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Előfizetési árait:
Kgész é v re ............................ 4 frt.
Kél é v re.................................2 frt
Negyed é v r e ........................1 frf
Egyes szám ára 10 kr.

Ma r g i t a ' J ó z s e f szerkesztő

nevére küldendő.

K iadóhivatal:
Kischel Külöp könyvkereskedése
Ide küldendők az előfizetési dijak,
nyiltterek és hirdetések.

magyar es horvat nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap.

írdetések jutányosán számíttatnak.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.
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Hirdetések elfogadtattak:
Budapesten : tioldberger A. V. és
Kckstein H. liird. irod. Becsben:
Schalek H., Uukes M., Oppelik A.,
Általános Tudósító« hirdetési osztáh a Budapest.
Nyilttér petitsora 10 kr.

A »Csáktornyái lakarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Csáktornya lelkes honleányaihoz!
Ha módomban állna, elrabolnám az or
kántól tárogatóját, hogy beledörgjem a kislelkü szkeptikusok fülébe, hogy van még:
lelkesedés; vagy bevésném a világ legmaga
sabb hegyóriásnak szirt-táblájára, hogy van
még: önzetlen ideálizmus; hadd olvasná le
róla a meggémberedett agyú, lelketlen lelkű
»volgus profanum«, hogy még kering ereink
ben a vér, még rezegnek, működnek agy
sejtjeink, szóval, hogy még: élünk.
De még mennyire élünk !
A centralizálásnak avult, sőt már félig
halva született eszméje nem talál táplálékot
a már modern felfogásban.
Azt akarjuk, hogy a v i d é k is meg
találja azt a magvat, a mely egy uj. élet
erős és minden porczikájában m a g y a r
ö s z t ö n t csíráztasson ki.
Ez igy, kissé különösnek, tán perveznek
tűnik fel: »magyar ösztön.«
Nem abszurd dolog ez; nem paradoxon
ez: csupán szokatlan furán hangzó tétel.
A mint a lélek világ egyéb megnyilat
kozásain tudunk valamit idomítani, csiszolni;
ha tullengésük kívánja: azokon uralkodni s
azokat megzabolázni: épp úgy vagyunk az
ösztönnel is.
De ne uagyképüsködjünk: örvendezzünk!
A költészet múzsájának ismét egy fiókpantheonja épült fel.
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Nemzetünk története.
(S/.alay ló/.sef: A magyar nemzet története Átdolgozta és
újból sajtó alá rendezte dr. Báróti Lajos. Nég\ kötet. Lampel Róbert (Wodianer K. és Kiaii kiadása. Ára .‘10 Irt., a
Corvinák bekötését utánzó fé***bőrkötéshen B2 frt.

A magyar történetírásnak leggazdagabb ara
tása a millenium évében volt. Nagy és becses
munkák tárják föl nemzetünk dicsőséges mulljál;
értékes monográfiák egész sorában rajzolódik me
gyék és társulatok története. Kbben az ünnepi
időben a történeti érzék fokozottabb, mini valaha.
Figyelmünk élénkebben fordul a történeti esemé
nyek felé, melyeknek dicsősége újra megdobbantja
a szivet, gyásza elborítja lelkünket. De az, amit
belőle szerzünk, egyaránt fölemelő és tanulságos.
Mert a történet minden momentumában benne
rejlik a jelen és jövendő hite, a múltba vetett
bizalmából sarjadzik a jövendő lelkesedése, tettrekészsége.
És aki csak egy kis körültekintéssel is bele
pillant történetírásunk szellemébe, egyben észre
veszi a benne rejlő sajátos jellemvonást. Hisz már
a német Flegler Sándor is megírta abban a .köny
vében mely a magyar történetírás történelméről
szól, hogy a krónikákban, emlékiratokban és régi
feljegyzésekben a magyar népszellem legvilágosab
ban és legélesebben nyilvánul. Amit az idegen tu
dós oly egyszerre meglát, kétszeresen érezzük mi,
forgatván régi történeti munkák avatag lapjait.

Felépült és ott lobog már »az oltár
szövétneke« benne.
Tehát feleszméltünk V Megmozdult a
szivünk V
Jóleső izgatottsággal olvastam a Mura
köz« m. számában a Csáktornyái magya. lá
nyok köréről szóló tudósítást.
Megvallom, legelőször is a c z é 1t ke
restem.
Igen, hölgyeim! a czélt, a mely lobogó
zsarátnokával bevilágítson a szellem kohó
jába és áltörje intenzív sugárkévéivel a jö
vendő lenge fátylát.
És felpezsdült a vérem ! Mert a czél
nemes, lélekemelő, — szent.
A magyar nyelv ápolása ! ! Ideálisaid)
czél nem lebeghetett volna szemeik előtt,
mint e z !
Igaz, hogy halad az aposlolkodás nehéz,
fárasztó munkája, de csigalépésekben.
Szükséges volt itt, a határszélen, a ma
gasztos eszme megtestesítésére, mert a be
szivárgó idegen szellem megmételyező hatása
mindig megkeresi és rendszerint fel is leli
a czélja megvalósításához vezető mesgyet.
A művészethez kellett folyamodnunk,
hogy fertőtlenítse az a veszedelmes bajt.
A művészei mindenkor meghozza azt
az áldásos gyümölcsöt, a mely gyógyító bal
zsam a beteg szellemre és a reá fordított
buzgalom egyenes arányban áll a: sikerrel.

Igen, mi azt hittük eddig, hogy a mű
vészet czafrang, a mely fölösleges; azt véltük,
hogy nélkülözhető valami: pedig életet önt
petyhüdt tagjainkba.
Úgy okoskodtunk, hogy csupán álarcz,
mely mást mutat, mint a mit érez, visel.
Rántsuk hát le a leplet róla, és meg
fogjuk látni, hogy szűzies, patyolat nűditásában még bájosaid), még kecsesebb: — akár
egy Gratia; gyönyörű, mint a milói Aphro
dité és keresetlen egyszerűségében vonzó
bűvös, mint Dán dallamos szirinx-ének
igéző zenéje.
Az önök jóságos Géniusza megihlette
leiköket, megihlette és megsúgta, hogy me
lyik irány a helyes, az észszerű és ideális.
A női szellem fogékony és érzékeny
minden, de töleg a nemes, magasztos im
pressziók befogadására.
Es érti a módját, hogyan érvényesítse
azokat.
A nemzeti, az egységes nemzeti életnek
itt a határon van az utolsó, néhány el
nyűtt szála.
Nincsenek összebogozva ezek a szálak,
hiszen az a kevés nem is lehet gordiusi
csomó.

Ks ez természetes is. A magyar irodalomnak év
századokon ál úgyszólván egyetlen táplálója nem
zeti történetünk. \ krónikák együgyű Írásában épugy, amint a rendszeres történeti munkákban,
egyaránt lüktet az az érzés, mely Anonymus! is
sarkalta krónikája írására, »hogy a maradiknál
feledségbe ne menjen.« Klső költőink nem is éne
kelnek egyébről, mint történeti eseményekről és
Tinódy Sebestyén országjáró útjában szives, lelkes
fogadtatásra akadt mindenütt, énekelvén Kgervár
viadaljáról, jó Szondy Györgyről, Török Káliul
fogságáról.
A millenium évében keletkezeti történeti
munkák között kiváló hely illeti meg Szulay Jó
zsef Magyar Nemzet történetét, melyet teljesen átdolgozotl jeles türténettudúsunk, dr. Karóti Lajos.
Szalay munkáját annak idején az akadémia jutal
mazta, épen ama kiválóságáért, hogy bár magas
tudományos színvonalon áll, mindeneknek érthe
tően és élvezhetőén Írja meg nemzetünk történetét.
Ám nagy idő az. mely első megjelenése óta eltelt
és éppen erre az időre esik történettudományunk
hatalmas föllendülése. Számos uj monográfia nem
egy régi adat hitelességét dönti meg, a történeti
kutatatok eredményei más világot derítenek vala
mely momentumra. Stílusának tacitusi szépségén
nem ronthattak az évek, de egy-egy lapja újra
Írandó volt, hogy a történeti kritika uj szempont
jainak engedjen helyet. Szóval, alapos átdolgo
zásra volt szükség. Krre válalkozott Karóti Lajos.
És most, hogy a teljes munka négy testes kidéi
ben előttünk fekszik, elismerjük, hogy derék mun
kát végzett. Kz az első egységes, nagy magyar
történet. Egyes fejezeteket egészen újra irt. két
kötet
az első és a negyedik
egészen az ő

müve és az egész munkát egységessé, egyöntetűvé
telte. Meglepő élénk, szép stílusa van. Kevés tör
téneti magyar munkát ismerünk, melyet ily gonddal,
ily tiszta műprózán írtak volna meg. És benne is
érvényre jut az az uralkodó vonás, mely történeti
könyveinket hazaszeretetünk forrásává teszi: lel
kesen, szinte rajongó szeretettel megírva oltja szi
vünkbe történetünk szereleiének érzését.
Az első kötet, M a g y a r o r s z á g a z A rp á d h á z k i h a l I á i g, hazánk állapotát deríti
föl a legrégibb illőktől fogva, ahova a történelem
szálai elvezetnek. Azokról a népekről szól először,
akik Árpád honfoglalása előtt a földel birták: kel
ták és dákok, panónnok és rómaiak, germánok és
hunok vándorlásait és itt viselt dolgait beszéli el.
A történetíró, mikor a mull e homályos világába
beléhatolt, a történeti kritika tiszta látóüvegén
kell. hogy szemlélje a történeti eseményeket. Jól
kell, hogy lásson, ha az egykorú följegyzések, a
krónikák és iratok útvesztőjében el akar igazodni
és iga/.itani. Karóti hazánk őskori állapotáról raj
zolt képe tiszta, világos. Különös é’deme, hogy
itt is, mint különben a későbbi korszakokban min
denütt hazánk mivelődési állapota vázolásának
nagy teret enged. A második kötetben e szem
pontból igen jól jellemzi a míiszerető Anjouk ko
rát, akikkel az olasz renaissanee műveltsége vonul
he átalakitólag hazánkba. A Nagy Lajos halálától
a mohácsi vészig terjedő korszak Szalay irta tör
ténetén egynéhány adat helyreigazításán mi vál
tozást sem tett az átdolgozó; annál többet azon
ban az első Habsburgok történetén, mig végül a
bécsi kongresszusra következett idők történetét,
tehát a mai Magyarország megalakulását, egészen
önállóan irta meg. Ez a rész tudniillik teljesen

Mert az irodalom
* . . . életösztön a halónak,
Iténull idegre zsongitó hatás,
Keménye a remény nélkül valónak;
Önéizet, öntudat, feltámadás.«
(Arany.)

