


a perlaki főszolgabíró mellé osztotta be. 
A tapolczai második s a pacsai és nagy- 
kanizsai szolgabirák beosztását az alispán 
ujabbP. előterjesztéséig függőben hagyta.

—  Meghívó. A zalavármegyei 1848/9-es 
honvéd-egylet évi közgyűlését 1902-ik évi 
január hó 12-én délután yf8 órakor Zala- 
Egerszegen a gazdasági egyesületnek helyi
ségében tartja meg, melyre a zalamegyei 
1848/9-es igazolt honvédeket meghívja az 
elnökség.

.— Eljegyzés. I)r. Hídvégi Miksa Csák
tornyái ügyvéd f. hó 1-én váltott jegyet 
Budapestről Schwarz Hetén kisasszonnyal.

—  Hírlapi statisztika. Lapunk a mull 
évben fejezte be fennállásának 18-ik évét. 
A mull év folyamán a »Muraköz« magyar 
részében megjelent 180 czikk, 21 elbeszélés 
és 21 vers; a horvát részben pedig 101 
czikk, 69 elbeszélés és 4- vers.

—  Ösztöndíj. A kereskedelemügyi mi
niszter Horváth Mihály és Sztrahunya János 
Csáktornyái iparos-tanonczoknak. kik jelenleg 
az ungvári agyagipari-szakiskolában íolylatják 
tanulmányaikat egyenkint 2 20—220 korona 
évi ösztöndíjat adományozott. Felhívjuk ipa

rain k  figyelmét a magas minisztériumnak 
•en nagylelkű támogatására, a melylyel elő- 
pteni iparkodik, hogy hazánk ezen fontos 
irágál minél tökéletesebben sajátítsák el 
)n ifjú iparosok, kik jövő kereseti forrá
st az agyagipar kultiválása terén lógják

rerezni.
A nöegylet köréből A helybeli jó- 
ilu keresztény nőegylet múlt év de- 
hó 29-én Tóth Lajosné alel nők el- 
•latt választmányi ülést tartott. Az 
'folyólag az egylet 1901. évi szám

felülvizsgálására Tóth Lajosné és 
György né tagok küldettek ki. Az 

Jes közgyűlés megtartásának napjául 
évi január hó 19. tűzetett ki.

— Választmányi Ülés. A Csáktornyái 
.véntes tüzolló-egyesület elnökségi választ

mánya múlt év deczeinber hó 28-án Nuzsy 
Mátyás elnöklete alatt választmányi ülést 
tartott. Az ülésnek főbb tárgyai a következők 
voltak: 1. Elnök bejelenti Matanovics Péter 
az egylet tiszteletbeli szertárnokának elhuny
tál A választmány sajnálattal vette tudomá
sul volt szertárnokának elhalálozását, s te
kintettel az egylet kebeleben hosszú éveken 
keresztül kifejtett tevékenységére, emlékét 
jegyzőkönyvbe iktatja, s egyúttal a családhoz 
részvétiratol intéz. 2 Az évi rendes köz
gyűlés megtartásának idejéül 1902. év ja 
nuár hó 12-én délután 8 órára tűzetett ki
8. A leltár felvételére, a mull évi számadások 
és a segélyalap átvizsgálására hét tag kikül
dése. 4. Az évi rendes közgyűlés tárgy- 
sorozatának megállapítása. 5. A választmány 
a vármegyei tűzoltó-szövetség kiküldöttjei 
által múlt év szeptember hó 22-én, az 
egylet felülvizsgálása alkalmávól felvett 
jegyzőkönyvét tudomásul vette. Ezzel kap
csolatban Alszeghy Alajos tiszteletbeli jegyző 
indítványára a választmány elhatározza, 
hogy megkeresi az alispáni hivatalt, valamint 
a megyei tűzoltó-szövetség elnökségét, hogy 
a tüzrendészeti szabályok akként módosít
tassanak, miszerint jövőben oly helyeken, 
a hol rendes önkéntes tűzoltó-egyesület 
már létezik, ott a községi tűzoltóság szerve
zése mellőztessék. 6 A tánczvigalom meg
tartásának idejéül a választmány 1902. év 
január hó 25. napját ajánlja a közgyűlés
nek. 7. Morandiui Bálint, mint a tűzoltó 
zenekar parancsnoka azon kérelemmel for
dul a választmányhoz, hogy tekintettel a 
zenekar fenntartásának nehézségeire, nyújtson

az egylet némi pénzbeli segélyt, hogy az to
vábbra is fennállhasson. A választmány 
hosszabb eszmecsere után elhatározza, hogy 
a január hó 25-iki tánczvigalom tiszta jö 
vedelmét a zenekar segélyezésre fordítja. 8. 
A régi tűzoltói zubbonyok — parancsnok 
indítványára — eladatnak, s a befolyt pénzen 
uj öltözetek szereztetnek be. Végül Alszeghy 
Alajos indítványára kimondja a választmány, 
miszerint megbizatik a számvizsgáló bizott
ság, hogy a legközelebbi választmányi ülésen 
tegyen jelentést arról, hogy mennyi az évi 
rendes bevétel és kiadás? Egyúttal felhivatik 
a pénztáros, hogy a tagsági dijakat évközben 
szedje be.

—  Eljegyzés. Kollin Vilmos csantavéri 
állatorvos f. hó 1-én eljegyezte Sonnenberg 
Blanka kisasszonyt.

—  Tánczmulatság A szoboticzai ön
kéntes tűzoltó-egylet f. hó 5-én Vugrinecz 
Lukács vendéglőjében tánczmulatságot rendez. 
Belépti dij személyenként 50 fillér. Tűzoltók 
egyenruhában belépti dijat nem fizetnek.

—  Népesedési mozgalom. Csáktornya 
nagyközség anyakönyvi kerületében a múlt 
190l-ik évben 142 születés, 119 halálozás 
és 80 házasságkötés történt. A Csáktornya- 
Vidéki (Külfára) anyakönyvi kerületben pedig 
197 születés, 158 halálozás és 44 házasság- 
kötés jegzeztetett be.

— Betlehemi pásztorjátékRácz-Kanizsán. 
Tihanyi Lajos állami vezető-tanitó a lefolyt 
karácsonyi ünnepekre, az ismétlő tanulókat 
szép betlehemi pásztorjátékra betanította. 
E tekintetben első itt, és magasztos tény
kedés, a midőn a gyermekek egy szép, a 
mai kor Ízlésének megfelelő templommal, a 
helységeket és Stridót is bejárták. Elismerésre 
méltó a kezdeményezés a vallásos érzés 
terjesztésének szempontjából, de azért is, 
mert a szegény tanulók pár hatost gyűjtöt
tek össze tanszerekre és könyvekre.

