
goreéi lámpáé nalévati pelroleuma, jerbo 
lehko se vam takva nesreCa dogodi.

—  V cirkvi. Vu éarandski retorn.atoáki 
cirkvi se velika hunevutarija pripetila pod 
boZjom sluZbom. Ravno je molitve navadne 
sveréavai sveéenik, kad su éetiri lopovi do 
ollara doéli i tani su neprislojne popévke 
poéeli popévati. PoboZni ljudi krvavu su 
napokali magarce i s cirkve vun hilili. Sud 
pak je islrogii podigel proli njim.

—  Skocil je. Majornik Janóé mesarski 
delié kod éestdesetprvoga peéiékoga regimenta 
je sluZil svoju soldaéiju. Nije jako poétuval 
soldaékoga mundira i poéH je krasti Na 
éest mesecov su ga odsudili i kad je to 
poáteno svréil. nise je vu Debreceni! kod 
regimenta javil, nek se |e nekam potepel. 
Temeávarski redari su bili tak sreéni, da su 
ga vlovili, ali Majornik je opet kunélen bil 
I sreéa mu je opet posluZila, da je skoéili 
mogel. Sad ga po célim orsagu iáéeju.

—  Misi. Vu Somogjvarmegjiji su éta- 
tariuma odredili na miée. Slrahovitno su se 
zaplodili I slralioviten kvar su véé napra- 
vili. Pukehdob pak nevolja ni da hi hen iá
vá I a, nek se iáée bolje razéirjava. na zidnje 
je aliépan odredil, da svaki pod terhom ist- 
ruge I étrofa, mora na svojim imelKU miée 
- fondati. To niim treba

Sam oubojni dobrovoljac. Te- 
legraléraju s Temeévara: Schneider Andraá 
temeávarski patikarski dobrovoljac vu Royal 
holelo, gde je stanuval se je s morfiumom 
utvoril. V jutro ob peti vuri je doéel dimo 
i na vrata je cedulo obesil, da naj mu mir 
dajo, jerbo spali oCe. Okolo devete vure je 
leden sóidat doéel ponjega, da nek ide na- 
jedei.put vu kasarno. drugaö ga kaétigali 
budu. Nilko se in je oglasil iz sobe i zato 
su vrata polrli i Schneidera vu sobi hmi- 
rajuCcga naéli. Taki su ga vu soldaCki épi- 
lal odpeljali. all viée ni su mu mogli jiomoCi. 
Viáe listov je ostavil, ali nili vu jednim je 
ni pisai, kaj ga je tak mladoga na drugj 
svét pretiralo

—  Snég i zm rzlavica po célim  
orsagu. JoS precek vremena imamu do 
zime. ali od nekojih stranih takvi glasi doj- 
deju od velike zmrzlavice, как dabi ravno 
véé na serdin zime bili. Snég je prirano 
zapal i poleg toga veliki kvar zrokuval, 
jerbo jóé po Cudaj meslah nisu jeseneko 
delo óba vili. Naj veköa zima je vu Erdélju,

- i  j

bregi su puni snega, negdi pak nili Zeljez- 
nice nemoreju pred velikim snegom vozili. 
Viée как tjeden dan \eliki vihri su na sve 
strani.

—  Zita nadhercegovica. Iz Reihen- 
berga doéel je vese! gins, da Zita nadher
cegovica mmuCi éetrbk je sdravoga sineka 
porodila. Na ovu veselje su céloga varaéa 
sastavami na kinCili; na veéer pak je céli 
váráé vu jednom svetlostjom bil.

—  Povodnja vu Silagjvarmegjiji. 
Так piáeju, da tarn opet céli fjeden deZdj 
curi i Krasna zvana rieka, letos veC áestiput 
se razlijala. íz peéinah tuliku vode je opet 
se dőli int ravnicu razlejalu, da med neko- 
jemi obeinami samu na Cunu se moreju 
vozili. Siromaéki stanovniki véé su predi 
sve sgubili, sad pak dokraja su éterei pos- 
tali. To je skorom vu jednom leto malo 
itak preveé.

