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A lap szellemi részére vonat- J 11  Ellt**té*l árak:
kozó minden közlemény a szer- Ж  Ш  I  Щ Я^к Ш  Щ И  Egész évre . . . 8 kor.

kesztóség nevére küldendő. П fl  I I I# Ш IM I I #  Fél é v r e .................... 4 kor.
KiadóhTva t á l : | y |  I I  W %  E \  W \  I I  И  Negyedévre. . . .

Straus* Sándor könyvkereske- IB I IB % I I  ШЖ I В | | # Egyes szám ára 20 fillér,
dése. Ide küldendők az előfizetési I ш I ЩЖ  ̂ В I ШГШ ■ m B# ВИВ
dijak, nyiliterek és hirdetések, magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. H,rteté#ek frtásy—m  иктНШпшк. 

Telefon szám 34. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Hyiittér petitsora so fillér.

FetolOa H/.erkee»t<J: Főszerkesztő: Kiadó As laptolajdoios:
ZRÍNYI KÁROLY. M ARG1TAI JÓZSEF. STRAUSZ SÁNDOR.

1 rWI/WnuouiHókl GoirioLnr olonoiohóluoi lörek3zik a k0r tagjainak anyagi érdekeit a kör közgyűlésein részt vegyen és a kör 
A üSaKIUllljdflUtSKI UdlUdKUI dldpo£dOdljal. közvetlenül előmozdítani. érdekeit javaslatok előterjesztése és tagok

Muraköz minden szépért és üdvösért . d) A kör tagjainak jég-és tűzkár elleni gyűjtése által előmozdítsa, 
lelkesülő gazdák jobbjainak egy régi kíván- biztosításnál kedvezményeket nyújt. 1 0 . §. Ha a tagsági felvételre való je-
sága jutott teljesedésbe akkor, amidőn í. év . e) Szakelőadások rendezése és gazda- lentkezés az év első felében törlénik, a 
június hó 2 0 -án a Csáktornyavidéki Gazda- ság> szakmunkák terjesztése által iparkodik tagság a bejelentési év január l-lől számit- 
kör megalakult. Az az elementáris erővel a kör tagja,t a mezőgazdaság új vívmányai- tátik, ha pedig a jelentkezés az év második 
megnyilatkozó lelkesedés, amely a megala- val megismertetni. felében történik, a tagsági jog és kötelezett-
kulást kisérte, fényes bizonysága annak, 0 _ „ i". л Mr ugjairói. ség a következő év január l-lől veszi kez-
hogy a muraközi nép vezetői szivükön, lel- 3 § Gazdaköri tag lehet minden led- delét. A belépő kivánatára azonban a tagság 
kükön viselik e derék, hazafias népnek a het,en élelü e8Yén és J°8» személy. a belépés évében bármikor is kezdődhetik,
mezőgazdaságban, állattenyésztésben slb. való  ̂ gazdakör tagjai. V. A kor szsrvssetóról.
minél tökéletesebb előrehaladását s ezzel, — . . a) Alapító tagok: kik a gazdakor cél- и  д kör ügyejl kele)jk .
tekintve a mai nehéz megélhetési viszonyo- )8'ra |ê 3ZÍrsn'ln̂ en.k“rra. eg,a a) a közgyűlés,
kai, — sorsuk jobbrafordulását. Ez a meg- )e|*zeltek. Ezek alapító oklevelet es állandó ^ az jgíizgató v4|asztmányi
alakult Gazdakör ma már oly tekintélyes igazolási legyet kapnak. c) a kör tisztviselői, u. m. elnök, tára-

• számú tagból áll, hogy büszkeségére vál- > f  * "d” 4 Ü k  ^k^vTÍ^mefvek elnök- 2 alelnök- tltk4r. ügyész, Pénztárnok,
halik bármely más vidéki gazdakörnek. A ^enkmt l^lronáf^zetnek s eze!, fizetésre Je«Yzö és 2 “'jegyző, tiszlikar és a választmány a legnagyobb j;venkml i  k" ° ,®1 Ак 3 ezen lizetésre « # köj£SÍ ; me„bjZottak.
ambícióval törekszik oda, bogy a muraközt barom egymást követő évre kötelezik ma- ^ ( i,a,t,aié.ríi

kénvisée l í keÍl * gaZdaSág kÖrébín lgaZa" 8U ac) Tiszteletbeli tagok : a gazdakör állal 12. §. A közgyűlés az elnök akadá-
A Csáktornyavidéki Gazdakör alapsza- választolt oly egyének, kik a mezőgazda- lyoztatása esetén egyik alelnök állal 14 

bálvait — inelvek ióváhaavás véíett már 3í>«,)an 03 a gazdilkör felcmelkedési ügyei- nappal előbb meghívók utján hival.k össze. 
Й £ ^ ,е , .е Г Г  m k t' fö d m ?  s S  ben kiváló érdemeket szerezték. A kör évenkiat január hóban rendes köz-
n,misztériumhoz, -  a következőkben adjuk- 5 § A kör f oraba ,arl0Zliak az tarí. R«ndk*vuh közgyűlést az elnökanyaegyesulel azon alapító-, rendes- es bármikor összehívhat; tíz gazdakori tag 
I. A kör cim«, székhely«, működé.) kör. én vi.zonya tiszteletbeli tagjai, kik ebbeli szándékukat írásbeli kívánatára összehívni tartozik. A 

. zaiavármsgyei gs.dssigi «gyssSisthss. a körre, tudatták és a kiket a kör olyanokká jegyyőkönyv hitelesítésével a közgyűlés kél
1. §. Címe: «Csáktornyavidéki Gazda- megválasztott. tagot bíz meg.

kú; » Ezen címet használja pecsétje körű- g § д (agok felvételét,— az igazgató- 13. §. A közgyűlés hatáskörébe tartozik
Iti. n is. Székhelye: Csáktornya. választmánynak történt bejelentés után, — az alapszabályok alkotása és esetleges meg-

Működési köre : Csáktornya és vidéke. a közgyűlés eszközli. változtatása, továbbá a tisztviselői kar, köz-
Л kör a zalavármegyei gazdasági egye- 7 g д tagság megszűnik a rendes tag ŝ gi megbízottak, rendes és tiszteletbeli tagok
keretébe tartozik, melynek, mint anya- elhalálozásával, vagy ha a tagok sorából (elvétele és megválasztása, a kör munka- 

egyietnck fiókegylete. való kilépését eleve bejelenti, a bejelentést tervének és költségvetésének megállapítása,
Ennélfogva tartozik a kör saját területén kővető évlől kezdve. a bemutatott évi számadások átvizsgálása,

az anyaegyesület határozatainak érvényt iy. д köri tsgofc jogsiról és kötelezettségeiről. melyre a kör esetről-esetre három szám- 
s/rvzni, az anyaegyesületet saját inlézkedé- 3 g ]yimc(en tag a kör közgyűlésein vizsgálót küld ki saját kebeléből, intézkedik
senól évenkint értesíteni; viszont igényelhet ré9Zt vehet, 0tt indítványokat tehet, amit minden a kört érdeklő ügyben, 
a kor az anyaegyesület részéről szellemi és azonban a közgyűlés előtt nolc nappal az 1 4  g Érvényes határozat hozatalára 
an\agi támogatást. igazgató-választmánynak bejelenteni tartozik, 2o tag jelentése szükséges, ha első ízben

II. a kör célja és felatfsu. a tárgyalásokhoz hozzászólhat és szavazati a közgyűlés ekkép nem volna halározat-
2. §. A kör cél|a saját területén és fő- joggal bir. képes, 14 nap múlva újabb közgyűlés Ы-

kép 4 kisgazdák érdekében a mezőgazdasag A kör minden tagjának jogában áll a van(jö össze, melyen a megjelentek, számukra 
mmd'-n ágának felvirágzását előmozdítani, kör vagyonát képező gépeket a szabályok vaĵ  tekintet nélkül, érvényesen határoznak 
hasznos újításokat terjeszteni és az általános értelmében használni, a kör vetőmag- és az eredménytelenül összehívott közgyűlésre 
gazdasági jólétet biztosítani. műtrágya közvetítő intéz ényét igénybe kitűzött tárgyak lolö.tl.

Ezen feladatát a következő intézkedő- venni, a kör szakkönyveit átolvasás céljából § д közgyűlés szavazattöbbséggel
sekkel iparkodik elérni: kikölcsönözni. halároz.

a) Közgyűlésein a kör minden tagjának Kiemelendő azonban, hogy a kör részé- jg  ̂ д szavazás nyilvánosan történik,
alkalmat nyújt a kör érdekét előmozdító ről azon községek részesülnek a legnagyobb jjz gazdaköri tag kérelmére a szavazás titkos
intézkedések javaslatba hozatalára, másrészt kedvezményben, melyekben a körnek legszá- és szavazólapok által történik.
a gazdaság terén szerzett tapasztalataik mosabb tagjai vannak. 1 7  g Azon esetben, ha a gazdakör a
közlésére. 9. § A tagok kötelezettségei csak ab- gQ g értelmében feloszlana, erre az összes

b) Versenyek, díjazások és kiállítások ból állanak, hogy tagdíjaikat minden év „lapító és rendes lagok kétharmad részének 
rendezése által serkenteni iparkodik lagtársait első negyedében vagy a községi megbízott szavazata szükséges.
nemesebb termények előállítására. vagy a kör pénztárosánál, illetőleg titkáránál ода az e célból összehívott közgyűlés

c) Gazdasági termények és anyagok, lefizetik, ennek elmulasztása esetében a határozatképes nem lenne, 30 napon belül 
nevezetesen jó vetőmag és műtrágyák köz- lagdíjhátralékok költségükre, póstai megbi- ^ közgyűlés hivandó össze e tárgyban s 
vetítése, tenyészállatok kiosztása, gazdasági zással szedetnek be, akik a megbízást nem ezen a gyűlésen a megjelent tagok szótöbb- 
tfépek, nevezetesen rosták és konkolyvá- váltják ki, azoktól per útján hajlandók be. géggel döntenek.
Osztók, szénkénegíecskendők, permetezők, A tagdíjak a helyi lap gazdaköri rovalában (Folytat*« höv)
kénporozók, prések, megfelelő szabályok nyilvánosan nyugtáztalak.
melletti használatra való átengedése által, Azonkívül kívánatos, hogy minden tag -----------
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—  A népkönyvtár mindenki számára 
ingyen nyitva van minden vasárnap délután 
Vt2 — 7 «3*öráig a városházán.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Személyi hír. Festetics Jenő gróí 
f. hó 27-én reggel a Prágerhoí-felől érkező 
gyorsvonattal külföldi útjáról Csáktornyára 
érkezett s innen zalaujvári kastélyába haj
tatott.

—  Házasság. Dr. Hídvégi Miasa hely
beli köz- és váltéügyvéd aug. 18-án kötött 
házasságot Szauer Margittal Devecserben.

