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Hogyan óvjuk magunkat a 
hidegleléstől ?*)

Az ember sokféle nyavalája közöli a 
hideglelés egyike a leggonoszabbaknak.

Olyan az. mint a szú a fában: nem 
pusziiba el azonnal, de lassanként megőrli, 
elseiiyveszti.

Az olyan ember is. a kil fialal korában 
a láz gyakran bántott, korán megvénül, idő 
előli elpusztul s ha tovább él is. vénségej 
csak lassú sinylődes lesz

Hogy ezt a gonosz betegségei elkerül
hessétek, figyeljelek arra. a mii itt alább 
elmondunk.

M i okozza a h i d e g l e l é s t ?
A hideglelés okáról az orvosok jő 

sokáig semmi bizonyosai sem tudtak Annyit 
tudtak ők is. mint mindenki, hogy e beteg
ség legtöbb áldozatát a mocsaras, posványos1 
és zsomhékos vidékeken szedi s ezérf azl 
tartották, hogy annak oka is a mocsár 
vizében, a posványos vidék levegőjében 
rejlik. A bajt ezért mocsárláznak (malaria) 
nevezték el s azl a mérget, mely feltevésük 
szerint a hideglelést okozza, a mocsarak 
vizcseppjében, azok levegőjének párájában

* К közlemény, mini a ni. királyi belUgyniiniszterium 
kiadványa, kis kék füzetek alakjában hagvla el a sajtói. Л 
kis káté hasznos telvilágositója a közönségnek a Hideglelés
ről s az ellene való óvakodás szabályairól.

keresték. Hasztalan kutattak, nem voll sem 
ebben, sem abban Aztán úgy vélték, hogy 
hátha a nedves földben, magában vagy 
annak növényzetében rejlik a baj oka. Ám 
hiába, nem lelték meg sem a földben, sem 
a sásban, fűben, fában, a vetésben sem 
Olyasmiben kellett pedig a kereseti méreg
nek rejtőznie, a mi jelen van mindenütt, a 
hol a hideglelés uralkodik, de a mi mégis 
más egyéb, mint a viz. a föld. vagy a nö
vényzet. Cgyis volt.

A természet vizsgálók oil akadtak rá a 
hideglelés igazi okára, ahol ezl az olasz 
pásztornép ösztöne rég sejtelte. A hideglelés 
mérgét ugyanis azoknak a milliónyi apró 
szúnyogoknak a testében találták meg, a 
melyek mindig ott lányt'znak a mocsaras 
vidék álló vizei, pocsolyái fölött. Nem min- 
deniK egyformán mérges ezen apró szú
nyogok közül, sok közöltük ártalmatlan is, 
de úgy találták, hogy egy fajtájában az ott 
előforduló szúnyogoknak, ha azoknak teslél 
felbontották és nagyító üveggel kellő módon 
megvizsgálták, a hideglelés mérgét mindig 
fellelték s ezekről is hefytornyosodon, hogy 
csipésök állal azt az emberbe is ál tudják 
oltani. Ez a méreg aztán a megcsípett em
ber vérében elterjed, megszaporodik, s az 
ilyen embert a hideg attól leli ki Persze, 
hogy a hideglelés nem tör ki azonnal a 
szunyogcsipés után. meri mint elképzelhető, 
az a mérrgmeimyiség. a unt egy ilyen kis 
gonosz szúnyog az emberbe egyszerre be

olthat, igen kevés, de viszont meg van az 
a természete, hogy gombamódjára nő, gyor
san szaporodik s hamar elárasztja az em
ber vérét. Ekkor aztán ki is tör rajta a láz: 
kiteli a hideg.

A szunyogcsipés állal megfertőzött 
hideglelős ember betegsége most már nem 
csak ö reá magára nézve baj, de veszedelem 
az őt környező több' emberre nézve is. 
Hogy miért, mindjárt kiderül. Ha az ilyen 
hideglelős embert ugyanis a szúnyog meg

csípi. vért szí belőle, a vérrel együtt magába 
jszivjji a hideglelés mérgét is. így aztán 
méfrget Xarlalrnazó lesz maga a szúnyog is, 
л mélyásóba sem lett volna mérgessé, ha 
vélelj^nul zsákmány után való keresésében 
ilyen hideglelős ember vérét nem* szívja 
magába. Ezért kell félnünk a hidegleléses 
vidékeken ezektől a kis, gyarló teremtmé
nyektől. mert mindig attól tarthatunk, hogy 
már tele szívta magát valamely hideglelős 
ember vérével, s ha megcsíp, átoltja az 
belénk, egészségesekbe is.

A ki figyelmesen elolvasta, a mit idáig 
elmondottunk s megértette belőle azt, amit 
ill egy pár szóval megismétlőnk, hogy t. i. 
a hidegleléses tájék legfőbb, mondhatjuk 
egyetlen veszedelme az a sok apró szúnyog- 
féle bogár, a mely a hideglelés mérgét a 
hideglelős ember vérével kiszívja s az 
egészséges ember vérébe beoltja — az 
könnyen kitalálhatja azt is, hogy mikép 
kell hál az okos embernek magát a hideg-

T Á R C Z A.
Töredék.

Hogyan is kezdjem ?
Mily boldog is a gyermek, ki a szép termé- 

szel ölében él. édes örömökben ringatja magát, 
boldog, mert nem ismeri a világot. A világ dicső 
előtte Istennek a természet ragyogó pompájában 
élő teremtményei, a természet csodái. titkai rej
télyes talányként lebegnek előtte.

Az én történetem nagyon egyszerű, de mégis 
oly különös. A kelő tavaszszal. az ébredő lilio
mokkal életre ébredtem én is. S a nevető rózsa- 
sziníí vándorfellegekkel mindjárt tova lebbenlem 
napkeltétől napnyugtáig; hegyen-völgyön keresztül 
gondtalanul, vígan kergetém a sok csapongó lepke 
sereget, s ha elfogáin a kis bohókat, örültem, ha 
egyet újra szabaddá tevék. Hadd legyen, — igy 
gondolám — szabad, mert érezém. mily inond- 
tiatntlan édes érzet, inig a szív, a lélek is szabad

Soká folyt igy életem. Csöndes, szelid 
örömök gyermek álmok közepette. Ámde addig 
kergetém bimbóról-bimbóra szálló csalfa lepkét 
a rózsaszálnak szerelmet hazudó méhikét, rnig a 
gonosz liléinkének mérges fullánkja megsebzett !

Megsebzett ugyan, de most az egyszer nem 
hazudott, mert szerettem s viszonlszereltettem. 

Oh! én «Vies szép világom, ékes menyorszá-

goin. hová hitvány földi gondolat már föl nein 
hatolhatott, egyszerre csak elborult s rideg bőr 
tönömnié változott. Az életnek vidorsága, a létnek 
tiszta, igaz öröme szivemből messze távozott. A 
rfit, kegyetlen szörnyeteg, minek neve balsors 
avagy végzet, hefödözé, beboritá tövisekkel ifjú
ságom l imainak rózsás útját.

Többé nem kérdem a kis madártól, fiitől- 
fától és búcsúzó napsugártól: holnap boldog 
leszek-e? Mert a szárnyszegett kis madár busán 
esiesergé: soha, soha! Letaposott, elhervadt fű, fa, 
virág haldokolva busán sóhajtja, soha, soha! 
És a futó áhrándfelleg után boldog ifjuságoin 
tépett foszlányai után szivsaakadva, epekedve, 
hiába vágyakozol'»! - Vagy nem? . .

illet, élet, óh mi vagy te, örök rejtélyt! 
csodás ígéret? Milliók áldva s — átokkal illeték 
neved. Milliók neveznek mondhatlan öröm — s 
keservnek. Álom löpke álom vagy valóban igy 
tusakodom miből szörnyű az ébredés. Elillanó 
sóhaj, melynek méla akkordjait visszadöngik egy- 
pár deszkaszálra zuhogva hulló síri göröngyök . . .

És a nő Sorsa kegyetlenebb. Szeretni, meg
szenvedni, folyton reményiem, folyton a csalódás 
feneketlen örvényébe esni, végre buzgón imádkozva 
halni meg: ez már a ró sorsa. Van-e ki hisz? 
Tudom hogy van még, aki hiszen s talán titkon 
már sokat is szenvedett

Midőn ig} tépelődőm, hánykolódva, kinok 
között vergődve, mint a hajó törött a háborgó

F e r e n c z  J ó z s e f  k e s e r ű v i z

tenger partjain hajója romja felett letiporva, 
össze-vissza inarczangolva, félig holtan, elhagyot
tan, árván, egyedül, — ime a magasból egy 
csodaszép bűbájos angyal száll alá szende égi 
fény között s rám hajolva, égő homlokomat 
simogatva, szivem nagy, nehéz sebére gyógyító 
balzsamot csepegtet s igy szól hozzám:

Eszmélj kedvesem — én megmentelek. Ne 
csüggedj — ifjú vagy! Ifjúságod s szived minden 
vagyonod. Am e/.ek igazi kincseid. A fiatalság 
kincsed, melyen a gonosz erőt sohsern vehet, 
üljön bár diadalt egész világ felett. Vigasztalódjál 
Még boldog lehelsz; csak szeress tovább. Szeretni, 
csalódni és utolsó lehelteiig ajkainkon a szeretett 
lény nevével halni meg: ez már ami sorsunk. A 
hit remény szeretett nevében mondom én! Én 
minden szenvedők és elhagyottak égi mentője!

Nevein — Gizella . . .
S én egy érintésére meggyógyulék. Nincs a 

1 napiak percze melyben őt ne áldanám. Vele 
vagyok éjjel-nappal gondolatban és álomban szün
telen. Hallom szárnya suhogását, látom fenséges 
alakját, amint leszáll szenvedő szivem hajlékába

Nem mindig boldog az, ki lángolón szeret s a 
kedves lénytől viszont szerettetik. Ezen körülmény 
is felmerül az életben, mely szerelmi vágyaink 
elé akadályt gördítve, épen szerelmünk nagysága 

I miatt, a legboldogtalanahh halandóvá tehet l>en- 
nünket s azon kevés mennyei pillanatokat.

az egyedüli e lism e rt ke lle 
m es izü t e r m é s z e t e s  

hash ajtószer.
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leléstól megóvni. Meg lehet rá egypár szóval 
felelni: óvakodnia kell a szunyogcsipéstől!

Ez az első tenni való.
Hogy azonban minden lehetőt meg

tegyünk arra. hogy e gonosz betegségtől ne 
csak magunkat oltalmazzuk meg. de meg
óvjuk otthonunkat és lakóhelyünket is, 
még egy dolgot kell tennünk: meg kell 
szabadítanunk házunk táját és annak egész 
környékét a veszedelem másik részétől, a 
hideglelős emberektől is, mert a baj forrása 
voltaképen ezekben van s a szúnyog, midőn 
ezen betegek mérges vérét kiszívja és az 
egészségesbe átoltja, tulajdonképen nem 
okozója, hanem csak közvetítője a hideg
lelés elterjedésének.

