
Л »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye.

Muraköz ünnepe.
Poriak városa és Muraköz közönsége 

о hó 18-án nemcsak a hazaszeretet fáklyáját 
gyújtotta meg az imádott magyar Haza 
halárán, hanem fényesen dokumentálta azt, 
hogy Muraköz népe hit fia a magyar Hazá
nak s igaz tagja a magyar nemzetnek.

Ennek a kinyilatkoztatására nem volt 
ugyan szüksége a muraközi népnek, mert 
széles e hazában mindenki jól tudja, hogy 
Muraköznek hazafiság tekintetében nincs 
szégyeneim valója a nemzet elölt, sőt 
ellenkezőleg, büszkén mondhatja azl. hogy 
;i legválságosabb időkben is teljesítette 
a Haza iránti kötelességét. De mégis most, 
midőn Drávántuli testvéreink között felütötte 
lejét a magyar nemzet elleni gyűlölet s a 
midőn Muraközben is akadlak olyan. — 
nem muraközi. — hanem Horvátországból! 
ide vetődött egyének, a kik a népnek, a 
magyar intézmények iránti hitét, a jobb 
jövőbe vetett reményét s a haza iránti 
őseitől örökölt szeretetét meg akarlak ingatni, 
— ismételjük, most különösen aktuálisnak 
tartjuk Perlaknak s vele együtt Muraköznek 
hazafias megnyilatkozását.

Annál nagyobb az érdeme a rendező
ségnek, mely ennek az ünnepélynek a 
rendezésére vállalkozóit.

Üdvözöljük Perlak és Muraköz közön
ségének hazafias czélu szándékát s igaz 
örömünknek adunk kifejezést, hogy a 
»Gáspárics«-ünnepély széf) sikere állal a

nemes szándék fényesen megvalósult.
A sikerült hazafias ünnepély lefolyását 

a kővetkezőkben mutatjuk be olvasó közön
ségüknek.

Gáspárics Márk, — szerzetesi nevén 
Kiüt. — szent ferenczrendü szerzetes az 
1848/49-iki magyar szabadságharcz után 
1852-ben vértanú halált szenvedett. 1893- 
ban Muraköz közönsége néhány Csáktornyái 
lelkes polgár kezdeményezésére a vértanú 
halált szenvedett nemzeti hős emlékének 
P erl a kon emlék-oszlopot állított. Per
lak hazafias közönsége az emlék-oszlopot 
renováitatta, fölemeltette s vasrácsozattal 
vette körül s folyó h ó  13-án, a vértanú 
halála 50 éves évfordulójának másodnapján 
hazafias ünnepély kerelében avatta löl a 
renovált emlék-oszlopot

Az ünnepélyen Muraköz közönségén kivül 
testületileg jelenlek meg a Csáktornyái áll. 
tanítóképző-intézet ifjúsága és tanári kara, 
a nagykanizsai főgymnasium tanulói és 
tanárai, a nagykanizsai felső kereskedelmi 
iskola s a »Nagykanizsai Irodalmi és Mű
vészeti Kör«

A hivatalos ünnepély akkor kezdödőtl, 
mikor a Csáktornyái tanítóképző ‘/44 órakor 
délután hosszú kocsisorban bevonult Per-1 
lakra s az állami népiskola előtt saját 
zászlója alatt sorakozott. A népiskolától 
a tanítóképző s a perlaki tűzoltó zenekar 
az ünnepélyt rendező-bizottsággal az élén 
s a már megjelent ünneplő közönséggel a 
város másik végére mentek, hol a mura- 
királyi vasuli állomásról jövő nagykanizsai

lőgymnasiummal, felső kereskedelmi iskolá
val, a »Nagykanizsai irodalmi és Művészeti 
Kör« dalárdájával s az ünnepélyre vasúton 
jövő nagy közönséggel egyesülve, 7,5 órakor 
az emlék-oszlophoz vonult az ünneplő 
közönség.

Itt először a »Nagykanizsai irodalmi 
Kör« dalárdája a »Hymnust« énekelte, mely 
után Tamás János perlaki ügyvéd üdvözölte 
az ünneplő közönséget. Az alkalmi beszédet 
magyarul Zakál Lajos perlaki ügyvéd, a 
néphez muraközi horvát nyelven Kramarics 
Viktor perlaki kereskedő mondotta. Ezután 
Gáspárics György pécsegyházmegyei növen
dék pap, a hős martyr testvérének unokája, 
a család nevében megköszönte az ünnepély 
rendezését. Valóban megható látvány volt, 
mikor a fiatal növendékpap kipirult arcz- 
czal s hazafias láztól lelkesedve, — mint 
egykor a vértanú halált szenvedett nagy
bátya s épen arról azon a helyről, — be
szélt az egybegyűltekhez.

A fiatal pap beszéde után a koszorúkat 
helyezték rá az emlékre. Még pedig: »A 
perlaki nők, Gáspárics Márk emlékének;« 
A »Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör, 
Gáspárics Márk emlékének;« »A Csáktornyái 
áll. tanítóképző 1903. szept. 13, Gáspárics 
Márk emlékének;« »A nagykanizsai kath. 
főgymnasium, Gáspárics Márk emlékének;« 
»A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola 
ifjúsága:« és »Perlak közönsége.«

Az egyes beszédek között és a koszorúk 
elhelyezésének ideje alatt a »Nagykanizsai 
Irodalmi és Művészeti Kör« dalárdája haza-

T Á R C Z A.
Ilyesmi csnk velem történhetik!. . .

Nem hiába azt álmodtam az éjjel, hogy 
ügyvéddel csókolódzom; az álmoskönyv szerint 
pedig ügyvéddel esókolődzni: boszszuság.

Volt is ma elég, azt mondhatom.
Álmomban úgy hadonáztam a kezeimmel, 

hogy levertem az éjjeli szekrényről a zsebórámat. 
Fölkelek, s az átkozott portéka ott hever a földön, 
üvegje dirib-darabokra törve és mind a két mu
latója letört. S ha legalább megállt volna a 
rázkódás következtében, melyet kapott, mint más 
tiszteséges óra, hogy ha leesik, nem ez ketyegett! . . .  
Ketyegett a nyomorult, és még sem mutatta meg 
nekem, hogy hány óra ! . .

Ilyesmi csak velem történheti ki
Felöl tözködöm és a takarítónőre bízva 

lakásomat, a hivatalba megyek. Benyitok az 
irodába, levetem az utczai kabátomat és fölveszem 
a kopott ujjast. Kgyszerre jön a rendőr, s kezdi 
orrom elölt nyitogatni az ajlókat, ablakokat. En 
rá bámulok, ő reáin. — Mi ez ? . kérdem én.

Ön ma is akar dolgozni? . . kérdi ő. Miért 
ne dolgozzam ma? kérdem én. — Mert vasárnap

van! . . . mondja 6, és elkezd kaezagni. En dühbe 
jövők, szerettein volna megverni őt is, magainat 
is, de nem bántottam egyikünket se, csak a 
fülemre húztam a kalapot és vágtattam haza 
Persze otthon ezalatt a takarítónő már elvégezte 
dolgát s mint rendesen tenni szokta, lakásom 
kulcsát magához vette és elment.

Tessék!
Ilyesmi csak velem történhetik!
Pedig okvetlen be kellett mennem, mert 

pénztárczámat az asztalon hagytam s nem volt 
nálam egy fillér sem. — Vasárnap — és egy 
krajezárom sincs! . . .

Pedig máskor is alig akad.
Irtóztató! . .
Lakatost hivatok.
A semmirekelő azt üzeni vissza, hogy vasár

nap nem dolgozik egy millióért sem, de küldjék 
neki előre öt forintot s akkor eljön. — Micsoda? 
mondom, — öt forintot? . .  . Már most csak azért 
sem! . . . Berúgtam az ajtót. A tárcza nincs az 
asztalon . . . nincs a szekrényben . . . nincs sehol. 
Hát keresés közben véletlenül megállók a tükör 
előtt és mit kell látnom? . . .  Az irodai kopott 
ujjas van rajtam, . . .  a pénztárcza természetesen 
utczai kabátomban, . . ulczai kabátom pedig a 
hivatalban . . . Rettenetes!

_____De ilyesmi csak velem történhetik! . . .

Úgy, a hogy összekötözöm az ajtó kilincsét 
madzaggal s e közben fölhasitom az ujjamat. Nem 
törödöm vele. Fájt ugyan, . . . hát elkezdtem 
szopogatni és észnélkül rohantam a hivatalba. 
Egyszerre csak a legnépesebb ulczán elém áll 
egy kikent, kifent, mosdott és keményített mester
legény s darabka szivarvéget tartva orrom elé, 
követelő hangon mondja: — »Kérek egy kis 
tüzet!? . . .« Hallatlan!

Száz és száz ember járkál az utczán s ez 
az akasztófára való épen tőlem kér tüzet! . . . 
Miért épen tőlem? . . . Holott én nem is szi
varoztam.

Ilyesmi csak velem történhetik! . . .
Már nem tudom, mit mondtam neki, de azt 

hiszem, neki nem volt valami hízelgő, mert kiál
totta utánam: »Vágasson magán eret! . . .« Nem 
is hederitek rá, csak repülők a hivatalba. Oda 
érek. Minden csendes, néma, mint a sir, és óh 
borzalom? . . .  az ajtók zárva, egytől-egyig! . . . 
Kétségbeejtő! . . . Szemem kopogott az éhségtől. 
Pénz nincs . . tiszteséges kabát nincs, és vasár
nap van.

Ilyesmi csak velem történhetik! . . .
Elmentem egy ismerős kávéházba, a hol egy 

ismerős pinezérem van. kértem kölcsön egy 
fekete kabátot és tíz forintot — adott!!! Végre 
lecsillapodtam kissé s elkezdtem gondolkozni, hogy

F e r e n c z  J ó z s e f  k e s e r ű v i z az egyedüli elism ert kelle
mes izü t e r m é s z e t e s  

hashajtószer.



fias dalokat énekelt. Az ünnepélyt a dalárda 
és a közönség együttes »Szózat« éneke 
zárta be, mely után a közönség szét oszlott.