Csáktornyái Takarékpénztár t. igazgatósága 30
Irt; 3) a Muraközi Takarékpénztár t. igazga
tósága 40 Irtot; 4) a Csáktornyavidéki Taka
rékpénztár t. igazgatósága 20 frtot. Összesen
105 frt. Midőn ezen a helyen is nyugiázom
a fennti összegeket, egyúttal a tisztelt tes
tület és társulatoknak egyletünk irányában
is tanúsított szívességükért és jóindulatú tá
mogatásáért. leghálásabb köszönetemet feje
zem ki. — Csáktornyán, 1899. márcz. 2-án.
R e r n y á k Károly né, egyleti elnök.
Piknik. A Csáktornyái kereskedelmi ka
hivatalt, melyet rendben talált.
— Kinevezés. A vallás- és közoktatás- szinó tagjai múlt hó 25-én a kaszinó helyi
ügyi miniszter Grau Géza tanítót a rácz- ségében jól sikerült kedélyes estélyt rendeztek.
— A zalamegyei 1848/9-ik évi honkanizsai áll. elemi iskolához nevezte ki.
— Esküvő. Misner Gyula légrádi keres védtk egylete a kit*, kormány felügyeletére
kedő mull hó 28-án tartotta esküvőjét Grün- vonatkozó rendelkezéseknek az alapszabá
feld József ottani kereskedő leányával, Róza lyokba leendő felvétele iránt 1899. évi márcz.
hó 8-án délelőtt 10 órakor Zala-Egerszegen
kisasszonynyal.
a
gazdasági egyesület helyiségében közgyűlést
— Köszönetnyilvánítás. A helyben szé
kelő Muraközi Takarékpénztár részvény- tart, melyre a Zalamegyében lakó 1848 9.
társasága a helybeli óvóegyesület által fön- évi honvédeket meghívja az e l n ö k s é g .
— Stridóról írják, hogy a február hó
tartolt óvóintézet föniartásához tavalyi jöve
delméből 40 Írttal volt szives hozzájárulni. 27-ére kitűzött aljegyzői választás, daczára
El nem mulaszthatom, hogy ezt a nyilvá hogy két pályázó jelentkezett, nem tarlatult
nosság elé ne hozzam és ezúttal is köszö- meg, a mennyiben a felsőbb hatóság fel
netemet ki ne fejezzem a t. részvénytársa hívta a nagy kiterjedésen fekvő 13 község
ságnak úgy jelen adományáért, mint álta képviselö-teslületeil, miszerint tegyék meg
Haller Jenő.
lában azért a meleg érdeklődésért, melylyel fontolás tárgyává: nem volna-e jobb hat
község elszakitásával Rácz-Kanizsán uj jegyintézetünk iránt mindenkor viseltetik.
zöséget létesíteni és Stridón az aljegyzőséget
Csáktornya,
1899.
márcz.
1-én.
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ezzel megszüntetni. Erre vonatkozó határo
Kálmán elnök.
— Meghívó. A Csáktornyái iparos-egylet zataikat (j hét múlva kell beterjeszteni s
— Az uj minisztérium. Ú Felsége a
király báró BánITy Dezső miniszterelnök le a békéltető-bizottsági tagok megválasztása csak ezután lesz esetleg az aljegyzői válasz
mondását rendkívüli kitüntető és elismerő czéljából f. hó 5-én d. u. 2 órakor az elemi tás megtartva.
— Hangverseny. Ma Varazsdon az ottani
legmagasabb kézirat kíséretében a mull hét iskola egyik tantermében gyűlést tart.
lefolyása alatt elfogadta s a kabinet-alakítással
Halálozás. Üzv. Hábiánics Katalin dal-egylet közreműködése mellett egy kör
S z é l i Kálmán orsz. képviselőt és valóságos magánzónő élte 79. évében végelgyengülés úton levő társulat Perosi Lorenz abbé hír
belső titkos tanácsost bízta meg. Az uj mi következtében elhunyt. Nyugodjék békével ! neves oratóriumát, a »La risurrezione di
Lazzaro-I > fogják előadni este 8 órakor a
nisztériumot 0 Felsége kinevezte, köztük újra
— Diszérem. 0 Császári és apostoli ki
kerületünk orsz. képviselőjét, dr. WI a s s i c s rályi felsége oly szándékkal, hogy a kitartó és városi színház dísztermében. Helyárak: 3 frt,
Gyula v b. titk. tanácsost, ki az uj kormányban lelkiismeretes kötelesség teljesítést tisztelet 2 frt, l frt 50 kr. és 1 frt. Jegyek Stifler
is a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ben részesítse és legfelső elismerésének lát könyvkereskedésében kaphatók.
ügyeit fogja vezetni. IJr. Wlassics Gyula mi ható jele által minden osztályt hivatásos te
A Csáktornyái sport-egyesület múlt
niszter urnák eddigi alkotásai oly nagyok, vékenységében való hű kitartásra buzdítsa, hó 23-án tartotta évi közgyűlését. Re lön
hogy korszakot alkotnak hazánk tanügyi tör ötven évi uralkodói jubileumának ünnepe mutatva az elkészített alapszabály-tervezet,
ténetében. A haza tanügyi férfi d és tanügy- alkalmából érmet méltóztalott alapítani, mely melyet a közgyűlés némi változtatással el
barátai között nagy örömöt okozott dr. » D i s z é r e m n e g y v e n é v i h ű s z o l  fogadott s megerősítés czéljából felterjesztetni
Wlassics Gyula miniszternek újólag való ki- g á l a t o k é r t « nevel viseli és rangkülönb elhatározott; igv az alapszabály-tervezet m.
ség nélkül adománvoztatik. - A belügy hó 25-én az illetékes hatósághoz továbbítás
hiányzott Szalaynál, a halál nagy szeretettel vég minisztérium e diszérem elnyerése ügyében czéljából benyujtatoll. —- Az 1899/900. egy
zett munkája közben szólítván el a derék tudóst. rendeletet bocsájlotl ki tágabb körben való leti évre a tagsági dij havi 50 krban álla
Külön kell szólnnunk a Szalay-Baróti féle közzététel végeit. E rendelet alapján min pit látott meg. — Foglalkozott a közgyűlés
munka illusztrászióiról. Khben a közel eze ( k ét denki. aki igénynyel bír ezen érem elnyeré az egylet állal fenntartott jégpálya ügyével,
s z á z képben, mely a négy kötetet ékesíti, mü- sére, igényjogosultságát (ha állami szolgálat s elhatározta, hogy tekintettel a rendkívül
történeli emlékek és régiségek egész múzeuma ban van, elsőfokú hatóságánál, ha községi, rosszul sikerült korcsolya-saisonra. az idei
kerül a közönség kezébe. Nagy terve van az egy
korcsolya-idény tagdíjainak második felét
korú emlékek: pénzek, érmek, pecsétek, ereklyék megyei, vagy magánszolgálatban van, a já nem szedi be.
másolatának; félezer arczképben látjuk azokat, rási főszolgabirőságnál) jelenti be s azt ok
akik a történelmet csinálták: kiváló uralkodók, mányokkal tartozik igazolni. Megjegyzendő,
— Téli népies gazdasági szakelőadások
hadvezérek, államférfiak, költők és azon idegen hogy a miniszteri rendelet érteimében a márczius 5-én. Letenyén, Dékány Mihály tafejedelmek és személyiségek arczképét, akik tör szolgálat időtartamának megállapításánál nem nitóképzö-intézeti szaktanár, a népiskola he
ténetünkre befolyással voltuk. Azután megszentelt
helyek képét látjuk, ahova valamely, a nemzet a szolgálat ugyanazon minősége a mérvadó, lyiségében délelőtt 11 órakor: »A gazdaságra
- Légrádon, Viasz
zet sorsára döntő befolyású esemény fűződik: csata- hanem az ugyanazon szolgálatadónál bár nézve káros állatokról.«
és jelenetképek, térképfölvételek, irásmnradványok: különféle minőségben való 40 évi szolgálat Nándor megyei állatorvos, a népiskolában
szóval mindaz, amivel a történelem él és fön- értendő. P. o. aki 40 évig állandóan az ál délután 3 órakor- »A sertésvészről.«
maradt. Nagy számmal vannak a műben miimellék lamnál. vagy 40 évig állandóan a megyénél,
Nyilvános köszönet. A helybeli Csák
letek, hírneves történeti festők: Than Mór, Wagner
Sándor, Dóré Gusztáv, Székely Bertalan, Lietzen- vagy egyháznál, vagy községnél, vagy ura tornyavidéki Takarékpénztár t. részvénytár
Maver Sándor, Piloty Károly, Madarász Viktor, sági háznál, vagy takarékpénztárnál stb. bár sasága. mint a múltban, úgy a- folyó évben
Lotz Károly, Benczúr Gyula müveinek másolatai. különféle minőségben szolgált, igényjogosul l- is segélyben részesítette az elnöklésem alatt
Iniciálék és szövegképek oly nagy számmal vannak sággal bir az éremre, mig aki bár 40 évig álló óvóintézetei. A midőn a kezeimhez jut
itt együtt, mint egyetlen magyar illusztrált mun szolgált ugyanazon minőségben demás és
tatott 15 Irinyi adományért köszönetemet
kában sem.
más szolgálatadónál, az nem bir igényjogo tolmácsolom, kifejezem egyúttal mély hálá
Szóval az, aki Szalay-Baróti munkáját meg sultsággal az éremre.
mat azért a jóakaratért, a melyet a t. rész
szerzi, oly könyvet nyer vele, melyben írásban és
— Köszönetnyilvánítás. A helybeli jó- vény-társaság az ovoda iránt mindenkor ta
képben fényesen megismeri ezeréves hazánk tör
tékonyczélu
nőegyletnek
szívesek
voltak
ado
ténetét.
núsít. — Csáktornyán. 1899. márczius 2-án.
mányozni: 1) a tánczmulalságot rendező bi Z i e g 1e r Kálmán, elnök.
R ó n a Béla.
zottság elnöksége február 4-én megtartott
— Alsó-Domborun m. hó 23-án éjjel
»iparos tánczmulatság« alkalmával felülfize- 2 órakor tűz ütött ki Mikulán Éva asszony
tés czimén befolyt öszegből 15 frtot; 2) a házában. 0 halottnál volt virasztani, mikor

