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K Ü L Ö N F É L É K .

—  Nárczius 15-ike Csátornyán. A sza
badság ragyogó hajnalának örömnapját már- 
czius 15-két Csáktornya tanintézeteiben az 
idén is hagyományos kegyelettel ülték meg. 
Az elemi iskola egyes osztályaiban az osz
tálytanítók méltatták a nap jelentőségét.

*
Az áll. polg. fiú- és leányiskola »Zrínyi 

Önképzőköre« a nagy nap emlékét d. e. 9 
órakor a következő programmal ünnepelte 
meg: 1. Megnyitó beszéd : tartotta Pálya 
Mihály igazgató. 2. Kölcsey »Hymnusz«-át 
énekelte az ifjúsági énekkar. 3. Horváth 
István VI. oszt. tanuló szavalta Petőfi »Nem
zeti dal«-át. 4* Eszenyi Sándor: »Márczius 
15-én« ez. költeményét több III. és IV. oszt. 
tanuló szavalta. 5. Luria Imre IV. oszt. ta
nuló szavalta Berzsényi D. »A magyarok
hoz« ez. költeményét. 6. Vörösmarty »Szó- 
zat«-át énekli az ifjúság énekkara. 7. Már
czius 15-ét méltatta Pastinszky Józset tanár.
8. Abt F. *lnduló«-ját énekelte az énekkar.
9. Sellinger Dávid IV. oszt. szavalta Dömény 
J. »Kossuthrói« ez. költeményét. 10 Pinlács 
Miklós V. oszt. tanuló szavalta Pósa Lajos 
»Petőfihez« ez. költeményét. 11. Petőfi »Nem
zeti dal«-át énekelte az énekkar. 12. Pálya 
Mihály igazgató az ünnepélyt bezárta, A 
jelen volt közönség élvezettel és megérde
melt elismeréssel hallgatta végig a szépen 
sikerült hazafias ünnepély egyes számait.

*
Az áll. tanítóképző-intézet ifjúsági »Ön

képzőköre« diszülést tartott, melynek tárgy- 
sorozata a következő volt: 1. »Hymnus« 
énekelte az ifjúsági énekkar. 2. Ünnepi be
széd, tartotta Moravecz I. IV. éves laniló- 
növendék. 3. »Márczius 15« Inczédy L-tól, 
szavalta Mihálecz I. IV. éves tanitónövendék.
4. »Talpra magyar« énekelte az ifjúsági 
énekkar Berger N. IV. éves tanitónövendék 
zongorakisérete mellett. 5. »Riadó« Czuczor

T Á R  C Z  A.

Ima.
(Egy kis leánykáért.)

Vedd oh, Isten oltalmadba 
Ezt a gyermeket,
Csak szivárványt bontogassál 
Álmai fe le tt!
Lépte nyomán fény ragyogjon 
Pusztuljon a gyom,
Fehér virág, rózsa virág 
Nyíljon szabadon. . . .

A sivár lét zord viharja 
Oh, ne tépje szét 
Szép ábrándok, fényes álmok 
Rózsaszín ködét.
Végigfutva földi utján 
Élte alkonyán
Legyen gyermek, ki repes még 
Az álmok ut án. . . .

Lelkére ne vessen árnyal 
Kétkedés soha,
Takarja és óvja a hit
Fényes fátyola................
Amig csak él szava — tette 
Imádság legyen, —
Viselj gondot e gyermekre 
Uram, Istenem ! ................

Pakots Józséf.

G.-töl szavalta Telkes E IV. éves tanitónö
vendék. 6. »Szabadságért« Mérfy N.-től, éne
kelte az ifjúsági énekkar. — Végül az inté
zet igazgatója, Margitai József buzdító sza
vakat intézett az ifjúsághoz, hogy a magyar 
történelem e dicső napját ünnepeltessék meg 
mint tanítók leendő működési helyükön is 
szintoly hévvel, mint a milyennel most; az
után pedig a jelenvolt vendégeknek mondott 
köszönetét megtisztelő jelenlétükért. Ezzel az 
ünnepély véget ért.

*
A Csáktornyái tűzoltó-zenekar 15-én 

este nagy közönség jelenlétében térzenét 
rendezett, a melyen befejezésül a Hymnuszt 
játszották. Dicséretet érdemel a tűzoltó zene
kar, hogy játékával hozzájárult határszéli 
városunk hazafias ünnepéhez.

*
A kereskeső ifjak egyletének tegnap 

este rendezett ünnepélyéről lapunk jövő szá
mában emlékezhetünk csak meg.

-  Esküvők. Faludi Géza rácz-kanizsai 
áll. iskolai tanító m. hóban esküdött örök 
hűséget Kaposvárott Meszárics Anna volt 
tüske-szent-györgyi tanítónőnek. — Salgó Jó
zsef bánfi-hunyadi polg. fiúiskolái tanító folyó 
hó 10-én tartotta egybekelését Csáktornyán 
Meider Márk helybeli lakos kedves leányá
val. Mária kisasszonynyal.

—  Személyi hírek. D a r á n y i  föld- 
mi v elésügyi miniszter köszönetét és elisme
rését nyilvánította M a u t h n e r Ödön cs. 
és kir. udvari magkereskedőnek azon haza
fias tevékenysége és közreműködéséért, me
lyet a párisi nemzetközi kiállítás magyar! 
osztálya sikerének biztosítása érdekében ki-j 
fejteti. Fiát, Mauthner Alfrédet pedig Ő Fel
sége ugyancsak a párisi kiállítás magyar! 
osztályán kifejteit ügybuzgó tevékenységéért 
az arany érdemkereszttel tüntette ki. A fia
tal, alig 23 éves képzett és törekvő keres
kedő valóban rászolgált a kitüntetésre, mert 
a kertészeti kiállítás rendezésében — ami 
oly fényesen sikerült — nagy része volt.

S p a n y o l  d a l o k .
(Gustavo Adolfo Becqer.)

I.
Egy könyet láttam rejtve a szemedben,
S nyílt ajkam már, bocsánatért hogy esdjen,
De hallgattunk a büszkeség szavára,
Mely elfojtá könyüd, s ajkam lezárta.

Most, hogy egymástól messze a világon, 
Szerelmünkön mélázunk néha fájón,
Mért — gondolom — mért nem szólt akkor ajkam ? 
Ó tán mereng: Mért sirva nem fakadtam ?

II.
Mért mondjátok ? Tudom jól, hogy irigység, 
Hiúság, gőg csak, mik szivét heviték.
Inkább fakad száraz sziklák tövében 
Friss forrás, mint érzés az ő szivében.
Tudom jól, hogy kígyók tanyája keble,
Hogy soha még nem olvadt szerelemre,
Élettelen, márványhideg szoborkép,
Tudom, tudom ..  . de oly szép, mégis oly szép!

Fehér Jenő.

Az üveggyártásról.
Irta: T ih a n y i Lajos (Rácz-Kanizsa).

Gömör-Kis-Hont vármegye azon kiváló me
gyék egyike hazánkban, melyet a csodálandó ter
mészet pazar szépségével dúsan megajándékozott, 
s iparfejlesztés tekintetében honunk legelső me
gyéjévé avatta fel. — Mondhatjuk ezt nyíltan, 
minden nagyítás, avagy dicsekvés nélkül, mert a 
vidék domb, hegy, völgy és erdők között válta-

Szivből gratulálunk az apának a fiához, 
mert a kitüntetés fényessége reásugárzik az 
apára is, ki mindkét fiát úgy nevelte, hogy 
ők is díszére fognak válni a hazai keres
kedelemnek.

—  Halálozások. Horváth Jánosné, szül. 
Zakál Irma a mull héten életének 34-ik 
évében hosszas szenvedés után elhunyt. A 
megboldogultban Zakál Vilmos szigetvári adó
tárnok nővérét gyászolja. — Czinzek János 
felső-mihályfalvi kereskedő m. hó 2fi-án éle
tének 27-ik évében elhunyt. Benne Czinzek 
Isiván miksavári kántorlanitó fiát gyászolja. 
Legyen áldott emlékük !

—  Áthelyezés. Felhő Ferencz perlaki 
adóhivatali tiszt hasonló minőségben Hód- 
mező-Vásárhelyre helyeztetett át.

—  Kinevezés. A m. kir. pénzügyminis- 
ter Asztalos Lajos nagy-károlyi adóhivatali 
gyakornokot ideiglenes minőségben Perlakra 
adótisztté nevezte ki.

—  Államsegély. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter a Csáktornyái Kisded- 
óvó-Egyesület szükségleteinek fedezésére 300 
kor. államsegélyt utalványoztatolt ki.

—  Előléptetés. Dobsa Ferencz helybeli 
kir. járásbirósági hivatalszolga a II. fizetési 
osztályból a l-be léptettetett elő,

— Eljegyzés. Majczeu Ferencz mura
siklósi kántorlanitó e hó 9-én jegyet váltott 
Mayercsák Laura urhölgygyel Nagyfaluról.

—  Stridó körjegyzőségének szegényebb 
sorsú szőlősgazdái a múlt év őszén ingye
nes szőlőojtvány és szőlővesszőért kérvényt 
nyújtottak be. Zalavármegye nagyérdemű fő
ispánja és a járás lelkes föszolgabirája — 
ki megpenditője volt eme szép eszmének — 
fáradhatatlan buzgóságukkal kivívták, hogy 
a nagymélt. füldmivelésügyi miniszter ur 
150,000 ingyenes amerikai gyökeres szőlő
vesszőt volt kegyes kiutalványozni. Egyúttal 
kilátásba helyezte ezt jövőre is engedélyezni, 
miáltal a tönkrejulolt szőlők rekonstruálha
tók és a kivándorlással fenyegetett lakosság 
boldogulása újból megteremthető.

kozva terül el. Megirigy lésre méltók gyógyforrásai 
s kirándulásra alkalmas helyei; éllet adó ózondús 
levegője s kristályszinü forrásainak üdítő vize. 
Ezek közösen, vállvetve jótékonyan hatnak úgy a 
szellem fejlesztésére, valamint a testi szervezet 
fejlődésére; melyek élvezetétől a salnyuió s talán 
már a sir felé, hervadásnak indult kebel is — a 
stagnáló félben levő vér üdeséget szíva — uj, erő
sebb életre kél, tevékeny munkásságra ébred. — 
Ezek hatása alatt a halvány foszlányokká lépett 
élelnélkiili arez leveti betegségiül kinzott, vagy az 
élet keserveitől dúló kísérteties fátyolát, üde, pi
ros színezettel cseréli azt fel. Örökzöld fenyvesei, 
vadban bővelkedő erdei, kies völgy és bérezei 
közt az élet viharaitól tépett elme minden nemes 
és szép iránt fogékonyabb lesz; a s z ív , a levegő 
szennyétől megtisztulva, gyorsabban lüktet; lükte
tésétől s dobbanásától a hazafiul kebel érzete, a 
haza szent oltárára mindenha hervadhatlanul ál
dozni örökre kész. — Ezek a tényezők, ezek az 
éllel adó elemek; ezek teszik irigylésre méltóvá 
megyénket. — A nagyvárosban és az alföld sík 
rónáján lakó embertársaink ennek tudatában - 
eltekintve a kissé szigorúbb s hosszabb telet — 
szívesen felcserélnék velünk, ha tehetnék, a jó 
levegőtől megrabolt, az enyészetet nagy mérvben 
siettető, s csak füst, gőz és délibábos róna ho- 
mokbuezkái közt tengődő, tespedt éltöket.

De most már lélekben megerősödve, testben 
megizmosodva, mellőzzük mindezeket rövid kis 
időre; lépjük át a völgyet, a berket, a kristály
vizei patakot, hagyjuk magára a csörgedező cser
melyt, mely gvöngyszinü vizétől megerősödve, to
vább lejt a bukáson, a haza sik rónáin, hogy 
termésre késztesse a búza magot; váljunk el, ha
bár fájdalmasan, a forrás, csermely partján saját 
örömére, énekében elmélázó csacsogó rigótól, mely
nek szülőhelye s végzete, sirja, a forrás, csermely 
partja mély hullámaival, — szemfedőként — ész
revétlenül betakarja; — feledjük a hegyi patak



—  Uj vizitársulat vármegyénkben. Her-
czeg EszlerházyMiklós és az a.-londvai főbérlet 
között egyezségjött létre a Lendva patak és mel
lékvizeinek tisztogatása alkalmával felmerülő 
költségek viselésére vonatkozólag. Ezzel a 
már évek óta húzódó ügy kedvező megol
dást nyer. minek következtében 33 község 
határában mintegy 14,000 kalasztrális hol
dat mentenek meg a kultura számára.

—  Jégzajlás a Murán. Az elmúlt ke
mény télen a vármegyénket átszelő Mura 
folyón hatalmas jégpánczél képződött, mely 
az enyhe időjárás beálltával f. hó 5-én meg
indult és oly erővel rontott a Mura-Szerda- 
hely és Letenye közelében levő államuti fa- 
hidaknak. hogy a mura-szerdahelyi hídnál 
két jégtörőt elsodort, de a hídban kárt nem 
okozott. A helyszínén a vármegye kir. fő
mérnöke megjelent és intézkedett, hogy a 
hídon való forgalom veszélyeztetve ne le
gyen. Egyúttal közölhetjük, hogy a mura
szerdahelyi tahid végleges vasfelszerkezetü 
újraépítése a minisztérium által már elha
tároztatott és 1905. év végéig valószínűleg 
be is fog fejeztetni.

— Platschek Vilmos évek óta fennálló és 
kitűnő hírnévnek örvendő férfiszabó-üzletében férfi- 
és gyermekruhák feltétlenül a legelőnyösebben 
vásárolhatók. (Budapest, Károly-kürut, központi 
városháza.) Állandóan dús raktárt tart a legújabb 
kész férfi-és gyermekruhákból, valamint mérték
szerinti megrendelések czéljából a legdivatosabb 
bel- és külföldi szövetekből. Mintákat kívánatra in
gyen küld e teljesen meghízható czég és mint igen 
jutányos bevásárlási forrást melegen ajánljuk t ol
vasóinknak.

—  Szőlötelepitök figyelmébe. A vezeté
sem alatt álló zala-koppányi államilag s. 
közs. »gazdasági ismétlő-iskola« telepén t. 
évben termelendő és öszszel átvehető gyö
keres fás-szőlöojványokra előjegyzéseket már 
most elfogadok, s azok számára, kik a meg
rendelést idejekorán legalább 15% foglaló
val biztosítják (mely összeg a kezelés költ
ségeinek fedezésére fordittalik) elvállalom

állandó lakóját, a vidáman úszkáló pisztrángot; 
— szakítsuk meg kissé benső érzetünket, fordít
suk a Teremlőhüz emelt esdő fohászunkat, me
lyet a béreztetőn visszhangozva szivünk sugall s 
melynek súlya alatt közelebb érezzük magunkat 
az égiekhez, végül felejtsük kissé azon örömet, 
melyet Nimród fiainak a vadászat élve nyújt; 
térjünk át a természet másik éltet adó adomá
nyára, mely sok munkás családnak életfenntartá
sát biztosítja, egyeseknek s az országnak jövedel
met hajt: az iparágra. Kz a másik tényező, mely 
Gömör-Kis-Hont vármegyét kiemeli s az első me
gyék közé sorolja.

Kihagyva tehát a földszintet, kerékpározzunk, 
vagy ha máskép nem lehet, kneippoljunk a he
gyek felé. Vizsgáljuk meg a hegy lejtőjét és or
mát, kutassuk a bérez belsejét, hogy mit rejt; 
azok mélyében ráakadunk a kincsek tárházára. 
Jegyezzük meg, hogy nem csak a virány nyújt 
élvet, hanem a föld belseje is le tudja bilincselni 
érdeklő figyelmünket.

A hegy mélyében rejlik: az érez, mész, só 
stb. ásvány. Megyénk hegyeiből ássák: a kőszenet, 
a vas-érczet s az üveg gyártásához szükséges anya
got: a kvarezot, melyet bőven ad az áldott föld 
belseje. Ezt az előnyös helyzetet felhasználva, a 
megye ipara szépen fejlődik’ A vas és üvegipar 
fejlesztése tekintetében a megye oly magas nívón 
áll, hogy productuma a külországokéval verseny- 
képes.

ín  az utóbbiról: az üveggyártásról óhajtok 
bővebben szólani, mennyiben a szerkesztő által 
felszóllitlattam arra nézve, hogy az üvegkészilés 
módját írjam le. Tekintve, hogy a végzet jóakaró 
kegyéből üveggyár-telepen lakom, alkalmain nyílt 
tehát, hogy az üveggyártást közelebbről szemlélve, 
tüzetesebb megfigyelés alá vehessem, s tanulmá
nyom tárgyává felhasználhassam. Ezen körülmény 
s az előnyös helyzettől biztatva, minden habozás

bárminő — tetszés szerint kijelölendő — 
borfajtának ezrenkint 85 Írtjával (170 kor), 
csemege fajnak pedig 90 írtjával (180 kor.) 
fajtisztán és szigorúan a miniszteri szokvány
minőségben leendő előállítását és szállítását. 
Ezzel kapcsolatosan — a közelgő ojtási 
idényre valő tekintetből — megemlítem, mi
szerint ügyesen képzett ojlókat fásojlábhoz 
80 kr., zöldojtáshoz l frt napszám mellett 
vidékre is küldhetek. Tisztelettel: B é k e  fi 
El e k ,  gazdasági ism. iskolai igazgató és 
szaktanító.

—  Ujonczozás Perlakon. A folyó évi fő
sorozás a perlaki sorozó járásban e hó 4, 
5, 0. és 7. napján tartatott meg, mely alka
lommal előállitlatott az 1 korosztályból 412, 
a II. korosztályból 245 és a III. korosztály
ból 149 hadköteles, tehát összesen 800 
egyén. Ezek közül besoroztatott összesen 170 
ujoncz; távol maradt 30 ember.

—  Ruhatolvaj. Folyó hó 4-én reggel 
Kovács János helybeli lakosnak záratlan 
istállójábál ismeretlen tettes különféle ruha
neműt lopott el 34 korona értékben. A 
csendőrség járőre erélyesen nyomozza a 
tolvajt.

Háztartás. Kürlhy Erailné szerkesztésében 
és az Athenaeum r.-t. kiadásában havonként 3-szor 
megjelenő »Háztartás* a magyar gazdasszonyoknak 
egyetlen magyar lapja, mely a háztartás minden 
ágában útbaigazítást ád, helylyel-küzzel képekkel 
magyarázva: A »Háztartás* bő szépirodalmi részét 
irodalmunk legkiválóbb művelői szerkesztik. Köl
temények, elbeszélések a legjobb Írók tollából élén
kítik a »Háztartás« tartalmát, és a mi szintén 
igen nagy érdeklődésre számit: a divat is szóhoz 
jut Írásban és képben, ennek a maga nemében 
egyetlen lapnak a hasábjain. A »Háztartás* gyö
nyörű színes borítékban jelenik meg és előfizetési 
ára */4 évre 4 korona. Mutatványszámot ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, Kerepesi-ut 54.

A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál stb.-nél a Horgor.y-Pain-Expellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak

nélkül megígértem én, hogy az üveggyártás mód
ját leirom; kissé későn ugyan, de oly lassú tem
póban készül ez, akár a lucaszéke, melynek ké
szítéséhez újévkor fognak, mindennap készítenek 
valamit rajta, hogy az ép karácsony estéjére le
gyen készen; másik oka a késedelemnek — te
kintve, hogy baleset ellen nem vagyok biztosítva 
— hogy a nyári nagy hőségben, — mely a gyu- 
ladást nagyban előmozdítja — ha közelebb me
gyek a tűzhöz, a láva megéget. — Megragadom 
tehát most az alkalmat, hogy telt Ígéretemet 
beváltsam. — Reményiem, hogy mig egyrészt 
ezzel a tisztelt olvasóközönségnek szolgálatot 
teszek, de meg másrészt alkalmat nyújtok a ta
nulóifjúságnak az üveggyártás alapos megismeré
sére. Szerény tehetségemmel tehát az uj-antal- 
völgyi telepen üzemben levő üveggyártást ime 
közlöm.

No de álljunk csak meg ! Hisz most látom, 
hogy én eddig egyről-másról, tehát sok mindenről 
beszéltem, csak a felvett témáról nem. Se baj ! 
Az illem szabálya diktálja, hogy kopogtatás nél
kül valaki szobájába benyitni, hogy úgy fejezzem 
ki magam: betolakodni nem illő. A mit tehát 
eddig elmondtam, kérem a tisztelt olvasóközön
séget, ne kárhoztasson azért engem, hogy ilyenek
kel untattam, vegye azt bekopogtatásnak, előké
szítés gyanánt a tulajdonképeni közleményemre.

Szabaduljunk tehát a romlott és kőszén füst
jétől telt légkörből, melyben a bacillusok zöme 
dong; melynek öldöklő vegyülékébe — hogy an
nál biztosabban s hőmérőn túli magasságú gyor
sasággal idézze elő a korai végenyészetet, a kor
mos kémények füstje, csapadéka zudul le ádáz s 
pusztító dühével. (Folyt, köv.)

2 G
bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera 
hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult, 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsöléskér.t az influenza ellen is és 40 
kr., 70 kr. és 1 frt üvegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Richter- 
féle Horgony-Pain-Expeller« vagy *Richter-féle 
Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony* véd
jegyre ké’ünk figyelni.

Az emésztési zavarok.
Ha azon szervek, melyeknek a gyomorban az 

étkek első átalakulását biztosítani és az emésztést 
könnyíteni kell, el vannak gyengülve és roszszul 
működnek, úgy dysepsia áll elő. Az étkek nem 
emésztődnek meg és heves fájdalmakat, gyomor- 
nehézséget és gyomorsavanyt, rettenetes fejfájást 
okoznak a betegnek, és az elveszíti étvágyát. A 
nyugalom oda van, az idegek túl vannak izgatva 
és minthogy a táplálkozás már nem lehetséges, 
úgy az erők rövid idő alatt eltűnnek. A Pink-lab- 
dacsok. a vérre és idegekre gyakorolt újbóli hely
reálló hatásuknál fogva, a leghatásosabb szert 
képezik gyomorbaj ellen. Néhány nap alat a gyo
mornak ismét a kellő erőt kölcsönzik, mely annak 
jó működéséhez szükséges, megkönyitik az emész
tést gyomornedvek szaporítása és erősítése által 
Nyomatékos hatásuk kiterjed az egész szervezetre 
és nemcsak a beteg gyógyulását idézik elő, hanem 
anna üdülését is gyorsítják.

A Pink-ladacsok hatásának megerősítését a 
gyomorbajoknál közli velünk Topovics János 
közbirtokos ur barátja Tüzesből, akit előbbi meg
bízott azzal, hogy nekünk köszönetét közvetítse a 
pinklabdabcsok állal elért gyógyulásért.

„Barátom — mondja — egy idő óta nagyon 
hallgataggá vált, folytonosan rossz kedvű volt, he
ves főfájásban szenvedett, nem volt többé étvágya 
és már a legcsekélyebb táplálékot sem bírta elvi
selni; igy borzasztóan lesoványodott és erőit napon
kéntcsökkenni érezte. Minden alkalmazott gyógyszer 
hatás nélkül maradt, és barátom elhatározta a 
Pinklabdacsokat megkísérelni, miután egy újságban 
az általala elért gyógyulások elbeszélését olvasta. 
Csodálatunkra a fejfájások már az első labdacsok
tól kezdve eltűntek, az étvágy visszatért és bará
tom aránylag egész rövid idő alatt meg volt gyó
gyulva. Megbízott engem, hogy Önnek köszönetét 
nyilvánítsam."

Minden a vér elszegényedéséből vagy az ide
gek elgyengüléséből keletkező betegségeknél a Pink- 
labdacsok Megyógyitják a vérszegénységet, sáp
kórt, neuralgiát, gyomorbetegségeket, rheumát és 
az általános gyengeséget férfiaknál és nőknél.

Kapható minden gyógyszertárban, valamint Ausztria- 
Magyarország főraktárában T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  g y ó g y a x c r é s s -  
n é l, (B u d a p e s t , K i r i ly -u t c z a  iá.) i frt 75  k ré rt d o b o s o n 
k én t, vag y 9  írté rt 6  d o b o z o n k é n t.

S zerkesz tő i ü z e n e te k :
Ludbrey K. A szép, horvát nyelven irt tár- 

czákat megkaptuk. A nép már nagyon várta szép
elbeszéléseidet s én is. Köszönjük a szives közre
működést.

Zsolna. Cs. Azt hiszs .ük, eddig a Kiadóhivatal 
rendbe hozta az illető lappéldány ügyét. Üdvözlet!

Stridó, Perlak. A tudósításukért fogadják kö
szönet iidket.

Zágráb. Ladjar. Egy húsvéti czikket nem
kaphatnánk? Nagy örömmel vennők. Ha esetleg 
haza jön az ünnepekre, látogasson meg bennünket!
üdvözlet!

— Zdencsina (Zágrábmegye). M. A. A leg
nagyobb örömmel vettük levelét, melyből olvassuk, 
hogy távol idegenben is gondol szülővidékére s 
érdeklődik annak mozgalmai iránt. A kért gyűjtő
ivel elküldöttük. Sok sikert kívánunk! Szívélyes 
üdvözlettel!

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRÁUSZ SÁNDOR.)
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Sve pošiljke se tičučz.adržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me. Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo :
Knjižara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obzn.me 

pošiljaju.



gazda, da mlado drevje, kője je na zimu 
zamotano bilo, oslobodi od slame, te tak 
slobodni put napravi sunčenim trakom, od 
kojih drevo opet novi život počne. Ali pri 
tém mora biti pazljivi gazda, jer se pripeti, 
da vnogoput kad več drévo tirati počne, 
zmrzavica nastane, te tak lehko na nikaj 
dčne sadovnjak. Ovaj posel samo onda naj 
zvrši gazda, kad je več siguren, da više 
zmrzavice nebude.

Nadalje moramo drevje obrezati. Suhe 
grane takaj odstranimo iz drevja te rane, 
koje smo tak na drčvu napravili, moramo 
zamazati ili katranom ili pak sa voiskom.

Ali né samo one rane, koje smo mi 
napravili, nego i svake druge stare rane, 
koje na drčvu spazimo moramo zamazati, 
jer ako ove odprte ostavimo, bude drčvo 
zbetežalo i za malo vreme poginulo.

Pri obrezanju svigdar moremo paziti, 
da tak nerežemo, kaj bi deždj jednako na 
rezano mesto tekel i tak sprhnenje dréva 
proizročil.

Gusečje gnjezde spoberimo doli iz drev
ja i to rano još dok se iz semena gusenice 
ne napraviju. Znamo dobro, kuliko nam 
znaju kvara napraviti gusenice. pak zato se 
je i narav skrbil.i za nas, tak da je tak ve 
ptice dala, koje gusenice pustošiju. Ali ove 
ptice nemreju sve zvršiti pak zato se čo- 
vek sam mora skrbeti, da se oslobodi od 
ovih dosta velikih nepriateljah sadovnog 
drevja.

Vu najnovešeni vrémenu je jeden novi 
neprijatelj došel na naše sadovnjake, oso* 
bito pak na jabučno drevje a to je krvna  
v uš. Mi smo več vnogo pisali od krvne 
vuši, povedali smo, kak se je treba od nje 
braniti, ali do vezda nam je rečim mali 
hasén bil; gazdi se nečeju trsiti, da se os- 
lobodiju od ovoga velikoga nepriatelja ja- 
bučnog drevja. Istina, da jeden, dva posluh- 
neju naše lépe reči ali to nikaj nehasm, jer 
ako i oni sčistiju, tam je na susedovim 
drčvju više pak lehko doleti opet na zčis- 
teno drévo, te opet kvara déla. Svi bi mo
rali se trsiti, da se ovog velikog nepriatelja 
oslobodimo, jer krvna vuš se strašno na 
hitroma plodi i tak za nekoje kratko vrérne 
budemo spazili, da jabučnog drévja nérnamo, 
ako se nebudemo branili proti krvnoj vuši.

jem to sirornaško déle gde moli, da naj
dem zgubljeno blago. Te su mi reči navék 
vu vuhi, célú noč mi ruju po glavi, te mi 
ne daju niti oka stisnuti. »Puno bi bolše 
bila napravila, da si mi mahom rekla, kaj 
sam zgubil, nego, da s temi bedastočami 
mučiš nevino déle. Reči mi, kaj sam 
zgubil?

Jelka se iz stolca stane, žalostna ga 
pogledne i turobnim glasom reče: »Dragi 
moj, jeli bi Tebi drago bilo, da me za na
vék ostaviš?« A to pak ne! . . Za to nemaj 
brige, a niti toliko ti za to nije vrédno vu 
cirkvu hoditi.

A itak, ako Ti ne najdeš izgubljeno 
blago, morali se budemo na svaki način 
rastaviti i to za navčk! . . .

Na to joj zadrhče glas i počne plakati.
Ali kaj je dakle . . .  kaj sam zgubil ?
Veru . . . Veru svoje matere! . . A ja 

te nebudem ostavila, ja Te nemorem ostaviti! 
Ne ja Te nečem!

Ne . . Ti moraš svoju veru najti!
Tužna žena nije mogla dalje, da odpre 

od plača vusta a i Francika se je žuhko 
razplakala. Oteč, kad je to videl, izide vun 
iz sobe . . . i sam je sobom govoril: Veru . . .

Na protuletje je vrérne cépljenja. Naj- 
bolše je za cepljenje takvo drévo, kojeg se
me je divji sad dal, a za cepiku pak od 
zdravog i plemenitog sada vrežimo šibil.

Zvun toga gazda okolo árévá tanjéra 
napravi iz zemlje, te pognoji zemlju okolo 
drévja. Za taj posel je najbolši délani gnoj, 
ali dober je i domači, samo mora zrel bili.

Sve ove dober gazda mora znati, jer 
drugač nabude imel vnogo hasna iz svojeg 
sadovnjaka.

Gazda.

KAJ JE NO V 00 A V

N e m i r  v u  c  i r  k  v i,

Vu Rimu je vu jednoj cirkvi jeden ka
pucin prodeku držal. Med tem je negdo ja
ko zakričal naproti patru. Prestrašeni pater 
je taki otišel iz prodekalnice,na kaj je puk 
mislil, da je ogenj vu cirkvi, i Vun se je 
počel rivali. Težko je bilo moči mir nazad 
napraviti, na to je onda i kapucin došel na
zad sa dvema soldati te je dokončal svoju 
prodeku.

i t a z b o j n l č t v o  n u  v n l i c i .

Vu Saághu se je pripetilo, da je Gróf
ién Viktor čanadske biškupije kaptalana tis- 
tarlov vu Saághu po vulici jednog dana,ob 
8 vuri na večer išel. Najedenkrat je pred 
njega stalo osem ljudi sa botami. te su pe- 
neze zahtévali od njega. Gröften je zgrabil 
revolvera strelil je na nje, na kaj su rau- 
beri bežati počeli. Žandarstvo je tri več pri
jelo i vezda dale išče — još os
talih pet krivcov.

N e s r e č a .

Vu Rudapešti je Jamniczky Antal straž- 
mešlra žena, rodjena Grabler Emma — 
doma svojega revolvera čistila. Med tem se 
je revolver sprožil i kuglja je vu kučet njoj 
išla. Na pol mrtvu su ju peljali vu špital.

D a r  m i n i s t r u  p o l j o f l e l n v s l i k l  p o s l o v .

Iz Strigovskog notariuškog kruga siro- 
maškeši gazdi goricah su prošloga Ijeta vu

Veru moje matere . . . veru moje žene . . 
Veru moje kčerke!

Célú noč nije spal, navék su mu bile 
na pameti rieči: Veru . . . Veru moje dobre 
matere!

Drugi den vu jutru reče svojoj ženi.
da ide vu D .............. c, ar je tam bilo
proščenje na čast sv. Antonu Padovanskomu. 
Svojom se Ženom izljubil i otišel na prošče
nje. Kad je došel vu cirkvu hitil se je na 
koljena pred oltar sv. Antona i ovak se je 
molil: »Hvala Ti sveti Anton! Našel sam iz
gubljeno blago!« Oprosti mi veliki svetec, 
da sam otišel s prave steze, obečavam Ti, 
da Te budem od sada ravno poštuval i po
božno se molil dragomu Stvorilelu!«

Tu se je spovedal i od vezda je nazaj 
postal dober krščenik.

* **
Po poldne povrnul se dimo. Jelku je 

našel pri stolu. Mimo k njoj pristupi, zagrli 
svoju Zenu i ganutljivim srcem reče: »Ti si 
moj angel, Ti si mi povrnula mir vu srce, 
ti si me zveličila, našel sam veru svoje 
matere!«

(Konec.)

Medjimurski ladjar

jesen molbu dali nutri za zabadavne cepi-
ke trsah i za Irsove šibe. Zalavarmegjije 
vnogo vrédni veliki župan i kotara našega 
duševni veliki sudec su sa velikim — 
trsenjem postigli, — da je minister 
poljodelavskih poslov bil milostiven 150 je
zer trsovih šibah zabadav dati. Sa jednim 
je i obečal da bude i k Ijetu takaj dal, sa 
čim bude jako popravil na stališu siromaš- 
kih ljudih, kojim se je do sada ta pogibelj 
grozila, da moraju svoje grunte ostaviti.

V ih e r .

Vu Zala-Szent-Grótu je o. m. 12-ga ve
liki viher, grmljavica i deždj bil, okolo 4 -5  
vure po poldan. Toplomér je 8 gradušov 
kazal poleg Reaumura. Gazdi veliju, da ako 
rano grmi, onda bude dober plod i žetva, 
kaj pak bi, ako gledimo prveša Ijeta, jako 
dobro bilo

H la d  v u  Z e m p l é n  v á r m e g j l / l .

Vu Zemplén varmegjiji osobito pak vu 
Sztropkóvskim kotaru se veliki glad grozi puku. 
Tomu je zrok da je lanjše žita sprejel črv, 
a na senokošah pak je zbog velike suše 
nikaj né zraslo; majuša 12-ga je velika 
zmrzavica bila, koja je žaloda na nikaj 
déla. zbog toga i jer krumpéra néga, svinjah 
céna je na pol doli opala. Najvekša nevolja 
je, da ljudi nemreju delu dobiti. Minister 
trgovičnih poslov je sada siromakom na po
moč 15 jezer korunah poslal.

N o v a č e n j e  v u  P r e t o k u .

Letošnja assentacija se je vu preločkim 
kotaru o. m. 4. 5. 6. i 7. obdržala, kojom 
prilikom se je napre postavilo iz I. reda 
412, iz II. reda 245 i iz III. reda 149 lju
dih dakle sve skup 800 — Iz ovih se je 
nutri zelo sve skupa 170 regrutov, nije 
došlo na assentaciju 80 ljudih.

P o b u n j e n e  r o b o v .

Vu Taljanskoj vu Santa-Catarina zva- 
nim reštu Fossana varaša su se robi ove 
dane pobunili. Vnogi su koji su na céli ži
vot na rešt odsudjeni i vnogo moraju de
lati, te malo i hudu hranu dobiju, a pazi- 
telji pak su jako hudo postupali sa njimi. 
Zato su se sada pobunili, tak da su stražari 
komaj pobegli i življenje si občuvali. Na to 
je vnogo soldatov došlo, koji su hoteli reda 
napraviti, ali robi su se niti od soldatov né 
bojali, na nje su vdrli. Soldati su na to has- 
nuvali oružje, deset ljudi su zaklali, a pet
deset sedem pak njih je težko oranjeno. 
Slražu su vekšu postavili a robe pak su 
vu željezje okovali.

T a j n i  d i a m a n t i .

Vu Beču na vulici je Páchtl Antal 
bečki zlatar još pred 15 Ijetmi našel jeden 
šik za ormar takve forme kak žaga. Ove 
dane se je igrati počel sa tém i med tem 
je spazil, da se šik more odprti. Nutri je 
vu papéru bilo spakovano né više kak 100 
malih falatov diamanta. Ove stvari je Páchtl 
taki k redarstvu nesel, gde sada ga2du iščeju

N o r i  n a  c u g u .

Na cugu med Bikács i Nagy- Dorog 
banhofi su o. m. 13-ga putniki za lasi ždig-



nuli slučaju bili nazoči. Jeden mešter je 
puluval sa svojom Ženom, pak kad su blizu 
banhofa došli je jakost žela nad njem no
rost. Kertész György se zove taj nesrečni 
čovek iz Kölesda, je šnajder, i več od zdav- 
pjeg vremena se mu je pamet mešala, zato 
je sada doktor rekel ženi, da ga naj vu 
Budapestu pelja na vračtvo. Kertész je mir
no išel sa ženom, tak se je vidlo, da se 
veseli vožnji. Najedenkrat je samo na hit- 
rom hotel vun skočiti nad oblok. Žena ga 
je zgrabila ali onda je več na pol vuni bil. 
Na krič su došli i iz druge kučije ljudi, ali 
nesrečnoga čoveka gdo je več na pol vuni 
bil i jako rital su ne mogli oslobodili, zato 
je sa glavom opal med šinje i med kotače 
je došel, koji su ga na falaté raztrgali. Guga 
su zastavili i mrtve falaté tela spobrali le 
dok je izlraga došla su nazad peljali vu 
Kölesd. Kertészova žena, koja je prilikom 
nesreče omedljela. sada jako betežna leži.

G la d .

Vu Beregvarmegjiji je takaj vu nekojih 
dolnjih občinah veliki glad. i stanovničtvo 
vu velikoj nevolji trpi. Kaj su imali, to su 
još prošlog meseca potrošili i tak je vezda 
velika nevolja tam. Veliki sudec se je k 
Egan Ede mjnistarskom poverniku i k ve- 
likomu župauu obrnul za pomoč.

K r v a v /  d  v i d  j.

Vu Palermo taljanskim varašu kmični 
črleni oblaki pokrivaju nebo. Céli varaš je 
takov, kak da bi ga vu črlenu farbu namo
čili. O. m. 11-ga je ob poldan veliki viher 
bil i takov deždj je curel, kak krv. Taj na
ravni pojav, koj se skoro svako Ijelo pojavi, 
je i na drugih mestah bilo moči videti. 12- 
ga pak je vu Napolju takaj bil takov črleni 
deždj i vu više mestah Afrike se je poka- 
2uval taj pojav. Ali došel je taj pojav i do 
Hamburga te i vu Győru je črleni deždj 
padal. —

Z d v o j n o s t  m a t e r e .

Jedna vdovica, koja je vu najvekšoj 
nevolji živela vu Beču, 14. o. m. sa svojim 
detetom na naručaju je vu Dunavu skočila. 
Poleg Diana-kupališča se je pripetilo to i tak 
na naglom, da oni, koji su tam stali su ju 
né mogli priprečiti vu činu. Nekoliko teža
kov je za njom skočilo i na sreču su ju 
oslobodili mater i déle. Taki su ju vu Di
ana kupališče nesli, gde su tak njoj, kak 
detetu novu opravu dali a pri redarstvu 
pak zu izpitali mater, koja se Gali Hermina 
zove. Zato se je hotela skončati jer je vu 
velikoj nevolji živela sa svojim 1 Ijetnim 
sinekom, koj je k lomu od nevolje betežen 
bil. Nije imala peneze, da ga vrači, muž njoj 
je takaj vumrl pred šest meseci, dakle več 
je sita bila življenja. Jako je špotala one, 
koji su ju oslobodili sa detetom. Zdvojnu 
vdovicu su vu špital deli a déle pak vu 
zavod nadjene dece.

G r m l ja v l e a  /  i n č a .

Komaj da je otišel snčg, več je tak vrč-

me, kak da bi leto bilo. Vu više mestah 
okolo nas je grmljavica i tuča bila. Ali né 
samo, tu blizu nas. nego i vu Nagyváradu 
su čuli grmeti i videli bliskanje. 1 tam se 
nadaju da Ijetos bude lépi plod.

D v o s t r u k o  u b a j s l v o .

Po belini danu su zaklali tol vaji dva 
starce muža i ženu vu Lőrincz-falvi. Szotyori 
Mihály se je zval muž, gdo jer dece nije 
imel je zemlje na arendu dal a peneze pak 
na intereš i z toga je živel sa svojom Že
nom. Sámo jednu služkinju su imali koju 
su o. m. 9-gap oslali vu susednu občinu, da 
jedno, drugo spokupi. Med tem su došli k 
starcorn dva Fintaházki Stanovniki Domokos 
Áron i Józsa Ferencz, koji su dužniki star- 
com i jer nisu hoteli platiti su zatuženi bili. 
Dva dužniki veliju, da su zato išli k star- 
com, da za počakanje prosiju, ali stari je to 
né dal. Vidli su da su starci sami.*Na to su 
prije staroga Szotyoria, a onda pak ženu 
vudrili doli i jer su mislili, da su več mrtvi 
su iz orinara 847 korun penezah zeli i ot- 
išli. Kak je služkinja dimo došla, je starce 
vu krvi ležati našla. Počela je kričati; — 
na to su se skup zbežali susedi staru su k 
sebi donesli ali stari je več né došel k sebi 
malo potli, kak je poktor došel, je vumrl. 
Žena je povedala krivce, koje su žandari 
još onog dana prijeli. Malo ga ufanja, da 
bi starica ozdravili. Krivci su svoje čine 
valuvali. —

V e l ik a  k r a d j a .

Nagyváradsko redarstvo je o. m. 12-ga 
telegraf dobilo, da je vu Budapeštu se veli
ka kradja drngocénostih pripetila pri Heu- 
fel zlatarn Kvar je na 20 jezer korun deti. 
Misliju, da je krivec prarna Nagyváradu 
išel, pak zato pozoveju tamošnje redarstvo, 
da naj pazi na krivca da ga vlovi.

Z g o r e l a  o b č in a .

Vu Paro zvanoj fogarasvármegjinskoj 
občini je o. m. 14-ga veliki ogenj bil, koj 
je na pepel spravil 52 zidinah i vnogo mar- 
he. Tak se glasi, da su i četiri ljudi vu og
nju našli smrt. Zrok ognja je nepoznat. Hi- 
žah je malo bilo, koje su bile sekulérane, 
tak da Stanovniki pred velikom nevoljom 
stojiju.

K a k  b n d c  I z  j e d n o g a  d v a P

Na to zadaču je lépő dal odgovora je
den vkanjljivec trém medjimurcom, ali ovi 
mu za to nemreju vnogo hvaliti, jer je nje 
vkanil. Na kočiji je došel vu selo taj dobrog 
jezika vkanjlivec, te vu krčmu je dal zvati 
one gazde, za koje je znal, da imaju pe
neze. Povedal njim je, kak dobiju za 1000 
forinti 2000, vu Budapesti. Više nije bilo 
treba gazdom; iz šparkasse su vun zeli svoje 
peneze te vu Peštu išli, gde su za 1000 do
bili 2000 forintov, ali ovi su folišni bili. Da 
su folišni, to su samo onda zeli v pamet, 
kad su je žandari za to prijeli. Žandari 
sada iščeju vkanjlivca i kad bude se céla 
stvar bole zaznale, budemo i mi više pi
sali od toga.

P e š  U š  v u  A f r i k i .

Vu Južnoj Afriki osobito pak vu Fok- 
varošu (Kapstadt) je peštiš vudril vun med 
soldati, te je prék išel i na civille. Taj ve
liki beteg se jako grozi stanovničtvu. Več 
je do sada 37 ljudi vumrlo vu peštišu. Tak 
se trsiju prek stati peštišu, da cepiju proti 
njemu. Do vezda su več 2000 Stanovnikov 
vcépili.

Nekaj za kratek čas.
T e m e l j i t o  o s  v e d  č e n j  e

— Kaj mislis moj sused gde su naj- 
bolši jugari?

— No? Gdé?
— Vu Austriji!
— Pak anda zakaj ?
— Zato da vu Auslriji največ krat 

faliju.
B u d e  v r é m  e.

— Jeli čuješ dragi tovaruš, več bi vez
da bilo vréme da bi si naše ponašanje pre- 
menili, ar ova kuharica koju sam vezda na 
novo pogodila, ti je iako izobražena žena.
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9135. tk. 1900.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy a m. kir. kincstár
nak. Mikácz Lénárdné sz. Maksán Mária volt 
dekánoveczi lakos elleni végrehajtási ügyé
hen 187 kor. 04 f. tőke, ennek 1899. évi 
július hó 11-töl járó 5% kamatai, 15 k. 
10 f. eddigi, 19 k. 30 í. árverési kérvényi 
költség kielégítése végett a nagykanizsai kir. 
törvszék perlaki kir. jbiróság területén fekvő 
a dekánoveczi 40. sztjkvb. felvett 38, 40, 
42, 121, 499, 614, 701, 725,740,749,784. 
hrsz. ingatlannak erdő és legelő illetmény 
1473 k.; a 229. hrsz. ingatlan 51 kor.: a 
240. hrsz. ing. 166 k,; a 262. hrsz. ing. 166 
k.; a 264. hrsz. ing. 96 k.; a 811. hrsz. ing. 
14 k. kikiáltási árban mint becsárban az 

1 9 0 1 ,  é v i  i n á r v z ,  h ó  2 9 ,  n a p j á n  
fi, o , ÍO  ó r a k o r

Dekánovecz községházánál dr. Tűbőly Gyula 
ügyvéd közbejöttével megtartandó árveré
sen eladatni fog. 883

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

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlakon, 1900. decz. hó 31-én.

Csáktornyavidéki Takarékpénztár r.-t. Csáktornyán.
Tisztelettel hozzuk a nagyérdemű közönség becses tudomására, hogy 

intézetünk 1901. május hó i-én nyitja meg gyűjtő és előleg üzlet
ágának IV. csoportját a következő kivonatos feltételek mellett:

a legkisebb összeg, illetve részlet 1 korona, mely hetenkint fizetendő 
be; a befizetések 184 hétre terjednek:

minden teljesen befizetett részlet, azaz 184 korona után, a 184 hét 
leteltével 200 korona fizettetik vissza:

a 16 koronát kitevő különbözet a kamat, ami 5%-os félévi kamatos 
kamatozásnak felel meg;

minden egyes részlet, azaz heti l koronás befizetés után kölcsönképen, 
már az első 4 hét elteltével és befizetésével 200 koronáig terjedő elő
leg kapható;

minden kölcsönadott 100 korona után kamat fejében hetenkint 14 
fillér fizetendő. (7.28%)

Mindazok, kik ezen csoportban résztvenni óhajtanak, szíveskedjenek 
ebbeli szándékukat Írásban, vagy személyesen bejelenteni és kívánságukra díj
mentesen megküldjük az erre vonatkozó szabályok teljes szövegezését, vala
mint egyéb felvilágosításokkal is készséggel szolgálunk.

A Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár 
részvény-társaság.



9007. tk 900.4805. tk. 900.
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir jbiróság mint tikvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Gestetner Ná
thán végrehajtatónak Herjavecz János végre
hajtást szenvedő elleni 292 kor 18 f tőke
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a nagykanizsai kir. törvényszék és a Csák
tornyái kir. jbiróság területén lévő zalaujvári 
166. szik vi AL 268. hrsz rét. erdő 1 h. 
630 □  öl 114 k.: a 167. sztkvi Afl78. 
hrsz. rét és erdő 303 _ öl 108 k : a 168. 
sztkvi Af68. hrsz a. 5. sz. ház. udvar. kert. 
szántóföld és rét a Belsőségben 1 h 678 
□  öl ingatlanból a végrehujtást szenvedő 
% rész jutaléka 750 k ; a 231. sztkvi Af517. 
hrsz. a. ingatlanra 112 k : a 518. szlkvi 
Af549/17. hrsz. szántóföld 2 h 240 □  öl 
80 kor. becsárban az árverést ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb megjelelt ingatlan az

1901. évi április bő 1. napjan délelőtt 10 órakor 
Zala-Ujvár községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáttási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10° 0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes 
értékpapírban a kiküdött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. 8£7

A kir. jbiróság mint tikvi hatóság. 
Csáktornyán. 1900 decz. hó 27-én

Jobb és megbizhatóbb 
gazdasági- és kerti - m a g y a k

nem léteznek.
mint a minőket 2 7  é v  ó t a  szállít

MAUTHNER ÖDÖN
c * .  és k ir. u d v a ri s z á llító  m a g k e re s k e d é s e  

B U D A P ES TE N .

Irodák és( VII. Rottenbiller-utcza 3 3 .
raktárak :( (Közúti villamos inegállónelye.) 
Elárusító ( VI. Andrássy-ut 2 3 .
helyiségek:)' (A m. kir. operával szemben.

266 oldalra terjedő képes árjegyzékét kívánatra 
ingyen és bérm entve  küldi.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tikvi ható

ság közhírré teszi, hogy az Alsómuraközi 
Takarékpénztár s ezúttal csatlakozottnak ki
mondott dr. Kemény Fülöp perlaki lakos
nak sa  Csáktornyái Takarékpénztárnak Jan-1 
kovics Teréz férj. Miklóska Albertné alsó- 
hráscsáni lakos elleni végrehajtási ügyében 
170 k. töke. ennek 1899. évi szeptember hó 
18-tól járó 8° o kamatai, 63 k. eddigi. 21 k. 
30 f. árverés kérvényi költség úgy 80 kor., 
1000 kor. kielégítése végett a n.-kanizsai 
kir. törvszék a perlaki kir. jbiróság terüle
tén fekvő a hodosáui 172 szljkvben felvett 
578 c. hrsz ingatlan 140 k. kikiáltási árban 
Jankovics Tamás és Krámár Mária javára 
bekebelezett szolgalmi jog ienntarlásával 

1901. évi április hő 2. napján 
ti, e. ÍO  őrn kor

Hódosán községházánál: az alsó-hráscsáni 
22. szljkvben felvett 98. 204, 374. hrsz in
gatlanokból erdő és legelő illetményből Jan
kovics Terézt illető felerésze az Ivánovics 
Dorottya javára bekebelezett szolgalmi jog 
fenntartásával együttesen 251 k.. az alsó- 
hráscsáni 206. jztjkvben felvett ingatlanok- 

! hói Jankovics Terezt illető felerész Ivauo- 
vics Dorottya javára bekebelezett szolgalmi 
jog fenntartásával és pedig: 28 hrsz. 11/a. 
népsorsz. ház 160 k . 30. hrsz. udvar 30 k.. 
97. hrsz. szántó 68 k . 110. hisz. szántó és

rét 160 kor. kikiáltási árban mint becsár
ban az
1901. évi április hő 2. napján  

ti. u. 3 árakor
Alsó-Hráscsán községházánál dr. Kemény 
Fülöp és Wollák Rezső ügyvéd közbejötté
vel megtartandó árverésen eladatni fog.

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

A kir jbiróság mint tikvi hatóság. 
Perlakon, 1900. decz. 27. 872

# # # # # # # # #

Vendéglő-bérlet.
Bellatinczon a régi nagy ven

déglő az 1902-ik év január 1-től 
több évre bérbe adatik. Ajáidatok 
azonnal elfogadtatnak.

Bővebb felvilágosítást alul jegy
zett tulajdonos ad.

Mentsik Károly 
Nagy-Dolincz, Szt.-Gotthárd mellett.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tikvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Erzsébetlak község 1. sz. Ikvét é< Murafüred község 76 sz. Ikvét birtok sza
bályozás következtében a 2579 69 I M. sz. rendelethez képest átalakítja és 
azzal egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886. XXIX. 
t.-cz.. 1889. XXXVIII. l.-cz. és 1891. XVI t.-cz. tényleges birtokos tulajdonjo
gának bejegyzését rendelik, az 1892 XXIX t.-sz-hen szabályozott eljárási a 
tkvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosítja.

E czélból az átalakítási munkálatok hitelesítését és a helyszíni eljárást 
Erzsébetlak községében

1901. április hó 15. és a következő napoknak d. e. 9 óráján
s az oltani munkálat befejezte ulán Muraíüred községházánál folytatólag fogja 
kezdeni, illetőleg folytatni.

Ennélfogva (elhívja:
1 az összes érdekelteket, hogy a hitelesítési tárgyalásra személyesen 

vagy meghatalmazott által jelenjenek meg és az uj telekkönyvi tervezel ellen 
netaláni észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő. mert a régi telekkönyv 
végleges átalakítása után az esetleges téves átvezetésből eredhető kifogásokat 
jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik.

2. mindazokat, kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de 
Ikv bekehlezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886. 
XXIX. t.-cz. 15 —18. és az 1889. XXXVIII l.-cz. 5. 6. 7. és 9. $ értelmében 
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kikül
dött előtt igazolják avagy oda hassanak, hogy az átruházó tk vi tulajdonos az 
átruházás létrejöttél a kiküldött előtt szóval ösmerje el és a tulajdonjog be
kehlezésre engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón nem 
érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek.

3. azokat, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó 
zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy
szintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve hogy törlési engedély nyilvánítása 
végett a kiküldött előtt jelenjenek meg, meri elleneseiben a bélyegmentesség 
kedvezményétől elesnek.

A kir. jbiróság mint tiki hatóság.
Csáktornya, 1900. deczember 31-én

Deme Kálmán,
kir jh. a Ibi ró.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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Melléklet a „Muraköz" 1901. évi márczius 17. (II iki számához.
4755. tk. 900.

Á rverési h irdetm ény i kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Zala megye 
összesített árvatárának végrehajtatnak Ba- 
lits István és neje végrehajtást szen\edők 
elleni 371 korona 93 f. tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai 
kir. lörvszék és a Csáktornyái kir. jbiróság 
területén levő dráva-vásárhelyi 159. szljkv. 
All. 169/a. hrsz. 151 sz. ház, udvar és kert
tel 585 □  öl, 2093/8. hrsz. rét a Dunko- 
veczen 412 □  öl, a 2311. hrsz. erdő a 
Globetkában 364 □  öl területtel együttesen 
1384 kor. becsárban és az u. o. 586. sztkv 
Af518/6/l. hrsz. a. szántó 1 h 115 □  öl 
területtel 658 k. becsárban az árverést ezen
nel megállapított kikiállási árban elrendelte 
és hogy a i'ennebb megjelelt ingatlan az 
1901 • évi ni á r ez. hó 27• ti apján  

délelőtt 9 órakor  
a dráva-vásárhelyi község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladalni fog.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes 
értékpapírban a kiküdött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. 883

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 
Csáktornyán, 1900 decz. hó 15-én

A legizletesebb és legolcsóbb ásványvíz 
Csáktornyán kizárólagos raktár:

S tr ib li Testvérek fűszer, csemege és ásványvíz kereskedésében.
9136./tlk. 9007

Á rverési h irdetm ény t.
A perlaki kir. jbir mint tlkvi hat. közhírré 

teszi, hogy az Alsómuraközi Takarékpénz
tárnak és ezúttal csatlakozotlnak kimondott 
Jankovics András hodosáni lakosnak Vadlya 
Lénárdné szül. Szabol Ilona hodosáni lakos 
elleni végrehajtási ügyében 5000 k. tőke. 
ennek 1900. évi január hó 15. napjától járó 
8%  kamatai, 8% késedelmi kamata, 59 k. 
60 f. eddigi. 22 k árverés kérvénvi költség 
úgy 88 k. tőke s jár. kielégítése végett a 
n.-kanizsai kir. törvszék a perlaki kir jbi
róság területén fekvő a hodosáni 177. sztj-

Mindenkor kaphatók;

Heinrich Miksa e/égnél Csáktornyán.

# # # # # # # # #  #  #

H  Épület és géplakatos műhely megnyitás. ^



B é r b e  a d a t i k
C sáktornya, perlaki utczában, 

a 198. szám  ala tti 3 szobás ház, 
m elléképület, szép pincze és kertte l, 

f. évi áp rilis  hó 24-tő l kezdve.

00 k. 50 fül. eddigi, 20 k. 30 f. árverés kér- 
vényi költség kielégítése végett a n.-kanizsai 
kir. törvszék a perlaki kir. jbiróság terü
letén fekvő a m.-csányi 3599. sztjkvben 493. 
hrsz. a. felvett ingatlan a végr. törv. 156. §-a 
alapján egészben az özv. Androcsecz Imréné 
javára bekebelezett szolgalmi jog fenntartá
sával 611 k.; a 3600. sztjkvben felvett 493. 
hrsz. ingatlan u. a. §. alapján -egészben az 
özv. Androcsecz Imréné javára bekebelezett 
szolgalmi jog fenntartásával 611 kor. kikiál
tási árban mint becsárban az

1901 . é v i  á p r i l is  hó 1 . n a p já n  
d. c. ÍO  ó r a k o r

Á rverési h irdetm ény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy az Alsómuraközi 
Takarékpénztárnak Tiszai Teréz (érj. Szmo- 
lek Balázsné m.-csányi lakos elleni végrehaj
tási ügyében 250 k. töke, ennek 1899. évi 
decz. 9-től járó 6%  kamatai, 7 ,%  váltódj),

Nélkülözhetlen és utolérhetlcn, hatása kitűnő. 
V ílágczikk, kivitel m inden  o rszágba .

THI ERRY A. balzsama.
Felülmúlhatatlan szer minden m ell-, m á j-, g y o m o rb e te g 
ség e llen. K ü lső leg  is hat. Csak akkor valódi, ha az ol
dalt látható zö ld , törvényszékileg bejegyzett »a p á c  za« védő- 

jegygyel van ellátva. Évente 6 m illió  üveg állittatik elő.
12 kis vagy 6 nagy üveg p o s tá n  kü ldve  4  k o ro n a .

Egy p ró b aü v eg  b é rm e n te se n  1 k o ro n a  2 0  fillér. S zé jje l- 
kü ldés csak  e lő ze tes  fize té s  e se tén .

THIERltY A. centi fólia kenőcse
(csodakenőcs)

utolérhetetlen szívó erejű és gyógyitóhatásu. Operációkat a legtöbbb esetben fölöslegessé tesz. 
E kenőesesel egy 14 éves, gyógyíthatatlannak tartott esontszut, újabban egy 22 éves rákszerti 

hajt gyógyítottak meg. Antiszeptikus és gyógyitóhatásu mindenféle seb gyulladásánál. 
Próbatégely bármentve i kor. 80  fii. Az összeg előre beküldendő.

Sok ezer elismerő irat áll rendelkezésünkre, melyek a föld minden részéből érkeztek. 
Ó vakod junk  u tán za to k tó l. Valódi csak  akko r, h a  e ezég nev e  és  v é d 

jegye rá jta  áll:
A. THIERRY gyógyszertára az „őrangyalhoz"
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