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Telető* ózta 34. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Nyitttér petition so fliiér
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ZRÍNY! KÁROLY. MARGITA1 JÓZSEF. STRAUSZ SÁNDOR.

A  gazdasági népoktatásról. 1868. évi XXXVIII. t.-c. kimondotla, hogy a t.-c.-nek az ismétlő iskolákra vonatkozó ál-
nép az elemi oklalás és a vasárnapi isko- talános rendelkezéseit a fóldmfvelési- és 

Magyarországon a gazdálkodás inlenzi- lázás keretében gazdasági ismeretekre is közoktatásügyi miniszterek állal egyetértőleg 
vitásának fejlődése az ország általános oktatandó, azonban a törvénynek ez a megalkotott és ez idő ezerint a nyugalma* 
előrehaladásával egyáltalán nincsen arány- része a gyakorlatban nem érvényesült. A sibb politikai időkre és letárgyalásra váró 
ban, aminek fő oka a nép gazdasági művelt- közoktatásügyi miniszter rendeletileg igye- gazdasági népoktatási javaslat is megtartja, 
légének hiányossága. A fölmivelésügyi mi- kezelt a hiányt pótolni és ennek alapján azaz kötelező lesz ez iskolák látogatása 
niszter ennek tudatában már hosszú évek lörléntek is intézkedések. Kiadása óta mindazon 12—15 év közötti iskolakötele- 
óta igyekszik a gazdasági ismereteket nép- számos község állított elsőfokú gazdasági sekre nézve, kiknek továbbnevelése nem 
szerüsüeni s gazdasági szaktanárokat küld iskolát és 1908-ban már 2326 volt ezeknek történik valamely más szakiskolában, vagy 
az egyes vidékekre, kik az utóbbi tiz év száma. A rendelet azonban, dacára az elért középiskolán.
alatt, a gazdasági egyesületek és szakképzett nagy eredménynek, nem elégíthette ki az A gazdasági népiskolák részben a ren- 
gyakorló gazdák közreműködésével már országos igényeket, szükség volt arra, hogy des népiskolákkal kapcsolatban részint ön- 
közel harmincötezer előadást tartottak a a gazdasági népoktatás kérdése törvényileg állóan vannak tervezve. A népiskolákkal 
tíépnek E rhellett népies tanfolyamokat szabályoztassék. kapcsolatos gazdasági ismétlöiskolákban a
szervez, paraszt mintagazdaságokat állít fel, A nagy és középbirlokosok, a törekvő rendes tanítói létszámba tartozó szakkép- 
tanulmányutakat rendez a kisgazdáknak, és vagyonosabb kisgazdák intenzivebb szak- zeit tanítók fogják az oktatást végezni, az 
Azonban ez még nem elegendő. A magyar képzéséről már gondoskodtunk. Öt akadémián önálló iskoláknál pedig külön szaktanárok 
parasztnak egyik jellemző tulajdonsága, hogy és 19 földmivesiskolában nyílik ezeknek a1- lesznek. Az önállóan szervezett iskolák ter- 
a csökönyösségig konzervatív з hiába bizo- kalma a helyes gazdálkodás szabályainak mészetesen fokozottabb mértékben lesznek 
nyitják be kézzelfoghatólag, hogy van az elsajátítására. A gazdasági néptíévelésnek képesek a gazdasági nevelést előmozdítani, 
övénél helyesebb gazdálkodás is, nyakasan azonban nemcsak intenzívnek, hanem átta- ott azonban, áhol az önálló gazdasági nép
ragaszkodik ahhoz a hagyományhoz, amelyet lánosnak is kell lennie, mert épen a föld- iskolák felállításának anyagi fettételei hiány- 
apáitól vett át. Ezért a felnőtteknek rende- höz ragadt szegény törpebirtokos, a kis zanák, meg kell egyelőre elégednünk a 
zett kurzusok nem mindig járlak a kellő kertecskében gazdálkodó napszámos van rendes népiskola1 keretébe illeszkedő szák- 
eredménnyel, viszont a tapasztalat azt legjobban rászorulva a tanácsra és 1 támo- oktatással, mely a közel múlthoz képest 
bizonyítja, hogy a serdülő korban lévők a gatásra. л szintén nem csekély haladást jelent,
modern gazdálkodás iránt fogékonyak és a A gazdasági ismeretek ‘általánossá télé- A ‘gazdasági ismétlő-iskolák tananyagá- 
korsz'1 u újításoknak inkább megnyerhetők lére olfah megoldást kellett keresni, mely ban, figyelemmel a íretlős célra, egyesítve 

A földmivelésügyi miniszter a vallás- nem köti le túlságos mértékben az egyések vannak a gazdasági és közismereti tárgyak 
és közoktatásügyi miniszterrel egyetértve a munkaerejét, a legszegényebbnek is könnyen s tekintettel az iskolakötelesek nemére, a 
serdül korban lévő gyermekek gazdasági hozzáférhető s nem hagy ki senkit áldásos fiúgyermekeknek, illetőleg a leánygyerme- 
neveU felé fordítja tehát figyelmét. A tevékenységéből. keknek tanítását* megái láfrltoílt tántervben
serdülő gyermekek gazdasági nevelése papi- Ilyen az ismétlő iskola. A gazdasági ennek megfelelő eltéréseket találunk. A hit- 
roson már régebben is megvolt. Még az ismétlő iskolákra nézve az 1868. évi XXXVIII. és erkölcstanon, egészségtanon, fogalmazáson,
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к ir á n r t i i ló c  VöloTiPóbp a hires óratorony áll. Román stylü kapuja felett mennyezetét a csillagos égbolt alkotják. Igazán
‘v in in u U laS  V m cIlU  JJU. Van а nagy alap, amelynek átmérője akkora, fenségesek ezen tér épületei, a csodás székesegy-

(Utirajz.) mint az emelet magassága. Az olasz idószá- ház, a ProcuraturAk gyönyörű árkádjai, számtalan
'  1 ‘ . .. mítás huszonnégy óráját, a hold járását s az égi márványoszlopa, melyeket még szebt>é tett az idő

V. rátérve a gyors vaporetto a „Ríva uegn £||alkört mutatja. A második emelet erkélyén patinája, Petrarca, az én kedves költöm, ezt mondta 
bchiavo -n, a Doge palota mellett szalut partra. 2̂ÜZ щ г|а szojjra ац? amely előtt nagyböjtben a a Szent Márk-térről: „Cui nescio an terrgrura 
Mig a többiek pihennek, hadd számolják be u^rom királyok“ fejedelmi köntösben minden orbis páréra habeat.“ (Nem tudom van-e a föld 
Velenct . îvéről, a Márkus-térről s nem kevésbé 5raQtéskor elvonulnak s koronájukat hóJolVa le- kerekségen hozzá hasonló.)
íwvézet folytatásáról, a Piazzettáról. . . . . .  emelik. A harmadik emeletről Szent Márk szár- A Piázettán arccal a tenger felé. magunk 

A lárkos-tér téglalap alakú. Három  oldalról nyas or0szlánja nés le. A torony tetején tan a előtt két hatalmas oszlopot látunk, amelyek a
a Proci; aiák épülete határolja. A régi és uj gaéphangu harang, amelyen két automatikusan távol keletről kerültek ide. Az egyiken Velence
Procunt a. A régit а XV. század̂  végén építette mozg(y báb kalapácsütéssel jelzi az időt. A nép védőszenlje, Szent Márk állatjának, a szárnyas 
BaRolon inéi Buono, bergamói építész. Л köztar- móroknak nevtzle el őket. Az új Proknralura oroszlánnak szobra áll s figyeli Őrködve a tengert, 
skáág procoratorai laktak benne, azon magas al- v̂ n az ^p^félben lévő Campanill áll gyönyörű A másikra Szent Theodösfust helyezték krokodilu- 
lamhiviU dnokok, kik az egyházi és közigazgataíi у ogreiettajával amely azonban mostanában nem sával. ő volt hajdanában Velence tédőszenlje, 
ögyek őrei és legfőbb vezetői voltak. Hatáskörükbe j j^ató. A tér negyedik oldalának nagy részét a akit Szent Márk később dotrónizált. E két oszlop 
lertoztak még az árva és gyámügyek, közkórházak ^zent Márk-temp!oin alkotja. A székesegyházzal különben eléggé gyászos emlékű, amennyiben hosz- 
^ más -nberbaráti intézmények A régi Procu- szem|3e nézve balról egy lerecske nyílik, amely- szu ideig bitófák állottak közöltük. Jobbról a 
ratiaval -zemben hasonló stylü s majdnem ugyan (jek v£g£ben a velencei pátriárka modern palo- remekművű királyi palota, balról a büszke Palazzo 
jjlyan palota áll, ez azonban későbbi keletű, j 0bbfelől ismét egy kis* tér, a Piazzetta, dúcaié v. Dogepalota emelkedik az ég felé. Szembe
Sansoni: » 9 a kevésbé szerencsés Scamozzi épi- 1огкоц|к ^ele, amely a tengerig nyúlik el. néznek egymással a dogék és a király palotája, a
lellék- Л hasonlóság révén új Procuratiának ne- Nanoleon szerint dicsó maU hala,ín,ls «mléke és a megváltozott
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földrajz, történelem és számtanon kívül a 
fiuk külön tanulják meg az alkotmánytant, 
a leányok pedig a háztartást, varrást és 
csecsemőápolást. A gazdasági tárgyak taní
tásánál az illető vidék gazdálkodása az 
irányadó, kiemeleodő azonban, hogy a ba
romfitenyésztés, méhészet, selyemhernyóte
nyésztés és gazdasági háziipar, szóval azok 
a tárgyak, melyek szorgalom és igyekezet 
mellett a kisbirloku gazdának is jelentékeny 
jövedelmet biztosíthatnak, mindenütt különös 
gonddal lesznek tanítandók.

