
A lap szellemi részére vonatkozó
minden közlemény Ц  Elfflzstésl árak:M II D 1 I/ П 7 : : : •t£:ill и П А l\ U L -sr«TA.

Ide küldeni ók az előfizetési dijak hekstein B. bírd. írod. Bécsben,

nyiitterek H hirdetek. magyar es horvat nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap. *Й ы^м'т^“̂ ь м Р, и ^
t&lya Budapest.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M e g j e l e n i k  h e t e n k i n t  e g y s z e r :  v a s á r n a p  ----------
______________________________________________________________ ________________________  Nyllttér petitsora 20 fill.

A »Csáklornyai Takarékpénztár«, »Muraküzi Takarékpénztár., a .Csáklornya Vidéki Takarékpénztár, s a t. hivatalos közlönye

A z  Ö n k é n t e s  t ű z o l t ó  t e s t ü l e t k ö z -  *j!í*r '°^  felülvizsgálására kikul- parancsnoknak Szlrahunya József és Keres-
o-vííIáco r ,oU )‘zo,!ság jelentése szerint a múlt év m ár Nándor, helyettes szertárnoknak Dő-
-• '* * ^<cz' . a ieIlár‘ tárgyak 7117 kor. ring Emil és jegyzőnek Lukovnyák Bernát

A Csáktornyái ónk. tűzoltó testület I "hová Й г а о к *  к ’.'н !' 'е"ЙГ ^  Гё|' I,Jrak egyhangúlag választattak meg.
1,0 tí-án délután 3 órakor tartotta év, re,.- j pélcLy ped'^Tz A raM al Ä ‘,e !T A  í S z t o Ä *  ^  *** ~
des közgyűlését sajat helyiségében a tagok; közgyűlés a bemulaloll zárszámadást tudo-i A működő tagok száma 75.
üeif aZd'kóZByfi'léseii" 57 "rendes V.7 i'éíeni "“a “1 ,veUt\ lelmi'nhénVl megadta el A laktanya építési költségeinek fedezé- 
m 1 l*MVbeii Benedikt Béla pénztárnoknak fára- sere elnök azt indítványozza, hogy erre a czélra

\u/Sv Mátvás elnök ,.„.»hi?» ál,öl \i- dozá8i» ,érti j^Vfőkönyvi köszönetét szavaz, a segély alapot használják fel azon feltétel 
ч/eehv Alaios ,|elnuk inlvö/tílie •. Л, _ ^1пок lájdalommal jelenti, hogy Szei- j  mellett, hogy az egyesület a segély alapnak 
számmal ineuielénl latzokat • miniéi • ' И| Л,)1а1 ^parancsnok betegsége miatt 5%-os előleges kamatot fizet. A közgyűlés
l öztzvillést az alanszahálví к ч.-t и *i!! ! Ilszlse^<.* betöltésére képtelen lévén, állása- ez indítványt helyesléssel elfogadja,
heií haiározatkénesnek nvilvámiYi* *• * L- ^" Г<>1 leköszönl Meleg szavakban emlékezik Az egylet szokásos farsangi ténezmu- 
l?viilés icüv/, könvvéi I к lnM Ln -! i- iVY т °й i,z e,nök Szeiverlh Antalnak az egye- latsága január hó 24-én lartatik meg, mely- 
\ Ilii Bál es Benr ák'Verei 7 Y f k - t  1. .°,\ ^ Ь ' е‘|Ч̂ ‘ке1)еп évek hossz u során át ki* nek rendezői a múlt év hasonló mulatsá-
, ‘1 iirrvéhökéni  ̂ u '.|L !* á ̂  • L*a ,1 1 ' !  [ejlell fáradhatatlan buzgalmáról, és ajánlja, gátiak a rendezői lesznek.
i\. •. ‘‘ uv< L/u 1 , 1 0 1  c o " ‘ bogy Szei veri h Antal érdemei a jegyző-; A gyűlésnek több tárgya nem volt.
j itsi 1 z ’ könyvben is inegörökitessenek. A közgyűlés.

Örömteli léleKkel látja az egylel egyik ezen jelentést sajnálattal veszi tudomásul s 
regi óhajának beleljesülésél az egyleti, lak- egyhangúlag kimondja, hogy Szeiverth Ап-! К Ü I () \  P F  I É K
tanya lelépitéseb, n. habár óriási anyagi talmik az egyesület körül szerzett érdemei J J
áldozatok arau is Jelenti, hogy a laktanya elismerése ezen jegyzőkönyvben kifejezésre
építési költsége a kamatokkal együtt 10231 jntassek. s hogy neki bajíársai iránta táplált Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XX,
К s 18 l.-re rúgnak Jelenti továbbá, hogy rukonszenve és nagyrabecsülése jeléül jegy- évfolyam első negyedébe lépett, ez M-
a pénztár es zárszámadások lelülvizsgála- zúkőnyvi kivonat adassék. kálómmal tisztelettel kérjük azon I. etőfize-
sara kiküldött bizollság mindent rendben \ leinondoll Bolesinszky Emil parancs- linkel, kiknek előfizetésük lejárt, azt megu-
talált és a bizottság jelentése szermi a pénz- nők és Brauner Lajos jegyzőnek jegyző- a Pet '̂K előfizetési díjjal hátralék-
lárkészlel áll a takarékpénztárban elhelve- könyvi köszönet szavaztalik. hau vannak, azl mielőbb beküldeni szives-
zelt 1400 kor. 70 fillérből. Csáklornya nagy- A parancsnokság jelenti, hogy parancs- j ке^ ‘*пек, nehogy a !ap szétküldésében fenn-
kozseg 240 kor adományából és 21 kor nokoknak IVcsormk Oltó, Masinák József,| ak!,dás történjék Tisztelettel
12 fillér készpénzből. Az évi bevétel 12273 mászó parancsnoknak Budai János, őrpa-j a  k ia d ó h i v a t a l .
kor 54 fillér, s a kiadás 10851 korona 9fi raiicsnoknak Bedics Ferencz, helyettes őr- 1 — Uj városi képviselők. A múlt év

Т д  r j  *7 д  goi. Hiszen ösmerl dolog az aggszüzek elfogult, érezték magukat otthonosan a néniknél. így lett
f* w  i\* világnézete, élettelen felfogása, hu emlegetik is 16 örökké a beczézett, a kedvencz, a szép, a nagy,

azl. hogy volt nékik is imádójuk, férjhez mehet- az okos fiú a nénik szemében, nem is lett volna
lek volna, hu dicsekeszmk is, hogy mennyivel előnyére a fiúnak, ha pl. az édesanyja ennyire

A  n é n i t e k  Üi£\ Ő szi d é lu t á n  il l . okos.,l»l>an cselekedtek, hogy ezt nem tették, hogy i beczézle volna.
' ne u jutónak a mai boldogtalan házasok sorsára, Most is, egy őszi délután, a hogy az ablak*

Kgyüti ültek a jó öreg nénikék a budai kis »'égi.", mintha e mögött melankólia rejlene? Az nál varrogaltak, a kedves Pistájukról folyt a be- 
lakásukban és csendesen dolgozg.ittak. Valamikor a *s°k bus .sóhaj, amely ezeknek a nénikéknek széd. Szomorú őszi nap volt. Eső nem esett, de 
négyen voltak, most csak human, eg\el közölök diskuiálásuk közben a inasok feletti sajnálkozás szürkeség ülte meg a várost. A kis kertben is el
őbbiek az elmebetegek szomorú házába. Azóta vzirnén .s/akad föl keblükből talán nem is any- tűnlek már azeutak a sárga levelek takurójá 
még inkább beljebb vonullak odujokba és a min- "B1«1 másokat illet, talán van ahhoz az ő álla alatt, a szél meg le-lecsipkedett néhányat és mi- 
dennapi munkával siidogálással az elveszettéit poluknak, az ő magányos életüknek is köze? E kor neki fújta az ablaknak az oly szomorúan 
és az áhitulosságúkkal megtöltve tollak a hátra- mellett íúzonyit, hogy mikor néha összevegyül J zizegett, melyre a nénikék is fölvetették a fejüket 
levő életük rozoga talicskáját Lányoknak ma- v<dami vig társaság náluk, akkor mely különös, [ a varrásról és busán tekintgettek ki a hervadt 
radiak és saját erejükből éltek, bátyjuk családos j boldogsálól sugárzó lázba liozza őket pl. az, hogy kertbe. Bágyadtság jellemezte annak a csöpp ter- 
•■mber lévén csak gyöngén lámogallialla őket. de játék köztien, avagy tréfából mint szerelmesek, mészetnek, mely ablakuk alatt elterült, a hangú- 
nem is fogadlak volna el kegycleiudij.it. büszkék mint jövendőbeli menyn: monyok szerepelnek és latát és olyas valami volt a levegőben, ami me- 
toltak az eneigiajukrá \z eg\ik zongora leczkél érdekes, mennyire szívósan, naivul ragaszkodnak rengésre indított, a mi eszébe hozta a nénikék- 
adott, a* másik varrogaloli, a harmadik a ház- ‘ В>»*»» témához, a vig, derült, lázas hangulatban nek a régi emlékeket, a napfényes időket, eirt 
tartást* vezette Olv kevés változatosság fordult könnyii és édes elhinni röpke pillanatra a mesét, nemcsak a természet, sírtak ők is. A villamos 
Hő életükben olv egyformán morzsolták le a na- «•bezm az illúziót. Csakhogy ilyen vig napok gyé- kocsi zúgása is, mely behatott hozzájuk az al
pokat, hogy az idők folyásáról csak a bátyjuk ren lobbanlak fel életükben, a nővérük gyászos czáról, bánatosnak hangzott és olyannak, mintha 
gyermekei és az ösinerőseik révén vetlek Huh»- ; esete után szinte egészen elmaradlak. Legújabban cinben hang volna emlékeket fölidéiő, paoa- 
inást: ugyanis időközben, mikor a gyerekek a azonban akadt egy esemény, amely szokatlan ^oló sóhajtó hang. Ilyenkor minden hoaaájárul a 
lantikákat meglátogatták akkor konstatálták fáj-1 kedély hullámzást idézett föl lelkületűkben: a ked- hangulat teljességéhez. Mint emlitém, a nénikék a 
dalmas sóhajjal, hogy a gyerekekből nagy fin, a vencz unokaöcscsük lakodalma. Ez a fiú volt, a 1 bátyjuk fiáról beszélgettek:
nagy fiúból fiatalember lett. hogy az idő változik, kibe c sodálatoskép minden gyöngéd szeretetiiket — Talán ellátogat hozzánk nemsokára a
az ('ismerőséiк pedig akkor juttatták ezt eszükbe, összpoiilositották, igaz, kedves gyerek volt 6 is, feleségével — szólt az egyik — kiváncsi vagyok
mikor el-elhaltak és mikor haza ballagtak a te- és amivel megnyerte a nénikéi kegyét az volt, az asszonyra, mert a lakodalmon ugyan nem sokat
Ölelésükről, akkor érezték fajó keserűséggel: me- hogy mindig szeretett náluk lenni, és hogy első diskurálhattunk vele.
Kint egygvel kevesebb, ismét előre ment az idő. szülött gyermeke volt bátyjuknak. Már kis gyerek — Adja a jó Isten, — mondotta a másik

Tipikus aggszüzek voltak, akik ha barát né- korában sokat tartózkodott a tantiknál, fölkuszott — hogy derék asszonyka legyen, szépnek ugyan
juk jött. többnyire szintén vénlán\. összeültek és az ölükbe és hallgatta meséjüket, igazán szerette szép, azt meg kell engedni, de vájjon tudja-e
az ósdi csészékből kanalazva a kávéi kritizálták őket *és e vonzalmának naivul. kedvesen, őszin- majd becsülni az urát, szeretni, tisztelni és gazdál-
a világot, a ma. embereket, a könnyelmű ifjusá- j lén adta tanujelét, a testvérei sokkul kevésbbé kodni, dolgozni tud-e?

XX. e v l o l .v a m - _________________Csáktornya, 1903. jnnuftr 18-án. 3. szám.



*i N.
végével Csáktornya város választott képvi
selői felének mandátuma lejárván, a kisor
soltak helyébe az uj választás Kolbenschlag 
Béla főszolgabirö elnöklete alatt folyó hó 
14-én volt. Megválasztaltak: Probszt Ferencz, 
Pruszácz Alajos. Pálya Mihály, Fink N.. dr. 
Hajós Ferencz, lvacsics Ignácz, Fejér Jenő. 
Benedikt Béla. Szilágyi Gyula és Zrínyi 
Viktor; póttagoknak: Mózes Bernát. Margitai 
József, Fischer Endre, Kalcsecz István és 
Krizsán Ferencz.

