
Újságírás.
Mii irhát és mit Írjon az újság ?
Az igazság legyen kutforrása és kiindu

lási pontja az iró tollának, s oda is térjen 
vissza, midőn elvégezte mondanivalóját. Szól
jon a meggyőződés hangján az igazság ere
jével és amit mondani fog, annak hatása 
lesz mindenkire.

Az igazság átjárja valónkat, magához 
vonzza a gondolkodó egyének összeségének 
Ítélőképességéi. Hatalma előtt meghajlik a 
nagy ész és a kis tehetség. Mindenki úgy 
tekint rá, mint mentőre, mint hajós a tisz
tuló égboltra nagy vihar idején. És mint a 
nap melege életet önt a hidegtől megder
medt tagokba, uj rügyet fakaszt a fán, fel
ébreszti a természetet, — úgy az igazság, 
ahova csak bejuthat, mindenkit felemel, meg
nyugtat, különösen ha lesújtanak a ránk 
nehezedő körülmények, midőn megtámadnak, 
bár érezzük, hogy nem vagyunk hibásak.

írjon az újság mindenről, ami közér
dekű. Mozogjon a megmásíthatatlan igazság 
szigorúan körülzárt keretében, ne kívánja 
azt megkerülni, avagy egészen elhagyni, csak j 
azért, mert az anyagi érdek pillanatnyi kí
vánalma talán azt tanácsolná, vagy annak 
megnyilatkozása kellemetlen helyzetet terem
tene részére a világ szeme előtt. Mert az 
igazság előbb-utőbb kiderül, s ha bár azt el 
lehet nyomni rövid időre, sőt megeshetik az 
is, hogy némelykor nem hallják meg azt 
sem, midőn reá figyelmeztetnek, de örökre

elaltatni, véka alá rejteni nem lehet: utat 
tör az magának.

Amit ir, Írja meg a műveltség és a tár
sadalmi érintkezés szabályainak betartásával 
s ami fő, senkit ok nélkül ne sértsen. Ke
rülje a személyesKedest és ne nyúljon bele 
avatatlan kézzel a családi élet szentélyébe, 
miből a köznek semmi, de az erkölcsi élet
nek biztos kára lehet és van. Személyek 
nevét csak akkor vonja he a közügyek tár
gyalásába. midőn arra feltétlen szüksége van 
s midőn személyt támad, tegye azt azon 
meggyőződésben, hogy amit róla mond, azt 
bizonyítani is tudja, és hogy az igazság fel
derítésével a közügynek tesz szolgálatot, 
annak érdekeit mozdilja elő. Ily eselben jo
gosult és sokszor kötelesség is a személyes 
támadás, de más eselben a társadalmi jó- 
müveltség ellen elkövetett hűn.

Ép azért a közügyekei, amennyiben csak 
lehel, az egyénektől elvontan, mindig az ügy 
érdemében kell tárgyalni, mert ekkor elfogu- 
latlanabb lesz Ítéletünk és mások is látván 
pártatlanságunkat, inkább fognak vélemé
nyükre hallgatni.

A közügyek megbeszéléséhez szidjanak 
hozzá társadalmi állásuknál loga független 
emberek is. akikről fellehelő, hogy midőn 
valamely dologban állást foglalnak, minden 
más érdek mellőzésével csakis a közügy 
lebeg szemük elölt. Ez nem azt jelenti, hogy 
más kevésbé független emberek nem bírnak 
valamely kényesebb dologban, ép oly, ugyan
csak az ügy hasznát előmozdító vélemény

nyel, de kétségtelen, hogy a nagy tömegre 
— mely már termeszeiénél fogva az embe
rek iránt bizalmatlan és minden körülményt 
kíméletlenül mérlegel és amelyre gyakran 
leginkább kívánunk hatni — ezeknek véle
ménye gyakran nagy hatással, némelykor 
döntő befolyással van.

És mert ez igy van, ezen egyéneknek 
engedjünk véleményük kimondásánál na
gyobb szabadságot, ne akarjuk gondolataikat 
békóba verni. Elvégre is a lap kell. hogy hű 
tolmácsa és elbeszélője legyen a napi ese
ményeknek és azon eszméknek, melyeket 
az élet és a közvélemény ezekhez fűz. Már 
pedig ezeket csak úgy találjuk meg, lm el
fogulatlanul nézzük a dolgokat, mondjuk ki 
arról véleményünket és vonjuk le belőlük 
következtetéseinket.

A dolog mélyére ható, minden oldalról 
megvilágositó körülményeket csak ily módon 
és ily eljárással nyerhetünk. Örüljünk annak, 
ha kapunk ily nyilatkozatokat, melyeknek 
íróit csak az ügy iránti érdeklődés és az 
igazság szeretek* szólaltatja meg.

Es befejezésül ismételhetjük, hogy az 
igazság legyen kutforrása, kiindulási pontja 
az iró tollának, oda térjen vissza, midőn 
elvégezte mondanivalóját. Szóljon a meg
győződés hangján, az igazság erejével, és 
amit mondani fog, annak hatása lesz min
denkire. minden kérdésben.

T  Á R C Z  A.

A bará-k között.
Előállóit a Panesics Gyurkó szekere. .\ gazda 

igazit egyet-mást rozoga szekerén, ülést formál a 
kukoriczaszár-nyalábból s letöri ti bunyó-módra 
czifrán szőtt lepedővel, el rakosgatja a bárom jobb- 
rossza bb subát. Aztán körüljárja a két lleg- 
nialikus pejkót. kötöz, bogoz a kiszolgált bánion. 
Meg se moezezan a két szegény pára, pedig már 
negyednapja pihen gazdástul a Koplalón.

Nincs kereset. A mi kevés búzát rábíznak 
még a vén Duna hátára, azt kihordták, az ta
lán az ára is elúszott régen. A vén bunyó, a 
Gyurkó apja, otthon a keineneze zugában kérőd- 
zik régi szép emlékein. Mikor még fél országba 
hordták szerie-széjjel a Bácska aczélos búzáját, 
Baranya tüzes borát a IVováliáról ! Vége min
dennek ! Ilyenkor felkopnék az álla, ha nem akadna 
egy-kél veszekedett fiatal ur, a ki elkívánkozik 
ebben a ködös, nedves, hideg időben a jó meleg 
szobából a pusztára, s lábolja derékig holmi ma
dárért a szikes tavakat.

Hamarosan felkapunk hárman a szekérre 
Hárman Szí. Hubertus tisztelői, azok közé tarto
zók. kikben a Eusil-Pluine, (llioke-Sifled, llammcr- 
less és a modern vadász-technika sok állítólagos 
és valódi non-plus-ultra-ja daczára az ősember

hagyatékából ránk maradt szenvedélyek legtermé
szetesebbje él, melyet csak kinn a szabad termé
szetben hűlhetnek le; azok közé tartozók, kiket 
nem az érték, az irtás vezet kalandozásra, hanem 
a kik azért a gyönyörért vadásznak, melyet az 
ősember reánk satnyult lelkének költői visszaem
lékezése keletkeztet bennünk, ha nyúl ugrik, róka 
oson, fogoly rebben, vadlud tárogatóz, kársa nyilai, 
szarvas bődül s kik épen ezért bámuló tisztelői 
Bársony Istvánnak, e remek kultusz ékes szavú 
táltosának . .

Mire kidüczögünk a városból, leszáll a köd, 
a novemberi köd, a mely mint a hazug ember, 
mindent megnagyit. de az esti húzásra készülő 
vadásznak meghitt segítője. Alig látni tőle a lovak 
füléig, de ha fellebbenne fátyola, akkor is csak az 
alföldi táj fakó tengő*én unatkozhatnék a tekintet, 
vagy egy-egy nagy falun, melynek alig akar vége 
szakadni. Észre sem venné az ember, hogy utczái- 
nak kerékagyig érő porzójában úszik, ha harang
csengés vagy kutyaugatás el nem árulnák. Hát 
még a határukban A IVtncsics Gyurkó iIleletlen 
éles érzéke tud egyedül elvergődni a tuséihoz az 
egyformaság közt, melyen még csak egy kis bárom 
vesszőnyi bokrocska sem szegődik jóakaró ka
lauzul . . .

A szekér zörgésére nyúl ugrik el taligául 
mellől. A fiatal tisztelendő atya szivében fellobban 
a liiz, szorongatja a megvénhedt hefauscheux-t, 
a mely rossz nyelvek szerint elültöllő korában 
Sohri Jóskát szolgálta, de ma is több érő sok 
finnyás angol puskánál. Hej, az ő fiatal lelke

ott ittasuk meg a susogó, kékszemü bácskai bará-k 
mentén, pedig azok a tenger nádas-bolyhos vizek 
részeg!többek a világ minden boránál arra, a ki 
immunis a vadászhetegséggel szemben.

Megnyugtatom magam azzal, hogy becsület
beli dolog egymagára hagyni ebben a tenger köd
ben. s utána ugróm, megtapogatván, zsebemben-e
az északba szerelmes reszkető tű.

A kocsi tovább döczög, mi magunkra mara
dunk a természet bűvös kamrájában; tapossuk az 
aranybuza fekete bölcsőjét. — Elefántvadászai ez 
a vadászat, mert ha elugrik a vaczkából a füles 
és tűrhető distancziában jó magyar nyulhoz illően 
igazit egyet a bajuszán, a köd hirlelenében ineg- 
hizlalja úgy, hogy rémület felé pillantani. Dehogy 
tudja a megcsalatott szem a sörétet útba igazítani.

