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Z R ÍN Y I  K Á R O L Y . M A R G IT A I  J Ó Z S E F  S T R A U S Z  S Á N D O R .

\Гл* к  • • ,i. í a férfiak azért idegenkednek a házasságtól, lyemtenyészlésre. méhészeire, zöldség- és
dMÖl üaztartasi iskola. merl erre — kénytelenek. A női konkurrencia gyümölcsfeldolgozásra és értékesítésre. íme

Jelenkorunk sokat feszegeted, sokat vi-: lejebb szállítja értéküket, munkaerejüket, megannyi nagybecsű és a mindennapi élet- 
latott kérdése: a nőkérdés, vagyha úgy Hol pedig ily módon redukálódik a jőve- ben jelentős ágazal. melyeknek ösmerete, 
tetszik : a feminizmus. Hírlapi polémiák, tlelem, míg a drágaság egyre nagyobb ará- tudása valódi feleséggé, igazi gazdaasszonnyá 
nagyszabású ankeltek és kongresszuson fog- nyokal -ölt, hogy merészkedjék ott a férfi, avalja a leányt.
lalkoznak ezzel az üggyel. Eldönteni akar- — ha komoly gondolkozása és számol a A gazdasági ágazatok kultiválása meg-
ják, vaijon a nőknek a modern társadalmi lövővel — házasságra gondolni tarlja a nőt saját magának, inig künn, a
életben, a lélíentarlásért vívott nehéz és Hagyják meg a férfiaknak az őket meg- sivár életben folyó elkeseredett kenyérbarc- 
ádá; küzdelemben megadh dók-e minden illelő ^kenyérkereseti pályájukat«. akkor meg- ban lekopik róla az üde zománc, a báj. a 
habozás nélkül ama jogok, amik a féríii lelelöbben lógják a munkaadók honorálni sipoézis s rideggé, lérfiassá tesziv holott a női 
méltán megilletik. A íerfi hivatása ugyanis “kkor gondolhatnak majd a házasságra. Ez- kedély, gyengédség, üdeség oly varázslatos 
elsősorban úgy a saját, mint utóbb családja zel nem akarják azt mondani, hogy a nő valami, amiknek hiánya is eltávolítja a férfit 
létfentartásáról gondoskodni, míg a nőnél tudatlanságban maradjon, sőt, ha módjában a nőtől.
ez csak másodlagos kérdés lehet Hivatása van, tegyen oly ösmerelekre szert, melyek Az a terv, hogy az ország megannyi
elsőbben is, bogy hitves, anya, a családnak segítségével valamely pályán működni lenne részében női háztartási iskolákat létesítenek, 
odahaza gondozója, őrzője legyen. A férfi képes, de c*ak akkor, ha múlhatatlanul rá- Ha ez megvalósul, akkor az oda járó lányok 
künn az élet forgatagában küzködik. fárad, utalva van. A szükség törvényt bont megösmerkednek az ottani dolgokkal és
a nü az otthonban a háztartásra ügyel. főz. Sehogyse telszik. ha a lányok csupán sohase vágyakoznak a férfipályák után, 
vigyáz a gyermekekre. azért, hogy műveltségüket fitogtathassák meri tudásukat, képességüket odahaza, a

Csakhogy ez manapság mnc^ egészen vagy más kicsinyes szempontokból működ családi körben érvényesíthetik és értéke- 
így. fájdalom, nagyon is nincs. A férfi mel- nek olyan pályákon, amelyeken a férfiaknak sfthefik.
lett a n> elözönli az összes pályákat: ka versenytársaivá lesznek s működnek anélkül, Ezáltal nemcsak, hogy valódi asszo-
paszkodik, tusakodik szívós kitartással, pá- hogy az úgynevezett háziasság terén vala- nyokká lesznek, hanem szabad idejükben 
rattan energiával : Olcsóbban kiTfátja múnka- meiyes jártasságra vennének Már imég* jövedelmező foglalkozást—ns űzbetuek
ereje!, hogy leszorítsa, alágyűrje a férfit, pedig a 'lázi dolgokban való jártasság lölér otthonukban anélkül, hogy a család erezné 
nem gondolván azt. hogy ezzel kiveszi az az egyszerű- és kellős könyvvitelben, gép é s■ hiányukat s anélkül, hogy a férfiakkal ver- 
erősebb nem kezéből a kenyerei sezá ítata  gyorsírásban való szakludással. seuyre mennének
maga útját zárja el. A nő elérte célját : Ha már pályát keresnek és válas/.ta-
pályaja van, ue nem érte el hivatását : nem nak a női . olyan után nézzenek, mely
lesz asszony beiöie praktikus, okos- és akadályokat nem gördít д háztartási cselédek nyílvántartása.

A lányok, szülők meg jajveszékelnek, a férfi pályája elé Ilyen például a mintegy 
hogy a férfiak nem nősülnek, noha a nő- hél éve a Kassán alakított női gazdasági A cselédkérdés körében évtizedek óta
ben megvan minden előnyös kellék : gimná- iskola, melyben mintegy 80 — 100 nővén- tapasztalt és folyton súlyosodó sajnálatos 
ziumot. kereskedelmit végzett, esetleg egye- dekel évente kioktatnak háztartási munkákra, körülményeknél lógva közrendészeti, köz
iemre járt. több nyelvet beszél, Ind fesleui. takarításra, vasalásra, mosásra, lözésre, sü- biztonsági és közerkölcsiségi érdekekből
a zenéhez ért slb. csak azt az egyel nem lésre. befőzésre és kötésre. Aztán megtanít- múlhatatlanul szükségessé váll. hogy a ház-
tudják. vagy nem akarják megérteni, hogy jak  a növendékeket konyhakerlészetre, se- tartási cselédek szolgálati ideje nyilvántar.

”
nyozom megemlékezésül szegény édesapád e l- : is a pénzt. S meghagy la a tisztelendő úrnak,

Bakos Mihályné adakozása. hunyt™. . « felemlíts* m.jd, mikor kihirdeti «
J Esztike kivetett ezen hírt elujsagolni Bakos adakozót.

Irta: Csite Károly. Lidikének. A kerítés hasadékán kiáltotta át hason-; Másnap vasárnap lévén, az istentiszteleten
, ,, korú szomszédjának : gyászba öltözötten jelent meg a két özvegy a

zsóti asszony egy kis telt vaszonzacskót Lásd, Lidi, édesanyám száz pénzt ad a templomban. Magukkal vitték leánykáikat is. Bakos
húzol! elő a fiókos szekrény a jaból. a aíni. ! templomra. Azért adja, mert most egy éve halt Mihályné izgatottan várta az istentisztelet végét, 
kony zsiu r-félévei volt a száj a szorosan bekötve j ( édesapám. Már el is ment a pénzzel a tisz- amikor sor kerül az adakozók felolvasására. Nem
l  u kÖ! í S„ f"Jlua hr  ,d ГЛ  ? Г ,К ь аВ9г0ПУ tel'nüíi úrho!. találta soha oly bosszúnak a prédikáció!, mint
hiába próbálta körmével, fogával felbontani, se-j Lidikének sem kellett több, futott a friss hir- most. — Jaj, tán soha nem l»sz vége! — sóhaj- 
hogv sem tudta. rej édesanyjához a konyhába: lőtt egynéhányszor magában.

hitvány zacskója hoszankodott Édesanyám! — most mondta Eszti, hogy Véur** elérkezett az a várva-várt perc is,
Zsófi asszony — nem akarja kiengedni magahói j sz£z когопд( vitt édesanyja a tisztelendő úrhoz, i mikor a lelkész a következőket mondta a szó- 
azt a kis pénzű IVdig iszcn mm rosszra akarom j _  9ZÓ|, fontoekodó hantion a kisleány, száz pénz székről: ..
kiadni bőt inkább szent dologra. Hozd csak ide jie|vpl( önkénytelenül száz koronát mondva. — Özvegy Kovács Józsefné atyánkfia elhunyt
leányom az ollói, azzal is tudok segítem a bajon. • _  щ.#г( у.ц vo|na od|| annyi _  férjének emlékezetére liz koronát és özvegy Bakos

Mire azonban odavitte a kis Esztike az ollót, v0tj 0цеп Bakosn£ Mihályné atyánkfia pedig ugyancsak férje elhuny-
leejtette Zsófi asszony a zacskót a padlóra s ki- _  n,ost efíy esztendeje múlt annak, t«nak emlékezetére kétszáz koronát adakozott az
feslett egyik sarka Omlott ki belőle a sok fényes . pszli édesapja meghalt ’ Úr oltárára . . .  Az Úr áldása legyen az adako-
tizfilléres Alig győzték a kis Esztikével össze- ú g y !?  -  hökkent meg a büszke Bakos Mi- **on, stb.

,. hályné. — Tellik azoknak még olyanra is ! És nem Bakosné majdnem leesett a pádról ijedté-
“  Ji‘J' raamam’ sok ^ n,z eV f “ ..8í Ót is kevesebb, mint száz k o ro n a? !.. No, ha tellik b e n ............ Mennyit is mondott a pap? Csak tíz

Esztike az asztalra rakva a felszedett mkkel- azoknak arra száz korona> ;ulok akkor én kél.  koronát adott volna a Kovácsné ! Vagy tan nem
pénzeket. százat. Megmutatom, hogy mindig különb vagyok, jól értette 6 ?  Padbéli szomszédjához, az öreg

-  Dehogy sok, leányom. Az egész csak száz mjnt 6 j Paksánéhoz hajolt s megkérdezte tőle :
darab tizfilléres. Tojásokért keptam valamennyit. Ment is azonnal a szobába. Az almárium — Édes Zsuzsi néném, mondja csak, meny-

- Száz darab ! — csodálkozott még jobban sarkából előhozta a bibliát s felnyitotta azt a nyit is adott az én szomszédom?
a esöpség. — Mit vesz rajta, édesanyám? hátsó lapjánál: kiolvasott onnét ti* darab húsz- — Tiz koronát, lelkem, tizet; — válaszolt

