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A Gasparics emlék-oszlop ügyében.
Csak az a nemzet lehet nagygyá, 
ki nagyjai példáját követve 
azok emlékét híven őrzi.«

Ötvenezer övezett koszorút a mártír 
hősnek sírjára a fakadó virág, ölven éve 
immár annak, hogy a pozsonyi piacztéren 
vértanú halált halt a francziskanus barát. 
Gasparics Márk Kilit, kinek hazaszeretete 
példát ritkító a nemzetek történelmében, ki 
bár horvát ajkú szülők gyermeke volt, de 
keblében magyar szív dobogolt s ajka a 
szabadság széni igéjét hirdette; csatlakozásra 
hivta fel honfitársait, honszerelmének hatal
mas tüze átcsapott azok lelkére is és annak 
magasan lobogó lángja bevilágította azt a 
sötét éjszakát, mely a megpróbáltatásnak 
nehéz napjain e sokat szenvedeti szegény 
jó magyar hazának egére ráborult. Ez volt 
a bűne. miért neki is, miként a többi 
jóknak, a »I e g j о h hj a i n к n a k« meghalni 
kellett.

Ötven év nagy idő, s az emlék, mit 
IVrlak piaczterére az utókor emeli, még 
mindig bekeriletlenül, alapzat nélkül áll s 
a tábla, melylyel községünkben levő szülő
házát megjelölte, romlásnak indult olyany- 
nyira. hogy maholnap nem a hálás meg
emlékezés jellegét viseli magán.

Nem kincseket kérünk nemes Zalavár- 
mogye közönségétől, csekély összegre van 
szükségünk, hogy czélunkat elérjük, elég, 
ha a vármegye minden polgára csak pár 
fillérrel járul is hozzá s akkor 1908 évi 
szeptember 8-án mint a mártír bős halá

lának ötven éves évfordulóján, annak fel
emelt s leldiszitett emlékoszlopa és táblája 
büszkén fogja itt a határon a szomszéd 

[nemzetiségeknek és az egész világnak hir
detni, hogy Magyarország hű fiairól megfe
ledkezni nem tud, mert nem akar, mi pe
dig a jelen dicstelen kornak gyermekei hó
doló tisztelettel járulunk leróni a kegyelet 
adóját, mert hisszük és valjuk azt az elvet, 
hogy csak az a nemzet lehet nagygyá, ki 
nagyjai példáját követve, azok emlékét hí
ven őrzi

Hazafias üdvözlettel
Dráva Egyház, 1908 junius hava.

jfensiedler Jcttö JídetticzHy András
k. jegyző. k. bíró.

Mii ven legyen a kisgazda trágya- 
telepe és hogyan kezelje a trágyát?

A növényeknek fejlődésük alatt bizo
nyos mennyiségű tápanyagokra van szük
ségük s e tápláló anyagot a földből nyerik. 
Minden termés által a földből a terméssel 
tápanyagokat viszünk el, s ha mi ezen táp
anyagok visszapótlásáról nem gondoskod
nánk. termésünk évről-évre csökkenne, egyre 
gazosabb, silányabb lenne. Ezen pótlást, il- 
letve a táplálék visszaadását nevezzük trá
gyázásnak.

Trágyázás áltál tehát pótoljuk a ter
més által a földből elvont tápanyagokat 
Beigazolt tény. hogy nem minden trágya 
egyforma értékű Egyik jobb, a másik rosz-

szabb minőségű. Az a legjobb, a melyikben 
a legtöbb növényi tápanyag van. A trágyá
nak értékessé tétele főrészt a gazdától függ, 
mert csak azok az anyagok, a melyek a 
trágya értékét, erejét megadják, többnyire 
olyanok, a melyek részint a levegőbe szál
lanák el, részint az eső kimossa, kilúgozza; 
s ha a gazda meg tudja akadályozni ezen 
tápanyagok elillanását, kimosását, akkor ér
tékes lesz a trágya, mig ellenben csak ki
mosol!, kilúgozott szalmát visz a földjére, a 
minővel nem emeli nagyon a föld termő 
erejét. Jó minőségű, tehát értékes trágyát 
csak a jól elkészített telepen s okszerű, 
helyes kezelési mód mellett lehet nyerni.

Lássuk, milyen legyen a kisgazda trá
gyatelepe ?

Mielőtt a telep kiásásához fogna, alkal
mas helyet kell kiválasztani. E hely legyen 
az istállóhoz közel, lehetőleg magasabb lek- 
vésü területen, hogy esővíz, hóié, ne foly
hasson be. Széltől védett helyet válasszunk 
ki, nehogy a trágya hamar kiszáradjon. Jó 
még fákról is gondoskodni, a trágyatelepet 
fákkal körülültetni, a mik a telepet folyto
nos árnyékban tartják

Ezután hozzáfoghatunk a telep kiásá
sához. Mindenekelőtt megállapítjuk a nagy
ságát Minden nagy állatra, vagy 2—3 kie
sebbre számítunk, őszi, téli és tavaszi ki
hordás mellett négy négyszögméternyi te
rületeiét, vagyis egy négyszögölet. Ha csak 
kétszer hordanék ki a trágyát a telepből, 
akkor több területet számítunk. A telep ta
tait ferdén ássuk. Ha már kiástuk a gödröt, 
akkor az egyik oldalába egy csatornát ásunk. 
Ide fektetünk egy négy darab deszkából

T  Á R C  Z  A.

Késői ébredés.
Már harininczkét éves voll és még mindig 

semmi. Rolnikéit egyik pályáról a másikra. Min
denütt kezdett, még pedig elég sikeresen, vala
mit. Hanem a megkezdett munka gyümölcseit: a 
ezéllioz jutást soha se volt türelme megvárni.

Szóval álhatatlan, nyugtalan véri! ember, az 
akaraterőnek igen nagy mértékű hiányával Még 
szerelmeivel is úgy volt, hogy igen nagy tűzzel 
látod az ostromhoz. Az ellenállás eleinte csiklan
dozni, azután csüggedté teile s röviden másul! 
igyekezett magának kárpótlást szerezni, igazakban 
oly örök szomját (a soha ki nein elégíthető!, 
mert az ivasig soha el nem jutott) csillapítani.

Különben egyre tervezgetett. Majd igy, majd 
ugv akarta az elvesztett éveket s a hátramaradást 
pótolni; de mindig esak a terveknél marat t. Ha 
bele is fogolt egyikbe másikba, soha nem volt 
akaratereje azt ki is vinni. Mindig valami jobb 
eszméje támadt, melyért a megkezdett munkát 
abbahagyta з végre is egész élete csupa illú
ziónak, egyre tartó halogatásnak és kapkodásnak 
bizonyult.

Ekkor történt, harminczkét éves korában, 
hogy már nem érezte magát többé ifjúnak, rugal

masnak s belátta, hogy a folytonos kísérletezésre 
már nincs ideje. Révbe kell jutnia minden áron. 
A szép álmok, a fényes jövő pályabérc, amit a 

[saját tehetségeinek szánt, szerte foszlottak.
Előtte állott a küzdelmes világ előrefutó, 

' nagyot haladt embereivel. Látta barátait, a ma
gánál sokkal kevesebbre becsült embereket a ki
tűzött ezélnál, boldog családi fészkeikben, a mig 
ő még mindig a kezdet kezdeténél állt.

Látta a maga elmaradásában és mások elő
rejutásában, hogy ábrándokban élt. mikor min
dent a tervekre és a barátság koczkalapjára ve
teti. Azoké a világ, kik tudnak a maguk érdeké
ben cselekedni és a kik tudnak másokat a maguk 
érdekeinek (elhasználni. Ez egy kicsit önzés, de 
a törekvés önzése. Az olyan ember, a milyen Л 
volt, a ki mindenkivel a szélsőségig vitte az ud
varlás szolgálatkészséget és soha nem tudta an
nak viszonzását a maga részére biztosítani, úgy 
elmarad, hogy többé nyaégalva sem éri be a ver
senypályát.

A mikor idáig jutott már kissé kopaszodó 
fejjel, kiégett szívvel, tele csalódással s egy uj 
munka kérdéstől való irtózattal, e szavakra 
fakadt:

— Öreg vagyok.
Egy kissé lejebb csúszott a párnáról és lá

bait, a melyekben végighasitott valami görcsös 
fájdalom, odaszoritóttá az ágy támlájához és 
nyomkodta, mig lassacskán megszűnt a fájdalom.

bizonyos volt benne, ha frissen kiugrik 
ágyából és erősen talpra áll a bolyhos szőnyegen, 
menteti megszűnik a fájdalom, de annyi akarat
erő sem volt benne, hogy az előtt felkeljen, mi
előtt — muszáj.

Érezte ezt a gyengeségét s bizonyos erköl
csi undor lepte ineg saját tehetetlenségével 
szemben.

Szinte összerázkódott, mikor múltjára és je 
lenjére gondolt.

Többé nem volt semmi reménye, hogy va
lamit még csinálhatna magából.

Füleiről lehúzta a paplant és kitekintett az 
ablakon. Hideg, szinte fagyos inárcziusi eső szi
tált odakünn.

— Mennyire lehet az idő? Ez a kérdés öt
lött fel előtte. Nem tudhatta meg, mert órája 
már egy hónap óta elromlott s halogatta a meg
csinálta tását.

Várnia kellett, mig a toronyóra ütni fog. A 
toronyóra azonban csak egyet ütött. Annyit tud
hatott meg belőle hogy egy negyed óra van; de 
hogy mennyire, arról már sejtelme sem volt.

Tehát várt. Várta mig az óra kettőt, hár
mat, aztán négyet üt s végre kikongatja, hogy 
délutáni 2 óra van.

Ez a késői idő azután eszébe juttat egyet 
mást. Többek közt, hogy délelőtt meg keleti volna 
látogatnia Albint, ezt a szép, szőke özvegyet, ki 
ma várta sőt kikötötte, hogy meglátogassa. Mikor



összeszögezelt csatornát. A csatorna végé
nél pedig egy akkora gödröt ásunk, a me
lyikbe egy petróleumos hordó belefér. A 
hordó oldalán egy nyílást vágunk s ebbe a 
nyillásba illesztjük a deszkacsatornát A 
deszkacsatornának a trágyatelep leié eső 
végére pedig egy rostélyt, vagy régi rosta 
fonatot szegezünk, hogy a trágya szalmás 
része el ne tömhesse a trágyalé útját. A 
midőn ezzel elkészültünk, agyagot hordunk 
a telep fenekére s oldalaira s jó erősen 
leverjük, ledöngöljük. Az agyag ugyanis nem 
engedi át magán a trágyalevet. Ugyanakkor 
a hordó és a föld közötti üreget is kitölt
jük földdel. A trágyatelep széleire pedig 
egy arasztnyi magasságú falat készítünk 
ugyancsak agyagból, hogy a viz ne foly
hasson a telepbe. Néhány napig az agyagot 
száradni hagyjuk s ha megrepedezik az 
agyagburkolat, akkor a repedésekbe agyag
ból készült pépet öntünk. Ilyen trágyatelep 
a czélnak teljesen megfelelő s igei' olcsó. 
Egy nap alatt két ember kényelmesen el
készíti. A trágyalé felfogására szánt hordót 
két koronáért lehet kapni a kereskedé
sekben.

Ha már kész a telep, oda hordjuk 
naponkint a trágyát. A különböző állatok 
trágyáját egymással jól összekeverjük. Ez 
azért szükséges, mert mindenik más-más 
tulajdonságú. Ez után pedig elteregetjük 
Elteregetés után jó erőssen legázoljuk, ne
hogy a trágya megpenészedjék Midőn már 
nagyobb mennyiségben van trágya a tele
pen. akkor a hordóban összegyűlt lével 
megöntözzük a trágyát Száraz időjárás 
mellett mindennap meg kell öntözni a trá
gyát a reggeli órákban. Ha nagyon száraz 
lenne a trágya s nincs trágyalé a hordóban, 
akkor tanácsos vízzel meglocsolni a telepet 
Általában pedig a gazdának oda kell töre
kedni, hogy semmi trágyalevet se hagyjon 
veszendőbe menni. Sok kisgazda, akár nem- 
tudásból, akár pedig közönyösségből ezzel 
nem törődik, hagyja, engedi, hogy a trágyalé 
a telepből elfolyjon. Pedig ugyanakkor ig«*n 
sok értékes anyag megy veszendőbe.

Ha már fel gyűlt a trágya a telepen, 
akkor beföldeljők Az egész telep tetejét 
beborítjuk 4—5 ujjnyi vastagon földdel. Ez 
azért szükséges, hogy a föld összenyomja a 
trágyát, a levegőt onnan kiszorítsa s igy a 
trágya megpenészedését megakadályozza s

végül pedig azért, hogy azokat az értékes 
tápláló anyagokat, a melyek a levegőbe 
szállanának el, megkösse.

A telepen ez után érlelni hagyjuk a 
trágyát. Hogy milyen érettségi állapotban 
hordjuk ki. az a trágyázandó föld milyen
ségétől függ. Ha homokos a töld, akkor 
érett állapotban, ha pedig agyagos a föld 
a melyet meg akarunk trágyázni, akkoi 
félig érett, vagy csaknem éretlen állapotban 
hordjuk ki.