—  Alapítványi helyre való felvétel. A
«Muraközi Tanítókör«-nek az Eötvös-alapnál 
(Országos Tanítói Segély-Egyesület) létesített 
3000 К-ás alapítványával járó kedvezmé
nyes helyre a jövő 1909— 910 iskolai évre, 
a tanílókör választmányának egyhangú 
javaslatára, az Eötvös-alap Г. évi augusztus 
hó 23-án tartott közgyűlésének határozatá
ból Tóth Sándor perlaki áll. iskolai igaz
gató-tanító Kálmán fia, ki a kolozsvári 
egyetemen, mint IV. éves joghallgató végzi 
tanulmányait, vétetett fel.

—  Beiratások. A helybeli áll. tanító
képző-intézetben a tanév megkezdése a 
tanulmányi kirándulás következtében halasz
tást szenvedett. A beiratások ennek követ
keztében szeptember 7-én történnek, a nö
vendékek tehát ezen a napon jelentkeznek. 
Az iskolai év ünnepélyes megnyitása szept.
9-én lesz s az előadások 10-én veszik kez
detüket.

—  Iskolai értesítés. A Csáktornyái m. 
kir. áll. polg. fiú- és leányiskolában az 
1909/10. tanévre szóló beiratások szept. hó 
1, 2, 3 és 4-én d. e. 8 - 1 2  óráig a tanári 
szobában eszközöltetnek. A javítóvizsgálatok 
szept 1 -én d. u. 2 órakor, a magántanulók 
javítóvizsgálatai és a felvételi vizsgálatok 
2-án d. u. 2 órakor tartatnak meg. A tan
évet megnyitó ünnepélyes isteni tisztelet 
(Veni Sancte) szept. 6 -án d. e. 9 órakor 
lesz s a tanítás 7-én kezdődik. A behatás
kor a tanulók szülőik, vagy azok helyette
sei kíséretében személyesen tartoznak meg
jelenni s bizonyítványukat az igazgatónak 
bemutatni. Azon tanulók pedig, kik először 
iratkoznak be iskolánkba, a beiratásnál 
születési bizonyítványukat és ujraollási bizo
nyítványukat is tartoznak bemutatni. A pol
gári iskola első osztályába felvétetnek mind
azon fiú- és leánytanulók, akik bizonyítvá
nyukkal igazolják, hogy az elemi iskola
IV.-ik osztályát sikerrel elvégezték. Tandíj, 
beiratási díj és egyéb illetékek címén a 
tanulók 11 kor. 30 fillért fizetnek. Azonban 
a szegénysorsu, szorgalmas és jóviseletü 
tanulók tandíjelengedésért folyamodhatnak. 
A szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt kér
vényt a kir. tanfelügyelőhöz címezve, az 
igazgatónak kell átadni. Csáktornyán, 1909. 
aug. 27-én. Az igazgatóság.

—  Beírások az áll. el. népiskolában. A 
helybeli megy. kir. áll. elemi népiskolában 
a jövő 1909— 1910. tanévre a beiratások 
szept. 1, 2, 3, 4 és 5-én ejtetnek meg, mindig 
d. e. 8  órától —  fél 12 óráig. A felvételi- 
ős javítóvizsgálatok szept. 4-én d. u. 2 óra
kor s az ünnepélyes «Veni Sanctae» szept. 
6 -án d. e. 9 órakor lesz. Az általános leány 
ismétlőiskola tanulóinak beiralása pedig 
szept. 6 , és 7*én d. e. 10 órálól —  tél 12 
óráig eszközöltetik. A beiralásnál minden 
szülő vagy gyám tartozik gyermeke Értesítő 
könyvecskéjét, esetleg keresztlevelét vagy

születésének anyakönyvi kivonatát bemutatni, 
nemkülönben az oltási bizonyítványt is, ha 
a beoltást más módon nem igazolja. A be
mondott adatok hitelessége végett a helybeli 
szülőknél is a személyes megjelenés kíván
tatik. Az áll. elemi népiskolák gondnoksága 
részére 1901-ben kiadott Utasítás 20. § 5. 
pontjának harmadik bekezdése értelmében 
az áll. el. iskolában a beiratási díj 50 fillér 
és ezen díj még azon iskolában is 
szedendő, melyekben tandíjmentesség en
gedélyeztetett. Az elemi mindennapi iskolába 
a 6 évet még be nem töltött és a 1 2  évet 
már betöltött gyermeket rendszerint felvenni 
nem lehet. Oly gyermekeket, kik eléggé fej
lettek és a kiknek a 6 -ik év betöltéséhez a 
behatáskor legfeljebb három hónapjuk 
hiányzik, csak azon esetben lehet az elemi 
iskola első osztályába felvenni, ha elegendő 
hely áll rendelkezésre, illetőleg ha a hat 
évet betöltötték már mind felvétettek. Azon 
szülő, kinek gyermeke a beiratások alkal
mával bármi okból visszautasíttatott. pana
szával a gondnoksághoz fordulhat. Csáktor
nya, 1909. aug. hó 28-án. Pólyák Mátyás 
áll. isk. igazgató.

—  Házasság. Dr. Huszár Pál Zalavár- 
megye Csáktornyái járásának szolgabírája 
szeptember hó 8 -án d. u. 5 órakor tartja 
egybekelését Csáktornyán Bernyák Károly és 
neje szül. nemestóti Szabó Janka nevelt leá
nyával, Held Blankával.

—  A Csáktornyái polgári leányiskolái 
internátusba a felvételek a jövő tanévre 
vonatkozólag befejezést nyertek. Összesen 17 
tanuló vétetett fel és pedig: magyar vidékről 
4, vend vidékről 1, Muraközből 4 és Horvát- 
Szlavonországból 8  polg. leányiskolái tanuló.

—  Segádjegyzö választás. A feisőmi- 
hályfalvi körjegyzőségnél újonnan rendszere
sített segédjegyzői állásra f. hó 24-én Vissnyei 
János oki. jegyző választatott meg-

—  Inasok behatása. A Csáktornyái 
államilag segélyezett községi iparostanonc 
iskolában a jövő tanévi beiratások szept. 
hó 1, 2, 3 és 4-én tartatnak meg az áll. 
polgári iskola tanácstermében délután 4 
órától —  5 óráig. Az iparostanonc-iskola 
igazgatósága részéről felhivatnak a helybeli 
iparosmesterek és kereskedők, hogy lanon- 
caikat a fennti napokon okvetlenül beíras
sák, mert elleneseiben a törvény szigora 
fog velők szemben alkalmaztatni. A tanév 
megnyitása szeptember hó 16-án délután 5 
órakor lesz

—  A nemzeti zászló kitűzése. Csáktor
nyán a hivatalos körök méltóságteljesen ün
nepelték meg augusztus hó 18-án a király 
születésének 79-ik évfordulóját s augusztus
2 0 -án az első szent király emlékezetét, 
Szent István napját. Mindkét napon fényes 
ünnepi istentiszteletek voltak tartva s a 
középületeket Csáktornyán (nem ugyan vala
mennyit) fel is lobogózták. Magánházon is 
csak egy helyen láttunk zászlót. A magyar 
király ünneplésére évenkint többször nyílik 
alkalom, de Szent István napját, mint való
ságos és egyedüli magyar nemzeti ünnepet, 
csak egyszer tartjuk meg. A magyarnak 
eddig csak egy, törvényes nemzeti ünnepe 
van s ez Szent István napja. Illő volna e 
napon, hogy ne csak a középületeken, de 
minden egyes házon ott lengjen a nemzeti 
trikolor. Hirdesse büszkén itt a határszélen 
az idegenek előtt az a nemzeti zászló, 
hogy Szent István ünnepe nemcsak a hiva
talos körök, de az egész magyar nemzet 
ünnepe Jól esett Szent István napján lát
nunk a helybeli «Zrínyi»-szálló épületén 
lengeni a nemzeti lobogói s a szálló igen

tisztelt tulajdonosa bizonyára nem feltűnési 
viszketegségből, hanem magyar hazaszere
tete s Szent István dicső emlékezetének 
megünneplése indította arra, hogy e napon 
kitűzéssé a nemzeti zászlót. Más helyeken 
az elöljáróság szokott gondoskodni arról, 
hogy nemzeti ünnepeken a háztulajdonosok 
a zászlót kitűzzék. Bárcsak e szerény figyel
meztetésünk termékeny talajra találna s a 
jövőben Szent István napián, mint nemzeti 
ünnepen, lobogódíszben úszna az oly sok 
történelmi emlékkel megszentelt hely, Csák
tornya városa.

—  Halálozás. A helybeli iparos gárdá
nak egy fiatal, törekvő tagja, Horváth Emil 
fodrász t. hó 23-án hosszas szenvedés ulán 
életének 30-ik évében elhunyt. Temetése 
aug. 24-én délután 5 órakor volt. Legyen 
áldott emléke !

—  A Csáktornyái Első Tekéző Egye
sület f. hó 26-án Maszlnak József ah Inők 
elnöklése mellett választmányi ülést tartott, 
amelyen az egyesület volt ügybuzgó és 
tevékeny elnökének, Cvetkovics Antalnak 
elhunyta feletti részvétének jegyzőkönyvileg 
adott kifejezést. A választmány határozatikig 
kimondta, hogy szeptember hó 6 -án este 
8 órakor a Horváth-féle vendéglőben több 
nyereménytárgygyal versen у tekézést tart, 
amelyre ezúton a rendkívüli tagok is az 
elnökség részéről meghivatnak.

—  A Zalavármegyei Gazdasági Egye
sület f. hó 15-én Keszthelyen tartotta rneg 
közgyűlését. Ezen a közgyűlésen jelentés 
tétetett, miszerint a lótenyészbizottság elnöke 
kieszközölte, hogy ß muraközi lódijazás 
2000 К államsegéllyel a f évben is meg
tartható legyen, Az államdijon kívül még 
600 К egyesületi díj is kiadatik. Az álíat- 
díjazás tervezetét Koller István indítványára 
akként módosította a bizottság, hogy a 
díjazás nemcsak a Muraközben, hanem <\i 
egész vármegyében tenyésztett hidegwrü 
lovakra kiterjesztetett. —  A muravidi házi
ipari telepnek háziipari szövetkezetté v ló 
szervezése iránt a Z. G. E. a lépésiét 
megteszi. A szervezési munkálatokat Sárk vy 
Viktor g. e. titkár vezeti s abban részt v íz 
nek Kel'er Gyula háziipari miniszteri m g- 
bízolt, Szenleh Dezső helybeli gazda-igi 
szaktanár és Cséplő Ernő, a Balaton Szö
vetség titkára.