Este 7 órakor az emlékoszlop előtt a 
perlaki tűzoltók zenekara hangversenyzett 
s 8 órakor a nagyvendéglő emeleti helyi
ségeiben a tanuló-ifjuságon leiül 180 teritékü 
társas vacsora volt.

Vacsora alatt az első felköszöntőt Szabó 
Zsigmond perlaki orvos mondotta a »Nagy- 
kanizsai Irodalmi és Művészeti Kör«-re, 
melyre Csóti Márk íőgymnasiumi tanár, 
mint az Irodalmi Kör egyik szak osztályának 
elnöke válaszolt. Felköszöntőt mondottak 
még Kele György kotori jegyző a nagyka
nizsai főgymnasium tanár karára és ifjú
ságára, a főgymnasium igazgatója Perlak 
közönségére, Sipos Károly a Csáktornyái 
áll. tanitó-képzőre és Csáktornya közönségére, 
Zrinyi Károly képző-intézeti tanár Perlak 
nőire s férfiúira és Kele György a magyar 
nőkre.

Vacsora közben a »Nagykanizsai Iro
dalmi és Művészeti Kör« dalárdája Riegler 
Gy. »Borús az Ég« és a »Kurucz nótád
ból »Patyolat a kurucz« czimű dalokal 
énekelte roppant tetszés mellett, s egyéb
ként egész este a perlaki czigány zenekar 
játszott.

A társaság csak a hajnali órákban 
oszlott szét.

К 0 LÖ N PÉ LÉK.

— A zalamegyei »hitelszövetkezetek 
szövetségé «-nek megalakítása ügyében a 
vármegyei gazdasági egyesület, folyó év 
szeptember 27-én délután 2 órakor 
Keszthelyen, a városháza nagytermében 
értekezletet tart, melyen gról Palla vicini 
Ede, v. b. t t. ur őnagyméltósága, a somogy- 
megyei hitelszövetkezetek szövetségének el
nöke, ismertetni fogja a megalakítandó 
szövetség fontosságát és a hitelszövetkezete
ket általában Ez értekezleten minden kis 
és nagybirtokos részt vehet.

— Köszönetnyilvánítás. A Poriakon f 
hó 13-án megtartott Gáspárics emlék-ünne
pély, a résztvevő közönség egybehangzó 
véleménye és kijelentései szerint fényesen 
sikerült. Annak tudatában, hogy ezt a szép 
sikert csak kis részben aratta az intéző

mit tegyek? Szabad vagyok egész nap. szép idő 
van, mulassunk egyel? Először is meglátogatóin a 
jövendőbeli anyósomat gondolám. Szegény jó 
anyósom! Nagyon szeretett engem. Elmentem hát 
az anyósomhoz, ki nagyon szívesen fogadott, s 
maga mellé ültetett a pamlagra. De óh seregek 
ura! . . . Teljesen megfeledkeztem az anyósom 
fekete rigójáról. Brrr! ja j! Ki nem állhatom azt a 
madarat! Reggeltől estig egyetlen egy nótát fülyől 
és annak is csak egyetlen egy sorát. A lengyel 
nótából azt hogy: «Mert Ponialovszky nincsen a 
csatáján! . . .« Ez hajmeresztő! . . . Hogy lehel 
egy olyan ostoba madarat a lengyel nótára 
tanítani? . . .

Milyen gyönyörű társalgás folyt köztem és 
az anyósom között! . . . Hogy van Szilágyi ur!?. 
Miért nem látogatott meg minket már oly régen?.., 
(»Merl Ponialovszky nincsen a csatáján! . .«).
— Köszönöm nagysága (anyósom), jól érzem 
magamat, csak sok a bosszúságom, mert . . .

(»Mert Ponialovszky nincsen a csatáján!. ..«)!
Halja Szilágyi ur, miért nem jár soha a 

templomba?
(»Mert Poniatovszky nincsen a csatáján!
— Nagysága kérem, az istenért miért nem 

fojtja meg a madarat? . . . (»Mert Poniatovszky 
nincsen a csatáján! . . . Micsoda? megfojtani 
Pubit? . . .  És miért? . . .

(»Mert Poniatovszky nincsen a csatáján!. . .«) |
— Isten önnel! Tovább ki nem állom! Miért

bizottság, — utóbbi ez utón tartja köteles
ségének nyilvános köszönetét mondani mind
azon lelkes honfiaknak és honleányokn ak, — 
a kik a bizottság lölkérésére és a nélkül 
is szívesek voltak összhangzatos közremű
ködésüket fölajánlani és kifejteni az ünne
pély rendezése körül. E közreműködőknek 
ismételt meleg köszönetét mond és hazafiui 
üdvözletét nyilvánítja: a rendező-bizottság

— Esküvő. Zsupanics Ferencz varasdi 
járásbirósági hivatalnok folyó hó 14-én 
tartotta esküvőjét Megla Matild kisasszony
nyal Csáktornyán.

— A katonák hazatérése A Csáktor
nyán állomásozó 5-ik Uhlanus ezred mind
három százada egy havi gyakorlatozás után 
folyó hó 14-én délben istjiét visszatértek 
állomásukra.

— Iparkiállitás Nagykanizsán. A nagy- 
kanizsai ipartestületnek legutóbb tartott 
választmányi ülésén egyik választmányi tag 
indítványára lelmerült egy Nagykanizsán 
rendezendő iparkiállitás eszméje. A tervet 
lelkesedéssel fogadták és elhatározták, hogy 
az eszme testté öltésére mozgalmai indítanak. 
Volt oly árnyalat is. amely a kiállítás sikeréi 
előre is veszélyeztetve látta, mert szerintük 
ily mozgalomnak csak akkor van sikere, ha 
a felsőbb körökből indul meg az eszme. 
Reméljük, hogy nem igy lesz; mert nem 
hihetjük, hogy az iparkiállitás létrejöttének 
akadnának ellenzői. Mindenesetre óriási 
feladat, jósikerü kiállítást rendezni De ha 
válvetve együtt küzd minden osztály az 
eszme létrejöttéért, úgy ez már előre is 
félsiker. A kiállítás előreláthatólag 1905- 
ben lesz.

— Lapunk mai számához Konctzky Th. 
Säckingeni. (Raden. Németország) ismert 
speczialistának egy felhívása van mellékelve, 
melyre olvasóink b. figyelmét különösen 
felhívjuk

— A helyhez kötött (stabil) gőzgépek 
kezelőinek tanfolyama a budapesti m. kir. 
áll felső ipariskolában október hó 1-ső 
napján nyílik meg s deczember hó végéig 
tart. E tanfolyamon a stabil gőzgépek szer
kezete és kezelése fog taníttatni Tanulókul 
felvétetnek azon önálló lakatosok, kovácsok 
és különböző gépgyárak azon munkásai, a 
a kik már a kazánafütők és lokomobil 
kezelők tanfolyamát jó sikerrel elvégezték 
A jelentkezők erk tlesi bizonyítványt és az

rohan olyan hamar? (»Mert Poniatovszky nincsen 
a csatáján! . . .«)

Ott hagytam az anyósomat, a rigót, Ponia- 
tovszkyt és az egész lengyel generácziót s rohan
tam friss levegőt szívni.

De ilyesmi csak velem történhetik! . . .
Mihez fogjak most? . . Felültem a lóvasutra 

és kimentem a Rarcstelepre egy jó barátomhoz, 
ki már vagy tízszer látogatott meg engem és soha 
sem talált otthon.

Most visszaadom neki a vizitet egyszerre és 
bekopogtatok. A szobaleány azzal fogad, hogy az 
úr egész családjával Pestre ment, meglátogatni 
egy jó barátját.

Alászolgája! . . .
bírni szerettem volna dühömben! . . .
A szivarárusnál vettem egy hírlapot, megint 

felültem a lóvasutra és utazom haza. Olvasni 
kezdek.

Az újság tele van érdekes czikkel: »Rabló- 
gyilkosság,. »Szikkasztás,« »Betörés,« »Párbaj,«
»Nyilatkozatok,« no meg a politika............... stb
Egyszer csak mellém telepedik kél ágens és nagy 
hangon vitatkozni kezdenek egymással gabonáról, 
zabról, repcze és kukoriczáról . .

De miközöm nekem a repczéhez és kuko- 
riczához? . . .

Eefőzöin őket, gondolám s hallgatni kezdem, 
hogy mit beszélnek. Ok nem zavarják magukat: 
erre én megszólalok

előző tanfolyamokról szóló bizonyítványokat 
tartoznak előmutatni. A tandij Ifi K, amelyet 
a beiralás alkalmával kell lefizetni. A 
beiratások szeptember 24-lől 26-ig tartatnak 
az intézetben. (Vili kér. Népszinház-utcza 
8 sz.) vidékiek a tandij beküldése melleit 
levélben is beiratkozhatnak.

— Uj hitelszövetkezet Murakereszturon 
gazdasági hitelszövelkezelet alakítottak, mely 
szövetkezet ügyeinek előmozdilásál és hitel 
igényeit a budapesti országos központi hitel- 
szövetkezet elégíti ki. A szövetkezet igaz
gatójává Rosos István mumkereszluri apátot 
és könyvelőjévé Szőke Kálmán murakeresz- 
turi kántoriamtól választotta meg.

— Szerencsétlenség Horváth István 
Csáktornyái lakatos mester 1’/« éves kis
leánya emeleli lakásuknak a folyosóján 
játszadozol nagyobb testvéreivel, miközben 
a lépcsőn legurult és szörnyei halt.

— Lopás Folyó hó 11-én éjjel Közép 
Poszavecz József és neje Novak Julianna 
nagyfalusi lakósok Tkalcsecz Balázs ugyan
csak nag^falusi lakós pajtájából 1 hektoliter 
búzát és 2 1/» hektoliter fehér babot elloptak 
A tolvajokat sikerült kinyomozni, mely 
alkalommal az is kitudódott, hogy a még 
1901. év szeptember havában Rernáth János 
nagylalusi lakostól ellopott egy bordó alma 
bori is Poszaveczék emelték el s náluk az 
ellopott hordó, természetesen most már 
üresen, rnegtalállatott.