—  Calicot-Tánczestély A Csáktornyái 
Jótékonyczélu Kér. Nőegylet által f. hó 10- 
én rendezett tánczestély igen szépen sike
rült Nem sokan voltak jelen, de elegen 
arra, hogy a kedélyesség, fesztelenség és a 
jó kedv a legmagasabb fokig emelkedjék 
Lehet mondani, hogy olyan intelligens kö
zönség volt együtt, mint ritkán szokott 
lenni s talán éppen ez az egyformaság volt 
az, a mely a társaság tagjait közelebb 
hozta egymáshoz s igy a reggeli órákban 
szétoszlott közönség azzal a megelégedéssel: 
távozott, hogy jól mulatott ez este. A táncz-! 
estély anyagi oldala pedig úgyszólván re
ményen felüli, mert mint halljuk, a netto, 
jövödelem mintegy 240 koronát tesz ki.
Egyébként a tánczestélyen a következő le-i 
lülfizetések történtek: Pethő Jenőné, Ziegler 
Kálmán 16—16 kor.. Bernyák Károly. Probst 
Ferenczné, Dénes Béla, Kollarits Mihály 
10—10 kor., dr. Hajós Ferencz 8 kor., dr. 
Krasovecz Ignácz. Krasovecz József. Pecsor- 
nik Ottó, dr. Wolf Béla. Zakál Henrik 6—6 
kor., Strausz Sándor ö kor. Pollák Gyula, 
Ditrich János, Ugrik András, özv Molnár 
Józsefné, dr. Hídvégi Miksa. Szalmay Jó
zsef, Salon Péter, Lescsánecz nővérek. Ben-; 
csák Stana. Weisz Miksa. Pálya Mihály. 
Imrei Ferencz. Antonovic* József, Pruszinszky 
N. 4—4 kor., dr. Kilián Hugó, dr. Schvarcz 
Albert. Hencsey Gábor 3—3 kor., Stolczer 
József, özv. Baranics Andrásné, Sulleg Já
nos, Bencsák Emma, Bencsák Kikhárd. Ho
senberg Lajos, Lövensohn Miksa, Zrinyi 
Károly, Zrinyi Viktor, Kayser Lajos. Heilig 
József, Larnsak István, Horváth Antal. Fuss 
Ottó, Pastinszky József. Srey N.. Szilágyi 
Titusz, N. N. 2—2 kor.. Dobsa Kálmán,

— Talán nem kellett volna neki olyan üs- 
ineretlen, vidéki tamiliából házasodni, ki tudja 
azok milyenek, ki ösmeri ókét ?

— Éppen ellenkezőleg jóid), hogy vidékről a 
romlatlan vidékről házasodott, csak attól félek,, 
hogy igen szép.

— Na és vájjon vallásos-e, persze ezt jó 
volna mind tudni?

— De én reméllem a Pistánk meggyőző 
dött erről, 6 nem vesz el könnyelmű nőt, okos 
ember, vallásos, becsületes.

— Igaz, igaz . . .
— És mennyiszer mondtuk neki, ha már 

házasodik, csak jó nőt, csak szorgalmas leányt 
vegyen el. És a mi szavunkra hallgatott, olyan jó 
fiú volt.

— Olyan jó tiu, olyan kedves és okos. Hi
szen már kis gyermek korában meglátszott az 
rajta, az értelmes, nagy szeméből. Emlékszel, mi
kor odahuzódott a zongorához, felállt egy székre 
és komolyan, órákig elnézte a húrokat, amint 
meg-megrezegnek. A zenei talentumát már akkor 
hogyan elárulta.

így szedegették az emlékeket a nénikék a 
kedves Pistájukról, igyen beszélgettek lassan, me
lankóliával, de föl-füllobbanó lelkességgel is, mint 
mindig, ha a Pistájuk szóba került.

Csöngetés szakitotta félbe a diskurzust, a 
mit sejtettek valóra vált, a fiatal házaspár jött. 
A nénikék látszólag kitörő örömmel fogadták az 
asszonykát és egymást szinte tuikiáltó kedves
séggel halmozták el, elszedlék a kalapját helyet 
kínáltak neki és zajosan kérdezősködtek a közel 
múlt eseményei után. A kékszemii, végtelenül 
szerelmes asszonyka okosan, bájos meleg hangon

Korpitö Rezső, Lemaics N. 1 — 1 kor. Ezen
kívül Friedl József nagyvendéglős a termet 
ingyen engedte ál. a helybeli villamvi 1 ági- 
tási telep lulajdonosai pedig a világítást in
gyen adták. A vigalomrendezö-bizottság e 
helyen a nemesszivü felülfizelöknek, párto
lóknak. nemkülönben mindazoknak, kik a 
tánczestély rendezése körül fáradozni, vagy 
annak sikeréhez bármily tekintetben hozzá
járulni szívesek voltak, a város szegényei | 
és elhagyatottal nevében leghálásabb köszö-j 
netét fejezi ki.

—  Meghívó. A Csáktornyái önkéntes 
tíízoltó-egylei 1903. évi január 24-én Csák
tornyán. a »Zrinyi« szálló dísztermében 
tánczestély!. rendez, melyre czimedet (és be- 
b. családját tisztelettel meghívja a rendező
ség. Belépti dij személyenkint 2 korona, kez
dete 8 órakor. Tűzoltók egyenruhában be
lépő-dijat nem fizetnek. Felülfizetések, me
lyek az építkezés költségeinek részbeni fe
dezésére fognak fordittatni, köszönettel fo
gadtatnak és hirUpilag ifyugtáztatnak.

—  Áthelyezés. A cs. kir. Déli vasutak 
budapesti igazgatósága Masztnak József vas
úti gyakornokot Csáktornyáról Zágrábba he
lyezte át próba szolgálatra.

Felhívás az adózó közönséghez 
Csáktornya nagyközség elöljárósága felhívja 
mindazon ingatlan birtokkal biró adófizető
ket, kiknek hekeblezetl adósságuk van, hogy ! 
kamatteher vallomásaikat folyó évi januári 
hó 31-ig annyival is inkább adják be, mert 
a később érkezők figyelembe nem vétetnek. 
Az elöljáróság.

A nepies gazdasági tanfolyam vizs
gája. A nagyméltóságu földmivelésiigyi m 
kir. minisztérium által engedélyezett Csáktor
nyái téli gazdasági tanfolyam vizsgája ma. 
folyó hó 18-án d. e. 9 órakor lesz a »Zrí
nyi« szálloda nagytermében. A vizsga után 
a tanfolyamon készült lűzvesszőkosarak el
árvereztelek -  Az érdeklődő közönségei 
szívesen látja Barna Balázs, gazdasági ta
nár. tanfolyam vezető.

— Előléptetés Lukovnyák Bernát a 
C sákto rnyá i ta k a ré k p é n z tá r  egy ik  könyvelője 
volt tü z é r ö n kén tes  h a d a p ró d -lü zm e s te rn e k  
lép te tte te tt elő.

mesélt és még fokozta az édességét, bog} közbe- 
kö/be elakadt, a pillantása odatévedt a férjei 
szemébe, odatévedt, odatapadt, ilyenkor, mintha a 
környezetéről megfeledkezne, mintha más világban i 
volna, abban, melyet ő meg a férje ösiner, mely I 
az 6 titkos világuk

A nénikék erősen láthatták a boldogságot 
megtestesítve e kél lényben, talán ennek a nagy, 
hatalmas poezise megmozgatta egy kissé az ö 
szivüket is. Különös hatással lehetett ezekre a 
megcsontosodott vén leányokra и nagy. mindent 
átölelő, föl a magasba ragadó szerelem látása. 
Fölszántotta a mohával benőtt érzelmeiket, föl- 
zavarla a vágyaikat, az irigykedést, a féllákeny- 
séget, lázba hozta őket, kínos lázba.

A nénikék кipirosodott arczezal kezdtek 
mind hevesebben beszélni, mind nehezebben tud
ták kavargó belsőjüket, föl törő érzelmeiket lelep
lezni a mázas szavakkal. Iróniát vegyileltek a 
diskurzusukba, mely a kitöltött bosszú jóleső ér i 
zésével, csillapítótag hatott. Gyűlölni kezdték ezt 
a bájos, szerelmes, csicsergő asszonykái, irigyelték 
mindenét, legjobban azt, hogy az urának, a Pis
tájuknak a szivét a legteljesebben bírja. Félté
kenységük a Pistájukért teljesen kitört.

— Nemrég voltunk egy esküvőn — szólott 
j az egyik — és most halljuk, hogy a férj válni 
í készül, a felesége már túlságos igényeket lámasz- 
í tolt toilette és egyéhb dolgokban, úgy hogy a férj 
kénytelen volt néki azt uz ajánlatot koczkáztalni, 
hogy Lalán olyan ember után nézne, aki inkább 
lehetséges a vágyai kielégítésében.

ilyen tónusba terelték a vénlányok a dis
kurzust. A fiatal asszonyka édes boldogságában

Miután nem volt időm elbúcsúznom 
jó barátaim és ismeröseimlől Boszniába 
való lávozásom alkalmával minden jó bará- 
lomnak és ismerősömnek ez utón mondok 
Isten hozzádol Szohoticza. 1903. január 12. 
Czruek Milán császári és királyi kalória 
lelkész.

—  Közgyűlés. A helybeli Jótékonyczélu 
Kér. Nöegylel a mai napon délután 2 óra
kor az állami elemi népiskola egyik tan
termében rendes évi közgyűlést tart. A 
közgyűlés tárgyai: J. Elnöki megnyitó. 2 
A jegyzőkönyv hitelesítésére két lag kijelö
lése. 3. Beszámolás a január hó 10-iki 
tánczeslély jövedelméről. 4. Titkári jelenlés 
az egylet 3 évi működéséről, h. Pénztárnok 
jelentése. 6. A számvizsgáló-bizottság jelen
tése. 7. Az 1903. évre segélyben részesülők 
névjegyzékének összeállítása. 8. Tisztujitás. 
9. indítványok. Az elnökség tisztelettel kéri 
az egylet tagjait, hogy a közgyűlésen lehe
tőleg minél nagyobb számban jelenjenek 
meg.

—  Köszönetnyilvánítás A »Csáktornya 
Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság» a 
helybeli Kisdedóvö-Egyesület részére 80 ko
ronái. a Jólékonyczélu Kér. Nőegylet szá
mára pedig 10 koronái volt szives adomá
nyozni. A midőn ezt a nyilvánosság terére 
hozom, egyúttal logadja a nevezett pénz
intézet mindkét egyesület részéről becsc> 
támogatásáért a legmelegebb köszöneh l 
Csáktornya. 1903. január hó 12-én. Bernyák 
Károlyné einök

—  Halálozás. Goldstein Vilmos szom
bathelyi magánhivatalnok 23 éves korában 
Szombalhelyen elhunyt. Az elhunylban Gold
stein Béla szombathelyi vasúti felügyelő, 
volt Csáktornyái állomásfőnök fiát gyászolja 
Nyugodjék békével.

Deák Ferencz emlékezete Folyó év 
október 17-én lesz 100 éve annak, hogy a 
»haza bölcse« mint az utókor elnevezte De
ák Ferenczel, napvilágot látott. Ezt a napol 
az ország sok helyén akarják megünnepel
ni. S ez természetes is, mert a nemzetnek 
nemcsak illik, de kötelessége is ünnepeim 
nagyjainak emlékéi. Deák Ferencz Söjtörön 
zalamegyében születeti. Zalamegyének tehál

nem is érezve ez irónia falánkját, csak igaz 
őszinte lelkességgel válaszolt:

— Sokkal mélyebben üsmerem és becsülöm 
az uramat, sokkal inkább egy lélek vagyunk, 
sokkal inkább a lelkűnkkel élünk, szeretünk, hogy 
sem külsőségekkel annyit törődnénk.