Faluhelyen eddig rendesen nagy volt az 
idegenkedés az ismétlő iskolákkal szemben, 
aminek íőoka az volt, hogy az iskolák 
tananyaga kevéssé alkalmazkodott a föld- 
mívelő nép éleiéhez és szükségleteihez. Így 
a szülők nem voltak képesek felismerni az 
ismétlőiskolázás hasznát és sokszor maguk 
vonták el tőle gyermekeiket, hogy azoknak 
munkás kezét és keresetét ne nélkülözzék. 
Erre való tekintettel, de meg méltányossági 
szempontból is a gazdasági ismétlőiskolák 
nemcsak, hogy teljesen ingyenesek, de e 
mel'ett még a növendékeknek, munkájuk
nak megfelelő napszámot is fizetnek. A 
tanítási órák száma ugyanezen okból a 
nyári hónapokban heti öt és hat órára van 
korlátozva, mig a téli hónapokban, mikor a 
gyermekek munkaerejét szülei gazdasága 
könnyebben nélkülözheti, hét-tizenkét óra 
lesz tartható. Ezek alatt az órák alatt fog
ják szakképzett tanárok és tanítók elhinteni 
népünk között a mindennapi életben érté
kesíthető ismeretek kincseit

A gazdasági isméllőiskolák jövőjének 
próbaköve a már eddig leiállított gazdasági 
népiskolák és ismétlőiskolák által elért ered
mény. Ez az eredmény nagyon biztató s 
fényes bizonysága annak, hogy eltaláltak а 
helyes útat népünk gazdasági nevelésének 
kérésziül vitelére.

M. O.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  A király születésnapja. Őfelsége 

hetven kilencedik születésnapját Csáktornya 
polgársága is megünnepelte. A szentterenc- 
rendiek templomában aug. 18-án délelőtt 9 
órakor Rozman Róbert házfönök fényes 
segédlettel ünnepi misét tartott. Az isten
tisztelet alatt Varga Wolfgang hiltanár 
Udlnak A-dur latin miséjét kellemesen 
csengő hanggal és gyönyörű orgonajálékkal 
adta elő OfTertoriumra Stefán Gyulának ha
tásos «Király-Hymnusza», a mise végén 
pedig a nemzet imádsága, az «Isten áldd 
meg a magyart» volt énekelve. A szent 
misén a polgári hatóságok vettek részt, a 
város középületei pedig fel voltak lobogózva.

—  Szent István napja. A hazafiasság 
és & kereszténység együttes nagy ünnepét 
tartotta a magyar nemzet aug. hó 2 0 -án, 
Szent István napján. Nagy- és kisvárosban, 
faluhelyen egyaránt mindenütt, ahol ma
gyarok és keresztények laknak, ünnepre 
hivóan zúgtak-búgtak a szentegyházak ha
rangjai, hirdetvén, hogy él magyar, áll Buda 
még s vele a kereszténység, a vallásosság 
és az igaz hazaszeretetet. Csáktornya haza
fias polgársága is kivette a maga részéi 
ezen nemzeti ünnepnapon. A középületek 
már a kora reggeli órákban nemzeti díszt 
öltöttek, olt lengette a szét a nemzeti zászlót. 
Délelőtt 11 órakor pedig a róm. kalholikus 
templomban ünnepélyes istentisztelet volt. | 
A szent misét megelőzőleg Varga Wolfgang 
hillanár tartott szenlbeszédet nemzetünk.

első apostoli királyáról, Szent Istvánról. Az 
ünnepi misét Rozman Róbert zárdafőnök 
végezte nagy és fényes segédlettel. Az asz- 
szisztenciát P. Dolenac Gábor és P. Tislér 
Timót hitoktatók látták el. A szent mise 
alatt Varga Wolfgang hittanár régi magyar 
egyházi énekeket, majd a végén a Hym- 
nuszt adta elő. Varga hittanárnak úgy haza
fias lelkesedéssel előadóit szentbeszéde, nem
különben szabatos orgonajátéka és éneke 
csak emelték a nemzeti ünnep fényét, jelen
tőségét. Az ünnepi istentiszteleten úgy Csák
tornya, mint vidékének közönsége nagy 
számban vett részt.

—  Kinevezések. A vall.- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter Kacun Ignác mura
szerdahelyi áll. el. isk. tanítót jelenlegi ál
lomás helyén igazgató-tanítóvá léptette elő. 
Kacun Ignác már eddig is vezetője volt a 
muraszerdahelyi iskolának ; ez a kinevezés 
az 1907. évi XXV I. t. c. 9. szakasza alap
ján őt eddigi funkciójában jelleggel és fize
téssel látta el. —  Kiss Károly tanítót, aki 
most végezte a helybeli áll. tanítóképző
intézetben tanulmányait, a Julián-egyesület 
a vrdniki (Szerémvárm.) iskola tanítójává 
nevezte ki. —  Zalavármegye főispánja a 
ligetvári anyakönyvi kerületbe anyakönyv- 
vezető helyettessé teljes hatáskörrel G na 
Gyulát nevezte ki. —  A kereskedelemügyi 
miniszter Tóth Lajost, a budapesti posta- és 
lávirdatisztképző tanfolyam végzett hallga
tóját, Tóth Lajos volt Csáktornyái posta- és 
lávirda főnök fiát, ideiglenes minőségű posta- 
és távirdagyakornokká nevezte ki.

—  Új káplán. A zágrábi érsek a sze- 
lencési üresedésben volt kápláni állásra 
Ródi Ignácot nevezte ki. Az új káplán 
muraközi, perlaki szülelésü ; a magyar nyel
vet jól beszéli, a nyár folyamán szentelte
tett fel.

—  Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Lázár Károly bácsbodrogvár
megyei segédtantelügyelőt, ki a helybeli áll. 
tanítóképző-intézetben tette le a tanítói 
képesítőt, hasonló minőségben Trencsénvár- 
megyébe helyezte át.

—  A «Muraközi Tanitókör« választ- 1 
mánya f. hó 7-én Brauner Lajos elnöksé
gével választmányi ülést tartott, a melyen 
a következő tanitóköri ügyek tárgyaltatlak : 
1. A «Muraközt Tanítókor» alapítványa. A 
választmány tudomásul vette körelnök azon 
jelentését, mely szeriot a múlt választmányi 
ülés határozatából kifolyólag az Eötvös- 
alap elnöksége értesítletelt, illetve felhivalolt 
a tanitókör 3000 К -ás alapítványának to
vábbi kezelésére. 2. Tudomásul vette elnök 
azon elöteijesztését, hogy időközbeu az ala
pítvánnyal járó kedvezmény elnyeréséért 
Tóth Sándor perlaki áll. igazgató-tanító 
Kálmán nevű fia, ki a kolozsvári egyetemen 
végzi jogi tanulmányait, folyamodott. A 
választmány az alapítvány további kezelé
sében hozott előbbi határozatát megváltoz
tatva, egyhangúlag a jövő 1909— 910. iskolai 
évre Tóth Kálmán IV. é. joghallgatónak ítéli 
oda az alapítvány élvezetét, illetőleg őt 
hozza javaslatba az Eölvös-alap elnökségé
nél. Egyben megkeresni határoztatolt az 
Eötvös-alap elnöksége az iránt is, vájjon 
az alapító oklevél intenciója szellemében 
lehetséges-e, hogy a Kolozsvárott tanuló 
tanító fiú is élvezheti-о a tanítókor alapít
ványának kedvezményét a kolozsvári Hu
nyadi Tanítók Házában? Miután az alapító 
oklevél értelmében csakis a Budapesten 
tanuló fő- vagy szakiskolai hallgatók élvez
hetik az alapítvánnyal járó kedvezményeket. 
3. Elnök előterjeszti a «Heveáinegyei Álla-!

lános Tanítóegyesület» két rendbeli átiratát 
a «Magyar nemzeti zászló* megünneplése, 
valamint a népiskolai nevelésügy reformá
lása tárgyában. Tudomásul vétetett. 4. Elnök 
kérelmére a választmány —  postaportó 
többlet engedélyezését haláiozatilag kimondja.
5. A tanítókor könyvtára számára a m. kir. 
vallás- és közoHalasügyi miniszter által 
1909. év április hó 30-án 53,000 sz. alatt 
kelt rendeletével kiadott új Utasítás —  be
szereztetni határoztatott.

—  Eljegyzés. Goldfinger Márkus bécsi 
kerekedő eljegyezte Csáktornyán Apter Mór 
kereskedő leányát, Minát.

—  Tanulmányi kirándulás. A helyteli 
tanítóképző-intézet tanulmányi kirándulását 
e hó 28 án kezdi meg. Tizenegy órakor 
indul el az ifjúság Zrínyi Károly igazgató 
vezetése és Grau Géza gyak. isk. tanító 
kísérete mellett. Az utazás elsőnapi célja 
Pécs. Következő két napon hajózás a Dunán 
Mohácstól Zimonyon át Orsováig. Orsóvá 
néznivalóinak megtekintése után Herkules- 
fürdő, Temesvár, Arad, Mezőhegyes és Sze
ged lesznek a közbeeső megállások. A ki
rándulás végső állomása Budapest lesz, 
ahol a kirándulók egy napot töltenek. Az 
egész utazás 7 napot vesz igénybe. A kirán
dulók 4-én éjjel térnek vissza.