És hogyan szabadulhatunk meg az 
ilyen beteg emberek veszedelmes befolyásá
tól? Igen egyszerűen: meggyógyít tatjuk, vérü
ket a hideglelés mérgétől orvoslás által 
megtisztítjuk

Nem türjük el. hogy betegen lézengjen 
közöttünk a maga és mindnyájunk vesze- 
uelmére az olyan csökönyös ember, a ki; 
ha rossz kinézése miatt megkérded, hogy 
mi baja? vállvonitva azl feleli: semmi 
bajom, csak a hideg le l! Az ilyen ember
nek meg kell magyarázni, hogy meggyó
gyulása nemcsak saját hasznára van. de 
embertársai érdekében is kívánatos, mert a 
baj kiirtását mindaddig nem remélhetjük, a 1 
míg csak egyetlen hideglelős ember jár-kel 
közöttünk Nem elég tehát csak a szúnyogok 
csípésétől óvakodni, a hideglelés ellen való 
védekezés másik titka: a hideglelős emberek 
gyógykezelése és megyógyitása

(Folytatása köv.)

Güspáries-emlékének ünnepe.
Rerlak közönsége f hó 13-án Gáspárics 

Márk szabadsághős és vértanú 50 éves 
halálozási évfordulóját ünnepeli.

Ezen alkalomból a Perlak főterén levő 
Gáspárics-emlékmű magasabb és díszesebb 
talapzatra emeltetett és díszes vasrácscsal 
vétetett körül.

Az ünnepély iránt nagy érdeklődés 
mutatkozik Eddig a nagykanizsai Irodalmi 
és Művészeti Kör. a nagykanizsai lőgym- 
nasium tanári kara és ifjúsága, a Csáktor
nyái tanitó-képezde tanári kara és növen
dékei — jelentették be testületileg meg
jelenésüket

mebeket mélyen érző szivünk mámorában ölökké 
tartó boldogságnak hivénk. gyötrelmes napok 
seregével fizetteti vissza.

E szomorú valóságot én magam is kínosan 
tapasztalom.

A gondtalan napok igéző álmai között a 
legbájosabb alakban tűnik fel jövendőm

És majdan mily borús leszen az У — he 
azért ne kárhoztassuk, sőt áldjuk azon kort, 
ártatlan, boldog, költői korát az életnek, melyben 
oly szép a világ, mint mosolygó tavaszszal a 
viruló természet; az emberek jók, mint az 
angyalok; nincs viharos ég. nincs balesetek 
komor előérzése s magának a szerencsétlenségnek 
is megvannak a maga bájai, inig a fájdalomnak 
is mosolyai; az ember virágokkal teli kehely, 
melyben ezer különféle növény egyesülvén a 
mérgesek is jónak s illatosnak tűnnek fel.

Miért nem tart e kor örökké!? vagy leg
alább miért nem hosszabb!? . . .

Oh mi szép volna az élet, ha férfikor 
tapasztalatai az agg kor komoly emlékei meg 
nem fosztanák a szellemet virágaitól, el nem 
borítanák a szív  derűjét, el nem lankasztanák a 
test vidorságát. — De hiszen akkor menynyei 
lenne a föld s édenné az élet. Nem lenne pálya
futás, melylyel babérért küzdjön a halandó. Az 
ember megszűnnék lenni az, mivé alkottatott.

Az ünnepély rendez' -bizottság tagjai: 
di Tamás János elnök. dr. Szabó Zsigmond, 

Isiposs Károly, dr. Zakál Lajos. Horváth
Pál, Neusziedler Jenő, Kranuzits Viktor és 
Gáspárics Vincze urak.

A perlaki nők díszes koszorúi helyez
nek a vértanú emlékoszlopjára, ugyancsak
koszorúi ad a rendező-bizotlság, Dráva- 
Egyház községe Az ünnepély sorrendje a 
következő:

U. u. fél 4 órakor a nagykanizsai
Irodalmi és Művészeli Kör. a főgymnasium 
tanári kara és ifjúságának ünnepélyes fogad

tatása Murakirály állomáson.
I). u. 5 órakor ünnepély Poriak főterén 

|a Gasparics-emlék előli
Programm:
1. Hymnus, énekli a nagykanizsai 

I Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája.
2. Beszéd, tartja dr. Tamás János biz. 

elnök
3 Alkalmi dali, énekli a nagykanizsai 

Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája.
4. Ünnepi beszéd, tarlja dr. Zakál 

Lu|os biz. lag.
5 Ünnepi beszéd, larlja muraközi 

horvál nyelven Kranuzils V.
H Alkalmi dali. énekli a nagykanizsai 

Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája
7 Köszönő beszéd a család részéről 

tartja Gáspárics György
8 Koszorúk letétel#'.
9. Szózat.
Este 7 órakor társas vacsora a nagy- 

vendéglőben
Este 8 órakor térzene a Gáspárics- 

einlék elölt.

• Vasárnapi inunkasxünet.
(Folyt.)

IV
Béli 12 óráig végezhető az ipari munka;

1. a borbély- és fodrásziparnál az 
üzleti helyiségben, azontúl csak magán
lakásban. színházakban, vagy hasonló elő
adások alkalmából házhoz híva:

2 a gépiparnál a sürgős és halaszl- 
hallan javítási munkák:

3 gyorsáruknak fuvarozása, felvétele 
és kiszolgáltatása általában, valamiül sör-

I nők, élő baromfinak és romlékony termé
szetű élelmiszereknek (mint friss gyümölcs, 

! friss főzelék, friss hús. friss hal. leölt

Az igézó álmokat, mint a kikelet hiinporns 
virágait a forró nyár, szétoszlatja a komoly 
férfikor; rideg valóság lép majd annak nyomába 

I s csak egy van, mi fenmarad azoklw'd az aggas
tyán sírjáig: a kedves emlékezet.

Midőn az emberek megszűnnek angyaloknak 
látszani, midőn a fájdalomnak eltűnt mosolya s 
csak kinja maradt, midőn a sors ferge legei 
eltarolják élelreményeinket akkor te vagy óh 
emlékezet! — mely felidézve a serdülő évek 
bájos képeit a múlt kellőméivel édesíted meg a 
jelen keserű pillanatait. Légy áldott serdülésem 
boldog kora! Te enyhíted majd, ha jöni fognak: 
férfi s agg éveim napjait

Miért nem derül ki soha többé e szív  
terhes fellegeiből, melyeket forró érzelmei tor
laszoltak reá? A te emlékezeted lesz (‘gyedül 
azon napsugár, mely koronkinl átfog törni azokon, 
megvigasztalni pillanatokra a kesergőt, hogy 
gyötrelmei tengerébe el ne merüljön . . . .  Igen. 

í — Te égi fény vag\ nekem, vezércsillag s előttem 
nem lesz fejéd való utániban legyőzhetetlen 
akadály .E s  ha mégis de nem !! !

Te felettünk vagy jó atya -  S én továbbra 
is élni, remélni, tűrni s majd meghalni csak Ő 
érte tudok !

baromfi, leölt vad. tojás, tej, vaj, túró. sajt 
stb.) fuvarozása, elszállítás czéljából fehér
áruként való feladása, valamint a leheráru- 
ként érkező ily czikkekből álló küldemé
nyeknek kiadása és az állomásról való 
elfuvarozása oly helységekben, melyeknek 
állomásain az említett árukat szállító 
vonatok déli 12 óra után közlekednek.

4 a kisiparnál sürgősen rendelt javí
tási munkák;

5. a magánosok állal a sütőhöz sütés 
ezéljáből vitt tésztanemüeknek és húsfélék
nek az illető sülőmühelyben való kisütése, 
mindazonáltal azzal a korlátozással, hogy 
ezen munkálatok teljesítésére a sütőiparos 
rendes üzleti segédszemélyzetéből legfeljebb 
egy, erre önként vállalkozó egyént alkal
mazhat s ezen délelőtt 10-től déli 12 óráig 
terjedő rendkívüli munkaidő az illető alkal
mazóit kötelezett munkaidejébe semmi 
czirneii be nem tudható;

fi. a mészáros, hentes és kolbászkészitő 
iparnál az elkészítés, elárusitás és szállítás;

V.
Délelőtt 10 óráig végezhető az ipari munka:

1 minden, a napi élelmezés körébe 
tartozó czikkek, úgymint: zöldségfélék, só. 
liszt, ezukor. kévé, fűszer, bor. Ihea. rum. 
csemegék, főzelékek, husnemiiek stb elár- 
usitása és házhoz szállítása, nemkülönben 
a szatócsüzletekben is az elárusitás és 
házhozszállítás:

2 a pékipari munkálatok, ide érive a 
pékmühelyekből történő elárusitást és ház 
hozszállilást is;

3. vasárnapokra eső hetivásárokon az 
elárusitás és szállitás;
A munkaszüneti napot követő napon az. 

ipari munka megkezdhető:
1 Éjjeli I órától: A pekipar kivételé

vel - mindennemű élelmiszerek előállítása 
és szállítására nézve, amennyiben azi az 
illető iparág természete indokolja.

2. Reggeli 3 órától: A fuvarozás elő
készítésére és foganatba vételére nézve.

3 Reggeli 5 órától: Élelmiszereket és 
italokat árusító és kimérő üzleteknél

4. Reggeli fi órától: A pék ipar körébe 
eső összes munkálatok.

A kemenczefűtés azonban, a mennyiben 
az nem a rendes üzleti segédszemélyzet 
igénybevételével történik, hanem az iparos 
házi cselédje által végeztetik, az ipari log 
lalkozásnak nem tekinthető s ehhez képest 
e munkálatra az 1891 évi XIII I czikk 
rendelkezései nem (erjednek ki.

К 0  l i ő  N F É L É  tv.