A magyar nemzeti érzület megvan. De,
fájdalom, csak a milieuje, a kép csak amolyan
elmosódott, roppantul hiányos.
Szóval a nyomok nem hiányzanak, a
nemzeti érzület s z u n n y a d , de nem ér
vényesül.
Ne vegyük csupán a nép alsóbb réte
geit; de a középosztály, az úgynevezett »haute
volée« maga sincsen azon a szellemi nivón,
a mely megilletné és a melyre emelkednie:
erkölcsi kötelesség volna.
Elmaradott még a vidék, bár folyton a
haladás útját tiporja; de igazán, rohamosan
csak a művészetek felkarolásával, istápolásával és saját erejének megfeszítésével fog
utat törni a közműveltség helikonja felé.
Mikor csekélységem, mint a tollforgaló
gárdának igénytelen napszámosa, de egyszers
mind a m i viszonyainknak alapos ismerője,
őszinte szeretettel és palástolatlan örömmel
üdvözli Csáktornyái »Magyar Lányok Körét«:
nem mulaszthatja el, hogy zárószó-képpen
Renannak alábbi mondását is figyelmükbe
ne ajánlja: »Sohasem az az ember látja
igazán a dolgokat, a ki ellenszenvvel visel
tetik irántuk, hanem az, a ki szereti őket.«
* Szeressük tehát hibáiban, gyarlóságaiban
is fajunkat !

neveztetése, választókerülete és szülőmegyéje
pedig — a honnan számosán üdvözölték
megerősittetése alkalmából — büszkeséggel
látja orsz. képviselőjét tovább is azon a
díszes helyen amelyen a hazának oly sok
hasznot, magának, szülövármegyéjének és vá
lasztókerületének pedig oly sok dicsőséget
szerzett.
— Hivatalos látogatás. Soós Pongrácz
nagy-kanizsai anyakönyvi felügyelő a mull
héten meglátogatta a Csáktornyái anyakönyvi

