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A > Csáktornyái Takarékpénztár«, »Mtiraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

. , A természettudományok na^y százada században a férfi szellem az ő teremtő
A nag\ szazad. egyuttal nagyszerű házat épített s azt az erejével és alkotó szellemével. Utjának ma*

újkor minden kényelmével lakhatóvá telte gasságálól elvakitva, eredményeitől ittasan, 
Nagy századnak szoktuk nevezni а лг em,)er‘ség számára. De sajnos ! emellett — elvesztette a boldogság iránti mértéket 

mull századot. Az a lefolyt század mely a m(‘^"l<‘dk<‘zett arról, hogy az embereket a s az emberi természet harmóniája iránti 
külső élet minden terén minket annyira mt’gf,'lel0 emberi .Magasságra vezesse. érzéket is.
előmozdilott; a mely, mint azelőtt egy szá- Most már bál itt áll az ember nyugta- Akár keresztények vagyunk, vagy azok- 
zad sem, a természet erőit nyitotta föl ne- *anu* és kellemérzet nélkül, mint rabja nak csak nevezzük magunkat; legyünk bár 
künk és szolgálatunkra bocsátotta azokat; nagyterű hazának, a melylyel ben só leg alheislák, vagy azoknak csak képzeljük 
politikai és nemzeti szabadságot hozott: tu nem niérkőzhetik. magunkat: azért mégis mindnyájan, hívők
dornányunkat és tevékenységünket nem is — — — és hitetlenek, tudatosan vagy öntudatlanul
sejtett módon fokozta; de e mellett a leg- A modem ember nem uralkodik többé H kereszténység hatása alatt állunk.
jobbat, a mi bennünk van, elsatnyulni, e l- !azon liatalmas vívmányok és haladások fe- . .  tudunk a rosszal ecvebet
nvomorodni engedte lelt, a melyeket előidézett; de ellenkezőleg:. “ «g 1 em tudunk a rosszal e g ytő l
nyomorodul engedte. ;lzok m„ ,kodn;ik fölölle; nyakára halbatósabban szembeall.tam, csak a jót;

Kitűnő kiemelkedő személyekben nem azok Külsőleg gazdaggá teszik az ember a «Y^olelet nem tudjuk sikeresebben más
volt ugyan hiánya a lelolyl évszázadnak, életéi, de bensőleg szegénnyé; időt takar.- sal nieggyong.lem mmt a szeretettel; s az 
de vájjon mindnyájunknak, k.k a gépek, a latiak neki, de azt mégsem adják meg neki ° “  nen‘ «^bódulhatunk alaposabbaan 
demokráczia, a választási jog, hadkölele- soha; kürőlvesz.k öl hallatlan élvezeti sze- тая е п , ( э а  lö 0 aa assd • 
zettség s az iskolai kényszer ezen korsza- rekkel. de sohasem juttatják öl igazi élve- Azt mondja Goethe: Haladjon bár a 
kában felnőttünk. — nincsen e hiányunk zelekbez. kultúra folyton; terjedjenek a természetludo-
a -  s z e m é ly é ü l.,,,,  az ">dn,duahs-1 d e r e t e k k e lt ö lt ik   к a dl. »'^»Уок a az eanberi szellem a mint csak
muson 9 . , , , , J , akar: de az erkölcsi kultúrának magasztos-1 uu • üresen hagyjak a szivet; lokoznak minden . . .  , ® . ..... . . . .  sagat. a mmt ez az evangéliumban lenylik,

Mindenben, löleg a m, a hivatali v«Ky |szel ° mi ,ro '’ d" a 8 11 sz,v sohase fogja felülmúlni!
üzlethivatásunkon kívül esik. összes. Iiszlán , r "  £ s с оеЦ,епак — igaza vaut
emberi életnézetünkben s élei,Hódúnkban A nnl nyertük a ezivibzáezm érlékein, Ha valaki azt kérdezné tőlem: mit Hű-
oly egyformák s annyira .••anyai»» va- azt a kuliura értéke,,, elveszlek,к (Inas, szünhHül,k a kere8flénysé({nek lek,„lettel 
gyünk a szemelyessegnek, az individuális ember, tevékenységgel es vívmányokkal ,efoj . »socialis« századra? 
jellemnek, mintha mindnyájan ugyan azl szemben dl áll a megkeseríted, elnyomom- y
lúd.lók és beszéli.ők, sőt ugyanazon házi- doll emberi lél ! Akkor én azt felelném, hogy legalább
sokkal élnénk és ugyanazon reményekéi — — — — — — csak egy oldalt megvilágosilsak: A vér és
táplálnék. Hallatlan diadalokat ünnepelt a lefolyt piszok rettenetes cbaoszába sülyedne a un

_  / *7 Л Idoljával a szunnyadó virágokat verdeste IV.
1 А  П  О  L* • és ringva nient korös/liil a réten. Az akáezos

fi ié a nagy laposh. n rilinikusan berreglek a bs lenevetell rá két csillag,
békák s Ompoly megállva neszeit»* az est hangjait Az Ipoly megrezzent.

P e n é s z v i r á g .  - Édes, édes május; Kdes ifjúság. -  Vera . . .  kisasszony . . .
Uh igen. A lány állt olt. Világos ruha rajta

I . M HawaQi A lbin  Érezte, a térdében, mi könnyű, mi élet lakozik ós fényleltek a szemei. Átfogta a férfiú nyakát s
* ‘ benne s feszítve izm.iil tárta ki a kezét, hogy át- ráborult arra a hatalmas, bivaly emberre. Reiue-

(Vége) ölelje ezt ;t kedves, ezl t szép világot. Ks érezte g^s fogta el, megiiigoll tőle az Ipoly.
azt is, hogy zsongás »eszi körül, hogy mámoros a _  , eiráradl;im ||M>ly ur. Sietve jöttem.

Hl. levegő, s hogy mind. zek tetejébe hiányzik valami Mej, az|4n a hidr6, j 6vel megln,Holtain.
a boldogság koronája. Vagy kelt a szivében -  feles! fis megütötte magát? -  Cziró-

Ks ténylegesen való hogy .про у Ipoly az, {1Z étles, azt a я/ép azt a jó , nész virágot ' aUa J( ,e4nyl H a hajára önkénytelen odatévedl
azon a májusi nap est végén mondhatullan gyo-1 maga melleit Iáim. Л M.tlazs Verái. Halán átölelne, I sz;|ja K,,yb^n halkan csókolgatta,
nyörünek talált mindent. Az életet is, bárha kissé j |)a súgna a fülébe egyetmást az mind kedves boldog álltak helyben. Közelben a békák ne-
töprengő a természete; analizálni szokta a dől | volna és biin nélküli. A szeme kérő, '»«ykor « szexiek, odébb éji szárnyas zörgött a sásban,
gokat, ezen közben csúf eredményre jut néha. így vágyból csillogó; az arca bársonyos és a baja l|osszan hallgatták, de От|ю1у érezte, mi erősen
sorsával soh' зет  vala megelégedett es önző lelt barna, sötét, sose divatosan fésülve, hgészben j ve|. a |.>u szjve Ug. SUgia:
és óvatos. véve kedv»*s, ét les, a járasa lengő és soha sem ,, , .. , A. „ .__

Л hidvég-utcában akáczillatol sotlorl arczába I suhogó. Mert a suhogástól fél. Kent, a nagy met- , . Гу*а . *. . <я ,пе с̂ о a a i
a szellő, aztán a világos égről lemosolyoglak а ! ropolisban, az ulcza sarkokon, hol az üdvöt ki- ° a nt Ji. ,,H<S '* a
csillagok, s ez mindig igen szép. Ompoly botiul-1 „álják potom pénzért iuy nyári estéken, igen > s ó ~ ak'aVtam ^ёи 'гпГ 'аг arcsnimon és men
tán tévelygetl a mezőkre, a hol ilyenkor harmat sok suhogó ruhát látott. í.s ez csúf, rémes; hal- ‘ j ®
hull le, valami mámoros aroma harmónia, a lég lucinációt kellő. — Mi édes ez a Verus, mi m ás!! 1,1 ru _  .. . . .« л , 
üde; és éjjeli bogarak zümmögnek a mesgye Csöndes, semmi feltűnés nyomában. Kedves, mint eg >a ni , ; 'I

a csacsogó g jcn cC  X  eftttrtldin

^ r e e„e“  Ä L Ä -  Me* Vt'ra ' T *  • *“ •szak. Vannak szerelmes párok, a kik későig huj- Ipoly a boldogságról tűnődött és a boldog- »ebnes virágom.
ják a magas füvet és bem törődnek a nedves- ság iin nyomában kullogott. Valami denevér csa- lm a csillagok is neveltek és mosolygás
séggel De boldogok pongotl fölölte, fölnézett._____________________mindenekben. A hegyoldalról a mező fölött szél
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O f
annyira dicsőitotl czivilizácziónk, ha nem 
léteznék a felebaráti szerelet s ha rögtön 
megszűnnék érvényesülni !

ítéljük meg kérem eszerint a történe
lem évszázadait!

Cselkó József.

Baromfi kolera és a baromfi 
szállítás.

Tudvalevő dolog, hogy a baromfiaknak, 
de különösen a tyúkoknak legveszedelme
sebb betegsége a kolera, mely nem ritkán 
megtizedeli a baromfi állományt. Ily beteg
ségben szenvedő egy állat meglertözi az 
egész állományt és pedig legtöbbször akként, 
hogy ganajhulladéka beronditja a gyepet, 
takarmányt, ivóvizet, stb. miáltal a leelőző 
betegségei terjesztő mikro organizmus az 
egészséges állat beleibe is bejut, betegge te
vén ez által azokat is.

A betegség az évnek minden szaká
ban felléphet, s befolyása rendkívül gyors, 
úgy, hogy az állattal 1 —3 nap alatt végez. 
De eltarthat a betegség heteken keresztül 
is. A megbetegedett állat kezdetben szomorú, 
el-< linarad a többitől, sokat gunnyaszt s ke
veset eszik; később leereszti szárnyait s a 
gyöngeségtől úgyszólván mozdulni sem tud. 
legtöbbször fekszik. A betegség utólso stá
diumában erős hasmenés áll b»*. Ing ürü
lékkel, miközben a szemek könyeznek s a 
légzés horlyogő lesz. Ebben az időben a 
beteg áliat igen szomjas s a hasmenés kö
vetkeztében igészen lesoványodik, gyenge
ségeben reszket, tolla fölborzad s folyton a 
hideg földre lapulva fekszik;, taraja kékes
vörös, majd violaszinüvé változik, mikor is 
a legrövidebb idő múlva beáll az állatra 
nézve jótékony halál.