—  Istroga proti doktoru. Bodnár 
Peler varaáki sluZbenik vu Miékolcu v srédu 
popoldan к belezni pucki je zval dr. Katona 
Laslo varaékoga doktora, ali on nije étel to 
svréiti, neg na veliko proénju je samu tuliko 
obeéal, da naveéer pogledne malo beteZnicu. 
Na veéer je veliko zlo nahadjalo na malo 
Mariáko i svrho loga, pokehdob je doktor 
nili na svoje obeéane rééi ni doéel, olec je 
opet odiéel po doktora, all on na nikakvi 
naéiu nije étel к heleZniku iti, samu tuliku 
je popital otca. da nek mu pové, kaj tali 
pucki. — Jako je deteto vruée, — odgovo- 
ril je Bodnar Na öve rééi je dr. Katona 
napravil rccepla, otcc je s njim odiéel vu 
paléku i tarn je poleg recepta dal napraviti 
vraétvu. Pucka je vraétvu potroöila i jóé 
onu nőé se lépő vugnola ovoga svéta. Na 
tuZbo je dr. Nagj Ferenc polgarmeáter od- 
redil islrogu proli nemarnomu i bez dué- 
nomu doktoru, koj se síim brani, da zato 
je ni pohodil malo beteino déle, jerbo je 
jako truden bil, pak da pucka bi itak bila 
vumrala. Bormeé nije treba ktumo veliko 
zuanost, jerbo to svaki zna, da jedenput 
mora vumréli

—  Vu Srbiju je skocil jeden ober-
laitinant. Íz Ujvidéka piéeju, da odonut 
od áestoga peéiékoga regimenla od srbskih 
roditel|ov rodjeni Bogdanovié Pavel vu Belg
rad je skoéil i tarn se na jedenput vu srbsku 
vojsku dal zapisati. Na Ujvidéku se jako 
éudiju tomu.

— Krv na oralnici. Vu Brestaé ob- 
émi poleg Fiume sad su poéeli zemlje me- 
rili Так su doéli mjerniki i na David Ke- 
restélja na oralnicu, da ju smériju. David 
|e Zandar i kad je spazil mjernike, taki se 
je na nje naralil stemi réémi: Kaj i moju 
zemlju oéete pojes ti? . . .  i poéel je gutiti 
obedva. Pollam pak je vu hiZu skoéil, tarn 
je pograbil sluZbeno puéku i doli je strelil 
obedva mjernike, dasu najedenput vumrali. 
Potlam su se obéinski ljudi skup sbejZali i 
Zandara su svezanoga prék dali vekéi oblasti.

— Automobil nesreca. Poleg Oswi- 
encin varaéa (Pruskiorsag), blizo austrija- 
pruski hataru se je jeden automobil, u ko- 
jim osem peréoni sedeli, iz orsaékoga puta 
u grabu buénul. Makar su se odmah spra- 
vili к branenju, svi osem peréoni su veC 
rnrtvi bili Iz toga se samo lo vidi, da naj- 
boléi automobili su Cloveéja noga, najbolje 
je зато  peéice hoditi!

— Siti i i v o ta .  Na Budapeétu u jedni 
kliniki kakti bolestan je leZal Hosszú Antal 
od drZavne Zeljeznice Cinovnik. BeteZni Clo- 
vek je jednu nőé vanvujéel iz svoje sobe 
i na jedni, na stran stojeCi mesti si je na 
svoje ruke Zile odrezal. Kada su ga spazili,