Felhívás. Csáktornya község azon 
adózói, kik lll-ad és IV-ed osztályú kereseti 
adót fizetnek, hogy vallomási iveiket a lll-ad 
osztályú kereseti adóra vonatkozólag f. évi 
január hó 20-ig a IV oszt. kér adóra vo
natkozólag pedig január hó 25-ig; kik tőke
kamat adót fizetnek, vallomási iveiket f év 
január 15-ig, a föld- és házbirloknak álta
lános jövedelmi pótadóiából levonandó kamat 
és élet-járadék tartozási, vallomási iveiket 
pedig f. év január hó 81-ig saját érdekük
ben a község adóügyi jegyzőjénél adják be. 
Az elöljáróság.

Felhívás a gazdasági tudósítókhoz.
A földmivelésügyi miniszter az összes gazda
sági tudósítókhoz a következő felhívást in
tézte: Szíveskedjék mielőbb bejelenteni, hogy 
tudósítói kerületében van-e, hol és kinél 
(posta- és vasútállomás megjelölésével) szá- 
lastakarmánynemüekben és szalmában fö
lösleg és mennyire tehető ezen (ölösleg 
métermázsákban? A szálastakai mánynemüek 
és szalma minőségének megjelölésével az il
lető vidéken fizetett átlagos árak is bejelen- 
tendők.

—  Meglepő eredmény Ueczember hó 
24-én a perlaki I). K E. ovoda jegyzője 
által meghívást kaptam, hogy ugyanaz nap 
délután 7 ,5  órakor az óvodában rendezendő 
ünnepélyre menjek el. Láttam több ily ün
nepélyt. Kiváncsi voltam tehát, mint a nép
nevelésnek szerény napszámosa ez ünne
pélyen is részt venni, illetve megjelenni. 
Tapasztalatot akartam szerezni, mit tudnak 
a horvát ajkú kis nebulók. Alig vártam a 
kijelölt időt. Elmentem Amint beléptem a 
terembe, meg volt tömve hallgatókkal. Az 
ünnepély kezdetét vette. A kicsinyek elő

adlak a karácsonyi ünnepek alkalmával elő 
adni szokott játékot. A gyermekek tiszta 
magyaros beszéde, társalgása és éneke any- 
nyira meglepő volt, miként a jelenlevők 
teljes megelégedéssel távoztak és arczukról 
lehetett leolvasni azon örömöt, melyet Gróf 
Gizella óvónő a kisdedekkel előidézett. 
A hol ily óvónők kezébe van letéve a ma
gyarosítás kezdete, ott méltán el lehet mon
dani, hogy azon nehéz leiadat, melyet a 
magyarosítás terén el kell érnünk, meg lesz 
oldva. Adjon az Isten hazánknak sok ily 
óvónőt.

—  Tánczmulatság. KalchbrennerFerencz 
vendéglőjében Stridón f. hó 17-én táncz
mulatság rendeztetik. Belépti dij személyen
ként 50 fillér, családjegy 1 korona.

—  Helyreigazítás. A következő so
rokat vettük : Múlt hó 29-én becses lapjában 
»Jókedvű lövöldöző« czim alatt megjelent köz
leményre helyreigazításul kérem szíveskedjék 
a következő igaz tényállási közölni Mull hó
14-én ludbregi vásárból visszatérve »Ottók« 
községben megvacsoráltunk az egyik utszéli 
vendéglőben. A midőn útnak indultunk haza
felé, a társamnak mondám, jó  volna a 
nálam levő forgó pisztolyt, a melyet el sem 
zártam, a földre sütni biztonság szempont
jából, hogy baleset ne történjék, mivel egy 
kissé boros voltam. Ezzel a csövet a föld 
felé irányítva lőttem, egész nyugodtan, azon
ban alig haladtunk 10 lépést előre, már is 
a másik szemközt levő vendéglő tulajdonos 
kifutott és azt mondotta, hogy a golyó, mely
nek már 50 lépésre semmi hatása nem 
volt, az ablaktáblál betörve a földre esett. 
Harmadnapra a perlaki csendőr-őrsvezető 
hivatalosan megjelent kikutatni, hogy ki volt 
a lövő, a midőn is én nyíltan kijelentettem 
a fent említett esetei: egyben magam a 
forgó pisztolyt átadtam. Kérem a tekintetes 
szerkesztőséget a fenti esetből kifolyólag ezen 
soraim közzétételére és a múlt közlemény 
megczáfolására. Maradok alázatos szolgája 
Gold Ferencz, Csáktornyái lakos.

—  Károsodás. Mull hó 20-án virradóra 
Singer Vilmos bécsi lakosnak Szelencze köz
ség határában levő köolajbánya-telepén al
kalmazott viliamvilágitási vezeték sodronyát 
ismeretlen tettes elvágta és több vasdarabbal 
együtt egy fúrt lyukba dobta, ezzel a fenti 
czégnek mintegy 620 korona értékű kárt 
okozott A csendőrség a nyomozást meg
ejtvén, kiderült, hogy a kárt Okó János 
galicziai illetőségű s a szelenczei bányatele
pen alkalmazott furómester okozta. Okó 
másnap a királyi járásbíróságnak átadatott.

—  Tehénlopás. Múlt hó 20-án a kora 
reggeli órákban Tomasics Mátyás pusztafai 
lakos kárára zárallan istállójából egy darab 
5 éves tehén 120 korona értékben ismeret
len tettesek állal ellopatott. A muraszerda
helyi csendőrségnek azonban sikerült a tolva
jokat Farsang Irma baksai, Vurusics Antal 
szentilonai és Varasánecz Ferencz tüskeszeri 
lakosok személyében elfogni, kik tettüket 
beismerve, a bünjelvény biztosítása mellett 
deczember hó 22-én átadattak a helybeli 
királyi járásbíróságnak.

Általánosan tudott dolog, hogy minden
nemű köhögés és tüdőbajnál kiváló jóhatásu a 
csukamájolaj, melyet az orvosi kar különösen 
azóta lendeli, a mióta Zoltán Béla budapesti 
gyógyszerész a minden gyógyszertárban kapható 
teljesen szag és iznélküli Zoliin féle csukamájola
jat forgalomba hozta.

