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ííodosánK cseJzTregí-̂ nô v!i^és\>*eUaü11czd  ̂áí a szió- ~  Halálozás. Ulicsny Károly helybeli plébános engesztelő szent misét mutatott S
kerületekben üresedésben levő tagsági helyeknek szűl,:iszel1 éö borászati felügyelőt és családját be a Mindenhatónak a megboldogult lelki 
betöltése egáljából választási határnap kitűzése SU*Y0S csapás érte. A kérlelhetetlen halál üdvéért, melynél ugyancsak Kecskés Ferencz 
ipí nb T  ^  a,n: ,n' kir‘ belügyminisztériumnak kiragadta a szülők karjaiból f. hó 24-én alesperes és a stridói káplán, Peterka Tiva- 
f0íirm iaviilrfiii; H?*}" ;llaU kelt körr «ndü|ete, 3 hónapos Lujza leányukat. Temetése 25-én dar segédkeztek. — Béke lengjen hamvai 
U r„ g-  T l X t T 7 ^ * 1 1  részvít melleit Uwnaz elhuny. fe.eU!
Varasdmegyék közt elvonuló határ rendezése tár- k,CS,ke a,,na csendes, pihenése édes. — A gyermekbetegségek keletkezÓSei-
gyában kiküldött vegyes bizottság eljárásáról szóló — Felhívás. Az 1889. évi VI. t.-CZ. nek meggálolhatása abban rejlik, hogy a
jegyzőkönyv. — A Csáktornyái járás főszolga bírája 35. §-a értelmében felhivatnak mindazon gyermek oly edzett és erős ellentálló képes-
a muraszerdahelyi körjegyzőséghez tartozó közsé- Csáktornyán tartózkodó hadkötelesek, a kik séget kifejlő szervezettel bírjon, mely a haj
f f i g o z í t ? legközelebbi ujonczáll.tásra felhiva vannak csiráját fejlődi,, nem engedi. Különféle ezt 
hatósági jóváhagyás végett beterjeszti — A esák- IÜguY heiras vegett a kozstig elöljáróságánál ezélzó gyógyszerkészítmények vannak for- 
tornyai járás főszolgabirája Csáktornya nagyközség a hivatalos órák alatl 8 napon belül akár galomban, de általánosan tudott dolog, hogy 
képviselőtestületének községi pótadó törlése tár- írásban, akár személyesen (a vidéki szüle- csak egyetlen szer lélezik, mely a hozzá 
gyában hozott határozatait törvényhatósági jóvá- tésüek kezeik közt lévő igazolási okmányuk tűzött várakozásnak minden tekintetben meg
hagyás végeit beterjeszti A perlaki járás elhozatalával) annál is inkább jelentkezni felel; s e szer a csukamájolaj. A gyermekek 
lének8 f  "u "H" assaUt! ,örvé!'.V » közönséges csukamájolaj bevételétől un-
lése tárgyában hozott határozatát törvényhatósági szakasz a mulasztókat 10—200 koronáig dórodnak s ezért nagyon hézagpótló a Zoltán- 
jóváhagyás végett beterjeszti. — A vármegyei terjedhető pénzbüntetéssel sújtja. Az elől- féle csukamájolaj, melynek sem ize, sem 
tiszti nyugdíj intézeti választmány Kovács Rezső járóság. kellemetlen szaga nincs s gyermekek, vala- !
perlaki főszolgabírónak visszamenő szolgálati ide — Esküvő, llirschsohn Miksa perlaki mint felnőttek szívesen veszik be. Tápereje
AttMÍ?r^ ktA ^  nííllif)íérvénlét kereskedő f. évi deczember hé 9-én délután nagy és könnyen emészthető. Üvegje 2 ko-
királyi lakostól a tórvénylmlóság utólagos ‘jóiá- f  órako1' vezeti ?ltórhoz liosenthal Szerafiu róna a gyógyszertárakban, 
hagyás reményében vizlevezelés czéljábót megvett kisasszonyt Sárvárolt. — Testi sértés. Folyó hó 17-én este
94 □ -ö l területre vonatkozó adásvevési szerződést A muraközi horvát naptár mint minden Kramperger Ferencz bükkösdi lakost özvegy
jóváhagyás végett leltei jeszli és 160 koronát kitevő *»*». »* f*" » hó tartalommal a helybeli és a „ |é8 Fereuczué laKásában rendezett táncz- 
vetelar kiutalását bejelenti. — A Csáktornyái járás v,déf en irtandó vásárok pontos jegyzékével inár . . .  -.Ihalmáv.l RiiU UnsHön 
főszolgabirája Csáktornya község által az 1898. megjelent és kapható Fischel Fülöp (StrauszSándor) ™u,dtsdg ‘‘»ka maval Bukkosdon Vurstcs 
évben eladott községi ingatlanokra vonatkozó adás- könyvkereskedésében. Ara 40 fillér. István ugyanottum lakos zsebkesevel hasba
vevési szerződésekben tévesen beirt hrszámu in- — Trágyaszerek kedvezményes szállj- szúrta, a sérülés oly nagy, hogy Kramberger 
gallanoknuk helyesbítése iránt hozott képviselő- ta$a. A Csáktornyái szöiőszeti és borászati csak hosszabb gyógykezelés ulán lesz képes 
testületi határozatot törvényhatósági jóváhagyás kerületi felügyelőség tudomására hozza a kigyógyulni. A tettes a királyi járásbíróság- , l i l
,vfgf.U kiten®821' — A Csáktornyái járás fószolga- szőlöm iveléssel foglalkozó birtokosoknak, hogy nál feljelentetett.
birá,a Csáktornya község kepviselőtesluletenek a , . ....j . l im ..„n|| .1,0 ; vi«nálva- Kertész Tódor megnagyobbított mdiparáru raktá-
vasári rendtartásról alkotott szabályrendeleteit ‘ ‘ ‘ ‘ Y rónak legújabb áriegyzékiH ajánljuk karácsony és ojév kőze-
törvényhatósági jóváhagyás végett felterjeszti. __ társaság Igazgatósága a szolögazdasági ezé- ledtével meghozatni. Tartalma: Uj! Football asztali társas-
A Csáktornyái járás főszolgabirája Csáktornya nagy- lókra rendelt és az ezen rendelést bizonyító j:iU‘k;. v.llilghirü Salta Uj! divatos angol Fing-Pong vagy
....................  • 1 j*. , •• 1 . . 1, , , .. , 3 asztali tennisz, uj oktato es szórakoztató gvermekjátekok.
község kepviseloteslulete áltál köztisztaság és koz- igazolványok mellett teher-áruként leiadásra Tornaszerek. Karácsonyfadísz összeállítások frt 2.50, 6.--. 
rend tárgyában alkotott szabályrendeletét törvény- iroríil/; taliga r ib ^ m ű n v n  irúair-iavaralr és 10.—. Sport czikkek. Korcsolvák. Vadász-, lovagló-, vivő-
hatósági jóváhagyás végett felterjeszd ^  1 ' raKomanyu iragyaszcreK S2ereki finom bőráruk. Bronz. é8‘ porezeltan uirana-ajándék-