veC je mrtev bit. — Kelemen Mór 20 go- L J U B A V .  Piíta : Eh baCi, povédajte to avojemu
diénji krojaC-potnoCnik ье je na Budapeötu, I. susedu, on bu morti veruval! Zlagati se i
na Klauzal trgu u glavu strelil. Umrl je. — Razkaiesena ptica je, Ja znam’ Ci oCem.
Urisint Graset 17 gödién ja sluÄkinja, koja Naravna sva — к evoj ijubavi. Lépa vadasija.
je u glavnim varaéu na Rakóczi-lrgu broj ^  ьГ1 « Ы Ni gdar  lak lépe vadaaije, как je víera
8. sluéila, u mmuCem nedelju odveCer je koj dobu nvu ы к .еы.j ’ x , ,, Ко zovefi nju, nit se ne gane, Dlld4
od gaza Сера odprla i doh se leftala. V Ко ktebi Pro.tov«ljn. ni; Morti si Cuda strelil?
jutro su nju na mrtvoma naöli u posteljк Zabadav suze, in »ve rane, j H ng nPg0 £etiri zíjce sarn zabadav
—  Petrov Gjörgj 25 godiénji malarpomoC- Govorü — ti, — tiim eedi. dobil
nik se je na Budapeötu, na Beroöé-trgskim in ipák on dojde naravno, Naravski
zahodu u glavu strelil. U Rokuöépital su ! preíl ní>m 1P t bl J** blK
ga spravili. -  Schuster Sándor 20 godiSnji j ?rM zna"ja *‘ na ,rce sedf; Ferko : Moj pes зато  zgriéeno meso jé
® ^  J ! In eav stvor blagi Jp' ,n mii. P iá t«  • Рмк á tn  m n  7 0 r iy p 9
trgovackl-pomocmk se je na svojim stanu : Srca ljubav je tak nestalna, Г , fi, О Л 8 *
(Moéar-ulica, broj 9.) u glavu strelil. Brani-j Da tezko к конец iti je berko. Slo . On sam.
telji su ga u Rokuö-öpital odnesli. 1 Ko ti ne ijubi*, ja te ijubim, Ki je pognn)aCa strelil.

. . . .  . . .  . .  ) Ko Ijubim ja — pazi na se. I r> r-, , , ,— Hartei podkupovnik u penzfju. n Zeua : r.i zakaj si ne donesel dimo,
Härtel Adolf c. i kr. podkupovnika. kojemu x> /. ,»»■ véé ti „leka kaJ s ' llH va(*as'P strelil?
Cerka je na MunkaCu jednoga generala pljus-j Ko misüs da ve'e fvoja%. (leöipuékaé): Ah draga m o ja , iin
nula, su vetomane u penzió deli. Ljubav kasnuje ko nju éekas, s m o  ПР divjaki. kaj hi CloveCie m e s o  je li!

— Um iranje. Dr. Ruzsicska Kalman in ко ne éekas к teb dojde. Hasnovito vraCtvo.
,J - I I I  Ljeti nkolu tebe iurnu.

kr. savjetuik, od naée varmegji|e ékulski Civkanie posmehavi* Tu je »tra«no, kuliko neprihke imáin
iuöpeklor, je november mesec 22-ga dana j Ko se nji biizag zieii daiko. ja slémi vraéjimi élakori! — tufci se kremar
na Zalaegerszegu umrl. Pokojni je 68 go- Da njo nevidis véé gde je. svojeinu gostu — Ovo noC su mi pol po-
dme átível, i preko 28 godine je u naéi var- p,18li te camoea na rnjestu. Crviua poÉrli i vnn nőve CiZrne. A neznatn,
megjiji, kakli ökolski inöpeklor sluzd. Dr. !n li /aloetno t0 gl"llS s cim bi je s fondal.
Ruzsicska je uvjek veliku brigu itnel ua In zIeli ko zanjoJ bf.2-._ Znale ka| go-pou krCmar, s Cun je n;tj-
medjimurske ökole, i ujemu moCi zahvaliti Srca ljubav ;<* tak razstaina. k2i s fondali?
to, kaj su luliko drZavne ökole u Medjimurjui Da teiko к koncu iti je. S Cim? prosim lépő.
i kaj se je tak rez*ml medju Murei Brave! Ko ti ne ijubis ja te ijubim, PudleCite ötakorom na najÄu bar dve
na* null magjarski jezik. Xjegov sprevod K lj,,b,m Ja ~ pazI na 8e- deci viua, od ovoga. kaj ste ve dopeljah.
je u minuCem nedelju bilo na Zalaegerszegu ; Kutnyák Márton. Bute vidi», как ga podehueju, tak se rezbe-
poslie podue ob pol *-ti úri. Na sprevodu Keszthely gtju. da uili vraZjega m bu nazaj
nazoéni su bili od var.negjije vise gospoda,! To ne dojde v raCun.
takajöe i uCitelji, koiim ie pokojm pravi; NeKitl Zll k rn tPK  Pils .. .. .
otec bil. Iz Medjimurja su se Po pribc, 25 J ^  «dovoljn. .  h.ium
uCitelji putuvali na Zalaegerszeg, na sprevod. Jeden gospon poslal je svojeca inoöa ;' P',h “ J,,m \
Za ujega udovica, sin i rodbinstvo tuguje. | (bedintera) vu rnenaéeriju. os ' ^ ^ ' Пе8° s е||1СНП1 1
Nek pocivá u miru BoÉjem ! — »Pak kak ti se je dopalo?« zapital Sbn ШШ “e | jk||