—  Szent István ünnep Ligetváron. Alsó
muraköz Ligetvár községének hazafias népe, 
—  mint tudósítónk Írja, —  szépen ünne
pelte meg az első apostoli magyar király 
emlékezetét, Szent István napját. Elősző' is 
Lajtman György helyettes plébános magas
röptű beszédben méltatta Szent István érde
meit a katholikus Magyarország megalapí
tásában. Azután következett az istentiszt« let 
fényes segédlettel, a melynél Perhács János 
és Mirics Zdravko teológusok működlek 
közre. «Agnus Dei »-re Novák Ferenc kán
tortanító gyönyörű bariton hangjával hatá
sosan énekelte el a «Nagyasszonyunk, ha
zánk reménye» c. magyar egyházi éneket. 
Az ünnepi istentisztelet yégén pedig a ma
gyar Hymr.usz akkordjai- buzdították a tem
plomi híveket a vallásosságra, az igaz, magyar 
hazaszeretetre.

—  A miksavári apácák. Az 1901/902. 
tanév elején Muraköz hazafias magyar kö
zönségében $ a tanügy körében nagy meg
botránkozást keltett a miksavári róm. hath, 
népiskola iskolaszékének azon eléggé nem 
indokolt hazafiatían eljárása, hogy iskolájá
ból a világi tanítókat úgyszólván szélnek 
eresztette s helyüket Zágrábból inporlált 
horvát apácákkal töltötte be, kik sem ma-



16
gyárul beszélni, még kevésbé magyarul 
erezni nem tudtak; a igy kettős köteles
ségüknek sehogy sem tudlak megfelelni. 
Annak idején a «Muraközi Tanítókor» nagy 
mozgalmat indított ezen horvát apácák be
hozatala ellen, mert látta, hogy nemcsak 
Miksavár, de több alsómuraközi róm. kath. 
iskola iskolaszéke is hasonló módon akar 
cselekedni, vagyis a magyar népokt. törvényt 
sutba dobva, magyar tanítók, tanítónők 
helyett iskoláiban horvát apácákat alkal
mazni. A tanílókör mozgalmának lett is 
loganatja, amennyiben Zalavármegye közig, 
bizottságának és kir. tanfelügyelőjének je
lentései alapján az akkori kultuszminiszter 
akként intézkedett, hogy a szóban forgó 
szerzetesnöknek oklevelük nostrifikálására 
és a magyar nyelv megtanulására szoros 
kivételképen az 1901/902. iskolai év végéig 
halasztást engedélyezett. Egyben pedig a 
jövőre nézve akkép intézkedett, hogy oly 
tanítónők, akiknek Magyarországon szerzett 
elemi népiskolai oklevelük nincs, vagy ma
gyarul tökéletesen nem tudnak és nem 
magyar honosok, alkalmazást ne nyerhes
senek. A kotori apácák néhány évvel ezelőtt 
mondtak búcsút Muraköz földjének s mint 
most biztos forrásból értesülünk, a miksa- 
vári apácák is végleg itt hagyják helyüket 
s visszamennek vagy valamelyik horvátor
szági zárdába, ahová valók is, vagy pedig 
horvát iskolában folytatják szerzotesnői hiva
tásukat. Lapunk szerkesztőségéhez érkezett 
értesítés szerint a miksavári róm. kath. 
kántortanitói és tanítónői állásokra f. év 
szeptember hó 13-ig pályázat van hirdetve. 
Bővebb értesítés a «Néptanítók Lapjában», 
vagy a miksavári róm. kath. iskolaszéknél 
tudható meg. így tehát a miksavári apácák 
helyét rövidesen világi magyar "tanerők fog
lalják majd el. Minden tekintetben örven
dünk a beállott változásnak s hisszük, hogy 
a miksavári iskolaszék, —  okulva a mul- 
iakon, —  ezúttal tiszteletben tartja a ma
gyar népoktatási törvényeket s azoknak 
minden tekintetben érvényt is fog szerezni

—  Az Alsódomborui önkéntes Tűzoltó 
ügylet f. hó 2 2 -én tartott nyári mulatsága 
—  dacára a kedvezőtlen időnek —  igen jól
ikerült. Belépti díjon felülfizettek: Alsó- 

dnmborui Hirschler Miksa 19 K, Hirschler 
Klek és Rezső 8  K, dr. Braun Nándor, 
Königsberger Alfréd 4— 4 K, Vlasies Rókus 
Kotor, Stefics István, Szenes Károly Kolozs
vár, Igrec Ilona, Szegő Izidor 2— 2 K, dr. 
Szabó Zsigmond Perlak, dr. Pichler Gyula 
IVrlak, Miszer Ráfáel, Cimermann Ferenc, 
Lubics Károly Zákány, Feszti Antal 1— 1 
K. Gsismesia Fábián 60 f, Bagyary János 
40 f, Ruszák János 20 f. A szíves adako
zóknak ezúton is köszönetét nyilvánítja az 
elnökség.

—  Talált pénz. F. hó 3-án d. u. 4 - 6  
óra között a helybeli vasúti állomáson a 
perronon egy zsebkendőbe kötött 9 drb. 
• gykoronás ezüstpénz találtatott. Igazolt tu
lajdonosa a pénzt a Csáktornyái járás fő
szolgabírói hivatalánál átveheti.

—  Muraközi lótenyésztés fejlesztése. 
A  Zalavármegyei Gazdasági Egyesület a 
hidegvérű lótenyésztés fejlesztése érdekében 
az utóbbi időben programmjába foglalta a 
muraközi tenyésztők jutalmazását is, mely 
célból az egyesület legutóbbi közgyűlésén 
elhatározták a Muraközben, a kistenyésztök 
részére lókiállítás és díjazás rendezését. E 
díjazás szept. hó 21-én tartatik meg Csák
tornyán, a hires szenlilonai lóvásárt meg
előző napon, mely alkalommal 300, 200 és 
10 0  koronás tételekben 2600 korona állami

és egyesületi díj tog a  lótenyésztő és kiállító 
gazdáknak kiosztalni.

—  Eljegyzés. Herrnstein Béla csurgói 
füszerkereekedő eljegyezte Türk Szidónja 
kisasszonyt Nagykanizsáról.

—  Az önk. Tűzoltó-Egyesület köréből. 
A Csáktornyái önk. tűzoltó-egyesülH elöl
járósága t. hó 26-án Masztnak József főpa
rancsnok elnöksége alatt ülést tartott, ame
lyen az alábbi ügyek tárgyaltaltak. 1. Tróják 
György beteg tűzoltó egyleti tag részére 
segély címén 30 korona összeg szavaztatott 
meg. 2. Az elhalálozás, eltávozás, esetleg 
kiíépés által leapadt tűzolló egyleti pártoló- 
tagok számának szaporítása, illetve össze
írása céljából egy szükebb bizottság alakult 
meg, amelynek feladata leend az összeírást 
eszközölni. A bizottság tagjai : Masztnak 
József, Péntek Ernő, Bedics Ferenc, Kercsmár 
Nándor, Horváth István, Kristofics Károly, 
Hanzsel Béla és Sztrahunya József. 3. Ol
vastatott a zentai önk. tűzoltó-egylet 882/909. 
sz. átirata, mely szerint egy 4000 К ás 
tűzoltószertári felszerelésnek beszerzésére 
drbonkint 1 korona névértékű sorsjegyeket 
bocsájtolt ki, melyekből 9 drbot küld az 
egyletnek megvételre vagy eladásra. Az 
elöljárórág tekintettel az egylet nehéz anyagi j 
viszonyaira, a sorsjegyek megvételét vissza
veti, illetve azokat visszaküldeni határozta. 
4. A tapolcai önk. tűzoltó-egyesületnek, f. 
hó 22-én megtartott 40 éves jubileumára 
és zásZlószentelési ünnepélyére vonatkozó 
meghívóját —  tekintettel annak későn való 
érkezésére —  tárgytalannak tekintette.

—  TŰZ. F. hó 24-én éjfél körül Miksa
vár községben Kocián István kisbirtokos 
sertésóla kigyulladt, amelytől Kocián István 
lakóháza, istállója, Zsifkovics András gaz
dasági épületei, nemkülönben Puklavec 
Miklós több gazdasági eszközei leégtek. A 
kár mintegy 1684 korona. A leégett épüle
tek csak egy része volt biztosítva. A tűz
eset gyufával történt gondatlanságból szár
mazott

—  Elgázolt ŰÚ. Oletics Vince lapányi 
földmíves 3 éves Márton fiát megvadult 
lovai az udvaron annyira elgázolták, hogy 
a szerencsétlen gyermek néhány órai kínló
dás után f. hó 24-én meghalt.

—  Tánctanitás. Somogyi Jenő oki. 
tánctanitó a helybeli főszolgabírói hivataltól 
engedélyt nyert arra, hogy Csáktornyán, a 
«Zrínyi»-szálloda nagytermében I. évi aug. 
hó 23-tól három hónapra nyilvános tánc
tanítást gyakorolhasson.

—  Ifjú tolvaj. Kozják István 13 esz
tendős drávanagyfalusi lakos f. hó 1 0 -én 
Novak Antal ugyanottani lakostól 18— 20 
К körüli készpénzt ellopott. Az ifjú tolvaj a 
helyi büntető bíróságnak ieljelenletett.

—  Rendőri hírek. Safarics Miklós dele- 
jesi lakos kárára még a mull hó folyamán 
fia, Safarics István atyja pénzes tárcájából 
1 drb. 2 0  koronás bankjegyet lopott el. 
Feljelentése a nagykanizsai kir. ügyészség
nél megtörtént. —  F. hó 17*én virradóra 
Vezják Vincéné kumessbergi (Stájerország) 
lakos kárára a Kercse hegyen levő záratlan 
vincellérház istállójából egy 8  éves fehér 
vörös tarka fejős tehén, egy 10  hónapos 
ugyanolyan szörö üsző borjú 230 koroua 
kár értékben ismereilen tettesek állal el 
lelt lopva. Az eddigi nyomozás még nem 
vezetett eredményre, további nyomozás fo
lyamatban van s az esel a kir. ügyészség
nek bejelentetett. —  Vampregcammer Klára 
ligetfalvi napszámosnő mull hó 19-én reg
gelre a vele vadházasságban élő Simonies 
Mátyás ternovesáki lakos kárára 29 korona

értékű ágyneműi, Özv. Cimmermann Ilona 
ugyanottani lakosnőtől pedig női ruhaneműt 
és 1080 kor. készpénzt ellopott. A tolvaj 
asszony a kir. ügyészségnek feljelentetetett.

-г: Talált zsebóra. Detoni György előbb 
drávavásárhelyi, jelenleg saloveci (Stájeror
szág) lakos a polsztrau— drávamagyaródi 
törvényhatósági úton 1 drb. egyfedelű ezüst 
órát talált ezüst lánccal. Igazolt tulajdonosa 
az órát Drávavásárhely község elöljáróságá
nál átveheti

—  Ittas ember fegyvere. Egyidőben, de 
külön-külön iddogáltak a közel múlt egyik 
napján a drávamagyaródi koicsmában 
Kernyák János miksavári gazda, Reiter Elek 
molnár és Márkus András erdőőr. Estefelé 
elindult a molnár és az erdőőr a korcsmá
ból, utánuk pedig mintegy 15— 20 lépésnyi 
távolságból Kernyák haladt. Midőn Reiter és 
Márkus pár perc múlva átlépték a horvát 
határt, Márkus leakasztotta válláról dupla
csövű puskáját, megtöltötte azt és hirtelen 
megfordulva Kernyákra lőtt s ezt jobb 
kezefején és combján találva, súlyosan meg
sebesítette. Márkus a merénylet után elfutott 
s elmenekült Horvátországba, ahol nyomta
lanul eltűnt. Az eset tanúi azt mondják, 
hogy Márkus néhány percei azelőtt, hogy 
Kernyákra lőtt, töltött fegyverét egy pász
torra fogta, de azt nem lőtte meg. Bizonyos, 
hogy ittasságában követte el a nekivadult 
erdőkerülő a merényletet, mely könnyen 
halállal végződhetett volna.