E betegség gyógyítására már igen sok
féle szerrel tettek kísérletet, de még mind 
ez ideig csak némiképpen is segítő orvos
ságot nem talállak Legjobb védekezés a 
betegség terjedésének a megakadályozása, 
az által, hogy olt, hol a betegség fellépett,1 
az egészséges baromfiakat azonnal külön

szaladt s szórta az illatot, unt az akáezosról 
csent és Ipoly arczáha csapta a lán\ liaj.il.

ügy állt oil gyökeresen az erős mellű, ro
bosztus ember, gyöngén tarlva karjai közt Pe
nész virágot — soká, soká, azon a naiv, szerelmes 
éjszakán. Az ö gondolatuk egy, vágyuk egy: -- 
bírni egymást.

Az Ipoly szólt:
— Édes Vera Tudja-e a Penészvirág tör

ténetét ?
— Mosolygó, szép história. — Penész világ 

kisasszony fonnyad, de im, rábukkan egy féiliu. 
És sokkal szebb, illatosabb leve, mint a többi 
virág, a csóktól, szerelemtől, lm, mi is járjuk 
azon történetet, (Mégis igazuk van néha az írás
tudóknak, — gondol la.) I ái azon férfiú, maga a 
pénészvirág. Egymásra akadtunk. Kzlan csupa 
mosolygás, csupa fény, csupa illat lesz az életűnk 
llgy édes, ugy-e?

Verbs nem szólt, ltég tudta ő ezen histó
riát. A »Fővárosi Kapok «-ban olvasta, mit apjá
nak hoznak. Sirt is, hogy olvasta, de a végén 
felmosolygott. 0 is úgy akarta.

Aztán összehajolván, csókban találkozott 
ajkuk. Hemegés fogta el utánna és szégyenlősen 
takarta el arczát. De Ipoly mondta, — siessenek, 
későre jár az idő, a gönezöl szerfölött lefordí
totta a rudját.

S a bájos, szerelmes májusi éjszakán súgva- 
húgva, kart karba fonván, ku llo g o tt az ifjú pár. 
Penészvirág szüntelen kaczagoll; Ompoly Ipoly 
közbe motyogta:

Édes, édes Vera, Édes ifjúság.

rekesztjük a betegektől, a hol a betegek 
voltak, olt udvart, ólakat s általában min
dent lemosás állal beöntözéssel stb. stb-vei, 
még pedig forró lúggal v;igy 2 —4 % -o s 
karbolsav oldalfal dezinficiálunk, az elpusz
tult i llatokat pedig oltott mészszel leöntve 
jó mélyen elássuk.

A betegség frgtöbbször behurczolás kö
vetkeztében lép föl, miért is az állatok vé
tele alkalmával s idegen udvar baromfiaival 
való összeeresztésnél kell óvatosnak len
nünk.

Magyarországon a baromfitenyésztés 
folytonosan fejlődik s baromfiakból, vala
mint tojásból évről-évre növekedik a kivi
telünk külföldre, úgy annyira, hogy ma 
már nem lényegtelen ránk nézve az e té
ren kivivolt jó hírnévnek a fenntartása. Ez 
okból, de meg azért is, hogy a különböző 
fajú s költőidről hozzánk importált barom
fiakkal a veszedelmes baromfi kolera behur- 
czolása s terjesztése lehetőleg meggálollas- 
sék, a földtnivelésügyi m. kir. miniszter a 
baromfikolera elleni védekezés ügyében egy , 
rendeletet bocsátott ki a törvényhatósá
gokhoz. mely rendeletben kiterjeszkedelt a 
külföldre s a külföldről történő baromfi 
szállítások mikéntjére is.

Ezen rendelet szerint:
Élő baromfi a vámküllüldről csak a 

kijelölt m. kir belépő állomásokon kérész
iül jöhet az országba behozatalra vagy át
vitelre.

A m. kir. belépő állomásokén a ba- 
romfiszállitmányok állatorvosi vizsgálat alá 
vétetnek és olyan szállítmányok, a melyek
ben valamely ragályos betegségben szenvedő, 
vagy ilyen betegségben elhullott baromfi 
találtatott, visszauiasilandók. A visszautasí
tásról a m. kir. belépő állomás láviraiilag 
küld jelentést a m. kir. földtnivelésügyi mi
niszternek.

A vámkülföldre való kivitelre szánt 
I élő baromfiszállilmány# a községi elöljáró 
által kiállított igazolványnyal látandó el 
arról, hogy az a község, a melyből az á l
latok kivitelre kerülnek, nyolez nap óta 

I mentes baromfi betegségtől.
Ilyen baromíb/állilmány az ország ha

lárát csakis vasúton és csak a megfigyelői 
állomások vagy a in kir belépő állomások 
valamelyikén lépheti át. a bot a szállítmány 
állatorvosi ellenőrző vizsgálat a la vételik: 
ennek a vizsgálatnak loganatosilását és a 
szállítmánynak veszmentességél a szállít
mány igazolványán és fuvarlevelén hivata
losan igazolni kell: ennek megtörténte után 
a szállítmány továbbítható.

Ha pedig az ilyen szállítmányban ezen 
vizsgálat alkalmával ragadós barornfihclcg- 

jség állapit tátik meg. akkor a hullák (az 
ürülékkel és a toliakkal s összes egyébb 
hulladékokkal egyiill) ottan nyomban meg- 
égelendők, a többi állal pedig, a mennyiben 
a szállító 18 órán belül az állomáson vagy 
más logyasztási piaczon való értékesítés iránt 

I nem intézkednék, ugyanazon vasúti kocsi
ban a leiadási állomásra visszaküldendő s 
az esetről a földmivclésügyi minisztérium 
állategészségügyi főosztálya, a lel.»dó, a fel
adási állomás és a feladási helyre illetékes 
járási (városi) in kir. állatorvos táviratilag 
értesítendő.

Ezekhez képest tehát, Magyarországba 
I (Horvát-Szlavonországokal - beleértve) élő ba
romfi a vámkülíöldről csakis in, kir. belépő 
állomásokon, illetve a határszéli megfigyelő 

j állomásokon ál kerülhet akár behozatalra,
I nkár átvitelre; a vámkülföldre innen kivi
telre szánt élő baromfiszállitmányoknak pe

dig vasútra való felvétele csakis az előb
biekben körülirt községi igazolványnyal 
történhetik, s az ilyen szállítmányok az 
országból csakis vasúton s a m. kir. be
lépő állomásokon, illetve л határszéli meg
figyelő állomásokon (ezidőszerinl: Szőlős, 
Pozsony. Csacza, Trencsén-Tepla, Moson- 
Magyarövár. Sopron d. v. Sopron |Györ— 
Sopron— Ebenfurti v.J, Holies, Kutti, Dé
vényié, Szakolcza, Uévényujíalu, Csáktornya 
és Szentgottliárd, illetve Zágráb és Zapresié) 
ál vihetők ki a vámkülföldre.

К Ü LÖ N F É LÉ K.

— Személyi hír Gról Festetics Jenő 
tir О méltósága több havi távoliét után I 
hó 4-en délután 4 órakor Csáktornyára- ér 
kezelt A Csáktornyái vasúti pályaudvaron 
Tóth István uradalmi tiszttartó és Kayser 
Lajos grófi titkár fogadták, honnan Ö mél
tósága a zalaujvári kastélyába hajtatott.

—  Előléptetések Ő felsége a király 
báró Rodics Antal Csáktornyái uhlánús fő
hadnagyul kapitánynyá és Markovics Rezső 
hadnagyot főhadnagygyá léptette elő. Előb
bit szolgálállételre a székesfehérvári ulilá- 
nus ezredhez osztották be.

—  Halálozás Wellancsics János posla- 
és távírda lel ügyelő 57 éves korában Sop
ronban elhunyt. Az elhunytat özv. Vulsák 
Miksám* Csáktornyái magánzóim és kiter
jedt rokonsága gyászoljak.

— Vármegyénk országyülési képviselő 
választóinak a jövő 1904. évre összeállított 
ideiglenes névjegyzéke ellen, az 1899 évi 
15. t.-cz. 15 1 §-a értelmében tehető felszó- 
lalások, valamint a felszólalásokra tehető 
észrevételek benyújtására batáridőül a köz
ponti választmány folyó 5. es 25-ike közötti 
időt tűzte ki, mely határidő alatt a megye
beli választókerületek összes választóinak 
ideiglenes névjegyzékei s a kihagyottak kü
lön jegyzékei Zalaegerszegen a megyei köz- 
igazgatási kiadöirodáhan, ezen kívül az egyes 
városok és községek névjegyzékei s a kiha
gyottak külön jegyzéke az illető város, nagy- 

i község és köriegyzöségekben lesznek kör
szemlére kitéve. Az elöl említett érloleinb« n 
lehető (elszólainlások a szükséges okiratok
kal leiszerelve a központi választmányhoz 
írásban május hó 1 5-ig, a tett felszólamlá
sok ellen lehelő észrevételek pedig május 
lfi-tól 2o-ig adhatók be az illető jegyzösé 
geknél.