— Gróf Festetics Jeni ur m. hó 28-án
d. u. Rrágerhof felöl külföldi útjáról haza- 
téil. (j méltóságának úgyszólván első leen 
dője voll, hogy a vasúthoz vezető Rj-til 
mellett a múlt évben megkezdett parknak 
a tovább fejlesztését elrendelte. Ö méltósága 
sajá1 kezűleg tervezett park-részletei már 
ki is jelöltette. E szerint még ez őszön 
telhordatja es befásitlatja azt. Gróf ur Ó 
méltóságának ezen. a város iránt újabban 
tanúsítóit szives jóakaratát, bizonyára hálás 
köszönettel veszi tudomásul a város közön
sége (> méltósága e hó 2-án d ti. megte
kintette a folytatólagosan készülendő park
részlet előmunkálatait, azután pedig a 
Zrinyi-téren felállítandó Zrinyi-emlékmü 
helyét s az azt körülveendő kis park



méreteit, melyeket helyeseknek és megfe
lelőknek talált. Gróf ur szives volt a Zrinyi- 
emlékmű területének (eltöltéséhez 200 sze
kér földnek, valamint az emlékmű alapjához 
szükséges 5500 drh. téglának adományozását 
és a helyszínére való fuvarozását elrendelni. 
Ő méltósága a Zrínyi-emlékmű iránt ismé
telten tanúsított ezen szives érdeklődéséért, 
és áldozatkészségéért fogadja az emlékmű 
végrehajtó-bizottságának legmélyebb köszö
netét !

— Városi közgyűlés Csáktornya nagy
község képviselőtestülete múlt hó 29-én 
közgyűlést tartott, mely közgyűlésen a 
nagyközségnek 1904 évre egybeállitott 
vagyon leltárát és a kiadott rendeletek 
értelmében elkészített költségvetési előirány
zatot elfogadta E költségvetési előirányzat 
adatai szerint a jövő 1904 évi leendő 
költségvetés alig valamiben különbözik a 
folyó 1903-ik évi költségvetéstől s a rendes 
bevételek összege 117.878 k. 57 f.-ben s a 
kiadások pedig 189.992 к 88 f.-ben leltek 
megállapítva E szerint 22114 к 2b t 
kiadást kell pótadó utján fedezni, mely 
fedezetet a következőképen irányozzva elő 
a közgyűlés: A 08881 к 89 I összes 
egyenes állami adó után lo° n-al 0888 к 
20 f.-t: a 4179 к 78 I tiszta földadó 
után 96 ,0° 0-al 400 к -l: s végül a földadó 
kivételével 00000 к 89 l.-l kitevő egyenes 
állami adó után 245 10° 0-al 14870 k i 
Л közgyűlés tárgyalta ezután a pécsi in 
kir. pósta- és lávirda igazgatóságnak a Csák
tornyái posta- és távírda hivatal elhelye
zésére alkalmas helyiségek bérlete, illetőleg 
vétele tárgyában telt megkeresését A
pósta igazgatóságnak azt az ajánlatát, hogy 
a város tulajdonát képező azon épületet, 
melyben a Csáktornyái posta- és távírda 
hivatal ez idő szerint is el van helyezve, a 
pósta kincstárnak a város 28ö0 к évi 
haszonbérért engedje ál. a képviselőtestület 
nem tartja elfogadhatónak, mert a kérdéses 
épület a nagyközségnek úgyszólván a leg
kedvezőbb es legértékesebb helyén fekszik 
s így az mindig előnyösen értékesíthető 
Miután azonban kívánatos, hogy a pösla- 
lávirda és távbeszélő hivatali helyiségek 
megfelelő módon helyeztessenek el - arra 
más alkalmas bérház Csáktornyán nincs s 
olyannak az epilésere senki sem vállalkozik, 
a nagyközség l'entlarlja és elfogadni kéri 
azon korábbi ajánlatát, hogv a kérdéses 
épületet minden helyiségeivel, udvarával s 
kertjével 80 éven át fizetendő evenkmti 
8200 к vételár és kamatfizetési összegért, 
vagy pedig a zalaegerszegi m. kir. allam- 
epilészeti hivatal állal megejtett hivatalos 
becsléssel megállapított 4758b к becsáron 
azonnali készfizetés mellett örök tulajdonul 
átengedi a posta kincstárnak

A Zrínyi emlékmű ügye végre köze
ledik a megvalósuláshoz. Az orsz. képző
művészeti tanács ajánlatára dr. Wllasics 
Gyula minister ur 1000 к -v;.l járult az 
emlékmű felállításának a költségeihez. A 
képzőművészét I tanács bírálata helyesnek 
találván az emlékmű terveit, a végrehajtó 
bizottság Szász Gyula budapesti szobrászszal 
a szerződést megkötötte, a ki a munka 
művészeti részét maga készítette, a kőfaragó 
munkát pedig Tresszlenyák Bódog Csáktor
nyái kőfaragónak adta át. A kőfaragó mun
kán ti hét óta 4 ügyes kőfaragó dolgozik, 
s most már annyira haladt a munka, hogy 
az egyes részletek a múlt hét folyamán 
elkészülvén, e héten az emlékmű alapo
zásához és felállításához foghatnak. Mivel az 
emlékmű helyének talaja, mely régen a

Zrinyi-vár sáncza volt, oly laza, hogy azon 
egyszerű alapozással nem volna lehető 
elhelyezni az emlékművet, szükséges lesz 
téglából erős alapfalat készíteni, ami a költ
ségeket jelentékenyen fogja emelni. Megem
lítjük. hogy az emlékmű kőve Esztergom- 
megyéből való. haraszti igen kemény kő, 
mely minőség és ár tekintetében vetekedik 
a vörösmárvány nyal. Az emlékmű teljésen 
elkészül kél hél múlva, azonban fel
avatása csak a jövő májusban történhetik 
meg. mert az emlékművet körülvevő kis 
park s annak a készítése csak ez őszön s 
kora lavaszszal készülhet <|.

Hirdetmény. Csáktornya nagyközség 
elöljárósága hirdeti, hogy a zalavármegyei 
tiszti, segéd, kezelő é- szolgaszemélyzet, 
valamint azok özvegyei es árvái nyugdíjin
tézetének a vármegye törvényhatósági bizott
sága által 8ö88/jk. 15b ẑ alatt módosított 
alapszabályai a községháza tanácstermében 
közszemlére helyeztetlek > az ott folyó hó 
lb. napjáig a hivatalos órák alatt be
tekinthető.

Egyházi kinevezés. Kornleind Jenő 
felszentelt pap. Kornleind Nándor dráva- 
vásárhelyi körjegyző lia. a zágrábi felső 
leányiskolához hitlanárrá neveztetett ki

Kinevezés A vallás és közoktatás
ügyi miniszter Trebiczkv József okleveles 
tanítót a sz» nl-liszlói all elemi iskolához 
rendes tanítóvá nevezte ki

Áthelyezések. A vallás és közok
tatásügyi miniszter Nagy Paula lurcsiscsai 
állami iskolai tanítónőt a gajdéit áll elemi 
iskolához, továbbá Vinkler Anna korponai 
és Podlnssányi Gizella perlaki áll. elemi 

I iskolai tanítónőket kölcsönösen áthelyezte.
Sajat termésű bort fogyasztók 

erdekeben Csáktornya nagyközség elöljáró
sága részéről (elhivatnak mindazon szőlős
gazdák. a kik a nagyinéllóságu m kir 
pénzügyminiszter ur állal 5101518/92 szám 
alatt kiad-»II utasítás 25 §-áhan előirt ked
vezményi»' n részesülni akarnak, hogy sajat 
termésű boraik mennyiségéi, amil házi 
szükségletre felhasználni szándékoznak, 
a feni enilih II miniszteri utasítás 2b $-a 
alapján 1908 évi szeptember hó 15-ig 
Csáktornya nagyközség elöljáróságánál beje
lentem el ne mulasszak. Csáktornyán. 1908. 
« VI szeptember 1-én A községi elöljáróság 

Nepesedesi mozgalom vármegyénk 
ben Zala vármegye folyó hó 14-iki közgyű
lésén előterjesztendő dispálil jelentés köz
egészségügyi részeben közölt s a folyó év 
első bal hónapjának születési, halálozási és 
ezekkel kapcsolatban a népességi szaporo
dást feltüntető adatok kevés után számítás
sal érdekes képét nyújtják az egyes járások 

is a kél rendezett tanácsú város népesedési 
mozgalmának. Ily számítás után látjuk, 
hogy egy-egy születés e»»k a perlaki járás
ban minden 11 élő egyénre, a novai járás
ban 42 egyénre, a Csáktornyái járásban 48 

!egyénre, a Idényéi járásban 44-re. a zala
egerszegi é> parsai járásokban 45-re, Nagy
kanizsa városban és a keszthelyi járásban
49- re, az alsölcudvai és sümegi járásban
50- re. a szenl-grölhi járásban 51-re, a 
lapolczai járásban 58-ra, a nagykanizsai 
járásban 54-re. Zalaegerszegen bb-ra T«*hát 
születés lekmli leben első helyen áll Perlak, 
utolsó sorban Zalaegerszeg. — Halálozás 
tekintetében egy-egy halott esik: az alsó 
lendvai járásban minden 108 élőre, az 
egerszegi járásban 88 élőre, Egerszegen 
82-re, a Csáktornyái járásban 80-ra, a novai 
járásban 78-ra. a gróthi járásban 77-re. a

I kanizsai és letenyei járásokban 74-re. a

sümegi járásban 71-re, a lapolczai és pacsai 
járásokban b7-re. a perlaki járásban 65-re, 
a keszthelyi járásban 68-ra s Nagykanizsán 
b2-re. Ha már most a halálozási arány az 
általános egészségügyi viszonyoknak volna 
a mutatója, úgy legjobbak az egészségügyi 
viszonyok az alsólendvai járásban s a leg
rosszabbak Nagykanizsán. A születési és 
halálozási adatok egybevetése után kapjuk 
az átlagos szaporodási. É szerint a novai 
járásban minden 89 élő egyén után, a 
Csáktornyái járásban 98 után, az alsólendvai 
járásban 9b után, a zalaegerszegi járásban 
98 után. a perlaki és letenyei járásban 
111 után, a pacsai járásban 188 után. a 
szent-gróthi járásban 147 után, a sümegi 
járásban lb7 után, Zalaegerszegen 181 után. 
a keszthelyi járásban 219 után, a kanizsai 
járásban 224 után. Nagykanizsán 238 után. 
s a lapolczai járásban 239 egyén után 
mutatkozik l — 1 szaporodás. Amint látható 
a Csáktornyái járás mindhárom szempont
ból a legiobb viszonyok között van. Szü
letés tekintetében a harmadik: halálozás 
tekintetében a negyedik s átlagos szaporodás 
szempontjából a második helyen áll.

Lopások Novak Ilona lelsőhideg- 
hegyi csavargónő. augusztus 2b-án. Vizinger 
István drávavásárhelyl lakostól 1 drb. zseb
órái lopott el. — Novák Ignácz ráczkanizsai 
lakos, Poszódi Ferenez végfalvi lakos liget- 
falvi malmából 1 zsák búzát lopott.