—  önérzet és alkohol. F. hó 19-én 
éjjel pontban éjiéikor iszonyatos dörömbölés 
verte fel álmából Tersztenyák Flóriánt a 
Stridóvár melletti Farkashegyen levő laká
sán. Reick János suhancgyerek volt a han
gos látogató, aki mindenáron Tersztenyák 
fiát akarta késő éjjel megtalálni. «Hol a 
Jóska, én számolni akarok vele !» —  szólt 
a nyugimából felzavart emberhez. Terszte
nyák haragosan kiszólt az ablakon és távo
zásra szólította fel a lármás éjjeli látogatót. 
De a zajra felébredt az istálló padlásán 
alvó fiú és onnan lejőve, apjával együtt 
kiment a ház elé, hogy Reicket távozásra 
bírják. Ez azonban csak még ingerültebb 
lett a fiú láttára, —  és töltött fegyverét 
lógta az apára és fiára. —  Ezeknek sikerült 
még jókor bemenekülnt a házba, melynek 
ajtaját gondosan elzárták. Reick utánuk 
igyekezett menni, de a bezárt ajtón bejutni 
nem tudott, miié ismét a házon kívül került 
és belelőtt a salugáteres ablakba. Szerencse, 
hogy az ablakon erősfából való salugáter 
volt s a golyó igy a fába megakadt, külön
ben Tersztenyák nejét találta volna, aki a 
lövés pillanatában az ablak résein nézett 
ki. Reicket másnap korán reggel elfogták a 
csendőrök és akkor kiderüli, hogy azért 
követte el meggondolatlan tettét, mert előző 
nap délután együtt iddogáltak Tersztenyák 
Jóskával egy pincében s midőn innen haza
felé tartottak, jókedvükben birkózni kezdtek 
és akkor Tersztenyák Jóska többször le
gyűrte a földre. Ez sértette önérzetét, melyet 
az alkohol annyira fokozott, hogy véreng
zéstől sem riadt vissza, csakhogy képzelt 
megszégyenítését megtorolja. Reick ellen a 
járásbíróság eljárást indított.

A bornyilvántartási nyomtat- 
ványok kaphatók Strausz Sán
dor könyvnyomdájában Csáktornyán
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MEDIIMURIE
horvatskom i magjarakom jeziku izlazeöi druitveni, znanstveoi i povuöljivt list za puk 
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IadataU i vUatnik

S T R A U S Z  S Á N D O R .

Deneánja Magjarska.

Naái Medjimurci budu nam zahvalni, 
ako jim pokaZemo kip deneSnje Magjarske. 
Naravski né vu politickom stanju, nego vu 
kulturnom i gospodarstvenom stanju.

Kaj se Skolah tide, vu tém pogledu 
smo zadnji 10 Íjét, a osobito ppd zadnje 
dvé Ijeta jako napreduvali. Ali i vezda jóé 
ima mesta, gde néma Skole, gde su deca 
brez navuka. I vu naáim Megjimurju je joS 
mnogo i mnogo treba Ciniti. Tu je vu bli- 
zini Zalaujvár, Búzás, Mártán, a kaj bi on- 
da rekli od onih mestah, gde déte célo Ijeto 
nevidi Skolu.

Jako je blaZena stvar da sada deca 
zabadav dobiju knjige vu Skoli.

Za zaostalo decu su se internati dali 
zazidati i siromaSna, ostavljena deca budu 
vu takvim mesti odgojena a onda iz Skola- 
na. Orsag se dakle jako brini za to, da 
bude narod prosvetlen, da do navuka do 
one BoZje iskre svaki dojde.

ViSeSe Skole su vu Magjarskoj brez 
prigovora, mnoge su joS znameniteSe как 
kője su stranjskih zemljah, za svaku zna- 
nost imamo znanca, te su mnogi i po celim 
svétu poznati.

Za Skolom budemo se malo bavili i 
gospodarstvom. Vu tém pogledu je vu veli- 
kim koraku napré iSel magjarski narod.

Vu orsagu ima mnogo gospodarstvenih 
Skolah. gde se mladi gazdi navéiju po naj- 
noveSem gospodariti. Vu ovu ákolu se pri- 
mljeju od 17 Ijeta takvi mladiói, koji su

joS neoZenjeni. Vu toj Skoli su dvé Ijeta 
te se svakojakvo gospodarstvo vuéiju né 
samo iz knjige nego i iz prakse, toj est mo- 
raju delati, orati kopati i t. d. Jako mnogo 
se mladiCov primi zabadav vu ovu Skolu. 
Dobro bi bilo ako bi iz Medjimurja jih ne- 
koliko islo, da se navCiju redovito gospo
dariti.

Zvun toga se minister poljodelstva jako 
trsi da narodu Cim viáe zemlje daje na 
prodaju tak da orsag pokupi od grofov ili 
od drugih velikaSov velika imanja a zatem 
to za fal cénu, mekotu po 200—300 fo- 
rinti proda siromaSkim ljudem na isplaéan- 
je. Так je veC minister céla sela napravil i 
joS dén dénes se trsi da Cim vise siroma- 
kov, poátenih ljudih dojde do zemlje. Gos
podarstvo vu Magjarskoj je toliko na glasu, 
da ga dojdu iz daleka svéta gledat znanci 
i vuCit se od magjarov.

Vu najnoveSe vréme se vnogo fabri- 
kah diZe, kője su takaj na hasén narodu. 
Jer onaj siromak, koji néma zemlje, more 
si vu fabriki najti svakdaSnji kruh. Dénes i 
magjarska industrija raste, pomnoZava se, 
tak da za nekoje vréme budu fabrike dosta 
materijala napravile za nas, te nebudemo 
morali iti vu stranjsku zemlju po robu. — 
Fabrike izradiju ono, kaj zemlja rodi, te kaj 
CloveCanstvo nepotroSi za svoj ZiveS. — To 
je Zalostno da mi vu Medjimurju nemoremo 
nikakre fabrike dobiti a to je zato. da se 
mi izvrstno znamo pogajati. Ako tko dojde 
к nam pák nas moli za mesto, gde bi fab- 

i riku napravil, mi bi mu radi koZu ogubili 
i pogajamo se tak dugó, dók sam od sebe

nepobegne fabrikant Csáktornya varaá bi 
dénes imel jednu fabriku za tkanje i t. d. 
da se nebi toliko znali pogajati. — Ali opet 
i to je istina, da vu Csáktornyi ima puno 
bogataáov, koji bi mogli nekaj napraviti, ali 
neéeju.

Drugo, kaj je na veliku hasén narodu, 
je  Zeljeznica. Na jezere i jezere ali i na 
milijone hasna donese dénes Zeljeznica or
sagu. Dénes je magjarska Zeljeznica glaso- 
vita. Iz same Budapesté skorom na 20 stra- 
ni vodi Zeljeznica. Med ovimi je jedna od 
naj znameniteSih ona, koja vodi к morju 
vu Fiumu. Na ovoj Zeljeznici, jer se je pre- 
tesnom naSla, budu joS jeden par Sinjah 
metnuli od Budapesté vu Fiumu, ili budu 
povekSali vicinalne Zeljeznice, kője prama 
Fiumi vodiju. Ako bude tak, onda bude iz 
nőve Balatonske Zeljeznice izpeljana na 
lendavsku Zeljeznicu, te bude lendavska po- 
vekáana, jakáe Sínje bude dobila, ravno tak 
i zagorska Zeljeznica do Zagreba a iz Zag- 
reba opet po jednoj maloj ali onda povek- 
Sanoj Zeljeznici isla druga Zeljeznica do Fi
ume na morje.

Na morje, to je dénes naáa reő. Na 
morju ima Magjarska straSno blaga. Njéne 
ladje po célim svétu voziiu robu. Na sto- 
tinu i stotinu ima ladjah na morju Magjar- 
ka. Zvun toga i naDunavi na Tisi Dravi od 
Barcsa vnogo ladjah (gőzhajó) hódi, kője 
voziju robu tijam do Crnoga morju.

Dénes je Magjarska na tém stupanju 
da opet velika, znamenila postane, как je  
bila vu vreme Mátyása kralja kada je nje- 
zino bogatstvo doálo gledati jezero i jezero

Dvie svieée.

Doricá i Ivek bili su negda u svojoj 
farnoj cirkvi VratiSineCkoj, istog dana zajed- 
no к prvoj presvetoj priCesti is ii ; obodvoje 
su skupa stupali к velikomu oltani, za da 
onda polag tadanjeg obióaja, kakti predstav- 
nici ostalih prvopriCestnikah, zavieru sv. 
krsta opetovano glasno ponove.

Svako diete je u ruki drZalo debelu 
voStenu svieCu, koja je  bila bielim cvietjem 
i dugim sVilenim bieljm pantlekom naki- 
őena. Svietlo i veselo je piámén sukljal na 
obodvih svieóah, i tako neokolano éislo, 
как goder je bila éista vieraeu srdcih pr- 
voprióestnikah.

Как se to éeSóe sbiva, da se dieca, 
koja su onda i onda prvi krat zajedno к 
etolu bo^jemu pristupila, poslie u stanovi- 
toj svojoj dobi po svietu razidu. Jedni otidu 
u Skolu u varas, drugi u meStriju te pos-

tanu meStri, niekoje dievojke se otidu uéit 
Sivat a druge jednostavno u varas sluSit.

Pák tako se je i sa Ivánom dogodilo. 
1 on je otiSel u meStriju u varas, a onda 
u sviet, da si svoje znanje nadopuni i pos
tane majstor kakov ima biti. — Sada se 
je povrnul u domovinu i otvoril je onde 
samostalno svoju meStriju. Ali mati njego- 
va, koja mu je kuéne poslove obavljala, 
bila je boleádjiva, pák nije mogla svikam 
dospieti. Ona ga je anda silila, da u kuéu 
dopelja miadu majstoricu, koja őe staricu 
boijeíljivu, svojimi mladimi srlami izmieniti.

Anda se je Ivan moral Äeniti i njegov 
izbor padne na Doricu, koja je Snjim za
jedno, joS как diete, prvopriéestnom svie- 
öom u ruki pred velikim oltárom zavieru 
sv. krsta ponovila i koja se je  do danas u 
liepu dievojku razvila, te koju riese sve 
vrline, kője u obée dievojku riesiti mogu, 
как su to: bogoljubnost, mertuöljivost, mar-

Ijivost i delavnost, a skojimi se vrlinami u 
kuéi dade raéunati i na dobru kuCanicu 
iliti gazdaricu. a po torn i na sretni zakonski 
staliS zakljuCiti.