—  Anyakönyvi hírek. Csáktornya nagy
község anyakönyvi kerületében a múlt év 
deczember havában a következő bejegyzések 
történtek: Születtek: Spolárics Hál földműves-



Borbála. Bisztrovics Elek fazekas-mester: 
Borbála. Mikácz János földműves: János. 
Mikácz Anna házi cseléd: Miklós. Matacsits 
József dsidás őrmester: János. Zuzel Elek 
íazekas-mester: Ferencz. Bakacs Juliánná 
házi cseléd: Miklós. Grubics Mária házi 
cseléd: István. Sárközi Antal zenész: Ilonka. 
Kovács Emil uradalmi ispán : Erzsébet 
Rusnok Éva házi cseléd: Etelka Lehkecz 
Lukács földműves: Éva. Torday János nép
tanító: Erzsébet. — Halálozások: Mikácz 
Miklós, 1 napos: veleszületett gyengeség. 
Schlesinger Józsefné született Pulay Júlia, 
magánzónő, 82 év es: aggkori végkimerülés. 
Scheiber Olga, 1 hónapos: veleszületett gyen
geség. Bakacs Miklós, 12 napos: veleszüle
tett gyengeség Bob Károly, 2 hónapos: 
lüdölob. Petz Bozália, 20 hónapos: agy- 
hártyalob. Vláh Mari, o hónapos: tüdővész. 
Simonics Borbála, koldus, 72 éves: aggkori 
végkimerülés. Matanovics Péter uradalmi 
lakatos, 69 éves: agyhüdés. Podvezánecz 
István, földműves, 16 éves: bélcsavarodás. 
Leszkovári János, koldus, 62 éves: lüdúvész. 
Pintárics Balázs, magánzó, 83 éves: aggkon 
végkimerülés. Zebecz Mária, 9 hónapos: 
tüdőgümőkór — Házasságot kötöttek : 
Eppinger Lajos kereskedö(Mihovlyánj— Kreulz 
Czecziliáv al.

Szépség verseny. Magyarország a női 
szépség hazája. Sehol annyi szép asszony mint 
hazánkban. Igazi rózsaszüret lesz tehát a Magyar 
Szalon szépség-versenye, melyei külföldi lapok 
mintájára rendez, bemutatván a szépek legszebbjeit. 
A Magyar Szalon szerkesztősége felhívja ez utón 
Magyarország összes szépségeit, hogy arezképeiket 
a Magyar Szalonnak beküldjék. Ezt az arezképet a 
Magyar Szalon közölni fogja és maga a közönség 
fogja szavazás utján a dijat oda szavazni. A díj 
a nyertes szépségnek egy elsőrangú művész által 
megfestett képe. A( legszebbnek talált öl kép több 
külföldi lapban is m< g fog jelenni. Az arczképek 
1902. márczins 1-ig küldendők a Magyar Szalon 
szerkesztőségébe (Budapest, Vili., Kerepesi-ut 26). 
A pályázat részletes feltételeit a Magyar Szalon 
most megjelenő januári füzete közli. A Magyar 
Szalon előfizetési ára félévre 0» korona.

—  Horváth István borbély lapunk mai 
számában levő hirdetésére felhívjuk becses 
olvasóink figyelmét.

— Perlakról Írják a következőket: 
Naponként olvassuk, hogy egyesületek ala
kulnak a szegények segélyezése iránt. Ilyen 
egyesületek csakis nagy városokban létez
hetnek, kisebb helyiségekben pedig vagy 
egyáltalán nem, vagy ha igen. úgy azok 
száma igen ritka. De szegények nemcsak 
városokban, hanem kisebb helységekben is 
léteznek. Ezt mi tanítók nagyon sokszor ta
pasztaljuk, midőn látjuk, hogy tanítványaink
nak nagy része majdnem ruha nélkül jó az 
iskolába. Azt hiszem ebből látható, hogy a 
tanítónak oda kell törekednie, találjon al
kalmat a gyűjtésre. Ezt Tóth Sándor perlaki 
állami iskolai igazgató megtette. Fáradságot 
nem ismerő buzgalommal fogott már évek 
előtt a fillérek gyűjtéséhez és mi lelt az 
eredmény? Az, hogy e tanévben is 96 ta
nuló részesült részint uj, részint fejelt csiz
mában. De ezen fillérek gyűjtése néha arcz- 
pirulással van összekötve, hogy miért, ezt 
azt hiszem mindnyájan tudjuk Vogrincsics 
Nándor perlaki állami tanító elhatározta, 
hogy pásztorjátékot rendez, kiválasztott több 
ügyesebb tanulót és hosszas tanulás után 
deczember hó 21-én az olvasókör nagy ter
mében előadatta. A szépen előadott játék 
annyira sikerült, hogy másnap újból elját
szották. Az eredmény tehát teljes, úgy 
Vogrincsics Nándor állami tanító személyére, 
valamint a szegény tanulókra is. A tiszta 
bevétel 72 korona. Fogadják a nemeslelkü 
felülfizetők a szegény tanulók nevében, kik-

|nek a nyomor könnyeit letörölték a leg- 
i mélyebb köszönetét Vogrincsics Nándor áll. 
lanitó példája hasson át több lelkes tanítót. 
Adja isten, hogy úgy legyen!

— Lótenyészkerületek. Vármegyénk gaz
dasági egyesülete legutóbbi ülésén döntött a 
tenyésakerületek rendezése felöl: hidegvérű 
és lél vérten yészetet javasol s ezek zónáit a 
mégye területen megjelölte.

Az almamoly ellen való védekezés. 
Almatermésüiiknek egyik legnagyobb ellen
sége az almamoly, mely az almának elfér- 
gesedését és hullását okozza. Mivel az alma
moly egyre nagyobb pusztítást tesz, Darányi 
tötdmivelési miniszter megbízta a rovartani 
állomást, iiogy az almamoly ellen való vé
dekezésről alapos és praktikus útmutatást 
készítsen. Mindenkinek ingyen megküldik a 
népszerű útmutatást, u kik a löldnuvelés- 
ügyi minisztériumban az országos gyümül- 
csészeli biztostól, akár a rovartani állomás
tól egy levelező lapon kelik.

Hirdetmény Cákhnnya nagyközség hus- 
vizsgálatáról. Koz vágóhídi szabályok. Vágalás ideje 
hétköznapokon : április I - töl szeptember 30-ig 
délután 3 (> óráig, október 1-től márczius 31-ig
délután I 4 óráig. Vasár- és ünnepnapokon dél
előtt 10 12 óráig. (Kivételt csakis kényszervágási
ok és a járási magyar királyi állatorvos mint 
vágóbiztos engedélye képezhet). Vágatás csakis 
marhalevéllel 1K8S. VII. I -ez. 40.000 sz végre
hajtási rendeletének Hí. §-a) és névre szóié), dá
tummal ellátott vágatási bárczával eszközölhető. 