A trágyát a szántóföldön azután azon
nal elleregetjük Igen sokan kupaczokba
rakva hagyják a trágyát a földön, ilyen
gazdaember nem cselekszik okosan, mert 
az eső kimossa a trágyából azokat az anya
gokat, a melyekre a növényeknek szüksé
gük van. Ilyen helyeken csak a kupaczok 
helyei lesznek megtrágyázva, a mit onnan 
is észrevehetünk, hogy a kupaczok helyén 
a vetés <окка1 erősebb, sokkal kifejlellebb

Eö dolog tehát a kihordás után az. 
hogy a trágyát elteregessük

11a a kisgazdák az elmondottak szerint 
készítik a trágyatelepuket s kezelik azon a 
trágyát, fáradozásukat siker.fogja koronázni, 
mert földjeik a szebb, jobb s bő termés 
által jutalmazza meg a gondoskodást !

К ü  L Ö  N V К  L E  Ív.

Gyász istentisztelet az elhunyt Pa 
paért Az elhunyt XIII Leó pápáért a hiva
talos gyász istentisztel» I Csáktornyán mull 
hó 27-én délelőtt 9 órakor tartották meg a 
róm kalh. templomban A templomban szé
pen feldíszített ravatalt állítottak s az is
tentiszteleten megjelentek: a cs. és kir. 5 
uhlanus ezred Csáktornyán állomásozó tisz
tikara és legénysége, a város elöljárósága, 
az állami es megyei hivatalok tisztviselői, 
testületek és az ajtatos közönség nagy 
számmal A fényes szertartáson Horváth 
Lajos exprovincziális czelebráll segédlettel.

A Csáktornyái továbbképző tanfo
lyam A Csáktornyái állami lamlókepzőinlé- 
zetben a vall. és közoktatásügyi miniszter 
a jelen szünidőben a népiskolai tanítok ré
szére 8 hétig tartó továbbképző tanfolyamul 
rendezett a múlt hóban A tanfolyamon a 
haza minden vidékéről, Háromszékből. Hesz- 
teiezéböl. Udvarhelymegyéből, a Sz* posség-

ből, Szatmár megyéből, Szolnokból, Zólyom
ból, Krassószörényből, Győrből, Szlavóniá
ból és szomszédos vármegyékből 87 rendes 
és 25 vendég hallgató tanító részint állam
segélyen, részint saját költségükön vettek 
részt. A tanfolyamon paedagogiai, irodalomtör
téneti, magyar történeti, földrajzi, gazdasági 
és kézimunkái tárgyakból tartattak szak
szerű előadások és az ez alkalomból össze
gyűjtött elemi iskolai tanulókkal képezett 

I elemi iskolában tartott gyakorlati tanításo
kon veitek részt a hallgatók. A tanfolyam 
vezetője Margitai József képezdei igazgató 
volt s kívüle előadásokat tartottak a tan
folyamon: Zrínyi Károly, Tömör Boldizsár. 
Barna Balázs, Ligáid Mihály (Pápa), Lohr 
Károly (Budapest) tanárok. Ezeken kívül 
külön előadásokat tartottak miniszteri enge
dély alaján néhány órán dr. Göőz József, 

j (iultenberg Pál. Thewrek Árpád budapesti 
tanárok és T Czukrász Bóza budapesti la- 

; uiióuő, az olvasás újabb módjairól, a slőd- 
I röl és az alkoholizmusról. A továbbképző 
hallgatói a tanári testülettel együtt tanul
mányi kirándulusokat tettek a Zrínyi vár
ba, Szent-Ilonára a Zrínyiek temetkezési 
helyére, a zrinyifalvai Zrínyi emlékoszlop
hoz. a farkashegyi állami minlaszőlőtelepre, 

ÍStridóra és a tündérlaki minta parasztgaz
dasághoz. A tanfolyam múlt hő 25-én fe
ji /letett be. A bezáró ünnepélyen dr. Bu- 
zsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő 
hatásos beszédben mondott köszönetét a 
tanfolyam hallgatóinak azon valóban oda
adó buzgóságukért és ügyszeretetükért, 
melylyel a tanfolyamon annak egész tar
tami alatt napi 7 órán keresztül fáradtsá
got nem ismerő kitartással vettek részt: s 
köszönetét fejezte ki kir tanfelügyelő a tan
folyam tanári testületének is odaadó műkö
désükért. Ez alkalomból a tanfolyam hallgatói 
sürgönyileg fejezték ki  köszönetükel a tan
folyam rendezéséért dr Wlassics Gyula vall. 
és közokt. miniszternek. A helyezést meg
előző este a hallgatók a lar.áriteslülettel 
Pusztafara rándultak, hol lelkes es szép 
felköszöntőlökben fejezték ki érzelmeiket a 
hallgatók a tanfolyam és Csáktornya iránt 
érzett hálájuknak.

Köszönet és elismerés Dr. Wlassics 
Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter, a 
Csáktornyái állami tanítóképző intézetben 
megtartott tanítói továbbképző tanfolyam be-

este elbúcsúztak, igen melegen szorította meg 
kezét. Jóságos, tengermély kék szemeiből szelíd, 
biztató mosolygás sugárzott feléje, és édes ajkai
ról az édes bucsu-szóhoz hozzáfűzte ezeket a sza
vakat is:

— Aztán ne feledjen el kedves Dénes, ol
vasgatni, tanulni. Igazán kár volna lemondania a 
hétköznapi, de boldogságot nyújtó polgári pályá
ról. De nem zaklatom mindig. Holnap jöjjön el 
Kedvesebb leszek mint ma. Aztán besurrant a 
kapun. Dénes pedig egy nehéz érzéssel és egy ' 
mégnehezebb önváddal hátramaradt. Gondolkodóba 
esett, azután csöndes, téveteg járással, álmosan, 
megindult a vendéglő felé. Az éj egy részét ott 
töllé. Eleinte mérlegelte Albin biztató szavainak 
mértékét. Gyerekesen csomóba kötötte zsebken
dőjét, nehogy elfelejtse a délelőtti terminust, a 
mikor is végre valahára nyilatkozni fog, megkéri 
Albin kezét s talán az uj helyzet, a boldogság 
önt beléje egy kis akaraterőt, hogy törve törjön 
a czél fele, melynek végén ott áll, majd a kellemes, 
meleg családi fészek.

Hanem azután társaságba ju .jtt s feledett 
minden mást.

Most kései felébredéskor, hogy az ablakon 
kitekintett, minden ismét eszébe jutott s inig a 
toronyóra elkongatta a délutáni keltőt, örökké 
munkás képzeletében felvillant a szőke asszony 
sugár alakja, a csinos tollbóbitás kalapkával, de
rült homlokkal, jóságos, fényes szemekkel, uz üde

fehér arezon a piczi gödröcskékkel, a kívánatos, 
édes ajkakkal, a teli fehér nyakon bíbor prémmel 
s a keztyüs kézzel, a mely pihent az ölében.

Az egész asszony úgy tűnt fel most »-lőlle, 
mint sugárzó végezel, melengető nap, téli virágos 
kert Egyszerre forró érzés ömlött el szivén. Nem 
tagadhatta el maga elölt, hogy ez az asszony 
neki mindene. — Szereti, imádja; nem tudna tőle l 
elszakadni, semmi áron.

Ha kissé későcskén is; ha kissé alantasabb 
szóllással. mini tervezé; de még herüppeiihetne a 
boldogság honába; rsak egy évig, csak egy lél- 
évig volna képes lankadatlanul dolgozni, a kap
kodást abbahagyni és egy czél felé törekedni.

De nem képes.
line bizonyság reá mai lustasága is
Minő *4les szavakkal invitálta magához Albin 

délelőttre, de ő elfeklidte az egész délelöl löt.
Talán ma lett volna az egyetlen nap, inikoi 

rosszasága mellett is az az angyali jóság reá 
borította volna szeretető fátyolál, kitárta volna 
szivét s most talán ő lenne a legboldogabb, mun
kás ember egy uj étel küszöbén.

Mind ebitől most semmi.
Elkeseredetten sóhajtott fel
— Nem lesz belőlem ember soha ! soha. 

Hogy menjek most hozzá? Uj hazugsággal? Kö 
nyürgő szívvel ? — Nem tehetem. <*gyik«d sem 
tehetem.

A nyomasztó érzések legnyoinaazlóbhja esett

reá: a kétségbeesés. Úgy tűnt fel eiőlte, mintha 
borzasztó áhnnba íetrengne, egy sziklaorom sza
kadna reá s nem bírna menekülő mozdulatot 
lenni. Agya mintha kiürült, szive mintha meglelt 
volna vérrel. Azt hivé, ez a vér lassacskán kibu- 
gyog, elcsöpög szívéitől s akkor az is üres. hideg 
és élettelen lesz. A inig ez bekövetkezik, az ön- 
ulálbt éveit kell leélnie.

Egy jókora üveg morpheuin volt az ágya 
melletti széken. Gyornorbaja ellen rendelte az 
orvos már két hét előtt. Csöppönkint kelteit 
volna beszednie, d»* még csak ki sem bontolla.

Egyre várta, hogy majd csak nem lesz rá 
. szükség. Az orvosságos üveg mellett volt Albin 
arczképe, kissé összecsöpögtetve a reggeli kávétól 
s a portól fakultad.

Ezt a képet a kezébe volle, elmerengett a 
hasonmásán, a bizonyára örökké elveszett menyor- 
s/ 'gon. Szerelt»* volna, ha valaki belép a szobába 
'“s kegyetlenül elveri, mint a rossz gyermeket. 
Aztán az üveget vette kezébe. Nézte a gyilkos 
n«dv csillogását.

Álmai, ábrándjai, összetört reményei jelen- 
b k meg előtte csillogó köntösükben, szép sorjá
ban egymás mellett és egymás után.

Egyszer csak letörte az üveg tetejét. Keze 
vérzett meg se törülte.

N' in lesz belőlem ember, nyöszörgé, — 
soha, soha.

Es az utólsó cseppig kiürítette az altató mérget



fejezése alkalmából hozzá intézett üdvözlő 
táviratért szívélyes levélben mondott köszö
netét dr. Huzsicska Kálmán kir. tanácsos, 
tanfelügyelőnek s általa a tanfolyamon részt- 
velt összes tanároknak és tanítóknak. Ugyan
csak a vallás és közoktatásügyi miniszter a 
Csáktornyái állami tanítóképző intézetben 
megtartod 1901/2. tanévi tanképesitő vizs
gálat vizsgálóbizottságának nagy ügyszere
tetéért és tapintatos eljárásáért, ezen vizs
gálóbizottság elnökéhez, a vármegye királyi 
tanfelügyelőjéhez, július hó 16 50853/1902 
szám alatt intézett leiratában, elismerését 
fejezte ki.

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

—  Dr. Wolf Béla orvos, utazásából 
visszatérve működését újból megkezdte.

— Felhívás Felhivatik az adózó kö
zönség, hogy — miután az aratási munká
latok már befejezést nyertek, -  a községi 
tartozásaikat (u. m. pótadó. legelőadó, köz
ségi közmunka, valamint megyei pótadó és 
utadój most már annyival is inkább befi
zetni iparkodjanak, mert augusztus hóban 
már a végrehajtások fognak megkezdetni 
Az elöljáróság.

— Halálozások Özv Mesterich Fndréné 
szül. Szabó Mária folyó évi jnIius hó 29-én 
délután 5 órakor élete 73-ik évében a ha
lotti szentségek ájtatos felvétele után Tur- 
csiscsén elhunyt. A boldogult hült tetemeit 
múlt hó 31-én délután 4 órakor helyezték 
örök nyugalomra a füskeszenfgyörgyi róm. 
kath. sirkertben. — Sztrahia Mária úrnő. 
Sulleg János Csáktornyái korcsmáros sógor
nője múlt hó 24-én este fél 9 órakor meg
hall. Temetése 26-án délután 5 órakor volt 
a Csáktornyái róm. kath sirkertben. Áldás 
és béke poraikra.

— Gyászhir Özv Vutsák Miksa ügv- 
védné, szül. Zagorszky Amália úrnő mull 
hó 30-án reggel 7 órakor hosszú szenvedés 
illán Varasdon elhunyt. A megboldogult hült 
telemét múlt július hó 31-én helyezték örök 
nyugalomra a varasdi róm kath. sirkertben 
Az elhunyt lelkiüdveért folyó hó 5-én tar
tanak istentiszteletet a Csáktornyái róni kath 
templomban. Három gyermeke s kiterjedt 
rokonsága gyászolja Nyugodjék békével.

— Tanulmányút A fürstenfeldi es és 
kir. hadi iskola ez idei tanulmányi útjában 
Csáktornyára is ellátogatott. Múlt hó 25. 
26 és 27-én voltak ott. honnan a közeli vi
dékre naponkinti kirándulásokat tettek, terep 
fölvétel tanulmányozási szempontból

A közönség érdekében. A tüdővész 
terjedésének meggátlása ezéljából kiadott 
49851/1897. számú belügyminiszteri rendi- 
let folytán újabban a következők rendeltet
nek: Minden oly helyen, ahol jelentékenyebb- 
az cm bér forgalom, mint szállodák, vendég
lők. korcsmák. kávéházak, társaskörök, 
kasinök és indóházakban. úgy a közönség 
számára nyitva lévő egvébb helyiségekbe n 
a kellő tisztaság és jó szellőzés állandóin 
fentartassék és ugyanitt kellő számú köpö- 
edények alkalmaztassanak, melyek a köpe
tek kiszáradásénak megóvása ezéljából vizet 
tartalmaznak és oly szerkezettel húrnak* 
mely tartalmukat a szem eb i elfedi, bel
hívjuk tehát a nagyközség területén levő 
összes szálloda, vendéglő, korcsma, kávéház 
étterem tulajdonosait, továbbá a kasinók 
és társaskörök elnökségeit, végre a vasúti

főnökséget, hogy a fent leirt köpőedényeket 
a helyiségek és forgalmuk arányához szük
séges mennyiségben azonnal helyiségeikben 
czélszerü módon helyezzék illetve helyez
tessék el, az ott megforduló közönséget 
pedig szoktassák rá. hogy ne a padlón 
szerteszét, hanem az e czélra szolgáló kö
pőedényekbe köpködjön Nagyobb helyisé
gekben a közönség figyelmeztető táblácská
kon volna erre fölhívandó. Miről az összes 
érdekeltek azzal figyelmeztetnek, hogy a fent 
említett összes üzletek és egyébb helyiségek 
hatóságilag több Ízben is felülvizsgáltatni 
fognak s az észlelt mulasztás a közegész- 
ségügyi törvény 7 §-ában érintett megtor
lást fogja maga után vonni. Végül felhivat
nak a fentebb nevezettek arra is. hogy a 
í-9851/897 sz. magas belügyminiszteri ren
deletet. mely »Strausz Sándor* helybeli 
könyvkereskedésében kapható — sürgősen 
beszerezzék, azt helyiségeikben kiíüggesz- 
szék és az abban elrendelteket pontosan 
foganatosítsák. Csáktornyán, 1903 julius 23. 
Az elöljáróság.