észrevették, hogy háza ég. Hogy a tűz mi
— Kézrekerült tolvaj. Január 17-én vir részletfizetésre is. Füzetenként is megjelen, egy
ként keletkezett, nem tudják. Elégett a háza. radóra Schruppi Hilda jakopoveczi (Hrv.-orsz.) héten egy füzet. Egy füzet ára 30 kr. Kapható
melyből a bútort csak úgy tudták megmen lakostól 200 frt értékű ruhanemű, 20-án a Révai Testvérek írod. Int. R. T.-nál és minden
könyvkereskedésben. A közoktatásügyi mi
teni, hogy a szoba falát kiszedték s azon reggelre pedig Peskia Iván viniczai lakostól hazai
niszter e jelen müvet az összes iskoláknak meg
át vitték ki. Továbbá a pajtája, kukoricza- 1828 frt értékű ruhanemű és különféle ék vételre ajánlotta.
kasa, 2 lúd és 3 tyúkja. De kárt szenvedett szer lopatott el. A varazsdi csendőrség meg
— A Lukács-féle gyo rsn ye re m é n yje gyzé k a
szomszédja Megyimorecz István is, kinek 2 keresésére a Csáktornyái csendőrség a tettest m. kir. szab. osztálysorsjáték fenállása óta fénye
óla, 2 csűre és egy kis háza telve kukori- Szabó Károly eszéki illetőségű csavargó sze sen bevált. Ezen gyorsnyereményjegyzék az osztály
czával szintén a tűz martaléka lett. Az alsó- mélyében kiderítette, a ki bevallotta, hogy sorsjáték huzási napjain közvetlenül a húzás be
után megjelenik és a megejtett húzás ered
domborui és vidoveczi tűzoltók fáradoztak az ellopott ruhaneműket Bartolovecz (Hrv.- fejezése
ményét teljes pontossággal közli. Az elárusítók ré
a tűz oltásánál. A légrádi tűzoltók is eljöttek, orsz.) községben Betlehem János udvarában szére ezen gyorsnyereményjegyzék nélkülözhetetlen,
de későn, mert akkor már a tűz oltva volt. a földbe elásta. A jelzett helyen a ruha sőt azért is előnyös, mert a fővárosban ez még
— Kosár kiállítás márcz. 1 *n a tanitó- nemű megtaláltatott; a nyomozást a varazsdi az nap kiildönczök által házhoz hordva, vidékre
pedig a legközelebb induló vonatokkal elszál
képző-intézet tornacsarnokában. A nagymél- csendőrség folytatja.
lítva lesz. Ezen gyorsnyereményjegyzék előfizetési
Csáktornya
meteorologiai
állomás
tóságu földmivelésügyi m. kir. Minisztérium
dija akár Kudapesten házhoz hordva, akár vidékre
február
havi
hőmérsékletének
közepe
40
C°.
küldve egész évre 5 írt, fél évre 2 frt 50 kr.
magas támogatásával létesített kosárfonó tan
folyam által ezen kiállításon a 8 hét tar- Maximuma 151 C°. 10-én. A hőmérséklet Ezen gyorsnyereményjegyzék kiadója L u k á c s
V
i l m o s ur Budapest (V. Fürdő u. 10) az osz
lama alatt előállított összes kosarak bemulat minimuma —74 C°. 2<>-án. Csapadék havi tály.sorsjáték
főhuzásainak tartama alatt távirati
tattak és ezen bemutatás arról lett bizony összege 20 0 mm. A csapadék 24 órai maxi irodát is tart fenn, mely a vidéki elárusítók ré
ságot, hogy a TiszamentérŐl felfogadott ügyes muma 0 5 mm. 23-án. Csapadékos napok szére mellőzhetted és épen ezért majdnem mind
kosárfonómester Sliegler Boldizsár, igen jól száma 0. E hóban 0., 17.. és 20-án dér nyájan az eddigi főhuzásoknát ezt igénybe is vették
megtanította a tanfolyamon résztvett TI) em volt. Márczius l-én a csapadékmérö kö A távirati iroda résztvevői a gyüjtődéjükben levő
számokra kihúzott nyereményekről a húzás után
bert a kosárfonás gyakorlására és hogy ezen zelében hó nincs, hallomás szerint a szom azonnal
távirati értesítést kapnak, a távirati
kiképzett 40 ember, a kik még napi 50 kr. szédos hegyeken árnyékos szakadékokban iroda alacsony előfizetési dija mellett tehát mind
élelmezési segélyben is részesültek, hasznos van hóréteg. Márczius 1-éig az utolsó 10 egyik elárusítónak ajánlatos, ha ezen kiválóan ezéiháziiparnak adandnak lendületet községük nap alatt 22-én este kezdett havazni s 23-án szerü intézményt igénybe veszi.
A
B izto sítá si és K özg a zd a sá gi Lapok« rövid
ben. Ezen kiállítást a vidékről is megtekin 10 cm. hóréteg volt a csapadékmérö köze
idő alatt tízezer előfizetőre tett szert, mert e lap mintették és különösen azon dolgok nyerték lében mely 1-ére teljesen elolvadt.
Rablás. Tislarics Cyörgy pálinoveczi den előfizetője 8000 koronára van biztosítva a
meg a közönség tetszését, a melyet a tan
Nemzetközi baleset biztosiló r.-társaságnál (Adria
folyam a szegedi gazdasági kiállításra készí lakos m. hó 20-án a Csáktornyái takarék- bizt.-társ. által alapítva.) Aki csak negyed évre
tett Még nagyon sok kosár van fenntartva pénztárból 22 frt 50 kr. kölcsönt vett fel. tizet is elő, megkapja a nevére kiállított nyolczeladás czéljából, ez ügyben az érdeklődők a Ezen összeggel este* 7—8 óra közölt haza ezer koronáról szóló kötvényt. E kitűnő szaklap
a gazdasági szaktanárral érintkezésbe lép felé tartott a zalaujvári legelőn, miközben előfizetési ára: t évre 10, fél évre 5 frt, negyed
egy ismeretlen egyén utolérte, s mondván, évre 2 frt 55 kr., mely a laphoz, Kpesl, Aradihetnek.
hogy ö is Pálinoveezre megy. csatlakozott utcza 40. küldendő.
— Iroda áthelyezés véres verekedéssel.
Anticalvus a neve azon elismert kipró
Midőn a beliczai erdőhöz értek, az
Striciói körjegyzőség községe még 1808. év hozzá.
bált szernek, mely hajkihullás, fejkorpa, kopaszo
utitárs Tislariesot a földre teperte s dolmá dás
ellen a legsikeresebben használható. Az Antinyarán, a járás főszolgabíró meghagyására nyából 18 (VI 50 krt magához vett. Tislarics
calvus a hajat puhítja, a fejbőrt tisztítja, s a haj
a régi községi iskolaépületet négy szobás
védte magát, de az ismeretlen egyén úgy mindennemű hántalmait eltávolítja. Nemcsak fér
jegyzői iroda és anyakönyvi helyiségül át össze-vissza verte öl. hogy 8 10 napig fiaknak és nőknek, hanem gyermekeknek is kitü
alakította, nem kiméivé anyagi áldozatokat. kénytelen a zágval őrizni. A tettes a pénzzel nően ajánlható. í’vegje 2 korona. A legkitűnőbb
A járási főszolgabíró személyesen hagyta az erdőben elmenekült. Balasics csendőr- és legelterjedtebb a b a e b r o n-féle areztisztitó
meg többször a körjegyzőnek, hogy a saját őrmester negyedmagával a lettest Vernan- kenői s. 35 és 00 kr. Kőrszépitő-szappan 35 kr.
épületében levő egy szobás irodát szállítsa csovics Bemus domásineczi illetőségű csa Hölgypor (3 színben) 50 kr. Főszétküldési raktár:
K a n i t z Ödön gyógyszertára Balassa-Gyarmaton,
át a kényelmes uj helyiségbe. A körjegyző vargó személyében kinyomozta, ki tettét be de
kapható minden más gyógyszertárban is.
mindannyiszor agyonhallgatta a felsőbb ren ismerte s megnevezte bűntársát is, Kereszt
A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű
deletet. Február 27-én aljegyző választás al Balázst dráva-szent-mihályi illetőségű egyént. háziszerré lett, mely számos családban már tübl>
kalmával az összes képviselő-testületek előtt A tettesek a Csáktornyái kir. járásbíróságnak mint 27 év óta mindig készletben van. Hasfájás
nál, csipl'ájdahnn, fejfájásnál, küszvénynél, esuznál
újból elrendelte a járási főszolgabíró az elöl adatlak ál.
stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való bedürzsöjáróságoknak, hogy az irodát márrzius 1-én
Egyiptom és Görögország A tudomány
mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak bizo
átszállítsák. A községi bíró és elöljárók már- régóta keresi a görög műveltség egyiptomi elemeit. lések
nyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, hanyóczius l-én délután munkásokkal meg is je Az archeológia a képzőművészet terén nem igen liasfolyás, az altestnek l’ain-Expellerrel való belentek. de útját állta nekik a jegyző és Ír talált rokonságot, de a mythologia (Miiller) s a dörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. Ezen
nok. A munkások a biró parancsára erővel pliilosophia (kivált Rőth és Glydisch), annál többet. kitűnő háziszer jó eredményűvel használtatott beA görögök I. I'szamitik idejében kezdtek Egyip dörzsölésként az intluenza ellen is és 40 kr., 70
akarták a bútort kihordani. Ekkor a jegyző tomba
vándorolni. A bölcs uralkodó szívesen hí
és I fit Uvegenkénli árban a legtöbb gyógy
irnokjával erős dulakodásra vetemedett, a gadta a jövevényeket, de gondosan úgy telepítette kr.
szertálban készletben van, hanem bevásárlás al
munkásokat kitaszigálta és intésére az ud le őket, hogy a Nílus elválaszsza az egyiptomiak kalmával mindig határozottan: mint »Richter-féle
varon dolgozó napszámosaival erős vereke tól. A nép gyűlölettel fordult el a csalárd jöve Ilorgnny-Pain-Expeller« vagy »Richter-féle Hordést provokált. Miközben egy asztalt és egy vényektől. Tisztátalan fajú teremtésnek tekintette gony-Einimenl« kérendő és a »Horgony« védjegyre
hellént, kinek közelében fertőzés nélkül élni nem kérünk figyelni.
padot összetörtek, egy pár napszámost vé alehet.
Az alsóbb nép a világért sem akart együtt
resre sebeztek az ö munkásai.
enni a görögökkel, nem használta táljukat, faze
— A nagy-kanizsai fogházban meghalt kaikat. Az előkelők bizonyos lenézéssel tekintettek
Mrázovics Mária zala-ujvári czigánynö, ismert e gyerek-ország csélcsap, könnyelmű fiaira, kiknek
Köszönetnyilvánítás.
ősei néhány század előtt még barbárok voltak.
tolvajnő, élte 35. évében.
Annál nagyobb tisztelettel tekintettek a hanyat
Mindazoknak, a kik boldogult és felejt
— Lopás. Eantela Vilmos varazsdi nagy- lásban is nagy Egyiptomra az élelmes görögök.
hetetlen napam és illetve anyám elhunyta
vendéglőstől f. hó 27-én 100 frt értékű ruha Hozzájuk simultak, isteneiket ez ős kultura iste
alkalmából részvétüket nyilvánítani s a te
nemű lopatott el A Csáktornyái csmdőrőrs neitől származtatták, hőseiket az ősi pharaóktúl.
metésen résztvenni kegyeskedtek, fogadják ez
kezdetét veszi egy nagy proczesszus, a gyerekaz ellopott ruhanemű legnagyobb részét L)r.- Sország
utón a mi és gyászoló családunk nevében is
iskolába jár a régihez, tanul, emelkedik
Mogyoródon, Szabó Imre kocsmárosnál meg hozzá. A mint Egyiptom sülyed, úgy nő Görög
hálás küszönetünket.
találta; a kocsináros előadta, hogy ö hozzá ország, s a történet lejtőjén szembetalálkoznak
Csáktornyán 1809. február hó 28.
a ruhaneműt Jedváj Mária varazsdi lakos nemsokára. Egyik lefelé megy, vénülve, aggva, a
hozta. A varazsdi csendőrség Jedváj Máriát másik ifjú erőben siet fölfelé. Leveszi roskadozó
753
Zdelar Miklós és M ji.
a terhet, s viszi magával ragadmányát a
letartóztatta s átszolgáltatta az ottani bíró hátáról
magasba, a művészi ideál felé. Egy nép ifjúsága
ságnak.
jelen meg előttünk, mely magába olvasztja a régi
— Az eddigi népies gazdasági előadá élet tanulságait, eredményeit, s a kísérletek helyébe
sok eredménye. A vidék 5 legnagyobb hely lép egy uj, nagy művészet, a világ legelső, leg

ségében eddig 34 tartatott meg. a melyen
7210 gazda és érdeklődő vett részt. — Ki
osztatott mintegy 3000 drb füzet, a melyek
az előadásokat nyomtatásban is tartalmazták.

nagyobb művészete.
A hatások e kicserélődé
séről ir — igen szépen — a Nagy Képes Világtörténet most megjelent lö-ik füzete. A mű 12
nagy kötetben lesz. Marczali Henrik egyetemi ta
nár szerkeszti. Egy kötet ára 8 forint. Kapható

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I

J Ó Z S E F

Kiadó és laptulajdonos:
F IS C H E L F Ű L Ű P

( S T R A U S Z S Á N D O R ).

Broj 10.

Vu Čakovcu, 1899. 5-ga marciuáa.

XVI. tečaj.

P re d p la tn a c e n a je:

ve poiiljke setičučzadržnja
novinah, naj se pošiljaj u na
me M a rg ita i Jožefa urednika
vu Čakovec.

MEDJIMURJE

Iz d a t e ljst v o :

Knji žara Ki seli el Filipova
kam se predplate i obznane
poSiljaju.

na h o rva tsko m i m agjarskom jeziku izlazeči družtveni, zn a nstve ni i povučijivi list za puk

Izlazi svaki tijeden jedenkrat i t o : vu svaku nedelju.

Na celo leto . . . . 4 f,.(
Na pol lela . . . . 2 frl
Na felvert leta . . . i f,.(
Pojedini hroj5 koStaju 10 kr
Ohznnne se poleg pogodbe
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke ŠparKasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

K r v n h v u s.