- tornvai járás főszolaabiráia Csákornva n iavküzséii lJ,an- magyarországi vonalam a helyi áru tárgyak. Dohányzó-, író-, ebédlő-, kártyaasztal felszerelések, 
képvisplöteslÖleiének uj iskola építkezési ezélokra díjszabása szerinti IX. számú kivételes díj-
a régi elemi iskolának bérházzá leendő átalakítási szabásnak 20 százalékkal rövidített dijléte- Kertész Tódor Budapest, kristóitér. 
költségeire és a 24304/ni. 900. szám alatt hozott leit engedélyezte. Ezen díjszámítás olyan — Téli gazdasági és házi ipari-tan- 
törvény ha tósági bizottsági határozattal engedélye- 0jcsó mint az, amely a szőlőkaró szállitá- folyam Csáktornyán Az idei télen is, mikéül 
n ! '? i 8f i i T ? Z-S’,l|all k'egyenhtésére .HX),0(K) k. á néZVe ezen vonalokon alkalmazásban a múlt években deczember, január és február 
hatósági jóváhagyás végeit felterjeszti. — A esák- van. Megkeresésre igazolványt kiállít a szól. hónapokban kel hathetes nepies tanfolyam 
tornyai járás főszolgabirája Dráva vásárhely község és bor. kér. felügyelőség. Csáktornyán, 1901. lesz Csáktornyán kisgazdák részére dr. D - 
által szerkesztett ujabbi szabályrendeletet Frász november hó 24. rányi Ignác/ földmivelésügyi magyar királyi
Tamás községi Írnok drávavásárhelyi lakos által a Horgony Pain-Expellcr igazi népszerű háziszerré miniszter UT Ö Nagyméltóságának atyai gon-
beadott fellebbezés kapcsán törvényhatósági jóvá- lett mely számos családban már több mint 32 év óta doskodása lulytán. E tanfolyamon előadatnak: 
hagyas végeit felterieszti. — A Csáktornyái járás mindig készletben van. Hátfájás, esipofajdalom, fejfájás .. 3 . .. . . ,
főszolgabirája Murasiktós község képviselőlestüle- k w „ ? .-.„znál a iiorg«,, PaM vHtvrnvi v a l ,,: az okszerű földművelés novénytermeles,
.ének^a körjegyzői iroda kibfif.tósi költségeinek I m ezőrendön intézkedések,
fedezésére 1200 korona kölcsön felvétele tárgyában altestnek Pain-hxpellerrel való bedörzsölése mindig igen SZÖllŐmŰVeléS, Iatenyésztés,gyüm 0lcstei m elés, 
hozott határozatát törvény hatósági jóváhagyás ! hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő: haziszer jó eredménynyel | méhtenvésztés, a gazdaságra káros rovarok 
VHupfl IVdlHi iettvli A rsáklornv ti iárás főszolua- használtatott az mtluenza ellen is es 80 I , 1 k. 40 f. es J ,vegett klleijeszli. , rsaKioiiiy.ii jaias toszoiga 2 kr árban a u>g|(.bl( ^v^vszertárban kapható, de bevásár- ellem vedekezes s egyeb kisgazdákat erdeklo
biraja D rávaszentm ihály le^ ó p u sz ta fa . Felsóvida- | ,ás alka,inával mindig határozó-tan : Hiehter-léle Horgóns - 1 lsmeretek A tanfolyam fÜZVCSSZÖ kosál - 
lalva, ^Vll völgy, b /aszk o , bzentllulia, Aalaujv a i \ ! Pain-Kxpellert« vagy »Hichter-fele llorgony-Limmentc-et . . 3 . . . . . . .  . .
Drávaszentiván községek képviselőtestületének köz- tessék kérni és a »Horgony« védjegyre figyelni kell. lonassal es czirokseprukotessel lesz ossze-
ségi pótadó törlése tárgyában hozott határozatát — Országos vásár. Csáktornyán f. hó j kötve. Az első tanfolyam deczomber 4-én, 
jóváhagyás végett beterjeszti. — A Csáktornyái 25-én tartották meg az év utolsó országos a második január közepén kezdődik. Az 
járás tőszolga bírája Csáktornya község képviselő- vásárját. Úgy a kirakó, mint az állatvásár első tanfolyamra ingyenes ellátással telve-
testületének községi pótadó torlése tárgyában hozott nagy0n s j|ány volt. Fölhajtatott körülbelül telik 10, a másodikra 15 oly kisgazda, kik
t‘eijeszli!laU°AVt Csáktornyái°járás\őszolgabÍpája 2500—800« állal, eladásra került 74-n. Kü- 20 évnél idősebbek, de 35-nél fiatalabbak.
Csáktornya község képviselőtestületének ifjabb lönösen nagy keletje volt a csikóknak, Mindkét tanfolyamra az ingyen ellátásos
Novak Ferencz községi pótadó törlése tárgyában szarvasmarha azonban igen kevés lelt eladva, tanulókon felül, saját költségükön való el
hozott határozatát törvényhatósági jóváhagyás vé- — Eljegyzés Ziegler Gusztáv alsó-hrás- tartás mellett is vétetnek fel kisgazdák kor- 
gett beterjeszti. — A perlaki járás főszolgabirája cg^nj kereskedő e hó 24-én váltott jegyei látóit számban. A tanfolyam nyelve magyar,