— Magyarellenes tüntetés Spa la tóban. 
A dévai áll. lanilóképző intézet 111. és IV 
éves növendékei, kik a mull bélen tanul
mány ütjük közben Csáktornyán is töltöttek 
2 napol, e bélen a dalmál kikölő városokai 
nézték, miközben kellemellen inzultusokat 
kellett eltürniök Spalatóban. Ugyanis a 
diákok utjokban e hó 13-án Fiúméban 
vollak, a honnan hétfőn, e hó 14-én előbb 
Zárába, azután Spalatóba mentek a magyar- 
horvát társaság Zagreb hajóján. Spalatóban 
este az egész társaság a kikötőben levő 
Zagreb hajó födélzetén vacsorázolt A ten
gerparton és a közeli San Pietro-téren az 
esti órákban, mint rendesen, sokan sétáltak, 
amikor azonban hire ment, hogy magyarok 
vannak a hajón, a tömeg hirtelen megsza
porodott és tüntetni kezdett a magyarok 
ellen. A lárma nőttön-nőM. gyalázták a 
magyarokat s ilyen kiállások hallatszottak: 
Le a magyarokkal! Veszszenek a magyar

— Ugyan kérem, beszéljenek kissé hangosab
ban, mert nem hallok semmit.

A megszólított nagyot néz és rám rí vall: 
Nem is szükséges magának hallani.

No hát akkor ne ordítsanak úgy, mert én 
mindent hallok! . . .

Általános kaczagás támadt körülöttem. Még 
a kocsis, talán a lovak is kaczagtak. Ez tűrhetet
len volt! Kiszáll am és gyalog mentem a városba. 
Hazaérek. Ajtóm kilincsére egy teli irt papiros 
van kibiggyesztve. Azonnal felismertem Barcs- 
telepi barátom Írását. »Hallod öreg! Már 
tizenegyedszer látogatlak meg egész családommal 
hiába. le  minket kerülsz Közlünk vége a barát
ságnak, akkor látsz engem, mikor a hátad 
közepét!«

No tessék!
De ilyesmi csak velem történhetik!
Az ebéd rosszul eset. Fájni kezdett a fejem 

j mindenem.
Kinyitom az ablakot, hogy egy kis levegő 

•Jöjjön a szobámba de levegő helyeit egy akkora 
dongó repül he, mint a hüvelykujjam és egész 

j otthonosan érezve magát nálam, zümmögni kezd 
a fülem körül.

Teremtő szent atyám!
Az utcza valamennyi ablaka nyitva van. és 

w  az istentelen féreg épen az én ablakomon 
I repül be, hogy engem tönkre tegyen!

Ilyesmi csak velem történhetik!



diákok! A hajón levők hamarjában nem 
tudták mire vélni a dolgot, de még mielőtt 
meglepetésükből magukhoz térhettek volna, 
a tömegből sokan fölmentek a hajóra s ott 
belekötöttek a diákokba, szidták őket, majd 
nekiestek az asztaloknak, mindent lehaji- 
gáltak róluk s végül verekedni kezdtek. A 
diákok látva, hogy úgy sem bírnak a túl
erővel, a hajó alsó termeibe vonultak vissza 
és hogy a további botránynak elejét vegyék, 
bezárták az ajtókat. A botránycsináló cső
cselék erre eltakarodott a hajóról s kiment 
a partra, hol a tömeg éljenezni kezdte őket. 
A tüntetőket végre is a rendőrök oszlatták 
szét és több embert letartóztattak.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

i.
Lehet-e védekezni az őszi vetések kifagyása 

ellen ?
Az őszi vetések kifagyásával a gazdát 

sokszor igen jelentékeny kár éri, nem ritka 
eset, hogy a téli fagy a vetéseknek 40— 
50%-át is tönkre teszi. Ezen körülménynek 
igen sok féle oka lehet, a mely okoknak 
egy okoknak egy tekintélyes részét azonban 
a gazda uralhatja, ugyanis tehát úgy járhat 
el, hogy ezen okokat vetésétől távol tartsa, 
s ez által megakadályozza a kifagyást. — 
El kell tehát mindent követnie, hogy ked
vezőtlen időjárás káros befolyását csökkentse, 
illetőleg ellensúlyozza.

Először is a jól elkészített talajnak 
meg kell ülepedve lennie a vetés pillanatá
ban, ellenkezőleg vetés előtt okvetetlenül 
meghengerelendő. Főleg a rozs kiván ülle- 
pedett talajt. Vetés után a hengerezést 
kerülni kell s legfeljebb könnyebb talajokon 
van helye, mert ez álfal egyenletesebb lesz 
a csírázás, s igy a fiatal növénykék erőtel
jesebben, jobban fejlődve indulnak neki a 
télnek Búzát legjobb az utolsó szántás után 
csak 2—3 héttel vetni, mert az ily módon 
magától megüllepedett talaj jobb ágyat ad 
a búzának mint a lehengerelt. A talajnak 
túlságos elporhanyitása, elaprózása sem jó. 
mert a búza jobban szereti a kissé rögös

Fogtam az ágyteritőt és leütöttem vele a 
dongót, aztán, hogy a párja utána ne jöhessen 
bezártam az ablakot és kinyitottam az ajtót. De 
óh gyönyörök-gyönyöre! . . . hallgatnom kell, hogy 
a síkiló hangú szomszéd cseléd miként énekli 
torkaszakadtából!

»Bejártam kétszer a világot! . . .«
Ezer mennydörgös menkő! Hát mi közöm 

van nekem a hoz, hogy ó bejárta kétszer a 
világot?! . . .

Inkább száz dongó, mint kétszer a világ!
Becsaptam az ajtót s kinyitottam az ablakot, 

aztán lenéztem a nyüzsgő emberi söpredékre. 
Egyszerre csak megpillantok egy embert, karján 
piczi buli kutyával. Régi vágyam egy afféle picziny 
buli kutyát szerezni magamnak; lekiáltok hát az 
embernek: »Halja! Izé! . . . Maga! . . . Ember . . . 
Eladó az a kutya? . . .«

• Igenis eladó!« kiáltja vissza. »Jöjjön be az 
udvarra!« kiáltom én. és indulok lefelé a főlépcsőn, 
inert az ilyen kufár lelkek mindjárt többet kérnek, 
ha lépcsőt kell járniok. Leérkezem. Szét nézek ... 
az ember sehol.

Elkezdek kiáltozni; »Hahó! . . . Kutyás em
ber! . . . Hol van? . . .« Erre a semmirekellő 
megszólal fejem fölött az első emeleten. »Itt 
vagyok! . . . Mig én ugyan is a főlépcsőn lemen
tem, addig a sehonnai a cselédek grádicsán föl
ment. Uczczu, vesd el magad — utána! . . .  De 
volt annyi eszem, hogy a cselédek grádicsán 
menjek fel. Elérem az első emeletet. Lélekzetem 
eláll; . . . .  alig bírok szuszogni. Körülnézek. Az

talajt, csak az árpa kívánja meg a porfi
nomságot. Az ököl nagyságú rögők, védik a 
fiatal növényt a tél fagy ellen. Különösen 
kérgesedésre hajló talajon nem szabad a 
talajt túlságosan elaprózni. A vetés előtt 
való hengerezésnek még is az az előnye, 
hogy a magvak a fejlődésre nézve a legked
vezőbb mélységre kerülnek. A túlságosan 
mélyre való vetés ugyanis igen nagy hiba, 
mert ennek a következménye az egyenetlen 
csírázás, sőt az is hogy igen sok mag ki 
sem kel.

A kifagyásnak nagy ellensége a korai 
vetés is. A növénynek jól fejlődőttnek kell 
lenni, hogy a tél fagyának ellentálljon, s 
ezt csupán korai vetés által lehet elérni. 
Főleg a rozs nagyon nehezen bokrosodik ha 
későn vettetik, pedig a ritka vetésnek 
sokalta csekélyebb télen az ellentálló képes
sége mint a normálisán tejlődöttnek. A túl- 
buja vetés ismét könnyen kipállik.

Igen fontos dolog vetés alkalmával a 
kellő mélységet betartani. Kötött talajon a 
rozsot 2—21/2 cm. mélyre, homokon 5—7 
cm. mélyre vessük. A búzát legfeljebb 5 cm. 
mélyre vessük és pedig minél kölötteb a 
talaj, annál csekélyebbre. Minél mélyebbre 
vetünk, annál inkább fenyeget a kifagyás 
veszélye Kísérletek bizonyítják, hogy a 
21/2—ö cm. méiy vetésnél a kifagyás által 
okozott veszteség 11%-ot tett ki; 71/2—10 
cm. mély vetésnél kifagyott 12—130/°, 
121/2—15 cm. mély vetésnél 44—70.

A vetés mélységén kívül nagy befolyás
sal van a kifagyásra a vetőmag kjfejlődőtt- 
sége, s a talaj termő ereje.

Minél nehezebb, minél szebb a mag, 
annál íejlelebh és ellentállóbb növény 
képződik belőle. Ez irányban is rendelkezünk 
őszi rozszsal végzett kísérleti eredménynyel 
42/5 grm abszolút súlya, (abszolút súly 
1000 szem súlya,) abszolút súlyú rozsnál 
30% és 27 5 grm abszolút súlyú rozsnál 
már 50%

Hogy megfelelő trágyázással a kifagyás 
ellen igen sikeresen védekezhetünk, az ter
mészetes dolog, tudva azt, h<»gy minél erő
teljesebb a növény, annál ellentállóbb. A 
többek között Giersberg közöl egy esetet a 
gyakorlatból, mikor különben teljesen azonos 
trágyázás és talaj mivelés mellett az egyik

az ember sehol! Lepillantok — ott áll az akasz
tófára való a kutyácskával az udvar közepén! . .. 
Haha! Kaczagtam dühömben, téptem a hajamat, 
vertem a fejemet, és mindenféle szitkot kiáltottam 
le reá. Ő viszonozta és azzal fenyegetödzőtt, hogy 
följelent a rendőrségnél. — mert a bolondját 
járatom vele.