-  Semmit Esztikéin. Hanem elviszem még koronás bankjegyet. Megleste az ablakon, mikor Paksáné.
ma a tisztelendő úrhoz, az Úr oltárára adomá- jön vissza a paptól Kovács Józsiné. Vitte aztán 6 — Oh, a cudarok, de becsaptak engem mily,
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szolgálatkeresés8ürügye alatt csavargó és delkezésére bocsátja A szóbeli bejelentés a s. к igazgató b. Schwarz Ottó s. k e n o k _
tisztességes loglalkozás nélkül illetőségi köz- j nyilvántartásba a bejelentő jelenlétében aztn- __ peihivás. A háztartási cselédek szol-
ségükün kívül tartózkodó cselédek ellen az1 nal bejegyzendő s a  bejelentő állal aláírandó., gá|a|j jdejénHk nyilvántartásáról alkotott 
említett szempontokból szükséges törvény- A községi elöljáróság (rendőrkapitány)! 19^05/1911 ni 715. jkv. számú vármegyei 
szerű óv- és egyéb intézkedések a közjó j mindezen bejelentésekről nyilvántartást vezel szabá|yrendelel 1 §-a értelmében felhivat- 
érdekéből késedelem nélkül megtehetők le-ja annak adatai alapján iolylon figyelemmel nak Csáktornya község háztartási cseléd- 
gyenek. kiséri a szolgálati időben beállott és hekö- ,arby |ak08aj hogy háztartási (belső) cselé-

Kívánatos ez azért is. mert a nyilván-! vetkező változásokat és ha azt látja, hogy deike| akar személyesen, akár megbízott ál-
tarlásba veendő adatok feljegyzése, illetőleg valamely cseléd néni állott újból szolgálatba, nyi|vántartás céljából, még pedig figye- 
az a tény, hogy ezek tudva vannak és a az ellen egyrészt közrendészeti, közbizton- |emme| a nagyközség területén szolgálatban 
hatóság rendelkezésére állanak, a szolgálati; sági és közerkölcsiségi szempontokból, más- nagyszámú cselédségre — az alábbi
viszonyból kifolyólag a gazda és cseléd közt részt pedig a községi illetőség szempontja- heoszlá;- szerint sorrendben Csáktornyán, a 
származható vitás kérdéseknek, a cselédek hói a község érdekében foganatba vehető községházán mindenkor d. u о — 5 óráig 
áltat igen sokszor alaptalanul emelt pana- intézkedéseket, — amennyiben azok hatás- ^jelentsék u. m. 1913. jan. Itf-án csiitör- 
szok számát jelentékenyen leszállítja s azok- köréhen állanak haladéktalanul megteszi Árpád u. és Zrínyi-tér. 1913 jan.
ban a bizonyítást, a döntést nagyban meg- s egyúttal az első helyen említett (közren- y^.ail szombaton Pelőíi- és Wl >ssics Gyula- 
könnyűi, < z eljárást nevezetten egyszerűsíti dészeti stb.) szempontokból a járási főszol- ntca 1913 ,Hn 2o-án héttőn Deák- Rákóci- 
és gyorsítja, mindezzel pedig a gazdák é s ,gabíróhoz, a második helyen említett köz- gs Jókaiutca 1913 jan. ,21-én kedden Er- 
cselédek kölcsönös érdekeit védi s a jogérzék, ségi érdekekből pedig a község (r. t. városi zsébH(é|. Festetics- és Hunyady-utca. 1913. 
a jogiéi fogás fejlődésének is hasznos szol- képviselőtestületéhez a tényállásról azonnal jaiJ 23-án csütörtökön Zöldfa-u. Vásártér, 
gálától tesz s így messzebbmenő célok meg- jelentési lesz Szénáiéi* és Patak-utca 1913 jan 25 én
valósulását is elősegíti Ha az elöljáróság »rendőrkapitány) azt SZ0lllba(0li Szűk-. Vaspálya-. Széchenyi*,

Ennek megvalósítására törekszik a sza- látja a nyilvántartásból, hogy valamely cse- Királyi Pál . Kisfaludy-. Kossuth La-
bályrendelel, melyet ez okból Zalavármegye, léd más községbe szegődött el, erről ezt a Mátyás királv-. Gusparics-. Csány- és
törvényhatósága alkotott s melyet közérde-1 községei azonnal értesíti: ennek a község- Arany jáóos-utca. 1913 jan. 27-én hétfőn 
к ességénél fogva alább teljes egészében nek az elöljárósága (rendőrkapitánya; pedig pa|yHU(jvar , v ,mj! és Zrínyikul város 1913 
közreadunk meggyőződést szerez arról, váljon szolgálatba |afJ 39.an csütörtökön Battyán és Húzás.

A szabályrendelet a következőleg hangzik: e ott 88 8 5?ele<J es bejelenü-telt-e ег Felhjvja továbbá az elöljáróság a cselédtart«
nála vagy nem. Ha nem lépett ;-zolgalatba gazdak figyelmét a szabályrendelet 2. és 3

Zalavármegye területen a háztartás, j az ., cseléd, ellene az előző szakaszban elő- §.á „ak al0I1 reilde|kezésére. meiv szerml a 
(belső) cselédeknek a szolgalatig való be- ir, „„ézkedések leendők meg fövőben minden cselédvállozás az elöl|áró-
lépése es a szolgálatba való kilépésé a szol- A község, elöljáróság (rendőrkapilany, ^  á , való belépés, illetve a
galal, idővel együtt a gazda vagy megbi- a nyilvántartás alapján általában véve el- 820|gá(alllrt, való kilépés iiapián bejelentendő, 
zotlja altat azon koz,eg elöljáróságánál I |enőrizm köleles. hogy a hivatásos cseledek Je|en fe|hivas kövelkeztéber, való bejeien- 
t. v. rendőrkap,lányánálI. amely községbe, rende!i szo|gál»l nélkül ne legyenek, illetőleg , elmulasztása, illetve a hivatkozott *za- 
.  cseled szolgalatba lép. vagy szolgalatból, hely és rendes foglalkozás nélkül illetőség, ^  ldele, re„de|kezéseinek benemlartása 
kilép, nyilvántartás cellából bementendő j községükön kívül ne tartózkodónak. kihágást képez, melv a  hatóság által 100

A bejelentés a telfogadás (elszegődes),, д г ily cselédek ellen az előző szaka- K jf, ,erjedhető pénzbüntetéssel büntellelik 
illetőleg к felmondás megtörténtekor már szókban előirt intézkedések teendők meg ,\miért:s újból figyelmezteti az elöljáróság a 
meglehető ; de legkésőbb a szolgálatba való Ha a cseléd abbahagyja a cseléül szol- cs« léd|arló gazdákat minden változásnak 
belépés, illetőleg a szolgálatból való kilépés gálától és családja (szülei, fentartói) körébe eselrö,.eselrP leendő haladéktalan bcjelen- 
napján megteendő. A belépés és felmondás vonul vissza, vagy pedig más oly foglalko- lé}íére anná, is mkább. miután a többször 
bejelentésekor a szolgálati szerződés időtar- zást, alkalmazást talál, amely nem esik tör--emlilett szabályrendelet 5 §-ában felsorolt 
tama, illetőleg a szerződés megszűntének az vényszerű kifogás ah vele szemben az azemp0üU)kboi* a cselédváltozások pontos 
ideje is bejelentendő. A szolgálati szerződés előző szakaszokban közrendészeti, közbizton- • bejp|entését nz elöljáróság a rendőrség út- 
meghosszabbítása szintén bejelentendő. sági és közerkölcsiségi szempontokra alapi- a |egazig0ruabban ellenőrizteti Kelt

A cseléd a szolgálatból törlént kilépés tolt intézkedéseknek nincs helyök. Csáktornyán. 1913 jan 9. Kristofirs Károly
napján bejelenteni köteles, hogyha más köz- Aki az 1—3. szakaszok rendelkezéseit községbíró. Dénes Béla közig, jegyző 
ségbe szegődött el megszegi, kihágást követ el és 100 K-ig tér- --- -----------

A bejelentést írásban vagy szóval kell Ijedhető pénzbüntetéssel büntetendő. LJ fi i n  V p  ó  L É К
I A pénzbüntetések az 1901:20. t-c. 23 L 1_

. . , . §-ában meghatározott célokra fordítandók — Kérelem. Lapunk folvó hó l-ével a
m«y haraggal n fogai kört. Mert tulajdonkép; A szabályrendelet hatálya a varmegye, XXX-ik évfolyam l-ső negyedehe lepett, 
szörnyű zsugon asszony volt. Zsugoriságánál pedig; egész területére kiterjed és jóváhagyás után ez alkalommal tisztelettel kérjük előfize- 
csak a büszkesége volt nagyobb, hogy 6 különb j a kihirdetést követő 15-ik napon lép hatályba, tőinket, kiknek előfizetésük lejári, megújítani, 
másoknál. j A szabályrendelet végrehajtásával a vár- a kik pedig előfizetési dijjal hátralékban

Templomból h®aa^e^ tu tcaa jt j u n  m- alispánja bizatik meg, aki a nyilván- í vannak, azt mielőbb beküldeni szivesked-dulatosan támadt Zsófi asszonyra és leányára. f  ... * i. , . ... .
— No, szomszéd asszony, templomba is el- tartás m intáit és módozatait megállapítja jenek, nehogy a lap szétküldésében fenn

vitte azt a kis hazug mákvirágot?! | » ■ — :̂=.-==.- ---------------- akadás történjék. Tisztelettel a k iadóhivatal
— Micsoda durva beszéd ez!? fakadt ki err« — Felhívás. A nagykanizsai kerületi — Áthelyezés. Zalavármegye új ípar-

a megtámadott. munkásbiztosító pénztár helyszíni vizsgála- felügyelője Felter Arnold, kit Braun István
ceodaúonoMsáff^kelfah^o^hfigy a aztilö maga tok alkalmával arról győződön meg. hogy volt .parfelügyelö helyébe Zalavármegye te-
tanítsa hazugságra gyermekét! egyes intézet, kereskedő, iparos munkaadó rületére, Nagykanizsa székhellyel áthelyeztek

— Én? . . . .  Én tanítom hazugságra gyér-: üzemében alkalmazett és biztosításra köte- Felter a napokban foglalta el állását,
mekemet?! ■ lezett hivatalnok, segéd, tanonc vagy mun- — Esküvő. Gráner Henrik Csáktornyái