Csáktornyán Zmler Malvin kisasszonnyal. Js így csak olyanok vehetők fel, kik magyarul 
községeknek a marhalevelek kezelése tárgyában — Halálozás. Fájdalommal vettük hírül, jól beszélnek. Jelentkezni lehet szóval vagy 
alkotott szabályrendeleteit törvényhatósági jóvá- hogy Sustárics Dánielnek áldott lelkű neje írásban Abonyi Károly magyar királyi gazda
hagyás végett felterjeszti. — A perlaki járás fő- hosszas szenvedés után f. hó 19-én Stridón | sági szaktanár urnái Csáktornyán az állami
szolga bírája a járásához tartozó községeknek a in0gjlh|t a megboldogult földi maradványát tanítóképzővel szemben. Az első tanfolyamra
közsegélyezés inódjáró s m rv r a ® . sz,‘ nagy részvél mellett 22-én tették ölök felvettek deczember 4-én reggel pontosanhalvrendeleteit torvény hatósági jóváhagyás vegeit .. . « »
felterjeszti. — Szilágy vármegye törvényhatósági nyugalomra. A teinelesre rendkívül sokan jelenjenek meg a taoitokepző előtt. A ma
bizottságának az állami tisztviselők helyzetének jöttek össze nemcsak az elhunyt rokonai, sodik tanfolyamra felvettek majd annak ide-
javitásával egyidejűleg a vármegyei tisztviselők hanem a stridói intelligenczia közül is, kik jén értesítve lesznek, hogy mikor jöjjenek. 11
javadalmazásának az államiakéval leendő egyenlővé nhn(Jnyájan mélyen lesújtva kisérték a meg- A tanfolyam vezetősége. !
tólele tárgyában küldött átiratát a Wügyminisi- , ,d „ t végsö uljArn. A gyászszertartást .... u l i  -
tér umhoz és a mimszterelnokseghez intézett fel- ‘ w u .
irata kapcsán pártolás végett megküldi. főtisztelendő Kecskés Ferencz alesperes ve- Felelő« szerkesztő:

— Eljegyzés. Graner Szelina kisasszonyt gezte három lelkészből álló segédlettel. Te- M A R G I T A I J Ó Z S E F .
Graner Miksa helybeli tekintélyes kereskedő metés után a gyászoló közönség'az ottani
leányát f. hó 24-én eljegyezte dr. Viola templomba vonult, a hol az elhunyt közeli Kiadó és laptulajdonos:
Vilmos Csáktornyái orvos. rokona főtiszt. Kotter Márton, mura-siklósi FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.) 1



Vréme dela
1. Od rigoléranja.

Rigoléranje, tojest obračanje zemlje je 
ravno tak potrebno, kak kakvo gud drugo 
delo poljodelstva. Ona zemlja, na kojoj je 
kaj raslo bude odzgor čisto izcecana, deždj 
svega soka kojega njoj je gnoj dal nulri vu 
glibočim nese. Pri ovoj zemlji je potrebno, 
da na Ijeta ono stran, koja je puna plodi- 
vosti, tojest spodnju, gori donesemo i tak 
zemlju opet popravimo.

Pri vrtlariji pak je obračanje zemlje svi- 
kak potrebno. Sa rigolčranjem zemlju né sa
mo kaj prašnatom napravimo, da vu njoj 
korenje se lehko širi, i tak se biljine leži 
rezrasteju, ojačiju, .nego, da spodnju zemlju, 
koja jejošjaka na mesto zgornje, slabe zem
lje vu promet donesemo. Ali sa obračanjem 
i tak popravljamo zemlju, da jako pčšnatu 
sa ilovačom, a jako vezanu, tvrdu zemlju sa 
péskom zmešamo i sa gnojom ojačimo ako 
je potrebno, veliko kamenje, korenje vun spo- 
beremo grabe zjednačimo i brege doli poteg
nemo.

Rigoléranje more biti gliboko i plitvo, 
poleg toga, kakva je spodnja zemlja. Gdo 
nevaljanu hudo zemlju donese gori sa obra
čanjem a dobro pak doli zrnpče on ni kaj ne- 
popravi, nego pohujša. Vu takvim slučaju 
gori donešenu slabu zemlju je treba pogno
jit Gde je spodnja zemlja huda, ondi samo 
pomalen moramo glibleše ih né taki pri pr
vim sbračanju.