Ilyesmi csak velem történhetik! . . .
Az egész ház összefutott a zajra s én kény

telen voltam elmenekülni hazulról. Ekkor jutott 
eszembe, hogy ma estére ide vagyok hivatalos.

No hát itt vagyok!
Csak azt szeretném tudni, miféle bosszúság 

ér ma még engem?
Pedig higyjék el, én olyan türelmes, olyan 

szelíd és kedves ember vagyok, hogy . . .
Micsoda? Talán nem hiszik? . . . Még ki is 

kaczagnak? . . . Hál azért hívtak ide? Nem rossz! 
Még 'csak ez voll hátra, hogy megkoronázza a 
mai napot.

Egy perczig sem maradok itt! . . .
Alászolgája! . . .
De legyenek róla meggyőződve, hogy ilyesmi 

csak velem történhetik! . . .

Barcs.
Szilágyi György.

táblában nem volt elég foszforsav a talajban 
mig a másikat szuper foszfáttal megtrágyázták. 
A kedvezőtlen időjárás, s az ennek követ
keztében beálló kifagyás, akkora kárt okozott, 
hogy a foszforsavval nem trágyázott táblán 
hectáronként 8 m/m-val kevesebb mag 
termett.

Ezen körülmények szem előtt tartásával 
a kifagyás veszélyét lényegesen csökkent
hetjük, sőt a legtöbb esetben teljesen meg is 
szüntethetjük.

II.
A magrépa trágyázásáról.

Magrépa termelésével hazánkban igen 
kevés helyen foglalkoznak s itt sem fordíta
nak olyan gondot annak termelésére, mint 
pl. külföldön teszik azt. Óriási összegekkel 
adózunk pedig a külföldnek évről-évre a 
behozott répamagért; de eltekintve ezen 
nemzetgazdaságilag igen káros körülménytől, 
azon felül még silány s a mi éghajlati 
viszonyainknak meg nem felelő magot im
portálnak. A hiba itt nem abban keresendő, 
hogy minálunk még nem terem az épp oly 
jól, mint Német- vagy Francziaországban. 
hanem abban, hogy termelésénél teljesen 
igényeinek megfelelöleg kell eljárni, ha jó 
eredmények elérése a feladatunk; gazdáink 
pedig nem ismervén a répamag termelési 
eljárásnak helyes keresztülvitelét attól tarta
nak, hogy az általuk termelt magból szár
mazó répa nem lesz olyan ezukordús mint 
a vásárolt külföldi mag után származó.

Ha foglalkoznak is minálunk itt-ott 
répamag termelésével, az elért eredmények 
a külföldi maggal szemben még hazánkban 
sem versenyképesek, mert a rendes terme
lési eljárásokon kívül nem veszik tekintetbe 
azon első rendű kívánalmat, a mely minden 
növény sikeres termelésénél a legfontosabb, 
hogy olyan talajba kerüljön az, mely a 
sikeres magtermelés követelményeinek meg 
felel. Gazdáink egy nagy része azon téves 
nézetben van, hogy a magrépa trágyázása 
felesleges, mert trágyázatlan talajban a mag 
jobb minőségű lesz, mert a nitrogén tarta
lom inkább a répa szár és levélrészeit fej
leszti s nem a magot. Kétségkívül helyes 
alapon indult nézet, csakhogy alkalmazása 
helytelen, mert ugyan bebizonyult dolog az 
hogy a nitrogén buja fejlődést eredményez 
a mi maglermelésnél nem feladatunk, de 
az is ismeretes, hogy helyes mértékben 
alkalmazva nemcsak növeli a magtermelést, 
de javítja is azt. A protoplazma képződéshez 
legnagyobb mennyiségben szükséges növényi 
tápanyag s ha hiányzik, hiányos lesz, annak 
képződése pedig a növény összes életnyil- 
vánulásai ehhez vannak kötve, az assimi- 
latio a magképzés gyengül ennek fogytával, 
hiányában teljesen megszűnik, mert ehhez 
van kötve a növény életképessége. Felada
tunk tehát az, hogy ezt a növénynek 
mentül könnyebben felvehető alakban hoz
zuk rendelkezésére, a mi a chilisalétrom 
alkalmazása által érhető el.

F u r c s a s á g .

B a l e s e t .
Segéd: Főnök ur, felkérem szíveskedjék 

a fizetésemet valamivel megjavítani. Megnő
sültem és igy kiadásaim tetemesen meg
nagyobbodtak.

Főnök: »Sajnálom, de nem segíthetek 
önön Az olyan balesetekért, melyek az üz
leten kívül történnek, a ezég nem vállal 
felelősséget
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Slufcbeni glasnik: »CakovaCke Sparkasse«, >Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Cakovca«, i t. d.

Kak se irnamo éuvati od ziraice.
Med vnogo vrstih nevoljah Cloveka, 

jedna od najzloCesteSih je zimica.
Takva je ona kakti Crv vü drevi, ne- 

zapravi odrnah, nego po lagano ga muCi i 
na nikaj spravi.

Takov Clovek takaj. kojega vu mlado- 
sti zimica gustokral bantuje. zagod se po
stára, pred vremenom na nikaj dojde i ako 
i duie vremena iivi lakaj. starost njegova 
samo pomalo traplenje bude.

— Da se ovoga zloCestoga betega mo
réié vugnoti. za pametite si ona. koja ovde 
nifce budemo vam povedali.

Kaj zrokuje zimicu?
Od zimiCnoga zroka doktori dugó vre* 

mena nikaj segurnoga znali nisu Tuliko 
znali jesu samo, как svaki, da ova nevo- 
Ija najviSe aldovov — — pobira po moC- 
varnih blatnih okolicah i radi toga drZali 
su to, da ovomu zrok pri vuÄivanju moC- 
varmh vodah i blatnih okolicah zraka za- 
dräava vu sehi Ovu nevolju zato za moC- 
varnu zimicu (malaria) nazvali jesu, i ono- 
ga ofrov, kojega poljeg mnenja zirnicu zro
kuje, vu moCvarnih vodah kaplicah, i ovih 
zraka meglah iskali jesu. Badava iskali jesu 
ni bilo nil vu ovim, nit vu onim. Posle 
pako mislili jesu. kaj pak ako vu mokroj 
zemlji, ali mozbit ove zemlje bilju zadriava 
se zrok nevolje. Nego badava, nisu mogli

najti niti vu zemlji niti vu travi, niti vu 
daru, drevju niti sétvah Vu takvirn neCesu 
moral se zrdräavati iSCeni otrov. koj prisu- 
tan je svagde, gdo ziirica kraljuje, nego 
koje je ipak nekaj drugo, как voda, zenilja 
all hilje. Так je i bilo.

Naravoznanci tarn su do§li bili na zi
miCni istinski zrok, gib- ovo talianskoga pa- 
stirskoga puka nagon veC davna bil misül. 
ZimiCnoga otrova najmre vu onili milliun 
sitnih komarov telah iiaAli jesu, koji ne- 
prestano se tamo zadrZavaju ober moC.var- 
nih okolicah stojeCih vodah i mlakah

Nije svaki jednako otroven med ovimi 
sitnimi komari vnogo ima medju njimi ta- 
kovili, takaj, koji su neskodljivi, nego tak 
su iznaSli. da od iste one jedne vrsti ko
marov, ako su onih telah razparali i pre- 
gledali zimiCnega otrova, navek uaSli jesu i 
od ovih takaj osvedoCeno bilo. da s pika- 
njem svojem oni lakaj moguCi jesu vu Clo- 
veka telu veepiti. Ov olrov zatim vpiCenoga 
Cloveka krv se uuter nastani, omnoZi se i 
takovoga Cloveka zimica od onoga maCi. 
Istina da zimica nedojde odrnah po vpiCe- 
nju komora, аг как si i moremo misliti, 
da ona otrovna kulikoCa, koju lakov mali 
zloCesti kornar vu Cloveka jedenkrat veepi, 
je jako malo, nego uasuprot ima svoju na- 
turu, da obilno raste, mnoiava se i na 
hitroma se razvije po Cloveka krvi. Onda 
stopram dojde na njega zima i muCi njega 
zimica.

Po vpiCenju komara zimiCnoga Cloveka 
nevolja, sad veC nije samo glede na njega 
samoga nevolja. nego pogibelj je okolo nje
ga 2ivuCih, glede drugih ljudih takaj.

Da radi Cesa tak se videlo bude. Ako 
takovoga zimiCIjivoga Cloveka najmre ko- 
mar vpici, krv sisa iz 2njegu, s krvjum 
skupa vu sehe potegne zimiCni otrov takaj. 
Po takvirn anda vu sebi zadr£avajuCem o- 
trovom, otrovljen bude kornar takaj, koj 
drugaC nigdar nebi bil otrovljeni, ako iz 
nenada nebi sisal bil iz zimiCnoga Cloveka 
vu sebe krv njegovo. Radi toga morumo 
se bojati vu ÄimiCljivi okolici od tih malih 
odurmh slvarib. ar navek morarno pred so- 
bom drzati. da je veC sebe napunil od ne- 
kojega zimiClivoga Cloveka njegovorn krv
jum, i ako vpici, veepi vu nas zdrave 
takaj

— Koj pazljivo proCital je, koja do o- 
vih dob povedali jesmo, i razmi iz ovoga 
koja ovde iz par reCmi opetuvali budemo 
da najmre zimiCna okolica je najglavnija 
reCi moremo jedina pogibelj jesu one vno
go malih komarom spodobne muSice, koje 
zimiCni otrov iz zimiCnoga Cloveka krvjum 
van iz sisaju 1 vu zdravoga Cloveka krv 
vcepiju, — lakov lehko iznaSel bude ona 
takaj. da koja potrebna jesu pametnomu 
Cloveku od zimice se Cuvati. Ovde iz par 
reCmi more se odgovor dati: Cuvati se ino- 
ramo od pikanja komarov.