| A levágott állatok busa és szervei c sak a megej
tett vizsgálatot igazoló lebélyegzés után vihetők el 
a közvágóhidról. A közvágóhídon szigorúan tilos: 
I. Idegeneknek és Is éven aluli egyéneknek a 
közvágóhídon való tartózkodása, 2. dohányzás, 3. 
vágóbárezák kikölcsönzése, í. az állatok kínzása, 
f>. ebeknek a közvágóhidra hozatala. Sertés vágatási 
szabályok Sertések a vágóhídon kívül vághatok 
és pedig a nyári hónapokban délután f> S óráig, 
a téli hónapokban reggeli 7 10 óráig. A rend
szeresen sertésvágat issal foglalkozó mészárosoknál 
a sertésvizsgáló vágóbiztos naponta a vágatási 
évrákban mejelenni tartozik. Koresmárosok a ser 
lések vágatásál. legalább ti órával előbb a sertés- 
vizsgáló vágúbizlosnál bejelenteni tartoznak. A le
vágott sertések csakis a vizsgálatot igazoló lebé
lyegzés után árusíthatók el. A sertésvizsgáló vágó
biztos szakvéleményét vitás esetben a járási ni 
királyi állatorvos bírálja el. A közvágóhíd és lius- 
szemle eme szabályai ellen vétők az ISSS. VII. 
t.-cz. lí §-áha ütköző kihágás miatt, a büntetések 
meghálál ozásáról széliéi lói íj alapján az illetékes 
közigazgatási hatéiság által egy hónapig terjedhető 
elzárással és 200 korona pénzbüntetéssel lógnak 
fenyittetni. Sertés vágatási biztos: Megla István. 
I'ennli rendelkezések 1902. évi január hó 1-én 
lépnek éleibe. Csáktornya, 1901. évi deczember hó. 
IVtries Ignácz. községbiró.

Pisztráng-tenyésztés. A hegyvidéki 
patakoknak pisztrángokkal való henépesité- 
sére Darányi Ignácz löldmivclésügyi miniszter 
széleskörű intézkedéseket tétetett s minden 
hegyvidéken állami küllő telepek berende
zésére utasította a halászati felügyelőséget. 
Ugyancsak ez oszlálylyal megiratta a pisz
tráng-tenyésztésre vonatkozó tudnivalókat s 
az alkalmas, a kérdési népszerűén ismertető 
kiadványt ingyen osztatja szél Felhívjuk az 

|érdekelteket erre a kis munkára, mely a 
1 pisztrángtenyésztést az ikra szerzése és köl 
| telesétől egész a kihalászásig ismerteti. Nél
küle alig lehet el egy haltenyésztő is. Elég 
egy levelezőlapon a löldmivelésügyi minisz- 

| tóriumhoz intézett kérelem s a müvecskét 
ingyen megküldik az érdeklődőknek. Mura
köz hegyi patakjai alkalmasak a pisztráng 

•nyésztésre. A múltban tenyésztettek is 
elegei. Ajánljuk tehát az illetőknek a figyel
mébe a p i sz l rá ngte n y észt és behozatalát, mely 
a felső muraközieknek egyik jövedelmi for
rásául szolgálhatna.

Spanyolország mindig a romantika h a
zája volt. Már a rómaiak előtt meseországnak tűnt 
fel a dúsgazdag Hispánia. Később a mórok em

beri kéz munkájával is feldíszítették jv .'magas 
begyek, kék folyók gyönyörű országát. Csodálatos,
álomszerű, pilléres, oszlopos, színes, dúsgazdag 
épületekkel rakták tele a gyönyörű lejtőket, óriási 
oszlopsorokkal, melyek fején a Korán ar^yos. 
szent betűi csillogtak, melyek mindegyike a drága
kövek valóságos ligete volt. Itt van az Alhainbrá- 
hun a 12 stilizált oroszlán mesés kútja, melyek
nek fejére örökösen buli a kristálycsüppekké tört 
viz és eszünkbe jut az északi költő szonettje; 
mikor a forrás a romok közül odasóhajt a néző
höz, hogy

Csalárdnak mondják a futó habot
Hová lett rang, hir, szerelem, dicsőség
Lám, minden eltűnt és én itt vagyok.

A sötét, tarka ablakos folyosókon a múltak árnyai 
suhognak s a szél elsóhajt az ablak üvegén és 
végigsuhog uz oszlopsotok közt, hol az utolsó 
Abencerages vére festette pirosra a padló fehér 
máványkíx zkáját. És azután egy kihalt világ rom
jain elmúlt idők horulatáhól megint végigragyog 
az arany napsugár. Spanyolország hegyonnain, 
újra csodálatos, kőcsipkéből épült, fehér paloták 
a spanyol renaissance kővirágos csodái támadnak 
a pineák és cziprusok árnyán. A spanyol hatalom 
meghódítja a szomszédokat, azután elnyúl Ameri
kába is, hogy azután egy dicsőséges fellobbanással 
hamvába roskadjon és egy gyennekkirály kezén 
tengődjék az egykori világbirodalom. Erről az or
szágról szól a Nagy Képes Világtörténet 135. füzete.

Stuart Mária. Annak a nagy tragédiának, 
mely 300 esztendővel ezelőtt a brill félszigeten 
játszódott le és azóta ezerszer ismétlődött, költői 
müvekben és színpadokon, döntő okmánya most 
megjelent. Kélivnyi pergament lap ez, kelt Green- 
vicliben, I$ti7. év február hó 1-én. Kacskaringós, 
középkori hetükkel ez a szó van alatta: Klisabeth. 
Ezt a szót az a kéz irta, a melyről egy festő 
hazánkfia, Lietzenmayer Sándor annyi skizzet csi
nált, inig ki tudta fejezni azt, a mit itt a kéznek 
is beszélni kell, a gyűlöletet, az önvádat, politik? 
kényszert, a fanatizmust, az alsörendü asszon 
ságot, mindazt, a minek akkor ebben a kéz*

1 reszketnie kellett és ebből a kézből kinőtt - 
Erzsébet királynő, a mint aláírja Stuart' 
halálos Ítéletét. És legördült a liliom karci 
szép asszony feje, a ki szép volt és eröszat 
bűnös, »le bűnében is mindig nőies, a ki o l y x 
egészen, nagyon asszony volt. A ki Ízlelgette . 
szerelem kelyhét, a kinek szivét megejtették a 
tavaszok újra, meg újra és a ki mégis mindig 
leányos maradt, mint a virág még akkor is fehér, 
akkor is virág, a mikor a szél az ut porában 
hempergeli. Ezt a nagy küvetkezésü halálos 
ítéletet hű hasonmásban adja Magyarországon 
először a Nagy Képes Világtörténet 137. füzete.
A 12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a 
kötet írója is. Egy-egy kötet ára díszes félbőr
kötésben Ili korona; füzetenkint is kapható 60 fil
lérjével. Megjelen minden héten egy füzet. —  
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek irodalmi 
Int. Rt Budapest, Vili. kér., Üllői-ut 18. szám) s 
Eischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvkereskedésében 
Csáktornyán.