I ovak su Dorica i Ivek opet zajedno 
kleéali pred onim istim oltárom, pred ko 
jim su как dieca prije prve svete pridesti, 
zaviet sv. krsta opetovali. Ali sada su doSli, 
da kakti odrasli mladenci svoj vez srdcah 
utemelje i ga po cirkvi dadu blagosloviti, а 
plamen ljubavi dviuh srdcah se sjedini u 
jedno, как plamen onih dvitth svieöah, ako 
se skupa metnu. Sveéenik im je ruke skupa 
metnul, Stolom ometal, biagoslovil i oni su 
postali muÉ i Zena.

Mlada Zena doSavSa u svoj novi dom 
liepo je uredila i namiestila obodve prvopri- 
óestne svieóe, kője su za uspomenu na naj- 
liepSi dan Zivota, najrne na prvu svetu pri
ces! spravljene bile. Qna je nje metnula u 

; dva sreberne svieCnjake, koje je od svoje
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stranjskih. Da je jaka, to je pokarala proäle 
zime, kada je  za Bosnu samo njezina refi 
vagnula i samo pred magjarskim defiki su 
se prestraäili srbi.

Budimu dakle verni sini ove lepe Mag- 
jarske domo vine, koja ako bilde Cieta slo- 
bodna od ranah, koje su joj zavdali susedi, 
bude i nas prigrlila kakti svoju milu defiicu 
pod svoja krila.

Daj bog da se toga do2ivimo!

K A J  JE  NO VO G A  ?

—  Z norlje se je obesil. V Magyar-
kanizsi je Terhes István marti defiec s svo- 
jirni joá mlajSimi brati na nahiije odiSel i 
da ove prestraSi, napravi vozla na jedhu 
tarn visefiu vojku pak se samo onak znorije 
na Sinjak pomekne. Da su ga mlajái brati 
ovak v pogibeljt vidli, be2iju doli i roditelji 
su odmah na nahizj'e skofiifi, nego vefi su 
об mogli defiecu pomofii, vefi je mrtev bil.

—  Orloff Petra iivana su vloviti. 
V Zürichü, vu Svajcarskoj su vloyili Orloff 
Petra 2ivana, átéri je pred par dni vu Fi- 
umi s dvema drugimi 2ivani banka porobil 
l bankdirektora strelil. Ravno se je na cug 
átei sesti, da ga je Bariba redarski Cinovnik 
i dvema tajnimi redari prijel. Ve samo je- 
dan 2ivan Spektor Ferenc ni doáel joá vu 
ruke. Za kratek fias i njega vloviju.

—  Na reit odsudjeni bogataéi. 
Lessner Samu i Lessner Lajos su jako fal 
mogli trftiti i lilrati vino, ar su ga delali. 
Так fal su ga trfcili, da niáfie ni mogel svoje 
dobro vino po céhi prodati. Nego ipák su 
se vlovili: Alsólendavski főszolgabíró je 
»bedva na reát odsudil. Nego na apellaciju 

je befügyminister Lessner Samua, gledefi da 
je on starec samo na 200 К Strófái, Less
ner Lajosa pak na 10 dni reSta. Qdsudjerii 
i/'ssner Lajos je vuni vu Austriji i segurno 
iebude na skörorn dlmo doáel, da ga nebí 

zaprli. Za 5 let ga veC nemreju zapreti. Так 
je napravil pred par let Engel vu Pefiuhu. 
To sú bogataSi, mílijone imaju, pak ibia 
duáu svét vara ti i za drage peneze vodu, 
pak fiemera lt2íti. Gllge, ne reát za takve 
fcivane!

kume kakti vienfiani dar dobiia, te je nje 
:-ostavila na policu vrh kipa bla2ene Device 
Marije, i poáto je obodvie za kratko vrieme 
u2gala, pozvala je svoga mladoga mu2a, 

da klekno pred kipom sa u2ganimi sviefiami, 
gde su si onda medjusobno riefi zadali: Mi 
i naáa kufia huöemu uviek Gospodinu slu- 
fciti le ga molimo, da nas u tóm pomogne 
i blagoslovi. A zatim su opet sviefie bile 
ugaáene.

Tefiajem godinak obdaril je Bog ove 
poboÉne roditelje sa óetvero diece, i kada 
ьи óva dieca poslie jedan za drugim od 
prve svete prifiesti iz cirkve domov dohad- 
jala. vuÄgala je sretna mati ova dvie pos- 
vefiene sviefie na kratko vrieme, te je svaki 
krat sa prvoprifiestnikom svojim, pred kipom 
i vu2ganemi sviefiami klefiefi sebe i diete 
preporufiala milosti bla2ene Dievice Marije.

Vrieme je prehadjalo, voátene sviefie 
prije biele, postajale su sive a kasnije i 
mutno 2ute, ali su zato uviek stajale na 
svorn fiastnom miestu nad svetem kipom, 
takodjir vienfianim darom od 2enininog 
vujca, jednog patra iz kloátra nedalekog 
varaáa. Ovde su su oni do2iveli svaáta. kaj 
je veselo i 2alostno preko obitelji proálo, 
a ove dvie sviefie su bili svega sviedoki. |

—  Stukova kuglja je poőila. Na
székelyföldvarskom hataru kraj Nagyszebena 
se je velika nesreőa pripetila. Kanoniri su 
muStru imeli. Da je takva mustra, onda je 
prepovedano, da bi áto na onu okolicu, gdé 
strélaju iáéi. Jeden Székely István zvani bé
res je ipák iáéi tam, gdé je jednoga árap- 
nela, jédnu iz Stuka vun streljenu nabítu 
kuglu naáel, Stem je Stel razpraviti, da ju 
pogledne, как znuter zgledi. Nego kugla je 
pofiila i nesrefinoga defika na falaté raztr- 
gala. Mrtvo télo su ran drugi den naáti sol- 
dati, átéri su na muátru vun rukovati.

—  Potres v Japanu. Veliki potres 
je bii vu Japanu. Na Velikoj okolici su se 
uniátila sela i varaái. Kuliko Ijudi je vu- 
mflo joá ni mofii znati, ar tak telegrafi i 
Zeleznice su se na velikom falatu uniátili. 
V Japanu je gustopűt potres.

—  Od velike vruéine pijan. V Bu
dapesti na Margitmostu je jako prestraáil 
Ijudstvo jeden Martos István zvani, 36 lét 
stari filovek, átéri se je tarn na mostu po
fid rezpravljati, opravu Sírom hitil na ljude 
i gori splazil na ogradu. da v Dunaj skofii. 
Ze sve mofii je vikal: »Vrufie je, kupati se 
oCem!« Ljudi su ga prijeli i jeden redarga 
je na redarstvo spravil, gdé su vidli, da 
néje bedast, nego pijan. Dok se je stréznil 
je zaprt bil, potlam su ga pustili vun.

—  Sv. otec papa se peljal na au- 
tomobilu. Iz Rima piSeju, da se je sv. 
otec papa 14-ga ovoga meseca prviput pel
jal na onom automobilu, Steroga mu je je
den amerikanski bogataS daruval.

—  Ogenj. V Méra (Kolozsm.) obfiini 
je v nedelju odvefier veliki ogenj bil. 55 
hi2 je zgorelo i dva fnu2i su nulri zgoreli. 
Obfiinska Spricalka ni bila v redu, nikaj su 
ju né mogli nucali, i dók su iz susedstva 
s Spricalkami tam doáli, vefi je sve v ognju 
bilo.

Vu Felsőrőce (Ungm.) zvanoj obfiini je 
14-ga bil veliki ogenj. Deca su se igrala vu 
Skednju s áibicami i ovak se je ogenj pri- 
petil. 80 numerov je v obfiini i zmed ovi 
je 70 hi2 fiislo zgorelo. Ljudi su ravno na
polj u bili i ovak su malo mogli obraniti. К 
lomü zdenci si su né imeli vode, niti nikve 
tekufie vode, ili mlake ni vu selu. S .e  silje

Svaki prijatelj i prijateljica obitelji su znali 
cielu poviest tih dvijuh sviefiah.

Kfii Klara i sin Karol, najstarija dieca 
toga para, ved su se oddielili od roditeljske 
kude, te su si vlastitu kuhinju utemeljili. 
AH u to si prokrfii nesmiljeni smrt put u 
liepi mir ove pobo2ne obitelji.

Otac obitelji Ivan je Ie2al na smrtnoj 
postelji. Drhöufiimi rukami je mati Dorica 
vuígala svoje posvefietie sviede, koje su 
mnogobrojnem sretnim uram svietile; one 
su sad imale zadnju i najteéu uru prvog u 
viefinost odhadjajufieg razsvietiti. Suznemi 
ofimi metnula je Zalostna íena umirajufiemu 
rnuZu, njegovu sviedu u mrzlu ruku, dofiim 
je drugu sama drZala te hliktajud smrtne 
molitve molila. Joá jednom krstna zaviera 
— a onda je ugasnula voljko svietlost nje- 
govog 2ivota как i svietlost njegove prvo- 
pridestne sviefie, koju je  Dorica od sad joS 
védőm ljubavju, kakti uspomenu pred ofimi 
imala.

Vefi su ju okruZavali vnukeki, kojih 
vesela igra je njezine slare dane razveselji- 
vala. A ktomu je joá majka Dorica doíivela 
veliku srefiu, koju je njezin dragi pokojni 
mu2 takodjer si 2elel ali ju nije doZivel: 
njezin sin Petar zadobil je  u Rimu sveti

kaj su joS vu kozlica imeli, krma sve je 
zgorelo. Vu veliku nevölju su prepali.

frajte dopustiti, da vám se deca na 
grunt shajaju. Itak se neöeju v hi2i, ili tam 
gdé su vám pred ofii’ma igrati, nego gdé na 
vrtu za ákednjom, ili v pármi i ovak vas 
moreju vu najvekflu nesrefiu natirjti. Ako 
denes ne, lehko zutra; ako Tetős ne, lehku 
kletu. Veliko pajdaStvo naj némaju deca. 
Za ti kraj je ákola i ovodá; tam su pod 
pazljivostjom, tam se slobodno igraju.

—  Muha joj smrt zrokuvala. 
Schmelbach Béla StacijonSefa 18 lét slara 
Margit zvana kfier vu Ebszönyu je poleg 
neizmerno straSnoga dogodjaja morala vu- 
mreti. Med tem, как se je ha glas spomi- 
nala, joj se je nad zube v gigu muha za- 
letela, i nésu joj mogli fletno pomofii, tam 
pred svojimi roditelji na nieslu se je za- 
duSila.