Iskolai kirándulás. A Csáktornyái 
áll. lanitoképzö-iulé/<l tanulói lölyó hé) 4-én 
délután fel napra terjedő tornászait kirán
dulást lellek llékány Mihály tornatanár ve
zetési* alatt. Az iljuság köztien megtekintette 
a zrínyiin tusi áll. elemi iskolát, és megnézte 
a Dráva melletti erdőben levő »Zrínyi« em
lékoszlopot. Az emlék oszlopnál Zrínyi Ká
roly kép. tanár röviden elmondotta az em
lék oszlophoz fűződő történeti eseményeket 

| saz  után az iljuság a »llyinnuszl« énekelte 
cl A kirándulok innen a drávabid melletti 
vendéglőbe mentek uzsonára, s az addigi 

j fáradalmakat kipihenni. Az uzsonánál a ké- 
pezdei tanártestület minden tagja megjelent 
Л kirándulók esti */e9 órakor térlek vissza 

I Csáktornyám A tiorvátok ш )stani barát ér
zelmeiket ezen kirándulás alkalmával is ki
mutatták l gyalus a 1(H) tagból álló társaság 

|a vendéglősnek ez alkalomra beszerzett ke
nyér készletei csakhamar elfogyasztotta s a 
vendéglős friss kenyérért küldött be Va- 

I razsdra. A varazsdi pékek azonban, megtud-



ván, hogy a vendéglőben magyar tanulók helyi, beliczai, drávacsányi és viziszenlgyör- — Fél utón nincs eredmény Ha czélunkat 
részére kell a kenyér, nem voltak hajlandók gyi jegyzőségek trachomas betegeit- május el aka,'juk érni, akk(>‘‘ utunkból minden akadályt
a korcsmárosnak kenyerei adni, mondván, hó 16-án d e. 10 órakor Stridón a slridói f 1 ,ке'1 «?rdileni és “f ,n *zabiuli8e™ viSMaíe,é »гчтк éhezzenek я mauvMink, , e , „ , . ,, f , . • ..' . , . haladnunk, sem inegallnunk, mert akkor a meg-

,ß ^  n felsőmihalyfalvai jegyzőségek trachomas р»ц uta t elveszítjük és czélhoz sem jutunk. Bár-
Ivantorvaiasztas. Csáktornyán e hó betegeit; ugyancsak 16-án d. u. 2 és l/9 ó- miért küzdünk is, az eredményt sohse tudjuk az 

7-ikére volt kitűzve a róm. kath. kántorvá- rakor Muraszentmártonban a muraszentmár- ut közepén elérni, hanem csak mindég a czél 
lasztás. Hárman jelentek meg a próbán, mi- lőni jegyzőség betegeit és folytatólag e na- vé8(-n- Czéltudatos következetesség és erős el- 
vei azonban egyiknek sem volt kántori ké- pon .1. u. 3 és «/. órakor Muraszerdahelyen h“til™z,áS bennünket minden cselek-
peeitése, uj páiydzat hirdetése halarozlatott a muraszerdahelyi, murasiklósi és botlornyai смкйу a„yagj eszközzel óriási eredményeket 
el. E választás alkalm ával a jelöltek közül jegyzőségek trachomas betegeit lógja felül- akarunk magunknak biztosítani. Ezt a kövelkez- 
az egyik jó  hangjával, jó orgonajátékával s vizsgálni. tetést pedig abból az alkalomból irjuk, hogy egy
az egyházi ceremónia tudásával, szóval: lel- óriási azok száma kik hoUlocil úri ♦‘•»bér egy osztályon át játszott egy sors-
ipa MiTavalé4S!SoávMl nvprlo moo ini/.ii;™., .. . Unas azok szama. kik anyagi holdogu jegygyei és most keservesen panaszkodik, hogyha
{ ............. ,  ̂ У. ß .. i  ̂ b asukal a magy. kir szab. osztalysorsjatek intéz-1 |K,ai VUSzli el türelmét, akkor 6 ma a legszeren-
kozonseg rokonszenvet, a másik ezeknek az ménynek köszönhetik. Őszintén örvendünk, hogy i (,S(4 (}bb ember lehetne, mert a 11. sorsjáték első 
arravalóságoknak a hiányában pálinkával s közülük igen sokan Bihari Kde ^elárusitónak, j ÜSZtályában ő volt az 57080 számú sorsjegynek a 
borral hódított a nép közölt. Csodálkoztunk (Budapest, IV., Varoshaz-utcza П.) köszönhetik lu|;, j jonoSa és e számot a hatodik főhuzásnál
azon, hogy 1, 2 kabátos em beri« közéjük ! Z T l á S "  V ' Ä ^
szegődött. Tálán szükségtelen megjegyezni zeU foelárusiló fi,eteti ki. Ima üt következik: Az Anná, î.agyobb J Í «  öröme«oknak a szírtncsés 
hogy itt nem személyekről van a szó, mert e só sorsjátékban a öOOooo koronás jutaloindíj elu(,erfknek, aklk 6 uiana vásárolták meg esors- 
sziviillkböl kívánunk mindenkinek boldogu- ' V aI Maros Vasai-helyen, »„-at Medgyesen, 7,-at j eg, ul Törölt A. és Társa bankházában,Budapesten, 
lást az éleiben. De SZÓ van arról, hogy egy Újpesten, « 8-at Budapesten Л hatodik sorsjálekhitn '[’eréz-körut 40., ahol egyedül a hatodik osztályban
csáklornvai templomba minden tekintetben »Уег1 koron^f jutniuindíj * l Csíkmegye és egy fél millió koronái nyertek a czégCbdKIOI nyal templomod műiden leKtnieiDen btM, i/4_ét Bacsmegyeben, 1 , ét üömörmegyében. ь’ Л: у чогч^чнк t.rvezeL szerinti
teljesen szakegyéni szabad beállítani kán- A 2UÓUOO koronás főnyeremény 1 8-át Pozsonyban, '.'u.ai'. ,/ sorsjegy" 12 V sorsjegy Ö ’/* sorsjegy 
tornak, olyant, a ki úgy a nép, mint az in- 2/8-át Veszjiémniegyéhen,1 4-á«. K.dozsv.itott, V8-át 3 ,/e { korona ни fillér. Ajánlatos, hogy
telligens hivők igényeit teljesen képes kié- Czinkotán, 1 8-át Alsó-teh'Tim*gyehen és */s Buda-! a s,jrsjegy vásárló közönség a Török bankháznál 
légiteni. Az egyik pályázó rokonai Úgy vé- C f l  í  í(lli(’ íz inil[‘c/l,ls áV jl» ,‘al* ,n n\*r{ szerezze t>e sorsjegyeit, mert e czéget rendkívüli 
leltednek, hogy egy .doniad« (itthoni) kapja “ **'*"* ”*”***
meg a kántori állást hogy legyen kenyere. .... . nyariék. A több, főnyeremény száné,,; “  1  Tanczkoszorucska Mayersberg Frida
Az ő szempontjukból teljesen meltanyojuk az ország különböző helyen jutott kilizelesrv. bel- . . . .  , . . . .  .
ezt a nézetei. De hát a kath hívók ezre,- hívjuk , t. olvasó figyelme, В...... Ы ,-fö,-i.„„s„ó k,«asszony a Csáktornyán tartóit hat he

. , . . . . . . . . . . .  mai hirdetésére, kihez megrendelések -  tekintette taueztanfolyamanak bele ezéseul folyo hó
nek megvannak az ö közös ktvanalma. az ....... k,.,4.sl(jt;.e _  „Jmi,„néz,-„dók. Л húzás 2-án a Zrínyi szálloda nagytermében a
egyházi ének szempontjából, bz közérdek « t Ml k(.Z(lr„iik ■ /. sorsjegy i r,o korona. szii;íík érdeklődők nagyszámú jelönié-
ezt nnnden elfogultban s normálisan gon- ,/. =  :t kor., •, =  ö kor. •/, lé korona ; tüllczk,JszorucskÄVal egybekötött vizs-
dolkodó embernek tiszteletben kell tartama _  д mészáros és hentesipar külön gálától rendezett, mely minden tekintetben 
s annak a diadalra jutását elő is kell segi- yálasztása Jóllehel az iparlörvéuy külön fényesen sikerült. Gyönyörű látvány volt, a 
tenie. A Csáktornyái lelkészt kai is a t»eg- kll|eg,áriába sorozza a mészáros és hentes- mint a gyermek tanulók könnyed » sikkes 
felelőbb jelölt mellett loglalt állást. Lzéil r( k,fogás nem emeltetett az ellen, hogy mozdulatokkal hibátlanul mulatták be a 
anonym levélben azzal lényegeitek meg a a mészárossággal a hntesség is űzessék, t i null tánezokat Épp oly biztos mozdulattal 
plébániát, ha nem a Csáktornyái le?z meg- Kz az állapot most meg-zünik, jobban mod- h*jlett a legkisebb, alig 5 éves gyermek, 
választva, 20 család kilép a kath. egyház уа ПгШ1 megszorítást szenved Л kereske- j mint a tanulók legíejleltehbje s egyforma 
kötelékeiből. Ez a hamis fogás nem sült el. (|,.|enulgyi miniszter ut-iMitotla a hatóságokat, j ügyességei tanúsítottak a közönségesebb 
11a csak az ö jelöltjük személye köti az il- |,()gy azon mészárosokat, kik mészáros ipar- táuczok ellánczolasában úgy, mint az újabb 
tetőket a kalb egyházhoz és semmi egyéb, ra iparigazolvány alapján hentesipart |g nehezebb »Das de pateneur«, »Boston
akkor jobb, ha kilépnek az illetők, mert az js b7.n< k. lm ja fel. miszerint ha a hentes-; polka«, »Boston valzer« siti vagy a régi 
egyháznak az ilyen gyenge hívőkre úgy ^ e| továhra is űzni akarják, erre külön | szép >Társalgó«-nak az eltánczolásában 
sincs szüksége. Egy katholikus hivő. ipTri^-izolványt vállsanak. Látva a gyermekseregei és látva az ered-

— Eljegyzés Szabó Győző kir. albiró Kjnevezés. V Oáktornya-udcki anya- n.é .yl, c«ak arról győződtek meg a jelen- 
el,egyezte Maracz Zora urhulgyel IV r-K u n . k „ kcn„,.||K, |,e|ÜKyllli)ll«.xU-. .Novak levők, hogy M lyersberg Frida kisasszony