A Horgony Pain-Expellcr igazi népszerű háziszerré
lett, mely számos családbau már több mint 32 év óta 
mindig készletben van. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, 
köszvény, csuznál stb.-nél a Horgony Pain-Expellerrel való 
bedörzsőlések mindig fájdalomcsillapító hatást idéttek elő, 
sőt járványkórnál, tn'nő a kolera és hányóhas-folyás, az 
altestnek Pain-Kxpellerrel való bedörzsölése mindig igen 
hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel 
használtatott az influenza ellen is és HO f., 1 k. 40 f. és
2 kr. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásár
lás alkalmával mindig határozottan : »Riehter-féle Hörgőn y - 
Pain-Expellert* vagy »Richter-féle Horgony-LinimenU-et 
tessék kérni és a »Horgony« véd,egyre ügyelni kelL

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)



Vu Čakovcu 1902. 5-ga januara Broj. 1.X IX . tečaj

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
k nji žara T is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poSiljau.

MEDIIMURJE
na horvatskom i magjarekom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi svaki tijeden je d e n k ra t i to: vu svaku nedelju.

Predpiatna cena je:

Na celo leto . . .  H kor 

Na pol lela . . .  4 kor.

Na četveri leta . . 2 kor

Pojedini l>roj: koštaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Mura.
Več sam jedenkrat pisal od Mure. On- 

da sam povedal sa kratkimi rečmi, kuliko 
kvara ciéla Mura pri onih občinah, koje su 
okolo Sv. Martina.

Sada opet kanim pisati od nje. Zaba- 
dav je, mira mi neda ona čut. koju imam, 
kada vidim one ljude, koje je ova voda na 
nikaj déla, kad je vidim sa zdvojnim obra
zom, pitajuč me, jeli bude došla pomoč.

Svigdar njim obečam. Obečam njim, jer 
znam, da oni, koji vodiju posle ovoga or- 
saga, budu se jedenkrat smilovali i onim si
romakom, kojim je Mura vzela blaženstvo.

Samo, da bi čim prije došla pbmoč. Jer 
ako zakesni, onda vnogo več nebude po- 
nogla

.............Vnogokrat se šečem kraj Mure.
o ljubim narav, ova me vleče sim. Tu

> vnogo vidim. Né samo lépi kip, koj 
pred očmi razprestre, nego i onu ja- 
rave, koju tu morem videti své mi 
ima Višnjemu zdigne, te čutim, da 
te svi oni, koji na svétu živiju, jako- 

iiali prama njemu.............
jakost, koja pod jednom kopa, koja pod 

.nom zidje, evo pri Muri se more videti, 
.e smili se ničemo Evo pred menőm leži

Z A B A V A

Vu potreboči pomoč.
Jedno dogodjenje budem ovde napre 

postavil, iz kojega iz ledne strani imamo si 
zapamtiti amerikansku pobožnost z-druge pa- 
ko strani da vidimo, s kak velikom zahval- 
nostjum moramo biti prama dragomu Bogu, 
koj je  kerščanskoj katoličanskoj cirkvi tú
liké radosti pribavil

Mesens Domonkos minorita pater bil 
je  plebanuš vu Kastrovill selu, vu Mexiki. 
Kad je svetu mešu izvršil, sede se doli, da 
svojega navaduoga tak zvanoga breviáriuma 
prečteje, spazi jednog, s velikom šilom na- 
konju sedečega i k njemu dojdučega gospona.

—  »No ov mora imati jako silnoga pos
la« — misli vu sebi plebanuš, pa k obloku 
stupi. Konj je baš lam postal, a ovaj gos- 
podin vu sedlo slupi. pak kad spazi pleba- 
nuša ovak veli.

»Velečastni gospodin plebanuš, moja tu- 
varušica je na smrt betežna naj se paščiju 
prosim, ar drugač kesno dojdemo.«

Na obrazu mu je bilo videti veliku bri
gu i žalost. Do isto moglo mu je biti jako 
dobra žena . .

»Nek se samo paščiju, kak je  naj bo
lje moguče, ništ ni zato, ako i konj odne- 
mogne, ja njim drugoga dam na mesto samo 
da moja draga tuvarušica bez svetib%šakra- 
mentov nepremine iz ovoga sveta «

Ov gospon bil je jeden jako Boga bo-

ruševina, negda je  hiža bila jednoga gazde 
a sada? . . . sada nje je pol več u Muri, a 
pol gori stoji. Iz ove polovice svaki dan curi 
nutri vu vodu nekaj, té za nekoje vréme 
nje nikaj nebude.

Oh kakov lo kip . . . . Čovek, koj ple
menito more misliti, sigurno se bude raz- 
tužil nad tém. Te ako čuje zdvojno javka
nje nevoljnih, sigurno bude znal za kaj je
to. —

i Fak ja  svigdar obečam ovim siroma
kom, da bude došlo i za nje bolše vréme.

Da bi harem došlo čim prije.

L ............ ts.

Vapno, kakti povekšitelj ploda.
Poznato je, da vapno vu velikoj meri po- 

včkšava plod Ali i to je poznato, da zem- 
Iju izceca i jako mu svedoči na deluvanje! 
ono prirečje, koje su starci pred létmi rekli, 
da »vapneni gnoj bogatimi čini otce. ali za 
bogce sine,« jer od redovitog hasnuvanja 
vapna se je nekoje leto povekšaval plod, ali 
onda, akoprem se je zemlja uvek redovilo 
gnojila i obdelavala. je plod pod jednim menj- 
ši bil: oteč je dober plod imel, a na sina je 
izcecana zemlja ostala.

Vu onim vremenu je  to prirečje imalo 
praviru, jer onda smo još né poznali ona 
sredstva, koja moreju preprečiti izcecanje 
zemlje, né su znali, nikaj od onih materia
lov, bez kojih zemlja nemre bili i mislili su. 
da biljina sama od sebe iz svoje jakosti dé
la plod.

Samo potlam se je zeznalo, da nekoji 
materiali fosfor, kali, vapno i t. d. iz kojih 
zemlja vnogoput malo ima, se po biljinah 
gori vzemeju, pohasnujeju, da su anda ovi 
hrana biljine i da su potrebni, da bude do
ber plod. Naravski je dakle, da sve one ma
teriale, koje biljina po déluvanju vapna vi- 
šešoj meri zeme gori, je treba nazad doda- 
vati vu punoj meri, vu tem slučaju vapno 
ne izceca zemlju, nego vu velikoj množini 
povekšava ploda.

Ovo nazad davanje se sa gnojenjem 
pripeti, i samo se od sebe razme, da s čim 
je vekši plod, stem mora se više nazad do
dati.

Ali negdo bi me i to znal pitali, da ako 
on sa Stalnim gnojom i superfoslatom gnoji 
čemu je onda vapno?

Fo vapnu ves gnoj prije deluje, kak 
ovak Zvun toga vapno raztali sve stare gno- 
je, koji su zabadav bili do sada vu zemlji

ječi muž, od kojega boljšega katholika ni 
moči želeti

»Nek idu samo vu miru nazad gos
pon Brochfield, ja  odmah za njimi idem i 
paščil se budem. Niti zvonara nebudem so- 
bom vzel, ar njegova surka je  več od ne- 
mogla, Bog vas blagoslovi i čuvoj vašu tu- 
varušicu«

»Bog blagoslovi gospodina plebanuša« 
— s rojenjem suzab — veli ov gospon. 
Nek se ssmo paščiju, pak neg idu prek Ri- 
ver Same po kračišem putu. Tim sedue na 
konja, pak odide odkud je bil došel.