—  Plébánosi kinevezés. Gróf Jankóváh 
Aladár volt zalavármegyei főispán a kegv- 
urasága alá tartozó gradinai plébánosi ál
lásra Baranasics György, volt belicai plébá
nost nevezte ki. Az új plébános, mint Zrínyi 
Miklós volt gradinai plébános utódja, állását 
már elfoglalta.

—  Halálozások. Terenta János mura- 
szentkercszti áll. isk igazgató-tanító neje f. 
hó 1 1 -én hosszas szenvedés után a mura 
szombati kórházban elhunyt. Temetése aug 
hó 13-án volt. Legyen áldott emléke! —  
Hanzsel József a helybeli uradalom asztalos- 
mestere f. hó 17-én éleiének 75-ik évébe 
elhunyt. Temetése, az iparosok nagy rés - 
zéte mellett aug. hó 18-án d. u. 5 órakor 
volt. Elhunytét gyermekei, unokái és a re 
konság gyászolja. Áldás poraira!

—  Hirdetmény. Csáktornya község elő 
járósága közhírré teszi, hogy az 1909 é 
hadmentességi díj, úgy a községi közműnk - 
és legelő pótadó kivetési lajstrom a közsé 
házánál 1909. évi aug. 21-től 30-áig 8  naj 
közszemlére kitéve van s az érdeklődő 
által a hivatalos órák alatt betekinthető’ 
Csáktornya, 1909. aug. hó 21-én. A község 
elöljáróság.

—  Árverés. Az államkincstár álla! 
Csáktornya nagyközségtől megvett ház, volt 
régi városháza, f. hó 26-án elárverezted 
Vevő köteles azt 15 nap alatt lerombolni 
és elhordalni. Az új postapalotára a pályá
zatot már kiírták. Határidő szeptember 14 
A feltételek a Csáktornyái postahivatalban 
a pécsi postaigazgatóságnál és a zalaeger
szegi államépitészeli hivatalnál megtekint
hetők.

—  Uj segédjegyzői állások. A  stride 
vári és muraszenlmártoni körjegyzőségben 
újonnan rendszeresített segédjegyzői állásokra 
pályázat van hirdetve. Évi fizetés 1 0 Э0  kor 
A kérvények a stridóvári állásra f. év szep
tember hó 9-ig, a muraszenlmártoni állásra 
f. év szeptember hó 1 1 -ig bezárólag beter- 
jesztendők a Csáktornyái főszolgabírói hiva
talhoz. A stridóvári állásra a választás szept. 
hó 1 1 -én, a mnraszent ártoni állásra szept 
14-én ejtetik meg.

—  TŰZ. F. hó 6 án délután 4 órakor 
Kotorban kigyulladt Doknec József pajtája,



honnét a tűz hihetetlenül rövid idő alatt 
átharapódzolt Fábics István és Gergec István 
pajtájára és egyéb melléképületekre. Dolenec 
Józsefnek mindene leégett. Gergec István 
régi erős szalmafödeles házát szintén hatal
mas lángok nyaldosták, de a tűoltóság meg
feszített munkájának sikerült azt. épen meg
tartani. A kár valószínűleg megtérül, mert 
az épületek biztosítva voltak.

—  A nagykanizsa-alsólendvai vasút
Zalavármegyének a közel jövőben építendő 
új vicinális vasútja, a nagykaniza-alsólendvai 
vasút, —  mint értesülünk, —  a tényleges 
és mielőbbi megvalósás stádiumába jutott. 
Tudva való, hogy f. év tavaszán megtörtént 
az új vasút előkészítő munkálatainak köz- 
igazgatási, vagy más néven politikai bejárása. 
Ekkor a kormány kiküldöttje bizonyos mó
dosításokat ajánlott. Ezek a módosítások 
főleg az építendő vasút irányának itt-ott 
való kisebb eltérésű megváltoztatásából ál
lat ak. A kereskedelmi miniszter az előmun
kálati terveket a módosításokkal helyesnek 
találta és a további munkálatokra nézve 
39656/1909, sz. alatt rendeletet bocsátott 
ki E szerint a miniszter Szalay Károly vál
lalkozó mérnök terveit hitelesítette, azon 
megjegyzéssel, hogy a közigazgatási bejárás 
alkalmával az egyes felek és hatóságok 
által kívánt változtatásokat a legrövidebb 
időn belül a helyszínén vezesse keresztül s 
az erre vonatkozó terveket és költségvetést 
mielőbb terjessze be a minisztériumhoz. 
Három hét óta tehát egyebet sem tesz 
Szalay mérnök társával, Gerő Márton mér 
nőkkel egyetemben, mint a kukoricásokat 
járják és végzik embereik segítségével p. 
kormány rendelete által reájuk rótt válto
zások eszközlését. Az előmunkálat módosí
tásit Szalay és Gerő mérnököknek a lehető 
leggyorsabb tempóban kell végezniök, mert 
a legbiztosabb kilátás van arra, hogy ha 
ez/ I a kellő időben elkészülnek, úgy jövő 
b :.4»-án a nagykanizsa-alsólendvai vasút 
é[ «séről szóló törvényjavaslat a képvlselő- 
h asztalán fog feküdni s ebből másnap, 
s; t. 21-én becikkelyezelt törvény lesz. Ezek 
u mi tehát biztos reményünk van arra, hogy 
a isajálítási-, művelet, anyag megrendelés, 
s már közvetlenül az építéshez tartozó 
n и kákát f. évi okt. hó elején megkezdhetik, 
a: ként Letenyéh a vasút építésben részt 
' Ő kubikusok 140 ló részére már béreltek 
i‘ istállókat s akkor többé mi sem állhat 
ú ában annak, hogy 1910. nov. havában 
a első vonat elindul Nagykanizsáról Alsó- 
1 dvára.

—  Ipariskolai közismereti tanító. Brau- 
I r Lajos helybeli áll. népiskolai tanító a 
Szegeden, az áll. felső kereskedelmi iskolá
ién f. év juí. havában megtartói; ipariskolai 
Ь *'ismereji tanfolyamot dicséretes eredmény
it у <‘l elvégezte.

—  UtÓállitáS. Nagykanizsa r. t. város 
i 'gármesterének értesítése szerint a leg
közelebbi katonai utóállítás f. évi szepl. hó
20-án log megtartatni. S ezen hónapot kö
vető minden hó ó-én.

—  Zalavármegye tűzoltó testületéihez. 
A  magyar országos tűzoltó szövetség Elnök
b e  f. évi szept. hó 18-án Zalaegerszegen 
lógja megtartatni elnökségi ülését. Célja 
♦zen kiszálásnak a zalavármegyei tűzrendé
szen állapotokat fejleszteni és a kontaktust 
и vármegye hatósága és szövetsége között 
•élesíteni és megszilárdítani. Amidőn erről 
úgy az önkéntes, valamint a kötelezett, 
nemkülönben a hivatásos zalavármegyei 
tűzoltó testületeket értesítem, egyben tiszte-1 
lettel felkérem, miszerint a cél érdekében!

minden egyes testület a jelzett napon magát 
kiküldöttek által képviseltesse és ott a ki
küldöttek, esetleg egyes testületek több tag
gal kivooulva egyenruhában jelenjenek meg. 
Nagykanizsán, 1909. évi aug. 18-án. Baj
társi üdvözlettel: Knortzer György, zalavár
megyei lflzollő-S7Öv. elnöke.

—  Kifogott hulla. Branilovics Vince és 
Branilovics József zrínyifalui lakosok f. hó 
18-án a déli órákban a zrinyifalui határban 
a Dráva folyóból egy körülbelül 16— 18 év 
körüli férfihullát fogtak ki. A hulla már 
hosszabb ideig lehetett a vízben, mert orra 
nincs. A hulla személyazonosságának meg
állapítása végett a további intézkedések 
folyamaiba tétettek.

—  A Mura áldozata. Dvanajscsák Pál 
vashegyi lakos kocsisa, Rebermk József f. 
hó 8 -án délutáni 3— 4 óra között, györgyíke- 
muranyirádi határban, fürdés közben a 
Murába fulladt. A hulla mindezidáig még 
nem találtatott meg.