Na protuletje pako tak ovaj kukec,
i drugi, koje nije vmorila zimska mrzavica, se tako povaju, kako smo to dovezda
vidli.
Zakaj je nevarna krvna vas ?
Krvna vuš je nevarna zato, jer ne samo.
da nedopusti, da bi drevne rane zacelile,
nego još i nove načini osobito na mladje i
granah tak, da drevo tam pod jednim trpi
ne samo zato, jer na millione i millione
spovani kukéi pod jednom s mokrinom
drvela se hraniju, nego i za to, jer takvo drevo
nemre drvela granah i kitah dosta rano dozoriti, pak zalo onda ono, kaj nije krvna vuš
zaklala, zakole zimska mrzavica. To pak
škodi ne samo zato, jer onda drevo nemre
lak roditi, nego i škodi, jer lakvo drevo
onda pomalem-pomalem poče pe ginuti.

u>aij.o kak

V jesen, negda več na koncu augustuša meseca, ali zvekšinom samo na koncu
septembra, v početku oktobra — med bez
perotnih kukeov se najdeju v malim broju i
perotni,koji iz bezperotnib budeju tako,da njim
telo poleg toga, da se višekrat bridjeju, bude
tankeše i četiri peroti dobiju. Ovi perotni
se ravno tak povaju kak bez perotni, tojest devojčno i žive, s brojom najedenkrat
7—9 kotiju. Ove korenike perotna krvna
vuš ili na ono mesto postavi, gde je sama
odrasla, ili pak zvekšinom na drugo drevo
odleti i tamo je na friško mesto postavi. Ovi
koreniki perotne krvne vuši su vu vekšnij
strani žute boje, kak med i vekšni a menjša
stranka pak je zeleno farbasta i menjša.
Ovi vekšni su čisto odraščne matice, a
menjši su pak odrešene trope. Obedvoje
nemaju peroti, niti vusti, niti droba, tak,
da se poleg toga nemreju niti hraniti. Celi
njihov dokončaj je to, da posle šparenja
(jer ovi se spariju) matica znese svoje jedino jajé, koje je spodobno k zimskomu jajetu
filloksere, ali različno je od nje vu tem, da
se mladi čez jesen zvali, da onda med pavučinom i onom kožom, koje drugi z sebe
doli sbriju, na glublini rane sadovnoga dreva
čez zimiju.

Kak se moramo braniti proti krv
no/ vasi? Ako krvna vuš več zdavnja dela

kvara i jako visoko steblasta dreva je pois
kala, tamo — ako je drevo vredno na
(Drugi put dalje).
duže držati — moramo odpreti korunu tak.
da spokvarjene grane i kite sporežemo i
odmah zežgemo, a sve rane, koje se po
Novo ministartstvo.
stebli nahadjaju (budu one stare ili mlade),
ali jesu one vušive ili su još čiste, s treProšlu nedelju smo kazali, da baron
petinovom uljem ili s tako zvanim petro- BánfTy Dezső minister-predsednik svojimi
leum-emulzium (koje budemo nadalje vre ministri bude se zahvalil i da Njegovo
spoznali), namažemo, zalim pak s lekučim Veličanstvo je Széli Kálmána, negdašnjega

mli su jedna probu načiniti, koja razsudi,
koj bude izmed njimi zapovedal ili pos
lušal.
Vidiš li onoga siromaka, — veli
Gospa Sreča i gospodin Penez. žena —k svojemu
mužu koj tam pod drevom
Gospa Sreča i gospodin Penez bili su leži, koj tak tužno preda se gleda? Poglejeden vu drugoga tak jako zaljubljeni, da i dajmo, koj ga bude medju nas za srečnoga
nisu mogli jeden prež drugoga dalje več človeka učinil, ja ili ti?!
živeti, zato jednoga prež drugoga nigdar vide
Gospodin Penez privoljil je predloga
ti nije bilo moči. Kak vezda, su i onda ljudi žene i odišli su obedva k sirmaku.
to vreda opazili i se muče prek njihove
Sirmak človek, koj je još za svojega
ijubavi spominali, zato su si naši zaljub- celoga življenja gospodina Peneza nigdar
niki nakanili, čim prvlje vu valjano hižtvo ne videl, odprl je oči široko i začudno je
stupiti.
zagledal pred njim stoječe tovaruše.
Gospodin Penez je bil mali, debel člo
— Dober den Bog daj! — veli Penez.
vek, imal je velkoga terbuha, lepoga obraza
— Bog dej! — odgovori sirmak.
i male roge, a na njih papirnata obuča.
— Poznaš li me?
Gospa Sreča bila je mrzka, s praznom
— Nišam još imal sreču.
glavom, nestalna i srdita, a na najvekšu
— Nisi li još nigdar videl mojega
nesreču, bila je . . . slepa.
lica ? —
— Za mojega življenja još ne.
Nekoliko tjedna su ovi novi tovaruši
— Kak bi to bilo ! nemaš li ti
skupa preživeli, da se je med njimi liižni
mir preobrnul na bilku. Žena je hotela za ničesa ?
— D je, gospodine, imam šeslero dece.
povedati, ali gizdavi i vu sebe zaufani Penez
nije hotel zapovedi ženinoj sebe podložiti. koja su bosa i gladna, a gute imaju široke,
Buduč, da su hoteli obedva vladati i nije- kak vreča.
— Zakaj pak ne delaš?
den nije hotel drugomu poslušen biti, nakaZ

A

B

A

V

A

cepijučim vojskom sve tak zamažemo, da
cela rana do kraja i stalno bude zakrita i
da vu nj oj se nemože povati krvna vuš.
Potrebno je, pod sekanjem iz korune i doli
spocurene vuši se uništiju tako, da zemlju
okolo dreva, bez onoga. da bi korenje ora
nih, gluboko skopamo i tak zemlju obr
nemo.
Jer pak doli spocurene vuši se rado
po stebli sposedeju, ali več na pol pod
zemlju m, čišto pri koreni posedeju, zato je
potrebno, da i ove sfondamo. Najležeše je
tako sfondamo, da na takvim mestu zem
lju razkopamo malo i steblo s petroliumemulzium koje na f>—(» krat s vodom po
mešamo i redkimo, dobro operemo. Ali
nepozabijmo nigdar da ovo delo samo je
denkrat včiniti, nije dosta. — Zato je
potrebno, da lakvo drevo uvek pazimo i
ako gde se krvno-vušni llek opet pokaže
(koje je i zasigurno!) onoga tak. kak smo
to do vezda vidli, očistimo.

— Da si ne morem najti dela, sreča
je tak dalko od mene. kaj goder vu ruke
zeniem, sem okvaren.
Polli sem se oženil, a ide mi mno
go huje.
Ja ti hočem pomoči — veli Penez,
zeme iz žepa jednoga srebernjaka i da si
romaku.
Sirmak štimal je, da senja, skoči i beži,
kak veter vu štacun, da kupi si kruha i
decu nahrani.
Kada je kruha platiti hotel, segne vu
žep, da srebernjaka vun zeme, a mesto
njega je Ijuknju našel, kroz koje je srebernjak vun opal.
Sirmak je na skoro pamet zgubil, kad
je srebernjaka ne vu žepu našel: počel ga
je iskati, ali zabadava.
Ovcu, da je na to stvorena, da ju vuk
požere, nijeden pastir nemre obraniti, veli
poslovica. Ovu pošlovicu imal je vu misli
siromašni človek. Pri iskanju srebernjaka
zgubil je čas, po času sterpljivost, zato je
počel morgovati na vlaštju svoju sudbinu.
Videč ovo gospa Sreča puknula je
skoro od smeha.
Penez, koj je bil od Ijutosti ves oble-

ministra peneznih poslov pozvalo, da prime
ovu čast i da preporučuje druge ministre.
Protivnu stranku je Széli pomiril lak, da
od vezda bude mir v orsačkim saboru,
vlada bude mogla od sada kormaniti orsaga
poleg zakona i pak zakone načiniti. Széli
je preporučil svoje ministre, zmed kojih (i
su prveši, a 3 pak novi.
Prveši su ostali: dr. W lassics Gyula ,
D arányi Ignácz, L u ká cs L ászló , baron
F ejérváry Géza, grof Szécsenyi Manó
i Cseh Ervin.
Novi s u : Széli K á lm á n , H egedűs
Sándor i Plósz Sándor. Njegovo Veli
čanstvo je več ove sve imenuvalo za miministre i poleg toga novo ministarstvo
ovako stoji:
Minister-predsednik i minister za nutrašnjih poslov: Széli Kálmán,
minister hon vedskih poslov: baron Fejérváry Géza,
minister peneznih poslov : Lukács
László,
minister cirkvenili i školskih poslov:
dr. Wlassics Gyula,
minister poljodelavskih poslov: Darányi
Ignácz,
horvatski minister: Cseh Ervin,
minister okolo osobe Njegvoga Veli
čanstva: grof Szécsenyi Manó,
minister pravičnih poslov: dr. Plósz
Sándor orsački tajnik i ablegat,
minister trgovečkih poslov je Hegedűs
Sándor ablegal poslal.
Novo ministarstvo je v pondeljek po
ložilo svoju prisegu vu ruke Njegovoga
Veličanstva.
BáníTy Dezsőa, bivšega minister-predsednika je Njegvo Veličanstvo mentuvalo
od službe i za njegovo vernu, izvrstnu
službu ga je obdaruvalo s velikim križecom
reda svetoga Stefana.
Lukács László minister peneznih pos
lov, koj je ovu službu za volju Njegvoga