Lövöldöző bojtár Múlt hó 17-én 
délután b órakor Hóbor György zrinyifalvi 
gulyásbojlár és Nemecz József zrinyifalvi 
polgár beszélgetés közben erősebben össze
szólalkoztak. mikor is a bojtár fölfortyanásá- 
ban a zsebéből kivet (usztolylval Nemeczre 
tölt Szerencsére a golyó esik csekély sérü
lést okozott. A lövöldöző bojtári a dráva- 
hidi csendőr különítmény löljelentelte a 
bíróságnál.

— Napoleon es magyarság Napoleon 
világhódító lervében egy pillanatra szemel 
veletl Magyarországra is. Bécs követe. 
Andréossi tábornok értesült a magyar vi
szonyokról és elhatározta, hogy ellentétet 
támaszt a nemzet és királya közi. Tudta, 
mennyire szivén fekszik a magyarnak hazája 
függetlensége s ha nem csatlakoznak is 
hozzá, gyöngítheti a császárt azzal, hogy 
hizalinallauságol kell benne a magyarok 
iráni. 1809 május hó 15-én SchönbrUnböl 
juoclamati«»' bocsátolt ki a magyarokhoz. 
♦ Gyülekezzetek össze Bákos mezejére, régi 
Őseitek szokása szerint, tartsatok ott igaz 
Nemzeti gyűlési és adjátok tudtomra vég
zéseiteket.« De a magyar nemesség ellen
ségét látta a Iranczia revoluczióban. rette
gett a jobbágy-telszabadulástól és polgári 
egyenlőségtől, úgy, hogy semmiféle ígéret és 
kecsegtelés nem ludta volna Napoleon 
táborába csalni Ennyi volt Magyarország 
érintkezése Napóleonnal. Erről ir a Nagy 
Képes Világlörténel most megjeleni 193. 
füzete.

A 12 köteles nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal 
e kötél Írója is. Egy-egy gazdagon illuszl- 
ráll kölel ára díszes félbőr kötésben ltí ko
rona; füzetenként is kapható bO fillérjével 
Megjelen minden héten egy füzet. Kapható 
a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi In
tézd Részvénytársaság Búd ipest, Vili. Üllői
ül 18. sz.) s minden hazai könyvkereske
dés utján, havi részlelfizelésre is.

KpH őn Rzerkeutó :
« H A R G I T A I  I Ú Z S E F .

Kiadó ófl laptulaidono«:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



Vu Cakovcu 1903. 6-§a septerabra Broj 36.X X. teöaj.
Sve poáiljkese tiőué zadrZaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
íme, Margitai Jozefa urednika 

vu Cakovec.

Izd atelj stvo;
knjitara Fi sehe I Fi li por a, 
kam se predplate i obznane 

poöljaju.

M ED JIM U R JE
na horvat8kom i magjarskom jeziku izlazeci druztveni. znastveni i povuéljivi list za púk 

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 kor
Na Celvert leta . . 2 kor.

1‘ojeilini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodhe 
i fal raőunaju.

SluZbeni glasnik: »CakovaCke Sparkasse«. »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Cakovca«, i t. d.

Prestanak nedeljnoga posluvanja.
Od nedeljnaga posluvanja odredjenje, 

poljeg minislerialske najnovige naredbe ne- 
deljne posluvanosti prestanek pri nas au- 
gustuSa meseca 28. dana zapoCel se je. Ove 
naredbe strani vu krugu velikib obCinah 
jako za dobro spoznaju, i udovud se vidi 
to, da imádé takovih poslov. kője lak re- 
kuC radi potreboCah nili vu nedeljah nem- 
reju odhitili takovi sada neznaju, kaj su 
CineCi

Ravno zato to inislimo, da duZnost 
vCmimo kotaia naéega gledi velikih obCinah 
ako nedeljnoga posluvanja prestanka mini- 
slrialskih naredbah one iznimke mZe nazna- 
Cimo, koje se CakoveCkoga kotara sliSiju.

1
Vu nedelju preko celofta dneva more 

se delati takovo zanatno delo, koje se pod 
nikakov naCin nemre na stran deti:

1. Kod iloviCnih porcelanskih. majoliC- 
kih i kamenih posudah zanatnikov iliti 
meSterkih ljudih. ravno lakó kod vapna i 
rigla zanatnikov osim Zganja

2 Kod vinskih tergoveov pri rnagazi- 
nih i pivnicah doma pri hiZi polrebiti posli 
popravlanja posli

3. Kod octa pri spunjavanju i vrenja 
zanatm posli.

4. Kod vrtlarskoga zanatiCtva. pri po- 
vanju neobhodno polrebiti posel.

ö. Kod melinah mlenje.
H. Kod lasticnoga zanatiCtva, pri putru 

i mleki ko|a se bez kvara pod nikakov 
naöin na stran pustiti nemre.

7. Kod farbah Stampanju, i modrim 
malanju zvrSani oni posli. koji se na stran 
deti nikak nemreju.

8. Kod elektriCnih mestih polrebiti za- 
naliCki posli.

II.
Vu nedelju preko éitavoga dana zvr- 

SavajuCi zanatm posli, kajti puk ova vuZiva. 
dopuäCeno je:

a Od pernatih stvarih pitanje ili kr- 
jlrnenje vu svakim slu< aju.

b. na proSCenjah i na poboZnost skuj) 
spravljenib mestah, tak zvana proSöenska

idugovanja. как uapriiner molitvene knjige. 
Cisla voáCene sveCe i lako dalje slobudno 
proda vauje

c. sladiCarskih i licitarskih zanatnikov 
trguvanje.

d. ZivuCih slvarib go ui Iba i odposlanost 
radi posianosti. как na brzo tak i na ter- 
hernato poslanje iz kolodovora vzeti i na 
dotiCna mesta odposlati, na dal|e sva lakova 
dugovan|a. koja se moguCa j **sii sproZiti 
dimo od poslanje

e kod zanatiCtva slikarslva
I pri kupeli polrebiti posli
g novinah prodaja. i odnoSenje
h Zidovskoga kruha na vuzemski sve-

tek pripravlenje i prodaja.
i. leda delanja, prodaja. i od doliCnoga 

kolodvora na kolih spravlanje se dopuACa
j. kruh, pekovsko pecilo, mleko i sadn« 

jirodaja i к hiZi spravlanje ravno na takov
I naCin, как iz pekovskoga mihelja dopuSca 
se, nego koja vendar mihelja druZina ries* 

I meju zvrSavati.
k. kod Slamparije zanatmCtva, radi dr- 

Zavmh I poglavarskih tiskanicah, i drugo 
lakvo dugovanja nesmeju se zadrZati. nego 
takI odposlati se irnaju

I na orsackih senjmov dan, zanatniCka 
I tergovaCna prodaja, i to pako ne sannt 
na pijanu. nego vu celim varaSu ili budi 
obCini se dopuätja

m vu mestadavnici, oätvrijah, pivarah 
Zganice i vma prodaji, i kafanih zanatnikov 
ovdi se razumeva ako si gdo zapove, ili 
pako od ovih po navadi kakvu guder Jjest- 
vinu ili pilvinu moraju jiosluZiti.

n. lak zvano soda vode priredjenje 
prodaje I dimo poslanje.

о uaravskoga cvelja jirodaja.
111.

Vu takovih obCinah, koja od orsaCkoga 
hatara do 10 kilometrov bliZe ieZiju, j>ro- 
• laja do 5. vure poslje podne je dopuätjena. 
Naravski pri nas vu Megjimurju jedino samo 
od Stajerske strani hatar se razumeva. no 
pako od llorvalskoga orsaga strani hatar

Z А В А V А.

Sutraánje nebo.
Znanost negovori od toga, samo lan* 

tazija takaj samo popetava Nego vaui vu 
lihih selah gde drevi vekSu sencu Ciniju. 
gde sunce na dugSe razpreslira svoje trake, 
tamo ima takvih sreCnih ljudih. koji -veC 
videli jesu, kaj se nalazi vu nebu.

Vu takvoj krajmi. gde se jesam obr- 
nul, do sada nahadiali se jesu lakovi, kojim 
se veC. bilo otvorilo nebo Navadno stari 
ljudi jesu ovi, poátem i poboZni NemoguCe 
da bilo bi to. da bi lagali.

Ako bi samo po jednoj krajini bil ho- 
dil, njihovo vidjenje za nikaj nebi drZal 
Kajti jedan bedek stotinu vCim Nikaj se 
nemre lak dobro stvoriti как nikaj. I nikaj 
néma zgrabljiveáega na duftu, как nekaj Cud- 
novitoga I zvanrednoga.

Nego hodil jesem po dolnjoj i po gor- 
njoj domovine na^e zemljah, póznám i er- 
délyske strani takaj. Sve povsud druZil se 
jesem t*. pukum i svigde pripovedali jesu 
mein, da ovdi i onde takaj ima jednoga 
Cloveka, ah jedne zene, kojoj se veC bilo 
odprlo nebesko kraljestvo.

Na pokoli zatim toliко sam sí premis- 
Ijaval, da íz cCb* geograpfije ov orsag. poCel 
mi najbolje bivati na pameli. Kaj ima tamo, 
ka| delaju vu njem?

Gde samo mogulén bil jesem, svigde 
Ispominal se jesem, s onimi, koji vei' videli 
jes I nebo od nulra Po priliki íz osmimi 

itakovimi Ijiídmi sestal se jesem, koji na 
j isti on jeden naCin svedoCili jesu. da ist# 
оно nebo videli, tak videli jesu

Íz vekAe slrani na trojaCku nedelju vu 
zorju se olvori, nego ne vidi svaki Clovek. 
koji vaui je, samo vu svakim Ijetu jeden 
jedmi i lo van izebram

Po noCnun vremenu biva ova vidlivost.! 
Ako néma rnkakovoga vetra. Trave, od 
dreva listje se negibljeju Zemlja iz sebe 
mlaCnoga sojiota podava Kukéi nedavaju 
glasa, inti pako ptice ne letjeju Sume bez 
gibaii|a straZiju vse okolo na okolo.

Onda se na naglo odpre zvezdovito 
nebo, svellost se na brzo povekSa na táj 
naím, как da bi se nebeska nulrasnja stran 
doh spu?Cala. na velikem prostoru se videli 
mora.

Angelsko igran|e se Cuje к kojemu 
spodobneSega i vugodneSega eloveCansko 
vuhü joá nikad Culo ni je, céla narav se na-

p u in  a vtriiKUIII euunoviiosijum, vugouno 
pevanje tak se Önje как da bi odziv daval 
glasa. od drevja. rekah i peCinah.

Nuter pako vu nebu proSecija ide s 
lihun popevanjem Angeli nosiju zastave 
letajuó i s goto glavom idejű ljudi vu du- 
gun redu, med njinu sela ovoga nekoji 
póznám lakaj.