— Magyarajku katonaságot Ceaktor- K ..^  J(.gyz,yj in lu U I a„vakönywozeiü he- tuddosa., s biztosan vezeti bele tanítva-
nyára. A lolyó hó b-an taitolt \агом kép-  ̂ nt,vozb, kl nyait a lánczolás nem éppen könnyű rnes-
Viselötestületi ülésen a város elöljárósága a Y‘ ' térségébe. Valóban kitartással összekötött
község minden lakója által méltányolt s szűk- Hirdetmény Az esküdllnrosagokról a|.||)()S s |l|Z|OS t;initási módszer szükséges
ségesnek ismert indítványt tett a közgyűlés alkotott 18B7 évi XXXIII. I -ez eleibe lép- abboZ j10f,y legnagyobbrészhen kicsiny, lej
eié. Ez indítvány abban állott, hogy teles- telese és végrehajtása tárgyában AöOO 1 l(>. b,p(,u gyc.n ,lékekkel oly eredményt lehes
senek lépések aziránt, hogy a lovassági lak- 898 sz. alatt kiadod rendelet értelmében gen (.b-.rm ,mnt a milyenl Mayersherg Frida 
tanyában elhelyezett horvátajkú katonaság közhírré tétetik, b gy Csáktornya nagykő- kjsusazo„y bemutatott. S csakis teljes elis- 
belyell magyar kalonaságot kapjon a város zseg területén lak«» minden Férii. aki magyar inen.gpkn,.k adlak m lló kifejezést a tanit- 
Az indítványt a község képviselőtestülete be- honos, a folyo évben legalább 26-ik eleiével v;t|1yok szüleik nevében is, azzal a szép 
lyeslőleg magáévá telte, s kimondotta, hogy betölti, a magyar nvlvet érti. azon írni <•> (*sokorra.l, melyet a vizsga alkalmával egy 
ez ügytien Báró Fejérváry Géza honvédelmi olvasni tud, es e\cukiul legalább 20 i I I iimz) ozpsj tárgy kíséretében nyújtottak át láncz- 
miniszter előtt mielőbb tiszteleg s kérni fogja korona egyenes állami adót tizei, a mennyi- |aniiónöjüknek. Mayerslierg Frida kisasszony 
a honvédelmi miniszter Urat arra, hogy az ben pedig időleges adómentességi I élvez, 20 n0V(J e(j tjj^ js jóhangzásu név volt a váro- 
ugyancsak 1 H.-ik hadtestben beosztott s Kla- korona egyenes állami adónak megfelelőét- sm,kbau megfordult láncztanitók nevei 
geufurlban állomásozó magyar huszárságnak lékkel biró vagyonnal rendelkezik: vagy az köziilj (j(1 a mosiani alkalommal bemuta- 
a magyarosodás érdekeinek előmozdítása adózásra való tekintet nélkül: közliszlviselö, ere(j mány a legszívesebben látott lánez- 
szempontjából Csáktornyára leendő áthelye- lelkész, a magyar ludományos akadémia tagja, lamt(-)k k(izé (MUe|te Legyen szerencsénk 
zése iránt intézkedni kegyeskedjék. A bon- tudor, okleveles tanai*, ügyvéd, mérnök, epi- maskor js
védelmi miniszterhez menendő küldöttség tész, hajóskapitány, gazdász. gyógyszerész.
vezetésére a város ez időszerinti országgyü- vegyész, erdész, bányász, tanító, sebesz. al- _  jó tanács Mindazoknak, kik pázsitot 
lési kénviselőiéi l)r Wlassics Gyula vall. és latorvos, továbbá az. aki a felsőbb művé- akarnak létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzék be 
lesi képviselője . , f , , v ii?v más felsőbb szakiskolát elveuc/te Mauthner Ödön csász. es kir. udvari magkereske-
közoktatásügyi miniszter Urat kérik fel. ■ ztl . gy . , .. ' .lúsóliól l(u.la|.eslun a .S.Ual«'ri. «agy a Margil-

— A trachomás betegek belegsegénen végül, aki a középiskolai záróvizsgát h lelte f,lmaJ,k,.v,,r,ík,.,. Kzeket inár 2H «ve szál
felülvizsgálatára a m  kir belügyminiszter az eskútllszeki tagok alaplajstromába 1 lilja Maulbnar Budapest és a Margitsziget oly 
dr Bassi Ignácz belügyminiszteri titkári kül- felvétel végeit Csáktornya nagyközségháza bámulairamélió és gyönyör« sétaterei részére, 
dőlte ki. ki is a Csáktornyái járás területén tanácstermében 1903. évi május hó 18 és j
levő trachomás betegek vizsgálatát a követ- 19. napja,,, ,1 i,. 3 óra közölt, időben M А В в I Т А  I J Ó Z S E F
kezű napokon és helyeken tartja meg: Ne- az összeíró bizottság előtt szemetesen, vagy H A R G I T A I
vezetcsen május hó 16-én d. e. 9 órakor meghatalmazott által is megjelenhet. — Kelt Kiadó «  l.piubudox»:
Csáktornyán a községházánál, a Csáktornya Csáktornyán, 1903 évi május hó 7-én — glSCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR) 
nagyközségi, Csáktornya vidék,, drávavásár- A községi elöljárómig.

307 1

■



XX. teéaj Vu Cakovcu 1903 tO-ga majusa Broj 19

Sve poäiljkeBe tiőuézadriaja 
novinah, naj se poäiljaju na 
ime, Margitai Joiefa urednika 

vu Cakovec.

Izdateljstvo:

knjüan. Fjischel Kilipova, h0rvat8kí>m , magjar8kom jeziku izlazeíi druztveni. znastveni i povuíljivi list za púk
kam se predplatt* * obznane

poáljaju. |zIazi svaki tjeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo lelő . . .  8 kor. 
Na pol leta . . .  4 kor. 
Na őelveri leta . . 2 kor.

I ’ojetlini broji koölaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

Sluübc.i glasnik: .CakovaCku Sparkasse«, »Mfdjimurskc Sparkasse,. .Sparkasse Okolice Cakovca«. i 1. d.

Od suäice.
Kuge i diu ge kajkakove nevolje se veC 

na luliko nepojavljaju, как pred lim loga, 
ar znamo, s kakvim naCinom moremo nje 
pripreCiti i nil naj ne zamudimo vCinili ona, 
koja su na nje gledeC potrebna. Nego zap- 
ravlja med nami ipák od dana do dana su- 
áica vu lihoCi, skrivoci, nek ipák je pogi- 
belneáa, как na naglom dojduCe i na nag- 
lom minuCe druge nevolje. Havno lak как 
dugó vréme trajuca suáa, vekáega kvara zro 
kuje uego viher. Uolcas doklam ni je bilo zniino 
susieizroka i kakove prilike imaju ona, koja nje 
ШО razáirivanje zapoőneju nikornu nijeoci bilo 
za greholu vzeli ona vnoga Irplnja i Zalost, 
koja je ova bolesl zavdala.

Cislo drugaC je sada. buduC znamo 
zroka od Cesa je naslala suáica i znano nain 
je lakaj i lo, как se imamo proli suáiei 
bramli ako hoCeino Od onoga vremena pro
li suáiei obraua je naáa du2no?l i kajli je
den drugoinu I za naáu dobrolu lakaj ar 
ovu bolesl i nevolju jeden Clovek (id drn- 
goga more dobiti.

Как se more cuvati od susiee 
zdrav clovek.

Suáica je zgrabljiva bolesl, ni ravno 
lak как 1юЫпке i к njitn spodobna druga 
nevolja koja se na naglom rezpreslira, ako 
ne paziju na nju. Suáica se skiívom razpre- 
stirn, na dalje, koma da se zapoCela, pák 
vre viäe vremena lamo uniáCuje pluCa. kad

jóé nikakovoga znamenja od nje nismo vpa- 
met vzeli. Ako po lakovim naCinom na oCi- 
gled lavno nije bila spaZena njezina zgrab- 
Ijivosl. ipák moremo pripravni bili, da njoj 
pula prikratimo

Suéica se ne grozi svakomu cloveku 
jedirako. Ima takovih, koji b*2e dobiju. Ta- 
kovi vu prvem redi jesu najmre oni, koj ih 
vre vu l'amiliji je domaca óva bolesl.

Takovi osobilo moraju pazili na se.
Trsili se moraju, da cvrsli poslaueju. 

К loinu p; ko je polrebno, da vu friákom 
zraku Zmju, dobro se brauiju i za nje pri- 
kladne posle zvréavaju.

Dobroga zraka hasnovitost.
Hez z гака niti jedan Irenutak ичпге- 

ino Äiveti Kod svakoga dehuenja zraka vle- 
Cemo vu nasa pluCa i ako zloCezloga zraka 
v leiem о vu se, on ravno lak na ékodi, как 
da bi gnjilu ili otrovnu branu jeli.

Ni samo onaj zloCesti zrak je skodljivi 
od kojega laki zbete&i clovek, nego takvi 
zloCesti zrak lakaj i naékodi z vremenom, 
bez kojega bi lehko bil Clovek.

Najbolái je sloboden zrak.
Poljodelavski Clovek po danu svoje zem- 

Ija pojle zvréava iz vékáé strain vu ii|em 
se zadrzava. Samo Io je falinga. da vu nje- 
govem stanu, gde osobilo zimske duge noCi 
sprevadja, lim je zloCestesi zran

Vu lakovem stanu, kojega nije moCi 
dobro prezraCili. zrak se pod svakojaCki 
naCin pokvari. Zato polrebno je. da si ta-

kove öblöké naCinimo, da nje odpirali mo- 
guCi budemo.

Suncena svetlost.
Obiok zvan loga, da s vremenom do- 

broga zraka puSCamo vu hi2u, za lo potre- 
boCu sluzi, taka, da kroz njega sunCeni Irak 
dohadjali moguCen bude.

Za ovu stran je jako velika polreboCa 
Takov stan vu Kojega sunce inkád nemre 
dospeli, nemre bili zdrav, i oni ljudi, koji 
vu lakovim stanu ziviju, oni stanovito po- 
blediju I pobeteáaju, как vu pivuici izklito 
bilje.

Nije uvek siromaálvo zrok tomu da je 
poljodelavca slan zloCesli nego viáekral ne 
znanost. íz jt dnim malim iniélenjem vnogo 
si moremo popra vili Iz Cim jeden dobro ve- 
liki dupliáni obiok vise kosta, как jeden 
mali zmarani obiok ovo peneze i najsiro- 
inaékeái poljodelavec za slran ovo mogel In 
si priéparati. ako bi si prcmislil, da ztocesti 
zrak как je pogibelen i da ona bolesl i 
nevolja, koju si Clovek vu njem priékerbi. 
как vnogo njega koáta

Skodljivi posli.
Slaba pluCa imajuCi ljudi Cuvali se 

imaju od lakovili poslov. gde In vu zloces- 
tiin zraku vu prahu morali se zadrfcavali 
ab gde bi prekorednu veliku zimu ab vru- 
Cinu morali trpeti.