Veličanstva primil nazaj, je za premiju do dobežali i jer su liižna vrata zaklenjena
bil velikoga križeea reda Leopolda.
našli, su je gori vtrgnuli i grozovito je bilo
gledati, kaj su vidli. Budai je s jednim ve
likim kuhinskim nožem mahal po luži, ženu,
KAJ JE NOVOGA?
odrašenoga sina i menjšu decu naganjajuč
je iskat. — Još denes vas sve skupa zakó
Srditost.
iéin! — Na sreču još su vu dobrim vre
V Alpár zvanoj občini stanuje Iván menu ljudi na pomoč došli, koji su onda
János zvani gospodski šumar, komu je štalu z teška pomirili ga, prije nego bi v kirn
nešči vužgal i ona je do praha zgorela. — kvara mogel včiniti. Ovi su ga odmah po
Odmah su podignuli izlragu i vezda su vlo- grabili, ali on se jako počel nacukavati. —
vili zločinca, koj je poljodelavac vu istom Med naeukavanjem je s nožom jednoga
selu. Nezdavnja je šumar toga seljaka vlo- suseda težko oranil. Na tletnoma su na to
vil, ravno, kad je on drva štel vkrasti. došli žandari, koji su onda gazdu vlovili i
Šumar mu je za zalog vkrajzel sekirku. zaprli. Vezda jako taji. da bi on more biti
Za par dane se postavi taj seljak v šumars štel koga zaklati, nego veli, da je jako pi
ki stan i prosil je svoju sekirku, ali šumar jan bil, pak je samo ženu i decu štel na
mu ju nije dal. S velikom srditostjom je pokati.
odišel seljak i po vulici je vikal: »Vre ti
Open J v kasarnah.
bude to žal, ti šumar!« Vezda ga je žanV pestvármegjinskoj Abony zvanoj ob
darslvo zelo v obrambu.
čini. kak pišeju odonut, je veliki ogenj bil,
koj je na skorom husarske kasarne i suXepn z 1/1vos t.
sedne škole uništil. Ove dane popoldan ob
V l!j-Pest zvanoj občini se nesreča tretji vuri se zažgala jedna štala, gde je 48
pripetila poleg nepazljivosti. Jedna mati je konjov bilo, i naglo je počela goreti. Krov
theju kuhala svojoj težko betežnoj kčeri v štale je z šindlja, nahižje iz desek bilo
jedni za ov posel napravljeni inašini (šnel- napravljeno i nije bilo s zemljom nama
sider). Premalo špiritusa je vlejala v kan- zano. Poleg toga céli krov i nahižje je odticu, poleg toga je morala dotočiti špiritusa, niali v jednim pianinu postalo i vojniki su
ali dosta nepazljivo. Mesto toga da bi plani s težkom mukom bežali med požaru, da
na vgasnula i počekala, doklam se držalo konje oslobodiju. Velika borba je sad nas
za špirit us malo prehladi i samo onda de tala med konjov i ljudi. Konji su se od
leje špiritusa. dosta nepazljivo je na goreči ognja splašili i naritavali tak. da na težšpiritus štela vlejati iz tlaše špiritusa, ali v koma su mogli je iti odvezati, ili vuže pre
ovim hifin je plamen vu llašu buknul, tak, rezati i k vratam je pretirati. Med ovom
da se céli špiritus eksploziral. Plamen je delom vnogi su se težko oranili, jer konji
ženski v obraz počil, tak da ju svu spo- su je zritali i zgazili. Ogenj bi i nadalje
zežgal, a lasi su njoj počeli goreli. Poleg zašel, ali na blizoma su dosta vode i ljudi
nje stal mali sin. Njemu se céla oprava imeli, pak tak su poleg stoječe zidine i ško
vužgala. Na kriku i vriščanje je iz kuhnje le obranili. Štala je čisto zgorela tak. da
dobežala sestra žene, koja. kad je nesreču samo kamenje je ostalo. Kvar je više jezer
zapazila, na tlel ruma je z postelje zgrabila forintov.
debelo pokrivalo i s onim je pogasila
Pajdašlca.
planina.
V Budimpešti se dogodilo, da jeden
Obite !J sl Je hote! zaklati.
trgovec se s jednom po gospodskim obleX Okány zvanoj občini
kak čitamo čenom devojkom spoznal, s kojom je na
— ove dane veliko javkanje i za pomoč tletnoma vu najvekšem prijatelslvu bil. —
vikanje se čulo z jedne hiže još v jutro ob Trgovec se tak dugo spoznaval s devojkom,
šesti vuri. Budai Janošova hiža je to bila, doklam ona jedenkrat, kad njega nije bilo
odkud se to čulo. Susedi su na larmu skup doma. je gori vtrgla ormara, odonut više

dil, nije mogel drugač nikaj činiti, nego još
jedenput segne vu žep; ov čas dal je sirmaku jedno zlato, — komu se je sirmak
tak oveselil, da su mu se oči svetlile.
Odišel je opet vu drugi štacun, da kupi
kruha. Kad je tergovec ponudjeni penez prek
zel, siromaka ogledal i rekel mu. da je to
ne dober penez, još mu se je i zagrozil,
da ga hoče obznaniti sudstvu, da si peneze
sam dela, ar kak bi mogel tak velki sirmak
drugač zlatoga peneza imati.
Sirmak človek je ne znal od srama
kam gledati, serdito ostavi štacuna. Povedal
je gospodinu Penezu, kak mu se je vu štacunu pripetilo, a iz očih su mu suze
padale.
Gospa Sreča, videč, da muža jakost
ostavlja, počne se još bolje smejati. Penez od
nesterpljivnosti i serditosti nije znal, kaj
započeti.
— Tebe za istinu nesreča sprohadja, —
veli Penez k siromaku.
Tretjiput posegel je vu žep, zvlekel je
pet sto srebernjakov vun i porinul je sirmaku vu šaku. — Sada ali pazi na se —
reče mu Penez — i pomori si, ar moja i
tvoja moč je proti gospi Sreči zgubljena.

Siromašni človek pun veselja zbog to
liko peneza odpravi se k domu. Kad je je
denput puliival, navalili su na njega lati,
ki su mu sve peneze zeli. Opet je bil tak
sirmak, kak i prvlje.
Još nije bil dalko od onoka mesta, gde
su mu peneze bili zeli, da je gospu Sreču
pred njim opazil, koja svojemu mužu ovak
veli: »Vezda je red na meni i budemo
vidli, kaj je več, jeli hlače, ili ženska
halja!«
Ona pošlje sirmaka vu štacun, gde je
zlatoga bil ostavil, gda si ga nazad potre
buje. Kad je tergovec siromaka zagledal,
počel se je iz daleka izpričavati, da je krivo
činil proti njemu ; to je onda taki znal, da
je zlato bolje pogledal. Prosil je sirmaka
za oprošljenje, povrnili mu zlato, a za
nagradil zbantuvanja ga je još i dobro
nadaril.
S zlatom i s darom odišel je sirmak
zadovoljno dalje. Vu vulici, po koj ga je
put dimo peljal, opazi mnogo ljudstva i
nekoliko soldate k njemu se približavati.
Kad su došli do njega, zagledal je vu serdini dva povezane muže, vu kojih je spoz
nal tale. koji su mu peneze zeli i koje su

soldati vezda k sudskoj hiži peljali, da pri
mejo kaštigu za svoj čin.
Sudec, koj je bil vrli i pošten človek,
zapove, da pri njih najduči penezi do zad
njega krejcara sirmaku nazad povrneju.
Nazad dobite peneze zeme sirmak k sebi i
vezda si misli, kak i kam bi mogel najbolje
sraniti. Nakanil si je. de bude je vu zemlju
zakopal.
Dojde dimo. zeme lopatu i počne jamu
kopati. Ali, kad je nekoliko lopat zemlje
snel, opazi vu zemlji nekaj žutoga, kaj se
je svellilo, kak zlato. Kada je gore zel, osvedočil se je, da je najčisteše zlato bilo.
Človek kopa dalje i najde tuliko zlata,
da se je obogatil. Od toga časa nije več
niti skrb, niti nevolje poznal.
S tem bolje hudo je išlo gospodinu
Penezu. Žena ga je lak oštro držala, da se
sirmak prež njene dopuščenja niti genuti
nije smel. Ona po svojoj staroj navadi i na
dalje tak deli milošče, kak slepec palice.
Šlo bi mogel reči, da i vu denešnjem
vremenu Sreča i Penez jeden prež drugoga živeju?

drage stvari i l(i7 forinte odnesla. Na to
je trgovec prijavil devojku redarstvu. —
Redarstvo je dokazalo, da devojka je Pollak
Rozi 23 Ijet stara, rodom Hodošane. Re
darstvo je zeznalo. da je devojka k svojim
roditeljorn skočila, za to je to na glas dalo
preločkomu vármegjinskomu sudcu. Devojka
je med tem toga opet v Budimpešta došla
i tam su ju vezda vlovili.
Umorstvo .
V Orosháza zvanoj občini spadaju med
zemljami stoječi menjši-vekšni stani, tojest
marofi, gde po leti stanuju gazdi svojim
obiteljam, družinom i marhom tija do jeseni,
doklam z polja sve nepospraviju. Gez zimu
gazda onda za svem v koji občini stoječoj
hiži stanuje. Med ovimi stani je ovu nedelju nekakva zabava bila i po zabavi su
mladiči s dobrom voljom išli vu varaš. —
Najedenput puška pukne i jeden 25 Ijet
star mladič se mrtev skup zrušil. Tak se
zgodilo, da jeden pajdaš zmed njih štel je
svoje pajdaše splašiti, pak je poskrito hotel
streliti, ali na nesreču, svojega pajdaša je
zgodil.
S tr e lU je n a r a z p e to ,