A férfi sejtve a hekövetkezlietőket, mielőtt 
még kiélesedne a diskurzus elvitte a feleségéi. 
Tudta, hogy könnyen elkeseredett harczczá fajul
hatna a nénikék és a felesége egyiittléte, tudta, 
hogy az ő őszinte felesége nem hágy ilyen tá
madásokat riiegtorlatlanul és hogy a nénikéiben 
a szenvedélyes féltékenység, a kíméletlen, fagyos 
séiléóg fokozódhat, evvel szemben aztán saját 
magáról sem kezeskedhet. Elvitte a feleségét a 
vihar elől, köztök ez az incidens is csak arra 
szolgált, hogy növelje az egységüket, a rajongó 
szm telüket egymás iránt. Az áldott lelkű kis 
asszonyka még meg is jegyezte férjének:

Nem csoda, hogy ilyenek, hiszen vénleá- 
n\ok és fiatal szerelmeseket láttak, majd megbé
kítem én őket, majd tnegösmernek, nem harag
szom én reájuk, nem.

Л nénik egyedül maradtak. A szobát ho
mály ülte meg és az ősznek fájó szomorúsága. 
Az egyik visszaült az ablakhoz, a másik nénike 
átment lassan a másik szobába. Nem beszéltek 
semmit, csak nézték a kertben hulldogáló faleve
leket Mindig sötétebh lelt, mindig szomorúbb, 
az elmúlás fájdalma lengte át minden zugát a 
természetnek, a szobába is ez a hangulat hatott 
be, a nénik szivébe is Lehanyatlott végre a fejük 
és elkezdett a könnyük hullani, a keserves künynyük.

Ilyen volt a nénikék egy őszi délutánja.
K r ie g s z  A u  E m il.



kétszeres kötelessége Deák Ferencz emlékét | 
méltóan megünnepelni, s csak e kötelessé
gének tett eleget zalavármegye törvényha
tósági bizottsága, mikor a múlt év deczem- 
ber 9-én tartott közgyűlésében Söjtör község 
képviselőtestületének Deák Ferencz születése 
100-ik évfordulójának megünneplése tár
gyában beadott indítványára következőleg 
határozott: A vármegye bizottsági közgyűlése 
az indítványt egyhangúlag elfogadja és a 
vármegye alispánjának elnöklete alatt a me
gyei főjegyzőből, a m. t. főügyészből, továb
bá, Deák Mihály, Koller István, Eperjessy 
Sándor, Ziegler Kálmán, Szily Dezső, Dr. 
Gyömörey Vincze, Barcza László, gróf Batthy
ány József. Dr. Haudek Ágoston. Königmay- 
er János, Stolczer Jakab, Tarányi Ferencz, 
Illés Rafael, Hertelendy Béla, Dr. Szigethy 
Elemér, Hajik István. Dr. Czinder István, 
báró Harkányi Károly, Dr. Bosschán Gyula, 
Elek Lipót, Németh József, Fischer László, 
Lányi Kálmán, Dr. Ruzsitska Kálmán, Dr. 
Staniszlavszky Adolf. Udvardy Ignácz, Mar- 
gitai József, Hangay Géza. Ódor Géza, Gaál 
Ödön, Hertelendy Ferencz, Hirschler Miksa 
Tóth István. Paity Elek, Vécsey Zsigmond és 
Várhidy Lajos bizottsági tag urakból álló bi
zottságot küld ki, hogy az ünnepélyre nézve 
javaslatot terjesszen elő.

—  A Csáktornyái Önk. Tűzoltó-Egylet 
f. hó 24-iki tánczvigalmára kibocsájtolt és 
széjjelküldött meghívók szövegéből a csa
ládjegyek ára ( 5  k o r o n a )  tévedésből ki
maradt, mit ez utón hoz a közönség tudo
mására a  r e n d e z ö b iz o t t s á g .

—  Köszönetnyilvánítások A Csáktor- 
nyavidéki Takarékpénztár Részv. Társ. az 
lparosifjak-Egyesüb te részére 40 . az Izr. 
Nőegyletnek színi n 10  kor. ajándékot volt 
szives adományozni, mely nemesszivü ado
mányokért e helyült mond köszönetét mind
két egyesület »Elnöksége«.

—  Tánczmulatság A kotori fiatalság 
folyó hó 24-én lánczmulalságot rendez a 
kotori vasúti vendéglőben. Belépődíj I kor 
50 fill. Családjegy 4 kor.

— A zalamegyei 18 48/9-iki honvedek
nek egylete évi rendes közgyűlését I. évi 
január hó 25-én délután Zalaegerszegen 
a gazdasági egyletnek helyiségében fogja 
megtartani, melyre az érdekelteket meghívja 
A zalamegyei honvédek egyl. elnöksége

— Orvosi körökben már rég ismeri 
tény. hogy a Ferencz József keserüviz va
lamennyi hashajtó vizet, tartós hashajtó ha
tása és ernlitésre méltó kellemes izénél 
fogva, már kis adagban is tetemesen felül
múlja. Kérjünk határozottan Ferencz József 
keserüvizet.

— Figyelmeztetés A köztisztaságról és 
közrendről alkotott községi szabályrendelet 
értelmében az elöljáróság figyelmezteti a 
háztulajdonosokat, hogy a házuk mentében 
levő járdáról a havat naponkint eltávolít
sák, a járdát por, hamu vagy homokkal 
behintsék, mert különben a mulasztók meg
büntetés végett minden kímélet nélkül a 
főszolgabiróságnak fognak bejelentetni.

— Városunk népesedési statisztikája 
a múlt 1902 évben A múlt évben Csáktor
nyán született összesen 154 gyermek, még
pedig 85 fiú és «9 leány, kik közül 3 halva 
született. Az előző 1901. évben 142 szüle
tés volt. E szerint a múlt évben 12 gyer
mekkel születeti több, mint az előző évben 
s a mint a számokból látható, a fiukra 
kedvezőbb idő járt, mint a lányokra, mert 
Ifi fiú gyermekkel született több mint leány 
gyermek. Házasságkötés 42 esetben voll. 
Elhalt 86 egyén, még pedig 42 lérfi és 44

nő; tehát e téren is a férfiaknak kedvezett 
a szerencse. Az 1901. évben 1 J 9 egyén, 
azaz 33-al több halt meg, mint a múlt év
ben, a mi e város egészségügyi álapotára 
csak kedvező jelenség.

—  Hálás vendég. Spiegler Ignácz zala
egerszegi festősegéd a múlt héten Csáktor
nyára jött s itt Stein Bertalannál kapott 
szívességből egy éjeire szállást, amit azzal 
hálált meg, hogy reggel búcsúszó nélkül 
eltűnt a lakásról, de hogy meg ne feledkez
zenek róla, hát szives házigazdájának a 
pénztárczáját is magával vitte, a benne levő 
10 koronával együtt. Azonban nem messze 
mehetett, mert a vasúti állomásnál elfogták 
s átadták a járásbíróságnak

—  Lopások Zsnidarics József dráva- 
vásárhelyi lakos rövid idő alatt 7 helyről 
mintegy 25 drb. különléle apró jószágot 
lopott össze, melyeket azután baromfi ke
reskedőknek adott el A legulólsó lopáson 
azonban, melyet Hrusóczy Elek drávavá- 
sárhelyi tanító kárára követett el, rajta 
vesztett és elfogták. A lopásokat mind beis
merte. valamint azt is. hogy kiknek adta 
el a lopott jószágokat. — Hencsey Gábor 
Csáktornyái vendéglőstől f. hó 1-én reggel 
6—8 óra közölt az ebédlő zárt szekrényé
ből 184 korona készpénzt eddig ismeretlen

I tettes ellopott A gyanú eleinte az egyik 
pinczérnő ellen irányult, de később hivata
losan is heigazoltatott a pinczérnő ártatlan
sága. A pénz még ma sincs meg.

A friss tojás felismerése. A szász 
baromfitenyésztő társaság jutalommal tün
tette ki a következő vizsgálati eljárást, a 
mely egész tudományos alapon nyugszik. 
Ha a tojást vizbe merítjük, úgy az annál 
inkább hajlik a felegyenesedésre. minél ré
gibb. E jelenség annak tulajdonítható, hogy 

la lojás fehérjén, híg anyagainak elpárolgása 
következtében nagyobbodik az az üres tér, 
amely a tojás öblösebb végén van A tojás 

, tehát korának megfelelőleg különbözőkép
pen helyezkedik el és hosszúsági tengelye 
kisebb-nagyobh szögletet alkot a vízszintes 
síkkal. A friss tojás vízszintes marad, a 3 
—5 napos huszlokos szögletet képez a víz
szintes síkkal, a nyolcznapos negyvenöt fo
kos szögletet, a kéthetes hatvanfokos, a há
romhetes helvenötfjkos szögletet. Az egy 
hónapnál régibb tojás függélyesen áll: ha 
még idősebb, úgy a víz felszínén úszik. A 
vizsgálat czéljaira készíthetni üveget, amely
nek falára csiszolhatok a különféle tengely- 
hajlások és azok jelentősége, ami a vizsgá
latot gyorsabbá teszi

—  Letartóztatott aranyto|vajok. Zág
rábból jelentik, hogy olt szerdán ejjel le
tartóztattak két amerikait, James Merwoyl 
és Sámuel Henninget New-Yorkból. akik 
Fiúméban a Pannónia nevű hajóról egy 
zsák aranyat elloptak. Az eltogott tolvajok
nál a zsákmány egy részét megtalálták.

k ö z g a z d a s á g .

Hirdetmény.
A nagyméltóságú földmivelésügyi Mi

niszter urnák rendelete folytán az érdekel
tek tudomására hozom, hogy: a szőlő vessző 
és szólőoltvány termelésnek az idei rend
kívüli kedvezőtlen időjárás következtében 
országszerte kedvezőtlen eredménye volt s 
szakkörökben általános az a vélemény, 
hogy különösen oltványkészitésre még a lát
szólag kifogástalan minőségű szőlővesszök

is csak megfelelő válogatás mellett és külö
nös óvatossággal lesznek használhatók.

Erre való tekintettel megtétettek a 
szükséges intézkedések arra nézve, hogy 
az állami telepeken mind a szőlővesszök, 
mind az oltványok válogatása a legnagyobb 
gonddal foganatosittassék, s a hol szüksé
gesnek mutatkozik, halasztassék el a jövő 
tavaszra, hogy ekként az éretlen s oltvány
készitésre, illetve t a r t ó s  s z ő l ő t ő k e  n e v e 
l é s r e  n e m  e g é s z e n  a lk a lm a s  vesszők a 
téli fagy hatása alatt selejteződvén azok 
felhasználása, — illetve forgalomba hozatala 
váljék lehetetlenné.

Ennek következtében az állami tele
pek készlete, természetesen, viszonylag n a 
g y o n  m é r s é k e l t  l e s z  s a venni szándé
kozók annál nagyobb mértékben lesznek 
a magántermelők készleteinek megvételére 
utalva.

A magántermelők közül sokan még 
jobb években sincsenek abban a helyzet
ben. hogy kellő súlyt fektessenek az ela
dásra szánt, — sőt sok esetben a saját czél- 
jaikra felhasznált szőlővesszők és szőlő
oltványoknak megfelelő gonddal és szigorral 
való megválogatására.

Nehogy az érdekelteket ennek követ
keztében nagy csalódások érjék, figyelmez
tetem, hogy mivel az idén mind a szőlő
vesszőknek, mind az oltványoknak viszony- 

I lag nagyon csekély százaléka lesz kifo
gástalan, a  v á l o g a t á s r a  s főleg azok, a 
kik szőlővesszőket vagy szőlőoltványokat sze
reznek be, a megrendelt anyagok á t v é t e 
l é r e  kiváló gondot és figyelmet fordít
sanak.

Figyelmeztetem ezeknél fogva minden 
'szőlőbirtokost, hogy különösen az eladásra 
szánt mennyiségeket kellő gonddal és a 

I legnagyobb lelkiismeretességgel akként válo- 
I  gassák meg, hogy az ü z l e t i  s z ok á s ok  s z i 
g o r t  i a lk a lm a z á sa  e s e t é n  csalódások ne 
érjék és viszont azok. a kik szőlővessző
ket, vagy oltványokat venni szándékoznak, 
az  ü z l e t i  sz ok á sok  a lk a lm a z á s á n a k  а 
m e g r e n d e l é s  a lk a lm á v a l  v a l ó  k ik ö t é s e  
m e l l e t t  az  á t v é t e l n é l  m e g f e l e l ő  ó v a 
t o s s á g g a l  j á r j a n a k  e l  s abban ,az eset- 

í ben. ha akár a válogatás módjára és mér
tékére. akár a minőség megái la pitására nézve.