Suáici polvZenim ljudem |e najbolje na 
slobodnom zraku biti.

Takov posel, koj nije za njega i ipák

Z А В А V A.
Mudri tolnáé.

Coviek, koj po svielu puluje, nadojde 
negda uzpul na stvari, za kője nebi viero- 
val, da obsloje, kad bi mu drugi pripoviedal 
a sam ih nebi videl.

Pák se je meni dogodilo, kad sam n 
sedamdrselili godiuah Medjiinurje pieéke 
proputoval le po svih farovskih ormarili 
slare knjige i pisma preinelal II jednoj fan 
gde se gospodm bb bánná nije baá puno bri- 
nul za slarinske zmazane knjige, pák ih jo 
dal odnesti u ciikveni túrén, gde su sí sove 
miéi i áiámiái med njimi i íz njihovog pa
pira gnjezda pravili, naáel sam med ostale- 
mi pismi i ovo, izdano po obCinskotn pog- 
lavarslvu a podpisano po doinaCem birovu 
i dvema stareáinami.

Godme 183ő se je previdlo, da je ku- 
Cica na groblju, tako nazva na kapura za 
puCauslvo one fare X, koja svakirn dánom 
na broju duáah rasle, premalona, pák se je 
morala nova sagradili

To svaki zna, da kapura sluZi na gro
blju za lo, da se u nju mrlvi pola2u. gde

ostaju do pokopa. j< r su odmah po smrli A za one u istinu mrlve bude dobra ona 
nesmu zakupali radi toga, jer bi mogel koj nova, daleko 11 groblju kapura, jer om i 
samo zamrieti Hadi loga anda mora mrlvi ónak nebudu veC nikada mkoga u pomoci 
kroz T8 satih ili doma ili u kapuri na odru zvali.
leiati, za da se nodwgodi nesreCa, te bi koga Ovak zakljuCak skupsline je podpisan i 
zamrloga, Äivoga zakopali. polvrdjen po obCinskom birovu i dvima.

Anda bude u X nova kapura sagrad- i stareöini. 
jena, ali lak daleko nutar na drugoj slrani j A u kojoj je lo obCini bilo. neCu pove- 
groblja, da svojoj svrhi skoro niti slu*iti nije dali; ime tog miesta odkrijem, bi me moz- 
mogla, jer ako bi se u njoj poloZeni zamrti bil iz koZe izlierali.
Coviek I probubil, lo njegovo javkanje i mu- и istoj obCini pák se je i lo dogodilo. 
kló zazivanje van na coslu inti nitko nebi, как mi poveda med ostalemi staremi ákar-
mogel Cuti te bi prije veC zamrti. sada bez tekami jedna cédula, da je godme 1809
pornoCi ízbilja umrieti moral opal pol klaftra visoki smeg te je zamelal i

Medjutim je birov miesta X  bil Coviek' bez loga dosla nizke kuCah öblöké lak. da 
koj se je u svakéin sluCaju znaáel i dob* J(í pred njim, koj je pred kuCaini slal kakti 
roga, mudroga tolnaCa znal dali. On je sa- nasip, bil zalvorem vidik preko ulice. Sla- 
zvul oliCinsku skupálmu i na njegov pred- reáinslvo se je anda i ov put sastalo le zá
log bilo jc  u istoj zakljuCeno: kljucilo da se táj ncpriliCni snieg íz sela

Svi. koji samo z unru. imadu se u sta- izvoziti, a on koj je vCera opal, more joá
rój kapuri. koja je blifce druma i sela, n a , oslali dók ga hu viáe.
odar poloÄili, a oni, koji su za istinu mrlvi No, ern ja znám da sve nije isiina, kaj 
imadu se u novu kapuru, tani na drugom pripovieda, ili piAe ali kad Covek Cuje 
kraju groblja na skolske poloZiti, jei ako pripoviedali, onda dalje pripovieda, a pák
bi se zamrti na odru probudili, da je bude nckaj Cila, onda о опош dalje piáé.
odmah koja mimo groblja cestom iduCa Так se Cila u jednoj stari ákarleki da je
duäa M l»  «ul», kad kudu u |>ошо<'. zvali. ({oilim- l«u!) po Imin loliko deZdja bilo da
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osliije suáicu dobi, akoprem nit nijo nag- 

nut bil na ovu nevolju. Zato jo noobbodno 
potrebno da koji z takovoga posla delaju 
nek paziju na so da vu slobodnorn vremonu 
vu dobrem zraku svoje vremo sprevadjaju

Pijanost.
Nők se zdr2avaju osobilo nd pijanosti 

mod pijanci vnogo kvara cini suéiea. jo$ pi- 
jancov i njihovim potomcorn so takaj jako 
groz! ova bolest.

Как imaju suáicni hetezniki z;i 
ziveti'r

SuSica nijo za ne izvraciti nevolja как 
su ovo prijo mislili bili Ako jo£ za vremr 
pocne se vraciti, onda susiCnoga Clovekajoá 
moguCe osloboditi.

SuSicu za izvraciti nijo glavno doloj 
vraCtvo, nogo da vu susici IrpoCi clovek 
ozdravi, vu dobrim zraku sr zdrZavili mura 
dobro se mora hraniti i vugibati lakavih 
koji njemu Skodiju.

SuSiCnomu Cloveku zloCesli zrak jo is 
liniti otrov Sva mora vCinili koia samo jo 
moguCen da vu dobrim zraku zivi

Varoäki zrak je zevsema Skodljivi be
tolna pluőa imajuCemo clovoku. da рлСо |os 
sloboden zrak more takaj taKov bili kojoga 
on nemre podnasali. Го lakvim nacumm íz 
onoga mosta gdo ljuli stiver puse, su îCni 
('lövök nők odhadja

Dokohdob n<‘ stop svakomu cloveku 
vu moguőnosli d i radi p.deSCuv osl.ivi >vn- 
joga doma, zato bi jako polrobno bitó za 
takove siromasko botozmko slran vu prihr- 
noj okolioi podignuli l'i zavodo gdo < 1«>k bi 
se ohjaCili mogli bi so zdrZavali

SusiCmli ljudih zcludoo jo laka] >lab. 
zato dobra hranitba koja jo iijini najvoksa 
porrboCa pri njili stabo so iii liadja L' bka 
ooranost nogo jakost davojuca lirana jo iijim 
polrehna. Modju ovimi na prvom m o s li i  >l<>| 
mloko, zalim slodi nmso i dobor p^enirm 
krub

Skodljive poslo obavljati na kulik'» как 
je samo mogulé nők se ruva. 1 1 1  pako imk 
sí pocivá za jodno vromo doklam se jo ob- 
jaöi

Ako za ovo noma priliko, nog so obr ti 
za рошоС к svojim bliZnjim. njibova dnz-

nost jo vCiniti sva ona, koja jodnomu siro- 
maékomu beleSnomu Cloveka za pomoC slu* 
2ilu budn.

Zdravih ljudih duÄnost je beteSnike 
pomagati betezmb ljudih pako du2nost je 
nalo paziti. de njegova bolost neCini ne v 
<*ini druge takaj nesreCne. Koja suSiCni be
tevőik iz sebe skaála ili pako van plune 
vu ovib je bolesli klica. Zato na takovih 
mesial) gdo se Ijudi zadrVavaju suSiCni be- 
toZnik nesmije na pod pluvati. Koj je zdrav 
ml on nek ne kaVe takovu zloCestu peldu 
Svo povsud jo vec vu sobi pluvanja sramna 
navada. ,

Го takovib mostál) gde se vuogo ljudih 
I obrim za pljuvati ladiCkc nadovaju i dru- 
gam как vu nje ni slobodno plunuti,

krave mleko, koVenje I ovCinje mleko. óva 
je slobodno od njih miluvati.

íz takovih posudah se onda more du- 
govanje iz prazniti ili pako zakopati ali vu 
takovo mesto sipati. kud nigdo ne hódi. 
Svaki bi moral imati vu svojem stanu ta
kovo posudu, nil dobre hiVne gazdarice nek 
ne trpiju da po njihovoj hi2i ili kuhnji bi 
sve povsud pluval. Nek bude tak dala hi2a 
i kuhnja da nikomu nit na pamet naj ne 
dojde nekaj takvoga. Óva Cistoóa ne kosta 
peneze jedino samo na skrb i ovo je hi2ne 
gazdarice naj vekáadika.

— M. F. —

Kaj jc novoga?

Dobra hranitba.
Dobro hrainlbe potreboCu svaki Cl о ve к 

ő u li Gladnoga zeludca t i  is i mogiiCe vlaSiti 
s (hugim k ik s líraimul. Samo da nije svaka 
brana jednake jakosli. Ima takove kője samo 
napllui zeludca. Iiego ne ilaje jakosli. Naj- 
boljsa hranitba je dotier krub i meso Spell 
i sir

Koj je moguCen, nek sí priskerbi za se, 
za >vojii l imitju I takaj druVinu, da buci 11 
iímgli < I < * 111 i к I biti vu njili. Nas svil) pako 
je la duznosl. da se moram Inti о tom da 
иач liliznp butin Imali takaj svakdasnjega 
krulia Na! hol se je  to. da ova svaki svojim 
pólóm  тип* >i priskrbt li I s ovim anda 
moremo na poinoC bili jeden driigomu Koj 
pako nije moguCen delali. da njega takaj 
(lopadno nekaj od miloslmjega krulia. Ni 
sanm za tloplucega 2ivleii|a na zvelicenje 
Z' I i j i i  si óva. za siromake zaoslavljene se 
skrboli. U(‘gt» na zemlji ZivuCe takaj, ar ako 
ima n i'il na mi likovili. koji gladuju i ne
volju podnaSaju vu nevolji bivSe beteznike 
podupirajino. ar r n  volja nil napinuCneäega 
iii miluie Nigdo nemre znati. da od onoga 
>iromaskoga (h l1 la. k'»|ega je  on oslavil vu 
O' volji IrpeCega. ako prern bit hi mogel nje- 
niu pomoCi ne prime, li se susire na njega 
ill na out*, koji SU njemu najdragsi.

Osobilo vu takvi fannliji. vu kojoj se 
vre siisiba pojavila. na decu gledec dobra 
liranilba je neobbotliio potrebno delo.