— A Csáktornya Vidéki Takarékpénz
tár R T m. hó 26-án rendkívüli közgyűlést | 
tartott, melyen 27 részvényes 446 szava
zattal vett részt. A közgyűlés tudomásul 
vette az igazgatóság abbeli jelentését, mely 
szerint a részvénytőke felemelése befejezte
tett s a módosított alapszabályok törvény- 
székileg jóváhagyattak. Fz után megválasz
totta a 12 igazgatósági. 3 felügyelőbizottsági 
rendes s 2 póttagot. Végzetül a tisztviselők 
véglegesitési és nyugdíj ügyében tett igaz
gatósági javaslat fogadta tolt el. mire a köz
gyűlés bezáratott

Halálos kimenetelű baleset történt 
múlt hó 25-én a muraszerdahelyi állomási 
rakodón. Mautlmer Albert fakereskedő 8 al
kalmazottja ugyanis röngla berakással fog
lalkozol!. Kgy hatalmas tönk felguritásánál 
azonban részint az átnedvesedett fa síkos
sága. — de főleg az ilyen csúsztatásoknál 
alkalmazni szokott u. n »fapapucs* bizto
sitó vasszegének eltűrése következtében a 
tönk visszafelé kezdett gurulni A menekülő 
munkások közül Kancsal Ferencz rédicsi 
illetőségű 22 éves legény szerencsétlensé
gére egy a földön fekvő talpfában megbo
tolván hanyattvágódotl s a 25 métermázsái 
nyomó röngla alá került Az iszonyúan 
összeroncsolt embert nagynehezen kiszaba
dították társai: a szerencsétlenség helyére 
érkezett Tokody Ferencz állomáselöljáró 
nyomban táviratozott Alsólendvára a vasut- 
társulati orvosnak. — addig is jószivü ne
jével és házi cselédségével ápoltatván a 
szerencsétlenül jártat Mire azonban a társu
lati orvos megérkezett a szerencsétlen legény 
rettenetes kínok között kimúlt.

— A kitessekeles uj módja Stámpár 
Mátyás vargahegyi lakos Knezics Lukácsné 
szül. Jamhrovics Magdánál bérelt lakást s 
úgy látszik az utóbbi időben szerette volna 
már a gazda, ha a lakója fölmondana neki 
Ebbéli óhaját kerülő utón oly módon akarta 
a lakójának szuggerálni, hogy majd rá ijeszt 
s az ijedtségben fölmond neki. Felkérte te
hát Knezics Imre. Panics József. Golub Já
nos és Kosák Ferencz odavaló suhanczokal, 
hogy megfélemlítés ezéljából a lakó távol
létében junius hó 29-én éjjel a lakást tör
jék fel: mit nevezettek meg is cselekedtek. 
Mikor Stámpár lakására hazatért s azt fel
törve találta, bejelentette az esetet a csend- 
őrségnek, hol azután kikutatták a betörőket, 
a mikor nyilvánossá lett a betörésnek a 
ezélzata is.

— Lopás Megírtuk mull számunkban,

hogy Zsidi Ferencz kéményseprő segédet 
több rendbeli lopásért letartóztatták. Utólag 
még több tolvajlás is rábizonyult Zsidire 
így múlt hó 16-án Rosenberg Lajos hely
beli polgárt is meglopta mintegy 30 korona 
értékig.

— Kézrekerült zsebmetszö Steinkov 
Ágoston gráezi születésű csavargó f. hó 
19-én a reggeli órákban Skerlecz Antal 
szolgalegénytől egy bőr tárczában 1 kor. 
92 fillért csent el, miért azután üldözőbe 
vették s julius 24-én el is fogták. Csak 
ekkor derült ki. hogy Steinkov barátunk 
nem is olyan közönséges ember, mert már 
a szomszéd Stájerországban is nagyon ke
resik a Grosszonlagban, Fridauban, Luten- 
bergben s még több helyütt elkövetett ki
sebb nagyobb lopásokért és zsebelésekért.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Útmutatás a ragadós száj- és kö
römfájás elleni védekezésre.

Folytatás.

H o g y a n  m u ta tk o z ik  a ra g a d ó s  s z á j -  
és  k ö r ö m fá já s ?

Ragadós száj- és körömfájásban beteg 
szarvasmarhák a betegség kitörésekor el
vesztik étvágyukat és ha takarmányukhoz 
hozzá is nyúlnak, ezt kelletlenül teszik és 
szájukból minduntalan kiejtik Testük lorró, 
ami lázas állapotra vall

Szájuk vagy erőssen befogják, úgy, 
hogy a nagymennyiségű nyál a szájszögle
teken át csurog alá, vagy pedig alsó áll
kapcsukat fel és alá mozgatva a kiömlő 
nyálat csámcsogva habbá verik.

Kinyitva szájukat, a nyálkahártyát for
rónak. simának, vagy helyenkint piros fol
tok által tarkázottnak látjuk

Pár óra múlva már a pofák nyálka
hártyáján. a nyelv hátán, a foghíjas szélen, 
a felső ajk belső oldalán, kívül pedig a 
szutyakon. borsó, mogyoró, egész kis dió 
nagyságú szürkés fehér, vagy sárgás szinü, 
savóval telt hólyagok mutatkoznak.

Ezek a hólyagok csakhamar maguktól 
feltakadnak. czafatos szélű sebeket hagyva 
vissza.

A sebek akadályozzák az állatokat az 
evésben.

A betegek egy részénél elmúlik a baj. 
a nélkül, hogy a lábak is megbetegedlek 
volna: de legtöbbször a szájfájással egyide
jűleg a lábak is megbetegednek

Hasonló hólyagok, mint a milyenek a 
szájban láthatók, a körmök (csülkök) felső 
szélén, elől és hátul a sarkok felett, és a 
csülkök között is keletkeznek, melyek ha
marosan felfakadnak és barnás pörkké (varrá) 
beszáradva fedik a sekély sebeket.

(Folyt, köv)

Feletti izerkentó:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Kiadó ói laplulajdonoa :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SAROOR)
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összeszögezett csatornát. A csatorna végé
nél pedig egy akkora gödröt ásunk, a me
lyikbe egy petróleumos hordó belefér. A 
hordó oldalán egy nyílást vágunk s ebbe a 
nyillásba illesztjük a deszkacsatornát A 
deszkacsatornának a trágyatelep felé eső 
végére pedig egy rostélyt, vagy régi rosta 
fonatot szegezünk, hogy a trágya szalmás 
része el ne tömhesse a trágyalé útját. A 
midőn ezzel elkészültünk, agyagot hordunk 
a telep fenekére s oldalaira s jó erősen 
leverjük, ledöngöljük. Az agyag ugyanis nem 
engedi át magán a trágyalevet. Ugyanakkor 
a hordó és a föld közötti üreget is kitölt
jük földdel. A trágyatelep széleire pedig 
egy arasztnyi magasságú falat készítünk 
ugyancsak agyagból, hogy a viz ne foly
hasson a telepbe. Néhány napig az agyagot 
száradni hagyjuk s ha megrepedezik az 
agyagburkolat, akkor a repedésekbe agyag
ból készült pépet öntünk. Ilyen trágyatelep 
a czélnak teljesen megfelelő s igei* olcsó. 
Egy nap alatt két ember kényelmesen el
készíti. A trágyalé felfogására szánt hordót 
két koronáért lehet kapni a kereskedé
sekben.

Ha már kész a telep, oda hordjuk 
naponkint a trágyát. A különböző állatok 
trágyáját egymással jól összekeverjük. Ez 
azért szükséges, mert mmdenik más-más: 
tulajdonságú. Ez után pedig elteregetjük 
Elteregetés után jó erőssen legázoljuk, ne
hogy a trágya megpenészedjék Midőn már 
nagyobb mennyiségben van trágya a tele
pen, akkor a hordóban összegyűlt lével 
megöntözzük a trágyát Száraz időjárás 
mellett mindennap meg kell öntözni a trá
gyát a reggeli órákban. Ha nagyon száraz 
lenne a trágya s nincs trágyalé a hordóban, 
akkor tanácsos vízzel meglocsolni a telepet. 
Általában pedig a gazdának oda kell töre
kedni, hogy semmi trágyalevet se hagyjon 
veszendőbe menni Sok kisgazda, akár nem
tudásból, akár pedig közönyösségből ezzel 
nem törődik, hagyja, engedi, hogy a trágyalé 
a telepből elfolyjon. Pedig ugyanakkor igen 
sok értékes anyag megy veszendőbe.

Ha már fel gyűlt a trágya a telepen, 
akkor beíöldeljők. Az egész telep tetejét 
beborítjuk 4—5 ujjnyi vastagon földdel. Ez 
azért szükséges, hogy a föld összenyomja a 
trágyát, a levegőt onnan kiszorítsa s igy a 
trágya megpenészedését megakadályozza s

este elbúcsúztak, igen melegen szőri tolta meg 
kezét. Jóságos, tengermély kék szemeiből szelid, 
biztató mosolygás sugárzott feléje, és édes ajkai
ról az édes bucsu-szóhoz hozzáfűzte ezeket a sza
vakat is:

— Aztán ne feledjen el kedves Dénes, ol
vasgatni, tanulni. Igazán kár volna lemondania a 
hétköznapi, de boldogságot nyújtó polgári pályá
ról. De nem zaklatom mindig. Hoinap jöjjön el 
Kedvesebb leszek mint ma. Aztán besurrant a 
kapun. Dénes pedig egy nehéz érzéssel és egy 
mégnehezebb önváddal hátramaradt. Gondolkodóba 
esett, azután csöndes, téveteg járással, álmosan, 
megindult a vendéglő felé. Az éj egy részét ott 
tölté. Eleinte mérlegelte Albin biztató szavainak 
mértékét. Gyerekesen csomóba kötötte zsebken
dőjét, nehogy elfelejtse a délelőtti terminust, a 
mikor is végre valahára nyilatkozni fog, megkéri 
Albin kezét s talán az uj helyzet, a boldogság 
önt beléje egy kis akaraterőt, hogy törve törjön 
a czél fele, melynek végén ott áll, majd a kellemes, 
meleg családi fészek.

Hanem azután társaságba ju . >tt s feledett 
minden mást.

Most kései felébredéskor, hogy az ablakon 
kitekintett, minden ismét eszébe jutott s míg a 
toronyóra elkongatta a délutáni kettőt, örökké 
munkás képzeletében felvillant a szőke asszony 
sugár alakja, a csinos lollbóbitás kalapkával, de 
rüll homlokkal, jóságos, fényes szemekkel, az üde

végül pedig azért, hagy azokat az értékes 
tápláló anyagokat, a melyek a levegőbe 
szállanának el, megkösse.

A telepen ez ulán érlelni hagyjuk a 
trágyái. Hogy milyen érettségi állapotban 
hordjuk ki, az a trágyázandó föld milyen
ségétől függ. Ha homokos a föld, akkor 
érett állapotban, ha pedig agyagos a lóid 
a melyet meg akarunk trágyázni, akkor 
félig érett, vagy csaknem érellen állapotban 
hordjuk ki.

A trágyát a szántóföldön azután azon
nal elteregeljük Igen sokan kupaczokba 
rakva hagyják a trágyát a földön. Ilyen 
gazdaember nem cselekszik okosan, mert 
az eső kimossa a trágyából azokat az anya
gokat, a melyekre a növényeknek szüksé
gük van. Ilyen helyeken csak a kupaczok 
helyei lesznek inegtrágyázva, a mit onnan 
is észrevehetőnk, hogy a kupaczok helyén 
a vetés soakal erőseid), sokkal kifejlettel)!)

Fő dolog lehál a kihordás után az. 
hogy a trágyát elteregessük.

Ha a kisgazdák az elmondottak szerint 
készítik a trágyatelepuket s kezelik azon a 
trágyát, fáradozásukat siker.fogja koronázni, 
mert földjeik a szebb, jobb s bő termés 
által jutalmazza meg a gondoskodást !

k Ü L Ö  N V  К L E  Ív.

Gyász istentisztelet az elhunyt Pa 
paért Az elhunyt XIII Leó pápáéri a hiva
talos gyász istentisztelet Csáktornyán mull 
hó 27-én délelőtt 9 órakor tartották meg a 
róni kalb templomban. A templomban szé
pen feldiszilett ravatalt állítottak s az is
tentiszteleten megjelentek: a (’s kir. 5. 
uhlanus ezred Csáktornyán állomásozó tisz
tikara és legénysége, a város elöljárósága, 
az állami és megyei hivatalok tisztviselői, 
testületek és az ájlatos közönség nagy 
számmal. A fényes szertartáson Horváth 
Lajos exprovmcziális czelehráll segédlettel.