! akár a vevők, akár az eladók részéről 
véleményem, szaktanácsom vagy közremű
ködésem kéretnék ki, — minden tekintetben 
az érdekeltek támogatására leszek. —

Figyelmeztetem egyszersmind az érde
kelteket, hogy az állami telepek termésének 
mennyisége a fennebbiekre való tekintettel 
csak a jövő tavaszon lesz ugyan véglegesen 
megállapítható, már most is kétségtelennek 
látszik azonban, hogy a készletek a beérke
zett kérvények és vételajánlatok n a g y  
m e n n y i s é g é h e z  k é p e s t  az országszerte 
mutatkozó szükségletnek c s a k  c s e k é l y  
r é s z b e n  v a l ó  k i e l é g í t é s é r e  l e s z n ek  e l e 
g en d ők .  N a g y  r e m é n y e k e t  ehhez képest 
kérvényeik, illetve vételajánlataik teljesítésé
hez n e  f ű z z e n ek , s igyekezzenek szükség
leteiket a viszonyokhoz képest m é r s é k e l n i , 
vagy k e l l ő  ó v a t o s s á g  m e l l e t t  magán for- 

' rásból fedezni.
C s á k to rn y á n , 1903. január hóban.

Ulicsny Károly
m. kir. szől. és bor. felügy.

Felelős szerkesztő :

M A R 6 I T  А I J Ó Z S E F .
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÓP (STRAUSZ SÁNDOR)



Vu Cakovcu 1903. 18-ga januara. Broj 3.X X . teéaj.
Sve poáiljke se tiőué zadrZaja 
norinah, naj se poáiljaju na 
ime, Margitai loiefa urednika 

vu Cakovec.

Iz d a te lje tv o :

knjiíara Fischel Filipova. horvatskom j mafljarekom jeziku izlaieéi üruztveni. znastveni i povucljivi Hat za púk 
kam se predplate i obznane

poáljaju. ,zlazi s v a k i tje d e n  je d e n k ra t  i to : vu  s v a k u  n ed elju .

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na felvert leta . . 2 kot

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg j>ogodbe 
i fal raőunaju.

Sluíbeni glasnik: »Cakovafke Sparkasse«. »Medjimurske Sparkasse«, .Sparkasse Okolice Cakovca«, i t d.

Pipica — pipa.
Zadnjikrat kada sam od »DomaCe me- 

Strije» pisai, sam savrSil pisanje sa tem kaj 
vnogo i vnogo otcov je, koji, ne da bi sine 
svoje vuCili na delo, nego jim porinejn pi- 
picu vu ruke sa reCmi; »puäi sinek »

Ravno onda sam obeCal da budem od 
toga pisai joS. i to obeCanje sada hoCem 
zvrSiti.

»Pipica — pipa. Zakaj sam ja ravno j 
dal taj naslov del pred moju átivu? HoCem i 
sa tem pokazati, da dok je dete malo pipicu j 
mu daju vu zube, a da veC veliki zraste 
iz pipe vleCe vu sebe — smrt !

Jer duhan to je takov gift, koj poma-l 
kole. Prije na nikaj spravi ceto CoveCje telo. 
рак samo onda ga zakole. Na svaki del Co- 
veCjega tela je dkodljiv duhan Pri Saludcu : 
teZkim dene ceranje, pluCa pari, a najbolje 
pak sede na pamet. tojest na CoveCje mu2- 
djane. Jer vu duhanu je tak zvani nikotin 
koj je jeden zmed giftov.

Pred obiokom mi stoji jeden 13 Ijetah 
star deCkarec. Dok poleg njega stajuCi mu2 
iz pipe cmafka dima zatoga taj deCkarec 
iz Crlene pipici vleCe gift vu svoja prsa. Так 
je bledi как stena. Vu svakoj minuti Cekam, 
gda bude hitil vun kaj je pri obedu naklal 
vu 2aludec. Pak onaj blizo njega stajuCi ne 
da bi mu iz ustah vudril vun pipicu, nego 
se тч  jód smeje, pak mu veli da se mu 
äika . . .  Ali deCki se je poCela glava vr

teti, tuliko je jod vremena imel, da je pi
picu vu 2ep porinul, a zatem 2up . do- ■ 
Slo je iz njega zelje i meso, na preplaSe- 
nost к veCernici dojduCim Zenskam i na ve- 
selje gospona dkolnika репо, koji su onda 
zelje i meso skup pobrali

Sigurno, da je ovaj deCec moral vun 
dati to. jer mu je duhmski nikutin celu 
naturu pokvaiil.

Ali kaj mislile bude ov deCec po tem 
prestal puditi? . . Vraga! . Так dugó 
hiCe vun, dok se mu natura privCi. i onda 
mu pomalem dale kole nikutini njegovu 
dudu Jer ovaj nikutin vu deluvanje lira 
muZdjane, koji zbog toga otrudneju. pak 
potlam otupiju.

Takovi ljudi vani onda b*zko spiju, la- 
kovi zgubiju na hitroma oCni pogkd. lakovi 
tmeju kakjkakove ZelmlaCne belege!

Dakle oni otci, koji svoje sine vuCiju 
puditi neznaju, kakov grell Cmju

More bili bude mi negdo rekel da treba 
je takve vuCili puditi, im oni sami dojdeju 
na to!» Oh moj dragi nemislim ja pod tem 
samo vuCenje, nego i one. koji prepudcaju. 
da njim deca pudiju! Akoprem bi znal vnogo 
I vnogo lakvih pokazati. gde otec da v i 
zube pipicu svo)emu sinu! Véé i vu Akoli 

Imi je bila prilika. da mi je dete na odgo- 
vor. gde je zel pipicu odgovoril. da su in 11 
japa kupili.

Otci. otci oni su krivi najvidekrat! Pak 
■ onda i hudo pajdaslvo! 
—

Z  А  В  А  V  А .

Gusle.

Pred nekojimi dnevi vu Bicetre blud- 
nici sam hodil, gde jednoga bludnoga Clo- 
veka videl jesem,

Za Davida su njega bili zvali, jedne 
Crlene gusle je imel, na kojih je na vadén 
bil igrati. Jod ni bil star trideset lét, visoki, 
tenki, glava njegova Cudnovitu formu je i- 
mala iz koje se videti moglo, da negda o- 
sobito lépi Clovek je inogel biti, nego pog- 
lednjegov je navék prama nebu bil vupreti.

Dugo vremena stal jesem pred Dávi
dom, ar nisam moguCen bil zadosta se Cuditi 
nad blaienstvom njegovom, koje se iz nje
gova lica leSCalo. Na Crlenih njegovih gus- 
lah mesto dtrunjah stari Crleni konci bili 
jeeu i on komaj za Cuti bilo glase zribal iz 
injih svojim loCecom, nego je bilo videti 
nad njim, da iz ovih koncnatih 2icah naj- 
izvideneSem veselju giblje se duda njegova. 
Suze je preleval od bladenosti, i ja takaj se 
plakati poCel jesem, ar vuCenjak samo on
da more genuti mene. ako i Cutim, kaj on 
Cuti. —

Dal si jesem privedati Davida pripeCe- 
I nje. —

Jako rano je na sirotinstvo dospel spo- 
miluvanjem odhramli su njega vu nekojem 
samoslanu! na télu je bil slab i tako bojaZ- 
Ijivi navek, da mod svojimi pajdadi nigdar 
se né bil igral Vu Zalosti i samoCi spreva- 
djal je zabavne svoje vure, i nije imal ni- 
koga. komu hi mogel povedali. da nakuliko 
on predtimava slobodCinu, z-'lenu du mu i 
evetje.

Ovog samoslaua director imal je jed
noga maloga sineka. koj je drugac slabe 
pameti bil. tak da David mu je navék na- 
redil njegove zadaCe, maloga deCeca napred- 
kom jako su bili zadovoljm njegovi roditelji 
i jednoga dana céla kola za igranje potreb- 
nih stvarih prikazali su njemu. Med ostale- 
mi bile jesu jedne male gusle takaj, koje 
fcnjimi nadarjeni sínek in bil sposoben za 
nje pak nje Davidu dade. Od ovoga lupa 
poCemdi iskreni prijatelj je postal Davidu

Kad je svoje zadaCe zvrdil, odmah o- 
dide vu jednu daleánju slran vrla svojimi 
Crleuimi guslami i lam si na njili igra. Za 

(ono vréme jod nije bil ponorel, nego vre 
onda je takaj Cutil ono, kaj sada. da uajinre 
s velikim veseljem svojimi malenn prsteci

Za one, koji baguda jeju, no za nje je 
ni vrédno govorili. Njim naj bude patron 
jurjovski Bartol!

Nego idemo dalje sa pipicami i pipami 
HeCite mi, kaj se to nepozna, kaj Covek na 
duhan da? Kaj ani krajeari nigde nefaliju? 
0 . kaj nebi! Samo si raCunajte. Na jeden 
dan je naj ménje jeden paklec treba, to su 
tri krajeari. Na jedno Ijeto se to veC na de
set torinti nähere. Sada ako njih pre hi2i 
tri pudiju: itn ovi onda 60 korun pod luft 
pustiju. A gde su onda jod pipe, cevi, kanidi. 
rogeci. surkalo, im to sve peneze kodla.

Pak mi za peneze si kupujemo srnrl! 
Hahaha! . Kuliko njih je, koji bi blago 
dali na smrtnoj poslelji, da bi samo du2o 
mogli 2iveti. a mi za peneze si kupujenm 
smrt! Oh, как smo bedasti vu lém! . . .

Zato je pri nas luliko slabih prsah Iju- 
dih! Im наш to i dtellinge svedoCiju. Kuli- 
ko ! kuliko njih ga, koje je duhan del na 
nikaj vnoge za mlada vu grob pospravil.

Pak uadi otci ipak davljeju sinekom 
vu ruke pipicu. Ali to je jod ne dosta, ne
go je I vu kiCmu podilaju. Vu krCmu, gde 
ravno tak dideju vu se telovnu i dudevno 
smrt. как iz pipice!

Oh, oh, kakov razvuzdani svet je to !
Gda budu ljudi tuliko spamelni, da ue- 

budu barem saini sebi nepriatelji?!

L  R  J .

prebira na guslali. kaj sa njegovim vuham 
i si uhu dopadaju se.

On je véé za ono vréme sve tak Cul 
как I sada. David je ш imal matere, ko|a 
bi njega kuduvala i к sebi privijala, nije 
imal priatelja niti brata, niti psa: ove male 
Crlene gusle bila je njegova cela família. On 

j je  ipak zalo blaZeno 2ivel navek do onoga 
dana, doklam njemu jeden pijani sóidat mile 

; niegove gusle sdrobi
Moremo si misliti, kakovu 2alost bil je 

jé.iitil onda vu svojoj dudi. Sad je anda sam 
őst a I! ni mu je oslalo dingo, nego jedino 
mnenje. da ako izrase pra\e gusle sebi pri- 

; skrbel bude, da ljubavi i turobnosti ona ve- 
, sei ja pribavi sebi na njih, koja njcgovoj dudi 
sa ila  lak veliku inuku zavdaju. Na zadnje 
se oslobodi samoslaua i islo ona dobro Ci- 
neca ruka, koja je njega pred uekulikimi 
letmi vu samostan dala. sada к jednomu 
trgovcu vu MouiTetard vulicu ga namesti 
Tigovca kCerka svakojaCke popévke na kla- 
viru igra, trgovea sin pako s guslami nju 
sprevadja tak lépő, da susedske maCke jed- 
na za drugoin poCele jesu poginjavati od 
glasa igranja njegovoga. Как veliku muku 
zavda njemu ovo, da se odluCi nato. da prosi 
od sina Irgovcovoga. da samo za deset mi-



Zímski neprijatelji sadovnoga drevja.
Bojazljiv neprijatelj je sadovnoma dre- 

vju pozebica takaj. Fo nekojih Ijetah neiz- 
rnerno velikoga kvara zrokuje. Proli njoj 
jedino samo iz omatanjem i z jedne stram 
s leóeniom moguői jesmo obraniti, nego sa
mo nekoje i vu groZnoj zirni nili to neha- 
sni. Fo lióenost néma samo táj napredak, 
da pod korurn spravljene crve pokolé, meha 
oniáti korú pomiadi, nego da bela farba 
nepovdaje se sunópnim trakom obranu za 
vda proti sunóenoj toploti. Ar na drevje 
gledeő najpogibeljneSi jesu zimski vruói sun- 
Ceni dnevni traki, koji drevo kakii na Viv
ienje prepodiju, da zatim onda nje mrzle 
zimske noói pomoriju.