A nedves hideg kezd bántani, egy-egy korty 
melegítő jól esik, talán meg is szaporázza a hasz
talan lépést.

Eeketésen szürkül a fátyol körülöttünk, az 
óra sietésre int. Indulunk is a nádas felé. Amottan 
imbolyog a bóbitája, de ha tövéhez ér az ember, 
valami másfél araszos kóróvá törpül.

Hahó ! — rikoltozzuk. Semmi felelet. Pe
dig sietni kell, mintha hallanók is már a kacsa 
sistergését, a liba harsónáját messziről-messziről. 
Csak nem akarunk utal találni. Ráfanyalodunk a 
a ködben eltévedlek kedves módszerére, lábaljuk 
a nagy csigákat, csak úgy izzadunk belé. Hiába ! 
Egy-egy lövéssel, tűzzel próbálunk szót váltani a 
kocsin maradi társunkkal. Erre sem jő felelet.



Szőlőművelésünk állapota.
Azon széleskörű intézkedés, melyet el

pusztult szőlőink felújítása érdekében a föld- 
mivelésügyi miniszter tesz, jóleső örömmel 
tölti el nemcsak szőlőbirtokosaink, liánéin 
az egész ország keblét. A filokszera által 
elpusztított szőlők felújításának előmozdítá
sáról szóló törvény uj reményt adott a 
csüggedőnek s ennek következményeként 
már az elmúlt esztendőben újból oly len
dületet vett a szőlőtelepilési kedv, hogy a 
legkevésbé sem kell tartanunk attól, hogy 
szőlőművelésünk jó hírnevét vissza ne nyerje.

Az 1896-ik év végén a szőlőművelés
sel foglalkozó 5770 község közül 2774 köz
ség van még filokszera zár alatt, s az 1897. 
év végén a zárlat alá helyezett községek 
75.8°/„-ában vagyis 2015 községben már 
megkezdték az uj telepítést. Kataszlralis hol
dakban kifejezve 37.110 hold az a terület, 
a melyen a felújítás, illetve uj telepítés egye
dül 1897-ben foganatosíttatott. Legnagyobb 
haladást a szegszárdi és kecskeméti szőlé
szeti kerületekben találjuk; az előbbiben ke
rekszám 13.000, az utóbbiban 10.000 kat.! 
holddal. A kecskeméti szőlőtelepitési kedv j 
annál nagyobb figyelmet érdemel, mert mint 
ismeretes, nagyon sokan nem jósoltak fényes 
jövőt az immunis homoki szőlőknek. A jóslat 
nem következett be, sőt ellenkezőleg, a kecs- 
keméli bortermelők sikeres eredménye nem
csak egyeseket, de az államot is arra ösz
tönözte, hogy egyebütt is hozzálássanak a 
homoki területek betelepítéséhez.

• Ez idő szerint az állam által közvetí
tett és segélyezett homoki szőlőtelepitvények 
a következők: a verseczi »Fejér telep« 1003 
hold, a kubini »Emánuel telep« 942 hold. 
a károlyfal vi »Vekerle telep« 1185 hold, a 
komárommegyei »Császári telepitvény« 170 
hold, a balatonvidéki »Mária telep« 318 
hold, a somogymegyei Hencse községhez tar
tozó »Tapazdi telep« 906 hold, a szabolcs- 
megyei »Sóstavi telep« 283 hold, a váczi 
telepitvény 100 hold, a veresegyházi telep 
450 hold kiterjedésű területtel, melyek leg
többjén az ültetés befejezéséhez közeledik.

A mi e homoki területek termésered
ményét illeti, e tekintetben az utolsó évek
ben igen kedvező jelenséggel találkozunk, a

Fáradtan lihegve, irtózva gondolunk a hajnalra, 
mely itt ér bennünket a paradicsom szomszédsá
gában a nélkül, hogy csak egy lövési is tehessünk.

Végre! Kocsi zörög s három táltos, mind
egyike legalább száz markos, prüszköl bele a meg- 
sürüsödött ködbe s elénk gördül, törpiil könnyű 
szekerén egy jóságos pisztol-nadrágos würtembergi 
ivadék. A jó lélek egy jó szóért elröpit bennünket 
a Páncsics Gyurkóhoz, az eldoradóhoz.

Bizony el kell tűrni a nevetést, melylyel fo
gad bennünket a kollega és czápamódra nyitott 
szájával a Páncsics Gyurkó. — Lovait a sarog- 
lyának fordította, maga belebujt az egyik subába 
s a közös konyháról szerzett szalonnából falatozik.

A november-esti köd egyre sűrűsödik. Innen- 
onnan hangzik a harangszó elhalóan, gyengén, kü
lönben mélységes csend hallgat körösköről. Rövid 
patron-vizitáczió után elbandukolunk szokott he
lyünkre, a nádas szélű, se vége, se hossza szikes 
tavak közé, melyek vizivadjainak számát csak az 
hiheti el, a ki látja, s melyek környékén a messze 
nyújtózó vetéseken ezrenként legel a szürke lúd 
s a vetési lúd.

A czuppogó selymékesben áldogál néhány 
sásból rakott boglya, s mi beléjük furakodunk a 
nedves hideg ellen derékig, rácsiholunk és pöfé
kelve várjuk a jó szerencsét. — Alig telepszünk 
meg, valami rongyos kuvasz szaglászsza körül ta
nyánkat s kis távolsága hóna alá szorított Hintá
val bandukol a vén sváb.

Tovább sein nyughatunk. A ködből valami 
diluvialis barom törpülve közeledik a boglyához.

mely körülmény az okszerű kezelésnek tu
lajdonítható. Szőlőbirtokosaink belátják, hogy 
a régi slendrián művelést többé folytatni 
nem lehet, s ez okból minden rendelkezésre 
álló eszközt felhasználnak a terméseredmény 
javítására. A kecskeméti borvidékre a mű
trágyák waggon számra érkeznek, mert kí
sérleteik alapján rájöttek a szőlőbirtokosok, 
hogy nitrogén, foszforsav és káli trágya együt
tes alkalmazásával a termés mennyiségét s 
ezzel a jövedelmet tekintélyes mérvben le
het fokozni.

De a felújítás terén nemcsak a homoki 
szőlők szerepelnek. Közvetlen termő ame
rikai szőlővel 2368, amerikai alanyon levő 
oltvány szőlővel 32.657, szénkénegezés alá 
ültetett európai szőlővel 7.191 kát. hold lelt 
felújítva, illetőleg újból telepítve. Az összes 
felújítás 94.961 kát. holdat tesz ki. a mely 
szám biztató reményt nyújt arra, hogy rö
vid néhány esztendő alatt nem fogunk bor
ban hiányt szenvedni.

KÜ LÖN F É L É  K.
—  Dr Wlassics Gyula vallás- és köz- 

oktatásügyi miniszter ur O Excellentiája a 
a Csáktornyái áll. polgári fiú- és leányiskola 
uj épületének felavatási ünnepélye alkalmá
ból e hó 29-én Csáktornyára fog érkezni. 
Isten hozza Ü Excellentiáját körünkbe!

—  Dr. Ru78icska Kálmán kir. tanácsos 
tanfelügyelő junius hó 19-én megvizsgálta 
az alsó-leudvai áll. polg. fiúiskolát. Zárlatul 
Murkovics J. énektanár mutatta be az in
tézet énekkarát, mely szabatos előadásával 
nagy tetszésre ragadta a jelenlevőket. Kir. 
tanfelügyelő buzdító beszédet intézeti az ilju- 
sághoz s Kiss Dénes igazgatónak s a tan
testületnek meleg elismerését fejezte ki a 
tapasztaltak felett. Megelégedéssel távozott a 
róni. kath. elemi iskolából is, melynek min
den osztályát meglátogatta. Végül az állandó 
gyermekmenedékházat tekintette meg.

—  Hivatalos látogatás. Hegedűs Gyula 
nagykanizsai csendőrhadnagy f. hó 19-én és
20-án megvizsgálta a Csáktornyái csendör- 
őrst. melyet rendben talált.

Kgész közelből aztán elválik, hogy a félelmetes 
szörny tulajdonképen Dömötör, a nádas körül le
geltető Szuttyó juhász hátas paripája, gardcrobe- 
és requisilum-ezepelője, a ki úgy látszik az esti 
szürkületben a boglyához járt tilosba. Egy 
boglyanyomtató rúddal próbáljuk vele megretetni. 
hogy most az egyszer nem lesz belőle semmi, s 
liogy teljesen fölösleges a kacsalesen. De biz az 
egyre erősbbödő argumentok előtt sem akart meg
hátrálni, sőt tehetségéhez mérten szóval és tettel 
ellenünk szegült, inig a Páncsics Gyurkó egy ma
rék réti szénával ki nem engesztelte.

A köd sejtelmes világában élet lüktet, mely 
szívverésünkkel is közli mozgását, s hő ömlik el 
nyomában, mely csak azt tudja gyönyörködtetni, 
ki St. Hubertus sectájának híve. Suhanó titkok, 
miket az ügyesség valóra válthat.