Nego sva ova samo jedne pol sekund 
minute trpe. Nit tak dugó ne. Samo ravno 
jedno jedino о ('ll о megnenje. pri kojih se 
Clovek zazabi od velike őudnovitosli i 
krasote

Nego ovo mje pravo, da se tak izleca 
zebrám, ar kaj Ы samo Zeb*l vu ovim Ire- 
nutku, za segurno sva bi njemu spunjena 
bila.

Koje gosjiodin Bog nato za vredne vCim 
da njirn joS kao Zivuíem pokaZe nutraSnje 
nebesko kraljestvo, njim takaj i podeli nekaj 
Kajli ovo je ravno lak, как ovdi doli рп 
zemelskih kraljevih more dobiti reda od 
svetoga Stefana maloga kriZa i joS к tómű 
barunsku Cast lakaj nego prositi treba.

Samo jedino tu je falinga, da se Clovek 
preseneti. prestraSi i neprosi nikaj. Nebo se 
Pako na naglom sklopi skupa i koner pos* 
tané vsemu.



Po takvirn naprimer vu Strigovi i Racka- 
niZi tftacuni po nedeljah do ft vure posljo 
podne odprti moreju ostati.

(dalje sledi)

Kaj jö novoga?

Prt*ko p e t d e s c i  f/ od inn  k u p e l n i  p o s t*
évarc Vilmos zagrebaéki Irgovec od 

1853. Ijeta neprestanoma svako leto je ku- 
pelni gost Rohfékih toplicah Od kupele 
ravnatelstvo je petdesetno njegovo doSastje 
s velikom paradom primilo, s kojoin prili- 
kom njega s jednim albumom nagradilo. 
Taj album Rohié—Sauerbrun okolicu vu 
sebi zadrZava. S ovom prilikom za jedno 
obavestimo, da Strosmayer biSkup lakaj 
vei 39 Ijet neprestajno kupelni gost je Ro- 
hiéa, takovih pako koji viSe od 20 Ijet 
toéno pohadjaju hasnovilo kupeliSée jako 
vnogo ima iz Magjarskoga orsaga.

P o p o v  s k i h  p o s p o d i é i i m  ii p r i p e é c n j v .
Iz Margittá zvanoga mesta telegrafiraju: 

Vu veliku strahotu i pomiluvanje nagnulo 
je ovdi. dvojih krasnih malih decah Molnár 
Mihalya valyokiauskoga retormaluSkoga popa 
kéerah samoubojstvo. L)ve puca sedemnajst 
IjetoSnja Juliska i petnajst IjetoSnja Ilonka 
öve dane vu svojoj sobici pred zrcalom 
preko srdca strelile jesu sebe. Pred samo- 
ubojstvorn puné od й а losti ö v e  dve mlade 
puné vu belinu se jesu ohlekle bile. Zatirn 
pako lista pisale svojemu ot(‘u, koj za ono 
vreme ravno vu susedslvu bil je.

— Naj dojdeju dimo dragi пай olec, 
kajli nebi hotelé, da bi se mrtvoga naSega 
tela prvlje gdo Uknul. neg dragi naS olec

— Po sluZkinji postaié jesu sveéeinku 
lista, koj vu dvojnosli beZi dimo Nego 
kéerke vei nisu bile vu Zivlenju. Béla op- 
rava vu vsamoj krvi. vu rukah pako tvrdo 
tiáéale jesu svoje mile matere sliku Rve 
pucc, od kojih lepole vu coloj Biharvar* 
megjiji spominali se j<su. joS vu delinskoj 
mladosti zgubile jesu svoje majke i od o-

noga vremena od svela zaprte, éisto vu sa
vóéi Civile jesu. Так sudiju da íz svojom 
maéuhom nisu se mogli podati i ovo je bil 
zrok samoubojstva takaj.

d ó i d  n n d b e r c c p  j ó s a m .
SiromaSki teZaéki élovek doSel je pro- 

Sastni tjeden na redarstvo. Vre na vuliénih 
vratih z^kriéi na redara:

— JoZef nadherceg jesam! Zakaj ne 
salutiraS! Redar nesreénoga éloveka odpelja 
к dokloru, gde se komedija opetovano po- 
novila. TeZak, od kojega se bilo zazvedilo, 
da se éteiner Gyula zove, svakiin se pos* 
vadil, koj se njemu do zemlje ш ponizil. 
Naravski, laki odpeljaii su njega vu blud- 
nicu. —

Veliki o p c . n j  vu  A lu r n m r o k s z i p c i u .
íz MarmaroSszigeta piseju, da je tani 

veliki ogenj naslal, koj je osemnajst hiZ, 
s gospodarstvenimi, stanji skupa na pepel 
obrnul Ogenj je vu varasu veliku strahotu 
zrokuval, kajti su to rnislili. da se ponovi 
1872. Ijeta bivSa nesreia. kad je za ono 
vreme pol varasa zgorelo

/z i n o s u  p i c i m  m is .
Decrecinski obavestink piSe, da Volafka 

Nándor tilulerani biSkup, kad je vu Nagy
váradom bil za kanonika. imát je jednoga 
po Sz. Janos zvanoga vernoga i marljivoga 
inoSa. Táj inoS je vei dvadeset i Cetiri Ije- 
loSnjak bil, I nije joS znal éitati. Volavka 
ravno jednőé do sluZbenoga posla dimo ide 
kad se seslane svojirn inoSom, koj íz novi- 
nali slove poéné pisáti. Volafka s pomilu- 
vanjem véli njemu:

— Kesno je vei ovo Janii!
InoSa oil. poiele su su suzili i.Volafki 

se na luliko stnilil deiko. da ga on poiel 
na znanost abecije vuiiti. Kakti odsIuZeni 
soldaini ilov(*k s prejcorednom velikom 
marljivosljiim poine se vuiiti i za sédéin 
Ijet pribavi sí dotiina svedoiba i outer 
slupi vu lemesvarski seiinnariurn. Volafka 
je od onoga vremena vu Debrecin doSel i 
spozabil s<* lakaj iz svojega 11 égd a $ njega 
inoSa. od kojega sad ne davna lista dobi,

vu kojem s velikim veseljern njemu piSe, 
da je plebaniju dobil, jedina Zelja njemu je 
la, da Volafka biSkup bi ga vpelal vu nju. 
BiSkup bude zvrSil njegovu Zelju.

Vu m e d e n i b  I J edn lb .
Íz SeregélyeSa brzojaviju. Veis Filip 

jako bogati Seregelyski zemeljski gospon 
samoubojnik je postal. Veis pred nekulikimi 
ijetmi vu BudapeStu se nastanil, gde se 
spoznal s jednoin siromaSkom Ijepom pu- 
com, koju si iz svojom sédom glavom z r  
tuvaruSicu bil vzel. Pred tremi tjedni prije 
toga vu BudapeStu bilo je njihovo zdavanje. 
Veis vu Seregéiyesu jako lepu hiZu dal je 
zezidati. Как se vidi, blaZeno sprevodili jesu 
medene Ijedne. Nego proSastnu nedelju se 
Veis zapre vu svoju hiZu, vu sluha se streli 
i na jedenkrat vumre. Kaj ga bilo leutaló 
na ovo straSno odluienje, neznaju.

K a x b o j s t v o .
ProSastog meseca med 2í. i 26. dana 

v noii Cakoveékoga varaSu serdine pijaca 
Zozoli zvanoj hiZi Veisz Martona zlatno i 
sreberno dugovanje prodavajuiega Slacuna 
do sad nepoznati razbojstvo jesu viinili 
Razbojniki jós pri iasu jesu se potegnuli 
vu dvor, gde se lehko bili skrili dot ias, 
dók je pri hiZi mir nastal. Как se vidi, niti 
s tim si nisu jako glavu trli, kajti ravno 
öve noii lak rekui svaku vuru van i ou
ter hodili. om vendar bez svaké smutnje 
zvrftavali su svo|e delo. Od dvora strani 
jeden s Zeleznimi tábláim naiinjeni obiok 
stoji na slacunu. preko ovoga hoteli se jesu 
potegnuli. belezne table do ista jesu odprli. 
ali na njeni bivSe Zelezue galre nisu bili 
iiioguii odstranili. Pollin anda stenu jesu 
predrli na tuliko, da po onoj luknji iisto 
lahko potegnuli se inogel jeden ólovek. Ne
go как se vidi. nekaj bilo ili |e ipák moglo 
uznemirili vu posluvanju, J kajti koma do 
200 Korun vrednosti od zlalog i srebernog 
dugovanja viSe sobom odnesli nisu, da paie 
kod razbijanja stene jednu Zeleznu gletvu 
s jedniui zamazamm rubcom skupa vu $ta- 
cunu oslaviti jesu. Da gdo je bil, ali gdo 
su bili ovi prevzelni razbojniki. inkák nisu

Nekaj iudnovitoga, da samo muZi ili 
polodelavski ljudi vidiju nebo Ar najmre 
gospodski ilovek neveruje zevsema vu njem, 
navii se iz onih neareinih knpgah, da nje-j 
gov nebeski orsag vu svoje drage o iiuh1 
stoji, i tim si anda lehko more pomofii. da 
nju viöekrat moguien je videli vu céloj pa- 
radi Nego istinski pravi nebeski orsag |e t 
samo za poboZni i prossti púk odredjen. 
Tamo, как se vidi. gospon nemore dospeli 
Как prireije véli, da gospon je i vu peklu 
takaj gospon. iz toga od sebe sledi, da tamo 
dojli nemre, da njega tani nepoznaju. Me- 
dju néha videiemi. s kojemi se ja spominal 
jesem, najvifte njih lak véli. mogli bi oni 
povedali jo§ vise tóga takaj. nego vu skrov- 
nosli moraju drZati svoja vidjenja. ar ako 
bi se uvadili. nikad viée nebi videli — 
néha, ovak pako joS kada moguCi budu 
videti.

Nekaj osobiloga bilo medju oslalenn* 
slara Corba Agnaö zvana, koja svoju óerku 
vu Gömör zvanom mestu je udala. vnogo 
hodila je к svojemu zetu izvanreda rada 
imala je svojega vnukeca Gjureka. kojega. 
kad kada sobum donesla po lein i tamo je

Gjureka. i bil se jesam takaj Intal Znjim za 
ono vreme. Na veke hil |e on jakSi i hitil 
me na zemlju

Priliína slarica hila |e AgneS Zeuska i 
vu velikim poslenjii drZali su nju radi pa- 
metnoga govorenja i poStenoga zadrZavanja 
Niti jedne inakul léé zloéestoCe nise moglo 
od nje reéi Takva Zena knkti jeden viciö- 
pan bila je  vu onoj okolici, med ostalemi 
Zenami. ista gospoda bTovi su takaj bili 
prosili za navuke od nije

Na jedno trojaéko julro po selu tóga 
glasa je razSirivala starica AgneZ, da po 
nőéi kad je Zedna posta la, ide van к zden- 
cu I vidi nebo odprlo.