Ako je koZa od dreva poórnila proti 
tomu néma pomoói, to je istinita pozebica: 
nego ako je samo hrdjave farbe, anda joS 
probu naöiniti moremo i to samo pri ple- 
menitteSih drevih da barem nje zdrZimo vu 
Zivlenju. Takovc Samo malo pozemljene! 
drevi rano na protoletje izobreZemo s bla-l 
torn prilióno na debelo zmaZemo i pogno- 
jimo. Ako neóinimo, takovo drevo onda je- 
dno ili dve leta nevoljno istina Zivi i neka 
malo takaj i sada donaSa da zatim óim 
prije odnemogne.

Ako je drevi samo koruna bilu pozebla 
nego steblo njoj je zdravo, iz ovoga novo 
korunu slvoriti moremo.

Medju zimske neprijatelje moremo ra- 
óunati Sve one órvo. koji na zunu na drevu 
se spraviju i tarn stanuju, da kad borS 
drevje poóne gomti, najprvlje napadneju 
batke kasnije na listje i evetje. Takov je 
tak zvani prstanec. koj na zimu na spo- 
dobu pristana poloVi svoga jaja na kitje i 
zagod vre na protuletje zvaliju se Znjega 
gusenice. Ovakove prsluate Síbice po zirni 
Skarjami odreZemo i uniálimo. Ima joS tak 
zvani vunasti metul, koj svoja jaja na de- 
bele zvrZi nastani, к hrdjavoj gubi spodob- 
ne (arbe pamukorn zaplete, írna joS viSe ta- 
kovih zimskih neprijateljov.

Krvava vuS, koja je ni samo zimski, 
nego svakdanaSnji drevm neprijatelj, gde se 
on nastani, zima je najprikladneSa. kaj bez 
listnatom drevju leZi moói opaziti i leZi

je takaj moói iz Nesler zvanom maSóurn 
nju luneali s kojum posipljene kitice na- 
maZemo gingave mladike pako poSpricamo. 
Medju zimske neprijatelje moramo raóunati 
i ledvenoga deádja takaj, osobito ako vise 
vremenu neraztaljeni leZi na kori ar s tim 
predi dihanje drevi, radi óesa onda se i 
kora oguli. Proti tomu na slobodnom mestu 
stojeőe velike drevi tak rekuó ni moói obra- 
niti nego tuliko vendar moremo vóiniti, da 
iz steble i debeleSih granah ledvenoga deZ- 
dja s rukami stepemo. Na pokon как je 
veó prvo bilo reóeuo sadovnornu drevju 
najveksi neprijatelj i to ni samo zimski, 
nego svaké dobé lelni je neskrbljivi sam 
gospodar koj ne podeljuje pomo onda kad 
bi najbolje potrebno* bilo njirn.

(Konec.)

Po Z a d o r  G y ű li
-  M . F. —

Kaj je novoga?

—  Prosimo imáé poátuvane pred- 
platnike, naj mim vu novim t'ertalju 
predplatne zaoatatke óim predi posleju 
i predplate ponoviju.

Zf/a van je.
Janda Károly óakoveóki poStarski i te- 

legrafióki óinovnik t. meseca 10-ga dneva 
svoje zdavanje je obdrZaval s Knortzer Mar
git gospodiómoin, Knortzer Juraja Sparkasse 
vu Nagykanizsa.

losti takaj zavdalo bude, gde najmre ovoga 
rnladoga Cloveka roditelji vu velikim preá- 
timanju Ziveju, sledeóa nam javiju.

Vu Magyarkirály zvanu gostionu na Vie
ler jeden bledoga obraza mladi ólovek bil 
se je dopelal jednu malu kuZnatu torbicu 
noseói vu ruki. Vu zapisnik tak si je bil na- 
pisal svoje ime, da se zove Balázsy Jenő 
trgovec iz Miskolcza. Na drugoj >kondigna- 
ciji« dobil je sobu vu koju se nastanil bil, 
ali céli veóer pokazal se nije, da paőe v jutfo 
takaj ne. Pred oberkelnerom sumljivo se ói- 
nilo ovo, i poSlje kelnera, da ga opita, jeli 
Zelji zajtrekuvati? Keiner je dugó klonkál, 
doklam je táj odgovor dobil:

— Hvala nebudem zajtrekuval. Boli me 
glava, к obedu dojdem о poldan. Poslje pod- 
ne okolo jedne vure, őuje se glas pucanje 
baS iz one hize gde je táj mladi ólovek sta- 
nuval. Vrata su bila zaklenjena, kad su nje 
bili gori vtrgli, najdeju rnladoga Cloveka na 
divanu vu krvi s jednim velikim revolverem 
vu ruki leZeóega. Na prsah svojih imái jé 
ranu. Kugla mu je preko srdea pretekla i 
vu onim hipu i smrt zavdala. Na stolu dvá 
zapeóaljeni listi leZalijesu. Jeden samoubo)- 
nika na njegove roditelje, drugi pako iz MiS- 
kolcza jednoj pciu bili jesu titulerani. Ősim 
toga na jednim malim falatu papiru s olov- 
kom bile su napisane öve Zalostne reói: 

Zatajiki su mene moji roditelji, kajti 
saru siromaSku pucu ljubil. Bez Znje pako 
bilo bi moje célo Zivlenje jedna muka i ne- 
volja, zato zebrái si jesem smrt, koja illetté 
mentuje od svaké rnuke i nevolje.«

Srnrlovnostl.
Oh In fin пн zaljiib/jenosl.

Starinska pripovest. Ljubil me i vumrl 
je. Öve dane jeden preStimani od miSkols- 
koga tergovea mladi sm po imenu Balassi 
Balázsy Miklós povekSal jezal|ubljenosti broja 
rnuóeniólva. Odbitil j<* od sebe rnlado svoje 
Zivlenje izpozabil se je od svega, koja njega; 
к Zivlenju veZeju, od svoje dramalere kuá- 
cov, od dojduóe za ufanosti i jedino samo, 
jena svoje srdce bil posluáal. Na svoje srd- 
ce najmre, kojega bolesti samo s revolverom 
mogulén bil je poliSili! — Od nesreónoga 
samoubojstva, kője vu Miákolcu velike Za-

S lúgom bilo nam je naznanje stavlje- 
no, da Marlincsevics Albertica rodjena Lu- 
kovnak Maria po kratkim betegu i po pri- 
rnitju zadnjih svetih áakramentumov ovog 
meseca 9-ga dana vu 72 letnoj starosti je 
vumrla. Vu prermnuóoj Martmdevió Julóa 
mestua dadeliéóa uóiteljica, kakti svoju majku 
oplakuje. Sprovod njeni drugi dán s Zalost- 
jum se je obdrZaval. Neuwirth Мопс bivői 
óakoveóki trgovec ovog meseca öga dneva 
pred poldan ob 10 vuri vu 93 letnoj dobé 
starosti je snaglom smrtjom preminul. Spre- 
vod njegov je 7-ga poslje podne ob 2 vuri

nut prédái bi njemu vu ruke svoje gusle.
Gdo je bil blaZeneái sad nego David, 

kad je bil ereden óuti, da proánja njegova 
posluhnjena mu bila, sin trgovca privolji i 
zajedno dopusli Davidu, da svaki dán s nje- 
govimi guslami pol vure se slobodno za- 
bavlja Tri lét Zivel je na táj nádin, zatim 
pako njega za soldata vzeli jesu

Sad je opet novo zivlenje zapodel, célo 
ono vréme, kad je pri regimenlu sluZil, lak 
je Zivel, как jeden puáóenik. Za ovo célo 
vrúme je stradal, ni jedne kapljice vina, ni 
Zganice vusta njegova koétala nisu, svoje 
fillire neprestanoma je skupa spravljal. Fos- 
Ije tri lét po izvráetku soldadkoga slaliáa od 
nekakovih komedijaáov kupi si jedne stare 
potrte gusle, kője s velikim trudom sí nje 
popravi i opet poóel |e svirajudi к popevki. 
Ako bi sva óustva znala govoriti, onda sa
mo onda bi moguöa bilo dokazati kakova 
je ovo muZika, koju je on stvoril i koju sad 
kad kada i soldati takaj Zelno posluZaju.

Na pokon oslobodi se od sluZbe, nego 
mu ni bilo doSlo na pamet, da je ólovek 
takov stvor boZji, koj iz nekakovoga odlu- 
Cenoga posluvanja Zive. FeSice je nazad do- 
Sel vu Fariz i tarn je Zivel i Zivel'

Neprestanoma je po slobodnom hodil i

vu Boulogne Sumu je dospel, gde si je vu- 
Zival sunóenoga traka i naravske zelenosti, 
zatim oliSel je vu Elysie polje, ovdi se na- 
sloni к jednomu drevi i sva na stran pusti 
órez célé vure igral si je na svojih guslah. 
Verek malo ljudih medju vnoZinom bilo se 
naálo. koji su njemu nekojega fillera podelili 
ar vnogo malo je irnalo takovib, koji bi o- 
vomu siromaku nebeskoga govora razmeli 
bili. íz ovik nekuliko dobljenih fillerov mo
ral si je platiti noónu slamu, iz ovik moral 
je platiti ono takodjer, ako je kad i nekaj 
jel. —

Pripelilo se je, da se jedna mala pros- 
jadka puca bila za l|ubila vu Davida. Pu- 
cica je snaZna bila, m‘go njezinu lépotu za 
odevale su grdezamazaue cote, kője su nje- 
no telő pokrivale. Ona je takaj sama vu se- 
bi I vu svojih senjah Zivela ravno tak, как 
David. Tarn si je bila selo pod drevo i slu- 
öala je muZiku Da ovo dvoje stvorenje na 
kakov nádin, i kaj se jesu bili medju so- 
bum razgovarjali, ovo mgdar nigdo nebude 
mogel zeznati. Dosta je к tomu, da vu jed- 
noj Suplji jesu skupa stanuvali, vu lakovoj 
Suplji, gdé niti Stakori nebi Zeljeli Ziveti. Ova 
prosjaóka puca neizmerno je ljubila siromaS- 
koga Davida, David je pako Cutil, da ipak

ima jedne duáe, koja njega razme, od toga 
vremena je jedino samo ovoj duSi bil igral.

Lani na jesen je ova prosjaóka pucica 
dobila vruóicu, vu kojoj je onda i vumrla 
bila. David je ni bil iáéi nazad vu skupnu 
Suplu, nego je tani ostal na Elysee polju i 
od mrtvice je popéval . . Redari su njega 
bili prijeli, vzeli su od njega njegofe gusle. 
Zatim je povsema ponorel David.

Vu bladnicu je bil dospel, gde ista o- 
na bolestna cuvslva napala su njega, koja 
vu detinstvu svojem bil je Cutil vu samos- 
lanu. Ovdi takaj bil je stiänjeni vu samoCi 
medju sténe, как tamo vu samostanu. Za 
órlene male gusle prosil je doktora, koj iz 
drage volje zadosta vdini njegovoj Zelji: i 
sad na ovih guslah igra si od jutra do mUlli.

Sad je ved seguren, da Cloveda zloles- 
toda nemre dojti к njemu viáe. Öve órlene 
njegove gusle, na kojih pokojne njegove pn- 
jateljice zaljubljenost svira, nebude vise viel 
od njega nigdo.

BlaZeno Zive i blaZeno bude vumrl ta
kaj, —

Po: Th. Banoilie 
M. F.



?  <s V Hosenberg Adolf vlastelin ovog me- 
seca 6-ga dneva 65 letne svoje starosti vu 
£akovcu je takaj preminul. Nek poCivaju vu 
miru! —

Jubileum » obdrtavajufia Skola.
CakoveCku drZavna preparandija dojdu- 

Ce lelő bude obdrZavala dvadeselpetletoéno- 
ga jubileuma, как se bila ona zapoCela Mar- 
gilai József kakti preparandije direklor za- 
radi sveóanosti priprave poZivlje sve one, 
koji su vu reCenoj preparandije svoje uCi- 
teljske znanosli zvréali, nek javiju njemu 
svoje naslove i mesta, gdje se sad zadr- 
Zavaju. —

Drayocenjeno blugo vu sneffu.
Vu Nevjorku, proáastnu nedelju ravno 

na kradji su prijeli jednoga tolvaja, profi 
kojemu celoga lova drZali jesu na vulici 
Jeden mladi Clovek, koj malo, da ni pogi- 
nul od glada. vu jeden étacun je bil vud- 
ril i odonut do deset jezer dollarov vred- 
nosli dragocenjenoga blaga sobum odnesel. 
Onud hodajuCi ljudi poCeli su njega lovili 
nego tolvaj se njim s revolverom grozil, na
pokon pruZi njim se prilika. da vzemeju on 
njega oruZje, tolvaj pako. da svoje progoni- 
telje dalje drZi od sebe. vkradjene zlate prs- 
tane sve pomalo za sobum spuéCa vu sneg 
Do sto prstanov je po takovim nacinom i 
razmetal, i как se vidi progonitelji su nje 
sve pomalo gori spobrali, ar trgovec sve 
skupa samo dva prstane dobil je nazad. Kad 
su ovoga rnladoga tolvaja prijeli, nit jedno
ga prstana nisu naéli pri njem.