S—s—s—ss ! — suhogás egyre erősödik, s 
újra gyengül, s nem sokára rá hallani, a mint le
vágódik a vad a víztükörre. — Ismét! A szom
szédban villan a fegyver tüze, a sistergés egyre 
szaporább; apró, egyre növekedő, nyílként suhanó 
árnyak serge vált át a boglya fölött. Klébök gyúj
tunk s csak puffanásukat, vergődésüket halljuk a 
szárazon.

A dirgés-dörgés egyre sűrűbb, ijedt hápogás 
is tarkítja a ropogást; de harsona hangzik s reá 
fegyverszünetet kötünk hirtelenében az árnyak 
seregeivel.

Gigágá ! — jő a vértes sereg. A rucza me
het fölöttünk bántallan akármennyi. Töltést cse
rélünk és várunk.

Eljegyzés. Kósz Ferencz Csáktornyái 
községi remJőrőr mester jegyet váltott Zadra- 
vecz György özvegyével sz. Nemecz Karo
lina asszonynyal Bányavárról.

—  Kinevezés. A belügyminiszter Kuczor 
Imre felső-mihályfalval körjegyzői írnokot 
helyettes anyakönyvvezetővé nevezte ki.

—  Az anyakönyvi hivatalból. Május ha
vában Csáktornyán a születések száma volt 
29, halálozás 21, esketés 12.

—  Névmagyarosítás. Trinkl András ki- 
rályfalvai (Vas m.) illetőségű tanitónövendék 
vezetéknevét belügyminiszteri engedélyivel 
Telkes-re magyarosította.

—  Kinevezés. László Sándor perlaki 
járásbirósági dijnok a tahi (Somogyin) kir. 
járásbírósághoz átalakító dijnokká nevez
tetett ki.

—  Áthelyezés. Cser József Csáktornyái 
kir. adótiszt Tapolczára, helyébe pedig Pré- 
kocsai Vilmos adótiszt lön áthelyezve.

—  Városi közgyűlés. Községi képviselő- 
testületünk f. hó 17 én közgyűlést tartott, 
melynek főbb pontjai a következők voltak: 
1) Biró bemutatja a vadászati jog bérbe
adásáról szóló szerződést, a mely szerint azt 
az elöljáróság Wollák Rezsőnek adta ki. 
Jóváhagyatik. 2) Jeney Gusztáv ny. községi 
népisk. igazgató lakását még egy évig kéri 
élvezhetni. — A kérelemnek hely adatott. 
3) Biró előterjeszti az igazságügyi m. kir. 
minisztériumnak a kir. járásbíróság utján a 
községhez juttatott felhívását, melyben a já
rásbirósági épület ezéljaira alkalmasabb épí
tési telek adását kívánja. — Miután a köz
ség ingyentelkeit már mind odaadta köz
épületeknek. jelenleg nincs abban a helyzet
ben, hogy a felhívásnak eleget tehessen.

A Tűzoltó Egyletből. A Csáktornyái 
Önkéntes Tűzoltó-Egylet szolgájául a 4 pá
lyázó közül megválasztotta Baranics Antal 
csizmadiamestert.

Tanképesitö vizsgálat. A Csáktornyái 
áll. tanítóképző-intézetben dr. Ruzsicska Kál
mán kir. tanácsos tanfelügyelő elnöklete alatt 
junius 20-án reggel 8 órakor kezdődött el 
a tanképesitö vizsgálat. Tizenöt tanítójelölt 
közül egy visszalépett, a többi valamennyi 
nyert oklevelet. Es pedig 1 kitűnő, 7 jeles, 
6 jó eredménynyel; ezenkívül 1 horvátor-

Nehéz szárny csapással lódulnak fejünk fölött 
a szép nagy madaruk, kezdetben magasabban, s 
vígan, lúd-módra csevegnek a szerencsés vizre- 
bocsálkozás után. De a süni ködben való nehéz 
tájékozódás levonja őket, közelebb a földhöz.
Egy hetes láncz szó nélkül kigyódzik feléin, már 
oldalt usszák a ködös levegőt, kiválasztok egyet 
a liátulsúk. a fiatalok, a könnyebben sebezhetők 
közül. Roppan a puska, a megzavart sorban el- 
gágintja magát a liba s nagyolt csattanva zuhan 
a selymékesbe.

A két szomszéd váltogatva tüzel s az áruló 
libaszólásból olvassuk, melyik lövés talált. Kgész 
kőzetemben vágódik bele a tisztelendő libája a 
tószélbe. A papirvastagságu jég leszakad alatta, 
vergődik szegény a fürdőjében. De nem sokáig, 
mert már látom a vadász árnyát, a mint mezit- 
tábra vetkeződ ve, sziszszenve, dideregve szalad 
bele a vizszélbe a zsákmányért. Egy kis gyors 
csárdás kerekedik utána, másnap egy kis nátha 
s talán a kunonoki korban valamicske esuz, 
de a liba megvan, meg bizony . . .

Egy negyedórával később subákba burko- 
Iódzva usztuk tengelyen a homokot. Csípős szél 
kerekedett, keresett-kutatóit ajtót a subán, de 
bizony nem talált ezen a termetes, báránybőrfnlu 
gunyhón. A Gyurkónak az se kelleti, inért hazáig 
lovaival együtt poroszkált a homokban, hóna alá 
csapkodván tenyereit.

Sz . . I.



szági magyar tanító horvát tanítási nyelvre 
képesittetle magát. Az eredmény kihirdetése 
22-én délben történt, mely alkalomból kir. 
tanfelügyelő lelkes intelemmel fordult az ifjú 
tanítókhoz, megköszönte a tanári kar buz
galmát.

ÉrtMitÓS. A helybeli áll. polg. fiu- 
és leányiskola épületének felavatása alkal
mából junius 29-én tartandó ünnepélyes 
istenitisztetet nem 10, hanem 9 órakor fog 
a helybeli plébánia templomban megtartatni, 
miről az ünnepélyre meghívott t. ez. közön
séget ezen utón értesíti — Csáktornyán, 
1899. évi junius 24. — Az ál l .  i s k. 
g o n d n o k s á g .

—  A vármegyei közigazgatási bizottság
júniusi ülésén az alispán tudatta, hogy a 
háziállatok egészségi állapota kedvezőtlen, 
mert több községben lépfene pusztít. A pénz
ügyi adminisztráció terén fenakadás nincs. 
A tanfelügyelő jelentette, hogy Mándel Pál 
dr. országgyűlési képviselő kerülete magyar 
nyelvben jeleskedő tanítóinak és növendé
keinek 1899. évre kétszáz forint jutalmat 
adományozott. A pénzügyigazgató jelentése 
szerint január hó 1-je óta befolyt adóban 
784.992 fit 09 kr.

—  Bucsulakoma. A Csáktornyái áll. ta
nítóképző-intézetnek az elmúlt napokban 
tanitóképesitő vizsgát tett növendékei f. 
hó 22-én este sikerült bucsulakomát ren
deztek a »Zöld fához« czimzett vendéglőben, 
melyre meghívták volt tanáraikat. A vacsora 
alatt Margitai igazgató a tanári kar nevében 
szép búcsúbeszédet intézett a volt növen
dékekhez. melyre Pécsy volt növendék érzel
messzavakkal tolmácsolta az eltávozó ifjaknak 
a tanári kar iránt érzett háláját és szereletét. 
Zrínyi tanárnak a ilju tanítókhoz intézett, 
hazafias intelmekkel telt lelkes beszéde után 
úgy a tanárok mint a volt növendékek ré
széről több toast hangzott el, s a tanárok 
volt növendékeikkel Sárközy zenekara mellett 
szeretetteljes együttlétben több kedélyes órát 
töltöttek együtt. Dicsérettel kell megemlékez
nünk a vendéglős kitűnő kiszolgálásáról is.

—  A Csáktornyái sportegylet alap
szabályait a belügyminiszter jóváhagyási zá
radékkal ellátta. így az egyesület e hó 18-án 
megtartotta az alapszabályszerü első alakuló- 
közgyűlését, melyen Wollák Rezső ügyvéd, 
az egyesületnek 11 évig volt buzgó elnöke, 
elfoglaltságára való tekintelből az elnökség
ről lemondott. A közgyűlés elnökké meg
választotta Kayser Lajos grófi titkárt, mű
vezetővé Polesinszky Emil népisk. tanító, 
polgári isk. tornaiamtól. A tisztikar többi 
tagjai maradtak a régiek. Fejér Jenő indít
ványára a közgyűlés Wollák Rezsőnek, mint 
sok évig buzgón működő volt elnöknek, 
Dékány Mihály áll. képezdei tanárnak mint 
volt művezetőnek. Nagy Károly áll. képezdei 
tanárnak mint volt vivómesternek és Strahia 
Károlynak mint buzgó s állandó pénztáros
nak jegyzőkönyvi köszönetét szavazott azon 
önzetlen s kitartó eddigi működésükért, mely- 
lyel lehetővé tették, hogy az egyesület foly
tonosan fennállhatott s most már alapsza
bályokkal ellátva tovább virágozhat. A test- 
gyakorló órák úgy mint eddig a polgári is
kola tornatermében minden szerdán és szom
baton este ö1/*—fi1/* órakor tartatnak. Itt 
felemlítjük, hogy tavaszszal alakult egy úgy
nevezett »uj sport-egylet«, a mely azonban 
csakhamar feloszlott s buzgóbb tagjai ezen 
az alapszabályszerü alakuló gyűlésen a régi 
egyesületbe való belépésüket bejelentették.