— Igen, maga ! Hogyan tudta volna mon- k^sät nem az 1907. évi t. cikkben előirt kereskedő f hó 6-án örök hűséget esküdött
ád"L m’aga hMudj^nfk!?I időbe., s nem a valóaágnak megfelelően je- Benedikt Herman Csáktornya, kereskedő leá-

— Úgy? Hát ott a baj! — értette meg a le»h be. Miért is felhívjuk az érdekelteket, nyának. Benedikt Mettának. A polgári eske- 
dolgot Zsófi asszony. — Tudja meg, hisz jól hal- hogy a bejelentési kötelezettségeiknek a leg-ités d u 4 órakor a városházán, az egyházi 
loitam az udvaron, az én gyermekem nem azt nagyobb pontossággal annál is inkább te- az izr imaházban utána tartatott meg Az 
mondta a magáénak, hogy száz koronát adok, gypnek eleget, mert a lolyó évben a legezi- esketésuél mint tanuk Kovács Lipót dr
daimüTtiiMÍérrs^volt'aí.fámit^r'úr idílrára ada* Sorút,b helyszíni ellenőr. ést fogjuk a mai Csáktornyái ügyvéd és Csakathurner Herman 
koztam. Érti? . . . Különben csak annyit mondok naplói kezdve teljesítem Azon munkaadóval kereskedő szerepellek
még, hogy a jó Isten olyan adakozást, mint a szemben pedig, ki ezen íelhivásunk dacára sem — Polgári estély. A Csáktornyái iparos 
magáé, bármennyi pénz legyen is az, semmibe tesz törvényes kötelezettségének eleget, an- sok Otthona alapja javára az elnökség í. hó 
sem vesz. , nak alkalmazottját hivatalosan felvesszük 25-én a »Zrinyi szálló« nagytermében pol-

_______  lés a legszigorúbb büntetés toganato9ítása gári estélyt rendez.

m



— Az adótörvények ellen. Január 6-án — a tánc. És tartott a késői hajnali órákig zsel Csáktornya. Blazsnarics Ferencz, Kre
il u 2 órakor értekezlet volt a Csáktornyái szakadatlanul. Mintha csak kárpótolni akarta szinya György, Brámlovics György, Vizinger 
Kereskedelmi Kaszinó nagytermében az adó- volna magát a fiatalság a rövid farsangért Imre 80—80 fill. Horvát Márton Drávavá- 
lörvények életbeléptetésének elhalasztása és s azért, hogy talán már nem igen lesz több sárhely, Sáírán N. Csáktornya 60 — 60 fill , 
sérelmes rendelkezéseinek törvényhozási táncmulatság az idei farsang folyamán. A N. N., N. N, Sohár N. Csáktornya, Jalusics 
úton való megváltoztatása érdekében Körül- teaestélynek, az alacsony belépő-dijak mel- István, Poszávecz Antal, Glogovecz József, 
belül 200-an jelentek meg az értelmiségi lett nem igen lehetett anyagi jövedelme, de Hizsmán Mihály, Goricsánecz Ferenc, Poszá- 
foglalkozást űzök, a kereskedők és az ipa- azért az erkölcsi sikerrel meg lehet elégedve vecz Ferenc, Kukolics János, Prelozsnyák 
rosok sorából, akik az értekezlet elnökévé Bakos Géza dr . aki mint elnök fáradhatatlan Ferenc, Bukovecz Ferenc, Krikovics Imre, 
Hirschmann Leót, jegyzőjévé Strausz Sán- volt abban, hogy az ifjúságnak a mulatság- Stefuly György, Hrescs György, Zsuidarice 
dort választotta meg. A jegyzőkönyv hitele- gal örömet szerezzen. 'Istvánná, Kukolics Józsefné. Kovácsics Mi-
sítésére pedig tdb. Premecz Miklóst é4  Be- — Uj orvos. Légrádon, az üresedésben hály, Kovácsics János Drávavásárhely, Meider 
nedikt Hermant jelölték ki. A mozgalom volt községi orvosi állást debember 30-án1 Bernát, Schönfeld Sándor, Masztnak József, 
célját és íontosságát és az adótörvények töltötték be választás útján. A képviselőles- Wamberger Ignác Csáktornya 40 — 40 fill., 
hátrányos rendelkezéseit Schwarz Lajos dr. tület a község orvosává dr. Székely Árpád idb Poszávecz Antal, Marczius István, Fáisz 
ügyvéd ismertette s ugyanő terjesztette elő gvakorlóorvost választotta meg. György, Bajzek Mihály, Szornecz Imre, Novák
a határozati javaslatot, amely az országos — Lövésztanfolyam. A vallás- és köz- Antal 20—20 fillért, mely adományokért 
mozgalomhoz való csatlakozás kijelentését, oktatásügyi minisztérium állal elrendelt löv.-1 ez úton is hálás köszönetét nyilvánítja az 
a kormányhoz a Kerületi Kereskedelmi- és tanfolyamot a honvédelemügyi minisztérium elnökség
iparkamara útján való kérvényezési és a engedélyezte. Ennek következtében a lövész- — A magyar közönség előtt eléggé ismert 
kerület országgyűlési képviselőjének a ke- tanfolyam a helybeli áll. tanítóképző-inté- vo,t is a Kolozsvári (Heinrich-féle) gyógy-
reskedelem és ipar érdekében való állás- selben I. hó 8-án megkezdődöd. A lanfo- iÍÍ’ *“.  hJ r
logialasra való ielkérésel javasolja. Ezután lyam katonai vezetője Treiber Kálmán m. évi 100.000 kor. értékű szappan átvételére köte- 
azó! emelt Spiegl Szigfrid, и soproni keres- kir. honvédszázados Nagykanizsáról, az in- lezte le mnaát.
kedelmi e& ipái k..mai a alelnöke, aki egye- lézet részéről Bückling Aulai tanai* oszlatott — A Mura titka. A Csáktornyái járás- 
nesen ez értekezleten való reszvelei végeit be. A tanfolyam hefenkinl egyszer, szerdán hoz tartozó Ligetfalva község határában a 
jött Csáktornyára és kit a jelenlevők rokon- tartalik meg. A tanfolyam hallgalói az in Mura folyó pariján egy ismeretlen — való- 
szenvezö éljenzése melleit az ülés elején tézet 111 és IV éves növeudékei A lanfo- szinüleg a koldus osztályhoz tartozó 35—40
üdvözölt Hosszabb beszédben a kereske- lyam szükséges felszereléséről a honvédelmi1 év körüli női hullát találtak, amely körül-
delmi- és iparkamara állásfoglalását körvo- minisztérium gondoskodott. belül ezelőtt 2—3 hónappal kerülhetett a
natazla az adómozgalum lárgyában és cső- — Patronázs felügyelők. Az igazság- Mura vizébe. A holttest haizata barna, rö- 
portositotla azokat az intézkedéseket, ame- ügyi miniszter a palronázs egyesület részé- vidrevágott, fogai épek. nyaka rövid, ruhá- 
lyekkel az új törvények a kereskedelem és ről a fiatalkorú bűnösök felügyeletével a zata egy fehér vászon ingből és egy rövid
ipar érdekeit úgy az arányosság és méltá- Csáktornyái kir. járásbíróság területére Hajós kábáiból állott, mely deiekon spárgával volt
nyosság. mini az Ausztriával való verseny j Ferenc dr orsz. gy képviselő, ügyvédet, átkötve, jobb keze középső ujján pedig egy 
szempontjából sértik A kereskedők sorából Kayser La|os grófi titkárt, Murai Róbert rézkarika gyűrű volt. A hatóság a hulla 
Heilig József jelentette ki csatlakozásai az nagybirtokost és Wollák Rezsőnél, az Or- kiléte iránt nyomozási tett lolyamalba. 
elhangzóit beszédekhez és a határozati ja- szágos Izr Palronázs Egylet Csáktornyái bi- — A kedvezményes motorbenzin ára. 
vaslathoz. amelyet azután az értekezlet egy- zottságának hölgybizottsági elnökéi ne- A kereskedelmi miniszter, mint arról a 
hangulag el is fogadott. A kamarai alelnök vezte ki. soproni kereskedelmi és iparkamarát értesí-
úr az egész hétfői napot városunkban töl- — A szigorlati díjak felemelése. Aj lette. a kisiparosok számára szállított motor- 
tötte és a nap folyamán megerősítette a i kormány, az egyetemi tanári karral egyel- benzin piaci és mérsékelt árát. az érdekelt 
Kamara és a helybeli kereskedelem és ipar értve, a szigorlati diiat ötven koronáról száz gyárakkal történt megállapodás alapján, múlt 
Közti érintkezési kapcsokat. Este kedélyes koronára emelte fel. A kormány ezzel az hó 16-ától az idei év végéig terjedő idő- 
társaságban. amely vacsorára a Hajas-ven- 1 ifjúságnak a jogi pá!yára_való tolongását i szakra métermázsánkint 26 К-ban állapította 
déglőben spontánul megjelent urakból állott, akarja korlátozni. meg. Megjegyzi azonban a miniszter, hogy
nyílt alkalma kereskedelmi és ipari kíván- ] — Felsőbb lányiskola. A nagykanizsai amennyiben a motorbenzin piaci ára idő-
ságainkiól társalgást lolytatm Megemlítjük j felsőbb lányiskola, melyet egyesületi úton: közben lényegesen változnék, a megállapított 
meg, hogy az értekezleten a közigazgatási terveznek, mégis csak meglesz. Hathatósan árat ez időszak letelte előtt is megfelelően 
hatóság kiküldöttje Dénes Béla községi köz- előmozdítja felállílásái a kormánynak kilá- módosítani fogja
igazgatási jegyző volt. tásba helyezett szubvenciója (3000 K). En- — Belerohantak a vizbe. Légrád mel-