Nego vu rečenoj šumi navadni su biti 
grabežljive stvari, lak zvani parduci, misli vu 
sebi plebanuš, ž njimi se segurno budem 
zestal, rnšt né zato, le stvari su ne za toli
ko pogibeljne, ako nje nilko nebantuje, nego 
ako njih ima više skupa, bi h*hko i proti 
meni slale. Osim toga i indianci su se na
vadni tamo klatiti. Komaj da odide Broch- 
field, plebanuš, si da konja zasedlati, ide vu 
cirkvu posvetu hostija a konj ga komaj če
ka s koptum po zemlji udarajuči.

»Revolvera takaj sobum vzernem, go
vori nadalje plebanuš, na konja se bili, a 
konj pako se nazad ogledne, kak da bi bo
lel pitati, jeli je jako silno.

»Kak navadno, dal sam njemu malo 
grudicu cukora za razmet, da zašlo lo biva 
i nese mene s hitrimi koraki ova plemeni
ta stvar«

»Na polju su ravno onda poljodeljavci

svoje delo zveršavali, kad mene v pamet 
vzemeju, doli pokleknu, |a pako njih blagos
lovil jesem s presvetim telom Kristuševom «

Za pol vure dojduči vu šumu a moj 
konj nemiran počne bivati, fercati, herzati 
svojom glavom simo, tamo mahati i naje- 
denput poslati na znamenje toga, da to gra- 
bižljiva stvar negdi okolo mene mora se za- 
deržavati. I zbilja 2 parduci pred mene sta- 
neju. Vu loj pogibelji svetu hostiju primem 
vu levu ruku, revolvera pako vu desnu te 
nečemurne stvari uvek imele su oči vu me
ne vuperte, da pače i to su verno gledale, 
kad sam navinul svoje oružje, takse mi či- 
nilo, da su vu lom mišlenju, da ja nek poč
nem proti njim boja, a ja siromak ves tver- 
di od straha, niti genul se nišam, niti pako 
streliti ni ufal, ar ako strelim, pak kugla ne 
pogodi, iz konjom skupa smrti moram vu 
ruke pasti. Na pokon odlučil sam, ako me
ne ove stvari budu napale, onda budem ob- 
siljen strelati, nego hvala višnjemu Bogu, ne 
mi bilo potrebno, ar te grozovite stvari straš
nim ručanjem, kak de bi se bile mene pre- 
bojale, odišle su od mene vu šumu, ja  pako 
premišlavati počnem, Bog zna, jeli najdem 
betežnicu živuču «

Vu Mexiki ni do9ta samo dober sveče
nik da mora biti, nego potrebno je  takaj, da 
i dober jašec bud»\ ar tamo marofi jeden od 
drugoga od varaša do 5 — 10 mil. daleko le- 
žiju, zato jednoga na smrtnoj postelji leže
čega betežnika od toga visi svečenička po-





redno dogodjenje s žalostjum napunjava. Iz 
Temes Rčkaša, tő je  pako vu našem orsagu, 
nam pišeju ove novine, ár ondašnji ljudi su 
žalostnim posledicam podverženi za dojduče 
Ijeto, ar nastane posije zima. pak zelene 
batke drevja vse na nikaj opravi.

K rv n a tt  božič.
Strahovito krvi prolevanje je zrokuval 

jeden prosti težak vu Felső*Elsasu na bo- 
žičnu noč. Vu kerčmi su se posvadili, naglo- 
ga srdca Dringler prime, sekiru s kojum svo
jemu »pajdašu glavu na dvoje razkoli, dru- 
gomu pako s jednirn kamenom na glavi 
smrtni vudarac zrokuje. Samomu sebi pako 
vu zube metne dinamita, kojega je bil vuž- 
gal. Naravski, ovo dugovanje je jako pogi- 
beljno, pak mu je njegovo célo télo na je 
zero strani raztrgalo, i daleko od toga mesta 
razneslo.

K in č a  iščuči.

Bálint Mali i Domokos Zsigmond iz tak 
zvanoga sela na Macsóna čudnoviti posel od- 
sudili se jesu. Ova dva posilnim načinom 
bi bili rado bogati postali, pak baš na bo- 
žičnu noč odlučili su svoju sreču postiči. ar 
čuli jesu, da tak zvani svečari pokažeju on- 
da, gde su kinči zakopani. Bálint i Domokos 
na božičnu noč odpravili se jesu na križo- 
pulje i odnut su počeli iti za nekakvom 
svetlostjum, koja je rije pelala do jedne šu
me. Ovdi ovi dva ljudi počeli su tam kopati 
>ez da bi vu pamet vzeli pogibelj, koja se 

•m grozila bila. Doklam su ova dva svo- 
'silnoga posla zvršavali, iz nenada doj- 

z šume dva vuki. koje su slopram on
em et vzeli, kad su nje obkolili i ru- 

eli. Za malo vreme su se ovi dva 
i branili proti tim divnjim zvéri- 
>d straha su friško odnemogli, na 
Zsigu skoči jeden vuk, za njim ta- 

ugi, doklam su ovi dva vuki Uomo- 
rančerali, sreča je poslužila Balinlu,

.1, zabadav je iskal put diino. sve je više 
. više zabludil med drevje.

Teversina je gori prijel déle, pak je  k 
roditeljem bežal s njim, a veren pes pak je 
veselo skakal kraj njega. Mislite si samo sre
ču roditeljah, koja njih je postigla, kada su 
vidli, da njim déle več zdalka pruži rukice. 
Niti nisu znali, kak bi počeli ili kak bi sa- 
vršili govor. S pes je  dobil svoj dél, ali on, 
kak da bi ga sram bilo, da mu tuliko zah- 
valujeju, se je po noge gazdove skril

Kak je glas počil, da najdjeno déle još 
živi, susedi, samo da nisu vun porniuli Le- 
fevre gazdu iz njegove hiže tuliko njih ga 
došlo. jer su Lefevre familiu radi imali i poš- 
tuvali vu céloj okolici Tak je držalo to cé
lú noč, kak da bi kakov veliki svelek bil, 
tak su zdržali Letevreovi svakoga. Samo Le
fevre gazde žena se nije stala gori, jer je vu 
naručaju držala malo déle. A dober divji 
čovek pak se je vun odškuljal vu škedenj 
njemu je veliki krit* i v nogo zahvalivanje 
né dobro opalo i samo. kad su po niega 
došli je  išel opel vu hižu. Sada ga je Le
fevre gazda obmul i imenu val ga je svojim 
bratom po navadi divjih ljudeh.