— Ovo je prvo kaj Ciniti imamo.

Z А В А V А.

Za domovinu.
(Pripovedka.)

Bilo je to vu onim vrémenu. kada su 
se iz svih krajah neprijatelji grozili naSoj 
domovini. Budi tolnaCniki kralja nisu hoteli 
da bi Magjarska vitivala one prave, koje 
su njoj jezero let Cinile temelja i hotela je, 
da mi zgubimo ono, kaj nam je najdragäe, 
slobodu. Vu onim straánim vrémenu. kada 
je céla Magjarska vu oguju bila i ko|e vrC- 
me povest sa «48* brojom saznamenuje, 
su osobito oni si ni domovini bili skuSavani, 
koji nisu po domovmskim jeziku govorili. 
Vnogi zméd njih su odstupili od domovine i 
proti njoj su se idli harcuvat. Bolje su slu- 
äali na laÄljive reCi neprialeljov, nego na 
glas svojega srdca. Jer pravi domorodec 
samo za onu domovinu more krvcu prele- 
jati, koja mu kruha da, na kojoj gledi ble- 
do nebo, sunce, mesec i zvézde. kO|e zem- 
Ija bude ga po smrti p^krivala. To mora

*) Pandorf je vu Motonskoj varinegj^i

biti svigdar na paiiieli jednomu domorodcu. 
Рак akoprem |e bilo vnogi) nevernih, zato 
se je naSlo vnogo vérnih, koji -=u posluli- 
nuli glas svojega srdca. i harcuvali su za 
domovinu, za slobodu. — —

♦
Na meji Magjarske. na lépoj ravnici 

Ie2i Pándorf*). Jedan mali varosiuec, lakó 
rekuC selo. kojega stanovniki nemaCki i hr- 
valski govoriju sve na zmes. Cul sam je 
govorili, spominati se, jeden je govoril nem- 
Ski a drugi brvatski. Ovi stanovniki su neg- 

í da samo brvatski mogli govorili. jer i sada 
vi$e govoriju hrvalski, как nemaCki, nego 
nemSka mvazija bude i nje ponemCila. Kvar 
na lém puku, koj se je negda tak vitefcko 
zadrfcaval i borii za Magjarsku.

Как Clovek íz PoZona prama Sopronu 
na onim putu dojde vu Pandorf na lévu 
se velika ravnica diri. Ova ravnica je gla- 
sovita Na ovoj ravnici je nekoj austrianec 
ostavil zu be i8-ga . Od jedne stare fcenske 
sam Cul od onda joS pripovedati I ja Cu 
vam spisati, как lépa példa je to domo- 
ljubnosti . . .

* *
Slab vetriC je puhái i íz dalka se je.

Cul glas zvonca Crede. Sunce je veC zaha- 
jalo. Dva tnuftki su doáli po cesti prama 
selu. Stiha su se spommali, как da bi ve- 
liku tajnost zadrZavali vu srdcu

— Dakle zutra . Oh Bog zna, jeli 
budemo veC sedob zutra 2ivi ili mrtvi! . Me
ne samo to Äalosti, da imam malu decu. 
как bude nje sirota Liza sama odhranila . 
Ali naj bude s Bogom! . . . Domovina je 
vu pogibelji

— Так, tak brate, — odgovoril je sada 
drugi. jeden okolo 40 Ijetah mufc, visoki sa 
lépirni mustaCi —

Domovina je vu pogibelji i nam je du- 
2nost nju branili. —

Prvi na to nije odgovoril Jako je bil 
zamiSljeni. Mogel je videti Clovek, da ovaj, 
okolo 30 Ijet star mu2ki se jako bori. Bil 
je pametan muiS, otac mu je birov bil, a 
on je za mlajSe dobe vnogokrat Cul joä od 
zemeljskog gospona, koj je к njim znal 
dojti, povedati, da как nepraviCno postu- 
paju sa naSom domovinom, koliko ae mi 
rnoramo boriti veC na stotma Ijeta, da nam 
naSe prave pripoznaju, all sve zabadava, 
ako nam je daju, drugoC opet sa nogam i 
tockaju po njih. Borii se je vu duái, milila



— Da pako sva moguöa vóinimo nato 
da od ovoga zloóestoga betega, ni зато da 
sami sebe branili budenm, nego da obrani- 
mo naS dom i naSe stanujuöe mesto takaj. 
joä jedno delo rnorarno zvrSiti, potrebno je 
osloboditi naSe hiZe strani i njezinu célú 
okolicu od nevolje, druge strani od zimiö- 
Ijivih ljudih takaj, kajti nevolja vu ovih se 
zadrZava i komar, kada iz ovoga beteZnoga 
őloveka otrovnu krv njegovu vu sebe iz 
sisa i vu zdravoga vcepi, on nije na tulko 
kriv, on je зато puta napravil, da se zi- 
mica razSirjava.

— Pak как se moremo osloboditi od 
takovih beteZnih ljudih pogibelne nevolje? 
Jako lehko, damo si zvraóiti naSu krv od 
zimiönoga otrova s vraötvom iz öistimo 
nju.

Nesmemo trpeti, da s betegom hodi 
med nami sam sebi i svem drugem na po- 
gibelj takov ólovek, kojega radi zloóestoga 
izgleda pital budeg, da kaj njernu fali? S 
ramenom se maSi i taj odgovor dal tebi 
bude, da nikaj, зато zimice ga tere! Tako- 
vomu öloveku potrebno je raztolnaCiti, da 
neka se dade vraóiti, Sto ni samo za nje- 
gov hasén bude, nego na druge ljude gle- 
deó je takaj polrebito, ar nevolja tak dugo 
se nemre izkoreniti, dok samo jeden jedini 
zimióni ólovek med nami hodi. Nije dakle 
samo dosta od pikanja komarov se óuvati, 
proti zimici, как se imamo braniti je druga 
tajnost zimióljivi ljudi как se imaju vraóiti 
da ozdraviju.

Sveéanost vu Priloku.
Lépa i velika sveöanost se je obdrZala 

13-ga ovoga meseca vu Priloku prl spome- 
niku medjimurskoga viteza i martira Gas- 
paricsa i to zato, ar je on den bil 50 let 
tomu, gdasu Gasparicsa vu PoZunu na smrt 
odsudili i vumorili. Spomenika su vezda

vifie podigli i okolo njega lépe Zeljezne ga- 
tre sloZili.

Nazoóni su bili pri sveóanosti: vnoZi- 
na ljudstva iz Preloka i okolice, iz Cakovca 
70. dijakov iz kr. preparandüe, iz Velikeka- 
niSe 150. dijakov iz gimnasiuma i trgo- 
veóke ákole, nadalje pévaóko—druZtvo iz
KaniZe.

MuZari su (éli den pukali, na stanjih 
su se zastave vijale, preloóka ognjogasna 
banda je igrala. sve i sve — je vu pa 
radi bilo.

Gda su gosti svi doSli, okolo spomeni
ka se je vnoZina skupóala. Pévaóko druZtvo 
je magjarski himnus popéval, a za tem dr. 
Tamás János preloóki fiSkaliuS pozdravil 
nazoóne vu lépim govoru, onda рак dr. Za- 
kal Lajos preloóki fiSkaliuS je duSevni go- 
vor drZal po magjarskim jeziku. Kramarics 
Viktor vu megjimurskim jeziku s jako lé- 
pimi reómi duSevno je pozdravil prisutne i 
reztolnaóil puku cilj deneSnje sveóanosti- 
Gasparics György malipop rodjak viteza 
GaSparicsa je lépimi réómi vu ime rodbin- 
stva hvalju izrazil prisutnim, koji bili su 
dobri se na mestu spomenika potruditi. 
Pévaóko druStvo je viSe popévkah pévalo, 
za tim pák jih je vise lépe vénce postavilo 
na spomenika.

Veóer je priloóka banda igrala na pi- 
jacu, a veliki oStariji bil je veliki bankét  ̂
na kojem do 200 bilo ih je — prisulnih’

Óva sveóanost sluzi svim, koji su ju 
vuredili i koji su lám nazoóni bili naóast a 
Gaspariesu Marku vitezu na diku, kojega 
spornen.

Kaj je novoga?

Оугш/.
Vu Szelenczi se je 2-ga o. m. vuZgala 

Stala Kosednar JanoSa éta la i na Stali séno

je zgorelo. Так misliju, da su i tu vuZigali. 
Kvar je 320 korun. Osigurano bilo je do 
200 korun.

Afo p o é e t k u  h i í n o g a  я л к о п я .
Vu njihovem zakonskom staliSu veó 

na osmi dán velika nesreóa postigla je je
den mladi par. Heli Juraj kalauz pred jed- 
nim tjednom za svoju tuvaruSicu bil si je 
vzel Sirosz Lujzu. Na osmi dán v jutro 
mlada Zena bila se igrala iz svojega tuva- 
ruSa revolverőm, kad samo na jednoó re
volver iz nenada sproZi se i kugla vu Hel 
Juraja Zeludec se zavrla. Helija s pogibelj 
nőm ranom na kliniku odpelali jesu. Vu 
dvojnost upadjenu njegovu Zenu, koja iz 
nenada zrokuvala je nesreóu, redarstvo je 
prijelo, ali opet slobodno pustilo

í m e n u v a n j e
Dr. Wlassics Gyula minister je Kovács 

Maria Izabellu diplomeranu navuóiteljicu vu 
turóiáku drZavnu puóku Skolu za navuóite
ljicu imenuval.