— Brzojav na M u rasze rd ah e l ju .  gospodar na veCer *
XT / .  . . - . 1 _ »Ali oosrmUmp . ulunvnrii K»| 1̂  razhka med Zvehciteljom i undNa Mura*zerdaliel|u je poötadirekcija brzu- >AI! gospoaine.« odgovoril je ino*. . . . . , , ^
javölacionu odprla. I).«kle vezda veC moCi i ,,ü Mn Iе V8t‘ sv ndl. im takvih Äivotini 111 |ll|im,1 KM),irl_m j . . , , ,A , »iti niou „a svein « Ih. da je Jezu* vodu obrnui na мпо.na Muraszerdaheli te egraférali. 11,11 11,1 !5' РП| „ .. . . • . . . ̂ a naél krCmari vmo obraCaju na vodu

— Strasna sm rt. Na Zalaegerszegu: Vadasija. .. ....
se je vetomane straéna smrt pripetila. Kiss r . . , . . . . Oob<*r pörkölt.
Teréz druZinCe je s\ééo hole'a vuÄgati i i •• r, ’ * Л,С ' лЛ *e Z л vun  ̂ jedni Cardi >i je pörkölla zapov» d •! 
plarnen se |e ii|oj u opravu prijel. Do neé- 1 * r  fl p , pulink Jeki.ul inu je i kak je zadtpi
tere minute |e strahovilo kriCala. sim-larn . ‘ i •’ , .ll|f ,n. ^ 1 1 b.ino n i dact^ pogulnul, zbriöe si z rubcum \n-ta
drkHla nesreti.a dievojka. od éesa ,e opr»va,sl° dV<" S" " " C 1 ,r' P°«anJaie . vel. :
joö bolje gotela. L)ok su ju spazili hiÄni. i 5fpamt-len pes. üV pörkölt |e za iMiim dober
njoj na branenje téli. Kiss Teréz vei. |e lak v jednim druzlvu su se spominali , To ~  ,vHl k"'"! r''V’
zgorela bda, da za kralke inuké je umrla. kakSega éteri psa ima. — Svaki je svojega k‘ |e P ° '" ,k" za hrllll" n ' >,j|-