—  V fadicu su se skrili. Jednoga 2e- 
leznifikoga Cinovnika tri {defied su se igrali 
s jednim drugim defiecom. Najrajái se mala 
deca skrivanje igraju. I ovi tri defied su se 
pred pajdaáom v jednu veliku laicu skrili 
i pokriva su na se potegnuli, átéri se je 
zaklopil i nikvu lormu su si ni znali po
mofii. Zaduáili su se v laid.

—  Strains vrucina vu Talijan- 
skoj. V Talijanskoj je vefi par dni straána 
vrufiina. Cmovnike i slu2benike su s kan- 
cellarijov odpustili, ar nésu mogli delali zbog 
velike vrufiine.

—  Velika nesreéa se je pripetila s 
jednim automobilom átéri je s Parisa v Ma- 
rienbad iSel med Landstuhl i Kudsbach zva- 
nom obfiinom. Vtekal se je s cugom, i da 
je tak jako letel zaletel se je vu jedno sto- 
jefie drévo, masina, automobil se razletel 
benzin se vu2gal. Dvé gospe, jedna herce- 
govica i jedna grofica su se smrtno pobile 
tri druge gospe i dva gosponi su takaj ja 
ko pfezfrani postali. Vu ápitalj su je spra- 
vili. — ,Uí ' '

—  Nesreéa na Garda zva nőm je- 
zeru. Na cuná se je Síelő jedno dru2tvo 
u gornjoj Talijanskoj po Garda zvanom je- 
zeru vóziti, nego nesrefia se pripelila; fiun 
je bil stari, vés spokrpani, ni mogel 7 ljudi 
dr2ati. Komaj su se odfíravili po vodi, fiún

red te |e fiital u svojem rodnom miestu 
prvu svetu meSu.

Dok je mati Dorica u cirkvi Bogu hva- 
lila, za miloSfiu, koju je njezinomu sinu 
podelil, gorele su sviefie dortia i sve na 
manje i manje izginjavala na diku bo2ju i 
prefiiste DieVice.

A kad se je poslie niekog vriemena i 
najmladja kfierka Marica iz materinog na- 
rufiaja oddiellla, za da se tr opatifikom 
kloátru u slu2bu Gospodina za uviek prédá
dé i posveti, sviefie su opet na2gane sluáale 
materin »MagniScat«, valjda posliednji, jer 
как goder su sviefie isle sve na ni2e i ni2e, 
pribli2aval se je i matere Dore 2ivot, koj je  
bil za cielu svoje traianje tako liepi, svoje- 
mu vgasnutju. Kad se je od svoje kfierke 
díelila, je rekla:

»To je sve jedno, gde goder sviefia 
2rtve gori, samo ako u slu2bi Gospodina 
gori i sve manja i manja postaje!«

To se je i iz njezinog vlastitog 2ivota 
videlo. Ona je sa svojim pokojnim mu2em 
zajedno riefii izpunila, koje su bile u pro- 
defitvu njihove prve svete prifiesti izrefiene: 
»Budi vieran do smrti!«

A njihove sviefie, koje su njim istom 
prigodom gorefie u ruke dane, za znak gorufie



je podel praskati, zadno mu se je odkolilo —  Ruska nevolja. V u  nesrefinoj nego nésu mu mogli na рошос üi. V  jutro 
i nutri sededi su vu vodu pocureli. Zvun Ruskoj je stalen Makov beteg. Uvék ditamo su marinari dvoje mrtvo télo vun potegnuli
hajoSa, ei je je bil dun su se svi vlopili. svako leto i kroz célo leto, da je tam kuga, iz mórja.

— Luftbaloni posud. Ved se sko- glad, tífusz, vezda pák kolera. Lji dstvo je — Nesreda na zeljeznici. Blizu
rom tak peljaju vu zraku na takvi maSini marljivo, poboíno, nego jako nerazumno, Budapesté su svigdé dupliSni glaizi. Öve 
I na luftbaloni, как i po zemlji na kodiji, nevudljivo, zbog toga se niti ne razmi proli dneve se je ovdi nesreda pripetila. Jeden 
na motori. Uvék je moéi öitati, da tu ili tam takvim betegom braniti, nede se, nezna se cug je s glaiza vun zletel. Fischer Péter 
su ljudi pomogli, da su mogli s luftbalona duvati. Drugi orsagi okoli uvék moraju jako vonatvezető je vumrl, tri drugi sluZbeniki 
vun stati. Masina ona sama lehko postoji, paziti, da nebi как öve betege od onud in- su takaj jako spobiti. NesreCa se je tak 
tője na zemlju stane, nego lultbalona je po- portirali, prék donesli. pripetila, da s jednoga cuga, Steri je po
trebno poprijeti, za voZa, Stera iz od zgora Nego joS nekSa nevolja je tarn, od Stere drugom glajzu iSel, je na oy glajz jeden 
doli pustiju zadrZati i dőli potegnuti. MaSi- se nemreju drugi orsagi okoli zadosta Cu- Zeleznidki biciklin opal. MaSinista je né spa
ne, i takvi luftbaloni Stere je moéi ravnati vall U Ruskoj je straSno pogibeljno Zivle- zil biciklina, néje zastavil maSinu, Stera je 
se tam peljaju pozraku, kam se odeju, i nje. Stanovniki su nigdar ne segurni zbog zbog toga iz Sinjov vun skodila.
proti vetru. Nego takvi luftbaloni, Stere ni svojega Zivlenja, nigdar nezna niSde, Sto je —  Spiritus. Ved skorom pri svakoj
módi ravnati, Stere ne tira motor, öve ve- malo bolje odprti, ili razumniji, gda te ga hiZi na Spiritusu, Snellsidaru topiju hranu.
tér tira, i tarn letiju, kam veter drZi. Da zapreti i odsuditi. Zato na jezera ljudstva Dobro je, ako sama gazdarica s tém barade, 
odeju dőli stati s takvi luftbalonov, как smo skodi ili otide vun s onoga orsaga, navadno Za decu je to velika pogibel. A r ako .se 
predi rekli, vuZa pustiju dőli, i ljudi ki su prez penez, prez svega, pák se vu drugi Spiritus zbog nepazljivosti razléje, dalje gori 
ravno tam, teZaki v polju ili Stogod su na orsagi na susedstvu nastaniju. Ovi nesredni, p0 nakli i drugud kud se razleje. Pogibelj- 
pomod, i potegneju dőli luftbalona. Ako bi Steri navadno si r ime preobrneju, su ne- n iji je od petróleuma. Vu Cegléd-Bercelu je 
morti i ta Stel takov lufibalon dőli stati, volja i najvekSa kaStiga ovim orsagom. Ne- jeden dedec, za menjöega svojega brata pol- 
budite ovim putnikom na. pomod. Blizu vudljivo, nerazumno ljudstvo, krade, vkanjuje drugo lelő staroga lveka Stel na Spiritusu 
SzenteSa su takaj teZaki prijeli i dőli po- i dostputi как se je to i ve vu F ium i pri- teha stopiti, nego v nepazljivosti si je ov 
tegnuli jednoga soldadkoga lultbalona Steri petilo, kolje. mali dedec gorudega Spiritusa po sebi raz-
se je zbog velikoga vetra moral doli spus- Pak to bude tak dugó Irpelo, dog god lejal i tak se zgorel, da je vu tom siroma- 
titi. Na luftbalonu su oflciri putuvali. bude absolutizam vu tom orsagu. Ve je sa- cec vumrl.

—  Cemerno meso su jeli. Vu Fü- mo jedini ov orsag vu céloj Europi, gdé je —  Nesreca na Dunaju. Tri dam-
zesgyarmat zvanoj obdini je duda ljudi zbe- j°5 absolutizam. Nego ved i tu ga iz straS- siftski sluZbeniki: Pap Elemér, Győry Zalán 
teZalo, ar su od beteZnoga marSete meso nom borbom moreju zdrZati. Ove prvo pol j Kring Antal su se pri Baziaáu na dünn 
jeli. Do Iridest! ljudi leziju beteZni Slerim su yeC 739 ljudi na srnrt odsudili i peljali. Ravno  vu ovom vremenu je doSei
skorom nebude modi pomodi. zmed koji su 347 taki skondali. StraSan or- jz OrSove jeden damöift. Ovi su si svoj dun

—  Buna zbog kolere. Vu Ruskoj sa8 Je to I Zato beZi ljudstvo vun od onud Za darnSift privezali. Zabadava je zapovednik
na Talabak zvanom otoku su puntari ljud- ■ °Vi*k se Siri ova nevolja, Stera je vekSa damSifta nje karai, рак je niti né Stel z 
stvo na krivi put napeljali, i veruvali su nesreda, как kuga, glad ili pák kolera. Ar mesta genuti, ovi su né Steli popustiti. Da
jim, da je jeden sveuCeliSdni dijak s jednim od betegov se mi ved moremo cuvati, nego se je damSift ipák genul, komaj se je malo
vraditeljom v zdenci vodu s kolerom otro- od takvoga nevoljnoga ljudstva ne. peljal, od veliki valov kaj je damSift delal
val. Dijaka i vraditelja je ljudstvo strasno —  Kuraina puca. Citamo, da se je Se je preobrnul dun i svi tri su vu vodu
zbilo a beteZnike su s barake, s Spitalja Mansfeld Charlotte iz svojega velikoga pu- opali. Sam o Kring je znal plavati, on je
odnesli. luvanja ve povrnula nazaj vu London. Kroz vun odplaval, ovi dva, dók su jim na po-

—  Veliki most se podrl, Vu Ame- célú Afriku od najjuZneSega mesta od Fok- m0d doSli ved su se vlopili.
riki se jedan veliki most podrl v onom hi- varosa, do Kairo je putuvala disto sama i — Masina je zjahala automobile
pu. da je ravno duda ljudi biio na njem. nejviSe peSice. Na Ijedne je isla po takvoj Vu lonjumó zvanom meslu vu Francoskoj
Cuda ljudi se pogubilo, duda je pjaziraoi. okolici gdé su joS takvi ljudi, Steri su joS ravno na onom mestu, gdé se je na Zelez-

— Viher je podrl turnq. ,Vu Schö- nigdar né vidli béloga dloveka. Dakak, od nici pred par dni velika nesreda pripetila, 
nebergu vu NemSkoj je viher jednoga 85 nikve öivílizacije se joS tam né modi spo- je masina zjahala jednoga aulomobila, i 
melrov visokoga (urna podri, Poleg je rav- minati, disto nerazumno ljudstvo je to. Ova dva gospone Steri su se na automobilu pel 
no jeden cug idei, i túrén je zadnju kodiju srdena 2ena pripovéda, da ju nigdé nésu jali tak strgala, da njivo mrtvo télo ni modi 
dosegel, da se je zruSil. Jeden dlovek je vu banluvali kud je putuvala. Kam je doSla, bilo poznati.
mrl, viSe je  plezirani. cd kraja su se je joS bojali, nego potlam —  Automobil. N a automobilu su se