A Csáktornyái továbbképző tanfo
lyam A Csáktornyái állami lanilókepzőmlé- 
zetben a vall. és közoktatásügyi miniszter 
a jelen szünidőben a népiskolai tanítók ré
szér«“ 8 bélig larló továbbképző tanfolyaméi 
rendezel! a mull hóban A lan folyamon a 
haza minden vidékéről, Háromszékből, Besz- 
terczéből. Udvarhely megyéből, a Szepesség-

fehér arezon a piezi gödröcske к kel, a kívánatos, 
édes ajkakkal, a teli fehér nyakon hi bor prémmel 
s a keztyüs kézzel, a mely piheni az ölében

Az egész asszony úgy tűnt f«*l most e l ö l t e ,  
mint sugárzó végezel, melengető nap, téli virágos 
kert. Egyszerre forró érzés ömlött el szivén. Nem 
tagadhatta el maga elölt, hog\ ez az asszony 
neki mindene. — Szereti, imádja; nem tudna tőle 
elszakadni, semmi áron.

Ha kissé későeskén is; ha kissé alantasabb 
I szóllással, mint terv ezé; de még beröppenhetne a 
boldogság honába; csak egy évig, csak egy lél- 
évig volna képes lankadatlanul dolgozni, a kap
kodást abbahagyni és egy czél felé törekedni.

De nem képes.
line bizonyság reá mai lustasága is.
Minő édes szavakkal invitálta magához Albin 

délelőttre, de ő elfeküdte az egész délelöl löl.
Talán ma lett volna az egyetlen nap, unkoi 

rosszasága mellett is az az angyali jóság reá 
borította volna szeretete fátyolál, kitárta volna 
szivét s most talán ö lenne a legboldogabb, mun
kás ember egy uj élet küszöbén.

Mind ebí»ől most semmi.
Elkeseredetten sóhajtott fel.
— Nem lesz belőlem ember soha ' soha. 

Hogy menjek most hozzá? Uj hazugsággal? Kö 
morgó szívvel ? — Nem tehetem, egyiket sem 
tehetem.

A nyomasztó érzések legnyomaszlóbbja esett

bői, Szatmár megyéből, Szolnokból, Zólyom
ból. Krassószörényből, Győrből, Szlavóniá
ból és szomszédos vármegyékből 87 rendes 
és 25 vendég hallgató tanító részint állam
segélyen, részint saját költségükön vettek 
részt. A tanfolyamon paedagogiai, irodalomtör
téneti, magyar történeti, földrajzi, gazdasági 
és kézimunkái tárgyakból tartattak szak
szerű előadások és az ez alkalomból össze
gyűjtött elemi iskolai tanulókkal képezett 
elemi iskolában tartotl gyakorlati tanításo
kon veitek részt a hallgatók. A tanfolyam 
vezetője Margitai József képezdei igazgató 
volt s kívüle előadásokat tartottak a tan
folyamon: Zrínyi Károly, Tömör Boldizsár, 
Barna Balázs, Ligáid Mihály (Pápa), Lohr 
Károly (Budapest) tanárok. Ezeken kívül 
külön előadásokat tartottak miniszteri enge
dély alaján néhány órán dr. Göőz József, 
Gultenberg Pál, Thewrek Árpád budapesti 
tanárok és T Czukrász Róza budapesti ta
nítónő, az olvasás újabb módjairól, a siód
ról és az alkoholizmusról. A továbbképző 
hallgatói a tanári testülettel együtt tanul
mányi kirándulusokal tettek a Zrínyi vár
ba, Szent-Ilonára a Zrínyiek temetkezési 
helyére, a zrinyifalvai Zrínyi emlékoszlop
hoz. a farkashegyi állami minlaszőlőtelepre, 
Stridóra és a tündérlaki minta paraszlgiz- 
dasághoz. A tanfolyam mull hó 25-én le- 
pzletetl be A bezáró ünnepélyen dr Ru- 
zsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő 
hatásos beszédben mondott köszöneté! a 
tanfolyam hallgatóinak azon valóban oda
adó buzgóságukért és ügyszeretetükért, 
melylyel a tanfolyamon annak egész lar- 
lama alatt napi 7 órán kérésziül fáradtsá
got nem ismerő kitartással vetlek részi: s 
köszönetét fejezte ki kir tanfelügyelő a tan
folyam tanári testületének is odaadó műkö
désűkért. Ez alkalomból a tanfolyam hallgatói 
sürgönyileg fejezték ki köszönelüket a tan
folyam rendezéséért dr. VVIassics Gyula vall. 
és közok!, miniszternek A befejezést meg
előző esle a hallgatók a tai.áriteslühttel 
Pusztafára rándullak, hol lelkes es széj) 
l'clköszönlőlőkben fejezlek ki érzelmeiket a 
hallgatók a tanfolyam és Csáktornya iránt 
érzett hálájuknak

Köszönet es elismerés Dr. Wlassus 
Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter, a 
Csáktornyái állami tanítóképző intézetben 
megtartott tanítói továbbképző tanfolyam be-

reá: a kétségbeesés. Úgy tűnt fel eiötte. mintha 
borzasztó álomba felrengne, egy sziklaorom sza
kadna reá s nem bírna menekülő mozdulatot 
lenni. Agya mintha kiürült, szive mintha megtelt 
volna vérrel. Azt Ilivé, ez a vór lassacskán kibu 
gyog, elcsöpög szivéből s akkor az is üres, hideg 
és élettelen lesz. A inig ez bekövetkezik, az ön- 
utálbt éveit kell leélnie.

Egy jókora üveg inorpheum volt az ágya 
melletti széken. Gyomorbaja ellen rendeli«“ az 
orvos már két hét előtt. Csöppönkint k«‘ll«*ll 
volna beszedni«*, de még csak ki sem bontolla.

Egyre várta, hogy majd csak nem lesz rá 
szükség. Az orvosságos üveg mellett volt Albin 
arezképe, kissé összecsöpögte Ive a reggeli kávétól 
s л portól fakultan.

Ezt a képet a kezébe volle. olmereng«“U a 
hasonmásán, a bizonyára örökké elveszett menyor- 
>zágon. Szerelte volna, ha valaki belép a szobába 
és kegyetlenül elveri, mint a rossz gyermeket. 
Aztán az üveget vette kezébe. Nézte a gyilkos 
n«*dv csillogását.

Álmai, ábrándjai, összetört reményei jelen- 
b k m«“g előtte csillogó köntösükben, szép sorjá
ban egymás mellett és egymás után.

Egyszer csak letörte az üveg tetejét. Keze 
vérzett meg se törülte.

- N«*m lesz belőlem ember, nyöszörgé, — 
soha, soha.

Es az ulólsó cseppig kiürítette az altató mérget
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fejezése alkalmából hozzá intézett üdvözlő I főnökséget, hogy a fent leirt köpőedényeket | hogy Zsidi Ferencz kéményseprő segédet 
táviratért szívélyes levélben mondott köszö- a helyiségek és forgalmuk arányához szűk-! több rendbeli lopásért letartóztatták. Utólag 
netet dr. Kuzsicska Kálmán kir tanácsos, j séges mennyiségben azonnal helyiségeikben még több tolvajlás is rábizonyult Zsidire 
tanfelügyelőnek s általa a tanfolyamon részt- czélszerü módon helyezzék illetve helyez- így mull hó 16-án Rosenberg Lajos hely
vett összes tanároknak és tanítóknak. Ugyan-1 tessék e| az 0ц megforduló közönséget beli polgárt is meglopta mintegy 30 korona 
csak a vallás és közoktatásügyi miniszter a pedig szoktassák rá. hogy ne a padlón értékig.
C s á k to rn y á i á l la m i  ta n í tó k é p z ő  in té z e tb e n ! sze rteszé t, h a n e m  az  e c z é lra  s z o lg á ló  kö - —  Kezrekerült zsebmetszö Steinkov 
m e g ta r to t t  1 9 0 1 /2 .  ta n é v i ta n k é p e s itő  v iz s - 1 p ő e d é n y e k b e  k ö p k ö d jö n  N a g y o b b  h e ly is é -  Á g o s to n  g rá c z i születésű csavargó f. hó 
g á lá t v iz s g á ló b iz o tts á g á n a k  n a g y  üg ysz e re * i ge kb e n  a kö z ö n s é g  f ig y e lm e z te tő  ‘ tá b lá c s k a - 1 9 -é n  a re g g e li órákban Skerlecz Antal 
té té é r t  és ta p in ta to s  e l já rá s á é r t ,  ezen  v iz s -  k o n  v o ln a  e r re  fö lh ív a n d ó  M irő l az összes s z o lg a le g é n y tő l egy  bőr tárczában 1 kor. 
g á ló b iz o t ts á g  e ln ö k é h e z , a v á rm e g y e  k i r á ly i  I é rd e k e lte k  a z za l f ig y e lm e z te tn e k , h o g y  a te n t 9 2  f i l lé r t  c s e n t el, miért azután üldözőbe 
ta n fe lü g y e lő jé h e z ,  jú l iu s  hó  16 5 0 8 5 3 /1 9 0 2  ; e m lí te t t  összes ü z le te k  és eg yébb  h e ly is é g e k ! vették s ju l iu s  24-én e l is  fogták. Csak 
sz á m  a la t t  in té z e tt  le ira tá b a n ,  e lis m e ré s é i h a tó s á g ila g  tö b b  Ízbe n  is fe lü lv iz s g á lta tn i  I e k k o r  derült k i,  h o g y  Steinkov barátunk 
fe je z te  ki. fo g n a k  s az é s z le lt  m u la s z tá s  a kö zeg ész - n e m  is  o ly a n  közönséges ember, mert már

— Orvosi körökben már rég ismertjségügyi törvény 7 §-ában érintett megtör-ja szomszéd Stájerországban is nagyon ke- 
tény, hogy a Ferencz József keserüviz va-lásl fogja maga után vonni. Végül felhivat- resik a Grosszonlagban, Fridauban, Luten- 
lamennyi hashajtó vizet, tartós hashajtó ha- nak a fentebb nevezetlek arra is. hogy a bergben s még több helyütt elkövetett ki- 
tása és említésre méltó kellemes izénél 19851/897 sz. magas belügyminiszteri reu-1 sebb nagyobb lopásokért és zsebelésekért. 
fogva, már kis adagban is tetemesen felül- deletet. mely »Strausz Sándor« helybeli \
múlja. Kérjünk határozottan Ferencz József könyvkereskedésében kapható — sürgősen
keserüvizet. beszerezzék, azt helyiségeikben kifüggesz- K Ö Z G A Z D A S Á G .

—  Dr. Wolf Béla orvos, utazásából szék és az abban elrendelteket pontosan I
visszatérve működését újból megkezdte foganatosítsák. Csáktornyán, 1903 julius 23 .

—  Felhívás Felhivatik az adózó kö- Az elöljáróság Ú tm u ta tá s  a H ír a d ó s  S Z á j-  6S k ö 
zönség. hogy — miután az aratási munká- A Csáktornya Vidéki Takarékpénz- * .• .  »  • - j  u л
latok már befejezést nyertek. -  a községi tár R T m. hó 26-án rendkívüli közgyűlést rO U liajaS  t l le i l l  m ie k e Z Ü S r e . 
tartozásaikat (u m. pótadó. legelőadó. köz- tartott, melyen 27 részvényes 446 szava- Folytatás,
ségi közmunka, valamint megyei pótadó és zattal vett részt. A közgyűlés tudomásul j
útadó) most már annyival is inkább heti- vette az igazgatóság abbeli jelentését, mely H ogyan m u tatk o zik  a r a g a d ó s s z á j-
zelni iparkodjanak, mert augusztus hóban szerint a részvénytőke felemelése befejezte- é s  K ö r ö m fá já s ?
m á r  a v é g re h a jtá s o k  fo g n a k  m e g k e z d e tn i te t t  s a m ó d o s í to tt  a la p s z a b á ly o k  tö rv é n y -  ь д ,л т Л » я « Ь я п  helot?
,\7 elöljáróság székileg jóváhagyattak. Kz után megválasz- Ragadós száj- és körömfájásban beteg
' ’ -  Halálozások Özv Meslerirh Kndréné tolta a 12 igazgatósági, :i felügyelői),zotlság, szarvasmarhák a betegig kitörésekor el-
szül Szabó Mária tolvó évi julius hó 29-én rendes s 2 póttagot. Végzetül a tisztviselők vesztik étvágyukat es ha takarmányukhoz

a w а ж г : s i a a s * " - - - ;  j
cs is csé n  e lh u n y t .  A b o ld o g u lt  h ű lt  te te m e it  g y ű lé s  b e z á ra to tt  ' ' P
mull hó 3 1 -é n  d é lu tá n  4 ó r a k o r  h e ly e z té k  Halálos kimenetelű baleset tö r té n t  Szájuk Vagy erössen hefogjak, úgy.
örök nyugalomra a tü s k e s z e n tg v ö rg y i ró m . m ú lt  hő  2 5 -é n  a m u ra s z e rd a h e ly i á l lo m á s i j hogy a nagymennyiségű nyál a szájszogle- 
k a lh  s ir k e r tb e n  S z tra h ia  M á r ia  ú rn ő . ra k o d ó n . M a u th n e r  A lb e r t  fa k e re s k e d ő  8 a l- tpkpn at csurog alá. vagy pedig alsó áll- 
<ulleg János C s á k to rn y á i k o rc s m á ro s  só g o r- k a lm a z o lt ja  u g y a n is  rö n g la  b e ra k á s s a l lo g - kapcsukat fel és alá mozgatva a kiömlő 
n ő je  múlt hó 2 4 -é n  es te  fé l 9 ó r a k o r  m eg- la lk o z o lt .  K g y  h a ta lm a s  tó n k  le lg u n ta s a n a l nyá|at csámcsogva habbá verik, 
hall Temetése 2 6 -á n  d é lu tá n  5 ó r a k o r  v o lt  a z o n b a n  ré s z in t  az á tn e d v e s e d e tt la s ík o s -,  Kinyilva szájukat, a nyálkahártyát for- 
a Csáktornyái róm k a th  s irk e r tb e n .  Á ld á s  sága. — de  fő le g  az ily e n  csusz  a aso• ii rón;jk simanak< Vagy helyenkint piros fol- 
és béke poraikra a lk a lm a z n i s z o k o tt  u n - I ^  x 1 tok által tarkázottnak látjuk