S o l d a ó k i h  k o n j o v  k n p i l o .
VaraZdinsko desetoga husarskoga regi

menta konjskoga kupilo druátvo vu Cakovcu 
pred Zrínyi zvanoj veliki oStariji tekuóeg 
meseca 25. dana po poldan od 4. do 5. 
vure za soldaóku stran prikladne jahaóe 
bude kupuvalo. Kupili budu svakoga, koj 
je dobro zraSóeni nefalingasti, koj je iz ple- 
meniteSe krvi i za taj posel prikladen od
4. do 7. Ijet starosti, od 158 centimetrov 
visokosti, do 166 centimetrov visokosti.

К  r á d  j a .
Tekuóeg meseca 1. dana Hamer Juraj 

iz KapelSóaka 14 Ijet star deóec Novak 
Florijanice zakleujenu hiZu s vratnim klju- 
óom je odprl, nuter doSel i odonul jeden 
komád od 20 korún vrednosti banknotu je 
posvojil.

S á n d o r  k r a l j a  m r t v o  t e l ő .
Od Natalie exkraljice malo glasa óuti 

bilo je ód one dobi, как nesreónoga nje- 
noga sina Sándor kralja vmorili jesu Sad 
z nova doSel je glas od nje. koj zadosto. 
znarneniti je. Iz Belgrada najmre javiju: da 
Natalia kraljica prosila bude od Peter kra
lja za tak nesreóno obhodeóeg svojega sina 
mrtvo télo. Exkraljica raku vu KruSedol 
Zelji odpelati dati i tamo kre Milana poko- 
pati S velikom Zeljom óekaju sad vu Bel- 
gradu zna ti, kaj bu rekel na to kralj. Mis
liju, da Peter kralj za dosta buda vóinil 
Zelji exkraljice, i po takvim Sandora za, 
kratko vréme razdruZiju od njegove Drage, 
s kojom joS vu smrti nedaju skupa ostati.

/* * p r o  » t o g a  a o l d a t a  k r a l j  l é .
Kralji, vladaoci ako se njim sin narodi 

odmah visoku óast naloziju na novorodjenca. 
Vu barSonu narodjena cecatna deca navlas- 
tito prama soldaókomu staliSu óutiju vu эеЫ 
protistalnu Zelju, ar koma da zagledneju 
sunóenu svetlost, vu velikem veselju pliva- 
juói njihov otec, ali za generala, ali budi 
za obrSta imenuje nje Vu europejskih dvo- 
rah sad takaj ni samo jedne dojkinje na- 
ruóaju poóiva jeden - jeden mali deóec kao 
general. Tim vekSu izvanrednost naóinilo je, 
da Pétera srbskoga kralja kraljióa sina sa
mo za jednoga prostoga soldala jeau asen- 
tirali med vojnióki Sereg. Kak se vidi, Peter 
kralju znano je to, da s visokom óinovnió- 
tvom ne hodi neobhodno skupa visoka mu

se mu je Zena, ali znal je, kaj je duZen, 
domovini. »Domovina pred svim!» to 
véli jeden pésnik a i on je öve reói drZal 
pred sobom . . .

Sada su mimo straZe isii. Bila je ta 
straZa stala iz tri némcah, koji su sa ne- 
kakvom tihom pesmom hoteli si prikraóiti 
dugióas.

NaSi dva muZxi su se poklonili i dalje 
su isii. Kada su veó vu selo bili, onda je 
progovoril prvi.

— Sad smo dobri. Nemei nikaj nez- 
naju, gde smo bili.

*
Ovu noó je vu Pandorfu sve mirno 

bilo. Od sela na pol vure su nemei imali 
lager i samo njihovih konjov hrzanje se je 
óulo negda, negda. Ali to se je samo tak 
vidlo, da je mir vu selo. Pri svakoj hiZi 
su se muZki spravljali. Svaki si je zel ne- 
kakvo oruZje к sébi i óekal je na znak.

NaSi dva muZki stareSi: JoZo, a mlajSi: 
MiSka su se takaj oruZili. Zakaj? SluSajte 
sim

Vóera, kad smo je videli dimo ili. On
da su doSli iz magjarskog tabora. Tri vure 
su hodili, ali njim nije bilo Zal. Hodili su 
povedat magjarskomu komandantu, da ovu 
dojduóu noó, budu némci navalili na mag- 
jarsku vojsku. Dakle naj bude óva priprav- 
na. To su on* zeznali iz spomenka ofticé- 
rov. Miska je bil moial voditi ofTicére vu

obóini i med töm s íi oni dosta nepazljivi 
bili, se od noóne navale spommati Ali ma- 
gjari nisu óakali, da bi Sto na nje navaljil, 
nego su odluóiti taki za veóera, как veó 
némci pospiju, nje navaljiti. Zato su dvém 
muZem MiSki i JoZi. da naj Pandorf bude 
pripraven za to .

Pod jednim su se shajali muZki vu 
Pandorfu pod »Vrbje* To je na sredinu 
sela jedna Sumica samih vrbah Bez svakog 
spomenka i bez svaké halabuke. Pod vrbju 
si je svaki naSel mestu i óekal je . . .

Ali óuj1 . . . puska je puknula. To je 
znak? Na )edenkrat se je straSna krika óu- 
la. Nemce su magjari navaljili i ovi su vu 
sili prama seli obrnuli. Ali vu tém óasu 
su iz sela navaljili na nje. Stragna bitka je 
bila to. Pak némci, akoprem su vu veksim 
hroju bili zgubili su bitku. Sade se je pri- 
pelilo, da su magjari tija do Beönog No- 
vog Mesta tir tIt nénire. I Beóa bi lehko 
osvojili, ali nisu hoteli. Samo su ga iz nafte 
domovine izterali, ni jim hilo cilj nji 
hovu domovinu bantuvati.

*
Vu Pandorfu na onim mestu, gde su 

magjari zbuhali nemce, stoji sada jeden vi- 
soki stup. Na ovim stupu jedna ruka vija 
sablju prama Austrii, как da bi znarneniti 
hotela: »Nebantuj magjara!» —

L . R  J.



ь*
drost, i kraljié i onda takaj ostane kraljiéi 
ako je on samo gemainer. Dotióni krug- 
medjutim véli к u buduénost prorokuju kra- 
Ijión na soldaékim staliSu.

Лöve tele ljudi.
British vu Nev-Gvineju izvanredne fele 

ljudi iznaSel je. Vu jednoga Otoka orsagu 
vu jednoj moévaruoj strani, gde je vodeno 
bilje skup zaraSéeno, s njegovemi 2ilicami 
tak, da one i putniku pripreéiju bőd, kud 
ptSice hoditi je ni moguée, divji i éudne 
naravi púk äivi, kojega dolnje strani tela 
tak rekué éislo za nikaj jesu. Ovi éudno- 
viti divji ljudi vu malih hutah Ziviju i 
mesto hodenja po zemlji i po grmovan le- 
zeju i za vodeno bilje se kapéiju. Noge 
svoje za nikaj nehasnuju. stegna su njim 
takaj za nikaj. nasuprot gornja stran njiho- 
voga tela i miSice su njim izvanredno évr- 
sta. Mudroznanci nekaj za éudnovitoga dr- 
Ziju nőve féle ljudi iznadjenost.

GoreÓH svi/nu fubrikn.
Vu Talianskom orsagu najvekáa svilna 

fabrika Brecia zvana, как odonud javiju, i 
je do tla izgórela. Öve dane na veéer je 
ogenj nastal, koj je célú labriKu na pepel; 
obrnul. Zgotovljena i nezgotovljena sv ila, 
su se tak na nagio bila vu£gala, da na o-, 
braniti niti pomisliti ni bilo, raduvale se je-, 
su do dvesto petdeset Äenskih glav. kője j 
su tarn posluvale, da se njim nikaj ni bilo 
zgodilo, da paée svih dveslo petdeset svo-; 
jimi krosnami skupa oslobodile se jesu. 
Kvara ovak do |eden milliun brah éacaju. 
ar samo od svilnih galetah viSe od dvesto- 
jezer kilogramov je zgorelo. Fabrika ravno 
poljeg belezne ceste le£i. Na on isti dán., 
kad je — tabrika gorela — je ravno 
— Viktor Emanuel — kral| onud pulii
val. Na veliki кr»ó i vidjenja ognja je sas- 
taviti zapovedal vlaka i samo onda je od- 
putoval dalje, kad je segurno znal, da élo- 
veka Vivienje nije postalo aldov ogoju. Ne- 
go pogibelnost je vendar tak velika bila. da 
ош soldati. koji su na vagoné pazili, om 
sami su taaaj pruekli na pomoé.

Am erlkunskl duel.
17. Ройипа piSeju: Göndör Zoltán jura

tus, Göndör Károly katobckih puékib Sko- 
lah direktora sin öve dane vu glavu se \ 
slrelil. Pred samoubojstvom lista je dobd 
vu kojim ni bilo drugo, neg s jednim ér- 
nim kriSom namalana tablica. Nesreéni sí
nek pred ubojstvom valuval je svojemu je- 
dnomu pajdaSu. da se mora streit ti, zbog 
am^rikanskoga duela Lista je jeden noSec 
nosil к njegovomu pajdaSu kojega redarstvo 
je véé i na prvo vzelo. No Sec je povedal, 
da on isti, koj mu je lista prédái, je jedan 
mladi Crnomanjasti, nizki, |edno inalo bek- 
lavoga govorenja élovek bil, kojega on joS 
nigdar videl nije. Fiskaliat isto tako podigel 
je istragu i ja ко zazvedava za Gőntör Zol- 
tana suprotivnika. Nesreéni mladi élovek íz 
smrtjum se bon. Vu varaSu velikom pomi- 
luvanjem jesu vrh öve farnilije.

O r u h s k i  sein .

Íz Nagyvaradina telegrafiraju: Balint 
István peSiéki prosti soldat öve dane pred 
jednim poldanom zestal se je na pijacu 
svojim oéuhom. koj je iz sela doSel vu va- 
varaS Med oéuhom, i sinom je svadja nas- 
tala, vu kojoj Bálint István izpukne svojega 
bajoneta i fcnjim s lakvom jakostjom v piéi

vu svojega oéuha — érevo, da odmah 
vumre Naravski ubojnika je taki — solda- 
éka — patrola prijela i na — zaslu2e- 
no mesto odegnala.