— Halálozás. Deu(sch Ede' felsőpálfai nek következtében a szegény gyermekek lett a Dráván kompon közlekednek az utasok.
Kereskedő mull hó 30-án, hosszas szenvedés felvétele is lehelővé válik mert a nagy Lausch Józset légrádi birtokos e kompon 
után, életének 47-ik. házasságának 14-ik mérvű támogatás folytán az áll iskoláknál akart átkelni, hogy a légrádi vasúti álló- 
évében Budapesten elhunyt. Holttestét Csák- szokásos tandíjat fogják szedni ebben az másra jusson. Lausch szekerét ráhajtotta a 
tornyára szállították és f hó l en nagy rész- egyesületi lányiskolában is. A szervező Ы- kompra, maga pedig nyugodtan pipára gyuj- 
vét mellett helyezték az izr temető halottas zottság jelenleg a hölgybizotlság összeállításán! lőtt. A komp meglehetősen tele volt utassal
házából örök nyugalomra Özvegye, szül láradozik. s nem lehet tudni, mitől, mitől sem. a lovak
Hirschsohn Regina, árván maradt kél kis — Felülfízetesek. A drávavásárhelyi körülbelül a Dráva közepén megbokrosodtak 
leánykái» és nagyszámú rokonai siratják önk. tűzoltóegylet által folyó hó 5-én ren- valamitől és beleugrotlak a sebes folyású 
Nyugodjék békében dezetl láncmulalság alkalmával felülfizetlek: vizbe. magukkal rántván egyúttal a szekeret

— Adomány. Özv. Tóth Lajosné úr- 1 Binder Károly Csáktornya 10 K, Marinovics is. Lauschsal együtt Lausch nem tudott 
asszony Pécsről 12 К 5 fillért küldött a jegyző. Meider Mór Drávavásárhely í>— ő K, úszni és okvetlenül a vizbe fulladt volna, 
helybeli Nőegylet elnökségének a szegények Löbl Mór, Schlesinger Lajos Csáktornya j ha a kompon lévő legények egy kampós 
közt leendő kiosztás céljából A Nőegylelj440—440 K. Prelozsnyák Antal Drávává- í rúd segítségével ki nem lógják Lovait és 
elnöksége ezért e helyen is köszönetét mond sárhely 4 K, Fihpics Lajos Drávavásárhely, szekerét azonban elragadta az ár
a jószívű adakozónak Bagola István Csáktornya 3 20—3 20 K. Sráy " T :  аеч̂

— Táncmulatság. A Csáktornyái Keres-. József Drávavásárhely 2 40 K, Csakaturner IM У  I 1 t t  в  Г . )
Kedő Ifjak Önképző-Egylete február hó 1-én Ignácz Drávavásárhely 2*20 K. Hhosóczy N y i l a t k o z a t
a »Zrínyi szálló» nagytermében láncmulat-1 Elek, Kornfeind Nándor, Frász Tamás, Vreszk „
ságot rendez. Meghívók a napokban szétkül-! Vincze, Keleti Samu, Iváncsics György Drá- Felhívom üzletfeleim figyelmét arra, 
küldetnek. vavásárhely, Deutsch Jenő Csáktornya 2—2j!10 Ŷ követeléseim behajtására csak Tren

— Teaestély. A Korcsolya egylet által K, Novák Mihály, Spiranecz János Dráva úrnak van meghatalmazása, miért is
rendezett teaestély f. hó 4-én várakozáson vásárhely 180—1 80 K, Löwensohn Miksa, a fizetéseket, amelyeket más egyén
felül jól sikerült. Nagyszámú közönség gyűlt Magyarics Tivadar Drávavásárhely, Petries fezéhez teljesítenek, magamra néz\e érve- 
össze, mely a legpompásabb hangulatban Viktor Csáktornya 140-*-1*40 K. Tomasics nyeseknek nem ismerem el
töllötte az éjszakát Balogh Károly kiváló István, Jaklm István, Horvát Sarolta, Láng Tiszte . i :
zenéje mellett A mulatság bevezetője a tea Mária Drávavásárhely, Simon István Dráva- Özv. Szalon Péterné.
logyaszlása volt, melynek megtörténte után nagyfalu, Visnyei János Felsömihályfalva *jE rovat alatt w*lőttekért nem тШ1 frMflwér 
kezdetét vette a mulatság voltaképeni célja 1 — 1 K, Brátkó Károly Varasd, Halmos Jó я «ztrkmtő.
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Sve poáiljke, kaj se tiőe zadr- 
2aja novinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu 
Csáktól nya

Izdate ljstvo :
knjiíara S trau sz  S an d o ra  
kam sepredpiate i obznane 

poSiljaju.

MEDIIMURIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druitveni, znanstveni i povuéljivi list za púk 

Iz la z i s v a k i t je d e n  je d e n k r a t  i to :  s v a k u  n e d e lju .

Broj
Predplatna cena je :

Na celo le to ...........8 kor
Na pol leta ...........4 kor.
Na őetvert leta . . .  2 kor
Pojedini broji koátaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe i faJ 
raöunaju.

OJgovorui urednik

Z R ÍN Y I  k á r o l y .

Par rééili od domaéih poslov.
Danaánjo vréme je lak leáko Ziveti i 

skrbeli, da se svaki trsi. da si vun s glav- 
noga posla. jóé nekakvo delo üiti sluZ iáié 
i slobodno vréme se stém bavi. Najviáe 
slobodnoga vremena poljodelavci imaju vu 
zimskim vremeno Kad zima nastane i zemlja 
se zmrzne, svunaánp delo postoji. Snég 
opadni I nije moéi vuni nikakvu delo najti 
skim bi sí peneze sluZili Jeden-drugi joá 
najde nekakvi posel okolo hiZe i gospodarstva, 
a naj viáe pák se, bormeá sram nas je po- 
vedati, lenjari i hódi od suseda. do suseda 
hiZe lilaparil, ako pák joá ima kakve peneze, 
odnese je vu oátanju i tarn je zaloka ili 
pák poslaja na piacú i serdito povéda, da 
nemore nikakvu delo najti skim bi si vréme 
kratd. A bormeá svaki bi mogel i vu takvim 
vremenu delati i peneze sluZili, ako bi samu 
átél. Samu da su naái ljudi takvi, du svaki 
Ceka, gda mu bude peéeni golub vu zube 
zlelel. Véé je sdavnja minulo onu vréme, 
kad je s malim poslom lépő bilo moéi ki
veti Jenes ga véé toga néga

Denes je véé sve treba pograbiti, da 
do nekakvih penez dojdemu, pák oiti nije 
potrébno za térn lak dalko iti. Vnogo i lépő 
si je moéi zasluZiti s kuénom delom. Samu 
to je bés, ako od toga selski gazda nekaj 
éuje, odmah veti, to nije vrédno nikaj, i 
stém samu Clovek vréme krade. Ali ako 
vidi, da sused na dán tri*éetiri korune zas- 
luZi, onda vtihne Ako sí samu premislimu, 
da se nam na koli ruéica, ili vupora potrla

Suradnik
P A T A K I V IK T O R .

i lo sí sami znamu napraviti. véé smu onda 
priáparali par korun. Koj si sam napravi 
konlo. ruda ili kopanju i viáe lakvoga du 
guvanja, kuliku si stém preápara! Aii nestne 
nam samu to biti eil, da za hiZni к raj na- 
pravimu kaj je potrébno. neg tubku skup 

IsloZimu, da i drugomu moremu prodati i 
stém do penez dojti Tuliku svakojaékoga 
duguvanja nuca Ijudslvo, da nili preraéunati 
ni|e moéi, pák zakaj nebi élovek, ko| nekaj 
razmi, öve stvari delal. t^sal drug* mu za 
peneze?

Nejdemu dalko. Tu je naprinw r: koáare 
za grozdje, koái, slamnjaée. korpice. vékáé 
korpe, kefe, melle, koái na kola ili рак : 
ruénice, vupore, kosiáéa. jarem, rúd. svako- 
jaéki átili. zubaée i joá vnogo i \ nogo lak
voga duguvanja, koja je sve moéi na peneze 
preobrnuti. Kuliku penez je moéi stém za- 

jsluZiti, ako po zimi se to dorna znapravi i 
na piacú proda!

Razmi se, da to ravno ?>ve ni se moéi 
sam opsebi navéiti. Slero delo élovek razmi 
i po oni okolici se lo nuca, onu naj déla. 
Gde su naprimer gorice. tarn je za grozdje 
voziti koáarice moéi drago prodali Gde su 
émelci, tarn pák kose

Jesu ákole za púk. gde vuéeni meátri 
ili navuéitelji to vuéiju. Ovi sve pokaZeju i 
sve raztolnaéiju Так. da za kratko vréme 
ovi vuéeniki sami opsebe znaju delati. ako 
samu malo marljivost imaju. Velim. da za 
par tjednov svaki se tuliko navéi. da si 
more na dán 2—8 — 4 korune zasluZiti. 
Vrédno se to vuéiti. gde su takve ákole 
(po Medjimurju su véé viáeput bile). Za par

Iid&'elJ i vlMtnik
S T R A U S Z  S Á N D O R

lét nehude éloveka, koj po zimskim vremenu 
nebi na dán 2—3 korune ili joá viáe zas- 
luZil. ako je  m arljiv i prém bko Ml mu i 
deca na pomoé

Zemeljski mimstar podpira öve ákole; 
poále navuéitelja. da peneze na drva. na 
posvet I na meátriju. lak da to nikoga nikaj 
ni koáta Potlam se zvuéem ljudi skup mo
rém sdruZili i more >e vredo poéeli delo

UakleiM naj se máéi ni odteZe od lak- 
vih ákol Skim viáe se javi, da >e oéu to 
vuéiti. stém predi dobija navuéitelja Vu 
ovim poslu naj bolje je, ako se varmegjins- 
komu gospodarstveno druztvi damu vu ruke 
Ovu druZtvo na íletnoma nam bude Zelju 
iliti proánju sveráilo

Öve par rééi slobodi u si svaki vu 
*rdce ziaiie i ako je vu áteroj obéini lakva 
ákola. naj se ide ta vuéit, ako pák ga néga, 
naj po gospodarstvenim druZtvi lo prosiju 
Bildete vidli. как lépi zasluZ budete imali 
za kralku vréme. Koj próba, on zna '

Balkanski boj.
Veliko delo je bója derZati. ravno íak 

je i véliki po*el mira napraviti To se vidi 
s one konferencije. koju vu Londoni! derZiju 
s vrbo mira. véé su Ijedni n.inuli, pák sko- 
rom tak moremu reéti. da do vezda inti 
jeden korák su bliZe mira ni doáli Takve 
glase dobavljamu. da mir je na prűd doáel 
i opet átuki budu svcju réé prék zeli na 
Balkanu. jerbo nikak se ni moreju naravnati 
Bulgarci pod siluma Drmapolja zahtévaju, 
turéim pák niti éuti neéeju od toga. К tomu

Cudno roéiáte.
Baá tak vain sve dőli napiáem, как se 

je zgodilo Zatajiti niti jedne reéi neéem 
Bilo je pred petimi letmi, mislim ran 

u rr.esecu majuáo. Ja sem bil onda na áta- 
jerskom u varaáu Marburgo, ali как znajo 
bolje po domaée reéi: v Mariboru. Táj grad 
je bio prvi zamene, gde sam si poéel pred- 
stavljati, in promatrati varaáko Vivienje. Bio 
je táj grad prvi, gde sem se poéel metati z 
nevoloj. In bil sem slab. Velim vám puno 
slabejái sam bil od nje, da sem veőput do
áel neusmiljenu — Cistam pod nju.

