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Csáktornya, 1H02. január 12-ón.

. A lap szellem i részére vonatkozó
Előfizetési árak:
Kgész é v r e ............................. 8 ko
Fél é v r e ...................................4 ko
_*_£egy ed évre
. . . . 2 ko

minden közlemény
M a r g i t a i J ó z s e f szerkesztő
nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
Kischel Külöp könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetési dijak
nyiliterek és hirdetések.
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magyar es horvat nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő es szépirodalmi

•«•»* r * vjj: K*y“8 8zám Ara 2° r,ll&rde tétek elfogadtatnak:
ItudjáÁe^ten : Goldberger A. V. és
a, Kt^cfinn B. hird. irod. Bécsben,
,* o lffle k H., Bukes M., Oppelik A.
hetilap. -Általános Tudósító« hirdetési ősz-
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Hirdetések jutányosán számíttatnak.
A »Csáktornyái

fakarékpénzlár«, »Muraknzi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

tiltani attól: a szüle gondoskodása inkább! ritkún terein öröm virágokat. Különösen pedig
csak abban nyilvánulhat, hogy gyermekének Iegy dologra figyelmeztetek minden leányt:
olyan nevelést ad. hogy szive a jó, a nemes nagyon sokat ne adjon a világ nyelvére,
A farsang a régi római pogány világ felé vonzódjék; e végből kötelessége őrizni mert a világ álnok, ravasz, a ki benne
maradványa; s mégis igen sokan a keresz minden olyan társaságtól, mely gondolkozá nagyon bízik, megcsalja azt. Minden leány
tények közül is ezen időre szokták tenni a sát megmételyezhetné. \ legtöbben azonban bátran léphet nagy útjára, ha nemes elhatá
házasságkötést. Teszik ezt talán azért, mert csak akkor veszik észre gyermekük tévedé rozás és Istenben vetett hizodalom az ő leg
a téli napok oly becsessé leszik ránk nézve sét. mikor már késő, nagy erélylyel ellent- főbb támasza.
*
*
az otthont, a családi tűzhelyei, és sokan a állanak, s még nagyobb veszedelembe ker
*
nagy világi szokásnak hódolva, e napokhoz getik a szerencsétlent.
A házasságok rendesen nagyobb ünne
Kötik a családi élet alapítását. Használjuk
Ám ez egyáltalában nem azt teszi, hogy pélyességgel mennek; s abban nincsen semmi
fel tehát mi is az alkalmat, és szóljunk va a gyermek ne hallgasson szüleinek taná kárhoztató; csak azt ne gondolja valaki,
csára; sőt inkább vegye szivére azt s óva hogy minél nagyobb a lakodalom, annál
lamit a házasságról.
A házasságkötést illetőleg különböző kodjék minden olyan viszonytól, mely szá nagyobb a boldogság. A lioldogságot külső
szokás uralkodott a különböző népeknél, s mára csak gyötrelmet, csak boldogtalanságot ségeken megvenni nem lehet, egész más.
uralkodik még manapság is. Némely népnél teremhet Igen, meri a szülők, mint tapasz kell ahhoz: tiszta s z í v és lélek.
Ha eljön az idő, midőn a férfi s a nő
óvakodás, körüliok intés, lehetőleg okos meg taltabbak. jobban meglátják a hibát, míg az
fontolás a jellemző; már a másik meg a ifjú épen a szépség által elszédiltetve, sok leszik életük legfontosabb lépését, nemes
véletlenre hízza e dolgát, én legalább olvas szor nem veszi észre az örvényt, sőt igen önbizalommal szivük sugalalára, szüleiknek
tanácsára hallgatva, s Istenben bízva, bátran
tam olyan népről, hol az eladó leányok elé gyakran vakon rohan abba.
A szülök gondoskodása jelentékeny tegyék meg azt. A házasságot szentesitő ősi
bekötött szemmel vezetik a házasulandó
szerepet játszik a házasságkötésnél s az ő szokáshoz biven ragaszkodjanak; de ne a
fiatal embert s ugy választ közülük.
Kz bizony különös szokás! de ha azon körültekintésüktől nagyon sok függ a lekiu- külső fényben, hanem szivök bensejében, az
czélból történnék hogy ne pusztán a szép ! leiben, hogy a báza^ági szövetségei igaz önzetlen odaadó szereidben s igy az erény
ség legyen dönM. némileg még helyeselhető istenfélelem, a boldogságnak e legtöbb löl- ben keressék a boldogságot.
Az ilyen szeretetnek legelső és legbiz
is volna; mert bizony a szépség magában télele szentelje meg.
Ha a rokonszenv. a tiszta vonzalom tosabb jelensége: a föltétien bizalom és ha
nem sokat ér
Házasság csak kölcsönös vonzalmon I fölébredi a leány szivében, vegye azt isteni tártalan tisztelet az iráni, a kit szerelünk
Nincsen semmi a világon, bármily ma
épülhet, s mig az ifjak egymást nem ös- i jelnek, miként egykor K e b e k a s habár
merik. örvendjenek bár a legjobb hírnév 1nagyon kétes is a jövő, melyre életsajkáját I gasztosnak. nagynak tűnik is lel, melyei
nek, egymásiránt igazi benső vonzalommal ! elbocsátja, sokáig ne ingadozzék; legyen hasonlítani mernénk szerelmünk tárgyához
A valódi, benső szerelem elfeledteti ve
ugyan körültekintő, de túlságos fontoskodó
sem m i esel re sem viseltethetnek.
Az a szüle tehát nem cselekednék *ne. Hacsak esze diktálja a férjhezmenetell. lünk esetleges bajainkat s az egész külvilá
helyesen, a ki gyermekéi kényszeríteni akarná 'szive pedig nem. jobb, hogy pártában marad; got: s azért visz az oly magasra, miv« I
valamely házasságra, vagy pedig el akarná mert a pusztán érdekből kötött házasság minden gondolatunk egyetlen lényt vesz kö-
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h á / a s s ti g.
(Farsangi levéli.