Vréme rigoléranja je jesen i zima, dok

je né jako zmržnjeno. Ako jako zmrznjenu 
zemlju rigoléramo, ooda se velike grude sa
mo na protuletje raztepeju širom, a to je né 
jako dobro zemlji, jer je onda né ravna.

Rigoléranje se vu goricah osobilo dob
rim kaže. To su i medjimurci previdli, jer 
vu najnovešim vrémenu jako tiraju ovo de
lo poljodelstva. Oni koji su se još né poče
li rigolérati, naj to čim prije naprav i j u . Ve 
je vréme toga.

Sa mukom se služi kruli.

II. Vu sadovnjaku.
Vu sadovnjaku je po bratvi zato navék 

dosta dela. Takvi posli slediju, koji su de- 
luvanjem na buduči plod. Takvi su branje 
gusenicah, rédkenje kitah, prekapanje zemlje, 
pobranje listja i sadjenje.

Nigdar je né moči tak gusenice obrati, 
kak, da je drévo golo. Onda se more vide
li svaka gnjezda gusenicah; koj dobro oko 
ima, ono i prstane spazi, koji su na mladih 
šibah, to su takaj jejci gusenicah. Fak vu 
zimi je več i zalo leži uništiti gusenice, jer 
su ove na jednim kupu, vu gnjezdi. Za po
branje gusenicih gnjezdah suje lakve škar
je, koje na kulič treba deti, i tak nam je né 
polrebno na drévo puziti.

Takaj je najbolše po doli opadnenju list
ja nepotrebne kite iz dréva zrezali, tojest 
one, koje krunu guslom činiju, ali rane je 
treba zmazati, jer ako ove odprte ostavimo 
se drévo poče prhneti.

Jako je hasnovito delo, ako se trsimo

okopati zemlju okolo dréva, né samo zato, 
da sa lem voda leži dojde vu spodnje strani, 
nego sa kopanjem dojdu gori i kajkakvi kak
ci, te se tak uništiju. Pri menjših drévah 
moremo sa jednim i gnojiti.

Doliopadjeno listje skup pobrati je zato 
dobro, jer veter ga iz pod drevja odnese a- 
ko pak ga skup poberemo, sa vrémenom 
buue izvrstni gnoj iz njega. Ali i zato je dob
ro listje pobrali, jer je listje vnogim betegom 
zrok. Betežnih drévah listje je najbolje zež- 
gati i onda pognojili sa pepelom druge dréve.

Né samo ua protuletje uego i na jesen 
se sadi drevje. Ako je jesen prilična za to, 
tojest ako zima kesno stupi nutri, jesensko 
sadjenje je svigdar bolše od protulelnog, |er 
se drevo več na jesen prime. Ali grabe je 
več prije treba nekoji tjeden skopati, kak 
sadimo. Drevo je ne smeti gliblješe posaditi, 
kak je na prvim mesto stalo. Zemlju je na 
korenje treba posipavali, da se tak svaka 
ljuknja zameši. Pri onim drevu, koje smo 
na jesen sadili, je na protuletje treba red
kih kite i né vu jesen.

— L. R. J. -

Spomenik Zrinyiev.
Vu denešnjim broju dovršimo izkaz ša

hiranje i dare poštuvanog občinstva varasa 
Preloka. Svim onim, koji su se trudili sa ša
hiranjem darah i koji su daru vali na naš 
lépi cilj, se vu ime spomenika opetovamo 
lépő zahvalujemo!

Z A B A V A
Janičino godovno.

Večina ljudih se rado vugiblu misli, t. 
j. nepromišljavaju rado nevolje i skrbi, koje 
čovieka ovde na zemlji prale. Medjutim se 
ipak najde i takovih, koji iz vlastitog nago
na nevoljnim priteku u pomoč, pak se ma- 
kar su i sami siromašni, za još siromašnije 
zauzimlju. »Ovakovi imadu milost odzgor,« 
veli jedan sveti otac.