—  su se j°j raduvali v kolo ju zeli i koli nje jz Aszóda v BudapeStu peljali detiri sofőri,

ljubavi i vlernosli naprama pvresvétom áak- к о к Г п о а ы 'Г ы е п  ic '^ Z s a ^ d n e s e l " 1  "se S Í T ? “ ' Automobil je tak jako
ramentu bile чп nrimilne te чп zaviet i iz K°?a P° ’ Slen je * la8a odnesel’ da se letel, da je v Aszódu jednu puciku zgazil
punenjé* s  :  Jedna béla,.fena Prib!i£ave k njim. Najbolje Pucika je vmrla. S  automobilom su né ételi

su  isié sve n iíe  i n iíe  te su z r i Z U l e  u w 86 d<!' nad njein,m' épl íu li lasi' p09,ati' niti v BudaPeSt|. kam  su za " i 'mlГ  zginjavale u Ml88 Mansfield véli, da su svi ovi ljudi ki tolefonirali su ni ételi postati, nego ipák vu
smzDi uo.jwamovoj. tam u nutraénoj Afriki stanujeju lihi, mirni Váci ulici su morali postati ar njim je sfalil

véé m i i  1|ХсГГуч111ь г а Ы а т и Г 9’и £  1 8VakÍ PU‘ cÍk Se V naj? kSo1 9ÍgurSíini benzin. Tu su je prijeli i éteri je aulomobilaved mali laladec sv edah, zap amtili su joS more Cuhtl Svakojadke hude rédi, kaj je za yodil, Entinger Antala su zanrli
jedan krat svietlo i veselo, kada je jedne ove iillfie i7 knii  тпл; л;.я1: ip чятп ’ T Í I ,  i  d j “ P-
vederi siedi sveStenik izDovednik sa BoZan- oveA1IJUde ,z kn,f  modi dilati, je samo —  Ogenj. Vu Budapesti se je 22-ga
stvom u sobu Dore stupil za da iu na da- o? q5 i en\  Pripovesl 0 ya ku![aÄda puca Je Í utro rano Gschwindt-Spiritus-fabrika vuZgala
siyom  u sopu uore stupil za aa ju na aa 218 dm bila na putu kroz Afriku. i makar su ocniocasci i teZaki marliivo de-
leki put pnpravi 1 duSu joj tielom boZ im _  H a m o k s e ie f lo r u h n u l  n a H e e u  PiaKf1r ,8U °8nJ°gasci ' mzaki marljivo ue 
nahrani ier ie starira ved na mhii arnba " * m o K  ее je р о ги П П Ш  na decu. lall 1 fletno na mestu bili, ipák je ogenj
staiala ’ J J 1 C Ь 8 Ь V Budapesti, gdé teZadke hiZe zidaju, su se velikoga kvara zrokuval. Kvara je do 80—

Sviede su ovomu velikomu dinu ioS deCa ,8ГА1а Vd i edn°i grabi odkud hamoka 100,000 korun. Zmed srdeni i batrivi og-ö\iece su ovomu velikomu cinu jós vun meCe}u. Deca su se od brige tam igrala, nioaascov i teZakov neSteri яп че obcoreli
jednom nebeskom svietlostju zasvietile, a kad ( na iedeimut se Doruhne na nii hamnk «  Л  1lezaKov nesteri su se oDgoreii.
Doslie dina dnSa i zivnt iz ПпНппая Heia и jeaeiipui se porunne na nji namok i VekSa nesreda se ni pripetila.poslie dina duSa 1 nvot iz Dorinoga tielau sve Cetiri  ̂ je zasipa| j)va teiaki su od. _  g  . kolere 1 vu Niuhdi
viednost odletela, hitile su sviede joS jednom mai, snaz,i| печге^п lakai iz hliza чоМяН i u*- DU«  f D0^ KOlere* 1 Vl* iNmnci svoie vadnie trake na mirnn lire nreminule j 1 ®paz nesrecu, lakaj iz Dliza soidati 1 obdini vu Ruskoj se je nerazumljivo, be-svoje /adnje trake na mirno lice preminule. odmah su poCell kopali neg0 deca su se dasto liudslvo dalo kroz n.intare nacovoriliBadava su se svojimi traki Irudile íslo 0Z1- nod hamokom zadns.la Пя чп ie лНкппяМ »jucisivo űaio kroz puntare nagovoriu,
veti te чп konadno niihnvi tmdni i izne р0° ndmokom zaduál,a; Ua ®u .Je 0«K°pan, steri Ijudalvo na bedasti nádin privabiju.veti te su Konacno njmovi trudn t izne- veC 8U 8| Cetin mrlvi bi|i n  ,él slari de. belezne si v l.izn zaklenein nak
mogli stenji и isto vrieme na stranu se íec ;e ;0á îv bil da su ca vun noteonuli . ? 2 n , 2U zak,eneJu’ paknaannii i _ ucasnuli CGC 08 * v D ’ üa su ga VUn P°le8nul,i je tam ostaviju. Doktori moraja sami dati

U  sobi jako je 'b i la  duha, kak da je " Г " 68,“ " ,U m°glÍ POmOC,’ P°l 'am íe ' °dPlratÍ- odklepali vrata- "ego  v hiéi navad-
isti hip sluéba boéja dovréena i svieée ugas- _  Ve.iki wiher moriu N„ moriI1 "°. vfc ,rnr‘ve "»idejű. I to napraviju ovi
nute. Tama je viadala, как da je i ovde kra, Francu'kl ,e т̂о^исГие^епt i l  ljud\ ,da bete*ne 9 Pelrolcumom,
eluzba boíja dovréena, -  a tako je bilo. her bd é en íe Cuda damá n o l  un V  8 kalra,*V°m .( terom) tli s teljenom smolom

ner du , sieri je duda damsittov umsiil. V polejeju. Projdudi tjeden je vu tom selu 38
Em. Kollay. Bre8t zvanl varaS su kak Iе Jed«n, |judi vm rlo v koleri.

--------------- I damSift lurt daval signala, da je v pogibelji _________



1 6  í
МИМММШМММИММШММ1I MM állal képviselt kiskorú Sziernád Marin, Iván, közbejöttével megtartandó nyilvános bírói

HnrHnelaHá< István, József lapányi lakos végrehajtást árverésen eladatni fog.
szenvedett elleni 51 kor. 40 till, hátralékos Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 

UJ és használt ajtós és ajtőnélkiil/ tőke s jár. iránti végrehajtási ügyében az ár- melynek '/,-nél alacsonyabb áron a 105/b
boros, szeszes, káposztás és gazda- verést az 1881. IX l.-cikk 144, 146 §§-ai hrsz. ingatlan, mig */*-nál alacsonyabb áron

t x r r  alapján elrendelte, minek folytán végrehaj- a* többi ingatlan el nem adható.
/е1Ше1екЛеУ1 le g o lc s ó b b a n  'szálút 51 kor. 4-0 Qll. hátralékos teke, Árverezni kívánók tartoznak a becsár

esetleg bizományba ad  ennek 1909. január 18-tól járó 5% kama- 10°/o-át készpénzben vagy óvadékképes pa-
. . .  . , tai, 13 kor. árv. kérelmi és a még felmerd- pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig

Bor- OS HorWOrpill Ш8Ш lendő költségekből álló követelése kielégítése 86kor. és 17 kor. 40 fill.
. . . . .  j  _ végett a nagykanizsai kir. törvényszék és Vevő amennyiben a kikiáltási árnál

Schwarcz ÍS Fabian Budapest Vili Erzsébet“ a Csáktornyái kir. járásbíróság területéhez magasabb ígéretet telt, köteles nyomban a 
bar»* QR Telefon 116—27. tartozó s a lapányi 231 sztkvben 4 hrsz. kikiáltási ár százaléka szerint megállapított
MJIUI űJ. ■ .....—' ingatlannak a kiskorú végrehajlást szenve- bánatpénzt az általa Ígért ugyanannyi szá-
Legolcsób beszerzési forráŝ  termelők és vi- detteket illető Va’öd része 1450 korona zalékáig kiegészíteni.

szontelárt sitók részére. becsáron Ha ezen kötelezettségének eleget nem
l 5 1 Közvetí tés d ijaztatik! 1909. éti szept. hó 23-lk napjának délelőtt 10 órakor tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az

■ ................ Lapány községházánál Wollák Rezső ügyv. árverésben mely haladéktalanul folytatandó
Prodaia h arava vagy helyettese közbejöttével megtartandó részt nem vehet.
r i u u a j a  u f l t f lv f l .  nyilvános árverésen eladalni fog. Vevő köteles a vételárt három egyenlő

Xove 1 rabljene baéve razne velléi- Megjegyeztetik, hogy a fonti árverés részletben, még pedig az első az árverés jog- 
не za transport 1 za podrum proda- дца| a |ар̂ Пу{ 231 ц/ ljk\ben С 1 alatt eiőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt,
iem° •• **Ц » *Ы Ь  özv. Sziernád József,,é szül Poszed, Ágnes * másodikat ugyanattól számítandó 45 nap

Komtstjonn ne zanne. lapányi lakos javára bekibelezett özvegyi a harmadikat ugyanattól 60 nap alatt,
-------- VELIKI IZBOR ! haszonélvezeli szolgalmi jog nem érintetik, winden egyes vételári részlet után az árve-

I*o voll ni „Intetniuvletl Kikiáltási ár a fentebb kitelt becsár rési ""P101 számított &•/, kamatokkal együtt 
melynek felénél alacsonyabb áron ezen az íirverési feltételekben meghatározott helyen

Mólja prilikä za POSiednike vinooraila le za ingatlan eladalni nem log. é8 módozatok szerint lefizetni. 618
* 1 1 I 1 • I s 0 Árverezni kívánók tartoznak a becsár Csáktornya, 1909. jun. 22.

Щ Ш  МСШ» 10%-át készpénzben vagy ovadékkepe» pa- -------------------------------------------------—
Schwarz i Fábián, Budapest VII. Pj*a“ô f ttldeu kezéhcz le,enni és Pedi« 12876/909.
Erzsébet-körut 35. Telefon „6 yevg amennyibe,, a kikiáltási árnál Árverési hirdetmény.