Za decu je jeko dobra brana od zdrave

Орошена.
Opominaju se svi oni, koji s puSkami 

I ladaju, da radi od puSke pripadajuCu por- 
cijii naj prijaviju od 1. majuáa poCemái naj- 
duze do 31. dneva, tim bolje, ar ako bi koj 
vtegnui ovo zamudili, lakov bude sluVbeno 

; kastigovani.
P r i  k a  x.

Grofica Dunay Angela za vuzmene svet- 
ke Strigovske siromake stran poslala je 50 
korun na farof za razdeiili. Vu ime siroti- 

jujati koji su bili nagradjeni iz ovom prili- 
kom iskrenu zativalnost oóituje plemenitoi 

idaruvnici, Ivko JanoSplebanuS.

OuAparlfia spomenik.
TekuCeg Ijela septembra 3. dneva bude 

;peldeset Ijel loinu. как je ix Medjimurja 
Dravaegyház, zvanoga mesla rod jeni Gas- 
parics Marko svetoga Ferenca reda pater vu 
PoZ.unu muCeniCku sinrt pretrpel, zato da 
je za slot odú i magjarsku domovinu junaCki 
vojuval. Iz Prilok piSeju, da ovoga dana na 
GaspariCa spomom k Zeljiju svetiti i njegjvoga 
sptnnenika vu celoga Medjimurja puka ima 
s Ijppnn vencom nakmCili, к kojoj priliki 
Zeliju velike kani^ke pesnike zadobiti.

Л ovi ко t a r  я k i do k i or,
Po p-eminut|u na spraZenu CakoveC- 

koga kotara doklorsku sluZbu dr. Jankovicli 
László gróf Zalavármedjije supremuékomu- 
je dr KovaCics Ferenca iz Nova zvanoga 
kotara doktora síin irnenuval.

se lakovog dezd|cnja mii na| slariji Ijudi 
nisn mogli sírralI

Curel pák je deÄdj od miesera mapisa 
pák daleko nular u julm s. lak >vak"g dana 
da je  veC sve na polju i u vrlovnili Imb lo 
sagnjiti.

U to vrieme su sela Orehovira. lolovec 
i KurSanec saCinjavala zajedno jednu obci 
nu i to takovu obCmu, kojoj la mno^ina 
(leadja ipák nije bi la po vol|i. pák ja  anda 
birov sazval obCiusku sednicu. za da s(‘ 
nekaj proli tomu de^djenju uCini. jer je  lo 
veC bezobrazan, dosadan i bez svakog sra- 
nia deÄdj, koj je sveinu kaj iz zt mije rasld 
na ékodu a Ijudi i fcivinu pako samo ävo- 
jem a mokremi kapljam i muci i trapi.

Üakako, da su se stare^ine u seduici 
razgalanili. как oni u Budapesti za Nessievu 
sivár, ali sloítili se inkák nisu iitogli. jer je- 
tini su rekli ovak a drugi ónak. Da jedan- 
kral se najslan ji izmed njih digne le |>ne- 
me podulji govor govor о bezobrazno^li 
deíldjevoj dr*ati a na koncu zakljuCi, I 
anda inoji dragi obCinski poglavari. ja  sam 
loga mnienja, da ako hu táj de .̂dj jako cu
rel, onda mu mi nikaj nezapovetno. makar 
nas bude jóé jedan kral loliko, ako ili pák

bud(‘ po inalo enn i. onda neka curi.*
Strafen Hlyen!* zaori salom, u kojoj 

mi bili sakupljeni i predlog bude jodnogla- 
sno prijel.

Tomii je dák ко veC dugó. kaj se je 
lo dogodilo i oni poglavari su veC svi prah 
i popéi, ab zalo ipák mislim da In i danas 
zlo prosel, koj bi s" lo pod ólai onde na 
glas pripoviedali. jer Kórsa Ora Tola (tak 
s«‘ je la iz trill selali saslojeCa ol)Cina u 
оно vrieme nazivala) l»i i danas joS znala 
X* osvielili onomu, koj bi se podulal dohár 
glas njezinih deÄ(lj( vnih predjevah smiehu 
izvrgavali, a lo joS kbunu samo za to, jer 
j • 180У godine deÉdj curel.

11 onih starili vriemenih s(‘ je mnogo 
toga raznovrstnoga sbilo, kaj danas nebi 
bi lo moguCe. jer u Sesldesetih godinah bil 
sain sluCajno 11z pul I u NedeliSCu, pák 
Mim po navadi, i onde slare Akart(*ke na 
farovskom nahi^ju, kam ili je gospodin Vla- 
skoviC dal znositi. prekapal i u jeduoj od 
godine 1709 naSel sliedeCe:» Godine 1709, 
kad je unó veliki vietar puhái i svu oko- 
licu na toliko izsnsil, da je zmenkala isla 
voda za pili, odluCili su s(*lski slareáine ui 
sredini sela zdeuca izkopati, za da Ijudi

ninna Äiviua od íedje nepogiuu. Zdenec je 
bil radi izsuáenja zemlje vrlo dubok, pák 
je lo biI straScn kup zemlje, kojega su de- 
lavci izkopali kopajuCi tu duboku zdenCnu 
luknju i koj je tu za svakoga, bilo s koli 
ili pieäke na zadevi nagomilan leÉal. Anda 

lse je moralo nekaj uCiniti, da se táj kup 
zemlje odsIrani te su se u to ime staredi.ni 
i opet u sednici sastali i se dogovarili, kam 
bi tim kúpom zemlje, Lahko se je dogova
rili i svoje mnienje izreói, kője ako nije 
dobro, drugi lahko svojim boljim pobije, ali 
le£ko je zakljuCnu nepobitnu rieó izustiti, 
kojoj veC nitko prigovoriti nemo^e. Pák tak 
je i ovde iálo, jedni su rekli zemlju simo 
zvoziti, drugi su opet bili za to, da se zem- 
Ija onatno zvozi, tretji su veC onda slutili, 
da budu medju Cakovcom i NedeliSCem za 
sto petdeset i dvie godine Seljeznica grad- 
jena, pák su glasovali za to, da zemlju o- 
iiaino zvoze kud bude iála íeljeznica, jer 
tani bude nasip potreben.

Medju tim se nikak nisu mogli slo2iti, 
jer svigde, kain bi goder toga kupa zemlje 
zvozili, svigde bi bil na zadevi. Так, kaj 
anda sad?

I eto ti jednoga, kojemu je to sve bilo

/
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VumrH ubojnik. jum obsluZavalo Deák Forenca sto Ijetni je veC prije s radostnom okom gledal na

Joá se dobro seCamo na ono ubojstvo rodjendan Svetjenost bude se obdrZal na miadu snaZnu Giriti Vasua Zelezne ceste slu- 
kojega je aldov postai Friedl JanoS Cakove- sledeCi naCi: Na Se varmegjije velikoga rod- Zbenika Zenu koja ga svidar mrzlo odvratila 
Cki oStarijaS i kője ubojstvo je vCinil Vugrin jonika 100 Ijetni rodjeni dán t Ijela 17. od sebe. MuZ sa ni podufal svojemu pred- 
CiC Rudolf vu pijanSCini. Ubojnika je Veliko oktobra svetuval se bude, Vu ovim danu postavljenomu nikaj reCi, nego prosil je da 
KaniZki kr. sud na poldrugo Ijelo na reét varmegjija bude spraviSCe odrZavala, koje nek ga premestiju. Dröper ove dani po no- 
bil odsudil, nego p Cuhski kr. sud je nje- spraviflCe varmegyinski supremuftkomuS bude Ci kad je joS Giriti svoju sluZbu zvrsaval 
govu kaätigu na viSe podigel. Pravda sad olvoril, po dovräenom spraviáCu po vodje- vu zene hiZu nuler doäel. Girittica je veC 
pred kraljevskom kurijom leZi. Od oCivestne njem viciäpaua iz lice mesta budu isii vu vu posleli leZala, kad se presiljenik к njoj 
ilili stalne kaélige je VugrinCiCa marcziuäa farnu cirkvu к sluZbi boZji i to celo drué- bil pribljiZaval, она pako iz pod vankuáa 
28 dana smrl oslobodila. Íz Velike KaniZe tvo. Na obdrZavanj sluZbe boZje bude op- naprvo vzeme nabitoga revolvera i streb na 
od kr. suda lelegrafiraju Vu Cakovtc da je roSeni Dr. Itvan Vilmos szombatheljski gos- Droplera Magazinéra vu prsa pogodi, koj 
VugrinCiC po noCi vu reSlи vumerl. podin biäkup, Po dovrSenoj svetoj meSi celo krvavom ranom na vulicu se popaSCil, gde

Ubojstvo. druStvo s nazoCnim pukoin skupa к Deák se bil zruáil na zemlju i sekrvaril GiriltiCa
Nekaj za Cudnoviloga se nam Cini, koja Ferenca sliki islo gde viceiöpan vu ime cele odbeZi к svojemu muZu i uCituvala njetnu 