Dosta žalostno, da se nekoji. kad malo
vino pijeju, ili da su med družlvom malo
pošteneših ljudih, se misliju tak zkazati i
dopasti ljudem, da takve čine delaju, od
koje se svaki dobrodušni, Boga boječi člo
vek oduri. Na koj čin človek samo boječi
ufa se zmisliti. Takovoga grdoga čina je
včinil jeden mladenec v Petard zvanoj seli.
Veliko gosčenje je bilo i svati su s velikim
huškanjem išli v cirkvu na zdavanje. Kad
su na pijač došli, jeden Rosetar Matian
zvani beštianec je zkupnul iz žepa pištole
i na pred cirkvom stoječe razpelo je streliI.
Posle puknenje pištole su svati preplašeno
vidli, kak se razpelo zrušilo. (Klinah su ga
vlovili i zatvorili.
P o k r a fta ,

V Nagy-Károly zvani občini je ove da
ne nepoznati zločinec zašel v kolarski sudni
ured. Mislil je da hude vnogo penez našel.
Ali se vkanil. Komaj par forintov je našel
i to je lehko prebrojil. — Vezda iščeju
zločinca.
I z S tr /f f o v e ,

Iz Štrigove nam pišeju, da su tam negdašju školu poljeg cirkve za občinsku hižu
vuredili, gde je dosta prostora za svakojačke kancellarije. Prvoga márciusa su hoteli
kancellariju iz notariuševe hiže na zapoved
gospodina varmegjiuskoga velikoga sudca
prenesti vu tu novu občinsku hižu, ali se
je notariuš i njegov pisar suprot stavil i
svoje težake takaj na pomoč z val. Ljudi su
se malo tukli, pak jednoga stola i jednu
klup zpotrli. Mislimo, du budu vu tem posta
oni zgubili, koji su se naredbi suprot stavili.
— Iz Štrigove nam takaj pišeju, da se vu
Rackaniži hoče jedna nova notariušija vurediti, k kojoj bi spadale šest občine, a
Štrigovi bi ostale sedem. Vu tem poslu bude
se za 6 tijednov govorilo bolje, gda bude
gosp. veliki sudec sesiju držal s onimi ob
činami, koje bi k rackanižkoj notariušiji
spadale.

ob 5 vuri je pri zajutreku. Vnogi bi mis
lil. da zajtrek Njegvoga Veličanstva je more
hiti jako obilen. Jako se moraju začuditi,
jer taj zajutrek stoji z jedne šaličke kave
i z mrzloga mesa. Vladavec brzo jede, zajutreka brzo z vrši i zalim poče delati. Čez
sedem vur, do dvanajste vure pod jednim
dela, zrvšava težke orsačke posle. Zalim na
iletnoma nekakvo meso pojede i dalje dela
do Iretje vure. Ob tretji vuri ima obeda,
koj stoji z šest hranah to su: juha, riba,
dvoje vrsti pečenke, testo, sad. Za pitvinu
mu pivu, k svakoj hrani drugu vrst vina
i na zadnje ligera podvoriju, ali vladavec
samo jednu vrst pive i vina pije i samo
za jednu kupicu. Večer ob 9 vuri si legne.
Posta vladavec oštro zadržaje i cčli njegov
dvor je dužen se tomu držati.
S t a r i i v ré rn e .

Letošnja mehka zima daje prilike, da
onim, koji z zadržavanje životenje znaju
prorečti vreme, unište prorečenje. To je is
timi. da svigdar nema sigurne znake, s kojih bi moči bilo još s meseci i tjedni predi
prorečti vrérne; zdavnja je poznata nekojih
stvarih ona znamenitost, da z zadržavanje
ujezi ne moči dokazati promenljivost vre
mena. Ali ovo vremenito prorečje samo
na blizoma ima sigurnost. Zadržanje zelene
listne žabice v dobrim i hudim vremenu je
poznalo. Seljak s kukurikanja pevcovoga
zna prorečti deždja ili dobro vreme. Sta
novnikom okolo morja jedna fajta riba slu
ži za prorečenje svakojačkoga vremena. —
Mravle, činele, šiš-imše, srakopere, komare
i gliste vnogi človek kak nevkanljive proroke vremena štuju. Svakako da ove stvari
poleg svojega tela moreju vrérne napre ču
titi. Naprimer ftice. koje po kostih nemaju
mojzga, nego zraka, po tem zraku prepoz
naj u pomešanost vremena još pred par (la
nov. Ali i ovo čučenje ima svoju meru,
lak, da nega takve stvari, koje zadržavanje
bi moči bilo napre prorečti oštru i mehku
zimu ili vruče ili hladno Ijeto. Lovec z dla
ke divje zveri, z perja divje ftice zna prorekuvali za dojduči letni dob; ravno tak i
vrtlar uvek s pazljivostjum
naslednje
zadržavanje gliste i ranu zimu čeka. ako
črnele na Iletnoma spozakoleju trate; ako
ftice rano odhadjaju od nas, ali to su sve
nešigurni znaki.
Sigurno je, da zima i leto bude, ali da
zima i Ijeto mehko ili ostro bude, to niti
najspametneša glista nemre prorečti. tojest
napre dokazati.
Co p r ija .

On Ijeden v Gyékényes zvanoj Somogyvármegjinskoj občini je Szemes Gzilli zva
noj ženi nekaj dospelo. Doktora dakako nije
zvala, jer on je predragi. Bak i zakaj? si je
mislila, ta mo su žene. vre ju one zviačiju.
1 našle su tri žene, koje su kuhale betežnici vračtvo. Beležnica pak je to vračtvo
popila i na Iletnoma je za na veke zaprla
svoje oči doli. Sud je razparal ženu i znutrašnje je gori poslal v Budimpešta, da se
z kaže, jeli v kuhili nije bilo gifta. Žene se
za nedužne valuj u.

Dobre žepne i sten e vure za fal
cénu moči dobiti pri P o lla k B ern a tu v li
ra n i vu Čakovcu (Bijac, Šparkassa). Bri
Kak i/vt kralj?
Od života našega kralja sledeče piše njem se mA m ije ju vure ta k a j za popra
jedna austrianska knjiga: Vladavec se rano vek za fal cénu.
staje. Po leti i po zimi jednako več v jutro

Jedno-drutfo.
K a k se more svinjsko m eso na
iletn o m a za k a d iti? Najbolje je meso po
navadi kaditi tojest v dimu držati; ali vnogiput nega prilike, da bi se moglo redovito
postaviti v dim, onda moremo sledeče i
včiniti s mesom. Kolemo takvu svinju, koja
jednoga centa vagne; od takve svinje k
klobasice, počrevine, šunkah itd. zememo
pol drugo kilo sadje (čadje) takve, koje se
samo po drnim žganju napraviju po dimjaku. Ako menje važe svinjče, onda sva
kako i menje sadje moramo zeti; tak pri
pol centnati samo tri fertale kile itd. Sadje
v jeden liter vodi tak dugo kuhamo, dok
lam voda na pol se povri. Zalim damo
prehladili i za tri šake soli zememo. Vu
tim onda male klobasice tertalj—polj vure
močimo, vekšne trifertalje do pol drugu vuru
dugo močimo. Špeha (i—8, šunke itd. —
12— 18 vur dugo. Zalim meso obrišemo,
na vetrovni mesti dobro posušimo i za tim
na redovito mesto obesimo. I po leti mo
remo lomu dobroga hasna zeti, jer ako mesa,
koja se pokvariti hočeju. s tem opereju,
neče se splesni viti.
Ako kom u vapno opadne v oko.
Ako bi komu vapno čvapnulo v oko, naj
se čuva. da bi onda ono s vodom probal
vun oprati, nego naj pusti v oko čislo,
lino ulje.
Popečene i poparjene rane. Ako
se gdo ili zežge, ili pak popari, naj ranu
odtnah namaže s neslanim putrom, ili s
jajetnim belanjkum i marljivo naj meče na
ranu čim v mrzlešu vodu namočenu capu.
Ako se mahuri delaju, onda nje moramo
sprepikali, ta njim voda vun zpocuri. Ako
pak se živa rana napravi, onda nju s olo1vo-ocetnim uljem (koje moči v apoteki dah
delati) namazanom opravom zamotamo i na
to tak dugo mečemo mrzle oprave, doklam
vužiganje ne počme prestati.
S n a žen je staklah. Vnogiput je jako
težko snažiti takve stakle, v kojih je dugo
kakova pil vina stala i ona se jako prijela
na staklo. Vu takvim slučaju bude nam na
dober hasén krompér. — Moramo ga na
drobne komade razrezati ter s njim staklo
na pol napuniti. Za tim malo vode nalejemo na njega i onda staklo dobro stepemo,
na kaj se staklo lépő očisti, samo za tim
moramo staklo uekolikoput s čislom vodom
splaviti.
Lapor. Lapora vnogi ljudi na bezkritom, odprtim mestu držiju. gde ga svakojačko vrérne more dostignuti. A to nije dobro
za lapora, jer s takvim načinom jako vnogo zgubi lapor iz svoje jakosti. Lapora, ako
hočemo, da čim vekšu toplota daje, mora
mo na pokriti i od svakojačkoga vremena
zabranjenom mestu držati.
Železno posudje. Železno posudje na
iletnoma zgubi svoju svetlost. Svaka gazdarica je gizdava, ako se njezina posudva več
od daleka sveti. To moremo na lehkoma
včiniti. Zememo pepela, koj se od žganja
drvela napravi, ter ga zmešamo s uljem tak,
da bude guslo postalo, kak kaša. Za tem
onda namažemo željeznu posudu i onda s
vunastom opravom ribamo tak dugo, dok
lam svetlo ne bude.
Tan tatu s.
Odgovorni urednik
M A R G IT A I
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Nyilttér*)
fc rovat alatt közlőitekért som
tekintetben nem vállal felelősséget a

alaki, som

Foulard-selyem

tartalmi i
Szóik.