—  Vandalizmus. Aki végig halad a 
Csáktornyáról —  Szentilona-felé vezető or
szágúton, vagy sírnia, vagy pedig boszan- 
kodnia kell azon szomorú látvány fölött, 
mely szemei előtt feltárul, amikor a tőben 
kettélörötl cseresznyefákat az útszélen, vagy 
az árokban meglátja. Igazán gonosz lélekre, 
nagy elvetemültségre mutat, aki a mintegy 
2 0  drb. szép növésű fákat oly gonoszul, 
bitang módjára tönkre tette. A közérdeknek 
lesz szolgálatot, ki —  ha tudja —  feljelenti 
azt az emberi mivoltából kivetkőzött gaz 
fickót, ki ama szép fákat bitang eljárásával 
oly cudar diódon elpusztította.

r , —  Hírek a városházáról. Csáktornya 
nagyközség képviselőtestülete f. hó 17-én 
Petries Ignác községi bírp elnöklete alatt 
közgyűlést tartott a következő tárgysorozat
tal: 1. A közvágóhíd átalakítása és beren
dezése tárgyában Nikolai és Társa nagy- 
kanizsai vasgyárától érkezett terveket és 
költségvetést elfogadta s utasította az elöl
járóságot megfelelő szerződés kötésre és 
annak alapján a szükségessé vált munká
latok és berendezéseknek ez év folyamán való 
keresztülvitelére. 2. Az áll. polg. leányiskola 
inlernálusa részére az 1909— 910. tanévre 
megszavazott két 200 К -ás községi segélyt 
Pataki Viktor kotorii közs. iskolai igazgató 
leánya Ilona és Bátor Henrik drávaszent- 
mihályi lakos Stefánia nevű Csáktornyái 
illetőségű polg. leányiskolái tanulóknak ado
mányozta. 3. Weinstangel Sándor szatócsnak 
Csáktornyán települését 20 К települési díj 
lefizetésének kötelezed égé mellett engedé
lyezte. 4. Az elöljáróság állal bemutatott 
husvizsgálati szabályrendeletet némi módosítás 
után elfogadta. Élrendelte, hogy az 15 
napon át a község házán közszemlére he
lyeztessék és azután jóváhagyás végeit a 
vármegye törvényhatóságához lölterjesztes- 
sék. 5. Szalmay József főszolgabíró és neje 
Stefaics Paula községi ingatlan vétele tár
gyában benyújtott kérvényét névszerinti 
szavazás után szótöbbséggel hozott határozat 
mellett elfogadta és annak a községi törvény 
1 1 0 . §-a értelmében) folytatólagos tárgyalá
sára határidőül f. évi szept. 18. napját a 
községháza tanácstermébe kitűzte. 6 . Zád- 
rávec, helyesen Gregor Verona cseléd és 
Jusztina nevű gyermekének illetőségét meg
tagadta. 7. A vásári sátorok felállítása és 
elhelyezése tárgyábani elöljáróság előterjesz
tésre utasította a község biráját, hogy ez 
érdemben az 6325. ni. 906— 494. sz. a. al
kotott vásárrendtartási szabályrendelet 13. 
§-ban foglalt rendelkezéseket hajtsa végre.

—  A Zalavármegyei 6azdaeágl Egye
sület Hertelendy Ferenc főrend elnöklete 
alatt f. hó 17-én tartotta meg Keszthelyen 
rendes évi közgyűlését. A. f. évi állatdíja
zások tekintetében elhatározta a közgyűlés, 
hogy szept. 7-én Nagykanizsán, szept. 10-én 
Zalalövőn, szept. 13 án Letenyén, szept. 
15 én Pacsán, szept. 17-én Szentgróton tart
ják ezeket meg, mely helyeken a kistenyéáz- 
tők között 3440 К állami és egyesületi díj 
kerül kiosztásra.

—  Úri csaló. F. hó 14-én a délutáni 
órákban egy intelligens külsejű egyén fel
szólított egy, a helybeli pályaudvaron ácsorgó 
sveti ivan zelinai illetőségű paraszt suhancot, 
hogy vájjon nem lenne-e szíves 2 posta
csomagot a városi postáról kihozni a vasút
állomásra, amelyért l  kor. borravalót remél
het kapni. A horvát legény szívesén vállal
kozott a dologra s mindketten az állomásról 
útnak indultak a városba. Útközben igen 
barátságosnak látszott az úriasan öltözött 
egyén, kikérdezett egyet-mást a legénytől s 
annyira vitte ezt a barátságát, hogy a 
legény, tekintettel arra, hogy a csomag ki
váltásához az urnák nem lévén elegendő 
pénze erszényében, ennek kérelmére még 
1 0  kor. kölcsönt is adott az idegen ur azon 
kijelentésére, hogy majd visszajövet a vasúti 
állomás főnöke, —  akit mint sógorát emlí
tette fel a legény előtt, —  az 1 kor. borra
valóval egyetemben vissza fogja neki térí
teni. A 10 kor. az idegen zsebébe kerülve, 
szerencsésen a postára érkeztek, bol is a 
hivatali helyiség ajtaja előtt megállva, az 
idegen úr átadja a legénynek nádbotját s 
várakozásra felkéri, mig ő a közeli üzletből, 
hol dolga van, rövidesen megérkezik. El
múlik egynegyed, fél, háromnegyed, egy 
egész óra . . . .  de az idegen úr csak nem 
mutatkozik a láthatáron. A horvát legény 
már nem győzte várni az urat s azon hiszem- 
ben, hogy talán* az ő szemei, esze másfelé 
kalandozhattak, amikor az úr már bemehe
tett a postahivatalba, bement ő is s előadta 
jövetelének célját s az úr után kérdezőskö
dött. Fájdalom, a postahivatalban felvilágo
sították, hogy az az úr ott nem volt, még 
kevésbé csomag nem létezik az ő nevére; 
a legény mit tehetett? Szomorúan ballagott 
ki a hivatalból s egy egyszerű nádbot 
emlékkel keresni sietett azt az úri csalót, 
ki öl oly ravaszul becsapta. A rendőrség is 
nyomozza a csalót, de mindezidáig még nem 
akadt nyomára.

—  Rendőri hírek. Jerebic István nagy- 
palini illetőségű csavargó cseléd átadatott a 
helyi büntető bíróságnak, mert f. hó 1 0 -én 
Dobronics János zsidényi lakos kárára kész
pénzt és több apró tárgyat 1640 К  értéi
ben ellopott. —  Ugyancsak lopás miatt lett 
feljelentve lleás János paphegyi lakos is, ki 
Singer Vilmos bécsi lakos kárára ennek 
szelencési petróleum telepéről 18. kigr. súlyú 
14 drb. különféle nagyságú vasat lopott el. 
—  F. hó 14-én Tkalcsec Pál zrinyikülvárosi 
lakos kárára ismeretlen lettes 70 drb. 
száraz túrót 7 К értékben ellopott. A csend
őrség járőre a további nyomozást, tekintet
tel a károsult azon kijelentésére, hogy a 
tárgyalásra nem hajlandó elmenni, félbe
szakította —  Három drávaszenliváni jó 
madár: Jurinec Ferenc, Csrép Mihály és 
Kuronek Ferenc f hó 7-én Sztrunyák Márk 
ugyanottani lakosnak drávaszentiváni határ
ban fekvő földjéről nagyobb mennyiségű 
burgonyái loptak el. A tolvajok az oltani 
község elöljáróságánál feljelentettek.
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poäiljaju. Iz|azi svaki tjeden jedenkrat i to: svaku. nedelju. raíaaai*.

ZRÍNyT kÁROLY. _ _  BEZENtiOfER MIHÁLY 1 PATAKI VIKTOR. STRAUS2 SÁNDOR.
magjarski. Zvan toga je magjarski jezik po se budu vaSa deéa navéila magjarski. VaS 

DajtQ deQU YU ákoltt. célim svétu razSirjen. Vu Ameriki Zivi 2 jezik megjimurski neée nitko oduzeü, ali to
miljionov magjaroy* vu Romaniji, Bakovini, vi znate da se magjarski mora znati. V̂ rn 

Septembra 1-ga bpde se opet po cirk- д,ауоа^  vu Bosogi i t. d. Zivi velika mno- je dozvoljeno da govorite svojim jezikom vu 
vah vu visinu zdigla na sve slrane pesnu ^  magjarov% lojest magjarski jezik je d*- cirkvi i svigde ali jaku Varn je hasnovito, 
»Veni Sancte Spiritus« tojest »Dojdi düh neg na 9tUpuju da svetski jezik postane. ako znate magjarski.
sveti«. Za ma|u mladeZ bude se dríalo to, Шпед fcamgod po övétu mores щ Sa mag- Najte dakle zanemariti dragi roditeiii, 
za malu decu bude, se zvala pomoC Duha . • kim jezikom. Vu Aineriki na áeljeznicah da nebi svoju djecu dali vu Skolu. 
sve toga, da jim рдт$1 razsvéti, da se opet гр9^аг0у inja sluZbu, koji. su indzel- Ali torn prilikom joS jedno. Poätujic
moréja érez jedho Ijeto vuéiti se BoZjom ^  geß j t ^  da bl ovi raagjarj jeden dragi roditelji onu gospodu, kojim ste dali 
pomoCjom. d$n pre8laji gvoju sluZbu zv^avaii, morala ргёк svoju decu, jer to su vaäi zamjeniki.