— Gyászhir ozv Vulsák Miksa ügy- Pár óra múlva már a pofák uyá.ka-
védné. szül Zagorszky Amalia úrnő múlt • ' K. . |,vre .cz rédicsi hártyáján, a nyelv hátán, a foghíjas szélen,
h ó  30-án re g g e l 7 ó r a k o r  h o ssz ú  sz e n v e d é s  niun а о ■ ........ a fölső ajk belső oldalán, kivül pedig a
ulán Varasdon elhunyt A ^ghoMognll huU I . g 2.. é . )a , Ш,.ш „1(,gbu. szntyakon. borsó, mogyoró, egész kis d.ó 
telemet mull julius hó St-en helyezlek orok gl g a 05 métermázsái nagyságú szürkés fehér, vagy sárgás színű,
Г Ж ?  Ä Ä t t .  límnó rőíigla alá került Az iszony,,,, savóval le,, hólyagok mutatkoznak.
, ' . , , iniPt 1 p^áUtornvai róm katli összeroncsolt embert nagynehezen kiszab.»- Ezek a hőlyaí?ok csakhamar maguktól

« í r  ^  .........k. . * * *  h W v ,

és nyomban láviralozoü AMIendvén a v .« t -  ^  ^  akad41yozz4k az állatod, az 
kir. hadi iskola ez idei tanulmányi útjában társulati orvosnak, * W l* * JK_ evésben.
Csáktornyára is ellálogalott. Mull hó 25. iév. l es ház, ( мГг.' агопЬап a tarsu- A betegek egy részénél elmúlik a haj.
2Г, és 27-én vollak oil honnan a közeliiw- t n 'éJrkez',t aszerencsétlen legény a nélkül, hogy a lábak is megbetegedtek
•lékre naponkint, kirándulásokat leltek, ten p la orvos . volna: de legtöbbször a szájfá ássál egyide-
fó,vétel tanulmányozási szempontból. reOen^es kinokjozol. kinn,11^  „ , . J  „  megbetegednek

A közönség erdekeben. • " kí | ) t J Mályás vargahegyi lakos Knezics l.ukácsné Hasonló hólyagok, mint a milyenek a 
erjedésének meggatlása ^eljából kiadó. Ma y К Magdánál bérelt lakást s 8zájban ,4UwWk. a körmök (csülkök) felső

4985 /1897 számú Tindrilol- úgy látszik az utóbbi időben szerette volna sJ én Höl és h4tu, a sarkok felett, és a
lel folytan "jahban «, ко - , ..k Ы(. |пйг „ gazda, ha a lakója fölmondana neki csü|kok között is keletkeznek, melyek ha-
nek: Minden oly helyei. ahol je n » К,,ы.|, óhaját kerülő utón oly inődon akarta ,nar08il„  felfakadnak és barnás pörkké (varrá)
az emberforgalom, mint . nkcirók a lakójának szuggerálni, hogy majd rá ijeszt |>PSzára(|Va fedik a sekély sebeket

szamara nyitva lévő egyébb h У « n08 és Kos4k Ferencz odavaló suhanezoka , _
a kellő liszlasag es jő szeliózts . mecfélernlités czéljából a lakó távol-,
fentartassék és ugyanitt kellő ‘ J en h)V 29-én éjjel a lakást tör- F«Wí. .lerteetó:
edények alkahnazlassanak melyek b Г  fel; J„ , it „evezettek meg is cselekedtek. M A R 6 I T A I  J Ó Z S E F ,
lek kiszáradás, nak megóvása ez M .. . .  Qiúmnár lakására hazatért s azt fel-
t i r t a lm  iz n a k  és o ly  s z e rk e z e tte l b í rn a k ,  M ik o r  * , a ,n l » , c s e n d - Kimdó é* lapiuliydono*:la r ia im . iz n a k  es p p ). lö rv e  ta lá lta ,  b e je le n te tte  az ese te t a esen  a
mely tartalmukat a szem ■ • ör8égnek, ho| azután kikutatták a betörőket, j FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
1‘ ivjuk tehát a nagyközség , ° *kor nyi|v4n09sá lett a'betörésnek a
összes szálloda, vendéglő, korcsma, kavehaz a mikor nyuv --------------
étterem tulajdonosait, továbbá a as'll‘) j ' Lopás Megírtuk mull számunkban,
és társaskörök elnökségeit, vegre a vasút. I Lopás g
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XX. teöaj. Yu Cakovcu 1908. 2-s;a augusta Broj 31.

Sve poSiljke se tiőué zadräaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
ime, Margitai Jozefa urednika 

vu Cakovec.

Izdateljstvo:
knjiiara F,ischel Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poSljaju.

M E D JIM U R JE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeci druztveni. znastveni i povucljivi list za puk 

Izlazi svak i tjeden  jed en k ra t i to : vu svaku  nedelju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 koi
Na dotvert leta . . 2 kor.

I'ojedini broji koStaju 20 fill.

< )bznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

Sluíbeni glasnik: »Cakovaike Sparkasse«, »Medjirnurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Gakovca«, i t. d.

Spornenik Gasparicsev.
Svetoga Ferenca reda pater po imeuu 

Gasparics Marko ako prern hrvatskoga je- 
zika Clovek bil je nego vu njegovih prsah 
zato vendar magjarsko srdce kucalo je. 
Njegova vusta sloboAiine svete reii naz- 
veStjale jesu.

S ovimi reimi za poiimljc se naziv, 
kojega Dravaegyhaz obiina zvaua kakli GaA- 
pariia rodno mesto proglasuje cele Zalavar- 
medjije к stanovnikom.

Peldeset Ijet je dugo vreme i on spo- 
metiik, kojega su njegovi potoméi na pri- 
loikim pijacu podignuli, sad tamo puslo, 
nezagradjeno stoji i viteza njegove rodjene 
hüte zaznamenuvana tabla na luliko je v ii 
na nikaj doAla, da danas zutra nebude vec 
zahvalnosti spornenka pelduvala. Za podporu 
vteieju se zahvalni njegovi potoméi, da gje- 
gjernoga vileza na dan njegove smrli ob- 
drZavanja petdeseta IjetoAnica na iasl nje- 
govo podignjeni i nakinCeni njegov spome- 
nik i njegova tabla gizdavo i dostojno bude 
nazveSiala, da »e magjari nisu spozabili iz 
svoiega vernoga sina

Samo takov narod more se podignuti 
na visoku koj svojih velikaSov peldu nas 
leduje i njihove spoinenike verno iuva. 
Nadamo se, da ovaj domorodski poziv ne
bude proglaAen bez odziva.

Podeliti dari na Dravaegyhaz obiine 
naslov imaju se poslati.

G o s p o d a r s t v o .

Kak se moremo braniti, üa se ka- 
lamper vu zenilji ne umladja.

Po jako viiogo rnestah spoznali jesu 
ovo, da I vu zloceslom tlo takaj vu obil- 
nosti kalampera obrodi, samo da je on jako 
droben. Zroka lornu vu viAe prilikah iskali 
moremo. Zrok more bili tomu prekoreduo 
pognojeno llo takaj, kője gospodari osobilo 
hamuinim Hu nato se odluciti navadm jesu 

I  istina da vu ovoj dobre pognojenoj zernlji 
kalampir dobro se iuli. naglo poine rasli 
iz obilnim Üstjein vm»go enne i kalampirov 
rodi. Ako anda joA к tomu vreme posluZi 
lakovoj priliki odviA vnogo zrast(‘, nego ako 
iz nenada suho vreme ditj siiAa prelisne. 
kajti za dosta vlage нети, vu zemlpi polo- 
fceni kalamper zgubi |akosl od raslja. ni< - 
govi potoméi tojest к daperieki drobui us- 
tanu, I joA к tomu i-di oni drobui opet 
mlade kalampere odluanjuju. koji nanvski 
dotiino debeloiu i zrelosl doslignuti vei 
insu moguii

Dakle po lakvim naiinom prekoied- 
nim gnojenjem ii>l3 suprelivne basen 
poslignemo, kalamp ri drobui ostanii. kaj 
naravski slab prirod znamenuje Negn ovu 
falingu podnipoAlo ш moii popra\ 111 iz 
onim naiinom как [ю vnogib mesl di ii- 
nijи, da gno|enje prepustiju. kajli ornla iz 
lakovim naiinom t,.kaj maloga liasn i im di 
budu. ar peAiino ll,i navadno undo rodjavne 
jakosti zadrZa vaju vu sehi. nego ovo je-

dino samo iz delanim gnojom i lo pako 
iz kainit I superfosfatnim zelenim gnojen- 

jjein pomoii moremo
Zéleni gnoj dakle daje jakoAt prirodu, 

pripomaZe Ha vuhkoiu, basen za dosla viini 
svojoj duznosti I ne tako prekomerno silno. 
как étaIui gnoj, i po takvim uaCinom os- 
lobodjeni bino od gori naznaiene pogibelji, 
alt barem vu pomenjkanja pogibelji. S de- 
lavnim gnojom gnojenje je ne obhodno 
polrebito, kajti samo iz nilrogenom povek- 
Aava (lo lakosl, vu dnigih jakosli как je 
na primer, kali i I osfor |e lak siroma.Aki. 
da mesto ovili svakako po lakvim naiinoni 
nmramo se skrbeli.

Kit je novoira ?

Z А В А V А.

Popravljad.

iJedan solnogndski biskup, gróf Harrach pi 
je ovde dal podiői Simo su hodili a i da 

Has hode hodoCashl roman, как na Bistricn. 
pak je oude videti puno zagovornili slvarih 
i na zidu cinkture malarije, как na Bis- 

Popravljai, to je ioviek Iakov, kojemn J r'cli raznih iudah. koja su se tom zagovo-
nikaj nije pravo, vei bi sve rado poprav- rom dogoddá. Za kapelicom su joA dva zvi-
Ijati. Takovoga sam jednoga i ja naSel i 1о|ГН,Н̂ а a kraj njih stupovi i pilji, koji opet 
prije kojih dvanajst godinah u Bavarskoj 0 razn'b iudesib pripoviedaju

Tittmaning je posliednja Zeljezniika pos-' sud okolo liodei nisam nikoga srel,
laja na bavarskoj driavnoj fceljeznici oil 1,11 0V(1(‘ M‘ sedel jedan slarac. koj me jt». 
Freilassinga preko Lauffena. Okolica je stra- °dknvSi glavu. sa »Grflse Goll* pozdravil. 
nom bregovita a stranom ravnica. Tdtma- mu dakako ozdra\im te si pregl.-davam
ning ima ime od rimske stare ruAevine, zaKovorne stvari.
imenom »Tittamaninga», koja se dobro sa- »Nuderle ,njte ovu vodu iz zvirao|ka* 
iuvana nedaleko od varaSinca na peiini — veli mi »vi lo vam p* zdrava i do-
zazidana, kakti tvrdjava — valjda je za bro iim, a ako se ond.i joA к (опт i oter 
rimsko doba i bila — u vis diSe. Sada jc* n«S i zdravo Marija izmoli. lada pak vam 
ta starinska gradjevina vlastniitvo varaSinca! sve bolesli iz tiela tiera *
te je izarendirana jednomu pivaru, koj onde I Ov tolnai je bil krAianski i vriedan
pivo vari. Suma i liepe ceste su tu sve na- nasledovanja, pak sam i lak uCiviil как mi 
okolo. U Aumi je zviralek izvrstne. как kri- je rekel Zatim sam s. toga iovmka ’ main 
Stal Ciste а как led mrzle vode. koja u o- bolje poglednul, jer mozbil da j<> vriedan 
kolici i meline tiera. Polag toga zviranjka i polreben kakovoga maloga almuAlva Д|, 
je zazidana kapelica na Cast Majke BoÉje. on nije izgledal как prosjak, jer oprava mu

Yu xmltt v l o p / o n o  flott*.
BleAi Boka V luezung kolara stanov- 

nika i  i pol Ijel star mali sinek vu dvorn 
bivajuiu okolo ogradjenu mlaku ji* miter 
opal i tamo i takaj vlopil se je. Badi ove 
nesreio zbog nepazlpvosti i Ijudomorslva 
proli Blesiu i njegovoj tuvaruSici istragu 
podignuli jesu. VelikokaniÄki kraljevski sud 
istragu ovoga meseca 9. dana tim zakljui.il, da 
btidui rodilelji \ \ pol Ijelo staroga svojega 
mo a islina. da bez pazljivosli oslavili jesu. 
zalo vendar od kasfige od reAeni budu kajti 
radi siromaAtva zbog svakdasnjega sebi firi- 
bavIjenja krulia se nesreia pripetda.