U niekom velikem varašu bila je jed- 
na kuča u predvarašju puna malih stanov- 
nikah, koji su — kak navadno — medju 
sobom u vekivečnoj zavadi živeli, jedan je 
drugomu krpice prišivaval, Kak to več ide, 
gde su u jednoj kuči razni stanari. Samo 
jedna dievojka od dvadeset godinah je med 
njimi bila, kojoj — za čudo — nitko n i k a j 
pregovoriti nije mogel. Ista onde stanujuča 
kofa Treza je nezadovoljno rekla: »Ali toj 
»Jauici« baš nikaj nije moči pregovoriti« — 
a to ju je neizmerno srdilo, jer krpice pri- 
šivati je bila njezina meštrija — njezino 
veselje.

Janiča je bila pri jednom ondešnjem

Stanovniku na kvartiru te je cieli dan bo- 
ravila izvan kuče, jer je imala kruha skr- 
biti za svoju hromu mater i nevoljnoga bra
ta. Taj brat njezin bil je »krelin«, pak a- 
koprem več šestn.ijst godinah star, sedel je 
tromo u iednom kutu, velika glava na tan
kem vratu se je sim tam zibala te je po 
negda iz ustah pustil nekakov nerazumljivi 
glas a zabavljal se je kajkakovimi pa piri, 
treskami. perjem i canjki. Okolo se je vle
kel po četverečki i bilo je strašno tu naka- 
zu pogledati.

A u naslonjaču je sedela žena, kakovih 
petdeset godinah »tara, i ta je bila hroma, 
da nije na nogah mogla stali. Njezino lice 
je odavalo negdašnju liepotu, ali se je sada 
porušilo nad vlastitom nevoljom, a još više 
pri pogledu nevoljnog si sina. Svojimi zdra
vimi rukami je vrlo liepo znala Stikati, ali 
kad joj je pogled opal na nevolpiog sina, po 
vuru nije mogla iglom dalje raditi. Liečnici 
su rekli, da je nervozna i da bi se mogla 
izliečiti kad bi...........

Je, kad bi! — Na to se nije niti dalo 
pomisliti, pak makar bi joj suze oči izjele 
a Janiča još marljivije za kruh skrbela.

Anda si more svaki predstaviti, kakov

položaj je bil Janičin i koliko si je ona mog
la veselja u životu privuščiti. Ali ona je i- 
mala milost odzgora! U njezinom srdcu je 
bil zviranjek milosrdja, i ljubavi bližnjega. 
Ona baš nije imala strogu dužnost, jer že
na joj je bila samo mačuha a nevoljnik po- 
lubrat, anda skoro stranjski, ali ona je svo
jega pokojnoga olca u zahvalnoj dietinskoj 
uspomcni zadržala, a ovi dva nevoljnici su 
bili njegova ostavština, pak si je za dužnost 
držala iste zadržavati. Janiča je bila liepa i 
zdrava, pak je imala puno napaslih podna- 
šati, ali je ona sve misli na liepšu opravu 
i udobni j i život, kojega bi si žrtvovanjem 
svoje čistoče mogla pribaviti, junački odbila.

Gospodm Garay — niešto tmurni ali 
drugač plemeniti ledičan trgovac, u čijoj tr
govini je Janiča bila zaposlena, znal je cie- 
niti njezino dielo, te se je samo čudil, da je 
ona uviek onak dobre volje pri poslu. Druge 
njezine pajdašice su si našle svaki čas ne
kakov izgovor, da su mogle za koj dan iz 
trgovine izostati, ali Janiča nije nikada »ur- 
laub« prosila, ona je dan za dánom i neg
da preko ure na svom miestu bila. Radi to
ga su ju pajdašice više krat izsmehavale, da- 
pače su ju znale i kaj čim potvarati radi