—  Perlaki hírek. Hegedűs Gyula m. kir. 
csendőrhadnagy f. hó 17- és 18-án meg
vizsgálta a perlaki csendőrőrsöl. — A per

laki iparostanoncz iskolában f. hó 18-án 
2" volt az évzáró vizsga. Elnök: Sípos 
Károly. Az iparosok közül szép számmal 
jelentek meg. Noha még mindig nagy ne
hézséget okoz azon körülmény, hogy a ta
nulók fele horvátországi, tehát olyanok, kik 
magyarul semmit sem tudnak, ennek da- 
czlira az ?redmény jó volt. — A perlaki 
tűzoltóság julius 9-én Óitokon a Gáspárics- 
féle kertben majálist tart.

Zárvizsga. A stridói áll. iskolában 
az évzáró vizsgálatok julius 1-én tartat
nak meg.

Értesítés A Csáktornyái és regedei 
katonai laktanyák részére 1899. szeptember 
1-töl 1900. aug. 31-ig terjedő időre szük
ségelt széna és szalma valamint lüzifa szál
lításának biztosítása végett a tárgyalások f. 
évi julius hó (í-án d. e. 10 órakor fognak 
Zágrábban a 13. hadtest parancsnokságánál 
megtartatni. Bővebb értesítés a marburgi 
és zágrábi cs. és kir. élelmezési raktárak
nál valamint az összes községi elöljárósá
goknál szerezhető.

— Vizsga. A Csáktornyái ovoda zár- 
vizsgáját ma ti. e. 9 órakor tartja, melyre a 
szülök, lanügybarátok és érdeklődök szíve
sen láttatnak.

— Menedékház megnyitása. A zalauj- 
vári menedékházat a mull héten megnyi
tották. vezetésével özv. Kapsza Ferenezné 
bízatott meg.

Zárvizsgák. Zala-Ujváróit a népis
kolai zárvizsgát f. hó 5-én tartották meg a 
községi biró, elöljáróság és számos szülő 
jelenlétében, kik örömmel hallgatták a ta
nulógyermekek magyar és horvát nyelven 
lett ügyes feleleteiket és szavalataikat. — 
Mura-Csányban f. hó 21-én. Dráva-Vásár- 
helyen pedig f. hó 14-én lartaltak meg a 
népiskolai zár«)vizsgálatok.

—  Halálozás. Helényi Imréné, szül. 
Stöckl Laura, Helényi Imre volt Csáktornyái 
kir adóhivatali tiszt, jelenleg nezsideri adó
tárnok neje, életének 25-ik évében e hó 
18-án Nezsideren elhunyt. Áldás emlékére!

A Tekézö-Eyyesületböl. A csáktor
nyai Tekéző-Egyesület f. hó 8-án tartotta 
megnyitó gyűlését Baumhack Frigyes kert
helyiségében Bernyák Károly elnök bejelenti 
Farnek László választm. tag eltávoztál, s 
egyéb ügy«‘k elintézése után a volt tisztikar 
újból megválasztatott.

—  Tűzvész. Mura-Szerdahelyen f. hó 
7-én Mihók János háza kigyulladott s rövid 
idő alatt leégett több ház és melléképület.

—  Postás-kutya. Azok az utasok, a kik a 
reggel 9 óra 8 perczkor Augsburghól Büchloeba 
menő személyvonatot használják, közvetlen a Wes- 
tereringeni állomás után észrevehetnek egy fekete 
kutyát, a mint az a közelgő vonatnak elébe fut.
A vasúti postakocsiból kidobnak egy tekercs új
ságot. A mint a *N. Augsb. Ztg«-ban egy szem
tanú írja, a kutya megfogja az ujságtekercset és 
elszáguld sebtiben a Weissluiar .1. N. falkenbergi, 
pár száz méter távoli birtokára. A kutya ezt a 
szolgálatot télen-nyáron már több év óta látja el. 
(lazdája igy általa már reggel kapja meg újságait, 
melyek máskép a falusi levélhordóval csak dél
után jutnának a kezébe.

Szer a szúnyogok ellen. A szúnyogok 
ellen semmi sem használ úgy, mint a szegfű-olaj.
A ki arczát. kezét, tehát egyszóval a test feiletlen 
részeit a következő mosdóvizzel mossa meg, mely 
egy rész szegfűolajból, nyolez rész kölni vízből és. 
harminezkét rész alkoholból áll, az tehát szunyog- 
csipés ellen teljesen meg van védve. Hogy a szo
bákból kiüzziikőket, a következő füstölő szert ajánl
juk: négy rész töinényeczetet, két rész szegfű- 
olajat, két rész benzoe-tinkturát, tizenkét rész ola
jos balzsam keveréket és tizenkét rész alkoholt 
összevegyitünk. A pipás embernek minderre nincs

szüksége, mert a szúnyogok úgy irtóznak a pipa- 
füsttől, pláne ha trafikdohány szortyog a pipában, 
mint az ördög a tömjéntől.

— A nyár beáltával az ahhoz való öltözetek
gondja is meglep bennünket. A mint a föld is uj 
zöld lakar«')ját ölti magára, úgy az embernél is 
előáll az újbóli ruházkodás szükséglete. Az ahhoz 
kívánt pénzösszeg ne okozzon nekünk gondot, 
mivel a Kehwald Ferencz Fiai reichenbergi 
(Csehország) poszlógyári raktár szép és kitűnő 
ruhaszöveteinek árát csodálatos olcsóra szabta. A 
ki tehát jó és olcsó öltönyökre akar szert lenni, 
az rendeljen levelező-lapon mely lapunk mai szá
mához mellékelve van.

A mykenei oroszlánoskapu egyik legrégibb 
emléke az emberiség alkotó tevékenységének. Dur
ván faragott köveit az őskor homályában illesz
tették össze óriás erejű kezek. A kapu fölé, az 
oromfalba, durván nagyoltan faragott oroszlán
párt helyezett az ősidők művésze. A két orosz
lán egy oszlopra kapaszkodik. Törekvésük, fe
zsülő izmaik mintegy a művészet törekvését 
is mutatja, jelképezi, mely a durva formába 
az erőt iparkodik nagy nehezen kifejezni. A 
csonka állati testek a görög szobrászat legré
gibb kísérletei közül valók, mikor az anyag ellen
állása még dnczolt a művész alkotó erejével s 
tökéletlen eszközeivel. Ez a kapu mégis nagyszerű 
diadalív melyen át a görögség művészi tevékeny
sége világhíjditó körútra indult. A híres kapu leg
újabb képe a Nagy Képes Világtörténet 30-ik fü
zetében jelent meg. — A munka 12 kötetben je
lenik meg, s Marczali Henrik szerkeszti. A most 
folyó második kötetet dr. Gyomlai Gyula irta. Egy 
kötet ára diszkötésben 8 frt. Füzetenként is meg
jelen, minden szombaton 1 füzet, á 30 kr. Kap
ható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi Inté
zet Részvénytársaság, Budapest, Üllői-ut 18.) s 
minden haza könyvkereskedésben.

— A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hasfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csuznál 
stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való bedörzsö- 
lések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak bizo
nyultak. sőt járványkórnál, minő: a kolera, hanyó- 
hasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való be- 
dörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. Ezen 
kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott be- 
dörzsölésként az influenza ellen is és 40 kr., 70 
kr. és 1 frt iivegenkénti árban a legtöbb gyógy
szertárban készletben van, hanem bevásárlás al
kalmával mindig határozottan: mint »Richter-féle 
Horgony-Pain-Expeller« vagy »Richter-féle Hor- 
gony-Liniment« kérendő és a »Horgony« védjegyre 
kérünk figyelni.

Vasúti menetrend a Csáktornyá i állomásnál. (É rvén yes
m ájus  1 -tö l szeptem ber 3 0 - ig .) aj Déli vasút. É rkezik  K a
nizsa felől: d. u. 4 01 szm v., d. u. 12 58  gyrsv., esle 8 1 2  
v eg y v .,é jje l 11)7 g yv., reg. 6  51. szv. Indul Prkgerhof felé.
d. u. 4 1 5  szm v., d. u. 11)1 gyrsv ., é jje l 1*10 gyrs., reggel 
61)6  szm v. É rkezik  Prágerhof felől: reggel 4 30  gyrsv ., 
d. e. 10-50  szm v., d. u, 3  51) gyrsv ., este 9  5 5  szm v. 
Indul Kanizsa■ felé: reggel 4 31) gyrsv., reggel 5*52 vegyv ., 
d. e. 1 1 0 0  szm v., d. u. 4 0 2  g y rsv ., este 10.07  szm v. — 
bt Magy. a llam vasut. É rkezik  Kis-Czellről: este 9 4 2 ,  Z  - 
Égerszogröl: reggel 8*40. Indul Kis-Czel/re: reggel 6*04. 
Z , - Égerszögre: d. u. 4 28. É rkezik  Zágráb hói: d. e. 
1 0 5 5  és este 9  30. Varázsáról: reggel 4 1 8 ,  reggel 5 3 8 ,  
d. u. 12 50, d. u. 3  50. Indul Zágrábba : reggel 4 44  és d. 
u. 4 25. V arázsára : d. e. 1 1 4 4 , d. u. 1 2 0 , este 1 0 1 7 .  
Noiimárofbu:  reggel 6 1 5 .

Szerkesztői üzenet.
Perlak, Az iskolai ünnepély és a majális 

leírását, valamint az adakozók névsorát nem kap
tuk meg. Igaza van. Elveszhetett útközben, akár 
a postán, akár a kihordásnál. Sajnáljuk, hogy igy 
történt. Az adakozók névsorának közlése soha 
sem késő. Odvözlet!

F e lelős  szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F
K iad ó  és la p tu la jd o n o s :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



XVI. tečaj. Vu Čakovcu, 1899. 25-ga juniuša. Broj 26.

Sve pofiiljke se tičuč zadržnja 
novinah, naj se pošiljaj u na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljatvo:
Knjižara F i srh  el Filipova 
kam se predplate i obzn ine 

pošiljaju.

MEDJIMUBJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svak i tijeden jedenkrat i to: vu sv a k u  nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 frt 
Na pol lela . . . .  2 frt 
Na četveri leta . . .  1 fii

Pojedini broj5 k o Ata ju 10 kr

Obznane se poleg pogodb« 
i fal računaju.

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

Senokoša.
Nekoji gazda misli, da kosilišče, pašu 

senokošu gojiti, popravljati s malim gno- 
jom morebiti niti ne treba. Iz senokoše i 
kosilišča čez Ijeta znosimo nekaj ploda, pak 
ako od nekod nekaj odnesemo, treba nekaj 
i na domestiti, to je naravski zakon. Ovaj 
dometek pak nikaj drugo nemre biti, kak 
gnoj. —

Pak kak more vendar to biti, da ne- 
koja senokoša, ili nekoje kosilišče, koje 
nigdar nisu gnojili, čez Ijeta s dobrim plo
dom obdari gazdu? Ovdi je zasigurno taj 
dober slučaj, da na protuletje, kad se sneg 
tali, je oblejala mlaj n ata voda kosilišče ili 
senokošu; vu vodi pak je raztaljeni svako- 
jački material, koji se zasede k korenju 
rastvinah i nje obdeli s obilnom hranom.

Srečen je takov gazda, koj takvoga 
komada im a; lakov gazda zasigurno nebi 
menjal svoju senokošu s najbolšu pšenicu 
plodojučom zemljom. Ovdi onda zasigurno 
drugo delo nema gazda, da rano vu protu
letje v duš i v križ povlači s brunom svoju 
senokošu. Krtovo rovanje marljivo razjed- 
nači, i kvarne rastvine splodi.

Posle košnje je ravno tak dobro prov- 
lačiti senokošu, da se zemlja okolo korenja 
rastvinah razdrobi i poleg toga polehkujemi 
utaz topline, zraka i mokri ne k korenju 
rastvinah.

Gde je gazda vu takvim srečnim polo
žaju, da si svoju senokošu more sredstvami 
polevati, tam je komaj kaj za poželeti. — 
Istina, da takvo polevanje peneze košta ali

za kratke 2—3 Ijeta se domesti vu seno
košu položena glavnica s kamatom, — jer 
takva senokoša se čez ljeto po 4 —ti put 
daje kositi. Gde dakle kakov potočič teče 
čez senokošu, tam je lehko zalevati seno
košu.

V uredu ministarstva poljodelavskih 
poslov je vnogo indžellčrov. Ovu dobru 
gospodu visoki ministerium poljodeljstva na 
puslo prošnju razpošlje sikam, gde spregle- 
daju i odlučiju, kak se more zalevati seno
koša. More se to tak načiniti, da se seno
koša napusti cela vodom, ter ju tak dugo 
pustiju na njoj, doklam se mlaj doli spo- 
sedne ili pak se vdilen po senokoši jarki 
skopaju i tamo teče voda, odkud onda, 
gda je samo treba, se more voda spustiti 
po senokoši.

Istina ovo je malo skuplješe. — kak 
prveši način. Indželleri bez svake plače i 
zabadava činiju to, ravno tak i zabadava, 
tojest bez svakoga stroška nato naučiju 
gazde. Nego to se samo ipa k pristoji, da se 
kola pošljeju po nje. gda dobimo glas, da 
dojdeju.

Topla i mrzla štala.
Ili je jako mrzla, ili jako topla, svikak 

škodi domačemo živinčetu. Vu preveč top- 
loj štali je veliki sopot, tletno prhni gnoj. 
poleg česa onda ni samo, da zrak uije čist. 
nego od podjednoga sopota razpr niju i 
deske, prosnice, grede, pak vu velikoj vro
čini živina odnemoreju, teže ceraju hranu 
i ako je na sloboščinu pustimo, lehko se

prehladiju, zbetežaju, negda i poginejo. I od 
toga su se več osvedočili, da vu preveč 
vručoj štali podojeno mleko ima zločestu 
duhu.

Ali i to škodi, ako je štala preveč 
mrzla. V hladnoj štali živina više krme 
pojej u, da si gori zadržiju toplotu svoga 
tela; ako pak nedobiju dosta hrane, onda 
pak se oguraviju, tojest: v hladnoj štali još 
i od prehladnjenja moreju svakojačkoga 
belega dobiti. Poleg toga, da štala nebude 
preveč topla ili hladna, treba da hude i 
zadosta svetla, jer za zdravje živinah je 
ravno lak potrebna svetlost, kak to sami 
po sebi poznamo ili po rastvinah vidimo. 
Krnica, tamnost kvari oči živinah.

'1 untul us.

Iz povesti Magjarske.
D a lje .

Vladislav (1439 -1444).
Pak je bila neprilika vu orsagu, jer 

su gospoda mislili, da je Albert prež po
tomca vumral. Vu orsačkom spravljišču su 
nazadnje dokončali, da si nek ženi Vladis
lav poljski kralj Elisabetlm ženu Albertovo 
vu to ime, da hude on kralj magjarski.

Ali kak je Vladislav vu orsag došel, 
se je sin rodil Elisabethi. koga je na čast 
Sv. Ladislava, za Ladislava dala krstili, a sa 
jednom i okoruniti za kralja magjarskoga.

Ali Vladislav je vekšu stranku imel. 
Magjarska gospoda su ga za kralja skrik- 
nuli, a on si je dal na glavu deli komun 
Sv. Stefana. Po korunenju je prisegu polo-

Z A B A V A

Kralj i seljak.
Kad se je sadašnji naš kralj Franc Jo

žef prije nekoliki godinah u Gödöllő, u Ma- 
gjarskoj zadržaval, vozil se je jednoč po 
oblačnom vriemenu sam na šetnju. Na je- 
dankrat pričme u zraku šumeti i bilo je 
očevidno, da se zlo vrieme kuha. Kralj za- 
poveda kučišu odmah obrnuti i več u tom 
pričme kapla za kapljom iz črnih oblakah 
padati, a za dvie tri minute več se spusti 
ploha, kak da su se na nebesih gore splah- 
nice potrle. Kučiš sad malo bolje potira ko
nje prama domu i kad su več blizu Güdölla 
došli, dostigli su niekoga staroga seljaka, 
koj je puna kola žita nekam vozil.

Cesta je bila blatna i šklizka, pak jer 
je starec još ktomu bil slabog vida, zašel 
mu je jedan zadnji kotač u grabu. Kola se 
za to nisu prevrnula, ali pod nje podpreženi 
konji, polag cielog svog napora, nisu ib mogli 
niti za vlas iz miesta maknuti.

U lom nepovoljnom stanju zapita kralj 
starca:

»Kaj vam seje dogodilo, dragi prijatelj?« 
»Ah nesrača, milostivi gospodin, velika 

neprilika!« odgovori ravnodušno sta rac, koj 
kralja nije poznal.

»To vidim« — odgovori kralj 1‘ak 
kaj neirnate sina ili slugu, koj bi po tako 
zločestom vriemenu išel foringašit? Em sle 
vi za taj posel več prestari«

»Ponižnozahvalim milostivomugospodi- 
nu na dobrati« — odgovori starac — »jedan 
od mojih sinov se je priženil 11 drugo selo, 
a drugi služi Ferencz Jošku «

»A tko je to?« — zapita kralj:
»No, kaj to njihova milost nežna?« 

veli začudjeno slarar - »To je kralj ma
gjarski — najvekši gospodin u cieloj Ma- 
gjarskoj!« —

»Tak, tak . . . . « — veli kralj - -  
»Ali mi tim spomenkom nedojdemo niti za 
korak dalje, a deždj sve bolje euri! Jeli ste 
tim sporazumni, ako ja još mo jekonje dam 
pripreči i ovak vaša kola iz grabe izvleči,;«

Tko je bil bolje sporazuman, nego li naš 
seljak, koj je več pričel uvidjati, da njegovi 
sami konji taj terh nikada iz grabe negenu. 

Kralj anda dado i svoje konje pred

Seljakove zapreči i sada su čeliri vlekli, naj- 
me dva jaki kraljevi i dvie šekulice Selja
kove; ali niti sada nije posel hotel iti od 
ruke, jer je kotač ipak jedno malo predu- 
boko vgreznul Anda se poprime i isti kralj 
posla, prime te polag svega deždja i blata 
pristupi k-ugreznutim kolam, zavine ruda 
na stran, prime kolo, dok su se konačno 
kola iz grabe gcnula. Odmah i hitro zalim 
dude konje pod svoju kočiju pripregnuli i 
kad je starac hotel svojemu pomočniku u 
ncpriliki zahvaliti, več je ovoga neslalo.

Kadje naš starčec drugi dan, pe neka- 
kovern poslu iduč, se na cesti kraljevim ku- 
čišom srel, kojega je od včera dobro poznal, 
zapilal ga je: »Povedjte mi dragi prijatelj, 
tko je bil on dobri gospodin, koj je meni 
včera u mojoj velikoj nepriliki pomogel 
kola iz grabe vari izvleči — On se je lak 
naglo odpeljal, da mu za njegovu dobrotu, 
koju mi je tim svojim činom izkazal, nišam 
niti se zahvalili vlegnul«

Ah moj bácsi« — oegovori kučiš — 
»pak kaj vi loga gospvdina niste još nikada 
videli? Eni je to bil Njegovo Veličanstvo 
naš kralj «



žil na magjarske zakone i mahnul je sab- 
Ijom na četiri kraje sveta na znamenje, da 
bude orsaga obranil od svakoga nepriatelja.

Gda je Elisabetha vidla, da su več 
okorunili Vladislava, je sina vu Fridrikovu 
obrambu dala, a sama pak je sa pomočjom 
Gidkre, vodje českoga, vojsku peljala proti 
Vladislavu. — Ali med tem je na hitrom 
vumrla, pak je od vezda Vladislav sam 
kraljuval.

Turki su se pak jako počeli gibati 
proti Europi. Ali Bog je dal sada čoveka, 
gdo je bogoljuben i dobroga srdca krščenik, 
ali i izvrstni vodja bil. — Ov muž je bil 
H u n y a d y J á n o s .  On je bil sin jed- 
noga prostoga plemenitaša. Vladislav ga je 
jedno za drugim postavil za temeškoga 
bana, potlam za belgradskog kapitana a na 
zadnje za vojvodu. On je pokazal, da je 
vreden nagrade, jer je, dok su se drugi vu 
orsagu trkali, več vu vnogih bitkah svladal 
turke.

Pri Szemendrii je potukel prviput turke 
a zatem pak ne dugo pri Sv. Imri vu Er- 
delju 1442-ga. Ovdi bi skorom smrt podne- 
sel, da ga ne bi jeden, Kemény Simon zvani 
junak oslobodil od smrti. To se je tak do
godilo, da je Murád sultan opravu i konja 
Hunyadiovoga zrisati dal, i to svakomu 
junaku dal kazati, da svi samo na Hunya- 
dia naj cilaju. Ali Kemény je to seznal i 
jedva je nagovoril Hunyadia da mu svoju 
opravu i konja da i jer su si bili jako spo
dobni, su turki ni mogli znati na koga ci
laju, — zato je na mesto Hunyadia ov 
podnesel smrt, a turki pak su bili potučeni 
kad je pravi Hunyadi napred stal.

Zatem je još pri Vaskapu nadvladal 
lurke, a 1443 pak je na tak zvani »dugi 
bojni put« išel. gde je vu pet bitkah svla
dal turke.

Gela Európa se je veselila lomu, a ža
lostil se je najbolje Murád sultan. On je 
mir prosil od magjarov. Vladislav je sklopil 
žnjim mira na deset Ijet. Ali turki nisu ob
držali mira. zato je Hunyadi sa Vladislavom 
20 jezer vojnikov peljal proti lurkóm. Pri 
Varni su se zišli magjari sa Muradom, gdo 
je kakti stekli došel na bojno polje.

Ali ovde su magjari vu malim broju 
bili. Stranjska. obečana vojska je još m* 
došla zato su se magjari pobili za 1» put

»KajV zapita osupnjeno starac— « 
zar je to bil Franc Jožef? — Kralj magjars- 
ki?« —

Starcu su navrele suze na oči, te on 
skine škrljak i kakti moleči veli: »Gospodin 
Bog neka blagoslovi magjarskoga kralja! 
Povedjte milostivomu gospodinu, da mu se 
ja za včera izkazanu, milost liepo zaliva- 
lujem. ali se hudem još i osobno došel mu 
zahvaliti!«

Uojduče, nedelje si stari obleče svoju 
najbolju, lak nazvanu svetečnju odieču, ot- 
ide u podrum, napuni jednu poličnu llašu 

kakove su one za kiselu vodu — vinom 
još od godine trideset i četvrte, tako nazva- 
nim »Vierunddreissigerom« turi ju u žep 
svoga kaputa te se odpravi u Gödöllő.

Pred kraljevskim gradom sretne opel 
slučajno poznaloga kraljevoga kučiša, kojega 
i odmah nagovori:

»Jeli je miloslivni gospodin doma?«
»Koj miloslivni gospodin?« — otresne 

se kučiš na njega.
»No, no,« veli pomirljivo starac — 

»miloslivni gospodin kralj!«
»O je doma, dragi bácsi,« — veli ku-

vekšum turskom vojskom. Več-več su ma
gjari predobili ral, kad se je na jedenkrat 
Vladislav med turke zmešal, koji su mu 
glavu odsekli i na ščap na teknjeno magja- 
rom kazali. Kad su magjari to vidli su se 
širom razbežali tak, da nje je Hunyadi več 
ne mogel skupa spraviti. Nazadnje je i on 
sam bil prisiljen bežati. Vnogo su zgubili 
magjari, ali još više turki. — Više 40 jezer 
turkov je mrtvih ostalo. Sam Murád sultan 
je od srditosti zakričal, »tak nebi višeput 
rad predobil!«

Hunyadi, vladar magjarske (1444 i552(.

Po nesrečni smrti Vladislava su ma
gjari pripoznali za kralja Ladislava, sina 
Albertovoga i Elisabethinoga. Ali, jer je La
dislav jos malodoben bil, su Hunyadi Jano- 
ša postavili za vladara, gdo je zbog svojih 
zaslužbah najbolje bil vreden na to.

Prvo delo je bilo Hunyadiu, da povrne 
turku izgubljenu bilko. Ali samo malo vo
jakov je mogel skup složiti, koji su se na 
»Kosovim polju« pobili sa turki. Dva dni 
je trpela bilka i sigurno bi magjari predo
bili, ali Vlad, vlaški vojvoda, je sa 0 jezer 
vojakov k- turkom prestupil. Na to su ma
gjari pobegli, jer su vidli, da su prodani. Hu
nyadi je i konja slobodno pustil i ovak pe- 
šice išel sim tam. Na putu su ga dva turki 
v lovili i zlat noga lanceka mu hoteli zeti. 
Ali su se ne mogli pogoditi kojega bi bil 
laneek i zato su se posvadili. Kad su se 
ovak hrvali je Hunyadi spuknul sablju jed- 
noga, i glavu mu odsekel a drugi pak je 
pobegel.

Hunyadi, kad se je od dvejo turkov 
oslobodil, je prosil jednoga muža da da di- 
1110 vodi. Ali ov ga je k-Brankoviču odpel
jal, gdo je veliki nepriatelj bil Hunyadiu. 
Ov ga je 2 mesece pri sebi držal i samo 
na opomenu magjarskog gospodslva ga je 
slobodno pustil.

Hunyadi je vnogo nepriateljov imel. 
Ka je dimo došel, je hotel proti Giškri iti, 
ali su ga njegovi nepriatelji priprečili vu tem. 
Zato j<* koma čekal da služim doli dene. 
Prije je ipak moral osloboditi Ladislava iz 
ruk Fridrikovih i tak je njemu vu ruke po
ložil več sedemljetno službu. Kralj ga je sada 
još na više podigel, najine zebrái ga je za

čiš malo voljkeše — »ali njega morate sa« 
»Vaše Veličanstvo« titulirati, a ne samo 
»milostivi............«

»No dobro« — veli starac — »samo 
vi njemu rečile, da sam ja došel po poslu 
k-ujemu.«

»Je. - to neide lak. moj dragi bácsi« 
»odgovori kučiš — »vi se morate naj- 

prije pri gospodinu komorniku prijavili i 
njem svoje potreboče podnesti, mozbit bi
o n d a ............... Ali nul! Baš sad eno tam
dohadja Njegovo Veličanstvo, sigurno se ide 
šetat, i lak se anda, za sad harem, nečete 
snjim spomineti moči.«

Ali starec više nije poslušal kaj kučiš 
govori, jer kaj ga je za kučiševo klafranje 
briga, kad on u bližini svojega dragoga 
kralja vidi. koj mu je dapuče pomogel kola 
iz blata 1 grabe van potegnuli Anda pojde 
odmah kralju naproti, te ga liepo po ondeš- 
njoj navadi pozdravi: »Hvaljen budi Jezuš 
Kristuš! Sretno dobro jutro želim! Neka 
njim nočni počinek služi na zdravijo, moj 
premilostivi gospodin kralj!«

»Na sve vieke amen. No, pak jeli su 
kolači ostali cieli? Jeli sle sretno domov

orsačkoga velikoga zapovednika i dal mu je 
grotiju besztercinsku. Sin njegov Ladislav 
pak je postal za hrvatskoga bana.

( l )a l je  s ledi.) Loparits.

KA.) JE N0V0GA?
D r .  W la s s l c s  Gyula,.