Toip pfjükom se, opet i mi оЬуаедо ty pQstati cela Zeljeznica i cugi nebi mogli Poötujte gospodu navuéitelje. Oni se briniju, 
na vas d̂ agi rodite|ji. Poéljije svoju decit jtj ]J)ak|e veC iz tpga se vidi, da je dobro oni se muCiju sa vaSom decom, imajte je 
vu Skplu. Denee velijp da je. slépi koji vfl 2пац magjarski, jer kaiq gud ide élovek, dakle vu ljubavi i radosli. 
á£plu qije hpdW» P£k je to. isiin a. Slépec je, mo,e se íjaynati, ako zna magjarski. Sada kada se opet poénéákola molimo
nesreéni slépec, Щ  nezna pipa  ̂ Ali vu дц Vu jedpoj drZavi tak velikoj, как vas dragi roditelji dajte vu redu decu vu
déneápjipa dpeyy je ĝ uljii takajőe, kpj, njje, ^ naáa' mda N^arska je potrebno da svi skolu, jer néma lepäega na svélu, kada so 
hodil vu Skplu. Jer vu Skpli Ц se mogel jjűdi razumiju jednoga jezika, Potrebno je; véé i malo déle navéi reda.
navüti magjarski аД toĝ i je zp i^ jl pák je, da bl̂  je<fen djZavni jezik, jer nlti .za _______
zalo gjubi. ministra nebi raoglí najti takvoga élpyeka,

Dénes, как sami znate dragi moji med̂  koj, bi sve jezik̂ e znal, kaj bi pojrebno bilo Politißki pregledú
jmmrci je p̂ trebnp zpaii magje^i. DuZfU)̂  onda, как bi svi jwiki drZeV4Í -Ь»1*- Тдкуа . »c
je svakpga medjimurca, da se na to brimv bi zmeSanost postain как neĝ da vu Bnbi- Opet se pribliZuje vréme, da se bude 
da.jse n̂ vCi magjarski. AJi osobijlo za svoju loniji, gde jeden’ drugoga nisu razmili l|udi. vu politiki vékái Zivot zapoéel. Orsaéko spra 
dgcu se mora bfinuti, da: iщ  znaju mag- Jerbo pako vu Magjarskoj najviáé Ijtidi go- viSée bude se septembra 2$*ga sastalo. No 
jafski. vori magjarski, zato je treba da bude mag- vine véé sada hoéeju pogoditi, kaj bude i

Mi to n̂ piáemo zalo, dft.bi medjimurce jarski jezik glavní, da on bude drZavni. как bude. Jedni veliju da bude doflla do mi-
hoteli prisiliti na, n v̂uéenje magjarskoj jer Zakoni, znanstvene knjige i t. d.* sve ra, veliju, da bude sadaénji ministerium os-
zika. Na tp je pfifüi sam zakón i na tpje; su po magjarskim jeziku pisane. Magjarski tál, a drugi veliju da bude doéla druga vlada 
prisih роЦеЬроа̂  Svaki naj pft$tuifvSVOjega jezik ima mnogobrojnih piscov, koji po njem Pogadjaju da bude ovaj ili onaj postai mi 
raalefiuskoga jezika. A|i poleg, tóga svaki pUeju, mi dakle samo tak inoremo dojti vu nisterptedsednikom. Sigurno to je sve jo.c 
iipa duZnosli praô a jezikp dreayé, Pl^ma svojstvu ovoga daíevnoga blaga, ako se na- pogadjanje, kaj se znati nezna. 
jegjku magjarskoga, nsroda. vuéimo — magjarski. f Vnogo piá̂ ju sada novíne od toga, dr

Dénes vu Magjarskoj Ztvi 20 millionov Zato dragi rodité!ji? poäljrte svoju decu Ы vlaéki rumunjski popi radi, da se on 
ljudi, zmed ovih jih 16 miUioQQv govori vu ékolu. Ökola je hiZa znanosti. Vu ékoli magjari vu Erdéiiu, koji su staroveréke vert.
.............. . ..... ... < .....— ....  ..... - .............  "■ 1 r ....— ..............  . .. 1 .............

Тийш iüfi Рго^ »  Ш ы «¥>íe! epri vp|H ^ j . r ^ i r n?Äp je  .крк, ть
uvyk) хщъ. . — Odgpvpri gî sopk Piéta, — je slfpftn^^r ztyQxefai

(Kenec-) ieí/ Laci I rpj to neyp|je. Koracal je pred Zâ dari érez celuspl i
Na deca! vezda dojde pc v̂ul Rosluáaj- A kaja to za jedau lOepku tu zâ nadri?* о гцкаЬ drgpé gojezdu Sunwko prepeJict 

te samo! KaZi sím! V, seb je, épcla lutfi postáját jer je rap vt
Predr как je Prtto de. aemle, doSel, р,Мя dvolajü4 гоЬа?ica i bakter seforme 9tvari

vidija se krai Zuine dva Zandari; jeden, zerpe vur» svezanoga ró̂ éekâ  v kojem su Najveé ga büo dece, koji su svi zaéud-
drugbmu tp réée: Ja sem iSée, niRdar ne, na veliku Cudu dve fejei ídéé cele bile. Se jeni Seplali jedemdrugomu:
videí kukuvicu. Hódi dala vidn^a Tu krCr gjjúpa <ja pret  strazmeétíu. StraZmejMer pî e- Ni, ni! Nagy Piétu tiraiu zandari! Na
na ovim drevi. CtijeZ! viiitira. gnjézAi i jejcl i s'kriéji......  " rokaj ima gnjezdti! ^

I zaZeneju se preti dfevi. 1 •. ^ л* ■ . . .. ,
Pieta je vide! dojduftu pogib̂ l, brie, In» »•»> l9, <W bf»»T 4»««W k9,W  Sigurno talo )er su zadm îU. t̂ bgali, 

oie z dreva Da zemlu ekóciti, ali na zad- M »» «erftt ЦЩ» v™«t‘ I I. M bH ek ов̂ го kpi bu ill
njoj kill zadenejn semu gaeice, i on je Цк W  J*4%. »  »W1 Jej^ • П,се> nJ,bove n̂Je?A«» "» l«Jf. Ь.Щ«Уа!-
víéel V zraku, как dabi ga za kriZec obe- *Ф*4»| od «Tft Na, to Nelú rad bit v* v, Pi9ti#yoi kq#l reAe
a№. Obedre noge' su mu biti'zdrapane i buS PWetuv^j, как. svajti, Щц  ptice two. jedeiv
krvave. ” " tuj,e. Na, depi robCelfft.v, pnwlekov zep a 2andari ga jediwko, b opCinefci hiü

Dva Zandari skoeiju к jemu, da ga os- 8Uj?z49 na aM PWh ÍW  liraju.
lobodiju z te nevole. Da se je Pista drv- W  49: padneju: tak bui, nesol Сгм се̂ ц Deca su satnu z dalka sprevajali od
tajuii nanoge postavil pita ga straimeSter. selp, jednakp do birova к opCmski tpgi. j2andarov liranoga ptieje gnjezdetata. Dojduó 

Na ti lepi flií! Kaj si iskal na lem Piilijovu lice je od beloga platna bole к opcinski hiZi, postojiju pred birovom i 
drevi? ‘ belu poslalu i suze su ga pobile, ali neje | straZmeiter reée:

Kérjen BiindwiQlt valódi egyiptomi „ N I L “  szimKalrölyt és szirarkapapirost,
m ely a dohányzás a la tt nem lesz sem Z S Í R O S  sem F E K E T E .  Csak akkOf valódi, ha 8 „NIL“ KÍV к  3 
Cs. és k ir. szabadalom 57 . szám 1 8 9 6 . március 15 . krokodil védjegygyei van illitva.
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nav£ij4 , rujnunjskí i da drug^, nesméju da Je  sirota. Poéasu se je к ovonju íiyleq- vu, var adu nitj пфе, n$ je( n$ bü tifusp 
Boga шоЩ| как vlafiki- Zbog toga je malo ju CistQ privóila. Veetigacija je dokazala, da vezfla. Zato rxafii tfgpvci éiato aegurno, be* 
prepirke med vlafikimi bifikupi i med mi- je starica vu svem prav govorüf. ikakve pogibelji naocejp tgpi Ш.
nietrom Дрропуют. — Pc£ntjftt l $ t *  samoci. Sortoey — Viher. Veliki viher it, Ы1 vú Fejér?

Rodjendan njegovoga Veliéanstva Albert eqgléz je 15 lét bil v samoéi, dalko vármegyi. Na gróf« Zichy, Jfinoeovqj j ed nőj. 
kralja su sada po célitp oreagu jako lépő 0d ljudi, öisto sam, v Kaliforniji, gdé j$, puszii je vudrilq vu fitalu, fiiéra, je zgorej*.
posyetili. _______  zlatp iskai, zlato kopal. Vu velikoj pufiéiul Na, baroq Spriugera jedpom marofu je vu

jt prefcivel tak Cuda let; ni se zifiel uigdar kpzlicu vudrilo„ tam su kozÜce. zgorele.
K M  TE NOVWTA V з clqvekom, novioe je, nigdar ne steL Daje — VI» zdencu su se  poduiiH.

*___ v* VV San-Bernaidmo zvani varafi tiazaj Zdenca su éistili. tvi muli u Baumgarten
d .. D . .. ... do*e1» Wvo pitanje mu je bilp: »Kak je-zvanara varafiu kraj Веба. íz zemlje je huui

-  Promjena uredmka. Pn »MecJji- kraliica?« Da su rau povedali, da je Vik- zrak vun vudril, odfiteroga su se svi tri 
murje« zvane novipe, uredjivarye,— как torija» kraljica véé zda.ynja vmrla, i de jft. podufidi.
je véé to pred nafiim pofituvanirp őitateljem njejni sin Edvard vezda englezki kralj, jako i o„ewi Már,» qo
poznato, -  jé promjena nastala, Za hor- se. jq >Ш *  vmrla j* na*a dobra |eU J  ^  na
vatsku stran sadrfiai i upravlfanie bude od knMjica Viktorija? Ej, ej; komaj morém to, áne||8Ídaru hranu topila Vu ruki ie drfiala
sad* Mihalvá v?ruvall<.^ u tern toga da se tak razgpva- . steWo B Spiritusom átéri se je vufigal, od
urpdmka smo gosp. Bezenhoffer Mihalya ra»u, se jeden automobil zmekne.krej nji; st joj 8e je { oprava v 1Éí ala. NesreC.
dobd., koj je 11 do sada svojum lépomzna- élovek vés sprestrafieni na stran skotfi, ar na Sokaéica se je tak jako zLgala, da su 
nostjum í veltkom trudom za nafiu Medji* je autonaobila za nekvu straku gledaj. Sírkő v SDiía»i m0rali sDravíti ^  
rrurje i za naáega puka jako őuda delaval. gledii za éudnovitom kpCijom, pred fiteru su • v ... « •* ,.* * * « »  **»»«»«м
Glivni suradnik ée biti gosp. Pataki Viktor щЩ  né zanreíeni. Nikaj ne éul, k*j f1* ze'* . ",CI"
kotoriiski ravnatelj uéitelj, koj, kakli vérén se. je vu ti 15 Ifit na syétu pripetilcu Ve Kr®* p®rl9?, na jednom glajzu^pred jednim 
medjimurec, né зато vu. profilim vremenu, drugo niti ne dela, da. stare novine spokű* jedeQ • J ор,^ na mej|,
nego i vu buduínost svojim marljivostjuin puie, pák od jutra do veéera je fúrt vu á,ne‘ mor.a! ®5?~* n^,° né8U. Ф0^ 1
i znanostjum se bude trsil na to, da u nje anSsoi. konokra) sora vili. 2 a ovim 'сорт je nas:
naí»h novin dober medjimursto púk svega _  Qs. bt svi tak mogU ? Vu Jéna п П ^ и ^ а ^ о г^  "niim^Slaizu^cn^ 
lépoga i hasnovitoga more CitaU Daj Bofie, ZVanom varaáu vu Pruskoi ie ieden sveu- °é spaz » .da prpd na 8IaJzu. c,1f  8l0Í4
•  “  » '■ S S  S l S X V t f S  SL  Ä ' J K  “ S ?  s & r s g *