írnél sem zavolologa rad one ljudi. One 
strmne gore in bregove tam okoli. — Lju- 
bil sem on kraj, ali sam sem ne razmel, i 
né znal, da zakaj me nekaj vleée tnk, na- 
zaj-nazaj u pravi dom svoj. U svojo pre- 
drago domovino. — Pustil sem sve tam, in 
odiáel, — ampak spomini mi kaj radi ho- 
dijo nazaj. Zalostni spomini. Svi so Zalostni 
— povedal sem malo véé, né so svi Za
lostni, zmed. njimi je leden veseli, jedna 
vesela zgodbica. In to jednojedino vesrlo 
zgodbico — vám hoéem napisati, dőli po 
redu. Samo me posluáajte . . .

Onda как je bitó, tak je né bilo

oéem reéi; tak je bilo как je bilo! Ja sem 
po smrti svoje pokoine mame doáel v Mari
bor к BoZiéovim.

Sve je bilo dobro. samo imeli smo hu- 
doga — jako hudoga dedeka Tarn je sedel 
na dvoru . . . (Vrtov je po lakvimi varaái 
malo . . bolje glede ulic, jer mi smo sta- 
nuvali u najZivahnejáim prometu onoga 
grada.) Onda tarn je sedel na vrtu, in Citál 
je novine. To je imel za delo od zarana, 
do veéera. A srdit pák sem bil — srdit 
nanjega. Velim vám srdit G. BoZié su si 
svigda svojega beciklina nehali vani na 
dvoru, te gda sem se ja htel spraviti nanjega, 
me je stari z debeloj palicoj svigdar natiral 
To je bil éemer zame Stisnul sem sí pes- 
nico, pák se na tihoma pogrozil : *Cakaj 
me éakaj stari, za sve ovo ti véé zakurim 
jedno, kojo nabuá pozabil zlahka!«

Bilo je jedne nedelje popoldan Ja sem 
bil и jedni dvorni sobi. te sam se naslanjal 
kroz prozor, i zamiálenu sem gledal na de
deka. koji je Cilal na dvoru novine.

Doma sma bila sama.
Ja sem nekaj kuhal. ali ravno sada 

sem ne mogM niát skuhati Nazadnje se 
zravnam . . . .  Najbolje bu sve pozabiti . 
sem rekel, zatvoril sobo. te se po ulici po

éel ápancirati gori proli juZnotnu kolodvoru 
Ко sem doáel éistam do njega, je z velikoj 
siloj van pred mene doáel jeden átajerec 
iz okolice. Taki me je pital :

— Gde pa stanuje|o BoZiéovi?
— Kaj bi radi tam stari?
— S starim bi se rád sastal. Znajo \z 

Kozjega sem se dopelal gori, pa bi rád go- 
voril z njim. Skup smo negda sluZila pri 
soldatih v Trstu. in od onda sma se ne 
videla. Bilu sma svigdar najboljáa prijatelja, 
te si morete misliti. da как bude to veseíi 
sastanak !

Ja sem si z misül: Ovaj z naáim sla- 
rim dedekom hoée govoriti, izvrstno! A na 
ovo sem rekel ;

— Onda vi bi se radi Z njim sastali 
Lahko! Idite po ovi ulici dől, nomera áe t̂- 
najsl Na dvoru sedi. pák novine Cita Как 
naravno!

Stari Slajerec se je zveseli . .
— Zaistino? Onda joá Zivi?
— Ja! Так pomali-pomali — po nevolit
— Eh! Za pet bozih, morti se mu je 

né kaj pripetilo ?
— Pri petit I se mu je né pripetilo, nego 

nevola je ova Z njim : na svoje stare léla 
je savsema ogluáil!



рак balkanski save* * veliki falat zemlje oőe 
zadobiti, túróin pak neőe pustitijim. Так se 
Сл|е, da ako túróiul nebudu odmekli. na taj 
sJuóaI mu odpovéju mira. kojega su za 
kratki őas med sobom n:oravili Так dalko 
sniu od krai tjedna jóé ni doSli. Za vezda 
su samu opomenuli turőina. da nebudu ter- 
peli to, da bi se ovi posli dugu zavlaőili. 
jerbo to samu turCinom paée. koji se pod 
ovim vremenom do kraja se moreju spraviti 
zasem, kaj je к bo|U potrébno Üoklam öve 
noviue do ruk dobite. lehko da se v"ő do 
onoga vremena sve preobrne.

Kaj se nas na)bolje tice. da smu Srbi- 
oni vu najvekáim nepriatelstvu. moremu 
reCti, da je té veter vtihnul i ako se nekai 
iznenada ni dogodi. mi budemu vu miru 
ostali Istina, da sad pak prék nevarni giasi 
se cujeju iz Rornanije. koja jeden falat zemlje 
zahléva od Bulgarije. homanija se veő tak 
oburuZila. da svako vurn lehko vudri na 
Bulgaria Céla Romania le izbujena i zah 
téva boi s Bulgariom. No. onda smu opet 
tam, de smu i do vezda bili. jerbo poleg 
ovoga konfliktusa lehko seréin Europa shun'.

Sad smu ravnu vu takvim poloZi|u. 
vu kakvirn smu bili kad je balkanski savez 
boj poruőil túréi mi Vréme i narod je rav no 
tak sloZen do najzadnjega iti. как su to 
balkatici vec predi napra vili Romania tak 
veil, da kaj gud bilde. duZe neőe őekati, da 
se meja popravi med Romaniom i med 
Bulgariom Véé su sve soldaCke posle svréili 
i svi rezerviéti su veő dobili za outer ruku- 
vati. I si i na da zavezda. samu na — muStro.

Jeden diplomata je tak govoril, da как 
za vezda posh stojiju. lehko se pripeti. da 
za őeterdeset osem vur opet budu étuki 
pokali. S jednom réőjom sve je op t na 
kocki. ali ni se smeti zato preveó prebojati. 
im znamu. da su japanci s rusorn se za 
mir pogajali I onda je r.tvno tak stalo. da 
se svako vuru znoviC pocmejn kiati pak 
itak su spainetni Ijudi mir napravili med 
rijimi

Srbia se jos spravlia. Zimonj. januar 5. 
Srbski kormán je odredil. da niti Zivu niti 
zaklanu marho nije smeti s orsaga vun od- 
peljati. S toga opet se to vidi. da srbeki 
kormán oőe se obseguriti, da za soldaőiju

— 0 !  Bog se mu usrnili. — пекиj pa 
ИЛ razmi !?

— Troinbetajte mu vi na vuha céh 
dan, on nikaj neőuje! Samo idite. bildete 
vidHi staroga siromaka!

Stajerec je z glavoj khmajoőe maha- 
joóe odiéel . . a ja pak sem se zasmejal. 
Nego lo je né bilo dosta meni. Kak da bi 
se zblisnulo, sem od letel po jedni drugi 
uhci domu Na dvoru sem postai, te iduői 
kre dedeka malomarno reéem :

— bánás sem se sreőai z onim, sko
*im ste sluZi 11 u Trstu cesara bopelal se je 
iz Kozjega, da bi vas rad videl Taki bo Iu !

Dedek su glavo zdignoli, te veselo pitali:
— Zaistinu? Kaj pak jóé Zivi taj stari 

rokovnjaő?
— Ja ! Так pomali — pomali — po 

nevoli!
— Po nevoli siromak! Zckaj pak se 

je gór dopelal?
Bekel je, da je doSel na operacijo. 

Na obadva nha je óistam gluh!
— O! Bog se ga usmili. Pak né! Ne- 

kaj рнк itak razme!
— Trombeta|le mu vi na uha céh dán, 

on vas nerazmi! Sve je zabadav!
Kutnyák Márton.

Keszthely.

dosta marhe bucié imái. baklem Srba »e 
pripravlja, da dalje lira bója.

Konátantmapolj, januar b. Turski orsag 
ni pusti, kormán je dal naznanje svim pos-; 
lanikom, da iiernore vise dali. как je obeőal 
Odpustil je od drinapoljskoga vilajeta na 
ishod céh falat zemlje. ali samoga Ürmapolja 
niti za nikaj nebude odpustil, jerbo bez njega 
nemore braniti Konátantinapolja i da skaZe. 
da za istinu oőe mira. odpusti i Kréta zva- 
noga velikoga oloka. Zato misli kormán, dt 
europanski vladari tijetini budu prav dali.