Pred svoje xarudnlce obiokom.
Vu Baja varoéu spomenek biva sad od 

jednoga samoubojstva. kője se s Cudnovitim 
naCinom bilo Í2punilo Jeden poimenu Bang- 
hard meéterski deCko pred obiokom svoje 
zaruCnice se vu srce strelil i vu onim hipu 
je i vumerl Vnogo duga |e imái i dot Cas 
nisu hoteli privoliti od puce roditelji, da se 
zdavanje bi obdrZalo. doklam ov mladi Clo- 
vek svoje duge nebi vu red posta vil Po- 
kehdob pako Bankhard ovo pod nikakov 
naCin zvréiti moguCi bil nije, Zenidbu su 
raztepli. Ovojenagnalo na smrl nesreCnoga j 
mladiCa.

J a  ko beteten his к up.
Hornik Károly veszprimski biékup krutoj 

jako je ízbeteZal. Bolest se veC minuCu je-j 
sen zapoCela, nego pollam se veC na bóléi 
poloZaj obrnula. Sad íz nova opal je vu be
teg na tuliko, da teZko, da se bude mogel 
vZivati prijeénjega zdravja.

Sto sedern/öt s ta ra  térin. I
Jeden íz Debrecina telegram javi: da 

lam Dörger IZaka vdovica rodjena pako S»“il 
Viktorija debrecinskoga preétimana purgarica 
i varaéa najstareSa Zena vu 107-letne dobé 
starosti je vumrla. Óva Zena. koju |e Bog s 
tak dugim Zivlenjem blagoslovil je tri sto- 
tinske dobi Zivela.

Ognjo yaseov növi rn po vedül ki.
CakoveCkog vatrogascov druétvo je le- 

kuCeg meseca 6-ga dneva posle pod ne ob 
tretjoj vuri obdrZavanom spraviéCu za za- 
povednike Pecsornik Otto i za podzapoved- 
nika Mastnak Jozsefa zebralo.

Pod sneg xakopnni.
íz Torde javiju, da Titulea Peter iz 

LupSe gospodari njegov sedemnajst IjetoSni 
sin öve dane neizgovomoj smrti bili su pov-

dani. Cetiri volov gonili su na pajanje po- 
1 jég sela leZele jedno zviralisCe kője pod 
bregom Î Zi. ravno vu onim hipu dokotura 
se mnoZma snega iz brega. Pod se pokopa 
Tutulea skupa s sinom i sve Cetiri vole. 
Sela stanovniki viáe как stotinah s lopata- 
mi, molikami paéCili se jesu na liCe mesta, 
dva dni I dve noCi na pol kilóméira vele-’ 
Cine odmetavali su snega. dók na zadnje 
naéli jesu dviuh Ijudili zdrobljena njihova 
mrtva tela. Cetirim volom je takaj konec 
bil naCinil.

Zyorete siót inke banknote .

Ni od svagdaénjega pripeCenja piéeju 
nam iz Irányi obCine, gde je Bordán Juraja 
vdovica jedna stara ZenaZivela. Bogata йена 
je bila, nego od svojevolnosti svakojaCka go- 
voriju Sad öve zadnje Ijedne je teZko bila 
zbeteZala. kad nju njezin sin i sneha jesu 
pohodili. Íz ovom Zénóm od penez nikako- 
voga sbomenka bilo nije ar su znali, da je 
n|oj to nepovoljno, ako od penez spitavapi. 
Pred nekulikimi dani prije toga je vdovica 
vumrla, i njezin jetiim sin se bil vu bizu 
nastanil To je dobro znal. da mali njegova 
ima peneze, nego vu tern miálenju bivéi, da 
su vu éparkassu ili pako pri drugih Ijudihi 
poloZeni. Óva sva zazvedavali jesu. ali ba- 
dava. Napokon na to misei je doáel. da su ; 
staricu pokrali i javil je Zandarom. Prek | 
vCera je Bordán svojom inladom Zénóm j 
ovoga novoga stana vu red hotel sloZiti i 
onoga slamnaloga madiaca na kojem sta- 
rica vumrla. van je dal odnesti svojom dek- 
lom I zapovedal njoj |e. da vu madracu 
bivéim slamu za podeZiganje ponuca. SluZ- 
kinja je zapoved zvréila Kad je veC skoro 
svu slamu bila za podeZiganjn ponucala, 
onda njoj iznenada jeden komád papira 
vu ruke dospe s kojnn odbeZi к svojoj 
gospi, da pokaZe toga Cudnoviloga papira 
kojega je ona vu mudracu med slainom 
naéla? Bordanice zaCudjenost si moreino | 
premisliti, kada vidi da puca jednu stolinku 
banku drZi vu ruki Vu onim hipu pogasili 
su ognja i preiskali su jóé oslalu slamu ta
kaj ah od sedem komadov stotinskdi ban- 
kah viáe naéli nisu Öve druge su vec onda. 
zgorele bile. Poljeg innen ja Bordana véli. 
da je njegova mali do 10 ili lő jezer fo- 
lintov golovih penez unala. i как se vidila 
da je one vu slamnalim slmzoku skrivala 
sluZkmja Kopt jós nigdar ni videla stolinku 
banku. skoro bi bila za vse pokurila

Ноgm i prosíjaki.
Kavno nije redko pripeCenje, da on 

koj alinuátvo deli jr imuCneái od onoga, koj 
almuétvo prosi i prime. Sadaánjega véka je 
veC od vnogo bogaldi pellarov pripovol nam ! 
osobito dela za znamenuvala Po vulicali 
stojeCi prosjaCki ljudi, koji vu poderanoj 
opravi na milosrdnosjt i na pomiluvanje 
nagibijeiu ljudi, veC viéekrat dogodilo se je j 
da velikoga unelka oslavili jesu za sobum. 
Iz Та polcé sad od spodobnoga pripeCenja 
piéeju. Jeden po imenu VVeisz Ignatz íz Sar- 
szega prosjak vumerl j*‘ tani Za nekoje' 
vreme lai isti bil j»‘ vurar nego ovoga po- 
álenoga dela se na void, рак poCel je od 
sela do sela, od hiZe do liiZe prosjaCiti 
Svojih rodjakov na najvekáu Cudu teéta- 
menta ostavil je za sobum. Vu lom miá
lenju bili jesu, da slarac samo éalu je naka- 
nil vCir.iti, pák nisu nit hoteli ili na poslu- 
éanje teátamenta. IVcgo ipák su iéli, vu sebi 
ovako misleCi, da sva. su moguCa, ako i 
Bog lak hoCe. I ovo 80 jezer korun izruCil 
je vu leátamentu na svoju rodbinu. Od

ovoga nikaj vugodneáega nebi mogel bil 
gledeó vCiniti na siromaáku svoju rodbinu 
gledeC. К ovomu dodamo jedno drugo pri
peCenje, kője se bilo vu Nevjorku pripetilo. 
Redarstvo je jednogd Cloveka zbog nekako- 
voga dugovanja dugovanja pozvali na sud 
za svedoka Pitali su njega, kaj mu je ime 
i kaj ima za sluZbu.

— Moje ime odgovori — svedok je 
Galicki, sluZbu pako to nosim, da jednoga 
proénjaka inoé jesem.

Sudec je ni hotel veruvati svojim vu- 
ham i znoviC ga zapita?

— Kakvu sluZbu imate?
»Vam velim prosim, da jednoga pros- 

jaka inoé jesem.
Moj gospodar samo jednu ruku ima, 

ja ga opravlam i ja njemu dvorim.»
— Pa kaj unate plaCe za laj posel?
— Na tjeden deset dollarov* * petdeset 

korun»
íz ovoga naravski to sledi, da nevjor- 

ski prosjaki jako lepoga dohodka moraju 
ima ti da su moguCi 200 korun sva mesec 
svojemu inoáu [daljati.

Z bír anje h l róva.
Vu Lucska obCini proéastni tjeden bilo 

je zbiranje birova. Jedna stran je hotela 
prveéega po imenu Kantor llleáa na birov- 
sku stolicu podignuti, druga pako Simon 
BalaZa je Zelela. Konec je tomu táj nastal. 
da je Simon BalaZ bil za birova izebran. 
koj bi veC januara prvoga moral stuptii na 
birovsku stolicu. Nego Simon se ni mog< l 
vCekali birovske stolice ar vre na Silvester,t 
noc jtrek obioka bil je streljen. Na ov ve- 
Cer od njegove strain viáe ljudi bilo je pri 
njem Síroké vole bili jesu svi skup, kad 
Simon je ravno hotel govora drZati poljeg 
stola skupicom vu rukah se gori podigne 
Vu ovim Inpu na vulici poCuje se glas od 
puéke i Simon BalaZ vu prsa pogodjeni na 
zemlju se zruéi Stranjski svi odbeZali su 
na vulicu. ali krivca nisu mogli najti. Si
mon po kratkoj muki je vumerl. 2 andar- 
stvo je laki poCelo zazvedavali suinlja je 
na Keéko Marka maloga birova opala. Reá- 
ko je rodjak bil birova nego po izebranju 
tak se bil izrazil da Simon ipák nebude 
uCkainski birov. Ovu sumlju imaju, da su 
Heákoga pogogili da nek Simo na vubije 
nego on táji. Reékoja su zato ipák vu reá 
odegnali. 1

Оa hona Araid. — C ien a  i i t k a .

1 m-mázsa. 1 in <nil kor fill.

Buz?. PSeniea 144П—
Zab Zol. 11 0 0 -
Hozs HrZ jiioO —
Kukoricán uj Kuruza nova 10 0(1 —

* * ó » »Inra Í12 40—
Árpa JeCmen 10 50 —
Fehér bab uj Grab beli 1800 —
Sárga » » » ш\  14 80 —
Vegyes » * * zmOÄan 14 50 —
Lenmag Len 22.00—
BüKköny Graburka 1800 —

Odgovorni urednik:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .



20 sz. 1903. vhtó. 1

Árverési hirdetmény. *
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. :

évi LX. t.-cz. 102. §-ii értelmében ezennel :
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járás
bíróság 1902. évi V 59ő/1 sz. végzése kö- 
vetkeztében Zakál Henrik Csáktornyái ügy
véd által képviselt a Muraközi takarékpénz
tár r. t. javára Czerovecz Imre novákoveczi 
lakós ellen 404 k. s jár. erejéig 1902. évi ; 
deczember hó 6-án foganatosított ki«*légi- ]
tési végrehajtás utján lefoglalt és 1480 k.-ra '
becsült következő ingóságok u. in.: 2 ló. ' 
1 tehén, l borjú, 1 inalacz, 1 sertésól. 2 '
szekér, 1 pajta, széna, szalma, 1 kukoricza- ' 
kas és kukoricza nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbi- ' 
lóság 1902. évi V: 595,5 sz. végzésé foly
tán 404 k. tőkekövetelés, és eddig öszszesen 
81 kor. 14 t biróilag már megállapított 
költségek erejéig a ti lyszinén. vagyis No- 
vákoveczen leendő eszközlésére

1903. évi jan. hó 24. napjának d e. 10 oraja 
határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, becsáron 
alul is el fognak adatni

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták, és a- 
zokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881 évi LX t.-cz 120 . tj. ér
telmében ezek javár«» is elrendeltetik.

Perlakon, 1903 évi január 10. 80o

A Csáktornyái Tárházak ROszvénytásaság
közhírré teszi, miszerint

t. é. február hó 3-án d. u. 2 óidkor Csáktornyán a tarsasag 
helyisegében

XI. rendes évi Közgyűlését
tartja meg, melyre a t ez. részvényeket ezennel 

meghívja.