\ i f p u t l  p r u t /  j f ' f l not nt /  n f t f u r l u . s u

Nepoznati iinitelj slrolil je miter vu

l‘‘ ^üa ciela i iisla a na lajbecu je bil de- 
beli sreberni lanac na kojern je bila u Zepu 
vu ra i ova к sam iz loga svega videl. da to 
nije nikakov prosjak, kojemu bi ja moral 
kakovo almuAtvo pruSali

Ali tini sam se viAe zaiudil, kad ini 
na jedan krai ruku pruzi rieimi: »Brosim. 
dajte mi koj krajcár!»

Najprije sam se nad turn nenadanom 
proAnjom zaiudil, a zatim sam ipak poseg- 
uul и йер. le sam mu dal bavarsku deselicu 
(deset pfenigah).

Ilvala liepa* — zahvali mi. — le 
spravi liepo pomalo novae u koZnalu kesicu. 
о kojoj je vei viAe lakovih sekserah iegr- 
I'Ho. koje j(> starac po 3voj prilici danas na- 
lehlal- — »Hehehe. sad iete valjda pitati. 
kaj in ja stuni novci?»

»N(‘iu vas nikaj pitati.» odgovo-
r 1 in |a

»Neietey* _ zapila me na dugom 
*a|l- ah gledaj. gledaj! To je ipak iud- 
MO■* Z dun me cvrsto pogleda i premieri 
od pole do glave, malo se nasmiebne, kimue



Haris Karoly mnracsanyskoga nofarine» i *rn - _ ,
stau. Po vizitiranju spoznali jesu, da napad-í ^лгепи a »Ivarija . CudoCineCa Devica, koju su odonut pregnali
nik je na pivniókoga obioka pulku slal gori lz Se8edina P^ ju , da öve dane iz- * N a se 8 lu í°m grozi. Так glasiju, da na 
i na takovo se poloZil, gde je inogd na no- Pus,ll‘ Jesu iz Cillag zvanoga reSta Maletiti reCen°m mestu kapelicu hoéeju podignuti.
tariuéa nacilati, nego noga se njemu poékliz!Savo hotivedskoga prostoga soldata, tri Ijeta _______
nula i po takvim naCmom cilanja jednakostI ?e muCllvu vuzi uesreéen soldat, koj nije
je zgubil. Istraga je podignjena, nego Cini-1 ю1е1 Pr‘jet* omÄJe, koj je rekel, da njihova ö lld n a  Se la .
telja nisu ipák do sad к rukarn dobili 1 vera PrePoveda nj i,n nosili oruZje. Sad tri

lj<*ta je zvrSil vu reátu, pred timtoga pako Jesu mésta po célim orsagu na sve 
Ml s o  d o h r a  iz o v u h n j a m  ifiméi. , )eli’ samo sad je dovréil 29 Ijet. Sol- strani, na kője ljudi kajkakSe huncvutarije,

Polnian Vinceka Zern iz пг.|иа, „„n ÜaCk‘ ,ja t,ve ,etl odsudil teZku как medjimurec véli cone prikelije. Naravski 
o f l t a r K  i Heimer 1оШ me Mal.el.lli. Sava ipak mi<* hotel Prijeti da je to sve samo pripovest, dakle la*, ali
skuna nregledavale iesu jednoa-i -kínja orugje, rajsi je samovoljno iáéi vu reál, gde je zato itak vrédno, da se iz njih pome-
skupa pregl davale jesu jednoga revolvera, s izvrstnim zadrZavanjem . trpljivostjum iz- nemo. -
vu ovoj priliki spozabile se lule iz onoga.lpunil je na „iega odredjenu kaätigu M a- -
da je revolver nabit bil. Vu kretanju se re- doaa hnnvp/iebr»«»!i J * S gu' f1 a Ne zdavnja sam vu VaSvarmegjiju pu- 
volver izprokil , tak „esreCno. da slu - f ope su l . k . l  ь Г " Т ,  P° tUVal’ ta"> **"> “  *»lne pripoledke.
kn„a laki ,unedle,a Iz prvino vu L  nS» S t  Ä u ' g f * "  S T m S ?  v » ’ °° ‘V Г  •
leuju bili jesu, da se Pohua.nca posvadi........ijemu dal, vu ruke ornZju Ne о nazárenu“ kaj *“  ' “
svojom slukKinjom i holomce strelila je na i opet nije hotel prijeti oruZje vu ruke Sol- J Ű ’u  ,• , • ,
deklu. i kasmje samo. kad je puca к sebi j daíki sud sad opet na In Ijeta ga bil od-lhranlp Hetel,yu bu l,8,cu za vuka 0<|- 
doSla zeznalo se je prava islmilost poradi! audit na reSI Maletiti Sava inak nise tek- «  , г  •
cesa I proti Rolmanin podignjenoj islragi uul oruzja. nego dobrovoljno iäel je opet ä,eM Szanl-Gallfi,nci 3U haJdlnu PrcPlavatl

2 A Ä Ä  Z T  Sad Íe d0,Vrtn. °V" !“ 'V0- ne*° ' ’ Л v Ratótu su гака za änaidara delisiuzhiiijd lid een и и,in jt I vumrid ovo nezimmenuje to, da nazarenuSa kalva- jlcj _

2  Ü r Ä j e  ZTZ vnogo°dJ e Vihpr;Po0v Ä ih ^  ^  ‘
Magyarsko kraljevski od poljodelstva k oldatom, tarn opet nebude pokoren Zakaj su v Nagy-Zedecu lojtru na kri*

minister pozivlje sve takove povitelje, koji j ^apovt d'. oruzje nepnme vu ruke i tak naj- eakajzdrili, t. j. nesli, tomu je zrok to, da 
bi unali do tri i pol Ijet starih. all osem (d>St nna vu tom. da celo svoje 2iv- njjm je zemeljski gospon joS za kmete —
Ijet joS in dovrSenih zrebcov i takove zeleli lenje vu SUÄa,18tvi bude spunjaval. | prepovedal, zabranil, da vnjegovoj äumi dr:
I» prodali oni se naj javiju tim naCinom da jtlbicov no stat ion vidit^nln va seCeJu’ ,ie8° lo zapoved njim je dal, da
za prodaju odluceni zn*bec vu kojoj var- V / / • sve vranine gnjezde s pofundaju. — Ovi
iiM'gjiji. varaSu. sein, ill budi marofu stoj;. Ujakovara telegrafiraju: Pred telovom j su anda s lojtrom iéli vranine gnjezde iskat,
na (lalje onoga istoga irebca i céna lakaj 0,1 vu Josipovacu poljeg Pnitovec koju su na KriÄ nesli, ne povdil i lak, da
ima se imenuvati iz jedne kornne slojeCim zvanoga mesta jedna 'jedenajst Ijet stara moreju napré iti, prisiljeni su bili pred so- 
slenplinom potvrdjenim javlenju. i to naj Slavonska puca je bibire pasla Kad je do- bom drevje poseCi. — Так su doSli do 
ka.Niiije do auguslusa ]n dana magjarsko mom bil;» dosla. pripovedala je seljaőkim drv —
kraljevskomu od poljodelstva ministru ima slanovnikom. da se njo| pojavila bla^ona A zakaj su v Hetenyu lisicu za vuka 
'«* |»oslali Do 1 (>Г> centimetrov nizo î ^rebci l)ev‘(a Marija i to vu suinskom hataru vu odhranili, to nam ovak jiripovedaju.
nebiidu se kupuvali, zvan ako bi se iz van j*'dnoj Sirokoj grabi Male puce povedani Heténci su brí nekáu divje iivinóe
redna njegova kakvoCa za prikladnoga spo- se na hitroma razáiri, i na ove Cude iiaAli na polju i mislili su, da je to vuk; 
znala. glasa vnogo naroda se okupi na lice mesta nesu ga vupali odsuditi tak dugo dok se

Go soon i shunt s inoAecijami dohadjali su od svih krajov. ne dokazalo, da je zaisto té. A do toga su
da paCe iz Stajera i Bosnije takaj. Ove dane ga obCinari s kupnim stroSkom zdr^avali.

Iz Satmara brzojaviju: da Dijamant po noCi vnogo naroda se okupilo na onom dok njim je né jeden pulnik dopovedal, da 
Salamon 2itni lergovec je ove dane kuriizu mestu, koje ZibiCov pastarica njim je za- je Io ne vuk nego lisica i da je te zveri 
dal vozili vu Sárköz I jlak Konje je TaljiaS znamennvala Kre ove grabe stajal je narod koZa ne vredno toliko koliko zaje. — Onda 
Janos kuCiS goniI. Diamant se po puliivá- s goruCemi sveCami i vu kalnu mlajnatu su ju как Cujem povedati, zatukli koZu doli 
nju posvadil s Tal|>;»$om. med svadjom ku- vodu gledali. vu kojoj svoje ruke i obraz slekli, i dali Znje kapu napraviti. — Ovu 
№ j ‘‘ Zeleznimi rasuhami vubil svojega gos- prali jesu Ova mala pastarica tak veli, da kapu svaki, koj za birova postane, ima na 
podara Talpa&a su jirijeli i vu kraljevski se ona svaku noC spomina s blaZenom De- glavu deti. da v kancelariju ide, — drugda 
re$t zatvorili. vicom Marijum i to veli, da je lourdeska! né —
-  -  j 8 •
sim lam glavom a onda veli: »Vi morale iz ga hoCu pitati: kakov je to mester poprav- tóval i tu sam nadoSel na j^dnu kapelicu,
daleka bili"-'* IjaC? nasloni se natraZke, vzeme iz Zepa u.koju sam se opet iSel 5 Njim spominat.

»Istina je!* — odgovorim - *ja sam zelenkaslo stekelce main flaSicu — iz Dok sam ovak pred oltárom kleCal i zaZ- 
iz HrvatskeD na hrbel ruke malo tobaka énolanca stepe gano molii, na jedan krat kakti blisk blesne

»Olio!» zaCudi se — *iz Hrvatske! i njim svoga nosa obilno podvori te onak,kroz moZdjane misei, da sam cielo vrieme 
ah. iz Hrvatske to je dalje nego je Sol znamenito i vaZno vnogi kral izreCa: *je dok sam se s Dogom prepiral, bedak bil, i
nograd — ah, kaj sam rekel, to je dalje popravIjaC* da moje mrmlanje proti tomu, Sto jedan
n<‘K° i<‘ Be«;» zatim onak prumiisljavajufi ,| j,, sa,n |„| m|aj  (e sam puno sviela |ima sve a dru*' nlkai- n'Je nlkal Pal" ebioga 
'«  aaljiim slope nekoliko krai glavom a za- videl, _ lwsl.(vi |ЮЯ||Р kralke »tanke. - | Ы|° 1 doáel sa,n '•» to- da lo ne samo da 
Ilin veli opol: »pák si uisle nikaj mislili Ja sam (,ц „ Mouakovu, и ВеСи, и ávaj-1 " lkilkova kri' ^ a' vei da baS. ,ak Lmora blh 
omla kad sam vas almuStvo zaprosil?* carskoi lija do fraucezke granice i kaj kud i 1 da í* '* k dobro ~ * r ka! Iе ho‘f* в08?

* BaS lak bez svaké misll nisam Ы1» sv • okolo na okol., na daleko , Siroko, u- M " 1 Uo«? Odgovor: Hotel je to, da mi
— odgovorim pi — »jer vi lak neizgledate: viek med stranjsklmi ljudi. Med stranjskimi MJudl оно popravimo, ka| je on samohod 
как da sie prosjak. рак mi se je lo íudno- ljudi se Coviek kiveti nauCi -  zl° "aÉ"1*d:1 da f  Pobrmemo za to, da Nje-
v.fo ..|,|0|л »г. ' , ....... . ' . , , , . , gova unióst preko nas dojdí, za da bndemovaló Mdelo. da pros,te almního» I tan, sam videl da „na „a svietu do- mog|j pomagatj kak 0 n pomaie i da si

»JeliV — veil Ol, »je. to je оно bra i zla, jedan ima sve a drug, neima m- uyjek , b)|j(e dohadj amo u mj|0»rd-
liepo. da su mi pol.ig svega toga ipák al- kaj. Mnogi krai sam si mislil. prava i gola nosjj j u ||и|зау| 
mustvo pr'iZali. To me veseli od vas! — je to nepravdf». da to tak Bog dopuSC.a. Ja . . .  . , .
V, „epilate jel, irebaA ill nelreba#, jeli si i sain te «njim о tom mnogi pul spominat Je, je drag! gospone, mi svi bi mora l
pol rebel, ill bi mogel , bez toga bib. Vi samo I lam na briegu Majke Bökje, и »tarom. Öl- bit. popravIjaC, svak, po syojoj moguCnost,
„alete zab, jer vas drug, jirosi. a to je|li„gu (lo je nnesto bodoCaslja), svigde sam ' po svojem „nélkül I ovak mi je po mi-

liepo lo hvale vriedno! _ Morale znali. se izpovedal i priCestil i и molitvi S Njim losti bokjoj doíla ta misei, da sam postai
ja sam „a jme |iopravljaf» — veli poslieIspominjal, all nikaj nije hasuelo, sve je onak popravIjaC. Puno nisam nikada imái, ali
kralke Piuze a kad vidi da ga ja neraz-1ostalo, как je i prije bilo. ipak uviek dost», da je i drugi mogel pri
mein i da ga pitajud pogledavam, как dal Ovak sam jednoC kroz jednu áuniu pu- meni pomoC najti. Ja nisam Cekal, dok je



Hajdina ima lepi, beli evet i ako nju 
Covek zdalka gledi, prem da ju veter nuée 
se tak vidi, как da bi malo jezero bilo. Za 
Sze nt-GaliőinCe povedaju, da su se jeden- 
put zárán na senjam spravili, i stom prili- 
kom su naéli na polju takvo morje. Ovi 
misled, da je to voda, slekli su se po redu 
do gola, hitili se na Crevu i tak su plavali 
prek hajdine. —

1 siromaéke PeredinCare neduZno zo- 
veju za kobiliCne tuékalce, kajti om su sa- 
mo birovovu zapoved zvráili. da su se od- 
pravili na senokoée i polje kobilice fundat 
V onom mestu su se jako povnoZale kobi
lice lak, da su skorom sve do íundamenta 
uniétile. Da se как proli tomu braniju, birov 
je zapovedal, da svi obCinari moraju na 
polje ili. Svaki je bil duZeu sobom 2 duge 
i priliCno éiroke deske donesti. Na lieu 
mesta si je svaki prikapóil ili privezal na 
podplat desku na obedve noge i tak su 
onda svi vu redu stupali napre i tuékali 
kobilice.