London, jannar 6. Ürmapolj bude pro- 
pal. jerbo veő skorom mkakvi stroéek nei- 
maju. kőii ga bramju. Ako je to istina, bri- 
napolj moral se bude za uekoji dán prédati. 
Za vezda jóé lak raőunaju. da v«i Drinapolju 
|e jóé prék dvajstipet jez<r turőina. koji si 
nikud nernoreju nikakvi zivis pribavili. jerbo 
su eistam obkoljeni i iiikud nernoreju vun 
vdrt;. S vrho toga, ako ie istma. veő su 
poőeli razpravu s Bulgariom za kapitulaciju 
Od druge strani opet se önje. da branitelji 
briuapolja prijeli su |ed :i vlak. na kojim 
)e nezmerno svakojaókoga Ziviéa bilo. To 
su bulgarskomu Seregu ítéli poslati. koj pred 
CataldZom stoji pak je vu turske ruke doéla. 
Na ov naőin neimaju jóé zroka vu brina- 
polju. da se sdobra predaju. Так se őuje. 
da su túrói ni ni vezda perviő doéh tak do 
hrane i da za vezda ravno ni gladujeju Za 
par danov budemu veő znali, как stojiju

London, januar 7. S vrho otokov koji 
su na Egei morju i denes pod tursko vla- 
danje spadaju i kője sad Grőki orsag oőe 
posvojiti. europanski vladari nernoreju se 
naravnati. Ako bi naprimer Turski orsag i 
odpustil öve otoke. vladari nebudu dopuslili, 
da bi svi pod Grőko spali Grke samu fran- 
cuzi I rusi podpiraju vu ovim poslu. englezi 
pak su suprotivni proli tomu. Englezki orsag 
se toga boji. da ako ovi otoki vu tud je ruke 
dojdeju. prém oni, koji su pred bardanellak 
morskim klanjcu, onda viée nebude lak slo- 
bódén put na Egei morju. как je do vezda 
bil. Opet i to se nadjaju. da rus opet bude 
zahtéval, da se mu put odpre nutri vu 
bardanellak klanjec Takodjer Neméka i 
Taljanska zernlja brani to, jerbo njihovi 
trgovini ovud pelja put vu Malo-AZiu. bak
lem ovii pitanje jóé vnogo étricinge bude 
zrokuvalo na konferenciji.

Fariá, januar 7. Sukri paéa brinapolj 
íestunga zapovednik zazvedil je. da bulgarci 
su zadnje dneve vise Zmehki. tak zvane 
festungskanone dobili i vu tak dobro 
mestu su je spravili. da odonut s bombami 
veliki kvar moreju uapraviti vu varasu i na 
negdaSnjim cintoru gde su sami glasovitni 
sultarn i izverstm vodji pokopani. Turóini 
nebi radi dali tóga cintora urnétiti, jerbo to 
je njiin sveto mesto. Nadalje pak su bulgarci 
zavzeli one tajne pute. po kojih se je váráé 
I festung hranil

Zato svi tak misliju, da brinapol| bude 
kapitulérul i lak misliju veő su poőeli raz
pravu vu ovim poslu. Resid paSa je tak 
rekel, ako sgubiju Driuapolja, célú Europu 
bodu prosili, da naj uapravi pravicu med 
njimi i med nepriateljom. Resid paéa tak 
misli, da Europa nebude bulgarcotn dala 
Drinapolja.

Berlin, januar 7. »Berliner Tageblatt« 
novine su lelegrama dobile iz Belgrade, da 
Srbija bude posluhnula monarchiju i vojsku 
bude vun potegnula íz burazzo morskoga 
postajaliSőa, da proli monarchiji itak nemore 
ovu mesto braniti i zaderZati.

London, januar 7. S Belgrada je doéel 
glas, da Bulgaria se naravnala s Romaniom

i odpusti on falat zemlje, kaj Romania zah- 
téva Opet s Bukaresta piéeju, da Romania 
na veőer do Seate vure je dala premiölavanje 
Bulgariji i ako do ovoga vremena nebude 
prék dala zahtévano mesto, Romanija s 
dvemi kori odmah vu Silistrio vudri.

Berlin, januar 7. Vu Berlinu je takov 
glas poőil. da rusi tajni zapisnik su imali s 
balkanskim savezom, da ako boj se poóme 
na Balkanu. rusi odmah vnogo soldaőije 
pormeju na Austria Magjarsko granicu. Rusi 
to tajiju. Ali как se vidi, itak je istina, da 
jóé i denes s mirum spravljaju soldaőiju i 
bojne stvari na hatar.

Köln. januar 8. Potukh su dvajsti »fSéг 
mohamedana. S tnp^^ yezda doálo na 
oeii svét, kakvu krvnu kupeij su naprar !1 
srbi decembra 28 ga vu Doiran mohame- 
danskim váráén. Как su srbi i bulgarske 
bande vu váráé vdrle, odmah su zavzeii 
sve nrede turske. Najedenput su poőeli ro- 
biti i koj )e ni mogel zadosta njim dali, 
odmah su ga zatukli Po noói su vu turske 
hiZe vdrli i turske Zene i puce su osramotili. 
Géli éereg Zenskih i dece, koja su proti Sa 
loniki bejz.tla, na putii su je dostigli i do 
jednoga na smrt scépali. Po okohei su sva 
sela poZgali i stanovnike zaklali. Vu siresi 
sandZaku su naj menje dvajsti jezer moha- 
medanov poklali.

Kakvi su to beátialni posli i kakve bu
demu jóé óuli od naéih dragih susedov, to 
budemu veő potlam znali. Takve susede 
vender imamu koji su ni vrédni. da vu 
Europi slana imaju, jerbo su jóé i od onih 
hujéi. koji jóé i denes óloveőie mesu jéju 
Jóé i naj divjeéi narod se deci smiluje. ovi 
pak gde do deteta dojdeju, tam ga zakoleju 
bőidé vréme. da bu se i njim dán dobro 
naplatil babi barem vu tu bil taj dán.

Pcelarstvo.
Zima.

Néma za istinu vekéega zla za pőelarstvo 
как je zima Zima — more se reői, da je 
prava kuga, köpi na miliune marljivih pőelic 
skonőa, kője bi наш moglje u dojduóem Ijetu 
lépu hasén donesti i upostuái vnoge pőelji- 
njake nerazumnih pőelarov koji svoje pőelce 
neznaju valjano uzimiti. Ljehko je biti pőe- 
lar u mesecu majuőu, juniuéu, juliuáu i tak 
dalje dók je lépő toplo vréme i zemlja na- 
kinőena z svakojaőkem cvétjem, po kojem 
pőelice nabiraju sladkoga soka i vu svoje 
koénice nosiju.

Ali kad uestane svega toga priroda 
pocne spavati, hladni veter stira na poőinek 
svakoga őrva i sve muéice, kője su vu top
lom vremetiu igralje vu zraku, moraju se 
na svoj zimski stan — pospraviti.

Onda i pőelica, koja se za pravo zove 
sunőena Zivotinja, mora se odreői svakoga 
veselja kője izljetajuő u prirodi uZiva i na- 
staniti se mora u svoju pravu domovinu, 
tojest u svoju koSnicu gdé u druőtvu svoje 
mnogo brojne obiteli spavati mora do őetiri 
pet, a negda borme i punih Sest meseci dók 
ju opet priroda i topli sunőani traki nezbude 
na növi Zivot

Sreóen je pőelar i veliku veselje u2i«a 
na protuljetje, kada vidi, da mu svi pőelci 
za pleme ostavljeni veselo izljeőu iz koénice. 
i donaéaju svoju sladku protuljetnu hranu 
Ali takovih je malo, veő jih ima vide kojem 
ostane na Zivotu polovica pőelcov a polovica 
njim je zaspala za uvek, ovo je plod njiho- 
voga neznanja i nemarnosti.

Как god sve pri gospodarstvu Zivuóe 
stvari moramo po zimi na brigi imati i paziti.



Upr-ivo tak moraino i svoje pétdce vtée- n »s je lakva Sega, ako neSói posadi sadovno mali imala, koja je uazoéna bila naj drag- 
pal pogljedati. Osobito moramo zapreéiti, da drévo na gniajno ili kre pula, drugi dan йети delelő srnrti. Kőbán tragikum jedno 
rniS vu koSnicu ne more dojli, ar je to naj véé ni najde lam, ako pák i najde i onda \ najpoéteueSo familiju je spravil vu bolestno 
vekéi neprijatel péelcov и zimsko dóba. ga néga nikakve zahvalnosli, jerbo svekSi- «alost.

Jer ako on more и koSnicu, an buni i noma je véé pretrgjeno. Kakov lépi hasén ! — Zaprti most. Tisaéege obéini na
uznemiruje péelje, kője onda vise jedu nego bi mogle imati nekoje obéine, ako bi po most, koj prék Tise pel ja, soldati paziju. 
njim je potrébno i svoje «eludce pren ipuniju gmajnah sadovno drévje zapovali, kője bi Prék mosta samu na odredjene vure smeli 
a vun izljétati nemreju dabi se iz éistilje, ministerium zabadav dal i obéine nikakve prék iti. V subotu pod veéer Hirsch Ernő 
onda su prisiljene iz nutra koSnicu i setje izvanredne stroSke nebi imale. Samu mi dvanajst lét slar diák je Slel prék iti, ali
takaj i meda pogrditi i tak vu onomsmradu smu joS jako dalko od toga. tarn stojeCi soldat ga je natiral. Pokehdob
viSeput od svega zla poginuti moraju. — Görgei. Lépoga i glasovitnoga vre- pák bi deéec Éurno bil moral na drugi kraj

Ako pák se parput vu zimi trefi toplji mena 48 ga leta naSe vojske jeden jedini vode dojti, zato je próbál po tenkim ledo.
dán, da moreju vun izljétati i svoje «eludce general, koj je joS na svéto Kad su na nas da skirn predi bude tarn doSel, kam je pos-
iz éistiti, onda njim se takovo zlo nedogodi, vdrli od svih stranih, srbi. raci, horváti, lám bil Na serdin vode se je led predral i 
ali zato njim mis ipák vnogo naSkoditi more. illérci, toli, rumunji, nemei i rusi, KoSSuth siromaSko déle vu vodu odlelelo. Soldati

Jer on ne jé зато prazno setje, nego je Görgei Arthura postavil za vodju naSih su to vidli i odmah su rnu na pomoC isii, 
za dira i rnegju pőelje, kője su sve sKiipa Seregov. Ljudi, koji su naj viSe skosami bili; ali déle je predi zniknulo pod ledom tak,
stiSnjene pák njim more i vnogo meda po-' oboruÉjeni, tak glasovitno su vojuvali pod da su mu niti mrtvu télo ni mogli najti
jesti kojega su si one po ljetu z svojom vodjum Görgeia za domovino, da su sve — Dvoboj. VT subotu popoldan ob- 
műkőm skupa spravilje i tak moraju lak ve i nepriatelje vun slirali iz orsaga tak. da sutretji vun med groí Tisa Istvánom i med 
sirote kojem ovakov gad gustoput и pohode! kleéeé morah rusa prositi za pomoé. Rus gróf Karolyi Mihalyom dvoboj je bil na 
dojde prije nego si to njihov gospodar misli .je dvésto jezer dívjih kozakov poslal vu oStre i na Spiéaste sablje. Trideset i dvaput 
od glada poginuti. Da ovakovomu zlo na Magjarsku zemlju, da potuéeju naSo domo- su se jeden na drugoga zhleteli. Na zadnje 
put stanemo moramo véé vu mesecu oktobru j vino. Mi smu véé onda p Idrugo leto voju- gróf Karolyi Mihalj je dobd plazéra na désno 
kada péelinja pasa nestane sve koSnice kője | vall i lak smu véé onda vpeSali. Ni je bilo гики. Nepriatelji ni su se podobrikali. Pró
za pljeme ostaviti kanimo dobro na zimu | moguée joS i s rusom se tűéi, zato je Gör- riek je to bil: Vu Ürsaéki Kasini skup su 
spraviti a to je najbolje ako na leto koSnice|gei pred njimi doli del orufcje. DoSli su sedeli gróf Pallavicini Ede, grot Séchenji
tojest na otvor priévrstimo takovoga probuSe-j kmiéni i nesreéni dani, kad je nikomu 2iv- Aladar i gróf Karolyi Mihalj, kad je knjirn
noga pljeha kroz kojega pCele vun i nuterllenje ni bilo segurno. Vnogo su obesili ili stupil gróf Tisa István i ovak je je pozdra- 
moreju a mis pako nuter nemore dojti. strelili. na stotine su zaprli, na jezere pák vil: Dober veéer vám «elém ! Servus Mihalj!