1. Elnöki megnyitó.
2. Az igazgatóság és felüg\eló-t»izotl>ag je 

lentése az elmúlt üzleti év menetéről, az l'.H»2. é\ 
üzleti mérlegének bemutatása, a tiszta uyereniény 
mikénti felosztása és a felmentvény megadasa

3. A felügyelő-bizottság megválasztása.

Azon részvényesok, kik a közgyűlésen megjelenni 
óhajtanak, kötelesek részvényeiket a meg nem ‘_
szelvényekkel együtt a Csáktornyái Tárházak Keszv« i 
saság pénztáránál letenni. , .

Az alapszabályok itt. "Mm-bon
bizottság által megvizsgált mérleg, annak jeleni« stv» «g 
H nappal a közgyűlés « lőtt Csáktornyán a tarsasag ' 4 
gében betekinthetne végett közszeml«*re kit* l«’»»k

(Csáktornya, ПЮЗ. jan u ár lő

! í
Értesítés. j I

: I I

A M u raközi ta k a ré k p é n z tá r  ré s zv é n y tá rs a s á g  j \
\ I f
t betevőinek tudomásul hozza, hogy 5%-os betéteit a meg- \ \
t H
I határozott felmondási idő letelte után, az alapszabályok i t
t * I ^

I i í .  §.-a értelmében 4' . "/»-ra szállítja le. ] [

t Csáktornya. 1003. január 12. w

I Az igazgatóság. 2
it S t i l i  1 —  1 Wт ш т ш ш т ш ш т ят т ш т ш ш ш т ш т т

A zalaujváii utczában egy 4 szo b a , konyha s tb . hoz-
á ta rto zó b ó l álló lakás azonnal kiadó.

Ugyanott két egy-egy szobából álló udvari lakás kiadó.
Bővebbet ROSENBERG LAJOS

r,7 a __a tulajdonosnál Csáktornyán.

Vilájhirii orosz KaraVántea jlj
Popofí K, és C. testvérektől Moszkvában. j j
(  T ö b b  u d v a r  s z á l l í t ó i . )  -m  ] |

cT v J r ; ' I ; к

j (legfinomabb minőség, ij
I Eredeti csomagokban kapható J | j

j  G ránertestvérekné l C sáktornyán j j i
9 valamint a monarchia minden elsőrangú fűszer és csemegeűzletében. ' 1|
á  842 7—10 I t

1866 1 — 1 P l j .  J z
s-v ftatal lüszerkereskedősegéd L ld U U .

azonnal felvétetik Muravidon 2 ház sz. alatt
légy teljesen uj (még nem használt)

T 0 D 0 R R- fedeles kocsi
is z e r -  é s  c s e m e g e  k e r e s k e d é s é b e n  ,  ........ ....... -  -  —  . . . . .----------- --—

C s á k to r n y á n .  »ÖO koronáért eladóT
Czira a kiadóban*



Kosenberg Adolf vlastelin ovog me- dani. Celiri volov gonili su na pajanje po- ovoga nikaj vugodneáega nebi mogel bil 
seca 6-ga dneva 65 letne svoje starosti vu ljeg sela lefele jedno zviralisCe kője pod gledeő vóimti na siromaáku svoju rodbinu 
Cakovcu je takaj preminul. Nek poéivaju vu bregom Ie2i. ravno vu onim hipu dokotura gledeő К ovomu dodamo jedno drugo pri- 
^ ru  f _ J se mno2 .ua snega iz brega. Pod se pokopa реСеще, kője se b.lo vu Nevjorku pnpetilo.

Tutulea skupa s sinom i sve cetiri vole. Redarstvo je jednogd ßloveka zbog nekako- 
d u b l l e u m a  o b d r i o v o j u f i o  s k o l o .  ge|a s|anovniki viáe как stolinah s lopata- voga dugovanja dugovanja pozvali na sud 

Cakoveíka dríavna preparandija dojdu- mi. molikami paSCil, se jesu na liCe mesta, za svedoka. Pitali su njega. kaj mu je Íme 
ée lelő bude obdrüavala dvadesetpelleloSno- dva dm i dve noél na pol kilóméira vele- i k,i| ima za sluZbu.
ga jubileuma, как se bila ona zapoéela Mar- érne odmelavali su snega. dók na zadnje — Moje íme odgovori svedok Je
gilai József kakti preparandije direklor za- naSli jesu dviuh ljudili zdrobljena njdiova Galicki, sluZbn pako lo nosim, da jednoga 
radi sveéanosti priprave poZivlje sve one, mrlva lela. Celirim volom je takaj konec proánjaka mos jesern
kojí su vu reCenoj" preparandije svoje uói- bil naCinil Sudec je n, hole veruvat, svojnn vu-
leljske znanosti zvräali, nek javiju njemu X g o r c t e  atottnkeb a n k n o t e .  wm ' Z,̂ 0Vk' ' '1ПЯ|„9
svoje naslove i mesta. gdje se sad zadr- "  , A 4 . -  Kakvu sluíbu imater-
2avaiu — Ni od svagdaánjega pripeCenja piáeju »Varn velim prosim, da jednoga pros-

, nam iz Irányi obCine, gde je Kordán Juraja jaka inoá jesem.
D r a g o c e n j e n o  b l a g o  vu  s n e g u .  ; vdovica jedna slara 2ena 2ivela. Bogata 2ena Moj gospodar samo jednu ruku ima,
Vu Nevjorku, proáastnu nedelju ravno je bila, nego od svojevolnosti svakojaCka go- ja ga opravlam i ja njemu dvorim* 

na kradji su prijeli jednoga tolvaja, proti voriju Sad öve zadnje Ijedne je te2ko bila — Pa kaj .mate plaCe za laj posel?
kojemu celoga lova drZali jesu na vulici zbeteíala, kad nju njezm sin i sneh.i jesu — Na tjeden deset dollarov* petdeset
Jeden mladi dovek, koj malo, da ni pogi- pohodili. Iz ovom Zénóm od penez nikako- korun*
nul od glada, vu jeden átacun je bil vud- voga sbomenka bilo nije ar su znali, da je lz ovoga naravski to sledi, da nevjor-
ril i odonut do deset jezer dollarov vred- n|oj to nepovoljno, ako od penez spitava)U. ski prosjaki jako lepoga dohodka moraju 
nosti dragocenjenoga blaga sobum odnesel. Pred nekulikimi dani pnje toga je vdoviea imati da su moguói 200 korun sva mesec 
Onud hodajuői ljudi poCeli su njega loviti vumrla, i njezin jedini sin sc bil vu hi2u svojemu inoáu piaija ti. 
nego tolvaj se njirn s revolverom grozil, na- nastanil To je dobro znal. da mali njegova i Z b l r a n l e  b i r o v a .
pokon pru2i njim se prilika. da vzemeju on ima peneze, nego vu lem miálenju bivái, da j
njega orufcje, tolvaj pako. da svoje progoni- su vu áparkassu ili pako pri drugib ljudili Vu Lucska obCini proáastni tjeden bilo 
telje dalje dr2i od sebe. vkradjene zlate prs- polo2eni. (Jva sva zazvedavaii jesu, ali ha- je zbiranje birova. Jedna stran je hotela
tané sve pomalo za sobum spuSőa vu sneg dava. Napokon na to misei je doáel. da su : prveáega po imenu Kantor Illeáa na birov-
Do sto prstanov je po lakovim naCinom | staricu pokrali i javil je 2andarom. Prekisku stolicu podignuti, druga pako Simon 
razmetal. i как se vidi progonitelji su njelvCera je Bordán svojom mladom 2enom j Balaáa je fcelela. Konec je tomu táj nastal. 
sve pomalo gori spobrali. ar trgovec sve ovoga novoga stana vu red hotel sloZili i da je Simon Bala2 bil za birova izebran.
skupa samo dva prstane dobil je nazad. Kad onoga slamnaloga madraca na kojem sta- koj bi veC januara prvoga moral stuptii na
su ovoga mladoga tolvaja prijeli, nit jedno-; пса vumrla. van je dal odnesti svojom dek- birovsku stolicu. Nego Simon se ni mogel 
ga prstana nisu naéli pri njem. lom i zapovedal njoj je. da vu madracu vCekali birovske stolice ar vre na Silvestera

I bivéiin slamu za podeZiganje ponuca. Slu2- noc jirek obioka bil je streljen. Na ov ve- 
P r e d  s v o j e  x a r u d n l e e  o b i o k o m .  kínja je zapoved zvréila. Kad je vec skoro Cer od njegove strain viée ljudi bilo je pri 

Vu Baja varoéu spomenek biva sad od *vu slamu bila za podeSiganju ponucala.. njem Síroké vole bili jesu svi skup, kad 
jednoga samoubojstva, kője se s Cudnovitim onda njoj izneuada jeden komád papira Simon je ravno hotel govora dr2ati poljeg
natinom bilo izpumlo Jeden poimenu Bang- vu ruke dospe s kojun odbefci к svojoj stola skupicom vu rukah se gori podigne
hard meáterski dedko pred obiokom svoje gospi, da рокайе toga Cudnoviloga papira Vu ovim hipu na vulici poCuje se glas od
zaruínice se vu srce strelil i vu onim hipu kojega je ona vu mudracu med slamom puéke i Simon BalaZ vu prsa pogodjeni na
je i vumerl. Vnogo duga je irnal i dot Cas naélaV Bordanice zaCudjenosl sí morenio; zemlju se zruéi. Stranjski svi odbeíah su
nisu hoteli pri voll 11 od puce roditelji, da se premislili. kada vidi da puca jednu stolinku na vulicu. ali krivca nisu mogli najti Si-
zdavanje bi obdrfcalo, doklam ov mladi ólo- hanku drZi vu ruki Vru onim hipu pogasili ■ inon po kralkoj inuki je vumerl. 2andar-
vek svoje duge nebi vu red postavil Po- û ognja i preiskali su joA oslalu slamu ta-jslvo je laki poóelo zazvedavaii sumlja je 
kehdob pako Bankhard ovo pod nikakov kaj ah od sedem komadov slotmskiii ban- na líeéko Marka maloga birova opala Reá-
naóin zvréiti moguCi bil nije, fcenidbu su kah viáe naáli nisu Öve druge s u  veC onda, ko je rodjak bil birova nego po izebranju
raztepli. Ovojenagnalo na smrt nesreCnoga j zgorele bile Poljeg mnenja Bordana véli. lak se bil izrazil da Simon ipák nebude
mladiCa. , da je njegova mali do 10 ili lo |ezer fo- uCkainski birov. Ovu sumlju imaju, da su

t/ я к о  b e t e t e n  b/äkup. rintov gotovih penez imáin, i как se vidila Reákoga pogogili da nek Simo na vubije
Hornik Károly veszprimski biSkup k r u i o i '^ J l ^ n ! '  " 7 °  u >'- ReSN # su zal° 'Pak vu reS.

jako je .zbeteíal, Bolesl ac véé minuéu |c- "Ч к ' " Л  i'"8 ‘* J . ' hanku. skoro bi bila za vse pukurila ------------sen zapoóela, nego pollam se veC na bóléi
poloíaj obrnula. Sad iz nova opal je vu be- B o „ a t !  „ r o k j a k t .  d e n »  U t k » .
teg na tuliko, da leiko, da ae bude mogel! Kavno nije redko pripefenje, da on i  ------- --------------------------------------------------
vZivati prijeftnjega zdravja. koj almuStvo deli je imuCueäi od onoga, koj' * ni -mázsa. I ni ccnl kor fill

S t o  a e d c m l f i t  s t a r a  k e n n .almuätvo prosi i prime. Sadaänjega veka je |
vetí od vnogo bog dill pellarov pripovesl nam I И1Ш' I éenica 1^4-0 —

Jeden iz Uebrecma telegram javi: da oaobilo dela za znamenuvala Po vulicah Zab Zo1’ 1100 —
am Dörger iialta vdov'ea rodjenii palio Seit stojefi prosjaiki ljudi, koji vu poderanoj Hrl>- 1100 —

Viktoriia debrecmskoga preSlimana purgarica opravi na milo>rdim»|l i na ponnluvanje Kukorif211 UJ Kuruza nova 100(1 —
I varaäa najstareäa Zena vu 107-letne dobe nagibljepi ljudi. véé viSekrat dogodilo se je » » ó » altira 1240 —
starosti je vumrla. Ova Zena. koju je Bogs da yelikoga imelka oslavili jesu za sobum ArP" JeO.nien 10 50 —
Jak dugim Zivlenjem blagoslovil je tri sto- \г Tapolce sad od spodobnoga pripe.'euja Gelier bab uj Grab lieh 1800 —
ms e о i 2ive a. piéeju. Jeden po imenu Weisz Igmdz iz Sar- * * * 2uti 1480 —

O g n j o  g a s c o v  n o v l  x n p o v e d n ik i .  szega prosja к vumerl J‘‘ lám Z\ nekoje Vegyes* » » zm 0áanl450 —
I vreme laj isii bil j»* vurar nego ovoga po- lenmag Ben 22.00 —

Cakoveőkog vatrogascov druátvo je te-létenoga dela se navolil, рак poCel je od ^ÜKköny Graliurka 13 00 —
kuCeg meseca b-ga dneva posle podne ob sein do sela, od Iii2e do Ыйе prosjaCiti 
tretjoj vuri obdr2avanom spraviáCu za za- Svojih rodjakov na najv<*kéu Cudu teála*
povednike Pecsornik Otto i za podzapoved- menta ostavil je za sobum. Vu lom mié- Odgovorni urednik:
nika Mastnak Jozsefa zebralo. lenju bili jesu, da slarac samo áalu je naka-

*dl vCir.iti, pak nisu nit holeli ili na poslu-
*  ** ’ áanje teálamenta. N t go ipák su iéli, vu sebi M A R G I T A I  J O Z S  E F .