-  « с и ,  *  K.rc.pi je M i 76 M  J .  hm. Dijak t a  M  '"«■ »M l ~ * i  Sóiw jll l|ud i\ f  n., me№ . т й .  D .. j . l í
1,C Élik. zgorelo. Kvar ,e od 70 jezer ко- kplibco. za éteru М  Ы moral 3 fillér* dva? f f - J  srnrípo poMlf med ojimi ^nó  
ruu vékái poraje plaiüi, a za adómtés, za oponruou dece j 4elL Гг г **" * m +

Vu Szikezó zvauoj obfiíni je takajive« 25 öilérav. Ovo ga ja tak razsrdilor da je . . R|.
liki ogenj bit, 13 bit i Cuda gospodarski véé ti 26 íibérov platil, doménil se je s n |лг~Т*ЯЯР .'w tt Р7 Щ1 r ,,z!J 
síimjaje zgorelo. Ljudieu ave imelisekarirano. svojimi pajdaíi i na sto lélje napré platil 5?®^*, oLIii^na ̂ t ' i ? пге^Ука^

-  Bogata »bogica. V Tralu su re- h»*uu porcija, U> je 3 marke je plalil, da oXáfiieoi Ы»о1 su na she
dar: jednu Mara vbogícu, Slera sí je od na aló I«. oslobodjen bude od mlesa, od | ^  ^  o»akPvid(íTakvia neareéu ’
»  de I.M, pra.il, »  red.ralve odlir.lí. ^  d f ’i j T S
Tai J« ^ veda,t> da.9* Un£,aZ  f aU:,W1’ , “  Méje tif° ”  V“ втеЬцС VMÄU dvau sW o,z noríjézov \ 60 lét ,e stara, i da vei 20 lét s toga lere novine su pwale, da su vu Szabedki у „гаьц sprsviti Na pusli su ЫЦ
iiv Ja ai prosi: Opra sva zdrapana na ljudt v lifuszu poéali vmirali. Dr. DembiU cJ j a c a ov s„ ; jd.: sjm (im w prevaZaij. 
njoj lak je zgledala, как najvekSisíromat Lajos polgármester telegrafiíno javi novinam, j  ц, ^  " " 0 ZmÍ8|«rdaJ le iednoga
Slim vise sú se na redarslvu éedíli, da su da lo ni istma. Na jedaom grunlu istina cjji£ g 2 DjJy spravili Odiéli su krta 
ju ‘Ije pregledali, da vu jédnoj zamaza- da su slanovniki ibog stoCeale, skvarjene s^ e fc 1 mosín, qdkud' su brvenje
női ,o9nji na vratu 40 jezer korún penez zdenéne vedé (beleüli, nego to se jesamo M • nametali. Cug je dóiéig i'iuaSifla 
inm Za őrá репей je. rekla, dajM’omuiu na jednom gront», pH jednbj hiíi zgodilo, je Vu„ skpCila Na sreíu. vekSa neareCa se 
her : la. BojaU se je, aka M vu rodtsnsivu a ne da bi kakov- pOg»beljen beteg «» taT’ ni » « 1 3  iópovj s í tq  Jz fti 
te . znali, как, bogai,, je, Ы joj peneze Od belügymimezteriumt vun poslaöi mäpefc- j „„ ыки i vjku HndsÄa’  su tarn
z* zato je poütia.prosit, da budu mietili, tor. je takaj slutbenim pulom potvrdil, da pj^ sg.^e^ i, yk, s«(

..... .............. гаа^рц, kr|L apjravUi, i. ä{rey, |»pr,y|lj ^
Gosß9n bi ôvl Zmbi/j smo ovoga de- Kat nyzny, d«e fuUi, tajyj,, hâ uiovita Ipm su Cis|p zaijpyoljnp n*„j od(äjj и»,

te V äurni "ran., ‘da'je Itidje gnjezdq plica, 'kpU n^mrlivijje, Cisji drevi izra{ra,qa pustu Dyugi. dptLap.j 8fflet\ui poyedali svp- 
kr I zato epio ga, dotirali nptri ‘ gpseni.i;, kojat zgraljileteéu muhu, i sJraSou jirp pajpajp^ y k  v|teik.p(. d?lp sp ntpravj- 

l’rinjepj je. zpak uCjnjeoog, « ф ,  vniätoya^ Cini'm^ kpbikcpmi? J?Ji s^te li Ovi вд je jayAit, i vp vê  su zajirti. Clo,- 
B i r Ä  arnatol z glavoiTi rpyi: n.«№. Ш >  ". щ Щ  . а . ** *  "PW  И̂ НУО ее ц,:„ .  , Г л • Birov se sliha, spoiippa z notayiu ĵp.,1 hffnf м  зуад.

гиЮ.Г? ПШ M|** J‘ D0S0V **“ °e 4 *J priseinikom, zalem se ubme к^.Ц^Гп^е; — Vft М А .
. Vuü se. da koj btntuje Itice, í npjiove ré'iyyármegii je. velitpi áppia zgpryla. Kvff,

No éekej Pi«a ! bu*. dobd svoje. Stem вд|е?й, áaje. kaäfigan Tj, si, hjla?pv,ejeici jel; â a|pfl| vp|i|̂  VejJ. kpk, 6(jtt,вдеЦр̂  ау«г
• ide rov. v kancelarifu za njim Piéta i dva 6ane37| j ,umskc prepolice gnjezdu i jejci ské Supie je zgrplp.. Popirugj dec sp jy gp-

**'' 'г' vnistil: Za to v& pryjpuj, у в 1да^п,. na désél relo, i,<íh PSfej y(jy.d**dj 4«|Ü|. 4tuP9»°í>
iám. jegedet Dqtariufiti jedta prisefinik. кргрц. niti tam odredjeni soldati bi komaj4 Щ

B.r si lakaj sedne to sípoló. Pifiiu postevi* To sê  ẑ iaf daU Hifiim̂  оз̂ ауЦа. eigurr mpĝ  kaj^^p^L
i0 led' s ^  РУЛ Ä’rJ f . * PЙЙ>% odi jw W  J?. — Kuk vrkdno» i.haanovito je ир,

Zemi si zgldve toga ákrl>aka! skriéí n9ma.nl driatli nafqdbe. Ve lei. sufii, bi si ipj»kt
bir nad njim, videói dá Pifita ne site za No aNk>\ n^afl^pene^ m̂ sto aeagt ko: 8ул -̂ | , moral, шаti peemisliti, v как*
Skrrak, run bufi sedel jeden den v refitu, ako ram ^  pogUwIjjii jv« gdagpd-ojjéina; zbog sufie i

Wáta iáée bole dryfe, ali sq ni^ne Ч̂ Р̂ Ц, Ч Ч [о* leK  4. le ПЙ zbog tóga, da ja mala vödé va.zdenci. Ova
«en- Zatem sfraäneSler vudri Pifiti z glave • • voda.je niti za, piti ne zdzav* ar so mam
Skr ,a k a ..........................  f Gpspon Nagjf Janofi je plalil deset ко- 8fca|ii ^  ptr vedric v̂ e  vun zgrabimo^

lzpod Skrliaka zletiiu éetiri jejci, jedna, rd” ^rota* * патоСепот vojkom je tak Zâ  ^  ^  ^  zdtoci svako leto Cistiti 
na si0|P opadne a tri se rezlejeju. po Pifito- zbl1 9У°1?8® jednpga, ljubp*nc)ga sipa, d̂ sq mQr̂ u Kuliko, gazdov si sóiati svako leto ' 
voj opravi mU,e n,U d0J h?P'-m^ re ' J»iHrlene jesén. adenca? d« skoro sv*ki tdenec subi,

Birov z zadríanim smehom veli: ae 2Щ1Са,° do!‘ z le a* . . . как lebko bi ga bilo raoéi glibljé skopati.
Так zato Л  ne vupal Skrljaka z Dru^  deCa pak Ra JoS 1 .den' den^8 Cuvaj na$ Bog od nesrete, kaj bi zaieli,