Veruvali i nisu veruvali. как je vre 
navadno na пека) lakovoga, nego она je 
podjedno s prisegom potvrdjavala.

Videla jesam. slokrat moguéa jesam 
posvedoéiti, da nisaiii senjala. Nagy Gergelj 
je takaj tamo bil na proSeciji svojom äepa- 
vom nogoni. Rokopn пай gospodin р1еЬапий 
je lakaj lam bil. nego ui pod baldachinum, 
samo vu navadnoj svojoj opravi. Da paée, 
neg ovdi prepadnem na ovom mestu, ako 
nije istina, da i svojega inaloga vnukeca 
lakaj videla jesem. Crleuoga lajbeca nnal 

na sebi, s plavim pantlekom Zkrljaka i

ravno one éiZme, kője sam ja njemu data 
delati proäaslne jeseni, kad je zadnjikral 
oviid hodil. SiromaSki moj mali vnukec как 
je koracal, — как da bi ga sada taka| 
vidi».

— lm vas mali Gjurek Zive joft, tak 
nemre biti vu nebesi

— Bog zaéuvaj, da bi tarn bil, . .
zavapi slarica i poéné se plakati. . da bi 
tarn bil, JOй veil na tn. odonut ja (l)ega nebi 
mogla vifte mgdar donesti nazad.

Ovo se vam samo tak vidilo, AgneA 
stanca, véli njoj moj navuéitelj.

— Ne, nisam senjala. Pri zdencu stala 
jesem I ravno vedro potegnem gori. kad se 
ovo éudnovito vidjenje pojavilo. Im more 
bili, da nije istina, ja samo spoznajem, co- 
prnasla nigdar nisam bila, — Bogu, dobro 
znam ja ovo, da njegova menjZa skrb je 
vekäa od onoga, как da bi meni nebeeke 
svoje hiZe zdrZavanja miloZéu pokazival, — 
da paée hvala budi Bogu i moj mali vnu
kec lakaj joSée vu Zivlenju biva, — kaj 
pako joS naj i naj nevem vaneSe je, Bog mi 
ne vzemi za grell, da velun, tarn videla je
sein vu nebesKi proZeciji pokojnoga Могей 
Zidova krémara lakaj, vu njegovih ропойе- 
uih pisa ni h hlaéah vu äabterskoj kapici, ovo

drkal s drogom lolskom decom t»o пайет 
selu. Ja sam takaj poznal jeseni maloga je



s av
moguői znati. Med malterom na papír na I podsudca imenuval i njega na sluZhovanjel Véé ga pózna.
pisanu naéli jesu jednu svedoébu, ^ ° JU je- vu Cakoveo к kotarskomu uredu odredil. 1 Gospon: Sí premisli Paulika denes sam
den Lövinger zvani iz Vara glaZami trgovec Lj ^esel zajcov strelil!
dal je nekakvomu Müller Bela zvanomu | Gospa: To nemre biti, irn si зато  pel
malarskomu i zlatarskomu detióu, koj do N ekaj Zil к ra te  к  Сан. ranjéki od nesel z doma!
niajuáa zadnjega kod njega je delal. Sumla
najvekéa na ovoga malarskoga detiéa vpala Vu krémi.
je, za njega do sada m znati, gde se na- 1 a rkzec,rp acu Kralkoga pogleda gospon viée minut
hadja. Vu Cakovcu takov detié éisto перо- Gospon: Naj mi poveju gospon lurer, rQva yu :u|lj a 0|1(ja f)ak ()reg0vorr 
znat je. Iz Vaca na pitanje odgovor doblen как su vendar mogli ovoga maloga éoveka Hej keiner» Kaj splavava tu vu moji 
je, na jeden Müller zvani detió do majuSa za soldata zeti? j uhj? Se’ mi vidi как da hi mié bill
zadnjega do ista tamo delal je, odonut onda Fürer: Kakáega maloga? — im je té Keiner: Je kaj nevidile, kaj je Io vas 
otiéel, nego karro to nije znal povedati,; uajyekéi vol vu celi kompaniji nos. —
samo tuliko zneju od njega, da se vu Bu-| ^(, ^ ■ naßocjj|
dapeétu narodil i éeterdeset letoénjak je Balje nezna brojiti.
Zandarstvo se pobrmulo о tom, da ako bi Í Stara irajla: Kuliko si star, sinek? Ka| ,mate za ob<;dr> ,
vu VaraZdinu, Zagrebu, KaniZi, ali budi í Deéec: Pél let sem minul. Keiner: (kojemu je malo predi krémar
Gracu gdo takova pokradjena dugovanja. c lara frajiH. ve oak novcé kuliko ^on povedal) 1 ve 0,10 kak p0 navadi: mr* 
trail nek prirneju njega. Spomenka vrednoj ЬЫГ ^  N°* "  P “ P°V ̂  kU k Juha, trdo meso. s.rovi melépeiz topic 
da ti isti razbojniki i vu tíernyak Karolja !sam slara ia | pivo. ili delano vino!
étacun takaj hoteli su nad obiok od dvora Beéec. Je, to neznarn. kaj ti ja sarnoj Dohra nlaéa
strani nuter iti. Nego ovdi, как se vidi, nisuido £p»erfleset znam brojiti.
mogli nikaj vóiniti, valda nisu véé imal j Dober aoetit Í (*osPon: Nesite toga lista kam je atre-
dosta vremena. jsiran.

i Picék: Samo jede sused naée cvirke, Briltrager: Odgovor neznam, negojednu
Jubileum  j im se za éas ak i ónak zasmrdiju, onda éusku svikak. —

Vu Mikéavaru proéastnoga meseca 25 je lak rnoram psu dali , ,
dana obdrZavali su svecanost Veliéaslnoga i * k ,,u S0 0111
Gospodina Schadl létvana plebanuéa njego- Zakaj se placed Franca: Pak zakaj si ne zadovoljna
voga sveéeniékoga posluvanja 2o. godiénicu. Pred jednom hiZom. gde je gostuvanje J svojim mestom?
Posle svete meée к tari ovoj spadajuée nje* bilo, na vés glas ruéi Miékee. Kaj ti je? — Mara. Kajti je dalko od kásámé, 
gove ovCice ékolskom mladeZom skupa o- zakaj se plaées? — pita ga jen gospon. . r
кчР"1 ** bili, srdaínim pozdravlenjem póz- Miskec. A kak 8(. „..j |lhlkal. da vidlmj  ," V," C1-
dravil; su njihovoga dragoga duhovnoga k>. je nulrj p|)n slo| doh).a paU j a | InoS: (dob.-*, z pivoice) Majalrovú-a
pasbra niti j en fH|aóek .leinrnn pojesli, lak sam I hod,e ,néko* ^sponmajsler je s prve Stenge

\  mije ni äietu/ßlinl 8jl _ | doli opal v pivnicu s dvema litri vma!
%T , , , , . . Vn hvmi Majslrovica: Kaj se rezlejalo vino?Nekuliko komadov od jedne korune vu Kumi , ’ J , , ,, , . / .. Inoé: Kaj bi se rezle alo, <i i je vec vu

vrednosti Sterr.plinov pred éakoveékom va- Lokanec Bomiter: Hej, éujeá Móric! — majslrovim ZHiidcu bilo 
raékom hiZom vu minuCem tjednu bilo je ako bi ona sva voda. s kojum si ti vino
nadjeno. Koj bude moguéen dokazati, da krstil. tebi na glavu curela. ti bi véé zdav- 1 Velika riba.
su njegovi neg se glasi. т а  svetec postal. 1 , ,. , ,J n j r j Gost: Keiner hodte da sun, vi sie т о т

tmenuvn njfe Na| vgune. j samo juhu donesli. a ja sam si i ribu za-

Mraoivié lvana virovitiéke varmedjije Miska: <k susedu) No Bonjkac ako P° U Keiner lm je riba v juhi 
Podsudca dr Jankovich László grot Zala- vgune«. kuliko je moja soprsnica ovu nof (; os|. ||od, zbogom' Vei ,lesel nunut
varmedjije supremuSkomu« je za faslnoga sprasila sv, devel pajcekov t, Senium. -  vordaln juhu. ,,ak „ajU, a ,a

“  ”  bogim* пешаш vremena tu pol vure s in ré
pák ipák nemoguée, da i njega nuh-r pri- da stanca AgneS za segurno nije znala zajlóm őekati! 
mili bi. opravu. Bakle vu takove tele vidjenjah ima j

— I na ovo se jóé nasmijala bila l a - riekaj izvanrednoga takaj. kaj je ist т а  I ° л< 11 ( f , Ĵ dalo.
kaj Agneé stanca. kaj j()$ sled,‘̂  i^vo. kad j** GjureKa lamo vm ^ena: (si zdehne) Oh boze all sam

— Nego tak na tretji dan как da bi dila. on je tarn bil. da paC**. tamo vidila je ! trudna! Benes sam opel cell dán éivala
strela bila puknula, dojde ^las iz Gömöra, Mozed Zidova takaj on takaj je lamo bil. MuZ: A. im je to ne tak tcZko dclo
da je mall Gjurek vumerl pred trojaki onu |z svega ovoga dakle kaj sledi: Ovo da zi- pnjatel) im je ove dneve rekel. da je
subotu. dovi svikam moreju dospeti, juéée i vu ne- éivanp* Zenam ran tuliko. как nam muZom

— Vidjenje, izpripeöenjem takove skop- besk' orsa8 taka|. luckanjt
éenosti Zelju pobudi vü menj, kad su me- Xu ,ak nakaJ » aS VUP"U SVa ova X 1 , ,  . 2,M,aL: Nof ? ‘lda ,ia' ,u su ll btelekove 
ne za ono vreme vu dojduée jeseni vu n- i f ° ;  d a  najboije je dakle do,na bil. vu svo- hl асе, рак zafuékaj mu gor. jedno éel.n
maszombatsku ékolu peljali, postali jesmo. *°j md°j domov'ni ^aj*' ovdi vre znamo.
vu tak zvanim selu Oégjambi, da od neg- kak s^jimo. 1 napokon kaj sledi íz svega j Zagovor
daénjega svojega pa|daéa zazvedavam kod Summa summarum novo, Irsimo se du-, Prek jedne vode jo moral pregaziti
njegovih roditeljov. Z0*' zivlenJH hiti. da ovdi morém., ostati. cigan

— Во ista, onoga siromaka к sebi je  ̂ ako êU',no dugó Ziveti, budi,no Boga bol Kada nulri slupi i vidi, da je hajdi
vzel gospodm Bog, véli njegova mali Zalost- P°h°Zni î poétujino naé ga otca, i globuka, ovak si zdehne:
nim srdcem. uasu mater i lakó dalje J'*li sí in»* razme Oh sveti Mihály arkangjel. pornori mi

— Ipák vas prosim, jeli da nebi mogli ,noí 8'nek  ̂ ÍJa li tak debelu éveéu kupim как je moja
meui povedati, как je bii pokopani? Vu ka- âk ^ovor,l moJ navuédelj ltjain dojruka! — Ba dojde do srdinjavke, optd vei, 
kovoj opravi? В i mászom bate, ja pako ne prestajno nebo |§(*0 debleéu как je moja noga!