— Sam oubojstvo. Kocsis Gjula la- hvalil, da je njegov uajspanietneéi. Nazad- ' llor"" 'S !"0J 11|"  . ' '
polcaiski mórnak, koj je na Nagykanizsa | t)js pregovori plehanué. ki je lakaj rád ho- i a ” n |" n SVi' kl ' f " |l‘" ' И
pri honvédi sluZil, je u n.inuCern tjednu dil пи vadasiju i véli: Zek ' crkel
samoubojnik poklai. Nesretnoga momaka su | To je sve prernalo, kaj vi povédate. ^ 'kl
za nekaj poépolali. i to je tak na sree vzel. Moj pes je tak spánielen,' da pózna dneve, Putnik : Kondukler! Zakai ide ov eug
da je v noCi u kasarni na naj^e vuj*el i da je pondeljek, da pelek. Svaki petek se lak pornalem?
tamo se |e obesil. Dok su ga spazih, veC'postim, kak dobro znale, od m e s a ._A Kondukler: Tri korp't* rakov pelj unó
je mrtev bit. — Stirling ReZŐ. éiimegski | moj pes to dobro zna. Niti jeden pelek neCe v Jedmm vagonu. pák beétije sph h nvaju 
Cinovnik se je u minuCem nedelju v zorju contu grizti. nego za postnu hranu prosi. r,1^a
u glavu strelil. IMac je srnrlm bil.

— Im enovanje. Kralj je november, | л | . о и r n,nu
mesec 20 ga dana dr Csernoch Janóé kalo- ...  ̂or ogaru). Io je ilak slraéno ! . .  , Г 11П 1П  i B i  4П401

s, No»! KOLENOAR za Ijeto 1813!
hercegprimaé bud<- december о ga dana pri-1 PrePlSeJu ,,e Se vraCtvo zajcom, laki pocrkaju. Kak 8уа|(о ,.е<() . |jetog 8(no se
sego poloZd pred kraljom u BeCu Ver. ga pózna. zurili, da skim predi dobite vu ruke

— Katastrofa u rudniku. Pn To- Logar: Tessék, opet je obstrelil poga- ..MEDJIMURSKI“ kolendar. Ljetos
urnaiu u jednim vapnorudmku se je ne»- щаса Siroinaéki Ft rko? Puno V4̂ '  ' 8 vun svakojackin
reCa pripetila. Sedem peréoni su si 2ivota Leéipuékaé : To brzCas nebu Kiss Ferko lépih pripovestih, jóé i od Balkans-
««“ bili. on navék »JezuS M»ri|a. zakriéi, da je ob- ko0a N »  ** öta. i-ёр« s í i k é

—  Betezni wojvoda. Gjorgf sert) voj- S| reljen, a ov pák samo »jaj. jaj. ruCi. .. se takodjer najdeju vu kolendaru.
voda, koj je u lifusu zbeteZal, su vetomane A c,ena a Dobivá se pri i/dateljom:
u Belgrad donesli. Pred trenn létmi je i Ocivestno I  СП I  Picohnl Ciilön fQtrone7 QánHnr^
Sándor seri) priestolonasljednik u ovim be- Miklós bácsi je poCel prepovédati, kak • lobílBI rUlOP (olldUSZ odlIUUi
tegu Ie2a1, nego on -e je ipák od smrli je ziéel na jedm vadasiji : Znaö Piéta, nig- fillér® knjzar vu Csáktornya 
mogel osloboditi. jer je jako ustrojstvo imel. | dar tak velikoga divjega merosca . . . .  sim 0 3 .0 0 .0 0 ,0 0 .0 4 0 ^.

posluénj! f f f



д я Ь о в т  á r a k .  — С / е п л  t i t k a .
m mázsa | t  m.-cent, kor. fill.

Búza PSenica 20 00 —
Rozs elsőrendű Hrí 15 20—
Árpa JeCmen 16 40 —
Zab 1 Zob 17 4 0 -
Kukoricza Kuruza suha 16 00 — 
Fehér bab uj Grah beli 22 40 —
Sárga bab » Suti 19 00 —
Vegyes bab » zméáan 18 00 —
Kendermag Konopljenoseme 2100 — 
Lenmag Len 23 00 —
Tök mag KoSCice 26 00 —
Bükköny Graliorka 15 40 —

sz. végzéssel Vidovics Anna özv. Strahia | következő ingatlanok u. m a törökudvari 
Balázsné, végre a perlaki ingat. 3466/1889 143 sztjkvben felveti 393 hrsz. ingatlannak 
tkv. sz. végzéssel Strahia András javára be- B. 15 16 sorsz. alatti fele 250 kor. az u o. 
kebelezett haszonélvezeti szolgalmi jogok, az 45 sztjkvben felvett 208/c/l hrsz ingatlannak 
árvérés által nem érintetnek B. 22 és 23 sorsz. a. */ie*ed része 210 kor.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár az u. o. 162 sztkvben felvet erdő és legelő
melynek 2/3 nál alacsonyabb áron el nem illetőségnek B. 28 és 29 sorsz. a. 
adható. | f l |  része 50 kor. az u. o. 356 sztkvben felvett