K r u d l j t v l  e k i e k u t o r .
íz TemeSvara piSeju: Kovács Ferencz 

lippaiski Stibreni ekiekutor sam sebe bil ja- 
viI, da je áest jezer korun vkral. Kradljivec 
je povedal, da najprije do jezero korun fa- 
lilo je vu peneznici, i kad je videl da itak 
nemore nadomestiti, pomalo je i öve druge 
takaj posvojil.

Vu i e n s k h n  vu f f o n u .
íz Kopenhage piSeju: Vu ovdeénjem 

glavnim kolodvoru brzavni cug ravno se 
poéel genuti, kad se jeden elegantno oble- 
éeni 6ospon na mestil vu on vagon, gde 
su gospoje bile. Vu vagonu sedeée gospoje 
su proteátirale proti nepozvanomu putnomu 
sadrugu, kalauza su zvale. da nek odstrani 
ovoga gospodina od njih. Kalauz nije bil 
pripraven za ovaj posel. da bi ga odstranil,
I na kaj naéin bile su pretrucane к kolo- 
dvora direkturo se obrnuti. Po maloj nedo- 
slojnosti direktor se iz redarstvom takaj i 
bil grozil. na táj ov tud|i gospon na prvo 
vzeme od svojega imena kartu, iz kője ко- 1 
lodvora direktor íz prestraáenim obrazom 
éila. Hage E. ieleznih cestali minister. Nato 
gospoje bile su odposlane van, dostojans-i 
tveno vu drugo kupeju sobicu. Ovak se 
pripetilo ovo vu Kopenhagi.

Х еш  Aki c c s n r  vu  В е д и .
Vilmos cesar septembra 18. pred pol- 

dan ob pol deseloj vuri dojde vu Béé íz 
Mohaéa, na kolodvoru pnmil ga bude nas | 
kralj nadhercegi i drugi velikaSi. Od kolod- 
vora poéemsi do Hofburga soldati budu vu 
paradi stall Vu Holburgu cesara nadhercegi 
i najviSeSe kraljevskoga dvora éinovniki, 
Goluchovski gróf izvanskih poslov minister 
Kőrher prezident minister s ostalemi dru 
gimi ministri budu njega pozdravili NemSki 
cesar vu velikim prostrenim stanu stanuval 
bude. Po njegovem poprimilju pohode bude 
naéinil kod vladavne hiie élanov Za ono 
vreme doklam se bude ovde zadriaval, sle- 
deéega programa nannili jesu: Septembra 
18 posle podne ob b. vuri obed vu Hof- 
burgu, posle obeda prédavanje vu operi 19 

I pred poldanom vadasija vu lainciskim zver- 
■ njaku Poslje podne zajulrek kod velikoga 
nemSkoga nad zastupniétva. 20. pred pol

danom nemSki cesar pri boijoj sluibi bude 
j  vu evangeliéki cirkvi Poslje podne famili- 
janski zajutrek kod Otto nadhercega i nje- 
gove supruge Na veéer obed vu Schőnbru- 
nu Na veéer ob 10. vure nemSki cesar od- 

i putuje íz pesinskoga kolodvora, gde nebude 
nikovoga nazdravlenja. NemSkoga cesara vu 

j Beéu zadriavanja simo dojde Szőgyiny íz 
Berlma austrijansko magjarski konzul i za- 

Ijedno budapeStanski nemSki nadkonzul. Na 
Cast njegovo za posluvanje bilo odredjeno 
34. peSiéki 7. husarski regiment, koprn je 

I  nemSki cesar vlastmk.

Veil k i p r ik n x  FI и  ml.
Veliko veselost vőinilo je Fiume varaSu 

Io. da lepoga к magjarskomu orsagu spada- 
jucega varaSa dva imuéni purgari s boga- 
tim prikazom nadarili jesu. Doktor Belien 
purgarski mester najmre obavestil je, dva 
tamoSnji purgari éeliri sto Sestdeset jezer 
korun prikazali jesu varaSu za podignenje 
Spitala Táj isti purgarmeSter nazvestil je 
varaSu takodjer i ovo, da te iste dva do-

bro éinitelje éista ljubav dopeljala je nato, 
na tuliko da niti neieliju ovo, da se nji- 
hova imena znadu. SkupStina za veliku pre- 
Stimanost spoznala je ovaj plemeniti éin i 
naruéila je polgarmeStru, da nek najizkre- 
niju hvalu ►zjavi ovim dvern dobroCinitelom 
od strani Fiume varaSa.

S l r e l j e n l  a r e k t a n t .
Vu Budweisu po imenu Vliéka Anluna 

pri 16. peSiékim regimentu sluSeéega sol- 
data, koj je radi kradljivosti vu reStu bil 
zaprt, ove dane su van odredili, da iz vu 
kasarne dvoriSőu bivajuéeg zdenca vodu 
grabi. AreStaut vedro pograbi i soldaékomu 
redaru pod noge hiti i odbefci. Na kasarne 
zidinu se poprime, prek koje je namenul 
splaziti na susedskoga kraja vrt. Redar za 
njim kriéi, nego kad nije sóidat hotel stati. 
na njega streb. Vliéka, vu kojega glavu se 
kugla bila zavrtala, taki je vumerl i dole 
opadne vu povrteljni vrt.

Vlsok l t u r e n .
Vu Sant-Louisu bude izlo^ba, a na ovu 

izloibu, bude napravljen jeden turen, iz ie- 
Ijeza. koj bude 350 metrov visoki. Na turen 
bude se inoöi po ^fdjeznici voziti. Na jed
nim takovim vlaku bude 800 ljudih pros- 
tora imalo. Vu turnu budu vrli, gostione 
kafane i kajkakva druga mesta za zabavu

B o i
Kak je znano, albianci su se podigli 

proli turéinu, i hoteli bi sarnostalni biti 
Zbog toga je vre od 2—3 letah borba med 
njimi. Vezila pok< hdob túréin nemre reda 
reda napravili, Bulgarija hoée se podiéi 
proli turéinu Bulgarska vojska je vre pres- 
tupila meju

Vetik! o f f e n j .
Vu Galiciji. vu Zlozovu je strahoviti 

ogenj bil pred véera. Telegrammi javiju, da 
viSe как 500 hit, dva Spitali, cirkva zgorelo 
je ViSe ljudih je Vivienje zgubdo vu ognju 

P o p l n  VH.
Deídjevno vréme vu célim proSlim ti- 

jednu, je vu Austriji velike poplave zroku- 
valo. Osobito vu Gmündenü je velika nes- 
reéa, ar su tem ljudi bez kruha. Jednoga 
lugara, njegvu Äenu. kéerku i vuuka je vo- 
da odnesla. Svi éetiri su se vtopili. Vu 
Gründenu je trideset ljudih zginulo Zasi- 
gurno dr^iju, da jih je voda odnesla. Vu 
Radlgrabenu je voda 14 hi2 i 120 krav 
odnesla Vu Katsh dobni leíeée Leoben zva- 
no selo je poplava éisto na nikaj spravila 
Vu ovoj obéini je voda 32 hiite podrla i 
odnesla Velika i bistra voda je i mrtve iz- 
kopala iz cintora. рак odnesla. Vu Alten- 
brunu je stréla vudrila vu jednu hi£u. 
Hiza i vu njoj spavajuöih sedem person je 
do kraja zgorelo. Vu Gasteinu je laka) ve
like kvare napravila poplava Tu je proSlu 
nedelju po poplavi veliki sneg padal, pak 
drevje na nikaj spravil.

Odgovorni urednik:

M  A R C I T A I  J Ó Z S E F .



3119/lkv. sz. 903.
I. Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Cseh 
Jakab pozsonyi lakos végrehajtatónak, özv. 
Cseh Bertalanná szül. Sosterits Magdolna 
mint kiskorú Cseh Alajos törvényes kép
viselője elleni végrehajtási ügyében a kére
lem következtében a kielégítési árverés 
600 K. tőke, ennek 1900 évi február hó 
17-től járó 6% kamatai 36 K. 95 f. per 
22 K. 60 f. végrehajtási kérelmi, 17 K.’ 
jelenlegi és még felmerülendő költségek 
kielégítése végett, a végr. törv. 144 és 
146. §-a értelmében elrendeltetvén, a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái 
kir. jbiróság területén levő I hegykerületi 
407 tk. 245 hisz. a. 3 li. 1264 D-öl terü
letű belsőség, szőlő, szántó, erdő és rét 
Cseh Bertalan nevén álló fele része az ezen 
ingatlanon levő 60 népsorsz. a. ház fele 
része, 1364 K., az l hegykerüleli 185 sz 
tkvben felvett egész legelöilletmény 104 K. 
kikiáltási árban, ez utóbbi ingatlan a végr. 
törv 156 §-a értelmében egészben

1903. évi szeptember hó 30-ik napján d. e. 10 órakor 
az 1. hegykerületi községházánál dr Hajós 
Ferencz ügyvéd vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 

az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál
tási ár 10 %-át bánatpénz fejében letenni 
és pedig 136 К 40 Г, 10 К 40 f.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben, még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 45 nap alatt, 
a harmadikat ugyanattól 60 nap alatt, min
den egyes részlet után az árverés napjától 
számítandó 5°/e kamattal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint.

Ezen hirdetmény kibocsátásával egyi
dejűleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. 
jbiróság telekkönyvi osztályánál és I. hegy
kerületi község elöljáróságánál megtekint
hetők.

Csáktornya, 1903. jul 17. 532—1
606 sz. 1903.

ürverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1901 évi Sp. II. 380/3 sz. végzése 
következtében Sebestyén Lajos nagykanizsai 
lakos ügyvéd által képviselt gróf Festetics 
Jenő zalaujvári lakős javára Mucsics András 
bottornyai lakos ellen 224 K. s jár. erejéig 
1902. évi január hó 18-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
660 K.-ra becsült 1 vastengelyü szekér, és 
1 a boltornyai községhalárán és Mura folyón 
lévő 18 sz hajómalomból álló ingóságok 
nyilvános árverésen cladatnnk.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir 
járásbíróság 1903. V. 396 sz. végzése folytán 
224 K. tőkekövetelés és ennek összes járu
lékai erejéig Boltornyán leendő eszközlésére

1903. évi szept. hó 24. napjanik d i. 2 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, becsáron 
alul is el fognak adatni.

Csáktornyán, 1903. szept 10. 533—1

1 0 B V 0 S - 1

s o r s j á t é k
BUDAPEST, IV., VÁGZI-UTGZA 17. a.

M ár

1 ío ro n iM  
5O.OOO
Korona nyerhető.

Főnyeremény 50,000 knr. ért.
Egy sorsjegy ára i korona.

Miután a húzást már október elején 
megtartjuk és a sorsjegyek nagy kelendő
ségnek örve ndenek, ennélfogva tisztelettel 
kérjük, hogy a sorsjegyek bevásárlásával 
ne tessék késni, hanem nagybeesü meg
rendelését szíveskedjék lehetőleg azonnal 
elintézni, mert a húzás már

f. évi október hó ю-én lesz.
Orvos-sorsjáték központi irodája: 

Budapest, IV., Yáczi-uteza 17. a.
Sorsjegyek kaphatók helyben minden dohánytőzsdében és minden

városban.
536 1—3

=  S T 0 W A S S E R  ] . =
cg. ég kir. udvari hangszergváros. hangszerszállito

a Rákóczi javított Tárogató egyedüli feltalálója
Budapest, II. L á n czh id -u tcza  5.
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H ird e té s e k  Щ  Mindennemű javítások. ______ MM
felvétetnek lapunk kin- U Z1C t Ю C 9 ti У í t á S.

dóliivatalában. = . . . .  -=
S  Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására 2 .

5075 sz tk 903 adni, hogy nrnny-9 ezüst- é s  k in n eziis t- Лги ü z le tem et  _
Árverési hirdetmény. й

A perlaki kir jbiróság mint tkvi haté- c5 g Q  0 T 3 S  I T *  Ü И в  IV 0  ГТ1 C t  I T
Ság közhírré teszi, hogy az Alsó-Muraközi j 3  § £
takarékpénztárnak, dr Kemény FülöpnekJ >  , , u , 80
Grauer testvéreknek, Hoffmann Bélának. ^  helyben Csáktornyán, a Hirschmann-íéle házban (volt H e s s e l-  =g-
Hlatkó Jánosnak, Hosenfeld Alajosnak, özv Ц  féle h elyiség) f évi o k tób er hó i-én nyitom meg. ^
Hirschler S. ndornénak, a Muraközi Takarék- a -  \ n é. közönség szives pártfogását kérve vagyok
pénztárnak, Mikecz Lukácsnak és Habus <
Mátyásnak, — Fischl Sándor murakirátyi j teljes tisztelettel
lakós elleni vhajtási ügyében 3000 k . 300 k J  ,  ,  ^  ,  ,
900 k, 9i 1 k. 36 г. lo o  k. 198 k.. 117  к 526 3—  H e r l i n g e r  S á n d o r .
46 Г, 373 к 98 f . 280 k., 200 k. 1400 k „ _________________________________________________________________________________________________________________________

k ü « « i J 9, l i e u s J n 4 b ^ j Jk u ' ' J ; '  #  Nemesfémtöredekek vétele magas napi áron.
vényszék s a perlaki kir. ibiróság területén " ' ..
fekvő a muracsányi 320 sz. tjkvben «1 hrsz. — ----- ------ — --------- -------------------- - M Ű v é S Z Í  k i v i t e l ű
a. felvett ingatlan Kiss Györg\ muracsányi Kg у os ŝze j,’, tea kedvelője mindig csak
lakós utóajánlata folytán 5170 k. kikiáltási

I N D R A  т E A T k é p * s  levelezőlapok
Muracsány községházánál dr Kemény Fülöp,
Wollák Rezső, dr Schwarcz Zsigmond, dr mely Kina, India és Ceylon legfinomabb tea- |Ш^ у y-j,]aSZtéк bílII k a p h a t ó k  
Rotschild Jakab, dr. Tamás János és Zakál inak keveréke. Valódi csakis tredeli csomagolá>ban.

ЙЙ, S S Ä Ä Ä T K i  . — *• . *  Fischil Пор (Sima Sándor) *
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy IVI r á z  T G S t V G T G k

az árverés megkezdése előtt, a fenti kiki- könyv- és papirkereskedésében
állási ár 10 %-a bánatpénz lejében letenni C s á k to r n y a . 527 3— 30
kötelesek . . _____________ . Csáktornyán.

Perlakon, 1903 aug 9. 531— 1.

/ / e s s e /  » I n h u b  ( H i  n t í i i ’ i i  h ú s , и  C s n h i o r u y ú n .

Ü Z L E T E M E T  I
f o l y ó  h ó  15-én I

a fő -té r i z á rd a é -p ü le tb e  (v o lt  X eum aim  A l-  j
*• bért-féle* h e ly is é g ) helyeztem  át. I

• Raktáramat a legújabb divatu «sikkekkel egészítettem ki, úgy. Iioirv a *•>
*Ф C"

legfokozottabb igényeknek minden tekintetben megíelelhetek. ^
A legpontosabb és leglelkiismeretesebb kiszolgálásról biztosítva, kérem be- ^

esés pártfogásukat. ^
ft

Teljes tisztelettel
rt

_ _ _ _ _ Hessel Jakab *
X ti  I* f/ n6  /> w /  e / .

Nyomatott Fischet Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajióján CsáJitornyán.



^  I Зф** Fényképészeti műterem. '“ф ф  \'.\

Э  Van szerencsám a n. é közönség b. tudomására adni, hogy hely- j
g f  ben a perlaki-utczai Horváth Balázs-téle házban (az uj járásbirósági épület | 
Й  közelében) egy a mai kor igényeinek megfelelően teljesen felszerelt s

I  fényképészeti műtermet jj>
! 0  n у i t о t I a m. ( 1}
0  Mindennemű képet (aquarell, platin, email, bromezüst) b árm ily  (!)
0  n ag yság ban , úgyszintén n ag yításokat a\ le g rö v id eb b  id ő  a la t t  (I) 
0  jó l  é s  ju tá n y o s  á ro n  k é sz íte k . (!)
0  B. megbízásait kérve maradok teljes tisztelettel (1)

0  512 a _3 A g 'o ts  Arzén. <j>

л? Egy jó  e rk ö le s ű  ü gyes fin  g y a k o rn o k n a k  fe lv é te tik . , \ |

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ »

K e i l - la k k
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára

K e i l -  féle viasz-kenőcs kemény padló számára. 
K e i l -  féle fehér »Glasur« fénymáz 15 kr.
K e i l -  léle arany-ténymáz képkereteknek 20 kr 

500 5 8 К e i l  féle szalmakalap-feslék minden sziliben.

Mindenkor kaphatók

HEINRICH MIKSA czégnél Csáktornyán.

§ FISCHEL FÜLŰP (STRAÜSZ SÁNDOR) |
#  könyvnyomdája #
jf C s á k t o r n y á n  |
#  a legújabb gyorssajtókkal és diszes uj betűkkel van felszerelve. $

Elvállal minden néven nevezendő l y

I  könyvnyomdái m unkákat I
^  11. m. iH'vjcirvrk. lovéllojek. inoirliivók. eljegyzési-, esketési- és gyászjelentéseket, — számlák, Ф

’S *  körlevelek, liivntalos- és imiitfiniivointatváiivokiit. röniratokat. műveket sth. stl>. rr

sr bárm ely nyelven és kivitelben ^

щ  a legjutányosabb árak mellett.
# # #  # # # #  # # # # # # #  # # # #  # # #  # # #

G ab o n a á r a k . — C ien a t i tk a .

1 m.-rnázsa. 1 m-tenl kor fill.

Búza PSonica 14.4-0 —
Zab Zol» 10 70 -
Bozs Hra 10.50 —
Kukoricza uj Kuruza nova 1100—

* » ó » slam ld  Э0 —
Árpa Jeémen 10.50 —
Fehér bah uj Grab beli 15 40 —
Sárga » » » Zult 13 20—
Vegyes » » ♦ zméAati 12.20
Lenmag Len 18 50
Bükköny Grahorka 10 50—

B á r m i n e m ű

könyvkötészeti munkát
elvállal és gyorsan elkészít

Fischet pülöp ( S t r a u s z  S á n d o r )
könyvkötészete

Csáktornyán.

Melléklet a »Muraköz- 1903 évi szeptember 20-iki (3 8 ) számához. 4 0 1
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P á l y á z n a  b i r r f c t n t é n y  #

a murasiklósi róni kalh hitfelekezelíí népiskolához másodhinilói Щ
vagy tanítónői állásra. jjaj

Évi fizetése 800 kor készpénz, szabad lakás és 3 öl tűzifa. ^
A választás Murasiklós községben ^

1903. íVi október hó 20. napjának d- <• 9 órájára *
tűzetik ki. w

Pályázni óhajtók kötelesek a kellőleg felszereli kérvényükéi leg- 
később 1903. évi október hó 15. napjáig aluliroii iskolaszéki ^  
elnöknél benyújtani. щ

Murasikló.., 1903 évi szeptember hó 18

Kotter Márton, ^
ö3ö 1 — 1 rom. kalh. plébános, iskolaszéki elnök. ж

* # # # #  # # # # #  # # # $ $ # ] * # # $ # $ $ $ $  $ $ $ # # & # $ # $

A m agyar irodalom  főm űvei. 

M egjelenik, fólévenkinti 5  köte

tes sorozatokban, összesen 5 5  

kötetben ára  2 2 0  korona. 

M e g ren d e lh ető :

Fischel Fiílöp (Strausz Sándor)
Цопу yVjeresHedeíbeti

C s á k t o r n y á n .
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