A kai pák da su Szepeé-Belaáinci me- 
seca ételi iz Poprad réke vun poteói! Jeden 
lepi letni veóer su spazili vu Popradu me 
seCni tanjer. Jako su se Zaluvali, kaj je si- 
romaáki mesec vu Poprad opal i zatim skli- 
mavali, как bi ga moCi bilo iz vode vun 
spraviti? Na to muZki doneseju duge bakit' 
hiti ju je vu vodu. da mesrea vun poh*g- 
neju, ali. как povedaju. vés trud je njihov bd 
zahman - Onda su srnre^om isii po njega. 
ali niti tak su ga ne tnogli vun spraviti 
Videó da nikaj nem rejti skonCati. posta vili 
su tani dva straZare, da paziju, da njim ga 
élő nevkradne, do jutra. kada su ga znova 
ételi vun spravljati. ali drugi den v julro 
su si jóé bolje sklimavali. da su spazili. da 
njim je nekéi beá vkral. Od velike srdilosti 
su ételi straZare vu vodu hititi, i ovi su s»* 
samo tak mogli od te kantige o l̂obodili, kaj 
su prisegli. da su vidli. da su ga ribe Cez 
noC pojele. Na to su se svi vmirili.

Nazadnje dojdu RatotinCari Ovi su 
stoprarn na glasu! Za nje povedaju da su 
jóé mgdar ne vidli raka. — Jenput su ne- 
kak naéli jednoga vu miaki. Kaj to more 
biti? — niéCi je ne mogel povedati Glediju 
ga glediju. i da su spazili da ima ékarje. 
izrekli su da lo mora éneidar biti. On nosi 
sobom ékarje. - Té skroji opravu. samo

ve da bi iéCe lakvoga naéli. ki to skup za- 
éije 1 to su veruvali tak dugó. dók ga je 
ne birov v ruke prijel. kojega |e na prslu 
priliCno vCeknul. Na lo se birov tak raz- 
srdi, da ga je na jenput dal na prvu vrbu 

I obesiti.
1 to je pisano od njih, da su grozda 

I jóé nigdar ne vidli. Jenput na|deju jednoga 
jgrozda na putu. Ne su znalí. как bi ga 
I moCi bilo potroöili. Na zadti|o su ga hitili 
v Zrjavku, spekli ga i tak su ga pojeli. 1—

Povedaju za nie i lo, da su jenput 
nasli vu öumu jednu puáku, i nesu znali| 
kaj je to za sivár? То j<‘ zasigurno Zvegla I 
— véli jeden — nego dva moraju bdi к i 
njoj: jen puée, a drugi, ki prebira. 1 laki 
su nju sprobali. Nego puéka je bila nabita. 
i как je prebiraC kokola prelisnul. puéka se j 
sprn^i I odnese glavu ovomu, ki je vu cev 
puhái. PrebiraC jencas gledi. gledi, kam je 
zniknula kumova glava, a onda pák ide 
dimo, na jenput poiéCe kumu i pila nju
jeli je kuni, da je zdoma odiéel odnesel 
sobom i glavu? Da je йена povedala. da je 
kinn tojest njeni muz s glavom otiáel zdoma. 
onda nju odnese к biiovu, de se najmikral 
skup spravilo poglavarstvo i zrekli su suda. 
da vu le Zvegli sam necisljak stanuje ki 
je odm'sel sobom kumovu glavu. i zhog 
toga je vredna da so zeZge. Na srdinu 
gmajne su drva nanosili, na vrh poloZili 
Zveglu i tak su vuZgali A kajli se cev lie 
étela zgoreti, zalo su nju na droZci odmsli 
v maréeCki cinlor i lam In klalre globoku 
zakopali vu zemlju.

H r u s ó c z y  E l e k

jkoj posluéa jeden Cas grobijanéCinu kudiéa 
a zatim véli:

Hej, tak je tarn, de mesto konja km'ié 
poje obroka!

Da hiZa gori.
Hej Grula, zakaj se neZurié dimo hiZa 

ti guri. Zena ti je veC sva zgorela, nju ne 
moCi veC osloboditi!

Ah, daj njoj Bog pokoj vekiveöni! — 
veli Grula.

Je — odgovori ov ali ako se ne- 
buá bolje paöCil, za Cas ti i ridjana zgori 
v átali.

Hej! — da te prefundal zakriCi Grula, 
onda bum bejZal как veter, kravu si ino- 
ram osloboditi. Drugu Zenu lehko dobim, 
nego kravu zuain, da mi niöCi neda! —

Ej ha !
Stumadlinka: Naj mi daju gospa dva 

filere. vuni je jen bogec, ki veli, da je 
nemi!

Njemu je sve jedno.
Olee: Vera, Francek. da naj imel otca 

vcC nej jel kruha.
Francek: Je, pa kaj zato, bum Zemlje 

jel —
Po Cem ga pózna.

Mali: Ej ti lopov. denes si opet ne znal 
I ekeiju vu ékoli!

Sin: Ibik как lo znale?
Mali: Pak как lo znale?
Mali: hu li je pak dugso jedno vuho. 

как drugo!
Pred sudom.

Sudec: PoveCte ini gospa, kuliko sie

Nekaj za к rate к cas.
Mali Imncvul

Karlek: Mamika. svaka frajlica jo к 
aiigjelu spodobna?

stari?
Gospa: Ve sam rav 28 b la stara. 
Sudec: Ali vu lo dohu su zasigurno 

ne raCunali onih sedem lei. dok su betegu- 
vali anda sve skupe Iridesli.

Mali: Ibik как ti zu ié kaj je svaka 
frajlica к angjelu spodohnaV Slo li je lo 
rekel?

Karlek: Meni je niéCi ne rekel. nego 
oni frajlici koja к nam hódi éival je papa 
jenkrat rekel: Pa! dragi angjelek dok se 
vidimo!

Prav je povedal
Grozno preklmja kuCié svojega konja 

da mii rit-Ce vleCi Na lo dojde j»»den muZ

l)i ca rned sobom.
Slelek: Kaj ne Francika, i ja zrasem 

mgda?
Francika: Sigurno pa kaj bu onda 

siebe?
Sietek: Soldat! A h?
Francika: Ja bum bogala dovica. joj 

je nftjlepée na svetu.
Ilrnsórzy hlvk

proejak pred moja vrata doéel; ja sam u- 
viek sam siromaétvo poiskal te sam po mo- 
guCnosti pomagal, koliko sam mogel i gde 
sam mogel. Mozbil da sam malo dal, ali 
uviek éam dal iz dobrog srdea i bogiin 
blagoslovom. Gledajte, na táj naCin sam i 
ostarel — Sedamdeset sam baé na samu 
svieCnicu izpunil i jóé uviek lak radim как 
sam i prije radii, s pomaganjem veC neide 
tak izdaéno как je negda moglo iti, jer na 
mojern posiedu sedi moj sin. koj ima puno 
diece i irrige, рак nemre tak napred slupali 
как bi mogel onda, kad nebi imái toliko 
diece i brige — Ali ja sam jedan kral po- 
pravIjaC i hoCu takav ostali do smrti.

Ovak anda ja tu sedim, pak Iko mi 
kaj dade, dobi od rnene »Bog plati:* a tko 
me nepozna. no, toga onda nag vorim i lak 
onda ipák dojde po malo u kesu. Cím opet 
mogu iti к siromakom, gde je nuZda i po- 
moC potrebna i gde nekoliko krajcarah dojdn 
и kuCu kakti blagoslov boZji; je kaj je na 
svietu zlo, |e za to zlo, da to onda ljudi 
poprave te si tim vieCno blaZenstvo zasluZe, 
a ja sam jedan od takovih popravIjaCah i 
oatanem.*

Kad sam se poslie za loga Cudnovitnga 
Covieka opital. bilo mi je lo sve polvnljeno. 
kaj mi je sam pripoviedal, da on najme 
izbilja prosjaCi. za da siromake pndupira 

Zaista bi и svielu drugCije izgledalo, 
da ima viée takovih popravIjaCah

Sestra aztlaja (pozoj).
Prije nekoliko godinab je n Parizu 

umrla milosrdna seslra Adrienna u visokoj 
slarosli, koja je kroz éestdesel godmah bila 
dvorkinja boleslnih dijakah u conviclu SI 
Louis le Grand. Takovih dakako da je i 
tol ik ih godmah bila mnoZina, ali svi su ju 
vrlo obljuhili, зато su joj. ónak po dijaCki 
radi njezinog napadnog karaktéra i glasnog 
burlaCenja nadeli íme »sestra aZdaja.*

On a je svakomu dijaku, koj joj je u 
ruke doéel, govorila »Ti». dapaC i potlam 
kad je lakov ver davna ékole zvréil, a ne- 
koj i и visokoj sluZbi ill Casli hiI.

Viée kral se je dogodilo, da se je sa j 
svojimi negdaénjemi beteZmki, koji su sad 
veC I mimslri postaii, na ulici susrela pak 
ih je за onim razmaZenim imenom: »ah,

gledaj li toga maloga velrenjaka. Rak je vec 
sied postal.* smieéeCi se nagovorila.

Najznamemlije iz njezinog Zivota pak 
je sliedeCi islmski dogodjaj: Kad je она vec 
preko petdesel godmah iieiimorno njegovala 
i dvorila u épitalu bolestne dijaké, dopital 

I jo j je praosident republike Jules Ferry kriZa 
poCastne legije. Jules Ferry je negda. kakli 
dijak jóé, bil u njezinom oddielu bolestnik, 
pak ga je она i dobro poznala, ali on je 
poslie postal neprijalelj katoliCke cirkve, Kaj 
|(? о na takaj dobro znala, p;i к kad joj je 
onda táj dopilani zasluZni zlati kriZ hotel 
vlaslomCno na prsa prikopóili, ga je smie- 
seCi se voljko шкот od sebe odrinula ve* 
léc: »Od (ebe, ti mali vetrenjak, nepriinain 
nikaj! Ti sí neprijatelj naáe svete cirkve, bez 
Ci|«‘g odgojenja bi ti u onom uredu, gde sí 
sad prvi. najv'ée ako In bil podvornik. Negda, 
dok sí jóé u skolu hodil, si bil holji i pa- 
melniji.»

hrn. h o l  In у



1902. V. 655/9 végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alul írott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t -cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiróság 
1901 évi V 823/1 sz. végzése következté
ben Wollák Adolf alsólendvai ügyvéd által 
képviselt Stern Henrik mint dr Tamás Já
nos engedményes alsólendvai lakós javára 
Magarecz Antal novákoveczi lakós ellen 
558 k. s jár. erejéig 1901. évi szeptember 
hó 10-én foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 2406 к becsült kö
vetkező ingóságok u. rn. 4 ló 1 szekér nyil
vános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1902 évi V. 655/9 sz. végzése foly
tán 559 kor. tőkekövetelés, ennek 1901. 
évi julius hó 2-ik napjától járó 6°/0 kama
tai. 1 3% váltódij és eddig összesen 130 k. 
86 fill.-ben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Novákoveczen Magarecz An
talnál a helyszínén leendő eszközlésére

1903. évi augusztus hó 10 napjának d. u. 3 óraja
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 becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták s azokra 
kielégítési jogot nyerlek volna, jelen árve
rés az 1881. évi LX. tcz. 102. §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik

Csáktornya, 1903. évi jul 29. 986

1 2 7 6 7 / tk v .  sz. 9 0 3 .

Árverési hirdetmény.
tási ár 10 °/o"át bánatpénz fejében letenni
kötelesek.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
A perlaki kir. jbiróság mint telekkönyvi j 

hatóság közhírré teszi, hogy dr. Kemény 
bulop ügyvéd perlaki lakosnak Zsiga Fe- 
rencz a.-domborui lakos elleni vhajtási ügyé- 
ben 108^kor 70 f. tőke, ennek 1902. évt 
október 7 napjától járó 5 % kamatai 23 
К 80 I >s 13 kor 60 f. eddigi, úgy 16 K. 
30 í. árverési kérvényi költség kielégítése 
\égett a nagykanizsai kir törvényszék a! 
perlaki kir jbiróság területén fekvő az alsó-' 
domborui 2244 sztjkvben felvett f  1 sor 
1161 hrsz ing. vb törv 156. §-a alapján 
egészben 86 kor,, a f 2 sor 1175 hrsz. ing. 
62 kor., a f 3 sor 1392 hrsz. ing. 129 K., 
a f 4 sor 2946 hrsz. ing. 135 К, a f 6 
sor 1910 b hrsz. ing. 64 К, a f 7 sori 
2640 a hrsz. ing. 56 kor. a f  8 sor3017/a 
hrsz. ing. 133 kor., a 2245 sztjkvben tel
vett f  1 sor 542 hrsz. 361 népsorsz. ház 
udvar és kert a vhajt. törv. 156 §-a alap
ján egészben 939 K. és a kotori 1222 sz. 
tjkvben felvett f 2 sor 9276/b hrsz. ing. 
ugyancsak egészben 74 kor. kikiáltási ár
ban. mint becsárban az

1903. évi augusztus hó 26-lk napjan d. e. 10 órakor

Alsódomboru községházánál és 

ugyanaznap d u. 3 órakor

Ferlak, 1903. április 24. 987

2704 tk. 1903.