как se vidi naj viftekrat od zloCeste odhra- varmedjije lepoga venca pólóéi na sliku, célo pripeóenje Doklam je inuZ direktorom 
njlivosti i ovdi vu naSem Medjimurju n“gdi odovud pako na zad se na vrne celo druá- od Zeleznice na lice mesto bil doéel rnaga- 
negdi se takaj pripeóaju. Jedno malo vina tvo vu va/megyihsku palaCu, gde se bude ziner je veC mrtev bil. Zenu su Zandari pod 
ali budi Zganice je zadosla nato, da niti spraviSCe opetuvano obdrZavalo. Govor Bar- pazljivost vzeli.
spomenka ni vrednoga dugovanja jeden dru- cza László zemeljski gospon bude rekel. P o y ib d n c  átumufWn/ce.
gomu Vivienje vgasi. ViSekral ne zrokuje na Cele sveóenosti konec banket bude zakijuCil. .. . . .
tuliko nesreóna pripeCenja pijanáCina, nego Za ovu sveCanosI polrebite slroSke varme- 11 ar,zu ,ia ,(< 0 ui ar j i vosi  e o . о
как spazimo zloCesta odhranjlivosl. Preko- gjinska kassa do 3000 jezer korun bude se j / ь  лг azvec i о je, ca va m a ih 
rodna pilviua samo na „iblje vu Cloveku potrebuvalo. Kaj se рак» life za obdrtava- 'Jud,h od'u il‘°  1 V̂  "a prvo c,l,a med 
zloícztofu. Crez par mosecov veő od Irelje^a anje reda i klomu pojrebile pripravo, za is- JU’n. 'Ja 1111'■ a ,ie u. 1 0 t,arl-’ 1 0 )™ '
ubojstva dajeino >>lasa od krvoloínosli, koje puniti oproeeni je Arvay Lajos varmedjiuski t>. U'k u l  a m i'J*1 Na amju op ein i. vi i n a 
sé radi pijanSCinc pripetilo vu CakovcCkiin nadnolarijuí. koj vu Zalavarnicgjiji slanujuöe | *’ 1 su s \i о ji noga snaZuoga
kolaru. MinuCeg ineseca 25 dana poslje po- Clane obavesti о lom. da svoja mnenja pred- " braza odluCd, su med sobom.
due se KadikoviC MikloS na Selnici vu Turk tokija pred veliko spraviSCe. I da "ekakvom .nater.on. célú svo.u dlaku íz
Ferenca krC.ni zabavljal med kojun zabav- . . ° braZa Jc?" 12 f  '" 1 ,lavC"  sf  1 '»
jum se iz krcmarom nekaj bil porekei, za- „  , "'eátnju lakaj, как se íenske las. CeSeju,
dovoljscinu si je iz jeduiin koliCom hotel Mautner Sándor larbarski detic pol vu íensku opravu oblekl. se t vu preáh.na-
nadomestiti. Nego vudarac je ni krdnara, 'Jeta to,nu как se oieml. Jednu snaknu pucu | neSih pariSkili familijah gospojom za átu.na
nego poljeg njega sedeéega l.ukovskoga No- 81 Iе d o Pela l k Óva devetnajst Ijel j dlin.ce vu sluzbu slupib jesu. Glasnjibov íz
vak Jozefa 39 Ijel staroga stanovmka glavu slara 1!oiäodl Mana U«bila je takaj svojega j prvme se malo Cuden videl go htóne go-
pogodiI, od kojogíi vudarCM je Novak drugi luvaril5a KaJl1 l)ako samo (,va bili к poje mje pr -Cil, buduc su prvidele i opazilo,
dán vu |utro ob tretjoj vuri i vumerl Uboj- nJim se (,osel'l muZov utec Mautner Albert da vu svakun sluCaju. izvrsno marlpve, Cis-
nika su prijeli i kraljevskomu sudu onda ,akaÍ- Stareái Mautner je drugaC dobro sto- te i osobito Cudorednoga vladanya рисе su 
predali |Je<-' Clovek. Spravil si je malog.i imetka i bile za novu svoju druáino, Naravski po

VHcJnskoffH biskupu funihiv/Jh. |zvan loga penziju j<* imái od ciglene labrike t ikovim naCinom laliko inogli j su krasti,
Gróf Csák у Karoly;, vacinskoga biákupa Pred neku,ikimi Ijedni prije toga otec i sin Nego jeden se prekaml. Spazib su ga, kad

od jedne plemei.ite fundacije doAel je glas Ы,‘ se íesM Porekl>. Mladi Clovek se pitvini je kr;.l, prijeli i redarom predale, gde je va-
iz Vaca. Biäkup 200 jezer korun kapilala l)0Vílal 1 ako Iе tjednu svoju platju vu su-jluval, da devet к njemu spodobnih ima. 
dal je za zidanje puCkih skolali vu Vacu. l,olu ^ori zdi8el, J‘k dugó dimo nije isel, j Sad za ovili oslalili ősein zazvedavaju, ab
Ősim loga za isti ovaj cil| kupit je od Va- doklam sve nl zaPb. Pijani Clovek vu lakó- do äad joä insu njim doäb na trag,
raäa jedno veliko stanje, koje za ov stran vim PoloZaJ'1 ie »:'baril svoju Äenu i zbog
doliCno dal bude i gon podignuli. Vac va- lo8a se svadil slanc *»jon. Na vuzemski у  • м
raäa slanovniki s velikom radosljum pri- subollJ Mautner Sándor je opet zbil svoju
mill su do znanja b.äkupi ov Ijepi prikaz. zenu’ 0slavi1 nJu s,m u' 0,1 Pako vu к^ '» "  Spuslila se мог je tiha

. „ , ,  r  je otiäel. Samo v noCi se doskulal dimo \j., „ j  „ „i. €шнк h vrvnvtt s w a t  по st. v  . . - .. Л«» nebu se zvezde s ale,
»г у v i  , . Nego slana svojeg.a praznoga najde. Na stolu i» ;
Nasa Zalavannvgjija bude svc.jnnosl- Je jeden ,isl к.*а|. koJ j„ sve rLlolnaCil. IÍ1 Ü " T

~  Ova su pisali vu njem: i ^ J
и malom prslu. On je izrekel svoje mine- Rokehdob necnn samonbojnica biti zbog J}| vu zve2(Je ,edam svelJe
nje a ostali stareSini su je odmali kakit lebei raĴ i te ostavim. Idem к tvojemu otcu |»0 zr.,k|J mj rnise,' ,)|udj
najpametnije prihvatili i zak'juCili, da s e t a -; l,0,j°8  kojega seguruo budem sreCnefta, ar д v(.|n(s(.v d}lft(.k hj j ’
mo, odmali kra| kupa ima jama izkopali и ,no rado ima ' P^sluje. Ja ga budem takaj Spomem im stare budi
koj и se onda táj klip ima nahilali i tako Ü^bila. S tobum se raztanem. Mari.
iz zadeve odstramti. — Tvoja Äeria ne dojde viäc* к tebi. ■» • , .

То su bila blaíena vriemena, kad je Ja budem skrb nosil na nju Cvehe ie no' nobn'Vviín
sve iälo ovak liepo как po «non. To danas Tvoj Otec, Kacla se je ,,rvi out m i’
nije moguCe. jer ako bi danas i Iko kaj lak . losf- koJ ^bugaC je samo petdeseti Ije- 0ko .
pamelnoga predlo^il, svi drugi bi na njega loS,)j ak * sneha njegova jos on dan su od- J
graknuli как gavraui i drugCije boteli putovali. Nego kamo. to je izostavljeni muÄ • .

Negda su и Szerdahelyu, odkinl je m oj! m ,no8p| zeznati Sad ove dane zazvedi, da Disk '-i sc n0('. \ ' U| H
dobar prijalelj i pobratim Horvath Francek nJe8>v otec i njegva Йена vu üjpeátu na- Kad i i ,Ю( ' a'
doma, radi neCesa gusaka и zdencu vtap- slanili se jesu, Mautner po Äeljeznici ove ()k(V v r l" 11 * lV
lali. Gusaka su najme za kaStigu bilili и dane öe Ujpcät odvozi. pita svoju Лепи ' '* '* ru 0 8VI a
zdenec, da ga vtope, a kad su pogleduuli и ne8° ona 8a odpravila. Vu dvoru na prvo T
dublinu, jeli se je veC vtopil, videli su da vzeme ha oStro na brusenoga svojega pe- ., ' Л ŝ (Mn< nj ^*8e,‘ [Mrz a’
lepő pliva na povräini vode. necila iz 2epa. koje vu svoja prsa vpiCi. r .0, ( a Ал navek bna,

»Cekaj, zakurimo mi tebi!» — rekli ^ ad vu pogibeljnorn poloÄaju leÉi. s,n(J Iе en on drugoga
su te su priCeli iz Mure vudu nositi i и ie n u  p o ite n je .  1 n,l' e roz,av'la
zdenec na njega zlievati, dok je zdenec bil, Vu Jasenova zvanoj obcini se pripetilo, S la v ic e k  iz T r s t e n ik a
do gore pun vode a na povräju uviek gusak da od ÉeU'zniCke cesle jcdnoga siromaSkoga _
koj je onda van na sulio skoCil i med svoje sluibenika 2ena svojega muZa pred posta-
guske и Сорог oliSel.  ̂  ̂ vljenoga ill vekäeg Cinovnika, koj je nju <Mgovorni urednik:

hm. h о/In у svojoin ljubavom preganjal. ga strclila. Ovaj M A R G I T A I  J Ó Z S E F ,
predposlavljeni je od Zeljeznice magazinéi- 
po imenu Droper Anlun zvani bil. Droper

I
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I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi ha

tóság közhirré teszi, hogy Schuleg János 
Csáktornyái lakos végrehajtatnak Ohadics 
Ignácz végrehajtást szenvedett elleni vég
rehajtási ügyében a kérelem következtében 
a kielégítési árverés 70 korona töke annak 
1902. évi május hó 22-től járó 6 %  kama-| 
lai, V»°/u váltódij 20 kor. 40 fill, jelenlegi 
és még felmerülendő költségek kielégítése 
végett a végrehajtási törvény 144 és 146. 
§-a értelmében elrendeltetvén, a nagykani
zsai kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. 
járásbíróság területén levő a beliczai 214  
tkv. 3 3 /b /l, 3 2 /b /l brsz. 151 négyzetöl te
rületű belsőség, melyen 21/6  ház létezik. 
200 négyzetül területű kert és ezen telek- 
könyvben felveti legelőilletőségből Ohadics | 
Ignáczot illető felerésze 660 kor. becsárban. | 
az ezen telekkönyvben 200/b hrsz. 3 11 
négyszögöl területű rét egészben 82 kor, 
296/a hrsz. 345*/t négyzetöl területű rét 
egészben 97 kor., a beliczai 348 tkv. 519 b 
hrsz 1 hold 658 négyzetöl területű szántó 
119 kor. becsértékben egészben a végre
hajtási törvény 156. §-a értelmében 

1903. évi junius hó 3. napjan délelőtt 10 órakor 
Delicza község elöljáróságnál illetve község
házánál Zakál Henrik ügyvéd vagy helyet
tesének közbejöttével megtartandó nyilvá
nos bírói árverésen eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak a 
becsár 10 -% á t  készpénzben, vagy óvadék
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni

Csáktornya. 1903. ápr. 7. 919

12 forinttól 15 forintig
készülnek műhelyemben remek sza
bású divatos férfiöltönyök, felöltök mer
ték után a legfinomabb gyapjúszö

vetekből

TÍM Á R  L A JO S
férfiszabó terme

Budapest. Vili, GyöngytyuK-uttza. 9., I. tm.
Vidéki rendeléseknél egy minlarulia 

mértékül beküldendő.
Vidékre ha 4 ruhát rendelnek egy 
helységben, odaküldöm utazó 
szabászom at divatos, gazdag posz
tóm ml a gyűjteményeimmel, bemiilalás 

és pontos mérlékvelel iniall
899 9 *

1 ш и ш и  щ я т т я я м  mtmmmmmtm

Egy a fűszer- és üvegszak
m ában jái iiis. ;i mimviii*-. nrniH- 

ós í io rv á t  n y r lv e l  h ím

s e g é d
azonnal lolvóüdik

T O d O r R .  utóda keresK.
Csáktornyán.