tűrhető a csend, de aztán a siller megereszti a í saságon, mely ugy zsibong csoportokba sűrűsödve,
Ijókedv aranyos fékéi, sűrűn hangzik a felköszöntő mint az alkonyaton nádasra ül lepedő seregély.
Itt-ott leng a fehér szakáll, a béke, a nyu
Is minden lal ételre feles számmal kerül az ér- J
galom fehér zászlaja, de a fiatalja — ugy is van
|d<*kes, kaczaglatő históriákból.
Két íróra.
jól — tűzben ég, vitára mindig kész, puskának,
Ián c sak ezek a bácskai vadászebédek és ebnek, körnek makulátlan szakértője a késhegyig.
Ha a vadászok is ki szoknának állni a
k o p l a l ó r a (igv nevezi a bácskai szocialista azl vacsorák. Különbözhetnek mindenben, akadhat Szegény fizikának türelmesen alkalmazkodnia kell
a beivel, hol munkára várva elhévizál s lagosilja párjuk erre-arra sokban, de vendégszeretetben a mordályok egyéniségéhez, kutyahéroszok bio
képzeletben a nagy urak telkét), májusban, jú aligha. Kgy-egy kis körvadászat mindegyik. \ föl- gráfiáiról szólnak lelkes szabadelőadások. A társak
niusban a Szent-Háromság terén járni nem le- i pendiill jókedv néha cl-elszilajodik. vadász vadászra ritkán tesznek jeges borogatásként csípős meg
hetne: nyúl, kacsa, fogoly, túzok a jövő szezon |támad sorban, a mint kört ülnek az asztal körül. jegyzést a felhevüllekre, hanem közben költögelik
czéltábláit neveli a kalászos vetésben. íölzsendultl T r o j e n i c z á n a k hívják azl a bunyeváez-szokást, tromfnak az újabb vudász-dij tiram bokát.
hogy a gazda szomszédjára köszönt bárom családi
Tóni bácsi nézi, hallgatja őket s elgondolja
tocsogókban; a vadászok valóban
koplalnak.
A sokféle szerkezetű, kaliberű, damasztcsövii, inéba önlözökannányi) pobaral; a szomszéd a magában, hogy, Istenem, lírain! hogyan öröklőd
mellette
ülőre,
az
a
harmadikra
s
igy
tovább.
nek az ilyes hibák. Szent meggyőződéssel vitázott
aczélcsövü, mind kivétel nélkül fenomenális járású
puskának vatta a torkában, a sok kiváló kvalitású Nevelik a sebesülteket s ha éppen halottja is akad ő is valamikor, eregette a színes rakétákat, persze
»steinhund« a kopott kanapékor' foga csattogtatva a kannibáli öldöklésnek, van akkor öröm. hét- régen, régen. He hál minek kilincseljen a mull
űzi a czigányasszonyok mesterségét. Mi természe haIáira szóló. A bennszülöttek csodálatos módon ajtaján ! Van ennek a sok beszédnek sok alja
tesebb, mint hogy az ilyen sovány napokban meg- immunisok minden ilyen lövéssel szemben, de jaj között sok magja is. Ha vadászszellem surlódik,
az idegennek. A vadászlistát a ki összeállítja, ily- megszüli lüzél, a tréfát, s a ki a jó tréfára jó
illetödik a szomjas vadász-fantázia s eljár larlózm
az elhagyott vadászterekre s a pezsgő jókedv Mé képpen jegyez : elesett egy jegyző, egy hajóskapi ízűen tud nevetni — pedig ő még tud, ha mind
tány, egy patyikns ele.
járt a maga bőrére megy is — a ki tud nevelni,
láért a vendéglátó fehér asztalokhoz,
íme kettő közülök :
Az asztal főn ül Tóni bácsi. Már nem mai mondom, azt a rozsda még meg nem fogta, az
egészséges,
ha különben szíjjá is néha fpg&l a
legény, de még mindig legény a talpán. Hatvan
I
podágra mián.
Mi k ö z e a t o j á s n a k a k ö r v a d á s z a t h o z ? év terhével csetlett-botlott egész napon át boto
Hát még az ilyen fiatalság, a vadászság
saival az öles hóban. Az areza mint a pipacs,
A körvadászat véget ért. Közvetlen a tanya
fal*, melyet az édes mama nagykendője őrzött a eleje: vagy lő, vagy tréfál. íme most is nyílik az
mellett pattant el az utolsó lövés s a faradi
hideg marása ellen, mint két szalámi szelet. A ajtó, hozzák a párolgó levest s előtte tányéron
nimródok az elmúlt barcz részletein vitazva lei
liszta asztalkendőt nyakán hátul csücsökre kötötte eg\ tiszta fehér tyúktojást s leteszik Tóni bácsi elé.
nek a kis ákácz- parkos kúriába A vadasz izma s maizol a terítékéhez tartozó kenyérkén. KnterA jó öreg ineghinlálja jobbra-balra a fejét,
hamar kiheveri a fáradalmai, '/ellenie el nem héjas szemöldöke alól végigfutkos tekintete a lár- gizgazos bajusza alatt elmosolyodik, a társaság
fárad, örökké kész a tréfára. A levesnél meg csak ;
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ral, a mely elégnek lünik föl nekünk az
egész életre. '•
Szivünkben*, melyet egyetlen érzelem tel
jesen betölt, nincs többé hely semmi más
számára. Gondjaink, nyugtalanságaink, két
kedéseink eltűnnek. Nem törődünk többé
azzal, mit mond a világ. Mások véleménye
nem létezik számunkra; minden tettünk,
minden gondolatunk észszerű, mert — igaz.
S ez a szeretet teszi b o ld o g g á a
h á z a s sá g o t!
C s e lk ó J ó z s e f .

A Mura.
A hűvös szellő, a sárgult falevelek, az
előttünk fekvő letarolt földek mind-mind
mutatják, hogy őszi nap van. Még pedig
azon őszi nap délutánjainak egyike, midőn
a természet újból szemeink elé akarja va
rázsolni a gyöngyvirágos lavasz pompáját,
a napsütötte nyarat, midőn még madárdal
hangzott az erdők sűrűjéből és pacsirta
énekelt a rengő kalász felett, mintha hálát
zengene a Mindenhatónak, avagy mintha ő
maga is áldást osztogatna.
Elnémult már a pacsirta, nem haltszik
már madárdal az erdők
sűrűjéből . . .
Minden csendes. Hasztalan a természet
minden erőlködése. A ták sárgult levelei, a
lehulló lombok susogása. mind-mind a ha
lált jelentik.
A napsugár is olyan bágyadt m ár! . . .
Oh nincs most virágos rét, a hol meg
pihenhetne a virágok apró kelyhein, legfel
jebb csak a száraz kóró, a melyet ide-oda
limbál az ősz szele.
Még javában elmélkedünk, gondolatunk
nem szárnyal messze, csak mindig a lép
teinket előzi meg, midőn kalapálásszerü
hangok ütik meg fülünket. Önkénytelenül
is feltekintünk. Nem messze előttünk, a
sima viz tükrén egész sereg malom látszik,
a melyek valamely fjordi faluhoz hasonlí
tanak. Innét a kalapálás-szerű hang. mely
nek a közeli dombról jövő visszhangja is
igen érdekes.
Megállunk. Az előttünk folyó viz a
Mura, a rajta levő malmok, a mikről meg
emlékeztünk, a mura-szenlmártoiii módosabb
polgárok malmai.
A hogy szétnézünk, csakhamar sze
münkbe ötlik, magának a folyónak szabály
talan folyása.

Oly hirtelen változtatja irányát, egész a
saját kénye-kedve szerint folyik. Mert ennek
a folyónak emberi erő még nem állta útját.
És azért rombol . . . És rombolása örökös . . .
Csendes folyó,
de azért veszélyes.
Igazán ráillik a közmondás: »Lassú viz
partot mos«. És a mit itt elnyelt a parti
részből, azt elviszi tovább lerakja, sziget
lesz, a mely azonban korántsincs kivéve az
alul, hogy egykor ismét vándorolnia ne
kelljen
Több ilyen kisebb-nagyobb sziget áll
előttünk. Némelyike még kopár, másokon
már füzesek diszlenek. A szigeteken túl
löbb fehér ház látszik. Ezek valamikor közel
voltak a folyóhoz. De a folyó mindinkább
idább tért, és már-már az itteni községeket
fenyegeti, legjobban pedig Mura-Sz.-Mártont és
Békásdot.
Mennyi gazdának a földje fekszik már a
Mura alatt. A földje, a mi a kenyerét adta,
és most egy folyó szeszélyének lett áldoza
tul . . . És még mennyit lóg elnyelni . . .
Amott egy ház romja, melynek telét már
elnyelte, és a másik feléből mindennap ke
vesebb és kevesebb lesz.
Itt megszűnik az elmélkedés fonala.
És mintha csak a fülünkbe zúgna az a sok
szerencsétlen szava, a kiknek e folyó a zsar
nokuk. mintha csak hallanók segélykiáltásai
kat és arczunkba szökken minden vérünk,
elpirulunk azért, hogy eddig még nem let
tünk egyebet e szerencsétlenekért, mint csak
hallgattunk.
Tegyünk, legyünk már valamit! . . .

L. R. J.

KÜLÖN F É L É K .
Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XIX.

Csáktornyán, a »Zrínyi« szálló dísztermében
1902. január hó 18-án a Zrinyi-emlékoszlop javára
rendezendő felolvasással és hangverseny nyel össze
kötött tánczestélyre kívül czirnzett T. urat és
becses családját tisztelettel meghívják : Ziegler
Kálmán elnök ; Tóth István társelnök; Margitai
József társelnök ; Czvetkovics Antal pénztárnok ;
Dobosy Elek jegyző. Bernyák Károly, Czövek
István, Gerstlauer Béla, Graner Miksa, Hirschmann
Adolf, Kayser Lajos, Kolbenschlag Béla, Kollarics
Mihály, dr. Krnsovecz Ignácz,
Pálya Mihály,
Pecsornik Ottó, Petrics Ignácz. Pólyák Mátyás,
Probszt Ferencz, Pruszatz Alajos, Révly Géza,
Rosenbeig Lajos, Simon Lajos, dr. Schwarz Albert,
Szeiverth Antal, Tóth Lajos, dr. VVolf Béla,
YVollák Rezső, Zakál Henrik rendező-bizottsági
tagok. Belépti-dij személyenként 2 korona. Kez
dete 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtat
nak és hirlapilag nyugtáztatnak. Az estély mű
sora: I. Goli J.. Rákóczi-induló, férfinégyes, énekli
az állami lanilóképző-intzeti ifjúság énekkara. 2.
Gróf Zrínyi Miklós, felolvasás; tartja dr. Ruzsicska
Kálmán. 3. a) Huber K.: Aradi emlék. Magyar
dallamváltozatok, b) Bihari Primatialis Magyarja.
Hegedűn előadja Dobosy Elek, zongorán kiséri
Révfy Géza. 4. Gaal F. Eredeti Magyar Dalok,
pályadíjnyertes féríinégyes, énekli az állami tanitóképző-intézeli ifjúság énekkara. f>. Eilenberg :
Török-induló, zenekari mü, előadja az állami
tanítóképző-intézet zenekara.