gs m i

3 írt 35 krig méterenként — japáni, cliinai stb. logujabb
mintázatok és Bzinokbon, valamint fekete, fehér és színes
H e n n e b e r g selyem 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként
a legdivatosabb szövés, szín és mintázatban. Privát fog yasz
tóknak póstabér és vámmentesen valamint házhoz szállítva
M intákat pedig póstafordultával küldenek.
2

290. hrsz. a. foglalt ingatlan 221 frt; 172.
szljkvben 54. hrsz. a. foglalt ingatlan erdő
és legelő illetmény 411 hl; 172. szljkvben
Henneberg G.selyemgyárai (c$. és Hr. udvari szállítói 50. hrsz. a. foglalt ingatlan legelő és erdő
illetmény 91. Irt; 173. szljkvben 71 hisz

Zürichben.

Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragas/.tan lé.

Hirdetések.
E la d ó a m e r ik a i s z ő lő v e s s z ő k !

I v ö s z ö i H ' t n v i l v á lt i t á s .
ő Fensége Salvator Lipót főherczeg
udvarmesteri hivatala.
Általános Asbestáru^gyi’rr.
Ü császári és királyi Fensége Salvator lápéit
Főherczeg rendkívül meg van elégedve az asbestalppal
bélelt czipőkkel. () Fensége hosszabb gyalog kirándu
láson használta e czipőket és érezte. hog\ lábai nem
fáradtak úgy el, mint más közönséges czipőknél. Kül
dök egy pár vadász-czipőt, hogy annak a mintájára
készítsenek másikat asbesttalpbéléssel, ugyanannál a
czipésznél s aztán küldjék ide.
Hisszük, hogy e vadászczipök ép oly jók lesznek
és ép oly megfelelők, a mint megfelelők voltak a szalonczipök.
Zágráb. 1898. július lm 8-án.
K R A H L. huszárkapitány.
Magyarország volt miniszterelnöke, a közigaz
gatási bíróság elnöke, a következőket Írja:
Tisztelt Doktor ur !
Az asbestbetétit czipők kitünőeknek bizonyultak,
szilárdan és puhán járok: megszűnt minden lábfájá
som, úgy hogy
azt hiszem
Jabbajoui semmi
további orvoslást nem igényel.
Szives tanácsát köszöni
Dánoson, 1897. évi szeptember 17-én
tisztelő lőve
Wekerle Sándor.
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amerikai gyökeres vessző i Wurzelreben) és
jN P ’

HO e z e r t / : t r a b

amerikai nomesitetl vessző (veredelte Kelten) eladó.
I»övei »Dot:
M a ritS O tto u rn á i lT<td(tr K. I'űszerkereskedés)
C sá k to rn y á n .
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RICHTER-féle HORGONY-PAIN-EXPELLER
Linimentum Capsici compos.
Kzen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának. mert már több mint 30 év
öta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsöléskent alkalmaztatok köszvénynél, csuznál. tagszaggatasnal és meghűléseknél és az orvosok által bedörzsölésekre is mindig gyakrabban
rondtdtetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt
nem titkos szer, hanem igazi népszerű háziszer. melynek egy háztartásban sem
kellene hiányozni. 4(1 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenként! árban majdnem minden
gyógyszertárban készletben van; fő rak tár: Török József gyógyszerésznél
Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbertékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden
egyes üveget „Horgony44 védjegy és Richter czegjegyzés nélkül mint nem vaIÓdit*utisitsa vissza.
RICHTER F. AD. és TSA., csász. és kir. udvari szállítók, RUD0LSTADT (Thüringia).

Kérje
OtuIÍ!L<yjI'iL
d ^ ^ D í U 'C i f í / 6\n[wjy.
világ h írű spanyol és Portugál
borait

Sherry
Portbor
Malaga
M adara
Tarragon a

helyszínén, vagyis Pálmoveczen leendő esz
közlésére
1899. évi marczius hó 9. napjának délutáni 3 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz.
107. és 108. $-a értelmében készpénzíizetés
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul
is cl fognak adatni.
7öő
Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták s azokra
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés
az 1881. évi LX. t-cz. 120 §. értelmében
ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Perlakon, 1899. évi lebruár 22-én.

Kaphatók az összes finomabb
fűszer és csemege kereskedé
sekben,, oalairunt poharanként
az előkelőbb s ’Uoáák. káoéházak és vendéglőkben.

Saját,fiók- ,
'csakis:

Budagest

IVKossuth-Lajos és Újvilág ureza.
sarkán, a Oentry-Casbwoal szemben

469. sz. 1898.

Árverési hirdetmény.
Alulírott hír. végrehajtó az 1881.
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1898. évi V. 298. számú végzése
következtében Wollák Rezső Csáktornyái
lakos ügyvéd által képviselt Reichenberg
Henrik hagyatéka javára Horváth Antal mszerdahelyi lakos ellen 822 frl 87 kr. s jár.
erejéig 1898. évi október hó 18-án fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt
és 800 írtra becsült 1 ruganyos kocsi. 1 vas-'
tengelyű szekér, 2 kanczaló, 8 tehén 100
mérő csutás kukoriczából álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jár.
bíróság 1898. V. 298 2 sz. végzése folytán
322 írt 87 kr. tőkekövetelés, ennek 1898.
évi február hó lő. napjától járó 6° 0 kamatai
és eddig összesen 31 írt 96 krhan biróilag
már megállapított költségek erejéig, beszámí
tásával a már fizetett 190 Írtnak. MuraSzerdahelyen leendő eszközlésére
1899- évi marczius hó 13- napjának délelőtti 10 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz.
107. és 108. §-a értelmében készpénzíizetés
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul
is el fognak adatni.
7ő8
Kelt Csáktornyán J899. évi február 28-án*

(iIn vilin *iil nos,

SÓ S F r i g y e s

T/LT.V' Kiesel-Amhof Brünnben.
Mliituk ingyen én liérmentrsen. — Mlutahü a/n llitá i.
M n g a n v e v ő k ü g y e lje n e k ! C sa k k ö z v e te t le n ü l v á s á r . 1.
h a t n a k a z é r té k n e k m e g f e le lő e n . F A lv ltá g o e< taaaal ea
b iz o n y ítá s k é p p e n vsak k ra u a z A duit p o a z to k e re e k i .1.. H11.I«.
pontén a szab iin ak , h a m in ta k ö n v v ó b ö l te sz re n d e lé st, a
k ö v etk ező a já n d é k o t a d ja
10 I r t v á s á rlá s n á l egy n a d rá g o t 6 0 kr ért,
20 frt
*
egy öltönyt 1 í r t é r t,
HO I r t
„
V u m ö ltö n y t e g e a z e n I n g y e n
K zenkiviil a szabi nt tg a k ö v e tk e z ő e n g e d m é n y t k a p ja :
3 fr to t m é te r je n tw i * k ü lö n 20" ,,-ot. E z e k e t a z a já n d é 
k o k a t s m a g á n v e v ő fiz e ti, h a K ra u a z A d o lf m in tak ö n y v e u tá n a s z a b ó n á l v á s á r o l

kir. bir. végrehajtó.

Kitűnő minőségű

f ehér

mész

és mindennemű faragott (csiszolt)

épületköveket
waggononként úgyszintén kisebb mennyiségben jutányos

kir. bír. végrehajtó.

140. sz. v. 1899.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel]
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbíró
ság 1898 évi V. 212/1. számú végzése kö
vetkeztében dr. Tamás János perlaki ügyvéd
által képviselt Relovári Lénáid perlaki lakos I
javára Coszánis Ilona és társai pálinoveczi
lakosok ellen 190 írt s jár. erejéig 1898.
évi julius hó 20-án foganatosított kielégítési
végrehajtás utján lefoglalt és 460 írtra be
csült következő ingóságok u. in.: 2 ló, I
tehén, * / * pajta, V* istálló és * / ■ sertvésól í
nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 98. V. 211/4. szánni végzése folytán
100 írt tőkekövetelés, ennek 1898. évi május
hó 16. napjától járó 6% kamatai V3% váltó
dij és eddig összesen 33 frt öö krhan bi
róilag már megáliapitotl költségek erejéig a |

Jó minőségű bükkfa waggononkint 4 5 forintért, gyer
tyánfa 44 forintért és cserfa 40 forintért csömörién
állomásra szállítva, megrendelhető
S C H W A R Z

ADOLFNÁL

R É S ZN E K .

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán