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

tóság közhírré teszi, hogy a Muraközi ta
karékpénztár végrehajtatónak Kiss Gáspár 
lapáthegyi lakos végrehajtást szenvedett 
és özv. Vutsák Miksáné mint jelzálog bir
tok tulajdonosa elleni végrehajtási ügyében 
a kérelem következtében a kielégítési ár
verés 100 korona tőke annak 1902. évi 
május hó 30-tól járó 8% kamatai, 16 k. 
jelenlegi valamint a még felmerülendő költ
ségek kielégítése végett a végrehajtási tör
vény 144 és 146. §-a értelmében elrendel
tetvén, a nagykanizsai kir. törvényszék és 
a Csáktornyái kir. járásbíróság területén 
levő az V. hegykerületi 560 tk. 837/b/l 
hrsz. ingatlan 1020 kor. kikiáltási árban

1903. évi augusztus hó 25. napjan délelőtt 10 órakor

V llegykerület község házánál Zakál Henrik 
felperesi ügyvéd vagy helyettesének köz
bejöttével megtartandó nyilvános árveré
sen eladatni tog.

Kotor községházánál végrehajtó ügyvéd Az árverezni szándékozók tartoznak a
vagy helyettese közbejöttével megtartandó becsár 10-%át készpénzben, vagy óvadék- 
árverésen eladatni fog. képes papírban a kiküldött kezéhez letenni

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy korona, 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál- Csáktornya. 1903. junius 17 983

II II

FISÜNEL FULOP [STRAUSZ SÁNDOR]
könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n
a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.

Elvállal minden néven nevezendő

k ö n y v n y o md á i  mu n k á k a t
и. in. névjegyek, levélfejek, meghívók, eljegyzési-, esketési-és gyászjjelentéseket, — számlák, 

körlevelek, hivatalos- és iniigitnnyomtatvünyokat, röpiratokat, műveket stb. stb. 

bármely nyelven és kivitelben

a legjutányosabb árak mellett.
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H irdetm ény .
Drávaegyház község telekkönyve birtokszabályozás következtében átalakíttatott s azzal egyidejűleg 

azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre az 188b. XXIX az 1889. XXXVlll. és 1*81 XV. I. <z. a n) < 
ges birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik a z e1892. évi XXIX. I ez.-ben szabályozott eljárás a telek
könyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 188b. XXIX t. ez. 15. és 17. §-a «lapján - ideértve e fo k n a k  az 1889- 

XXXVlll t ez, 5. és b. §-aiban és az 1891. XVI. t. ez. 15. §-a pontjában foglalt kiegészítéseit is, valamint az 
1889. évi XXXVlll. I ez. 7. §-a, 1891. XVI. t. ez. 15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések: vagy az 
188b. XXIX. t. ez. 21. §-a alapján történt törlések érvénytelenségét kimutatják, e végből törlési keresetüket 
1904. évi január hó 31-ig bezárólag a tkvi hatósághoz nyújtsák he. rn-rt e meghosszabbithatlan záros 
határidő után benyújtott törlési kereset harmadik, időközben nyilvánkönyvjogol szerzett személy hátrányára 
nem szolgálhat

2. hogy mindazok, kik az 1885. évi XXIX t ez. lb és IS. fainak eseteiben, ideértve az utóbbi 
nak az 1889. évi XXXVlll t ez 5 b §-aiban foglalt kiegészítéseit is a tényleges^ birtokos tulajdonjogának be
jegyzése ellen ellenmondással élni kívánnak, Írásbeli ellenmondásukai 1904. évi január hó 31-ig bezá
rólag e tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert e meghosszabbithatatlan záros határidő után ellenmondások figye
lembe vétetni nem fognak.

3. hogy mindazok, kik a telekkönyv átalakítása tárgyában körülirt eseteken kivid az 1892 évi XXIX.
t. ez. szerinti eljárás s ez ennek folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nyilvankönyvi jogaikat bármily 
irányban sértve vélik, ideértve azokat is. kik az 1889. évi XXXVlll I ez. lb §-a alapján történt aránybejegy
zést sérelmesnek találják, e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényükét a tkvi hatósághoz 1904. évi 
január hó 31-ig nyújtsák be. mert ezen meg nem hosszabbithaló záros határidő után az átalakításkor köz
bejött téves bevezetésből származó bárminemű igényeiket jóhiszemű harmadik személyek ellen nem érvénye
síthetik s az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján es csak az időközben nyilvánkönyvi
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adlak ál, hogy 
amennyiben ahhoz egyszerű másolatokat is csatollak, '«igv ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a te
lekkönyvi hatóságnál átvehetik.

Л kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
Perlakon, 1903. évi julius hó 17-ik napján.

Dr. Fischer József kir. al;árúsbiró.
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S o k  p é n z t
takarít meg, ki szükségleteit 
H E S S E L  JAKAB helvbeli áru*

PJ

h á zá b a n  szerzi be.
Költözködés miatt mélyen leszállított árak.

Mostani üzlethelyisége 
a mellette levő lakás- 
=  sál együtt kiadó. =
МЭ5ИЭ5И35Г í
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Iláxohidás.
(1sáktoruyáu, л/ Erzsébet-tór 

М3, sz. a. Kukovetz-léle

I а к h á z
szabad kézből eladó. Bővebbet a 

tulajdonosnál ugyanott.

2(>21 tkv 1903

I. Árverési hirdetmény.
Л Csáktornyái kir. (bíróság mini tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái 
takarékpénztár végrehajt,dónak Obadics Ka
talin térj. Guncz István né és Obadics Mi
hály beliczai lakosok végrehajtást szenve
dettek elleni végrehajtási ügyében a kére
lem következtében a kielégítési árverés 1300 
korona tőke annak 1902 évi szeptember 
hó 23-tól járó fi % kamatai 40 kor. 75 f. 
per, 32 kor. 5 f. végrehajtási kérelmi, 22 
kor HO fill jelenlegi és még felmerülendő 
költségek kielégítése végeit a végrhajt törv 
144 és 140 sj-ai értelmében elrendeltetvén 
a nagykanizsai kir. törvényszék és Csáktor
nyái kir jbióóság területén levő beliczai 29 
tkv 40 hrsz. Tői- négyzetöl leriilető ingat
lanból melyen a 27. népsorsz ház is léte
zik — mégis ezen tkvhen felvett legelő il
letményből végrehajtást szenvedetteket il
lető 2 6 része ö li kor kikiáltási árban, a 
beliczai 180 tkv 284/a hisz 988 négyzetöl 
területü rét 210 kor., 305 a hrsz. 419 négy
zetöl területű rét és szántó 72 kor.. 339 a 
hrsz. 392 négyzetöl területű szántó 81 K. 
340, a hrsz. 388 négyzetül területű szántó 
78 kor., 432 a hrsz. 4901 s négyzetöl tér 
szántó 00 kor, 437 a hrsz. 200 négyzetöl 
területű szanló \ 1 kor, 1014 hrsz 1 hold 
180 négzetöl területű szántó 170 kor. egész
ben. a 875 tkv. 471/a hrsz. 330 négyzetöl 
területű szántó 38 kor kikiáltási árban, 
végre a 727 tkv 203/a hrsz. 808 négyzetöl 
területű rét 210 kor. kikiáltási árban és 
pedig a 875 és 727 számú telekkönyvekben

felvett és itt felsorolt ingatlanok a végre
hajtási törv 150 §-a értelmében szinte
egészben

1903 évi augusztus hó 21-én délelőtt 10 órakor

a beliczai községházánál VVollák Kezső ügy
véd vagy helyettese közbenjöttével megtar
tandó nyilvános árverésen eladatni fognak. 

Kikiáltási ár a fennehb kitett becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a 

becsár IO°0-át készpénzben vagy óvadék
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Csáktornya. 1903 junius 10. 984

Kiadó lakás.
('sűktornyán a Z;daujvári-ut<*záb;m

4 s z o b a ,  
k o n y h a

stb. összes hozzátartozókból álló 

utczai lakás azonnal kiadó.
Bővebbet a tulajdonos

Rosenberg Lajosnál.
989 1
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_____ Zsákkölcsönző intézet Nagykanizsán._____
Viin szerencsém a t. ez. érdekeltek b. tudomására

hozni, hogy Nagykanizsán Nado.-utcza 4  sz. alatt egy

zsákkölcsönző-intézetet
rendeztem be.

Csupán kitűnő anyagú uj zsákokat szerezvén 
be, azon kellemes helyzetben vagyok, hogy b. rendelőim 
megbízásait megelégedésük re teljesíthetem.

Szives pártlogásál kérve, maradok kiváló tisztelettel

özv. Fischel Fülőpné.
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2776 Ik. 903
A kir jbiróság, mint tkvi hatóság a 

a muraközi takarékpénztárnak Csesznák 
Józscfné, Grész Alajos, Heinrich Miksa és 
Friedrich Nándor korábbi végrehajtatókhoz 
való csatlakozását kimondja és kibocsájtja 
az alábbi

ján egészben 47 korona kikiállási árban közbenjöllével megtartandó árverésen él
ni int becsárkan az adatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
1903, évi augusztus hó 17 napjan d. e. 10 órakor :v/- árveres megkezdése előli, a lenti kiki

áltási ár 10 %-;l bánatpénz lejében letenni
Tüskeszentgyörgy község házánál l)r Tubnly kötelesek.
Gyula nagykanizsai ügyvéd vagy helyettese Perlakon, 1903. márcz. 31 98;>

Együttes árverési hirdetményt.
A perlaki kir. jbiróság. mint tkv haló

ság közhírré teszi, hogy Friedrich Nándor 
és társainak Kösz András muracsányi lakos 
vhajtási ügyében 1600 kor. töke s jár. va- 
tamint 44 kor. 30 fill, árverési kérvényi 
költség kielégítése végeit a nagykanizsai 
kir. törvényszék, a perlaki kir. jbiróság te
rületén fekvő a muracsányi 2502 szljkvben 
felvett 2857 hrsz. egész ingatlan 139 kor. 
továbbá az alábbi ingatlanok a vhajtási 
törv. 156 §-a alapján szintén egészben: a 
muracsányi 1699 szljkvben lelvett 4.>9 hrsz. 
ingatlan 800 kor., legelő járandóság 3 kor . 
erdőjárandóság 3 kor., u о 2500 szljkvben 
felvett Л. 1. 2153 és 2779 hrsz. ingatlanok 
egy ütésén 345 kor., u. о 3863 szljkvben 
felvett 5037 hrsz ingatl. 45 kor., legelőjá- 
randóság 3 kor. u. o. 91 sztjkvben felvett 
erdőjárandóság 3 kor. murakirályi 512 sz 
tjkvben felv 2109 hrsz ing 342 kor ki
kiáltási álban mint becsárban az

Liliom-kenőcs 
-  Creme de £ys -

G y o rs a n  é s  b iz to s a n  m ű k ö d ő ,  
t is z t a ,  n e m  á r ta lm a s  s z e r  a s z e p 
lő , a z  a rc z  t is z tá t la n s á g a ,  p a t 

ta n á s o k ,  m á jfo lto k  s a t .  e lle n .
Ara a hozzátartozó szappannal együtt, 
ha a pénz előre beküldetik: 2 K. 2 0  f ill

Megrendelések'1! elfogad:

Riedl Ferencz
Salvator -hoz czimzott sry dg v szórt ára

V a ra z s d o n .
957 10—20

Pomada od liljana.
-  Creme de £ys -

B rz o  i s ig u rn o  d je lu ju c e ,  c is to  
n e s k o d liv o  s re d s tv o  p ro t i s u n -  
c a n im  p je g a m  (S o m m e r s p r o s s e n )  
n e c is to c i lic a  k a o  p r is c e v o m  c r -  
v e n ilu  i je tre n im  p je g a m  (L e b e r 

f le c k e ) .
I Ciena sa к tomu spadajuóim sapunom 
) ako sr novei naprvo poéalju 2 k o r .  

2 0  f l l i ra .
Naruébo prima: Ljekarna k’ Salvatoru

Franje Riedla Varazdin.

1903 e<i aug. hű 19-lk napjan d. e. 10 órakor

Murakirály községházánál és

ugyanaznap délután 2 órakor

Muracsány községházánál dr Kemény Fii- 
löp perlaki ügyvéd vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó árverésen és pedig a 
murakirályi 512 sztjkvben felvett 2109 hrsz 
ing. Kösz Jakab javára. — a muracsányi 
91 sztjkvben felv legelő és erdőjárandóság 
Kosz Jakab és özv Zvonerák Mályásné ja 
vára, — a muracsányi 3866 2502 és 2500 
sztjkvben felveti ingatlanok az özv Zvoná- 
rek Mályásné javára bekebelezett szolgalmi 
jog fentartásával eladatni fognak

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fennli kikiái- 
tási ár 10-át bánatpénz fejében letenni kö
telesek.

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság
Perlakon. 1903. május 6-án 980
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