9 1«  2-

P O L L A K  JAKA B  divatáruháza V A R A Z S D O N  Dráva-utcza, |

A világhírű i lo rx n ii t tó  k itin p i/ yú r  egyedüli raktára. — Dúsan fel
szereli nagy raktár valódi \

KAIILSBAD I CZIPŐKBEN
k n ín p o k b n n  továbbá mindennemű t é r t i -  é s  n ő i  n iirn b rrf/ Í-9 rő -  
1 /#£> k é x t n i i k ő t ő - é s  i l iv n tv x ik k r k b r n .

909. 7 - 1 0

K e i l - l a k k  I
(GLASUR)

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.
I nagy palaczk ára 2 K. 70 f. 1 kis puluezk ára I k. 36 f.

Viasz-Kenőcs I  Arauy-Huywáz 1
legjobb és legegyszerűbb heeresztő szer ke- Ä  képkeretek stb. bearanу ozására,

mény padló számáé. 1 köcsög ára t 20 К. I kis palaczk ára 40 fill.

fchff ,.Clasur”-fínymáz
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb ujonnani befestésére.

1 doboz ára ÍR) fill.
«Ю2 7 s -------  M im im k o r kupim  tő k  г -------

HEINR IC H M IKSA czégné l C s á k to rn y á n .

pogmütetem C5,n,r . i - Ä
Készítek egyes müfogakal. valamint teljes fogsorokai, kaulscliuk,- 

celluloid, arany myiemezzel vagy teljesen anélkül, ugyszűde combmáit 

kaiilschuk-arany és kautsrhuk-ezüst inylemezzel, jutányos áron, jótállás melleit.

A n é. közönség 1). pártfogását kérve maradok 

( j l l  í j_* kiváló tisztelettel

Biach O szkár.



G a b o n a  á r a k .  — C ie n a  Ш к а .

1 m-mázsa. 1 m- mi l  kor fill.___I

Búza P&niea 14,60 —
Zab Zob 11,00—
Rozs HrZ 11,00—
Kukoricza uj Kuruza nova 13 00—

» » ó » slaia 00 00 —
Árpa Jeómen 1 1 0 0  -
Fehér bab uj Grali beli 18 00—
Sárga » » » Äuti 16.00—
Vegyes » * •* zinöáan 16.00 —
Lenmag Len 22 0 0 —
Bükköny Grahorka 10.00 —

509/klg. 1903.

Hirdetmény.
Mely szerint alól Írott községi elöl

járóság közhírré teszi. miként a köz
ség tulajdonát képező v a d á s z a t i  jo y  
1 9 0 4 . é v i j a n u á r  1-tfii kezdődő!eg 
6 egymásután következő évre я köz
ségi irodában megtartandó nyilvános 
árverésen

1903. évi június hó 10 napján délelőtt 
9 órakor

fog bérbead at ni; kikiáltási ár SO kor. 
bánatpénz 40 kor.

Az árverési egyébb feltételek a 
jegyzői irodában bármikor megtekint
hetők.

Kelt Mnmcsány. 1903. május 1.

HARIS KAROLY sk. PONGRÁCZ PÁL sk.
jegyző. biró.

»ŐO 1 1

Ш  d A k

mrmmemu

könyvkötészeti munkákat
elvállal és gyorsan készít

Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvkötészete
Csáktornyán.%/

1 Г
Melléklet a «Muraköz« 1903. évi május 10-iki (19. számához).



1 v x p.
\nn szerencsém Csáktornya és vidéke t. kö-

•• 0 * .  , . Cílsf tm je  obzimniti p. &. stnnovnikom gradazonsegének nagybecsű tudomására hozni, hogy ed-
dini ИI е д  г  яktH vm nnt Vgy „ l i i s z c r - í i y . l r t c m m c l -  Cukorra kao da sem kraj mqfega öta- \

leti kidőli nyílt eladási helyisénre változtattam. (ima jóé jedan drugi átarnn s  ff In in »  tóm  robum
Üzletemben tehát ezentúl az iiveffszakinti- otvoril.

hu tartozó mindennemű árúk is a leointátt\os- x » , . _ _ ,
e,/ * ------------  ( niojoj f fh t in t i  dobije se яге  za  b v a l  cle-

sithh ő r  hun k a p h a tó k .
Elvállalok tavakba ú»y h e ly ise im b e n  vala-" "  ,,n ‘m k ú p  iv e  i

mint azonkívül is mindennemű üvegesmunkát. ja- glazovje.
vitásokat. Gyártok modern kép- valamint tü k ö r - Dale se kod mene dobija s i e t i  k ip i i svako-
k e re te k e t  is . melyeknek részletes mintái üzletem- ja éke z rra / e
ben a nagyérdemű közönségnek megtekintés végett

. . .  ...  . ______  Ohioke i  k ip e  takaj za hval пени и rnrne 1rendelkezésre ullanak.
Koresmárosok és vendéglősök bármikor poha- m erem ,

rakat es üvegeket obsó dij mellett kölesönbe kapnak. h reman dobija kod svaké pri/ike sva ka
Szives támogatásukat kerve maradok koliéinu flase i kapicc a posoda.

kiváló tisztelettel ik'W í -2Г» Sa poátovanjem

Todor Ii. utód I. Tódor R. nasi. I
i  Űzletáthelyezés. !!
S  Van szerencsém a nagynál.*mü közönség becses tudomást™ hozni. hogy az eddig a dr. Krasovecz h á z b a n  ! !
g  létezett 1

I rőfös- és с I imitá i*i 1 kereskedésemet i!
Й  a volt Mayer S.-féle üzlethelyiségbe helyeztem át. I I
A  Raktáramat lelcmesen kihovihe ■ I<*lsz.*r«4ve ni'*»<I«‘iiimmiiií divalczikket a legjobb minőségben jutányosán adhatok К
@  M nyer S. n r  te lje s  ra k tá rk é s z le té t  т е щ ettem  és ezen á tv e tt  á r a k a t  a m ie lőbb i tel/ея. ( )
g  k iá r u s í t á s  ezé í já b ó l  I I
^  / ó i  ,ulti b o sx rrx ő & i /iron n in i  I i
g  m inden ellot/adbató  ö ssze  ff é r t  adom . * I
S  Magainai a nagyn drmn kózón>»g b<*cses parUugásiba ajánlva maradok .
g  kiváló tiszteletlel j

I m i n n n  H E R Z E R  I Z I D O R ,  j |
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1  Hatóságilag engedélyezett végeladás. 1
©  ©
^  Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására adni, hogy üzletem

a t e l j e s  f e l o s z l a t á s a  @
M  miatt az összes raktáron levő áruimat, u. in. női ru h a k e lm é k , rö v id á ru k , v á s z - Д »

©  nak. kendők , n a p - és e s ő ern yő k  stb. stl>. kü lö n fé le  d iv a tc z ik k e t m é l y e n  ©
r j|  n  b e v / i s f i r l t i s i  á r o n  t t l ő l  m i n t l e n  <*/ / « / / « l i t  ö s s x e g / é r t  eladom. (n| 

y r  Magamat a nagyérdemű közönség becses figyelmébe ajánlva maradok W

Csáktornya, 1903. május 10. v
©  ©
Д а  kiváló tisztelettel ^

A Neumann Albert, i

$ # # # # # # # # # # # # # # # # $ # # # # # # # ) % #
aggk 714/u  908
w

J  Hirdetmény. #
Ж  A v» |lás és közoktatásügyi m. kir mimszl. , Ur az 1908 évi április hé» 14-én kell 18882 szánni
j X  ren.lHelrvel a miksavári róm. kath. templom és papiak helyreállítását a magyar vallásalap P illére W
Ж  2®32 korona 77 fill összeg, továbbá a hitközség terhére 940 Korona értékben m  kézi és

66 igásnapszám erejéig engedélyezte. <yr>
щ  A fentemlitell munka kivitelének biztosítása czéljából az v jg y

8  '9 ° 3 -  é v i m á ju s  h ó  29- i k  n a p já n a k  10 ó r á já r a  #
Ж  a **1»vármegyei m kir. államcpilészoli hivatal helyis,'.gében tartami* zári ajánlati versenytárgyalás |,ir,lelletik. W
W  - I  • | Л, ' I T T ? ! '  ;'h»lwk felhivatnak, hogy a lenlel>l>i munkálat végrehajtásának elvállalására vonatkozó Ж
A b  Zart <• nap d e. 10 órajáig a nevezett Invatallma annyival inkább igyekezzenek beadni Д

mivel a későbben erkez*ltek figyelembe nem véf lin k. J

. .. ajánlathoz az állalános feltélelekben elo.rl az összesen engedélyezett 8772 kor 77 íillénm  krill ^
ségosszeg n % -án ak megfelelő bánatpénz csatolandó У k ‘ Ш

Л szó,)a" for«A munkálatra vonatkozó rníbzaki művelet és részletes téliét,d.k a „nvr.7,.11 ,
Д Г  allamepilészeli hivatalnál a rendes hivalalos órákban naponkint megtekinthetők " ’ j y

Zalavármegyei m kir. államépitészeti hivatal Ж

^  Zalaegerszeg. 1903. április hó 29-én. A Invalal főnöke; ^  I

É M M t i i #  #  # #  # # #  # # # # # # # # # #
Nyomatott Kisrhel Fülöp (Strausz Sándor) ygorssajtóján Csáktornyán. ~~------------------------------
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