— A Muraközi Tanítókor választmánya
I. hó 6-án Mencsey Károly elnöklete alatt
ülést tartott. Az ülésnek főbb tárgyai a kö
vetkezők voltak: 1. A választmány tudomá
sul vette a zalamegyei általános tanító
testület elnökétől 2 8 2 — 1901. szám alatt a
j.-köri elnökökhöz beérkezett hivatalos érte
sítését a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszternek mull évi deczember hó 17-én 80.241. szám alatt kelt, a
tanitó-egyesületek működését szabályozó nagyfontosságú körrendeletét. Ezen magas mi
niszteri tervezetre vonatkozó véleméoyét a
választmány a következőkben nyilvánítja :
üdvözli a miniszteri tervezetet, de egyben
kéri a körök gyűlésének szeptember vagy
október hónapban leendő megtartását az
ajánlott tavaszi idő helyett, meri a tavaszi
hónapokban már rendesen ismétlések vannak,
mig ellenben ősszel kezdődik az iskolai ta
nítás, a midőn is az óhajtott minta-tanitások
sokkal intenzivebbért figyelhetők meg s ta
nulságosabbak a kezdő tanítókra nézve.
Kívánja továbbá a választmány, hogy azon
felekezeti tanítók, kik az általános tanítói
körbe belépnek, iskolafenntartóik állal az
állami tanítóknak megfelelő fuvar- és napi
déban lészesitlessenek. 2. A közgyűlés ha
táridejéül, mely Bollornyán tartatik meg,
május hó 10-e állapíttatott meg. 3. A köz
gyűlés tárgyai: a) A tanítóképzés és tanitóképezdei tanárképzés retormja; b) A madárvédelem ; c) Az uj állami iskolai gondnok
sági utasítás ismertetése. 4. A választmány
a Tanítók Házában létesítendő zalamegyei
alapítványi szobát Krób-szoba elnevezése
melleit lógtál állást, ő. A Benedek Elek
alapítványára 2 koronát küld a kör részé
ről. 0. Kiss Pál János nagyváradi királyi
tani. tollnoknak »Szelíd és vadvirágok« ez.
tárcsáját 2 korona ért. megrendelni hatá
rozta. 7. A jövő 1903. évi közgyűlés helyéül
a választmány, tekintettel a kultuszminisz
ternek a fennii szám alaft foglalt körren
deletének intenczióira Csáktornyát
fogja
ajánlani a közgyűlésnek elfogadásra.
— A Csáktornyái kereskedő-ifjak önképző-egylele szavalással és felolvasással
egybekötött lánczestélyét f é február hó 1-én
tartja meg a Zrínyi szálló nagytermében.

évfolyam első negyedébe lépett: ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon I. előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek. nehogy a lap szétküldésében
fennakadás történjék
Tisztelettel
a k ia d ó h iv a ta l.
Zrinyi-estély. A f. hó 18-án rende
zendő Zrinyi-estély iráni nemcsak városunk
ban. hanem tágasabb körben is igen nagy
érdeklődés mutatkozik A meghívók e hét
elején szétküldettek K helyen kérjük azon t.
érdeklődőket, a kik résztventii óhajtanak
ezen az igen sikerültnek ígérkező mulatságon,
de tévedésből nem kaptak volna meghívói,
pedig hahotára fakad, hogy csak úgy reng helé a ilyen alkalomkor, mikor ezernél több meg
padlat. Csak a süldők, az ujonczok néznek indo
hívó küldetett ki. úgyszólván kikerülhetetlen,
kolt bámulattal hol erre, hol am arra s végül
szíveskedjenek Ziegler Kálmán rendező-bi
Tóni bácsira.
Magyarázói akadnak az esetnek s nemsokára zottsági elnökhöz fordulni, ki készséggel fog
visszhangként csendül fel az ő kaczajuk is az j azonnal intézkedni. Megyénk főispánj a s más
először hallott tréfa közvetlen hatására . . .
előkelőségek úgy vármegyénkből, mint a
ügy esett, hogy Tóni bácsinak jegyzői lisz
szomszéd Varazsd-megyéből megígérték el
téből folyó dolga akadt a szolgabirónál. A inig
odajárt, egyik örökké tréfás jegyzőkollégája vetődött jövetelüket A számos tagból álló vigalmi
Kalocsáról jövet a portájára. Tóni néni. már mint a bizottság. melynek élén Tömör Boldizsár
Tóni bácsi felesége, illő módon vendégeli az ura képezdei tanár áll, tegnap tartott értekez
jó barátját. A mint -.ezeti, tessékeli, a jó kolléga, letet, megbeszélendő a lánczrendezés körüli
hogy, hogy nem megpillant valamelyik ágy alatt
teendőket. A felolvasó dr. Buzsicska Kálmán
egy tojással színig leli kosarat s csodálkozva
királyi tanfelügyelő neve elég biztosíték, hogy
szólal meg:
— Ejnye, Tóni néni, de szorgalmasak a tyúkjai! gróf Zrínyi Miklósi, a költőt és hadvezért
- - Nincs rájuk panaszom, jegyző ur, tojnak, a maga nagyságában mutatja be a közönség
tojnak — felel rá Tóni néni. Talán maguknál nem ? előtt. A hangverseny rendezését Bévfy Géza
— De nem ám! Szegény feleségem hármasá
tanár volt szives elvállalni. Az ő szakértelme
val kapja, ha nagyon körül simogatja szép szóval
és ügybuzgósága, valamint Dobosy Elek
az asszonyokat.
— Ugyan ugy-c ! Ne mondja ! No egy időre művészi játéka s a műsor változatossága a
szívesen segítek rajta, ha nem restell rájuk vi zenél és dalt kedvelő közönséget is bizonyára
gyázni hazáig.
teljesen ki fogja elégíteni. Tőlünk távol élő
— Tánczmulatság. KalchbrennerEerencz
S zo m b a tfa i.
s a Zrinyi-emlékoszlop ügye iránt érdeklődő vendéglőjében Stridón f. hó 12-én táncz
(Vógo következik).
földjeink iránti tekintetből közöljük az estély mulatság rendeztelik. Belépii dij személyen
meghívójának teljes szövpgél:
ként f)0 fillér, családjegy 1 koropa.