Posredovanje honorira se ! I magasabb Ígéretet teli, köteles nyomb n a; A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré 
щ ^дудддв/пяттш ш ш твттятш тш ш ш  kikiállási ár százaléka szerint megállapított teszi, hogy Wollák Rezső Csáktornyái ügyv.

bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi j által képviselt Heresies Mária nagykorú ha- 
434/1909. sz. százalékáig kiegészíteni. íjadon györgyhegyi lakos végrehajtatnak,

. 1 • j  i. - Ha ezen kötelezettségének eleget nem Rendarics Márton felsővéghegyi lakos végreh.
A rve rtS l Hirdetmény tesz, igerete figyelmen kívül marad és az szenvedett elleni 160 К tőke s jár. iránti

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. árverésben mely haladéktalanul fulylandó végh ügyében az árverést az 1881. IX. 
évi IX. t  ez. 102. §*a értelmében ezennel részt nem vehet. tcz. 144 146. §§-ai alapján elrendelte, mi-
közhirré teszi, hogy a perlaki kir. járás- Vevő köteles a vételárt három egyenlő nek folytán végrehajtatlak 16o К tőke, en- 
biróság 1909. évi V. 336/1. számú végzése részben mégpedig az elsőt az árverés jog- l)ek 1909. febr. З-lól járó 5% kamatai 10 
következtében dr. Kemény Fülöp ügyvéd erőre emelkedésétől számilandó 15 nap alatt К 20 f per, 19 К árverés kérelmi és a 
által képviselt Pongrác Gyula javára 392 К a másodikat ugyanattól 45 pap alalt, a bar- még felmerülendő költségekből álló köve- 
80 fis jár erejéig 1909. évi julius hó 22-én madikat ugyanattól 60 nap alatt minden lelése kielégilése végett a nagykanizsai kir. 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- egyes vélelári részlet után az árverési nap- iszék és a Csáktornyái kir. jbiróság lerüle- 
foglalt 690 К becsült következő ingóságok, tói szmil.moó 5% kamatokkal együtt az téhez tartozó s а VI. hegykerüleli 1284 sz. 
u m futkozókocsi, széna és szobabútor, árverési feltételekben meghatározott helyen tjkvben 1895/a hrsz. ingatlannak végrehajtást 
nyilvános árverésen eladatnak. és módozatok szerint lefizetni 619 szenvedett Hedarics Mártont illető ‘/«»-ad

Mely árverésnek a perlaki kir járás- Csáktornya, 1909. junius 22 .része 42 К becsáron, а VI. hegykerületi
bíróság 1909. évi V 336/2 sz végzése 1678 sz. tjkvben 1986/b hrsz. ingatlannak
folytán 392 К 80 I tőkekövetelés, ennek -»H72/lk 900 I V pverAei liiclpt mónv " !* llleU> ré8ZZ W í K becsftron, *1909 évi jun. hó 3. napjától járó (>•/• kama- ‘  I Arveréhl IllMletlIltliy. j vl.jk begykerületi llí/8 sz. telekkönyben
lab v«% váltódij és eddig összesen 64 К A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré 1987/b hrsz. ingatlannak u. a illető 7»“ad 
60 f. biróilag már megállapított költségek | leszi, hogy Wollák Rczsé ügy ved által kép- része 122 К becsáron, a Vl-ik hegykerületi 
erejéig Kisszabadkán, alperes lakásán leendő viseli Sajuovics Miksáné szül. Karlovcsec 1479 sz. tjkvben 1986/a hrsz. ingatlannak 
megtartására Anasztázia csalfadombi lakos végrehajtató- u. a illelö 7i»*öd része 18 К becsáron, a

n;,k Szersa Alajos lohoveci lakos végrehaj- Vl-ik hegykerüleli 1679 sztjkvben 1987/a 
1909. é»l szept. hó 1. napjanak d. u 3 óraja ljial szenvedetl elleni 30 kor. lőke s jár. Iirsz. ingatlannak u. azt illetü ré9Ze

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- iránti végrehajtási ügyében az árverési az 16 К becsáron 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 1881: évi I X I c. 144, és 146 i&-ai alapján 1909. évi szept. h i 25 -in  t  e. 10 in k o r
hogy az érintett ingóságok az 1881. év- elrendelte, minek folytán végrehajtatnak R у I hegy kerületi községházánál Wollák 
IX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében kész- ;jo kor hünügyi költség töke, 6 kor. végre- ^pzS(j csáktornyai ügyvéd, vagy helyettese 
pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becs- hajtás kérelmi 17 kor. árverés kérelmi és közbenjöUéve| megtartandó nyilvános bírói 
áron alul is el fognak adatni. a még felmerülendő költségekből álló küVe~ | árverésen eladatni fog

Amennyiben az elárverezendő ingösá- lelése kielégítése végett nagykanizsai kir. Megjegyeztetik azonban, hogy a jelen 
gokat mások is le- és felülfoglaltatlák és törvényszék és a Csáktornyái kir járás- .im.rés állal a Vl-ik hegykerüleli 1284. 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen bíróság területéhez tartozó н а IV hegy- l(.?8 l(i7y 8zámu telekkönyvekben C 15. 
árverés az 1881. évi IX l.-k. 120. §. értei-jkerületi /2 sz Ikvhen lOo/h hrsz. szanló,^ sorsz. alatt özv. Rendarics Istvánná
méhen ezek javára is elrendeltetik. 617 es rét (ezen ingatlanon egy tkvileg ki ”ет | SZul. Klemencsics Klára felsővéghegyi lakos 

Perlakon, 1909. évi aug. hó 16. tüntetett lakóház is van) egészben НЫ kor. jav.ini bekebelezett özvegyi haszonélvezeti
____  becsáron а IV. hegykerüleli 909 sz tkvben J3Zo|gHlmi jog| lovábbá a VI. hegykerületi

2873/tk.909. T Á rverési llirdetm énv. l()<> l(,rsz- t,lnca’ szan,° «« gyümölcsösnek I {Ш  tjkvben С 1 alatt. özv. Rendarics 
л 1 г i.irishimsá. közh.rVé vfgre‘,a,,á91 !«e1nv,edeli 7 sa Л 1,0 ,,И I János nős volt Szitarics Franciskával felső-

I . CSa w  nlt' и « r^nktornvai ügyvéd *̂, at rt SZP  ̂‘ * к°Г êcsáron véghegyi lakos javára bekebelezett holtiglani
áhal’ kép8vyisdt°" zíojkó Imre végrehajtónak j909- “M*- M 1 e- 10 haszonélvezeti szolgalom! jog nem érintetik,
lapányi Bakosnak özv Sziernád Józsefné a tV-ik hegykerületi községházánál Wollák Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
szül YPoszedi Ágota lapányi lakos gyám Rezső Csáktornyái ügyvéd vagy helyettesséI melynek telénél alacsonyabb áron az I9H6/b



hrsz. ingatlan a kétharmadánál alacsonyabb 
áron pedig a többi ingatlan el nem adható.

Árverezni kívánok tartoznak a becsár 
10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
4 kor. 20 f, 40 kor. 40 f, 12 kor. 20 7, 
1 kor. 80 f és 1 kor. 60 fill.* t

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

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben, még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számi tolt 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 45 nap alatt, 
a harmadikat ugyanattól 60 . nap alatt, min
den egyes vételár részlet után az árverés 
napjától számítandó 5 % kamattal együtt 
az árverési teltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni. 620

Csáktornya, 1909 jun. 22.

m m m m ®
3361/1909. sz. Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Kon tree András 
damásai lakós végrehajtatónak, id. Tomasics

János <ée neje Baranasics Julia u. o. lakósok 
elleni Végrehajtási ügyében 190 kor. tőke, 
ennek 1908. évi szept. hó 7-ik napjától 
járó 5% kamatai 97 К 19 f eddigi, 16 К 
35 f árverés kérvényi költség behajtása 
végett a nagykanizsai kir. törvényszék, a 
perlaki kir. járásbíróság területén fekvő 
Damása községi 1064 sztkvben felvett 2270/a 
hrsz. ház 131 népsorsz. a. és kert ingatlan
nak Tomasics János és neje Baranasics 
Julia nevén álló felerésze 320 К, a murs- 
csáki 1202. sztkvben foglalt 515 hrsz. szán
tónak Tomasics János nevén álló felerésze 
102 K, és u. o. 1304. sztkvben foglalt 1304 
hrsz szántó ugyanőt illető felerésze 199 К 
kikiáltási árban, mint becsárban az

1909. évi október 18-án d. e. 9 órakor

Damása községházánál dr. Reményi Zoltán 
perlaki lakos ügyvéd, vagy helyettese köz
bejöttével megtartandó árverésen eladat
ni fog.

Az ingatlanok kikiáltási ár Va-íU ala
csonyabb áron el nem adhatók és az ki 
az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
ígéretet telt, ha többet Ígérni senki se akar, 
köteles azonban a kikiáltási ár százaléka 
syerinl megállapított bánatpénzt az általa 

I Ígért összeg ugyanannyi százalékáig kiegé
szíteni.

A murscsáki ingatlanok az azokra 
Kontrec András javára bekebelezett holtig- 
lani haszonélvezeti szolgalmi jognak fenn
tartásával bocsátatnak árverés alá s ameny- 
nyiben ezen két ingatlan együttesen a szol
galmi jogot megelőző követetések fedezetére 
ezennel megállapított 1000 koronáért el 
nem adatnának az árverés hatálytalanná 
válik s az ingatlanok a szolgalmi jog fenn
tartása nélkül ugyanakkor fognak eladatni.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti 
kikiáltási ar 10%-át bánatpénz fejében le
tenni kötelesek. 612

Perlak, 1909. julius 27.

2 fin gyeraeK
teljes ellátásra felvétetik

Hirschsohn Henrik kereske 
dőnél Csáktornyán.

w i  W »

Az összes iskolákban használt legújabb kiadásit

tankönyvek és tanszerek
EREDETI ÁRBAN KAPHATÓK ;

Strausz Sándor könyvkereskedésében
Csáktornya.

Dús választék iskolatáskák, könyvszijjak, könyv

tartók, mindennemű rajz- és írószerekben.

Isk o la k ö n y ve k  bekötése tartósan, ércsarokkal, jutányos



Gabon» á ra k .  -  C iena  Ш к а .

m mázsa 1 m.-cenl, kor. fill.

Búza elsőrendű Päeoica j| 25 00 — 
Rozs Нгй !j 16 00—
лгра JeCmen 14 20 —
Zab Zol) 34 00—
Kukoricza Kuruza nova 16 05 —
Fehér bab uj Grab beli 15 80—
Sárga bab » 4uti 14 00—
Vegyes bab » zméSam 13.00—
Kendermag Konopljenoseme 14.00— 
Lenmag Len 20 00 —
Tökmag KoáCice 19 00—
Bükköny Grahurka |j 15 20 —

Stec^enjiferd-
rfliotntejszappatt

Legenyhébb szappan arcbőrre és szeplő 
ellen jó hatéssal.

Mindenütt Kapható!
»60 27-40____________________

Mérleghitelesítés 
:: Mérlegjavítás :: 
M érlegkészítés

A »Mértékhitelesítésről« szóló törvény életbelépése alkal
mával van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 
= = = = =  műhelyemben mindenféle = = = =

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

=-■=■ A nagyérdemű közönség megbízásait kérem. ... —

Kohn Samu
ép ü le t-, m ü la k a to s ,  d r ó t fo n ó g y á r o s  és 
: :  m é r le g ja v  ito  Sí

Nagy kanizsa, Magyar-utca *3 szám.

$ $ $ $ $ $ $ $ $
Eg$ jó  e rkö lcsű , a p o lg á r i Iskola  

3  osztá lyát végzett

fill, tanulónak
le lvétctlk,

( * m n e r T e s t v é r e k
I f ísx e r -  é s  r ö v i d é r it k e r e s k e d é s é b e n  
600 4 —* C sáktornyán .
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