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 208/c/2 hrsz. ingatlan 11 kor. a harastyáni
j 10°/ft-át készpénzben vagy óvadékképes pa- 142 sztjkvben felvett 219 hrsz. ingatlan B.
! pírban a kiküldött kezéhez letenni. 29 sorsz. a. */«*ed része 640 kor. összesen

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 1161 kor. kikiáltási árban, mint becsárban 
részletben még pedig az elsőt az árverés 1913, évi január hé 3. napjának délelőtt 10 érakor 
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap Törökudvar község házánál, a harastyáni 
alatt, a másodikat ugyanattól 30 nap alatt т ^ацап pedig 
a harmadikat ugyanattól 45 nap alatt, minden
egyes vételári részlet után az árverés nap- ,913' 4,1 * *  1,6 3' ,,í)ÍHk Ш 4" 3 4f4lllr 
jától számítandó 5°/* kamatokkal együtt az Harastyán község házánál dr. Reményi Zoltán 

I árverési feltételekben meghatározott helyen perlaki ügyvéd vagy helyettese közbejöttével 
|és módozatok szerint lefizetni. megtartandó árverésen eladatni fognak.

Ezen hirdetmény kibocsátásával egyide- Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár
íjüleg meghatározott árverési feltételek a hi- melynek */r nál alacsonyabb áron az ingat-

> í vatalos órák alatt a perlaki kir. jbiróság tkvi 1»n el nem adható
'osztályánál Hodo3ány és Perlak község elől- Árverezni kívánók tartoznak a becsár

> járóságánál megtekinthetők 10%*íU készpénzben vagy óvadékképes pa-
Perlak, 1912. szept. 17. 985 pírban a kiküldött kezéhez letenni.

> 14002/lkv. 1912. Érk. ok. 23. Vavő köteles * vételárt három egyenlő,
részletben még pedig az elsőt az arveres 

I I. Árverési hirdetmény. napjától számított 15 nap alatt, a másodikat 
, A kir. járásbíróság mint tkvi' hatóság u«Y«»Uól ^ m i lo t t  30 nap alatt a barma- 
I végrehajtási ügyben közhírré teszi, hogy 385 dlka‘ u^ anaUd ^ m . t o  t , 5  nap alatt, 
. kor 9! Ш1. tőke, ennek 1912 május 11-től mmden egyes vételári rész it  után az árverés 
L járó 5“/. kamata, 53 kor B0 f eddigi és napjától számítandó 5*/. kamatokkal együtt 

21 kor. 30 f. árverési költség behajtása vé- »z árverési le tételekben meghatározott helyen 
Elgell a nagykamzsa, kir törvényszék és a módozatok szerint lefizetni,

perlaki kir. járásbíróság területén fekvő a Perlak, 1912. évi okt. 7. 98b
3780/lk. 1912