S imon Mustac *u P0^ 1' • tu ostavili domovino, da su ju Как si k a j ' Na öve rééi je Karolyi mirno
Racionaini pöeiar U Svftoj Mariji. veC m8dar m Vld,i ,,azat- iM Pak na léla i iodgovoril: Mi dva se ni nucamo Vise spo-

Drugiput daije) na t t̂a stopram. Görgeia su internérali vuminati ! Nato je Tisa samu tuliko odgovonl:
_______  Austriju i tarn je zivei. do 67-ga, doklam A . . lak smu? Так smu, véli Karolyi. S

se kralj podobrikal s orsagom i dal se ko-vrho toga su dvoboj derSali
K A J  J B  NO Y O G A ? runiti za magjarskoga kralja Stopram sad
,, I ‘ . , su se odprla vrata pred onimi, koji su tak Y ^ ba i  » »  b m to b  /iQa

-  Pres,m o B a sep osta van e predplatn ik e, d terpeli po reft,I, га domovirm Sad зи -4 ’1 k l , l t e k  6aS‘
naj nam vu novim  ferta lju  p redp la tn e гаоь-8lopram 9,obodno dimo doMi oni, koji su Pod kvar ,e odiSlo

-  » Ä r r ' I S  « * *  T L  - Г » , 1 : V Eg,. V „ ..u  | J .  * . -
■■,,■,.11 Г  " r.cT.vio e,U u “  “ Г  Г  “  1 G°r‘ "  . ' > 1* 0 , »• Ы ф  V , .rd i zbir.Ci I ko,l e i  iUeulscn c-de lelsopallaiski (Palovec) Irgovec v,i Vacu se naslanil, gde je vu miru *,vel M j Célo nof Prot, lutri da bi veC
je premmul iz ovoga svéta v u  BudapeStu ! \ ti11{0 m  h o ,], !  nohadiava! ierbo za onn re z e ju  8 , noc  * 14)11 , u l ,n ’ aa  01 ,vu 47 leti Mrtvu télo su vu Csáktornya i i  * pohadjavat. jerbo za onu morall na Mimije iti. e jednomu baéeku\u 'ей. wnvu reio su \u L.sdKiornya, vréme SVI slnu mishl,, da nas je Görgei 7,0 DresDP,0 _  Хи1ППч1, ,p mil Unrai0
dopeljali I tu su na Zidovskim emtoru po- ,г л..\rllson, nrp Vilaimfu Чапш ve?d i vi Z° Pres|) , .\a|pr(d, se mu kucaio,
konal \ai noriva vn nvm RoWem .  P . 8 &T !  *»• «> spuhavalo: a nazadnje. oazadn e .kopal, I\a| porivá vu m ru boZjrm dimu i ziiamu. da uije mogel daije braniti (no to nein n0vedal)

-  Nebude veliha zim a Proroki nr- orsaga Jof *,viju nekoji .ko j i  su zanas vo Kak 8(>azi to korle#. skpCl k lljem0(
t  t  , ь  н I "aplrf poveda. l uval1' kakl1 n’ a,a dfca denes pak su vefi s(jsne mu s Sako!n zube , poCne lnu cl|rast0
kakvu bude vréme, najmenje pak za zimske spotrti starci. S med njill je naj glasovitneéi nrodekuv iti

l nZ ,  Т"Т',л>Г|"'3к| ,nete0r0' Gör<C ka| "7 ad develdeset i Iri leti star, Akj kakabélu. olvasztékos bendője va- 
logué tak véli. da poleg léim mesecov zase- , Sad nas naskoroma bude ostavil. tak ga k , naraszliárr к * h.Tooom a riirs
O r'ie vec'tül vi^rnuTm" Z ' Z *  k'ka * ' м  P°3ék,el d* Ш а»  " |egvl kös pofádon azt a cudar ' hasadékot, hogy0" )e vet to viSeput spaz.l, da ako po Irt. »vaku vuru fekaju smrl. kl De ,0,yjék belőle ez a nemes egri!
híjé p re véé velika vruéma, onda su zin.ski _  Velika n e sreca .  Velika i smrtna __ B
meseci topli. Pokehdob pak lanjsko leto niga nesreéa je postigla jedno osemnajst lél staro Q л . i • i
bilo velike vruéine, niti po zimi nebude ve- j lépő gospodsku pucko. Beölhy Laslo trgo- оГСШ! bJUDaV.
lika zima. Daklem Hellmannu budemu mo- vaékoga ministra Malvin zvano éerko. Vu Svako dein konac ima,
rali zahvaliti, ako se nebudemu pornrzli. Nagjvaradu, kam je rodbino hodila pohadjat, Samo moja ljubav néma
Budemu véé vidli. na hitroma je vumrala. Prvi glasi su tak Kad pogiodam sa ocima,

— Bolgarske peneze vu Körmöc- gksili. da aréna uzrna ju je svéta spravila. Zadovoijetvo mgde пёта.
bánya kujeju. Vu Körmöcbánji budu jeden Magyar Távirati Iroda je opet tak javila, da Boieatan ваш vpí odavna,
milljun srebernih lévsöov. 2 milljune pol s malerjom pri ministrovi punici, tojest z»to eu mi tica tavna!
lévaSov, 40 milljun bronznate stotinkaíe i pri habiéi je bila. gde se vnogo gospode i Ne buiujem od boie»ti,
20 milljun bronznate pol stotinkaíe budu gospodiénih ziílo na zabavu. Okolo jede-' Nek bulujem o<i tuge taioeti.
kuvali. najste vure. puca je vu jedno daleéno hi«u Óva holest erca moga:

— Zimska mustra. Odvezda i po odiíla. da lista piSe ofeu Kak se je к stolu Hiti me do biadnog groba.
zimi budu velike muítre der«ali Soldati sela i ki$tu odprla, da papira zeme vun,! Zast me drapa ljubit neüeä,
budu vu loguru. S vrho toga ravnitelji su jeden пн bit i revolver, koj je na veliko ne-' Vei me miadog и grob meíes?
si skrb zeli za lopleSo opravu. da zimske sreéu i na «alost vu kiäti bil, sproíil se j e ! Zait me draga ti ontavijas,
műéire nebudu naékodile soldalom i kuglja nesreéni frajbei vu srdce se zapilila Mene miadog и grob epravijai?

—  Jezero orehov na gmajni. Vu Na lo su svi nuter vdrli vu hi«u, mednjimi Kad moj grob ее ozeleni,
Solnokdoboka varmegjiju s velikim veseljom dva doktori, ali véé nije bilo pomoéi. Malvin Ta,} sp li P°truí,i k meni
popravlaju obéine gmajne. Vu Almaémalo je véé mrtva bila Naícga ministra, Beöthy Na moj grob se ti pokiekni,
je jeden brég i to je izverstno mesto za Laslo obitetja jedna nesreéa za drugom pos-1 Sumim okom ovo reíi:
orehovo drévo. S bog loga obéina je molbe- tigne S med osem dece pet sn na íletnoma, Tu pofiivá cvft miadosti,
nicu poslala к zemelskornu ministru. vu vumrali, M 1 in éerka je íesta. Kad je<.b*cl Koj je umrei od laioeti!
kojuj su prosili jezero orehov. da na gmajni poéul sirat-oviién glas, skorom je zanémil i Zemlica mu lahka budi,
posadiju. Minister je pri jel molbu i poslal samu za dober éas je doSel túlik и к зеЫ,| Miioat Boije nek’ ga eudi!
je jezero orehov obéini Vidi se etoga. da su da jp mogel na Nagjvarad odputuvali. Mo-1 Horváth István
tarn spametni ljudi. ni tak. как prinas. Pri- remit si misldi. kakvu «alost i rmiku je| Viziwentgyörgy.

b ___________



mmázsa l m.-cent. kor. fill.

Búza PSenica 20 00 —
Rozs elsőrendű Hrí iőOO—
Árpa Jeömei lő 20 —
Zab Zol) 18 00 —
Kukoricza Kuruza suba lő 00 —
Fehér bab uj Grah beli 21 00
Sárga bab » inti lő 60 —
Vegyes bab » zméáan lő 20
Kendermag Kono|>ij,-n<. >hiw 2100 — 
Lenmag Len 22 00 —
Tökmag Koscin 2öÜO—
Bükköny Graliorka ltiőO —

Egy jóerkölcsü íiu

ta n u ló n a k
felvétetik

GOLD FERENCZ
röfö'áru кеп >к(ч1|''гЬ('|]

C S Á K TO R N Y Á N .