— Crlen?ga lajbeca zeéil je njemu na Jesem* ^ekajuéi, как Cekam p<» zvez- A gda véé je prek doéel onda ovak
brzoma sabol, как je moguCen bil i s mudro dov'b  ̂ •méih vié<‘kral sada takaj. kaj pa к zdehne:
pantliCkim novim ékrljakom sjkupa poko- ako SP 0(̂ Pn* 1 V4<p*l bilde,n jóé jedenkrat, Ah preéveti Mihalj, búé ti zadovolpm
pali jesmo siroéeka. moje -taré dobrc poziiance. i stak debélom, как je moj prst, éamo ve

— Ravno tak. как ga njegova stara Bobro mi óini znati pokehdob . se sta-, ne ,ja gpraVim barke!
majka videla vu proéeciji. ra,n’ da »е8П ne^di* 1 drt skupa j psu | H r u só c z y  Elek

— Zaéudjeni jesmo gledali skupa s M ikszáth Kálm án
mojirn navuóiteljom, koj se srdil po putu i I ^
как je navaden bil, raztolnaCuje meni: i ------ j Odgovorni urednik:

— Cisto т е  zmeéalo ovo dugovanje!! M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Nego gledimo saino, kaj sledi iz toga? Ovo,' ' __ _



Hirdetések
felvétetnek lapunk kia- 

dóhivatalában.

3500/tkv. sz. 903.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. j bíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. 
Kemény Fülöp ügyvéd, perlaki lakos mint 
Bednyács István hagyatéka (képviselve 
Bednyács Károly örökös altul) részére a 
Csáktornyái kir járásbíróság által kirendelt 
ügygondnoknak Gulmann József alsólendvai 
lakos vhajtást szenvedett elleni vhajtási ügyé-i 
ben a kérelem következtében a kielégítési1 
árverés 57 к. НО f. tőke. 26 к 80 f. hátra
lékos perbeli 10 к 40 f. végrehajtási kérel
mi 32 k. 34 f. foganatosilási. I 1 к 25 f. 
folytatólagos végrehajtási 17 к 20 f. első 
árverési kérelmi 17 к 20 f.. előbbi 10 k., 
jelenlegi és még felmerülendő költségek i 
kielégítése végett az időközben fizetett 50 к I 
leszámításával a végrehajtási törv 14í és 
146. §-a értelmében elrendeltetvén a nagy
kanizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái 
kir jbiróság területén levő drávavásarhelyi 
1815 tkv. 151 hrsz. а. H8H négyzetől terü
letű belsőségnek és 2 házszám alatti ház
nak végrehajtást szenvedettet illető 3 8 
része 1328 к 50 I becsárban, továbbá a 
drávavásárhelyi 415 tkv. 919/a hrsz a. 
szántóföld, dolics zavertjében 75H négyzetől 
területű Ю4 к becsárban, а 764 Ikv 
921/b hfsz. а. H44 négyzetől területű szán
tóföld zavertjében 100 k. becsárban i vég
rehajtási törv 15H $-a értelmében egészben 
és a 2 sz. tkvben felveti legelő és erdő 
illetménynek végrehajtást szenvedettet di**ló 
1/8 része 105 k. becsárban

1903. évi szeptember bó 25-ik napjan d. e. 10 órakor 
drávavásárhelyi községházánál dr Kemény 
Fülöp ügyvéd vagy helyettese közbenjöltével 
megtartandó árverésen eladatni fog.

Megjegyeztetik, hogy ezen árveréssel a 
drávavásárhelyi 1815 Ikv hrsz a. ingatlan 
G. 2. 5. 17 sz a. 415 tkvi. C 2 3. sor. 
a 764 Ikv. C. 2. 3. sor özv Bed Kárólyné 
szül. Schneider Erzsébet javára bekebelezett 
szolgalmi jog ezen árveréssel nem érintetik, 
amennyiben pedig ezen ingatlanok a szol
galmi jog fentartásával és pedig 181 о Ikv 
151 hrsz a. ingatlan 1800 к a 41o tkv 
919 9 hrsz 150 к. a 764 Ikv 921 h hrsz. 
150 k.-t el nem adatnának az árverés jog- 
hatálytalaná vállik és a fenti ingatlanok 
a szolgalmi jog fentartása nélkül azonnal 
újabban eladatni fognak

Kikiállási ár a lentebb kitett becsár
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 

az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál
tási ár 10 °/0-át bánatpénz fejében letenni 
és pedig 132 к 85 f. 10 к 10 1. 10 к. oO t.

Vevő köteles a vételári három egyenlő 
részletben, még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 30 nap alatt, 
a harmadikat ugyanattól 45 nap alatt, min
den egyes részlet után az árverés napjától 
számítandó 5° 0 kamattal együtt az árverési 
feltételekben meghatározóit helyen es módo
zatok szerint

Csáktornya. 1903. alig. 2ö o!9
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Egy csésze jó tea kedvelője mindig csak

I N D B A  T E Á T
kér mely Kína, India és Ceylon legfinomabb teá
inak keveréke. Valódi osakie eredeti csomagolásban. 

Főraktár:

Mráz Testvérek
Csáktornya. o27 1—30

3655 sz. tk. 903

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ható 

ság közhírré teszi, hogy dr. Kemény Fülöp 
ügyvéd perlaki lakósnak, Vadla Györgyné 
szül. Jurcsesz Maria hodosáni lakós elleni 
vhajtási ügyében 32 к löké. 1 l k. 30 f 
eddigi és 11 k. 10 I. árverési kérvénye 
költség kielégítése végeit a nagykanizsai 
kir törvényszék és a perlaki kir. jbiróság 
lerületén fekvő, a hodosáni 321 sz tjkvben 
f  1469/1 hrsz. ingatlannak Jurcsecz Mária 
Vadla Györgyné nevén álló tele részé 
Purics Menybéri haszonélvezeti jogainak 
fenlartásával 243 к u. a tjkvben 1469/4 
hrsz. ingatlannak Jurcsecz Mária Vadla 
Györgyné nevén álló fele része Purics 
Menyhért haszonélvezeti jogainak fenntar
tásával 459 k, u. o. 867 sz Ijkvben felveti 
618/a hrsz ingatlan a vhaji törv 156 §-a 
alapján egészben Purics Menyhért haszon- 
élvezeti jogának lenntarlásáva! 14 к . u a 
tjkvben felvett 713 hrsz ingatlan a vhajt. 
törv. 156 §-a alapján egészben 144 к ki 
kiállási árban, mint becsárban az

1903. évi szeptember hó 30 napján d. e. 10 órakor 
Hódosán községházánál végrehajtó ügyvéd 
vagy helyettese közhenjöltével megtartandó 
árverésen eladalni fog

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti 
kikiáltási ár 10%-a bánatpénz fejében 
letenni.

4093. szám tkvi 1903
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy a kir kincstárnak, 
és csatlakozott társai. Kohn Gáspár. Marczi- 
nvás Mihály, az alsó muraközi takarék- 
pénztár, dr Kemény Fülöp, Graner test
vérek. Hoffmann Béla, Hlalkó János. Hosen- 
feld Alajos. Muraközi takarékpénztár, özv 
Hirschlcr Jakabné, Frank Miksa, Mikecz 
Lukács, Habus Mátyás és Pláftarics Iván 
végrehajlatóknak, Fischl Sándor murakirályi 
lakos elleni vhajtási ügyéhen 634 к 86 f 
töke, ennek 1901 évi május 8. napjától 
járó 5°/0 kamatai 31 к 06 I . eddigi 130 k. 
65 f. árverési kérvényi költség valamint 
10000 k.. 298 к 70 f. 360 k. 300 k . 
900 k. 460 k. 417 k. 46 f. 373 к 98 I, 
280 к, 200 к. 700 к. 290 к, 460 к és 
868 к tőkék és járulékaik kielégítése vé
geit a nagykanizsai kir ívszék s a perlaki 
kir jbiróság területén fekvő a murakirályi 
101Í sz. tjkvben felvett 1918 hrsz ingatlan 
124 к 1411 sz. Ijkvben felvett 100 hrsz 
ingatlan 1440 к kikiáltási árban, mint 
becsárban az

1903 évi október hó 6-an d e. 10 órakor
Murakirály községházánál dr. Tuholy Gyula 
Schvarcz Adolf. Csesznák József, dr Ke
mény Fülöp. Wollák Rezső, dr Schwarcz

Zsigmond, dr Rotscbild Jakab, dr Tamás 
János, Ziikál Henrik s dr Berzsenyi Gerő 
ügyvédek vagy helyetteseik közbejöttével 
megtartandó árverésen eladalni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fennti kikiál
tási ár 10-át hánatpénz fejében letenni kö
telesek.