«lav,- zcti, je je tam bil drugi znak tvojeg, zoveju za lepoga fllCa vid.cz Jenos. ak0 Ы *в °8e0j pripe“l,? Plemiallle 9* l0' ialotinstva? Kakve su bile to jejci? Rota via.cz janos. 9 eietj ,в( щ рак) kaj je J0e bolje skopajle.
Larijove ftice: futaéove jejci, Slere sem z 1 *» glibljije zdeqce.
futaéove gnjezde pobral. 1 dru«» varmegjinska naredba je pak.

n
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Na svakom gruntu mora biti Sekret, A vez- 
da ne da ga na svakom grontu né, nego 
niti na svakom desetom ne. Sie mogli Cutiti 
ve vutoj vruéini, как straéna duha je to, 
gotova kolera i tífusz. Ja neznam, da na 
sve zmoreju neSteri ljudi pcneze, nego na 
CistoCu, na zdravlje to рак niti tuliko ne- 
Ceju alduvati, как cigan na sopun -ne. Mi 
prosimo gospona sudca naj se osvedoCiju, 
ali je tak как mi piSemo, pák ali nebi bilo 
moCi öve nepokorne i nemarljive ljude, ki 
su ne sami sebi, nego svim stanovnikom v 
obCini na veliku pogibelj i na veliku Skodu, 
ali nebi bilo uje moői makar s Strofom ge- 
nuti na dobro. Ar Zalostno je, da joS i ve 
samo s Strofom se daju ljudi na sve i na 
dobro opotiti. Znamo, da su i razvetljeni 
ljudi je, ali kuliko ? I

—  T ragedija  v Cirkvenici. Ov straöni 
dogodjaj piSeju iz Cirkvenice, od Adrije 
mórja. Tri tjedne, как je tarn v kupaliscu 
Gajan argentinski főkonzul iz svojom fami- 
lijom. 2 ena tőkonzulova je po obedu odisla 
na obalu kraj mórja s decom na Setanje i 
na jenput samo zgrabi sve tri i hiti se 
znjimi skup v morje. NajstareSi pet let stari 
deCec je nekak vun splaval, potlam je i 
nesreCna mati vun ziSla pák si sobom do- 
nese pucice, Stere su veC mrtve bile. Siroti 
Zenski se hitro pamet zméSala i ovak je ov 
straSen Cin napravila. Ve je na smrt beteZ- 
na. SiromaSki muZ se je zbog öve nesreCe 
étel skouöati.

—  Vu Arvavármegji sn é g  ide. Как
smeSno je, da Clovek to mora Sieti ve vu 
najvekSoj vruCini, da je vu Árvavármegji 
med Ljesek i Suhagora zvanim brégom, na 
onoj okolici jako snég iSel. Tam se je zrak 
jako prehladil, zima je tam.

—  Ogenj. Vu Nagypesteny zvanoj ob- 
Cini (Hunyadmcgye) je veliki ogenj bil. Ljudi 
su ravno skorom svi vu polju bili, da se 
ogenj pripelil i kesno su ognia spazili, da 
veC ni bilo moCi pornóéi. 16 hifi i Cuda 
gospodarskoga slanja je zgorelo. Kvara je 
veC как 50 jezer kurun, рак зато  do 2 
jezere 7 slo kurun je bilo sekuréranoga 
blaga. Как veliki kvar je to!

—  Coprija. I drugdi su takaj joS
slabe pameti ljudi. Vu Aradvarmegji na jed- 
nój celoj okolici je vraCila jedna baba be- 
teZnike s Skorljivim stvarilom. Ljudi su 
vmirali, niti oni su se né zvraCili, nego ve 
s'u joS bolje beteZni, как su predi bili. Na 
sreCu, da je v jednoj obCini poglavarstvo 
javilo, da je jedna zéna od ovpga pogibelj* 
noga i Cemernoga vraCtva vmrla sudcu ov 
dogodjaj, i na najvekSe sreCu se je ve sve 
zeznalo, как pógrbeljna coprija je med 
ljudstvom, Steri na svoje zdravje i Vivienje 
tak malo pazljivosti imaju. Та baba Stera 
je tak preStimani doktor bila tarn je veC v 
restu.’ 1 ' ‘ ‘

—  T raged ija  je d n o ga o tca . I tu je 
navada, da vas drobna deca na putu Ceka- 
ju, da se dimo peljale s pdlja, pák pos- 
tojite ili je рак samo za ruku potegnete 
na kola, da malo peljati moreju; kakvo ve- 
selje je to deci, mislite si vi, ali i как ve- 
lika pogibelj je to. Vu Berlinu ?e je Ébher 
Henrik zvani foringaS dimo peljal. Nekaj je 
jako bil zamiSljeni, pák je né spazil svojega 
jedinoga maloga deCaca, Steri ga je posred 
puta Cekal. Naproti jeden stanovnik mu je 
s obioka vikal, ali nije razmil od velikoga 
ruténja kol, kaj mu oCe povedati. Ov sta
novnik je napré vidil da Ce se tu nesreCa 
pripetiti, i vun je skoóil nud obiok, nego je 
veC kesno bilo. Vu onom hipu je doSel tam, 
da su kola déle zgazila. Otec da ni 9korom

zdvojil, da si je zmrcvarjono i mrtvo déte 
s pod kol gori zgrabil. Da ga nebi bili Cu- 
vali, bi se bil vmoril.

—  Fondaju  kaée vu B o sn i i Her
cegovin!. íz Serajeva piSeju: Vu Bosni i 
Hercegovini su se jako zapovale Cemerne 
kaCe. SluZbeno su dokazali, da od 1896-ga 
do 1905-ga leta svako leto je popriliki 13 
ljudi vumrlo i- 1338 domaCi zivotin pogi- 
nulo od toga, da su je Cemerne kaőe vgrizle. 
Od 1906-ga leta ljudi plaCu vleCeju za sva- 
ku zatuCenu Cemernu kaCu. 1906-ga leta su 
25483 kaCe zatokli, 1907-ga 271685,1908 ga 
269531.

—  Bán kú  su  porobili vu Fijum i.
Vu Fijumi su tri ruski Zivani vu jednu 
banku vudrili po dnevu jutro po deveti 
vuri. V ruki s revolverom su najpredi sve 
sprestraSiti Steli i da je Milos József bank- 
direktor ipák telefonirati Stel na redarstvo, 
jeden Zivan ga ja strelil. Za lém eu 19 je
zer korun penez fletno spakuvali i stém su 
odbeZali Nego vutim toga su dva Cinoviki 
nad obiok na vulicu skoCili i larmu napra- 
vili, pák se je ljudstvo ziSlo tam i poCeli 
su s neSterim redarom skup Zivane tiratí. 
Zivani su fúrt strelali, nésu vupali blizu 
knjim. Jeden zmed nji je po jeduoj maloj 
vulici Stel odbeZati. Ljudslvo je znalo, da 
ova vulica néma dalje puta, da te ga tam 
vloviti. Da je to Zivan spazil, obrnul se je 
nazaj, pák je revolvers na jednoga policaja 
proti Ratkovics JánoSu zdigel. SreCa revoK 
ver je né poCil Na to ga je policaj, ki je 
ljudstvo za Zivani peljal, iz sabljom po áin- 
jaku vudril, krv ga je mam oblejala i doli 
je opal. Svezali su ga i na redarstvo odli- 
rali. Ime mu je Kisinevski József. Ovi drugi 
dva Zivani su vuSli, samo nehudu dalko 
beZali. Jeden se OrlofT Péter, drugi se Abra
ham Spektor zove. den Cas su v Budapesti 
deiali vu fabriki как leZaki j jeden je l tam 
ostal, zove se Krivickin Ábrahám. Svi Cetiri 
su s ruskoga skoCili, ar nebi rada soldati 
bili. Soldati neéeju biti, nego Zivani to su 
rajSi. Takvo je ljudstvo vu Ruskoj.

—  N e m ila  m acuha. Na jednoj puszti 
kraj Csongrada je Koyárs Lajos obcinski 
Cinovnik vu jednom dvoru s láncom zepe- 
toga koli deset lét staroga deCeca spazil, 
Steri je bil как kakov pes privezani i tam 
se je SCuCjeno skup stisnul. Da je Cinovnik 
pital tu Zenu, —  maCuha je prokljeta baba 
tomu siromaSkomu detetu, —  zakaj drZi na 
lancu siromaSkoga deCeca, to je odgovorila:

—  Так barem nemre vujti sdoma ; ja
némám vremena ga iskati, ako bi se sdoma 
kam otklataril. * *#

Pak da je dalje to pital, da od gda ga 
drZi ovak zepetoga, óva zvér je prékSeno 
viknula:

—  Ravno poldrugo leto!
Cinovnik je odmah prijavil sivár u 

Csongradu Zandarom, ki su deCeca odmah 
v Csongrad spravili, gdé su ga previzitirali. 
DeCecu su Sve noge Crne od lanca. KrvolC- 
ni roditelji su prék dani sudu. OtcujeGyo- 
vai Mátyás ime.

—  P ija n sé in a  je k a it ig a  Bozja.
Papp János v Badacsonytomaju se je Cisto 
v pitvinu pustil. Так svetek, как i delaten 
den je зато v krCmi kraj kupice sedel. —  
JoS mladi, komaj 28 lét stari Clovek je pi- 
janec postai, alkoholista, ki si je po malem 
svega itnelka potepel, sve zemlje sprodal. 
Ve, da veC niCesa ni imel se je obesil Si- 
romaSku svoju familiju je v najvekSem si- 
romaStvu 09tavil. Nakaj more pitvina v krat- 
kom vremenu Cloveka deti! Pák Slo ima 
od tóga hasna? Moretc videti, Sto se zmaZe,

i Sto si more v kratkom vremenu poleg 
maSetarije ovoga Cemera jezera spravili —  
Cuvajte se pitvine!