Dr. Wlassics Gyula minister bude 29-ga
o. m. vu Čakovec došel, gde bude nazočen 
pri posvečenju nove gradjanske škole (pol
gári iskola). Iz srca pozdravljamo gospodina 
ministra i našega ablegata pri n a s! Bog 
jih k nam donesel!

I l o v i  jo  n i  p e n c z o -d e la c .

Alexič Svetozar, iz Srbie, vu Budapesti 
stanujuči težak si je mislil, da kaj je ba
natskim penezo-delavcom ne išlo za rukom, 
to njemu sigurno bude. ako nikoga drugo- 
ga ne vpelja vu sreču, pak je peneze počel 
delati. Napravil je više, dosta dobrih forin- 
tačah, ali kad nje je zamenjati počel, su 
ga prijeli, i još on den sa mašinom skup 
prek dali sudu. Još pri redarstvu je pre
poznal, da je forintače on delal.

N e s r e č a  vu k o p a o n lc l.

Iz Kaiserslautena nam javljaju, da je 
vu Nordfeld kopaonici, predvčera na večer 
jeden mužar potlam eksploderal, od česa 
su dva težaki vumrli, jeden je na smrt. a 
dva pak su samo malo oranjeni.

N e s r e č a  n a  m o rju .

Iz Frederikshavena nam pišeju, da se 
je o. m. 19-ga Maritius englezka paroladja 
tresnula vu Ortushof danzigsku paroladju, 
koja je vtunula. Z med ljudih se je 10 
vtopilo, osem pak njih je, sa kapitanom, 
Maritius paroladja žela gori.

O  t r o v  n e  p ob e .

Šimonšits Jožefova žena je o. m. 19-ga 
vu budapešli jednu košaricu vrganjov ku
pila od jedne žene iz Angyalfölda. Doma 
je juhu skuhala, iz koje su jeli. ona, njezin 
niuž, troje dece i pri njoj stanujuči Pod- 
ruka Janoš težak. Okolo pel vurah njim je 
sv im hudo postalo. Na srešu su hitro po 
doktora poslali v suscdvo. koj videči, da 
su otrovne (giftne) gobe jeli. njim je dal

prispieli?« — odgovori kralj, koj je starca 
odmah prepoznal. — »Pak kaj vas vodi k 
meni ?«

»Premilostivi gospodin ! Ja sam sedam- 
desel i osam godinah star. doživel sem pa
no dobrih i zlih vriemenah, čul sam mnogo 
o kraljevih i cesarih pripoviedati. Ali premi
lostivi gospodin, to još nikada o ni jednom 
kralju nišam čul pripoviedati. da bi po naj- 
večem deždju na blatnoj cesti ikoj bil dal 
svoje liepe i dragociene konje odprežati i 
siromaškomu seljaku pod tršna kola pripre- 
zati i onda još sam svojeini rukami poma
gali. vgreznula mužka kola iz grabe poma
gati vleči«

»Moj dragi prijatelj« — odgovori kralj
— »ja sam samo ono učinil, kaj je krščan
ska dužnost svakoga činiti; ja znam, da ako 
bi se meni takova neprilika pripetila, i vi 
bi mi rado pomogli.«

Tim se kralj nasmieši i hoče dalje oditi. 
Ali starac još nije bil gotov več reče dalje:
— Ako nebi milostivnoga gospodina zban- 
tuval, sam Njim evo za onu uslugu done
sel jednu llašu »Virundreissigera« — stim 
zvadi llašu iz žepa — »ja znam. da milos-



nekaj za bluvali, od česa su bolje postali.
I redarstvu su javili to, koje sada išče 
vkanjlivu ženu, koja bi skoro šest ljudi 
osmrtila.

S k o n č a I  s e  je  n a  c in to ru .

Vu Budapešli na rákos-kereszlurskim 
cintoru su 19-ga o. rn. mrlvoga našli jednoga 
mladiča, koj je po priliki 19—20 Ijet star. 
Poleg njega na levi strani je bila jedna 
pištola, s kojom si je levo čelo prek stre'il. 
Poleg njega je bil i jeden listič na kojim 
je ovo stalo: »Od gazde sam 15 frtov dobil, 
ali sam je zgubil. Svaki misli da sem nje 
vkral. Zato sem moral vumrčti. Viese lmra, 
mašinist iz Veszpréma.« Redarstvu veszprém- 
skomu su več objavili ovoga dogodjaja.

N e s r e č a  vu J e d n im  z a b a v a l j i š č u .

Iz Praga nam telegraféraju, da se je 
tam, vu Podhors zvanim zaba valj išču s 
prožila pištola jednoga žandara. Kuglja je 
prek vrat išla i vu drugi hiži trefila tri 
svirače. Jeden z med ovih mužikašov, tak 
zvani Maly Jaroslav, 15 Ijet star zidarski 
inoš. se je mrtvev srušil na zemlju, a drugi 
dva pak su težko ranjeni. Zabavljajuče ljudi, 
kojih je više 000 bilo, je to jako iznemirilo. 
Iztragu su več pod igli proti žandaru.

V e lik i b o ž j i  b la g o s lo v .

Nagy Alberta, poljodelavca iz Uebre- 
cina, — kak nam pišeju — i njegovu 
dobru ženu, Szabó Julianu. je Bog sa pet
najst dece nadaril, z med kojih je 9 sada 
vu najlčpšim zdravju Vezda ne dugo njih 
je pak Ijepo nadaril Bog sa 3 decom na 
jedenkrat. Nagy je blaženo povedal pri ma- 
tice-vodji srečen božji blagoslov. Siromaškoga, 
ali blaženoga para, bude varaš penezno 
pomogel vu stroških.

S m r t  k a n te n ltn o g a  s r c a  s in a .

21-ga o. m. su pokopali vu Szegedu 
jednoga čoveka, koga je celi gornji varaš 
za »kamenitnoga srdca sin«-a zval. Bihari 
Ladislav se je zval ov pokvarjeni človek, 
gdo je svojim otcom tak hudo postu pa I, kaj 
ga je sve susedstvo mrzilo z-bog toga. — 
Staroga svojega otca je tu kel, za psa ga 
zval i privezal ga je, kak pri soldati. zal 
stup, za kaštigu. Ženu i decu svoju je od-

tiral. Jeden tjeden, kaj je pijan došel dimo; 
tu je na dvoru doli opal. önéinél je i pet 
dni se je vu najvekši muki mučil, dok je 
ne vumral. Na sprevodu je nigdo drugi ne 
bil, kak oteč, koga je vnogo tukel, pak žena 
jedna, koja je žnjim nezakonitno živela i 
kojoj je ostavil celi imelek.

O g n ji.

V Mura-Szerdahelyu se zažgala jedna 
plasnica slame i od nje su šest gazdov pogo
reli. Kvar je do 3249 forintov, zmed kojih 
je samo za 600 forintov sekulerano. — 
V Páka zvanoj občini se je ravno lak sla
ma zažgala, od koje je onda 12 hiž i jedno 
30 gospodarstvenik zidinah pogorelo. Jedno 
par svinj i jedno 200 mladine je zgorelo. 
Kvar je 6050 frtov. V obed veh mestah su 
ognja s šibicami se igraj uča deca načini la. 
Nebrižljive roditelje su prijavili pri sudu.

I  to j e  n e k a j.

Ove dane su v Parizu za jednoga in- 
dienskoga princa jedno postelju napravili 
iz čistoga srebra. Na četiri vugle ove pos
telje su napravljene ženske spodobe v na- 
ravski visoči, koje v ruki féhera držiju a 
na glavi pak imaju prave črlene lasi. Lasi 
jeden. zato postavljeni, dvorski brijač mora 
dan na dan česati. Ako si princ v postelju 
leže, onda svojum težinum tela svoga po
lira ženske ruke, i one onda mu hladnoga 
zraka pušcaju. Ako pak mu srce popevku 
poželi, onda samo pretisne v svoji postelji 
jednoga gomba i najlepše popévke ga spre
vod ij e v orsag serija.

V lo v lje n l  v k a n lj lv e l.

Redarstvo je vu Vácz zvanim varašu 
opel spolovilo jednu trupu, koje člani su 
krive peneze delali. To je tak bilo, da je 
jedna stara žena štela na tjedenskim sejmu 
krive forinte zameniti. Kad več nigder nije 
mogla sreču postiči, decam je dala škude, 
da je ona razmeniju. Ali redarstvo je vlo- 
vilo ovu ženu, koja je na to valuvala, da vu 
Nógrád zvanim varašu več od zdavnja kri
ve škude dela jedna trupa, koje su člani 
same stare žene. Iz ulova su delale škude, 
koje su več zvekšinum vun zdavale. Žene

S t a r a  ž e n s k a .

V Arkanzas zvanim varašu je nezday- 
nja v umrla jedna ženska, koja ni više, — 
nego stouvadesetisedem Ijet je bila stara. 
Do zadnjega dana je delala v polju i nig- 
dar nije bila betežna. Na dan njezine smrti 
je najedenput oslabila, i domači su ju po
legli v postelju, gde je za na veke zaspala. 
Zadnje leta se je tak oguravila, da je sama 
kost i koža bila. Čudno, da vu svojim ži
votu nigdar nije jela meso, nego samo 
zeli nje.

O g l l t a n l  k lo b a s .