Perlakon. 1903. juuius 19-én 528

3201 sz tk 903

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tk vi ható

ság közhírré teszi, hogy az Alsó-Muraközi 
takarékpénztár r. t.-nak. Varga Anna férj. 
Szemecz Györgyné perlaki lakós elleni 
vhajtási ügyében 642 к töke. ennek 1900 
évi szeptember 24 napjától járó 6°/0 ka- 
malai V,°/0 váltódij, 6 к 16 I óvási, 83 k. 
60 f. előbbi, 81 k. 60 f perbeli s 25 к 30 Г 
végrehajtási kérelmi eddigi úgy 15 k. 80 I 
árverési kérvényt költség kielégítése végett 
a nagykanizsai kir törvényszék s a perlaki 
kir jbiróság lerületén fekvő a perlaki 1466 
sz ijkvben felveti f 3730 hrsz ingatlannak 
Varga Anna férj Szemecz Györgyné nevén 
álló le|e része 677 к. u a tjkvben f  3751 
hrsz ingatlana vhajt. törv 156 §-a alapján 
egészben 360 к kikiállási árban, mint 
becsárban az

1903. évi október hó 1 napjan d. e. 10 órakor
a kir. jbiróság mini tk vi hatóság helyiségé
ben Dr Kemény Fülöp ügyvéd vagy helyet
tese közbenjöllével megtartandó árverésen 
eladalni fog

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előli, a fenti kiki
áltási ár 10 %-a hánatpénz lejében letenni 
kötelesek

Perlakon, 1903 május 4 518

3100 tk. 903.
I Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir jbiróság mint tk vi 
hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái 
takarékpénztár végrehajtatnak Jagecz Bá- 
I ín Iné szül Tkalcsecz Ilona batváni lakós 
elleni végrehajtási ügyében a kérelem kö
vetkeztében a kieligifési árverés 100 K. 44 f. 
tőke, ennek és pedig 48 K. után 1902 évi 
márczius hó 1 tol járó 48 K. után 1902 
óvi szeptember l-től járó 8 % kamatai 24 
kor 90 f per 14 kor. 40 f. végrehajtás ké
relmi 16 К jelenlegi és még felmerülendő 
költségek; mégis a 299 Ik. 903. sz. a. vég
zéssel csatlakozódnak kimondott Muraközi 
takarékpénztárnak 24 K. Zakál Henriknek 
22 К 73 f. Muraközi takarék pénztárnak 76 
kor. töke és járulékai kielégitlse végeit a 
végrh. törv 144—146 §-ai értelmében el
rendeltetvén. a nagykanizsai kir. törvény
szék és a Csáktornyái kir jbiróság terüle
tén jevő a Csáktornyái 287 Ik 790 hrsz. 1 
H 9 □  öl területű szántóföld 821 kor. ki
kiáltási árban, 492 hrsz 257 □  öl terül, 
belsőség, kert, 7. népsorsz. házzal 1440 К 
924 hrsz. 270 □  öl területű rét 70 K. 995 
hrsz. 281 П öl területü rét 67 К és 996 
hrsz a. 1058 G öl lerülelü szánló 266 К 
kikiáltási árban

1903. évi szeptember hó 28-án délelőtt 10 ónkor
a Csáktornyá i  k i r  jbiróság tk vi hatóságánál 

végrehajtatók s illetve Wollák Rezső 
ügyvéd vagy helyettese közhenjöltével meg
tartandó nyilvános árverésen eladalni fog.

Kikiáltási ár a lenntebb kitett becsár 
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10% 
készpénzben vagy ovadékképes papírban a 
iküldő kezéhez letenni, és pedig 82 к 10 f 
114 к 7 к 20 f 6 к 70 f. 26 к. 60 fill 

Kir jbiróság mint tkvi hatóság. 
Csáktornya. 1902. julius 17. 522

3101 Ik 1908. 3588 Ik 903
I. Árverési hirdetmény. Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir jbiróság mint tkvi ha- A perlaki kir jbiróság. mint tkv. ható- 
, lóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái súg közhírré teszi, hogy Bayer Samu ke- 
takarékpénztár végrehajtatnak. Maródi Vin- reskedő Csáktornyái lakosnak és dr. Tamás 
ezéné szül. Horváth Borbála farkashegyi János ügyvéd perlaki lakosnak Gudlin Má- 
lakós elleni végrehajtási ügyétien a kérelem tyás Csáktornyái lakos elleni vhajtási ügyé 
következtében a kíelégitési árverés 500 kor ben 34 kor 80 f töke ennek 1896. évi 
tőke. annak 1902 évi május hó 13-tól márczius t-ső napjától járó 6% kamatai
járó 6% kamatai, 7 к 36 f óvas 7$% vál- 47 kor. 50 fill perbeli 8 к 40 f. végrehaj
tódj. 33 к 65 I per. 21 к 75 f. végrh tás kérelmi eddigi 13 kor. 30 f. árverési 
törv. 144 és 146 íjai értelmében elrendel- kérvényi költség valamint 130 kor. tőke, 
telvén, a nagykanizsai kir. törv. és a csak- ennek I960, deczember 22-től 8 százalék 
tornyai kir. jbiróság területén lévő IV hegy- kamatai s 43 kor. 74 f költségek kielégi- 
kerüleli 284 tk 539 hrsz. a. 1 hold 1335 tése végei! a nagykanizsai kir. törvényszék, 
□-öl területű szőlő 576 k. 542 hrsz. a a perlaki kir. jbiróság területén fekvő a 
1424 П-öl lerülelü belsőség, szőlő, gyümöl- muracsányi 140 sztjkvben felv. f  2036 
esöcs. szántó 22 népsorsz a házzal 980 к hrsz. ing. 42 kor., 2055 hrsz. ing. 22 kor.. 
а IV hegykerületi 289 Ik. 513 hrsz a. 2058 hrsz. ing. 21 kor. 3J76/C hrsz. ing 
812 -öl lerülelü szőlő, szántó ; z utóbbi 279 kor., a 228 szljkvben felv. 3339 hrsz.
a végr. lörv. 156 §-a értelmében 104 k. és 185 népsorsz. ház udvarbér és kerluek
а IV hegykerüleli 290 Ik 241 hrsz a. Gudlin Mátyás nevén álló 7• része 423 k, 
3 hold II D-öl lerülelü belsőség, erdő, | N9 közös legelő és erdő illeiménynek 
szántó 53 n ‘psorszáimi házból végrehajtást Gudlin Mátyás nevén álló 7« része l к 50 f.

Iszenvedettel illető 74 része 296 к кikiái- 571/c hrsz ingatlan 28 к kikiáltási árban.
I tási árban mint becsárban az

1903. e ii szept. M  29. napjan délelő tt 10 órakor ш  éf| „  l t | ) u  t  , ,
а IV hegykerület községházánál Wollák

j Rezső ügyvéd vagy helyettesének közben- Muracsány községházánál dr tamás Jáfws 
'jöttével meizUrlHiKlö nyilvános árverésen1 perlaki ügyvé.l v*«y helyetlese köri*iij«té- 
eladatni log. vei megtartandó árverésen eladatni log.

Az árverezni szándékozók tartoznak a Venni szándékozók figyel meztelpek, 
becsár 10-%át készpénzben, vagy óvadék- hogy az árverés megkezdése előtt a lenti 
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni kikiáltási ár 10%-ál bánatpénz fejében 
és pedig 57 k. 60 f., 98 k. 40 f, 29 k. 60 í. letenni kötelesek.

Csáktornya. 1903. julius 17 523, Perlakon. 1903. május 26, 521.
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Melléklet a «Muraköz« 1903. évi szeptember 6-iki (36.) számához.

G abona á r a  A . t 'lenn 2. it к ti.

8247 íkv 1908

I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság mini Ikvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Poje Balázs 
Mridói lakosnak, kiskorú Puklavecz Dorottya 
képviseletében. Szmolkovils Magdolna térj 
Lyubi Alajosi é t. és I gyám gihinscsáki 
lakos elleni közösség megszüntetés«1 iránti 
ügyében a nagykanizsai kir törvényszéknek 
1908. évi junius hó 18 8288 /p. 1908
sz. a. jogerős Ítélete alapján, végrehajtási 
árverés hatályával bíró nyilvános árverés 
az 576/lk. 1908 számú perfel jegyzés rang
sorozatában elrendeltetvén, a nagykanizsai 
kir. törvényszék és a Csáktornyá i  k i r  jbiró- 
ság területén levő III. hegykerületi 272 tk 
172 hrsz a 2 h. 248 négyzetül területű 
gyümölcsös, erdő. szántó és szőlő 495 kor. 
kikiáltási árban, ugyanitt 191 lirsz а. I h 
98 négyzetöl területű gyümölcsös. ->zőlö és 
erdő H népsor sz a házzal s tartozékaival 
2488 korona kikiáltási árban

1903. évi október hó 5-én délelőtt 10 órakor
a III. hegykerületi községházánál Wollak 
Bezső ügyvéd vagy helyettese közbenjöt- 
lével megtartandó nyilvános árverésen H- 
adatin fog.

Kikiáltási ár а Ieniicbh kiü lt hersár
Árv« rezni szándékozok tartoznak a 

becsár 10° 0-át készpénzben vagy óvadék- 
képes papírban a kiküldött k< zehez leli nni 
és pedig 49 k. 50 t. 248 k. 80 t

K e il-la k k
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára

Ke i l -  féle viasz-kenőcs kemény padló számára 
Ke i l  léle fehér »Glasur« fénvmáz 15 kr 
Ke M-  léle arauy-lényrnáz képkereteknek 20 kr 

500 8 - S Ke i l  féle szalmakalap-festék minden szintien.

Mindenkor kaptiatók

HEINRICH MIKSA czégnél Csáktornyán.

Fényképészeti műterem. 0 
0 0

Van '/tTPiiosám a n. r közönség li ludoinasárt adni. hoxy li.dv- 0  
t.en a perlaki ulezai Horváth Balázs-léle házban (az uj járásbirósági épület 
közelében) egv ;i mai kor igényeinek megfelelően teljesen felszerelt

©

fényképészeti műtermet §
n v I I о I I a m 0

Mim nneinü képet (.iquarell. platni, em.nl. bromezüsl) b á r m i l y  0  
n a g y s á g b a n ,  igyszmien n a g y í t á s o k a t  tt le f / r o v i d e b b  i d ő  a l a t t  0  
j ó l  é v  j u t á n y o s  á r o n  k é s z í t e k .  q

В megbízásait kérve maradok teljes tisztelettel 0

í_> - _.( Allots Arzén. 0
00

K g y  j ő  e r k ő / e s ü  ä f f  у  e s  f i a  f f  y a  k o r a o k  n a  к  f e l v é t e t i k .

©

KI A K A R
egyéves önkéntes

L E N N I ?
.Mindazon ifjak, kik az előirt iskolákat nem végezték, 
előkészültségílkre és foglalkozásukra való tekintet tiél- 
klll megszerezhetik az eg yéves ö n k é n te ti jogot. Aki 
már sor alatt állott, elkésett. S z ü le té s i év kö zlen d ő .

Prospektust ingyen és bérmentve küld:

25 L I C H T B L A U  A L B E R T S
a katonai előkészítő lauf, igazgató a, Drhrerzeiihen. 

T a n b iz o t t s ig :  ed d ei O RA U GEN TZ JANOS i, 
redes és n é m e tu jfa lu s i S IM O N FFY GYULA n hu

szár alezredes és JÄ R 0SSY LAJOS ny százados 
F e lü g y e lő : m im  vallás- és krtzokI li-j i m kr un 

niszterinm megbízásából a tank. kir főigazgató
Híd 2 —2

Schiclit-szappan
,,«zar?ae(< —— v a g y  =

J « ® y g y f t i
o k u l t » * *

M M m . iRoktadftsabb s annélNpa' 

lw»w»!ib tonnán MiadH * 53 ^
alkatrtazaktfti msntaa (_______________

! !
Mindenütt kaphatói

B e v á s á rlá s n á l 4 0 > « n *« m  arra  ü g y e ljü n k  hoev  
m in d e n  d a e t h  •  ■ .» o tm n  ч  S c  d i c h  I '  névvel e «  

a fen ti v -W C v e ir  d ! !
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