Iz Torde javiju, da Titulea Peter iz ovako misleCi, da sva. su moguCa, ako i 
Lupáé gospodari njegov sedemnajst Ijetoáni Bog lak hoCe 1 ovo 80 jezer korun izruCil 
sin ove dane neizgovornoj smrli bill su pov-jje vu teátamentu na svoju rodbimi Od



20 sz. 1903. vhtó. Í

Árverési hirdetmény. $
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 2

évi LX. t.-cz. 102 . §-.t értelmében ezennel з
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járás- 5 
bíróság 1902. évi V. 59ő/l sz. végzése kö- ; 
vetkeztében Zakál Henrik Csáktornyái ügy- ? 
véd által képviselt a Muraközi takarékpénz- ; 
tár r. t. javára Gzerovecz Imre novákoveczi ; 
lakós ellen 404 k. s jár. erejéig 1902. évi jj 
deczember hó tí-án foganatositott kielégi- * 
tési végrehajtás utján lefoglalt és 1480 k.-ra j 
becsült következő ingóságok u. m.: 2 ló. * 
1 tehén, l borjú, 1 inalacz. 1 sertésól. 2 : 
szekér, 1 pajta, széna, szalma, 1 kukoricza- ■ 
kas és kukoricza nyilvános árverésen ela- j j 
dalnak. .

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbi- 
róság 1902. évi V: 59ő ő sz végzésé toly- 
tán 404 k. tőkekövetelés, és eddig öszszesen 
81 kor. 14 1. biróilag mar megállapított
költségek erejéig a h lyszinén. vagyis N0- 
vákoveczen leendő eszközlésére

1903. évi jin . hó 24. napjának d e. 10 oraja
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, becsáron 
alul is el fognak adatni

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltalták. és a- 
zokra kielégitési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881 évi LX t.-cz 120 §. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik

Perlakon. 1903 évi január 10. 80ő

A Csáktornyái Tárházak Részvénytasaság
közhírré teszi, miszerint

f. e február hó 3-án d. u. 2 órakor Csáktornyán a tarsasag 
helyiségében

XI. rendes évi közgyűlését
tartja meg. melyre a t. ez. részvényeket ezennel 

meghívja.

1. Elnöki megnyitó.
2. Az igazgatóság és lelüg\»*lő-bizotb*iv je

lentése az elm últ üzleti év menetéről, az l ‘.Hi2. e\ 
üzleti mérlegének bemutatása, a tiszta uyeremény 
mikénti feloszlása és a felmentvény megau.is.i.

3. A felügyelő-bizottság megválasztása.

Azon részvényesek, kik a közgv illésén meg|f I« 
óhajtanak, kötelesek részvényeiket а тед nem , SÍ ' ' 
szelvényekkel együtt a Csáktornyái Tárhazak Hesz\< ». 
saság pénztáránál letenni. , miinAz alapszabályok 32. » -a erteüne ,en a folügu о 
bizottság állal megvizsgált mérleg, annak jelenti s- < К 
H nappal a közgyűlés előtt Csáktonoan a larsasac ' 
gében betekintheies végett közszemlére kitelelik

C sákto rn ya , U№3. ja n u á r  15

j I

Értesítés. I í
1 1

A M u raközi ta k a ré k p é n z tá r  ré s zv é n y tá rs a s á g  ] j
I \

betevőinek tudomásul hozza, hogy 5%-os betéteit a meg- \ \ 

határozott felmondási idő letelte után, az alapszabályok 1 | 

17. §.-a értelmében 4‘ 2 0/°-ГЗ Szállítja 1б. щ

Csáktornya. 1903. január 12. í

Az igazgatóság. 2
*$# # #  ш ш ш *  аммнмммммю

A zalaújvári utczában egy 4 szoba , konyha stb . hoz- 
á ta rto zó b ó l álló lakás azonnal kiadó.

Ugyanott két egy-eiry szobából álló udvari lakás kiadó.
I lövellhet R O S E N B E R G  L A J O S

,7 3_3 tulajdonosnál Csáktornyán.

Világhirit orosz KaraVáatea ill
Popoft K. és C. testvérektől Moszkvában. jj j

m~ ( Több m lvar szá llító i.)  J1 j

§ (legfinomabb mindvég. 1
0  Eredeti csomagokban kapható J | [

1 G ránertestvérekné lC sáktornyán ]j|
0  valamint a monarchia minden elsőrangú fűszer és csemegeüzletében. j j |
/dft 842 7—10 I I

m w » w a 0 m ' » w w m - H ^ 0 0 0 » S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * ®
866 1 — 1 Г | _  J ^ í

Egy fiatal íüszerkereskedősegéd L la U U .
azonnal felvétetik Muravidon 2 ház sz. alatt

jegy teljesen uj (még nem használt)
T 0 D 0 R R. ; fedeles kocsi

f ű s z e r -  é s  c s e m e g e  k e r e s k e d é s e b e n  ......... ........... ......... ............

Csáktornyán. !wu koronáért eladó
■ и ш  a  k ,a d ó b a n -
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^  A C sá k to rn yá i T a k a ré k p é n ztá r R é szvé n yta rsu la t фЭД

^  t. a. rbztoymi 1903. Hi feb ruár hó 1 M t t  d ílu tá n  3 óraKor CsáHtornyáa a tá rsu la t sa já t házában ta rtandó  Л Л

л  XXXI. rendes H ozgynlísre Ц
tisztele tte l m e g h iva tn a k .

Canácekozáet tárgyainak sorrendje: \ j9

i 9 l  a j Elnöki megnyitás. ф ф
b) A közgyűlési jegyzőkönyv liite lesilésére 2 részvényes kijelölése.
(., ,\z igazgatóság és felügyelő-bizottság jelen -'-ének f e l ö l t t . :i telni vizsgált évi szám adások és Ъ А

a felment vény feletti határozat.
лвШ d) H atározathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztá>a iráni.
jbaP ei Je lentés a szövetkezeti állom ányról. J b b T
É£fA fi 5 igazgatósági tag és a feliiuyelö-bizottság m egválasztása. ш^Я

gj Néhai Lobi Jakab , volt takarékpénztári kém velő özvegyének kein d íjazása. J ä T
In Inditványok.

лЯЛ C s á k t o r n y  á n. lüOd. évi jan u ár hó ő-én. L j l

^  Az igazgatóság. c g

У  .47. §. A tanácskozási és szavazási (<>_••. • к * \ u 1- - i • un. , n törvényes nn-ghatalma- Ж,
i n V  zottia (36. § által gyakorolhat .t ; <le 17.n1 jót; . а к < * г> > 1 h a: '..'t r:i 1 ;v.,ia 11 .••> .10 ■ 1 < t • :?o . yvs «-s részvénye
шШ a közgyűlés előtt legalább két hét óta a társn •»: k-.i,- у■ ■ t - • /. szinten a  k ö z g y ű lé s t  v S

3  n ap p a l m eg e lő ző le g , a z a z  1903 . év i fe b ru á r  ho 11-ig az  in té z e t  p é n z tá rá b a  le t e t e s s e k .
Meghálál máz. ván yok csak részvényesek nevére állíthat"
A megvizsgált évi számadások, az. Üzleti i-lciitcs és a , .•|i,.|,izi>tl>;tií |• lei.!. • 1 ' n-u lieiу iségéhen a koz-

í v m  gyűlési 14 nappal megelőzőleg a részvényesek által belekinthetök. A «| a

nmmmmammmm: mm® ®mmmmna
i * i ! * u * t  ! « : * ;  ж д а ж м к

h  ~  <&>
£r 6908. szám Ik. 1901.

l H i r d e t  i n  é  и  v .
Г Dráva-Egyház község lelekkönyve birlokszahálv zás kövelk»*zi»*h n az 18(>9 évi 2">79 >z szabályrendelet- W
BP hez képest átalakíttat ik és ezzel egyidejűleg mind ingatlanukra n«-zv <■. ;t un lyekre az |H8n XXIX. az 1889 j 3 ö
Г  XXXVIII 1891 XVI. l.-czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzéséi rendelik az 1892. évi XXIX lör- y y
fir vényezikkben szabályozott eljárás a lelekjegvzokünyvi b -jogу/♦*>.• к belv<>bib*<«-vel kaprs-d.domn loganatosillalik j X t

E czélból az álalakitási elütnünk.ti d bilelcMle- - a In iv-zin. . i|ará> a nevezeti községben 1908 évi |el>- 
i r  már hó ő-ik napján log kezdődni.
f  Ennélfogva felhív, ilnak l Az ös>zes érdekeli, k. hogy a hileb-ilé-i tartva la-« mi személyesen vagy mégha- w
К  talmazotl által jelenjenek meg > az uj Ikvi tervezel Honi indám -szievideh'ikel annál bizonyosahhan adják elő. ^S£ít
f  mert a régi telekkönyv átalakítása illán a téves átw/e sbol ennlmt») kifogisokal jó lii^ ,.mü harmadik személyek w
к  irányában többé nem érvényesíthetik.
Г  2. Mindazok, a kik a telekiegyzökönyvekhen (doforduló I» jegyzetekre nézve okadatolt előterjesztést kíván- W
К  ,,ak lenni, hogy a tk vi hatóság kiküldöttje elölt a kilúzótl hálám  apón kezdődő eljárás folyama alall |elenjenek <££jt
К  meg és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mulassák lel
К  3. Mindazok, kik valamely ingat,anltoz lulaph ..jogot lati nak, de telekkönyvi bekebelezésre alkalmas ok- áÉ jt
¥  irataik nincsenek, hogy az álirá.-ia az 188b XXIX : lő 18. z 1888 XXXVIII I. ez ó ti 7 у é*rtíl- W
К  méhen szükséges adatokat beszerezni iparkodjanak - azokkal igény,akid a kiküldőit elöli igazoljak avagy odahas- jS É l
Г sanak, hogy az átruházó Ik vi tulajdonos a/ átruházás létrejöttél a kiküldőit elüli -/óval ismerje s h,laj(bmjog W
К bekeblezésre engedélyét nyilvánítsa. mert különben jogaikat ezen az nlon nem «• i v.■.iу.->i111 • 11к »•> a bélyeg és ille-
f  ték elengedési kedvezménytől is elesnek. ‘
К 4 . Azok. kiknek javára  tényleg mar im-gsznnl kővel-h-re n-dkoz.» zaloL-|ug. vagy „legszüul egvéh jog Ä
L va“ nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy szintén az ily bejegyzésekkel b-rli-dl ingatlanok tulajdonosai, h o g y h e je « VZell W
К  jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy a törlési . ng-alely nyilváuilá-a vég-n a kikübhill elöli j«denjenek~meg У В
f  mert elleneseiben a bélyegmentesség kedvezményétől elemek. 3̂ 5 ^
К  Perlakon, a ktr járásbiróság. mint Ikvi halo>agnal 1902 évi d -< z- nib.-r hó 20-,m

7  Dr. F ischer @
К < kir alj hl ró.

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ф ф ф ф ф # #
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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