Bútor eladás.
Folyó óv január hó lo-ön Csák
tornyán. vaspálya-utcza 2. szám 
alatt nyilvános árverésen szoba

bútor kerül eladásra.
1-838/1 к. 912 Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái кiг járásbíróság közhírré 
teszi. liogy dr. Hídvégi Miksa ügyvéd által 
képviseli Muraközi lakarékpénzlár г I. csák- 
tornyai cég végrehajtatóbak Xovák János 
nős Jalusics Katalinnal drávavásárhelyi lakos 
végrebaitást szenvedett elleni őlO kor 67 f. 
töke s jár.iránti végrehajtási ügyében a LM- 
zalai t к ptár részvénytársaság Nagykanizsán 
utóajánlata folytán az árverési az 1881. évi 
LX I. ez. 187 §§-ai Vu. 27 alapján elren
delte. minek folytán végrehajtatnak őlO К 
ö7 fill töke. ennek 1909 évi lebruár hó 
12-tol járó 7 V*°o kamatai Ő2 kor. 20 fill, 
peri. 29 kor. 40 till végrehajtás kérelmi. 
21 kor 90 fill, végrehajtás toganalositási, 
2 kor. 90 fill végreh árverés költség. 32 К 
60 till árverés kérelmi és a még lelmerü
lendő köllségekből álló követelés kielégítése 
végeit a nagykanizsai Uir törvényszék és 
• Csáktornyái kir. járásbíróság területéhez 
tartozó s a Novak János nős Jalusics Ka
talinnak nevén álló a drávavásárhelyi 623 
sztkvben 247/289 hrsz alatt felvett ingatlan 
\4 ed része 4 К 40 t. beosáron. az u. o. 
623 sztkvben 2747 273 hrsz alatt foglalt 
ingatlan L -̂ed része 3K 30 f. az u. o. 623 
sztkvben 2474/1048 hrsz a. felv. ing. V4-ed i 
részé 61 К 60 f. az u. о 623 sztkvben' 
2474/1018 hrsz a lelv • ngallan \4-ed ré 
35 К 20 f. az u. о 623 sztkvben lel vett 
legelő illetőleg */4-ed része IK* K. az u o. 
74ő sztkvben 180 hrsz alatt fogl ingatlan 
V ed  része 215 К 60 f. az n э. 1494 sz. 
!kvaen 564/2 hrsz. a logl ing. 1 »-ad része 
220 K. az n. о 1660 sztkvben 2347/b hrsz.

О н  h o n  ti á r a k .  — d e n n  t it k a , a. felv. ing. Vi-ed része 6 К 60 f. az u о 
1759 sztkvben 450/9/a hrsz. a. felvett ing 
egészben 262 К 90 f,*az u. o. 1759 sztkv 
1987 hrsz. a. íelv. ingatlan egészben 42 К 
90 f. az u. o. 1759 sztkvben 496/9/a iirsz 
a felvett ing. egészben 226 К 60 f, az u. 
о 472 b. 1 hrsz. ingatlan egészben 286 K, 
az u. o. 1759 sztkvben 582/b hrsz egész 
ingatlan 189 K, az u. o. 1759 sztkvben 
2434/b hrsz. egészben 125 К 40 f becsáron 

1913. évi januar hó 21-én d, e. 10 órakor 
Dráva vásárhely község házánál dr. Hidvvgi 
Miksa ügyvéd vagy helyettese közbejöttével 
megtartandó nyilvános hinti árverésen ela- 
datni log

Kikiáltási ár a fentebb kiletl becsár 
melynek felénél alacsonyabb áron 180 hrsz 
2/3-nál alacsonyabb áron pedig a többi ingat
lan el nem adható.

Árverezni kívánók Inrtuznak a becsár 
10%-ál készpénzben vagy óvadékkepes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részben, mégpedig az eó И az árverés jog 
erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt 
a másodikat ugyan attól 30 nap alatt a har
madikat ugyan attól 45 nap alatt minden 
egyes vélelári részlet után az árverési naptól 
számítandó 5° 0 kamatokkal együttaz árverési 
feltételekben meghatározott helyen •*- mó
dozatok szerint lefizetni 508

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
évi LX. t. ez 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy ь perlaKi kir. járásbíró
ságnak 1912 évi V 37/1 sz. végzése kö 
velkeztében dr. Schwarz Lajos ügyvéd által 
képviselt Straiisz Sándor javára 571 К 60 t. 
s jár erejéig 1912. évi nov. hó 28-án foga- 
natositott kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 100 K-ra becsült következő 
ingóságok и m : 4 drb bika nyilvános ár
verésim eladatnak

Mely árverésnek a perlaki kir járásbí
róság 1912. évi V 37/3 sz. végzése folytán 
571 К 60 t tőkekövetelés, ennek 1911 évi
január hó 1 napjától járó h*!0 kamatai és 
eddig összesen 88 К 05 fill biróilag már 
megállapított köllségek erejéig. Muraszent- 

irián a'peres házánál leendő megtartására
1913. évi januar ho 18. napjanak d. e. 10 óraja 

határidőül kitü/etik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi, 
LX t.-cz 107. és 108. §-a értelmében kész- 
pénzlizeté- m elle tt a legtöbbel Ígérőnek becs
atol! alul is el fi gnak adatni.

Perlak. 1912 dec. 22 504
AA. a A  AA. AA. AA. AA. A A  A A  AA.

99i> sz 1 9 1 2  Árverési hirdetmény.

B u to rv á s á rlú k  f ig y e lm é b e !
Jó és olcsó bútor

HIRSGHL ÁRMIN kárpitos és diszilb
dúsan felszerelt butorraktárában ::

Varazdin, Setanj-utca 2. sz.
kapható.

A legolcsóbb árban, egyszerű úgyszintén 
legfinomabb kivitelű háló-, ebédlő-és sza
lonberendezések nagyválasztékban rak

táron vannak.
Műhelyemben mindennem ű kárpitos 

és asztalos munkák pontosan, jutányosán  
«5 1 készíttetnek.
I V -  M AG YAR K ISZO LG Á LÁ S! - p i

Versenytárgyalási hirdetmény.
A kislippai r. kath. iskola  (emeletes, két tanterem és két nős tanítói lakás) épí

tési m un ká la ta in ak  bistosítása céljából f. évi j a n u á r  hó 30 .  n ap jának  d. u. 2 órá
jára a kislippai iskolában megtartandó nyilvános árlejtés hirdettetik.

Az ajánlat egy koronás bélyeggel látandó el és csak az összes munkálatokra tehető.
Csak szabályszerűen kiállított, pecséttel lezárt és sértetlen borítékban elhelyezett ajánlatok 

vétetnek tárgyalás alá
Az ajánlatok vagy tárgyalás napján a bizottságnak, vagy előzőleg a bántornyai plébánia 

hivatalnak adhatók át.
Az előirányzott összeg 26138 korona 82 fillér. Az 5% bánatpénz a bántornyai plébános

nál bármikor lefizethető, vaay neki postán megküldheti!
Részletes költségvetés, tervrajz és feltételek u kislippai iskolában bármikor megtekinthetők.
Ha az írásbeli versenytárgyalás eredményre nem vezetne, úgy ugyanakkor szóbeli verseny- 

tárgyalás fog megtartatni. 503 1—1
Kislippán. 1913. január hó 5 én

IS K O L A S Z É K .

egészségügyi cigaretta hüvely és papír anconarcotíco 
vattával ♦ Kapható: Fischel Fűlop (S TRAUSZ SÁNDOR) papirker eskedésében Csáktornya



►

; MEGHÍVÓ.
I A Stricióvári Takarékpénztár Részvénytársaság

1913. február hó 23-án  délután 3  órakor tartja  meg intézeti helyiségében

VII. évi rendes közgyűlését,
melyre a f részvényesek tiszlelettel meghivatnak.

Stridóvár. 1913 január hó 4-én.
AZ IGAZGATÓSÁG.

TÁ R G YSO R O ZA T:
l Megnyitó.
2. Két részvényes kijelölése a jegyzőkönyv hitelesítésére.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság közgyűlési jelentése.
4. Az 1912 évi zárszámadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása, i nyereség telosztása. a íelmentvény 

megadása.
5. 2 igazgatósági lag 3 évre leendő megválasztása.
H Az ügyv. igazgató fizetésének szabályozása
7 Az alapszabályok 31 és 32. §-ának módosítása.
8. Mélám indítványok. Ö09 l — 3

Minden egye#'részvény a közgvüiésv:: *gv szavazatra ogosit, de 35 szavazatnál többet akár sa á? г- «/\чп - alaptan. ак.. meghatalmazás utján senk, 
sem gyakorolhat

Szavazat' jogát minden nag\koru «nrendeikezvbi joggá, biró részvényes, akár férti. akár no. g -tkoroih*; t. le njegkivántatik. hogv részvényesi mi
nősége a közgyűlést megelőzőleg 30 nappal a részvénykönyvben igazolva legyen

Jogi személyek, kiskorúak < g gondnokság alatt állók csak törvényes k -pviselő|ük áital. habá- részvényesek 1«. képviseltetnek.

M á s  v á lla la t  m ia tt

bérbeadó, később esetleg eladó egv 
vä̂  közismert jó forgalmú vendéglő. >zalló

szobákkal, fedett tekepályával, nagy 
kerttel, jó menetű mészárszékkel es 
melléképületekkel. Bővebb felvilágo- í
——sítást nyújt a tulajdonos:—-

Kalchbrenner Ferenc. Stridóvár.

Az emberi kéz mint sérvköti 
SlHSATItS TALALMANy!

Kérjen ingyen p rospec tus t !
Zárt borítékban portóm encesen küld

Г0Ш Ш 1 SERUAHFULAIORIUH
spec iá l is  orvosi rendelö intezet 
BUJWtSr, Vll, BáHóczi-ut 10. félemelet. 4

w i r é V C V M V i m  I V I I V M V H T H T Í  V H T H T i é v éj '1ГЧГ ▼ ’V '•"V

RUIII kiváló minőség, hl ;V К 130 és feljebb. RUIU jako tini. Iiler od 130 К viSeSe

SZlIVOrilMI nagyon jó. In. ii К 1 40 és feljebb. SIÍV0VÍ(!(i jako dobri. liier od 1 40 К viSefte

1 íörli(j!ij pálinka ж. а к im és feljebb. Tropic л zjänicii, liter od 1 40 К viSese
Kapbaló : Dobivá se pri :

Kochsinger JKl. в Fiai cégnél Kochsinger jYi. i SinoVi firnti
Csáktornya. ,«  v Csáktornya

Nyomaton Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyái:
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