*Ako budeš več stari — rekel je — i 
nebudeš več mogel dostiči zvér, onda dojdi 
sem, šatora budem sagradil za te, i vu njem 
poleg svoje volje moreš živeti, kaj bude ti 
treba, to ti ja dam. Ako bi zbog žalosti gda 
suze moral točiti, ja  očem nje doli zbrisati, 
kak si ti moje zbrisal. I tvojega vernoga psa 
budem zdržal ja, ako več ostari, hranu, stan, 
budem mu ja  dal, ako v^č nemre hoditi za

da je mogel odnut odbežati i življenje svoje 
osloboditi. Domokoša família se jako tuguje 
za njega, koj je tak nesretnom smrtjom mo
ral iz ovoga sveta preminuti.

O tva s i Je strelJU.

Vnogokrat je nabuhal svoju ženu Pán- 
csics bogati gazda iz Felső-Szent-Ivány ob
čine. Prošloga meseca 30-ga nju je lakaj 
nabuhal. Nesrečna žena 3e je zalo pritužila 
svojemu sinu Páncsics Jánosu. Sin je počel 
olcu pohitavati, zakaj hantuje mater i reč 
po reči, pak su se posvadili. Med nateza
njem je Páncsics János doli zgrabil iz sténe 
pušku pak je trikrat streljil na čoveka. Kug- 
Ije su vu glavu otca išle i vmorile ga.

S te k li pes.

Vu Rónaszék varašu je strašen uzne- 
mir včinil na Božič jeden stekli pes, koj je 
drkal po varašu. Pes je  više živinah, med 
njimi i jednoga bika vgrizel, a zatem pak je 
dalje bežal, pri solnih rudah je  jednoga te
žaka i jednu malu pucku vgrizel. Samo jako 
težko su mogli zaklati psa. Vgrižnjene su 
vu Budapeštu vu Pasteur-špital odpeljali.

S m rt na  lovu.

Vu Nagy-Varsányu se je  velika nesreča 
pripetila. Prošlog meseca 27-ga su veliku va- 
dasiju držali tam. Na ovoj vadasiji je bil i 
Erdőhegyi Ferencz jurista, vu kojega ruki se 
je puška iznei.ada sprožila i nesrečnoga mla
diča lak oranila, da je za nekoju vuru vumrl.

S m rt pod  vugom.

Med Örsovom i Karánsebesom je šnel- 
cug zgazil jednoga gospodskoga čoveka. Pis
ma koju su pri njem našli, kažeju, da se 
nesrečni čovek Kacsuk Vazul zove i trgo
vec jo. Misliju, da je nesrečni čovek si sam 
hotel napraviti konec životu, pak se je  zato 
pod cug hitri

lobom« Zatem pak je za uke prijel divja
ka i rekel je: »Cledite susedi i brača, to je 
moj brat! Deteta mojega ime, koje je do sa
da nosilo naj bude pozabljeno, Teversina to 
naj bude njegovo ime, jel tak zoveju nje- 
govoga osloboditelja mojega brala.

Svi su se raduvali lomu Ali dok bi se 
bili svi spominali, za toga je divjak sa pi- 
pom vu zubah je mirno sedel i nemo je gle
dal pred se, kak je to več navada divjakom, 
kada se pripravljaju, da govor držiju.

Kad se je več dosta premislil, je  pot- 
vrdil reči gazde i za tem je sledeče rekel: 
»Brat moj, ja sam nikaj né napravil za te, 
kaj ti nebi zame napravil, Božja volja je 
bila, da sem još za vremena došel vu hi
žu tvoju, te sam ti pomogel. Ti si srečen, i 
ja sam srečen, ti se veseliš, ja  lakaj! Ako 
blizu naših šatorov dojdeš vu drugi šator 
naj dojti, kak vu moj, moje mesto je tvoje, 
na mojoj med vedski koži budeš spal, poleg 
tvojega brata Teversine «

Od ovoga vremena je Derik svojega os- 
lobodilelja ime nosil, te kad je ov vumrl, 
tam je išel na njegov slan i njegovu jednu 
déle, koje se je lakaj Teversina zval, je za 
brata svojega imenuval.

Zahvale ovaj savez je još dugo držal 
i vnogoput je došel tam mladi divjak, kad 
je onud vadasil k njegovom bratu Nigdar 
su lak né ostavili jeden drugoga, kaj nebi 
dare dali jeden drugomu. I divjak je  svig- 
dar, dal dara. kak se več od jednoga div
jaki prostoji.

F.

Poplava.
Vu novembru je  lakva poplava bila vu 

Marmarosu, da je i poleg Visk občine mos
ta odnesla, kojega su delali. Sada, jer je ja 
ko toplo vréme, i jer vnogo deždja ide pak 
onda na bregah se i snég tali, to tak jako 
podigavlje vodu, da ako bude duže takvo 
vréme, bude opel velika poplava.

Mtlliona Je herbai.
Jeden pešlanski sin, koj je sada vu Ame

riki i Zitterbart Károly se zove, je  pol tri 
millione korun herbai od jedne svoje rod
bine. Ali ovaj Zitterbart je  sada betežen i 
vu Chikago varaša špitalu leži, te more biti, 
da bude vumrl, pak tak onda ova velika herbi- 
ja  bude na njegovu ženu spala i na četiri 
Ijeta staroga njegovoga sina.

Fő reá tu su ga povabili.
Na sam Božič su vu Frankfurtu prijeli 

jednoga poštarskoga tajnika sina i rotili su 
ga, a zatem pak su ga vu rešt zaprli, gde 
su se spozabili iz njega. Samo na staru Ijeto 
su vzeli vpamet, kaj su ga nutri pozabili. 
Kak su ga našli, je  na pol mrtev bil. Iztra- 
ga podignjena, da, čija je  falinga zbog po
zabljenja.

Samoubojnlk plebanuš.
Vu Strassburgu * je prošloga meseca 

27-ga Haslauer Antal 4-1 Ijeto star plebanuš 
vu vodu skočil i vtopil se je. Da zakaj 
je  to napravil se nežna

Vladari t coprlja.
Jedne englezke novine sledeče stvari 

pišeju. Portogallski kralj je  jako praktični 
čovek i nikaj neveruje vu copriji Don Car
los je  lakaj spameten čovek celi tjeden, . . 
zvun petka! Vu petku ie najme navék hude 
volje i boji se kakvo gud delo započeti. Je- 
denkral, kada je vu Englezkoj bil, je  moral 
govor držati v petek. Med tem je  pogledal 
na jeden porcelanski črep vu kojem je  evél
je bilo, i ovo je vu onom hipu doli opalo 
na glavu jednoga lorda.

— Znal sam — rekel je  Don Carlos 
— da se svikak denes mora nekaj pripetiti 
jer je  denes petek.