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi, 

hatóság közhírré leszi, hogy Vidovics Anna 
térj. Gregorán Elekné hodosányi lakosnak, j 
Gregorán Elek (nős, Vidovics Annával hodo
sányi lakos elleni végrehajtási ügyében 42 kor 
40 f. löké, 11 kor. eddigi és 13 kor. 30 f 
árverés kérvényt költség behajtása végett a 
nagykanizsai kir. törvényszék, a perlaki kir. 
járásbíróság lerületénfekvő a következő in
gatlanok u m. a hodosányi 1450 sztjkvben 
felvett legelő és erdő illetménynek B. 14 és 
17 sorsz. alati 7 w acl része 100 kor. az u 
о 1816 sztjkvben felvett 101 hrsz. ingat
lannak B. 6 7 és 10 sorsz. alatli Vt6-od része 
550 kor. az u. o. 1888 sztkjben felvett 102 
hrsz. ingatlannak B. 7 8 és 9 sorsz alatt 
Vig od része 94 kor. az u. o. 1082 sztkjben 
felvett 1573 hrsz ingatlannak В 18 21 25 
29 sorsz. a. 4,/i»**ed rész 140 kor. az u. о 
1966 sztjkvben felveit 103 hrsz. ingatlannak 
B. 5 és 7 sorsz. a. 8/96-od rész 24 kor az 
u. о 1082 sztjkvben felvett 1574 hrsz. in
gatlannak В 18 21 25 és 29 sorsz. a 4*/192-ed 
rész 124 kor. a perlaki 2019 sztjkvben fel
vett 1975/b hrsz ingatlannak В 12 13 és 
16 sorsz. a. Vie-od rész 32 kor. összesen 
1964 kor. becsár mint kikiáltási árban, és 
pedig a hodosányi ingatlannak

1912. évi december hó 20-lk napjan d. u. 3 ónkor 
Hodosány község házánál, a perlaki ingat
lanok pedig

1912. évi december hó 20-ik napjan d. e. 10 órakor
a perlaki kir. járásbíróság tkvi osztályának 
hivatalos helyiségében dr. Reményi Zoltán 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbenjöllével 
megtartandó árverésen eladatni log.

Megjegyzi a tkvi hatóság, bogy a hodo
sányi ingatlanokra a 2324/907 tkv. sz. és 
3568/1908 tkv. sz. végzésekkel Gregoránl 
Elekné szül. Vidovics Anna a 3141/90/ tkv. (
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sp e c iá lis  o r v o s i  re nd e lő in té ze t
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# # # # # # # # #  

i l í i l l l i i #  
Szabói Balázs i iDrávaszentivána

d o b r o v o l n o  h o v e  p r o d a t i  s v o j e g a

g ru n ta  i
и  C s á k t o r n y a , v u  S z é c h e n y i - v u -  
l i c i  ( b r o j  15 ./  o d  d e n e s  s v a  k i  d é n ;  
i  v u  D r á v a  s z e n t  í v  a n o  l e z e c o g a  
g r u n t a  l b  т е  k o t  z e m e l j s k u g a .  
P o d  p r v i m  h í z n i m  h r o j o m  k r e  p r e -  
l o c k e  r e s t e .  974 3_ 4

A már világhírű Kolozsvári (Heinrich)

Szt. László fertőtlenítő'
pipere sza p p a n

kincset ér a háznál. Biztosan meiróv 
minden ragályos betegségtől és a mel
lett remek illatával kiváló bőrünomitó 
anyaga folytán elsőrangú kozm etikai Cikk.

Kapható mindenütt. Ára 70 fillér.

Meghívó.

A „ P e r i  T U p é i t t  Részvénytársaság P e r li» “
1912. évi december hó 18-án délután 4 órakor az intézet saját 

helyiségében tartandó

a társaság tisztelt részvényeseit meghívja

az igazgatóság.

T A r g / V & O i ' O Z n t  :  L  A  k ö z g y ű l é s  J e g y z ő k ö n y v é n e k  h i t e l e s í t é s é r e  k é t  
r é s z  v é n y  e s  v á l a s z t á s a .

2 .  A z  i g a z g a t ó s á g  j e l e n t é s e  a z  a l a p t ő k e  l e l e r n e l é s  k e r e s z t ü l v i t e l é r ő l .
3. A z  a l a p t ő k e  f e l e m e l é s  f o l y t á n  a  n é v é r t e k e n  f e l ü l  b e f o l y t  ő s s z e g  h o v á  t o r * 

d i t á s a  i r á n t  v a l ó  h a t á r o z a t h o z a t a l .
4 .  A l a p s z a b á l y  m ó d o s í t á s .  yHT,

XyoinutoM Kiscliel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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