—  P o ste n  s lu ib e n ik .  Vu Beneventu 
na Stacijonu je jeden ZelezniCki teZak na 
jednom vagonu, Steri je veC zdavja, pred 
par tjedni doSel iz Kalabrije, iz ju2ne Tali- 
janske jednu kistu naSel, Stera je puna bila 
iz bainkami i cekini, do 2 milijone lira 
vrédnosti. Ov poSten teZak se niti najmenje 
ni zbog toga zméSal, nego je ov veliki kinő 
prék dal i StacijonSeft je s velikom pazlji- 
vostjom v Napolj postal.

—  A reétanta su  strelili. Sztana 
István s Apáti zvane obcine se je öve dne- 
ve oslobodil iz reSta. Nikaj mu ni pohasnilo, 
da je sedel, niti najmenje se né spokonl 
Grubijan je bil, i grubijanski je od otca pe- 
neze terjal, zbog toga se je s olcom svadil i 
Stel ga je zaklati. Otec je к Zandarom beZal 
za pomoC prositi. DeCko je i nje Stel s no- 
Zom vpiciti. Strelili su ga.

—  Y iso k o  vu zraku. Uvék stéjemo 
od tuftbalonov, i od maSinov s Sterimi vu 
araku letiju; öve dneve se je opet v Rimu 
Mina zvani hadnagy s jednim Pladessa zva
nim Clovekora na luftbalonu tak visoko 
podignul vu zrak, как visoko je joS luftba
lon joS nigdar né bil, 8500 metrov visine 
su dostigli.

— J e d n a  o b c in a  p ro t i p ijan- 
SCini. Vu Gsanádpalota zvanoj obCini je 
obCinsko poglavarstvo s jednim glasom 
zreklo, da vu njivoj obCini, da se pijanSCina 
dotrgne, moraju krCme od sobote veCer od 
6 -te vure, do pondeíjka jutra zaprte biti 
Nadalje je zreklo obCinsko poglavarstvo i 
to, da budu poleg moguCnosti zabranili, da 
bi se vu njivoj obCini vise krCmov odprlo, 
iji, viSe engedéljov dooustilo. „Vidite как se 
trezni ljudi sami braniju. proti ovoj Clove- 
Canskoj pogibelji; ovi ne C^kaju dók jim 
zakón, ili kakva naredba dojde na pomoc. 
Nasledujte dobru péidu!

—  S t r a in s  Vrucina. Vu Francuskoj, 
vu Engleskoj i vu Ameriki je velika vruCina 
Vu Parisu je 12-ga ovoga meseca zbo  ̂
velike vruCine 15 ljudi vumrlo i vise do 
tridesli obnorelo. Iz Londona takaj to javiju. 
da se je i tam Cuda nesreCe pripetilo zbog 
velike vruCine. Jedepaist ljudi je Slag vudril, 
da su jako zaSvicanj, znojni se kupát isii 
Vu Londona, Parisu i v Newyorku je 38— 40 
C  graduSov velika vruCina v hladu. —  Vu 
Engleskom seje i na jednoj Zeleznici zbog 
toga vebka nesreCa pripetilá. Smje su se 
zavinule, ar na vruCini se Zeljezo razlegm
i na jednom mostu je: zbog foga Sneilcug 
vun zletel. MaSinista, hacar i viSe putnikov 
se je smrtno pobilo.

—  D a m s if t  se  je ftunu l. la Ham 
burga. telegrafiraju, da su se tam dvu 
damSifti : Treptov i Neptun skup tresnub 
Treptov se je fletno nazaj obrnul i ljudstvo, 
blizu petälo duS, je fletno vun,stalo. Komái 
je zadnji Clovek ostavil damSifta i ftunul je.

— Automobil (motorkoci) se 
prehitil. Poleg lllirske Feistritz je jeden 
motorkoci, na Sterom se osem ljudi peljalo, 
iz 6 metrov visokoga puta vu grabu prehitil. 
Svi su se pobili i vu Fijumu vu Spitalj su 
je odprimili.

— Motorkoői je soldate zja-
hal. Vu Englezkoj blizu TilSit zvanoga mesta 
se je jeden motorkoci med soldate zaletel, 
Steri su iz gyakorlóiéra dimo maSirali. Dva 
soldati su odmah v u m r l i ,  sedem je plezirani.
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2754/tk.909. L  Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré 

teszi, hogy dr. Hajós Ferencz Csáktornyái
ügyvéd által képviselt Sliga Balázs tótfalusi 
lakos végrehajtatónak — Március Rókus nős 
Jelenics Máriával) tótfalusi lakos végrehaj
tást szenvedett elleni 300 К tőke s jár. iránti 
végrehajtási ügyében az árverést az 1881.
LX. t.-cikk 144, 146 gg-ai alapján elrendelte, 
minek folytán végrehajtatónak 300 К tőke, 
ennek 1908. december 13-tól járó 5% ka
matai 60 К 90 f. per, 16 K, 20 К 50 f. 
végrehajtás foganatositási, 22 К 27 f. ingó 
áfverés megkisérlési 18 К 75 f. árv. kérel
mi és a még felmerülendő költségekből álló 
követelése kielégítése végett a nagykanizsai 
kír. törvényszék és a Csáktornyái kir. já
rásbíróság területéhez tartozó s a tótfalui 133 
szlkvben 181/23 ingatlannak Március Rókus 
nevén álló felerésze 77 К becsáron az u. o. 
198 sztkvben 128/a 142/b és 153/a hrsz. 
ingatlanoknak ugyanannak nevén álló fele
része 263 К becsáron, az u. o. 264 sztkvb. 
128/c hrsz. ingatlannak ugyanannak nevén 
álló felerésze 86 К becsáron, az u. o. 278 
sztkvben 23/b 116/a és 138/b hrsz. ingat
lanoknak ugyanannak nevén álló felerésze 
1008 К becsáron az u. o. 290 sztkvben 
180/8/1 és 180/13/a hrsz. ingatlanoknak 
ugyanannak nevén álló felerésze 324 К becs- 
áron az u. 0. 419 sztkvben 183/67 hrsz. in
gatlannak ugyanannak nevén álló felerésze 
ПО К bec9áron, az u. ezen tjkvben 183/68 
hrsz. ingatlannak ugyanennek nevén álló 
fele része 110 К becsáron, az ugyanezen 
tjkvben 183/69 hrsz. ingatlannak ugyanan
nak nevén álló felerésze 110 К becsáron 

1909. éri szipt. hé IMk Mpjiuk ttlelitt 10 érikír 
Tótfalu községházánál dr. Hajós Ferencz 
felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejötté
vel megtartandó nyilvános árverésen ela
datni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek felénél alacsonyabb áron ezen 
ingatlan eladalni nem fog.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10e/o-át készpénzben ?|gy ovadékkepes pa
pírban a kiküldött keséhez letenni é9 pedig 
7 К 70 f. 26 К 30 f. а К 60 f. 100 К 80
f. 32 К 40 f 11 К 11 K, illetve 11 koronát.

Vevő amennyiben a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, köteles nyomban a 
kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni.

Ha ezen kötelezettségének eleget nem 
tesz, igerete figyelmen kívül marad és as 
árverésben mely haladéktalanul folytandó 
részt nem vehet.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részben mégpedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 16 nap alatt 
a másodikat ugyanattól 30 pap alalt, a har
madikat ugyanattól 45 nap alatt minden 
egyes vételári részlet után az árverési nap
tól szmitanoó 5% kamatokkal együtt az 
árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni.

Csáktornya, 1909. junius 11.
A Jókai-utca 16 ez. újonnan 

épült házban e g y  3 szoba, kony
ha stb. álló

=  latfs kiadó. =
Bővebbet ugyanott a tulaj

donosnál
613,_. K o lla r ics M átyás.

------- ----------- ----------------------------------j

A polgári IsKola 3. Vagy k. osztályát;
végzett Jóerkti/csü tiú

tanulónak:
felvétetik  1

S T R A U S Z  S Á N D O R |
könyvnyom dájában

=  C S Á K T O R N Y Á N . ----
415. sz. 1909. végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járás- ! 
bíróság 1909 évi V. 281/1. sz. végzése kö- 1 
vetkeztében dr. Reményi Zoltán perlaki ügyv. 
által képviselt Gráner Testvérek |avára 540 
kor. 30 fill, s jár. erejéig 1909 évi julius J 
hó 15-én foganatosított kielégítési végrehajtás ■ 
utján lefoglalt és 609 kor. becsült következő 
ingóságok, u. m.: pajta, kas, ól, sertések, 
varrógép, széna, gramopfon, fegyver, szoba- j 
bútor és üzleti felszerelések nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1909. V. 281/2 számú végzése 
folytán 540 kor. 30 fill tőkekövetelés, ennek 
1909. évi március hó 10 napjától járó 5*/o 
kamatai, eddig összesen 78 kor. 30 fillérben 1 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
Ligelváron alperes lakásán leendő megtar-  ̂
tás&ra

1909. M  мд. M  ЗО Н  1  «. 3 ín k o r  ‘
határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szán- , 
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak | 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. j 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében < 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbel Ígérőnek, 
becsáron alul is el fognak adatni. eog

Perlakon, 1909. évi aug. hó 3-án. ^

Az Árpiid utcában egy csinosan

botorozott szoba tstadi.
<

Bővebbet e lap kiadóhivatalában. ,
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