— Eljegyzések Kozma Márton békés István hidegfalvai lakos 12 kor. készpénzt
csabai vendéglős jegyet váltott Knortzer lopott el akkor, a midőn Tropkovics egy
Károly volt Csáktornyái vendéglős kedves hidegfalusi korcsmában javában mulatott.
leányával Ilonka kisasszonnyal. — Szeltman A tolvaj a büntető bíróságnál feljeleutelett.
Gyula budapesti lakos jegyet váltott özvegy
— Betörés. F. hó 2-án virradóra Nuzsy
Egyed Antalné kedves leányával Viktória Mátyás helybeli lakosnak kárára az Oskola
kisasszonnyal Csáktornyán.
hegyen fekvő nyaralójának ablakát ismeret
— Áthelyezés. Barcsa József Csáktornyái len tettesek betörték s azon át a lakó
pénzügyőri biztost a pénzügyminiszter ha szobából szivar, szivarka, pipadohány, pálinka,
sonló minőségben Brassóba helyezte át.
fehérnemű s több kisebb szobai tárgy, mint
— Halálozások. Szegő Gyula nagy- egy 12 k-. öT f. értékben általuk ellopalott.
kanizsai kereskedő életének 58-ik évében csendőrség a tetteseket erélyesen nyomozza.
elhunyt. A megboldogult atyja volt dr.
— Téli gazdasági tanfolyam Csáktornyán.
Szegő Hugó Csáktornyái jbirósági albirónak
Hónai Sándor budapesti főkönyvelő, városunk Folyó hó 8-án, szerdán Csáktornyán (Búzáson)
szülötte, 30 éves korában, házasságának ö-ik megnyílt a ti hetes népies gazdasági és házi
ipari tanfolyam. A tanfolyamra 29 kisgazda
évében elhunyt. Áldás poraikra!
jelentkezett. Még pedig Drávavásárhelyről 1.
— Köszönetnyilvánítás. A Muraközi
Farkashegyről 1, Puszta fáról l. Mura királyról
Tanitókörnek a F. J. Tanítók Házánál le
2, Dekánoveczröl 3, Novákoveczröl l, Felsőteendő alapítványát lek. Murkovics János ur
Szemenyéről 3, Zala-Bárdosrúl l. Egyedutáról
polg. isk. tanár A.-Lendván ö k.-val és a
I. Nagy-Bakonakról 2. Komárvárosból fi,
perlaki izr. gyülekezet elöljárói névszerinti I.
Kis-Komáromból 7. Valamennyien állami
Spilzer József, Grünwald Henrik, Hesse! és
költségen vannak ellátva. A tanfolyamon
Büchler, dr. Kemény Fülöp és Ebenspanger
tanítanak: Abonyi Károly gazdasági vándorM. urak egyenkint 2 — 2, összesen 10 koro
tanár. Ulicsny Károly szőlészeti és borászati
nával voltak kegyesek gyarapítani. Fogadják
felügyelő, Viasz Nándor állatorvos s Dékány
a nemesszivü emberbarátok az ügy és a
Mihály tanitóképző-lanár. A tanfolyamon
kör nevében hálás köszönelemet. Csáktornyán,
mint jelezve is volt. az okszerű mezőgazda
1902. év január hó 12-én. M e n c s e y
ság. szőlőmivelés és falenyésztés, állattenyész
Károly, a Muraközi Tanítókor elnöke.
tés, méhészei, állatvédelem (gondozás) gazda
— Tánczmulatság. Csáktornya város
sági számvetés és lerülelmérésböl s a gazdát
iparosai február hó 8-án a Zrínyi szálló
érdeklő törvényekről s rendeletekből nyernek
nagytermében az építendő iparos ( Miliőn
oktatást a tanfolyam hallgatói, azonkívül
javára tánczmulatságot rendeznek
kosárkötési tanulnak. Ili említjük meg, hogy
— Közgyűlés. A helyijei i önkéntes
Slridón is hasonczélu gazdasági lanlolyam
tűzoltó-egylet a mai napon délután 3 óra
nyílott meg fi-án, de kisebb keretben.
kor a községi elemi népiskola egyik termé
Mindkét tanfolyamot Abonyi Károly gazda
ben rendes évi közgyűlést tart. A közgyűlés
sági szaktanár vezeti, mint a földművelés
tárgyai ezek: 1. Elnöki megnyitó. 2. El
ügyi kormány megbízottja.
nöki jelentés az egylet múlt évi állapotai
Stridón Szilveszterkor
rendezett
ról. 3. Parancsnokság jelentése 4 Évi szám
adások bemutatása. 5. A segélyegyesületi tánczestélyl a hölgyek írét ás tombolával
bizottság jelentése, fi. Leltár. 7. Költségvetés kötötték egybe, a mely a szegény iskolás
az 1902. évre. 8. Tánczvigalom megtartása. 9 gyermekek ruha és lábbeli pótlására Ifi k.
lnditványok. Az elnökség ez utón tisztelettel 31 I. eredményezett. Ehhez volt szives még
kéri az egyesület pártoló, választmányi, mű küldeni Kalehbrenner Ferencz vendéglős í k .
ködő és rendfenntartó tagjait, hogy a köz a mellyel együtt 21 k. 31 f. fordítható a
gyűlésen minél nagyobb számban jelenje nyomor enyhítésére. A tombola tárgyakat
adományozó, valamint a tombola-jegyeket
nek meg
szívesen vásárló közönségnek, mint az utó
— Köszönetnyilvánítás. Mindazon is
merőseinknek és jóakaróinknak, kik felejt lag adakozó vendéglős urnák ez utón mond
hetetlen édes atyánk elhunyta alkalmából hálás köszönetét a szegény gyermekok ne
ért mérhetetlen bánatunkban részvétükkel vében a rendezőség és a tantestület.
vigasztalni szívesek voltak, fogadják ez utón
hálás köszönetünket. Csáktornya, 1902 év
január hó G-án. Matanovics Etelka és Lina.
— Meghivő. A Mura közi Öns. Tiszti
Szövetkezet f. év január hó 2G-án délután
fél 2 órakor rendes közgyűlést tart, melyre
a tisztelt tag urak ez utón is meghivalnak
Tárgysorozat: Elnök jelentése; a felügyelő
bizottság jelentése és ennek alapján a szám
adások helybenhagyása; számvizsgáló bi
zottsági tagok választása; indítványok. Csák
tornya, 1902. évi január hó 7-én. Alszeghy
Alajos elnök.
— Halálozás. Özvegy Herboly Antalné
születeti Orel A nna; gyermekei: Alajos,
Ferencz, Géza és Krisztina fájó szívvel je 
lentik a szeretett fiúnak, illetőleg testvérnek,
Sándornak, mint kassa-egyházmegyei 1. éves
hiltanhallgatónak 1902. január 1-én dél
előtt 11 órakor tüdővészben történt gyászos
elhunytál. A boldoguljak hüli tetemei 1902.
január 3-án délelőtt 10 órakor az engesz
telő szent mise-áldozat után tétettek a ZalaApáti sirkertben örök nyugalomra. Áldás
poraira!
— Zsebtolvaj. Tropkovics István morzsa
hegyi lakos zsebéből múlt hó 27-én Megyarics

— Közgyűlés. A Slridón székelő ».Mura
közi Hegyvidéki Olvasókör« f. é. január hó
fi-án tartotta meg rendes évi közgyűlését
saját helyiségében. Tárgyai voltak: 1 Elnöki
jelentés. 2. Pénztári beszámolás. 3. Könyv
tári jelentés, Uj tagok felvétele Tisztujilás.
Indítványok A körnek hazafias és nemes
czélját eléggé igazolja, hogy tagjai száma
évröl-évre szaporodnak. Ez alkalommal is
négyen léptek a kör kötelékébe, közöttük
Abonyi Károly gazdasági szaktanár és Ulicsny
Károly m. kir. szol. és borászati felügyelő
Csáktornyáról mint kültagok. Ellesse őket a
Teremtő mint »közjónak nemesszivü pártolóit!
A körnek tehát jelen leg : í- tiszteletbeli. 3
alapító és 22 rendes tagja van. A számadás
270 k. 7ö f. bevételt, 217 k 20 f. kiadást,
23 k. öö I pénztári maradványt és fit) k.
ÖO f. hátralékot tüntet fel. Elhatározta a kör.
hogy a szokásokhoz híven, ez évben is
megüli márczius hó lö-ét. Végrehajtásával
a tisztikar bízatott meg. A nemes intenczió
helyes mederben teljesíti feladatát. A remény
erős, hogy a kör anyagi és erkölcsi gyara
podásával a kitűzött nemes eszme révbe jut
és a határszél intelligens eleme nem fog
meglántorodni soha.