I R 0 D A Fi O M.
— Gorkij Maxim, az oly fiatalon és 

hirtelen világhírűvé lett orosz iró, a ki min
dig magáról ir, mint modern iró mindig az 
élet mozgalmasságát rajzolja s ezekben tűk 
rozi az élet nagy problémáit, elmélkedést 
pedig alig lalálni a munkáiban — egy he
lyütt, egyik novellájában mégis szóvá teszi 
az olvasást. Azt tartja, csak olyan könyvet 
érdemes olvasni, a melyikből igen sokat 
tanulni. A mindenség rettenetesen komoly, 
léha mesék hallgatásával ölni az időt, ellene 
van a világ dolgainak s emberi kifejlődé
sünknek. Olyan könyvet olvassunk, a mely 
az élet titkát, az emberek lelkét ismerteti 
meg velünk. A legújabb nagy irók tényleg 
erre is törekszenek, Tolsztoj, Dosztojewszkij, 
Turgenyev s legfőkep Maupassant, újabban 
Gorkij az emberek és az emberi életek ki
fejlődését rajzolják. Regényt alig olvasnak, 
a művészet a lelkűkben van. Az életet a 
maguk szemével látják, sokat utaznak és 
igyekezne.k az emberiségnek a múltját is 
megérteni Az életet az idők tanúja, az élet 
mestere nélkül, a történelem nélkül nem 
lehet teljességében megérteni. Az idő elmúlt, 
a mikor a szájhagyomány vagy anekdoták i 
szállitollák ősökről utódokra a történelmet. 
Annak a kornak is vége van, a melyik 
csak a maga nemzete történelme iránt ér
deklődött. A haza sohasem fog kihalni az 
emberek szivéből, szeretete nem a hazával, 
csak a szívvel mulhatik el. L)e mégis min
denütt és mindenben az élet teljességét 
keressük, az emberi lélek kifejlődése érde
kel, Azért, ha történelmet olvasunk, az csak 
az emberiség története lehet, világtörténelem, 
mely azonban a mi hazánkat is a kellő 
helyre illeszti. Ezt teszi a Nagy Képes Világ- 
történet, melynek most jelent meg 141. 
füzete.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője j 
dr. Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki 
egyúttal e kötet Írója is. Egy-egy gazdagon 
illusztrált kötet ára díszes félbőrkötésben 
16 korona; füzetenkint is kapható (50 fillér
jével. Megjelen minden héten egy füzet 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Iro
dalmi Intézet Részvénytársaság Budapest 
Vili, Üllöi-ut 18. sz.) s minden hazai könyv
kereskedés utján, havi részletfizetésre is.

— A vérnász. Hiába állapodott meg a 
protestantismus hódítása a vallásos türelmet
lenség üszke, ha közbe el- elcsöndesült is. 
újra fel-fel lobogott, mihelyt a politika átsuhant 
az országon. Hiába sorozzák az Újkorhoz az 
ellenreformáczió korát, mégis csak Középkor ez 
az idő intézményeiben, szokásaiban, s minde
nek fölött erkölcseiben. Karddal oldalukon jár
lak e kor férfiai, méregüveggel a hölgyek. S a 
trónon és trón körül azok az alakok ültek, a 
kiknek neve Medici Katalin, Henrik navarrai 
herczeg, Guise Henrik. A vallásos szenvedély át
nyúlt a politikai térre, a politikai indulat fel- 
gy uj togatta a val lásos érzést, a fegy v eres ármány 
benyomult a templomba, a mise és a nász ün
nepi jelenetei közé. És a vérnász után követke
zett az irtózatos Szent-Bertalan éj s Fáris ut- 
czáit és királyi palotája udvarait, tereit a huge
nották vére lesiette pirosra.

Ennek a csodálatos, színeire festői, erköl
csében középkori, nyers és vad kornak a moz
galmas történetét találni a Nagy Képes Világ- 
történet 140 füzetében.

|  Bárminemű J |
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I gyorsan készíttetik j
1 Fischel Fülöp (Strausz Sándor) |
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608 sz. 1901

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-cz 102 §-a értelmében ezennel 
közhíré leszi, hogy a Perlaki kir. járásbíró
ság 1901 évi V. 264/1 323/1 sz. végzése 
következtében Dr. Wollák Adolf alsó-lendvai 
ügyvéd által képviselt Alsó-Lendva vidéki ta
karékpénztár r.-t. javára Sántek Antal és l 
novákoveczi lakosok ellen 515 és 558 kor 
sjár. erejéig 1901. évi szept. 10-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján le és 
fölül foglalt éá 2490 kor. becsült következő 
ingóságok u. m .: 3 pajta. 4 sertés ól, 2 ku- 
koricza kas, 3 ló, 1 tehén, kukoricza, szal
ma és 3 sertés nyilvános árverésen eladal- 