Sadašnja valeska herceginja je  takaj 
lakva, kaj rada veruje vu praznoveru. Jeden- 
krat je potrla jedno zrcalo, pak je  zato céli 
dén strah nju bilo. Drugi dan je  žalostno 
išla k svojemu mužu i rekla:

— Včera sam potrla jedno zrcalo, sam 
znala, da mi to hudo znamenuje i rihtig de- 
nes-vu jutro mi je  jedna mačka vcrkla! . . . .

Pak akoprem herceg neljubi mačke, je 
ipak zato tak činil, kak da bi se žaljival za 
mačku. Drugi dan je on pital herceginju:

— Kulikoje mački vcrklo dénes jutro?
— Niti jedna! — rekla je začudjeno 

herceginja.
— Samo zato pitam, jer sam včera iz 

svoje volje potrl četiri zrcale.
Kada je  Vilmos nemški cesar na lovu 

bil vu Englezkim pri Cambridgskim hercegu, 
je  jedenkrat sraka letela ober njega. Cesar 
se jo prama hercegu obrnul i rekel je:

Neverujem istina copriju, ali zato 
sam né rad, ako ove ptice ober mene létaju.

— Znaju Veličanstvo, kaj znamenuje 
to? pital ga je herceg — Jedna sraka 
znamenuje žalost, dvé vesel|e, tri gostu va- 
nje, četiri pak porod. Sada naj paziju, kaj 
budu još tri videli.

— 1 ako budem sveskupa pet videl, kaj 
znamenuje to? — pital je  cesar. ^

— To to znamenuje dvojke! . . . 
odgovoril je po malim mišlenju herceg
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A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtisztán, 
teljes jótállással

........Élőkerités. -
Gleditschia csemeték és magvak

U ra d a lm a k n a k , kö zs ég ekn e k  három évi 
tö r le s z té s re  is ad a tik .

Óri&s tövisű, ig«n gyorsan fejlődő »övénynövény. Ez az egyedüli, 
melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év alatt, rendkívül cse 
kély kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még 
az apró nyulak sem hatolhatnak át. M inden ren d elésh ez  
ra jz o k k a l e llá to tt  ü lte té s i és keze lés i u ta s iU s  m e l
lé k e lte tik . Ezer csemete elég 200 méterre. - Ára 6 frt. 
nilfcpCOmotűlf Óriási jövedelmet biztosító voltánál 
UlUuOblllululvi fogva, ennek tenyésztése számos gaz

daságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt. 
Színes fénynyomatu fő árjeg yzék  ingyen és bérm entve  
küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az á r je g y 
zésen  kívül 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 ren d e ln i s e m m it nem  a k a rn a k , mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenki

nek nagy szolgálatot tesznek. Czim:
,,É rm e llé k i e lső  s z ő lő o ltv á n y -te le p " , Nagy Gábor, 
679 10—20 N agy-K ágya, u. p. Székelyh id .

9 $  674-0 tkv 901. T T *  1  a * ^9g  Hirdetmény. |
ggs Majoriak (Hékásd, Ormosd) község telekkönyve birtok szabályozás^

következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve,< J 
^  a melyekre az 1886 X X IX  . az 1889 X X X V III,  és az 1891 X V I I. czikkek ^  
35^ a lényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. évi X X IX . ÍJ 
ggw t.-czikkben szabályozott eljárás a lelekjegyzdkönyvi bejegyzések helyesbítésével^ 
35^ kapcsolalosan foganatosittatott. Ez azzal t felhívással létetik közzé: Í J
Jgw 1 ) hogy mindazok, kik az 1886 X X IX  t-cz. 15 17 $. $$-ai alapján ^
JJÉ ide értve e §.-oknak az 1889 X X X V H 1 t-cz. 5 és 6  f  aiban és az 1891. ÍJ 

XXVI. t.-cz. 15 $5.-al. pontjában foglalt kiegészítéseit is, valamint az 1889 XXXV111 A  
t.-ez 7 §.-a és az 1891. XVI. t.-ez. 15 $ b ) pontja alapján eszközölt bejegy- ÍJ 
zések vagy az 1886 X XIX . t -cz 22-a alapján történt törlések érvénytelensé-A 

3 5  ̂ gél kimutathatják, e végből törlési keresetüket hat hónap alatt vagyis a z í j  
V k  I t t02 .  é i /  jn iiu s  h ó  t ó -ik  napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz A  

nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható záros batáridő eltelle után ÍJ 
indított törlési kereset annak a harmadik személynek, a ki időközben ny il-^Jj 

35^ vánkönyvi jogot szerzett hátrányára nem szolgálhat. ÍJ
^  -  I Hogy mindazok, a kik az 1886 X X IX  t.-ez. 16 és 18 $ -a in a r^ g j

eseteiben ide értve az utóbbi $-nak ™  1889. X X X V III. t.-cz. 5  és 6  § -atban ÍJ
ágk foglalt kiegészítéseit is, a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellené- A  

ben ellentmondással élni kívánnak Írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt. ÍJ 
3gk vagyis 1002. é v i  Jnlins hó l ó - i k  napjáig bezárólag a telekkönyvi ha- A  

lósághoz nyújtsák be. mert az ezen meg nem hosszabitható záros határidő ÍJ 
^  letelte után ellenlmodásuk többé figyelembe vétetni nem fog.

8 .) Hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása tárgyában tett Í J  
3 gk intézkedések által, nem külömben azok, a kik az 1  és 2  pontban körülirt

eseteken kivid az 1892 X X IX  t.-cz szerinti eljárás és az ennek folyamán ÍJ
lóriéul bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban /%  
sertve vélik, ide értve azokat is, a kik a tulajdonjog arányának az 1889. ÍJ 

d b  XXXVIII. t.-cz 16 §.-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják.- e te- A  
kintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz h a t í j  

£ ►  hónap alatt, vagyis 1002. é v i  Jn /ius h ó  l ö - i k  napjáig bezárólag nyújt- ^  
sák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmúlta után ÍJ 

Sgk az átalakításkor közbe jött téves bevezetésből származó bárminemű igényeket^  
^  jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik az e m -ÍJ  
dgk 1 1l«*tt bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján és csak az időközben ^  

nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül ÍJ 
dgk támadhadják meg. a

Egyúttal figyelmeztetnek azok a lelek, a kik a hitelesítő bizottság-Í J  
dgk nak eredeti okiratokat adtak át, hogy a inennyiben azokhoz egyszersm ind^ 

egyszerű másolatokat is csatoltak vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az ere-ÍJ 
dgk delieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. A
^  Kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság. ÍJ
R  C s á k t o r n y á n ,  1901 évi deczember hó 17-én á

M  eno i o D em e K á lm á n  a
3 5  ̂ 023. 1 —3 kir. albiró.

Nyomatott Físchel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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