’#.• —4. ^
— A »Magyar Bazár« január elsején lép a
harminezhetedik évfolyamába. E hosszú rmlll min
den dicséretnél hathatósabban bizonyítja a minden
izében előkelő és minden igényeknek megfelelő
divatlap kitűnőségét. — Egész hosszú múltjában
mindig a szép és nemes apostolává szegődött elve
a haladás és tökéletesedés, éltető eleme a gyöngéd
nőies szellem volt. S épen ezek a tulajdonságok
emelték a »Magyar Bazár«-t mostani előkelő nívó
jára és tették a legelső és legjobb magyar női
lappá. Ez elismert tulajdonságai valósággal pre
desztinálják arra, hogy helyet kapjon minden mü
veit család asztalán és hű tanácsadója legyen a
ház asszonyainak, leányainak az intim nőies kér
dések megoldásánál. Kéthetenkint megjelenő füze
tei kimerítő tudósításokat közölnek angol és franczia divatról, a ruha és fehérnemű varrásról, a
lap e mellett magyarázatokkal ellátott kézimunka
lapokat, valamint külön szabásiveket és divatképe
ket is nyújt. Kitűnő czikkekben ismerteti a ház
tartás, kertészet, gyermekápolás és nevelés kér
déseit, valamint a szépség és egészség ápolását.
Szépirodalmi része egy külön szépirodalmi lapot
pótol. Előkelő irók tollából eredő regényeket,
novellákat, verseket és szellemes, aktuális czikkekel
tartalmaz. Szóval nincs a nők világában és érdek
körében az a még oly csekély dolog, a mire a
»Magyar Hazár« figyelme ki nem terjedne. S hogy
örömet is szerezzen előfizetőinek, a rejtvények
megfejtői között s időnkint kitűzött pályadijak
alakjában értékes szépirodalmi művekkel ajándé
kozza meg olvasóit. Előfizetési ára negyedévre
3 korona, félévre G korona. Mutatványszámot
szívesen küld a kiadóhivatal: Kerepesi-ut 54.
Hogyan élt a nép a régi időben. A reformáczió után Európaszerte nagyban átalakult a
nép élete. A nép egészben jobb élethez jutott, a
javak mintha arányosabban oszoltak volna meg.
emelkedett a jólét. Az igaz, hogy Anglia most
egy év alatt többet költött borra, mint eddig négy
esztendőben. Ágból font kunyhók helyébe kőházak
kerültek, divatba jött a kémény, addig a füst csak
az eresz alatt bujt ki, a vánkosok közhasználatba
jutnak, szőnyeg fedi a padlót, a régi sötétség és
elzárkózottság helyébe világos szobák lépnek, ter
jed az üveg használata, a rni olasz befolyásra
mulat, bizalmasabb lesz az élet, a zászlós ur a
vár nagyterméből belsőbb szobáiba vonul, nem
lovon, gyalog jár, elhagyják a kardot és pajzsl.
könnyű ruhát és tőrt viselnek, vasruha helyeit
pompás öltözetet. Szóval a lovagi élet helyébe az
udvari lép, a czifraság vágya ragályként terjed,
az udvari emberek drágaköves mentékben és övék
kel járnak: egész igaza volt a tréfás mondásnak,
hogy a váraikat viszik hátukon. Föllendült a ke
reskedés, de vele a még könnyebb pénzszerző, a
tengeri rablás is divatba jött. A pénzszerzés
kalandos pénzköltés cserélte lel. A becsület szer
zése és könnyelmű koczkáztatása töltötték be a
nemesek idejét. Nem hiába szerepel Shakespeare
színmű veiben oly erősen játék és kaland. Idylli
pásztói-ünnepek mellett előadták a középkori mysleriumokat mytliologiai csoportozalok mellett, lény
és kicsapongás töltötte be az életet. Ennek a
kornak a leírását találni a Nagy Képes Világtörténet I3S. füzetében. A 12 kötetes nagy munka
szerkesztője dr. Ma rezali Henrik, egyetemi tanár,
ki egyúttal e kötet Írója is. Egy-egy kötet ára
díszes félbőrkütésben ifi korona; füzetenkinl is
kapható GO fillérjével. Megjelen minden héten egy
füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek írod.
Int. Hl. Budapest, Vili., Ííllői-ut 18. sz.) s Fischel
Fülöp (Strausz Sándor)
könyvkereskedésében
Csáktornyán.
Kis Lap Ama ritka kincsek közé, a melye
ket a külföld is irigyel tőlünk, tartozik a mi kedves,
régi gyermekujságunk, mely immáron aharminczkelledik évébe lép. Uj folyamát megifjodva kezdi a Kis
Lap, mert Forgó Bácsi, a ki a lapot alapításától
kezdve a gyermekvilág örömére, a szülők és pedagó
gusok büszkeségére szerkeszti, nagy feladatának meg
oldásához irővilágunk előkelő gárdáját készül sorom
póba állítani és a szerkesztés gondjait is megosztja, a
mennyiben Koboz Andort, a gyermekirodalom egyik
lelkes ápolóját, a ki a gyermekvilággal, tanár létére,
állandó benső összeköttetésben áll, társszerkesztőül
vette maga mellé. Az uj évi első számban Gúl Baba
(dr. Kunos Ignáez) kezdi meg bájos mesecziklusát.
A Kis Lap előfizetési ára negyedévre 2 k. Az összeg
a Kis Lap kiadóhivatalába küldendő. Athenaeum,
Kerepesi ut 54.
Felelős szerkesztő:
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Predplatna cena je:

Sve pošiljke se tiőuó zadržaja

MEDIIMIIRJE

novinah, naj se pošiljaju na
me, Margitai Jožefa urednika
vu Čakovec.
Izdateljstvo:
njiZara F i s c h e l Filipova,
kain se predplate i obznane
pošiljau.

na horvatskom i mapjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
Izlazi s v a k i tije d e n je d e n k r a t i t o : vu s v a k u n e d e lju .

Službeni glasnik: »Čakovačke ŠparKasse«

Takvo je vréme, kaj bi skoroin čovek
rekel da je protuletje. Dober gazda previdi,
da je sada takvo vréme. kada je sve, i zvunašnje posle moči zvršiti. Vréme služi za sve
moči |e zemlju rigolérali, prekapati, drevje
čistiti i t. d. Ali ipak kaj je znameniteše sa
da je onaj čas, da si domače sredstva pos
tavimo vu red, pak trsimo se i za — dušu.
Sada je vréme za to da si račun na
pravimo od prošloga Ijela, te plan za buduL. R. J. če, premislimo si vu kojem smo falili, pak
onda odlučimo, da vu budučem budemo drugač včinili, kaj hasnovitim vidimo vu gos
podarstvu, ono budemo sa dvostrukom jaNekoje stranjske biljine.
kostjom pod ruke vzeli te se trsili lak gos
Po ladjah iz najdalešnjih zemljah dojpodariti, kak bude največ liasna došlo iz
deju knam biljine i trgovina jo svoposvud
našeg gospodarenja.
Gospodarstvena sredstva se sada inoraju odnese. Med onimi stvari, kojo svaki dén dodelati i popravljati. Kak je lépő. ako gazda nesemo iz šlacuna, je nekoja, koja jo više
ima svega »celga« kaj mu je k gospodarstvo slo kilometrov pula napravila, dok je lu pri
potrebno, nije treba sém tam skakati, kak nas za nekoji krajcar dobljena. Ovili stranjvnogi takvi nemarni, koji ako, nerečimo ču skib stvari su najviše biljine. Nekojem smo
da ako samo jedne zubače trebaju, taki be- se več tak privčili, da bez njih ne bi mogli
! bil i. a nokoje pak su nam jako na pomoč
žiju k susedu prosit.
Nadalje, sada kad su dugi dnevi je Ire- (e ako bi bez njih morali bili, bi lo na nas
ba, da se pobrigamo i za dušu Večeri su prava Božja kašliga bila.
dugi moči je čitati lépe knjige hasnovite i
I.
naučevne, iz koj ih si za dušu priskrbimo
Vu vručoi Arabii rasle jedno drevo, nakinče.
Najbolje je, da se vu selu skup zebere vek je zeleno listje ovog dréva i evét mu
više dobrih ljudih pak ovi družtvo napraviju, lépu duhu ima; iz ovog evéta bude dugasti
te se skup shadjaju, pak ondi poleg toga, da okruglasti sad. Vu svakim sadu su dve zrn
si čas kratiju se i vučiju. Jer jako je dobro ce, koje, ?ko su zrele i suhe su plavo ze
Z

A

B

A

V

A

Zlatica.
(Pisat. Szász József)

Za ono vréme je istinsko postalo proročanstvo glasovitoga tak zvanoga Falbba, ar
okolo božiča takova zima nastala, da od ve
like zime je drevje pucalo, vrabci iz drevja
kapali, vode kak kamen tverdo zrnržnjene
postale, sneg je škripal pod nogami ljudih.
da pače iste zvezde na nebu trepetale su od
velike zime.
Derhtal sam ja tulikajše. Bil sam na
vorti iliti straži, na sredini varaša pred po
roznim uredu. Pazil sam na orsačke peneze,
da zločesti ljudi nepokradneju. koje su exekutori siromaškoga puka skupa nanosili.
Noč je nastala, ali mili bože do polno
či je jóé daleko, kada premenjen hudem
Vekivečnost je vu lakovim vremenu
svaki fertalj vure.
Gori doli hodeči na odrcdjenim mestu
sam Bog zna, kulikopul izbrojil jedenkrat
jednoga, kuliko putah sam izračunal, da ko
liko korakah včinim vu jednoj minuti, koliko
to iznese vu jednoj vuri, a kuliko ukupno

8 kor

Na pol lela

4 kor.

. . .

Na fel vert leta . .

2 kor

Pojedini broj: koátaju 2 0 fill
Obznane se poleg pogodbe
i fal računaju.

»Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

to, ako čovek kaj zna. Pak onda je još bolše, ako bez da bi vu krčmu išel i tam na
dnéve huje bajal se lépő na poštenim mestu
zide skup sa drugimi poštenimi ljudmi.
Nije moči izpisati kaj hasni druženje.
Jedna šibica se potere, ako nju vinemo, ali
ako ga vnogo šibicah skup. o v eje né moči
lak skupno pretrgnuti. To jo jedna istina.
Jeden čovek malo gda more kaj sam ob so
bi napravili, ali ako njih ga više, sigurno,
da nebude njih glas bez odgovora oslavljen.

Posli ga/.de.

Na celo leto . . .

do one dobi. kad hudem premenjen. Nikak
ni hotelo vréme krajše postati, ar vréme vu
sebi ima to zločestu navadil, ar ako ga člo
vek napre riva. zato se bolje nepašči. ako
pak ga hoče zastaviti napre ide.
Nu nikaj ni zato, nekak z božjom pomočjum preterpirn ovu nevolju lakaj.
Ovako misleči vu sebi, i vu lom hipu
počujem glas kla vera i pevanje jedne beloputne osobito lépe gospodičine, koju sam kroz
obloka čisto lahko videti mogel
Ves začudjen premišljavajuči, da kak
je to moguč*1. da horvatskog orsaga glavnim
gradu magjarske popevke čuli moguče, gde
lak rekuč ni jedna duša magjarski nagovori
Popevka pako, koja meni dobro poznata bila
je žalostna, mozbil ova k rosna gospodiči na
je zato iz ronjenjem suzali na klaveru igra
la i krosno vugodnim glasom ovak pévala:
»Kisérj ki rózsám síromig
Az örök nyugodalmig.«
horvalski:

lene larbe. Ovo drévo se je pred 200 (jetrni
odneslo iz svoje prave domovine vu Iztočnu Indiu, vu Zapadnu Indiu, pak vu Južnu
Ameriku, te tam svigdi nju vu veličini povaju. Ovu biljinu naši štacunari trži ju; na
kile i deke kupimo mi pri ognju prižgemo,
vu malim melinu smelemo i sa vručem vo
dom popravimo. Taj bob nije drugo, kak po
célim orsagu razširjena kava.
Vnogo milijonov ljudi pije čez dén kavu, ali jako malo njih misli na to, od kud
se donese taj bob, iz kojega si zajtrek mo
remo delati, i kak je moguče to, da jedna
deka prinas lak malo košta, akoprem velikoga pula napravi.
Mečimo, da bi imali jednoga dobroga
poznanca vu Mokka arabskim varašu, gde
najbolša kava raste, pak bi mi lo pisali nje
mu: »Molim te budi tak dober, pak pošli meni
jednu kilu kave po najkratkešim putu.« —
Ovaj najkratkeši put bi bil iz Mokkave Čerleno morje povduž, Kanal-Suezki. Sredožemno morje, od ovud vu Adriansku morje, čez
ovu vu Fiumu, gde vu našoj domovini postojiju ladje iz Fiume, do nas uiti neračunamo pula, iz Mokkave do Fiume je tak po
lehkim računajuč 2500 kilometrov. Ako Ln
nam več naš poznatelj iz Mokkave kavu
tak bil zabadav dal, ipak stroški kaj do nas
dojde bi nas išli, jer to ne/nremo zahtevati
da on plati šlroške. Dakle vnogo, nebi prefitirali pri lom. dapače ja š bi zgubili, a za
ove peneze pak si lu doma svigdar vu štacunu moremo kupiti dobni kavu.
jednom mestu stoječi i poslušajuči ovu ža
lost n u popevk u.
Po dokoncu pevanje pako prime vu ru
ku jednog malog kipa, kojega milo kušuvala
i milo plakata na spodobu divjega goluba,
koj na suhoga dreva grančici za svojega
zgubljenoga para tuguje.
Vu tom hipu pojavi se komendanš kap
rai s drugimi momaki, koji budu mene izmenili. —
Grozovita zima je gospon »önkéntes«
veli kaprai, paščimo se vu Varle sobicu, tam
se moremo stopiti »drva ima zadosta «
Ja sam čisto pozabil na zimu po čisto
drugem putu hodila mi je moja misel, i samo
onda spazim. kad vu sobicu slupim da sam
ves pozebel. da uiti svoje rukavice nišam si
mogel sam sleči.
Ovdi na varti je bil pako jedan zagrebački sin i lakaj »önkéntes« moj jako dober
pajdaš, jedna dobra duša, koj je jedno samo
zato došel k onomu regimentu, da magjare
spozna, i da se njihov lépi jezik navučil bude.

K njemu stupim i počnem njemu privovedati. kaj sam čul i videl na varti. Malo
osupnut poslane, pak mi ovak odgovori:
Kak da sem bil k zemlji prikovani na
Ako želiš, ja hudem ti céli dogod jaj od
»Sprevodime draga dogroba mojega
Do vekivečnog pokoja mojega c

To nam mogučim déne vu veličini tr
govina sa kavom. Jedna trgovična ladja više
jezer tonnah (to je mera pri ladjah jedna
tonna je 1000 melercentov) kave nakladne
i vnogo stotinah ladjah ide čez Ijeto iz onih
mestah, gde je kavu moči dobiti, k nam vu
Europu. Več zbog toga je laleše svaka tonna
kave, kak da bi svaku poseb donesli sčm.
Ali niti ladje neideju prazno vu stranjske
zemlje, nego terha pelaju iz takvih stvarih,
koje se prinas dobavljaju, i tam moreju biti
na hasén Stanovnikom; napriliku lina magjarska mela, vino i vnogokaj drugoga. Po
tém bude opel faleša kava, jer stroške lad
jah zplatiju tanešene stvari i tak za faleše
moreju donesli nazad od onud terha. Ako
bi napriliku 100 metercentom do sem 1000
frti bili putni stroški, onda na svaki meter
cent opadne 1 Irt. na 1 kilu l kr. Te ako je
metercent kave tam, gde se taki iz prve ru
ke dobi 4-0 frti, kuliko zasigurno ne košta,
jer tam je kava ravno tak kak prinas leča
ili bob, onda kila bez stroškov 40 krov koš
ta i tak si anda moremo premisljiti, zakaj je
tak fal tu pri nas kava, pak ipak štacunar
veliki dobiček more imati.
II

za kuriti, ili pak za nastelje hasnujeju. Za
tem steblo na 9 cm. dužine nacépaju 2 0 —
20 komadov skup svežeju i vu melin daju
gde je debeli valjeki rezdruzgaju, sprešaju,
vun idučega soka po kanalih vu jeden kazan peljaju, tu kuhaju malu péne doli obereju i vu drugim kazanu bolje kuhaju Sada
od ovud vu lagve vlevaju, gde se sedne.
Hujše, kaj se iz ove tekučine nije tak selo
za sirup zoveju, iz ovoga delaju ruma. Ono,
kaj je vu lagvi ostalo se sirovi cukor zove.
Kad se je ov posušil ga vu Europu vu fabrike posleju, gde ga predelaju.
Jer pak je cukorov sok né samo vu
cukorovi trstiki, se zato i druge biljine povaju zbog delanja cukora, osobito pak cu
korrépa. 1873-ga je vu našoj domovini 1.
404.473 melercentov repe raslo iz ove se
je delalo 102.863 metercenti cukora. A od
onda je vnogo Ijet minulo, dakle sada vno
go več cukora delaju pri nas kak onda.

Katolléklh hišk upov sednlca .
Magjarski biškupi januara 11-gasu vu
Budapeštu pod herczegprimaša prezideranjom
sednicu držali. Med ostalemi naprvo je vzeto
Medjimurje takaj, da se od zagrebačke biškupije odtrgne, i k szombathelyski biškupiji
priklopi s kojum željum je vre Zala-varmegjija pred orsačko spravišče, i pred vladarstvo s osebnom molbum pritekel.
Vre od p e l ijed nov spa va ju éa šenu.