i nsk.
Mely árverésnak a perlaki kir. járásbí

róság 1901 évi V. 264/3 sz. végzése folytán 
515 és 558 kor. tőkekövetelés ennek és pe- 

jdig 514 k. után 1901. junius 18-tól 558 k. 
után 1901. évi julius hó 2 napjától járó 6% 
kamatai, */*% váltó dij és eddig összesen 
128 kor. 15 fill-ben biróilag már megállpi- 
lőtt költségek erejéig a helyszínén Nováko- 

j vecz községben leendő eszközlésére

1901 évi deczember hó 6-ik napjanak d. e. 10 órája
határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
I -ez. 107. és 108. §-a értelmében készpénz
fizetés melleit, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezndő ingóságo
kat mások is le és felül foglaltatták, és azok
ra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés az 1881. évi LX. t.-cz. 120 §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Perlak 1901. nov. hó 20 napján.

N é m e t h
I kir. bírósági kiküldött.

Szöl őol t ványok
szokványminoséflben.

A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtisztán, 
teljes jótállással

— Élőkerités. —
Gleditschia csemeték é* magvak

U rad a lm ak n ak , községeknek három évi 
tö rlesztésre  is ada tik .

Óriás tövisű, itten gyorsan fejlődő növénynövény. Hz az egyedüli, 
melyből oly örökös kerité* nevelhető pár év alatt, rendkívül c se 
Mlv kiinliixsni. Hifi\ imi 11•• 111ii■ >.'\ ember, de semmiféle illet még 
az aprö nyíllak sem hatolhatnak át. M inden re nd elésh ez 
ra jz o k k a l e llá to tt ü lte tési és k e z e lé s i u ta s ítá s  m e l
lé k e lte tik . Ezer csemete elég 200 méterre. — Ara (i fi i. 
ninncomotólf Óriási jövedelmet biztosító voltánál 
UlUuOullluluái fogva, ennek tenyésztése számos gaz

daságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt. 
Színes fénynyomatu fő á rjeg y zé k  ing ye n és b érm entve 
küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az á r je g y 
zésen kiyill még egy olyan könyvet kap ezzel, ki azt czi- 
mére ingyen és bérmentve küldeni kéri, mely nincsen az 
a ház, vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ne 
fordítanák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy szegény 
családnál egyaránt. így még azoknak is igen érdekében 
áll kik  re n d eln i se m m it nem  a k a rn a k , mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenki

nek nagy szolgálatot tesznek. Gzim:
„ É rm e ilé k i e lső  sz ő lő o ltv á n y -te le p " . Nagy Gábor, 
679 6 —20 N a g y-K á g ya , u. p. S z é k e ly h id .

< A H  A H & H A H g b H  A H & H  A H  A !
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I FISCHEL FÜLÓP (STRAÜSZ SÁNDOR)
| könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n
|  a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van telszereive.
1 Elvállal minden néven nevezendő
é

könyvnyom dái m unkákat,
I

1 1. ni. névjegyek, levélfejek, megli ivók, eljegyzési-, esketési- és gyászjelentéseket, 
j| számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röpiratokat,
1 műveket stb. stb.

bármely nyelven és kivitelben

I  > a legjutányosabb árak mellett.
■ ■ .........
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Nyomatott FisrhH Milöp íStrnnsz SínHor) ívorssaj tóján Csáktornyán

Csak RÉTHY-féléi fogad
junk el!

A valódi Réthy-féle pem etefü-czu- 
korka csak a készítőnél vagy 
. az alábbi gyógyszertárban  

kapható:
=  Csáktornyán: z z  

P E T  H Ő J E N Ő
=  g y ó g y s z e r t á r á b a n .  =
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Magyarország legrégibb Cognac-gyára.

jVíagyar-franczia cogttac-gyár

jiüarty JJ. és Társai
Világos.

( A l a p i t t a t o t t  1 8 8 3 - b a n . )
Ajánlja tiszta

b o r p á r l a t a i t .
Kizárólagos raktár Csáktornya részére

TODOR R. fűszer- és csemegeözletében
C s á k t o r n y á n .

Egyetlen gőzerőre berendezett cognac-gyár. 5 6 0 1 1 - 1 2
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