V llajdu-Büszörményu se dogodil sle
deči dogodjaj: Biró Sándor polodelavec je v 
dobrim priateljstvu bil s Oláh Balázs zva
nim, na siromaštvo zašlenim gazdum. Biró 
je dužen bil Olahu 190 lorintov. Na Iro- 
jački pondeljek je Biró klobasicu poslal 
Oláhu za obed, ali Olah je pri prvim ko
madu poznal, da klobasica čudnovatoga, 
grizajučega teka ima. Šumiju je počel imeti, 
i jednoga komada je mački hitil. Šumija 
mu je prava bila, jer mačka je za par mi
nut vcrkla. Slučaj je vun zišel, redarstvo 
je počelo iskati, i pod iztragum je vlovilo 
Biró Sándora. Droba inačkina su v Budim- 
peštu poslali, da je spreviziteraju. Biró je 
zato hotel ogiflati Ólába, da se reši duga. 
i da pri pokopnih družtvah gori zdigne 
peneze, na koje je Oláh bil sekulerani.

K a k v o  b u d e  v rč  ute ?

Falb, glasoviti i stari vremeno prorok 
sledeče vréme kaže od prvoga juliuša do 
konca Ijeta: Od 1— 5-oga juliuša: vnogo 
vihrov sa vnogo deždjom; vručina pomaleu 
menjša bude. Od 6—10-oga : vihri i dežd- 
jovje prestane. Suho vreme sc bude bole 
kazalo. Srednja vručina, ali pod zadnje dane 
se h u d 1 podigla. Od 11 — 14. veliko dežd- 
jovje sa vihri, okolo 12-oga vručina popusti. 
Od 11). do 25-oga se neobrne vréme. Od 
26 —31-oga vnoga deždja, vnogo vihrov, 
vručina se podigne, ali proti koncu vpadne.

I Od augusluša 1—7-oga: srednja vručina. 
Í veliko deždjovje. Od 8 —11-oga menje dež
dja, vekšna vručina; od 12—15-oga obilen 
deždj, gde-gde se oblak raztegne. Vručina 
popušča. Za september meseca pak ove pro- 
rokuje: celi mesec bude jako suhi. Vu vru-

tivni gospodin od svojih gostih takovoga nisu 
pili. Neka ga izvole od mene zahvalnega 
dobrostivo prijeti i u povoljnom zdravlju 
uživati. A je, izbilja! A kak su milostiva vi
soka gospa i mala pucica. jeli su obodvie 
zdrave?«

»No, one su prilično zdrave, a jeli je 
vi poznate?« — zapita opet smiešeči se kralj.

Jedan jedini krat sam je videl, kad 
su odieču siromakom dielile; ljudi povedaju, 
da je gospa milostivoga gospodina pravi 
angel«

Opet se kralj nasmieši i pošto je tlašu 
sa Vierunddreissigerom prijel, posegne u žep, 
te izvadi tri cekina, koje starcu pruži i 
reče: »Hvala vam za vino, mi čemo ga več 
piti. Zbogom ostanite! Ovo vzemite, pak si 
za to kupite drugu tlašu, jer vaša ostane 
pri meni.«

Starac se za prikaz liepo zahvali, za
želi cieloj familiji zdravlje i sreču te se 
hoče oditi. Na jedan krat postane, obrne 
se i kriči za kraljom : »Rrosim milostivoga 
gospodina, nek daju i kučišu jedan krat 
gutnuti od tog vina, i on se je pošteno 
vladal pri mojoj nepriliki!«

Cesarov pikac (škrljak) s pernicom.
Na početku vladanja dojde jodnoč sa- 

danji cesar nenadano u militarsku accade- 
miju u Wiener-Neustadt, za da se osviedoči 
o napredku pilomcah. Pri izpiti vanju mla- 
deži su se učitelji trudili, cesara o dobrom 
napredku pitomcah osvedočili. Svaki poz
vani je dobro na pitanja odgovaral. te se 
je cesar prama učiteljem pohvalno iz
razil. —

Samo jedan mladič, polag kojega na 
klupi je cesarov pikač ležal, nije pazil na 
izpiti vanje, več je probal iz zelene pernice 
na pikaču jedno pero van potegnuti. Njegov 
sused u klupi je to videl. — pak je i 
on hotel jedno pero iz cesarove pernice 
imati.

»Potegni i za me jedno«, prišeptne 
prvomu u uho. Ali sad je i tretji i četvrti 
posegnul za pernicom i onda je to došlo 
tak, da je pikač na jedankrat dole na pod 
opal.

Osupnjeni su se pi torne i jedan drugoga 
gledali, a cesar i učitelj pristupe k prebled- 
jenim mladičom. »Kaj se je dogodilo?« za
pita učitelj.

»Prosim za odpreščenje!« — veli mla
dič, k mladomu cesaru obrnjeni — »Ja sam 
hotel spomenek imati, pak sam si jedno pero 
iz pernice potegnili, to su vidli moji kame- 
radi. pak su i oni hoteli od Vašeg Veličan
stva spomenek imati, ja sam njim hotel želju 
izpuniti i za svakoga po jedno pero iz per
nice zpuknuti, a u naglosli mi je pikač opal 
iz klupe.«

Cesar se nasmije nad iskrenoštju mla
diča, vzeme pernicu iz pikača te nju preda 
mladiču veleč: »Tu mi onda drugo nepreos- 
taje, nego vam cielu pernicu prikazati, za 
da svaki dobi po jedno pero na uspo- 
m enu!«

Na ovo nastane veliko bučno veselje a 
a pernica je išla od ruke do ruke i svaki 
si je za uspomenu jedno pero iz nje van po- 
tegnul.

Tako mi je pripoviedal oberstar, koj je 
onda med timi mladiči takodjer pilomac 
aceademije bil i jedno si pero iz pernice 
potegnul, koje i danas, — kak svetstvo 
čuva.

Krn. K o l  la v .
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három waggon szemes kukoriezát tartalmazó 
kukoriczakas, 1 pajta és istálló, szobabútor, 
ágy és fehérneműből álló ingóságok nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbi- 
i rdság 98. évi V. 986. 2. számú végzése 
folytán 825 Irt tőkekövetelés, ennek 1898. évi 
május hó 8. napjától járó 6% kamatai 
és eddig összesen 4-5 frt 50 krban biróilag 

j már megállapított költségek erejéig a hely
színén, vagyis Hodosánban leendő eszköz- 

slésére
1899. éti június hó 30. napjának d. a. 10 órója

határidőül kitiizetik 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 készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 

' is el fognak adatni.
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. 842

Kelt Perlakon, 1899. évi junius hó 18-án
S io s  b  rifjyvs  k ir. bir. végreha jtó .
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Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Frász Do
rottya férj. Kapun Jánosné végrehajtatónak 
Knechtl András végrehajtást szenvedő elleni 
50 Irt tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvény
szék és a Csáktornyái kir. jbiróság terüle
tén levő a III. hegykerüleli 271. sztjkvben 
A-j-177. hrsz. a. erdő, kert, szántó és szőlő 
Gibinscsákban 1 hold 678 □  öl területtel 
472 frtban az árverést ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelelt ingatlan az
1999.  évi jullus hő lő , n a p já n  

délelőtti 10 ó r a k o r
a Hl hegykerület községi biró házánál VVol- 
lák Rezső ügyvéd vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fog.

Árverezni kívánók tartoznak az ingat
lan becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3388. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ban kijelelt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 843

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornya, 1899. évi ápril hó 28-án.

2835. tk. 1899.
Végzés.

Gróf Festetics Jenő zala-ujvári lakos
nak a Csáktornyái takarékpénztár végrehaj- 
talóhoz való csatlakozása kimondatik s ki- 
bocsáttatik a következő együttes

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái ta
karékpénztár r.-lársulatnak ,ugy gróf Festetics 
György zala-ujvári lakosnak Szetnik Jenő 
al.-hráscsáni lakos elleni végrehajtási ügyé
ben 168 frt tőke, ennek 1898. évi ápril hó 
5. napjától járó 6% kamatai, 55 frt 06 
kr. eddigi, 10 frt 05 kr. árverés kérvényi 
költség, úgy 418 frt 81 kr. s jár. kielégítése 
végett a nagy-kanizsai kir. törvényszék, (per
laki kir. járásbíróság) területén fekvő az 
al.-hráscsáni 17. sztjkvben 1. 37. 108. 248, 
376, 378. hrsz. a. foglalt ingatlanok s az 
ezekhez tartozó legelő és erdőilletmény a 
végrh. törv. 156. §-a alapján együttesen és 
egészben 330 frt kikiáltási árban mint becs
árban az

1 9 9 9 . é v i J u l lu s  h ó  4 . n a p já n  

d, e, 1 0  ó r a k o r

Al.-Hráscsánban a községházánál Wollák 
Rezső Csáktornyái lakos vagy Varga Lajos 
nagy-kanizsai ügyvédek közbenjöttével meg
tartandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenli kikiál
tási ár 10% bánatpénz fejében letenni 
köteles. 843

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlakon, 1899. évi ápril hó 30

Tűzifa eladás.
Jó niinősóirü bükkfa wage;ononkint 45 forintért, gyer
tyánfa 44 forintért és cserfa 40 forintért csomódén 

állomásra szállítva, megrendelhető

Nyomatott Fischol Fülöp (Strausz Sándor) gyorssaj lóján Csáktornyán
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