Vu Nógrád-Vadkertu selu najbogatešega
poljodelavca žena: Molnár Mária vre pet
tjednov danah spi. Doktori veliju, da njoj je
mehur od moždjenah pozebel i to njoj zrokuje tak dugo spanje. Ova spavajuča žena
nikaj nečuti, zabadava nju žegečeju, včipleju
istoga jezika s iglom pikaju, vendar nikaj
ne čuti. Jedini nos je malo čutlivi, ako ga
po ljuknjicih žegetjeju, onda se za jeden hip
prebudi, ali potlam još vu vekši senj opad
III
ne. S osobitim načinom nju hraniju. Ove
Jedna tretja biljina, koja lakaj prek
tuliko vremena spavajuče žene napregledamorja raste nam daje on material, iz kojega
vanje više doktorov putuje sad iz Budapešte
tal opravu imamo, a to je pamuk.
vu Nodrád-Vadkert.
Hamuka nam daje jedna trava a vu
vručih krajih pak jedno takvo drévo.
Ž lvu č l pokopano clf/unl.
Ovo drévo na 5 — ti metrov višine zras
Strahovita nesreča se prepetila sad ne
te lépő veliko listje ima evét mu je žuli ili
davno po noči vu Kis-Gyarma!u. Bakso Mar
črlcni. Sad mu je pun pamuka.
tin cigan, pokehdoh je ovdi bil rodjeni, se
I)a kak vnogo pamuka se donese po
je za slobodnoga držal i zato se odsudil, da
moiju vu Europu, i na tém moremo videti,
svojom familiuin ovdi želi zimu sprevodih,
da vu Ausztro-Magjarskoj na Ijeto 50 jezer
občina da kak mu je dopustila i na kraj se
melercentov nitja delaju, a sčim više déla
la, gde vre višek ral pod bregom skopanoj
Francoska i Englezka. Najvekšu stran pajednoj šupli svoje zimsko vréme sprevadjal
mučuih platnah nazad otide vu ona mesta
i sada se lam preseli, ali poradi deždjovnood kud se je pamuk donesel.
ga vremena zemlja se jako smočila, i od
Samo sa mašinami je moguče, da pri
mokroče se skup izrušila i tak Baksra i célú
nas tuliko pamuka moreju delati. Vu Kini
njegovu tamiliju zakopala. Nesreču, ar se po
sa rukami svršiju to, kaj pri nas s mašina noči pripetila, samo drugo jutro su opazili,
mi Sa mašinom jeden den ravno tuliko dé onda stopram su počeli razkopati, ali onda
la pri nas jeden čovek, kak vu Kini célo su vre cigana s Zenom i četverom decom
leto. —
na slami pod zemljom podušene sve mrtve
F.
našli.
Vlada vel I eoprlja.

Arab, gde je kakva svakdašnja on se
zadovolji sa sparnjenom vodom kave, mi od
loga više damo kcoj, cukora ili još i mleka,
pecivo i t. d. Kaj se mleka i peciva tiče ove
pri nas dobavljamo, ove poznamo, ali cukor
je negda stranjski plod bil, koj je ravno tak
dugi put moral napravili do nas, kak kava.
Vu Južnoj slranjki Ažije, kak lakaj vu
Ameriki na velikih mestah rasle jedna lakva
biljina, koja je k Žitku spodobna, zove se
cukorova trstika
Europejci su prilikom križnih vojskah
spoznali cukorovu trstiku, i presadili su ju
vu Južnu llaliu vu 15 i 17 stoletju se je
razširilo sadjenje i vu Ameriki
Cukorova trstika brižljivo gojenje zah
teva, i osobito vnogo deždja potrebuje. Vu
devetim mesecu poče cvesti i sada nju je
jako lepo gledati, za 12 meseci se požuti
KA.) J E NOVOGA?
listje se posuši, to znamenuje, da je trstika
Jeden engleski pisec nam sledeča duza hasnuvanje več zrela.
— Prosim o naše poštuvane pred- govanje piše.
Sada nju sa oštrimi sekirami doli po- p la t nike, n a j n am vn novim te rta lju
Portugalski kralj je zvun reda praktičsečeju vrha nj oj zemeju, koj je za krmu p re d p la tn e zaostat k e čim p re d i pošlejn ke mi seli človek, koj ne verje nikakovim
dober, steblo njoj od listja sčistiju koje opet i p re d p la t e pon ovi ju.
coprijam. Don Karlos je drugač spameten čloove lépe gospodičine na prvo — slavil, ar
mi je posnata céla stvar.
Zlatica je njoj ime, stanovilega Miksič
Lazara glasovitoga hrvatskoga politikusa jedina kči. Mozbit ti |e njegovo ime poznalo.
Osobiti fanatički horvat, magjare za Boga ne
terpi, i kak se veli, da bi sve na žlici vode
vtopil, nego zakaj, to samo on zna.
Gospa njegova prije nekuliko Ijetah je
vumrla, i tak s jedinom kčerkum Zlaticurn
je sam ostal.
Vu preminuloj zimi iz Budapešta sim
su premestili jednoga ingjelera k deržavnoj
železnici. Černo kožni lepoga lica gavalerski
človek je bil i moj jako ljubljen priatelj od
magjarske davno plemenite familie sin.
Iz ovim je vu poznanstvu došla Zlatica
i kako, to ti morem do znanje dati.
Jednoga dana posije podne išli jesmo
škJizat se na Savu, kod koje prilike igrala
je tamo soldačka banda, i gde je bilo mno
žina tak ženskog i divojačkog spola vu obil
nosti, medju kojimi bila je takodjer i Zlatica.
Ingjeliru se odmah dopadne ova lepoga tela
beloputnog obraza gospodičina, Počne zazvedati tko to more biti?
Svu priliku išče,
da čim prije do nje dojde.

Kad se ona na ledu lepo zabavlja, no
ga se njoj pošklizne i malo da se na led
ne izruši, ingjelir ovo nenadno pogibelj spazi
pak kak strela k njoj doleti, pak nju oslobodi od nesreče.
Zlatica sa čerlenim obrazom zahvali
prama njoj vučinjeno vernost. Ovako su se
spoznali ova dva. Od onoga vremena svaki
dan su se zastalima ledu, moj priatelj se je
jako za sretnoga čutil, nego zapazil sem ta
kodjer da i Zlatice srdce takaj i za njim hlepi.
Za nekuliko tjednah odlučil si da želi
Zlaticu za ruku prositi i sebi za tuvarušicu
vzeti, poznavši dobro njezinoga oten, velim
njemu, da iz ove melje nebude hleba, ar
oteč njezin, koj je tak veliki fanatički horvat,
tvojoj prošnji nebude hotel zadosta včiniti.
Ingjiner se na ove reči nasmije, pak
veli, da kak se ja to morem misliti im Zla
tica pak ja jesmo jeden vu drugoga zaljubleni, nadalje pako Miksič Lazar jako ljubi
svoju čerku, pak pripraven bude volju njénu i spuniti.
Osim toga ja imam lépu vrednost, imam
dobru službu, a to da magjar jesam, ni me
sram, da pače gizdav sam nato.
Brate mili ja ti iz srdca želim i daj Bog

da se tvoja želja izpuni. Kada Miksič želju
ingjenera počuje, prepovedal njemu, da od
vezda vu liižu njegovu naj ne hodi, i veli,
da radje svoje jedino dete vumori, neg da
bi dal nju jednomu magjaru za ženu, i sve
načine gledi, kak bi bil mogučen svoje kčerke nakanu oništiti, pak pošlje nju daleko vu
mrzlo kupalištje gde morala célo Ijetnu dobu
ostati, kaj se pako ingjenira tiče, sve načine
išče, da njega iz Zagreba premesti, srečo mu
posluži, pak Miksič svoju sverhu postigne
ingjinera premestiju nekam na kraj sveta tijam vu Erdelj.
Nego zalo se on nije spozabil iz Zlatice,
i obljubi da sve načine vučinil bude. da Zla
tica njegova tuvarušica postati morala bude,
još dan danas njoj piše, ja sani želen sam
znati, kakov konec bude ovoj dvojici. Sada
več moraš razmeti, kaj si čul i videl.
Još sam kaj koja hotel znati od njega,
nego varte komendanš k rtam slupi, pak re
če mojemu pajdašu nek se spravlja, ar sad
je na njih red došel zapoved mora zveršena bili segnemo si vu ruke i on odide.
Još nekuliko vremena po glavi mi hodi
Zlatica, neg onda sam več pospani postal,
leégném na tvrdu klup i zaspal jesem. Proti

vek, célr tjeden zvun petka se dobro čuti i lo Porra mrtvo telo takaj. Ovaj svetoga živ vu Beču pripetil. Vu Jockey-clubu se je kar
ljenja muž rodil se 1432. leta vumrl je pako tal Grof Potocky József polski mágnás, pak
sprevadja.
Vu petek je navek zločeste volje i ni- 1506. leta, dakle popriliki 400 let čuvano Szemere magjarski mágnás. Potocky je od
kakvo delo počeli neče. Vu jedno vréme, bilo ovo sveto télo, koje vu svečenički opravi dva millionov više zgubil na kartanju i to
kad se vu Engleskom zabavljal, moral je la oblečeno, i vu glažoveni raki bilo ležalo. Sveti se je Szemere dobil. Potocky se je več viPorro je bil patron iz Milano plemenite fa- šekrat na tak veliko igral. Pred nekojim le
mo govora držati i to ravno vu petek.
Med govorenjem ogledne se na jeden milie rodjenem odvelkom. Ar ako je ove fa- tu se je vu Parizu igral te je jeden millión
krasni kip, koj vu onom hipu se doli sruži rnilie déle zbetežalo, mati je k svetomu Por zgubil. Jer je pri njem né bilo tuliko penez
ro šetuvala za pomoč, i ako je déle ozdra je taki telegrafno prosil iz kievvskog banka,
i jednomu lordu na glavu opadne.
Znal sam ja to! veli Don Karlos, da vilo, ovo svelo télo jesu s zlatom i srebrom da mu iz njegovih penezov potrebne naj
segurno nekaj takovoga zvunrednoga se mo na darili. Sad nedavno bezbožni zločinci po- pošleju. Jer pak je bank tuliko penez né imel
terli su glažovinu raku i vu njoj bivše sve je od petervarskog orsačkog banka prosil po
ra pripetiti, ar danas petek je.
A vezdašnja valesi princesa je lakaj malo zlato i srebro sobom odnesli. Pokehdob pako moč, da bude mogel Potoezkyu poslati pot
coprinosta. On dan potrla je jedno zercalo iz mrtvoga lela prstov ni su bili moguči na rebne peneze. Vu Pélervaru 9U si né mogli
malo, pak je ono vréme céli dan zvan sebe Iriškoma doli potegnuti zlate prstane, neku- premisliti, za kaj kievski bank tuliko potre
liko prstov su tukaj odrezali. Zbog toga zlo buje te su taki pitali, da jeli morti bude
bila. Drugi dan stupi k svojemu tuvarušu.
»Vidiš včera sam jedno zercalo potrla, čina je vu Milanu sada velika buna nastala. banka propala, kaj je tak velika svota pot
sam taki znala, da to nekaj nepovoljnoga
rebna. Kievvski bank je laki dal odgovor
M a i l d va
a Jedna že n a .
znamenuje, g le j! jedna sirotica mala mački
»Jožef se karta,« pak je dobil potrebne pe
Vu pemskom orsagu Valdensvcrt občini
ca mi je poginula.« Herceg pako, koj je za
neze.
pred dvemi Ijetmi se nastanil jedrn Bridl
Boga ni terpel mačke, kak se vre to i pristoji,
Vu k r a s t i p u m .
Gotlib zvani kolovratar, koj se lamo na brlakaj kaže žalost, ali samo na oči gled verzoma i oženil bil takaj. Nego zakonski sta
Iz rodileljov hiže vkrasli pucu, to je lak
hu poginjene mačke. Drugi dan pita prinliš je ni bil srečen. Muž je počel pijanču- rekuč vsagdašnje delo vu Bački. Dva srbski
cesu:
vati, svoju meštriju je zanemaril, s ženom dečki Srdanov Emil, i Sepanojev Sanislo vu»Danas jutro kuliko mačkih je pogi
je zlo boratal, doklam jedenkrat ga samo ne krali jesu Ignatov Danicu, koja je vu Temeš
nulo?«
slane. Za par tjednov poljeg sela tekučega zvani potok po vodu išla. Na kola su nju
»Nijedna! — odgovori princesa začudpotoka potegneju van jedno telo, koje je vre hitili i s njom odbežali. Puca je jako krijena.«
gniloči bilo podverženo, mlada žena misleča kala i vikala, na koju larmu se više ljudstva
»Samote zato pitam, ar sam ja hotance
da je Bridl njezinoga mrtvoga muža télo, skupa zišlo, nego ovi tolvaji na skupo sprav
četiri zercala razdrobil , . . .»
pak ga dala dostojno pokopali, i na naglom ljeni narod počeli strelatr, da su mogli s
Kada je Vilmos cesaru vu angleskom
kakti vdovica snovič je otišla zamuž. Gdo bi vkradjenim blagom vujti S óvóin lépőm bla
vu priliki lova jedna sraka letela ober glave
mogel izpisali ovo nenadnost, kad dobi iz gom su vu lak zvano Pérlas selu odtifali,
oberne se Kambridgei hercegu, pak mu veli:
i
Praga varaša špitalske direkcie lista, da Bridl gde su ju dva dana vu štali skrivali, dok
»Ja mkaj ne verujem vu coperniju nego
Gotlib iz špilala čisto zdrav odpušča se.
danas po žandari oslobodjena postala.
vendar mi nije drago, da ove ptice ober mo-1
K ovoj svedočbi priklopi Bridl takaj i
je glave lečeju«
K n g le z l / b u r i.
svojega lista, vu kojem na znanje daje svo
»Jeli dostoju znati Njihovo Veličanstvo,
jo« ženi, da je on vre na putu, i da se od
Pod zadnje dneve čudnovato, kaj nikakaj znamenuje to?« — pila herceg. Jedna
vseli dob poboljšal bude. Dal čas lépő le kov glas nedojde od englezov i burov. Tak
sraka znamenuje žalost, dve veselost, tri goskušujem i moje sineke takaj Žena se ravno se vidi, da su englezi opel dobro mogli do
tuvanje, četiri pako porod Sad nek paziju
vezda pripravlja k porodu, i doklam prvi biti, jer oni znaju gori davati telegrafe. Kak
njihovo Veličanstvo, da još tri srake budu
muž dimo dojde, bude imal sreču videti s najzadnja Statisztika kaže, englezi su od pomogli videti.«
drugim mužum na svet dojduče malo de- četka tabora 24,299 ljudi zgubili. Dosta ve
»Kaj bi znamenuvalo, ako bi pet vi
tešče. Medju ovima dvema mužali kojega. da liki broj je i lo, ali jako si moramo misliti,
del,« — zapita cesar
bude slišila žena, to bude moral sud do da jer englezi veliju, da je ov broj još vekši.
» Je ! — odgovori herceg — bi dvojke
končati.
znamenuvalo — Njihovo Veličanstva «
J e d e n m i l l / a r d m in u ta h .
D v a m i/ / ion v j e z g u b il n a k a r t a h .
Vukradjenl s ve iec .
Vu redovitim životu niti nezememo vpaVu Millano, to je vu Taljanskom. SvePod jednom pišeju još novine od onog met, kak na hilroma preide jedna minula,
toga Karola cirkvi čuvali su sv. Gian Ange- velikog zgubilka, koj se je med kartanjem
pak zalo ako vekše vréme hočemo vu mi
nutah reči, negledimo jako na broje, nego
jutru varte komendanš me izbudil, pak ukup- varmegjije jednoga plemeniloga zemeljskoga njih po 6 — 7 vremeno. Tak je izračunano,
no mašeramo vu kasarmi, a rje v a rli konec gospodina vdovica. Kak je bilo, kak ne, nego da je po Kristusovim narodjenju 1 milliárd
bil vučenjen
minutah samo vezda preišel. Itak pomalem
on se jako zaljubil bil on liju.
Potlam vre 4 let minulo, a ja vu dru
Veltkoga i strahovitoga boja imal je so ide vréme.
gem varašu medju drugimi ljudmi bivši is- bom radi nje, nego célomu dugovanju konec
O r a n je vu ja n u a r u .
pozabil sam se iz Zlatičine pripovesti, nego nastane taj, da si ovo udovic.u vzeme za svu
Iz vnogih inestah dojdeju glasi, da viovu letnoj dobi iz nenada opel sam bil sretan tuvarušicu.
čuti od nje pripovedanje, koje ovak sledi:
Ljubav je preobladalo ono veliko ne- lice cveliju. Ali to kaj sada čujemo, to je
Poljeg Balalona bavil sam se nekoliko priateljslvo prama magjarom i nije više mr ipak čalarno. Najme vu Fehértemplom ob
danah gledeči ove lepe mlake zelenu vodu zil na nje, da pače nije imal više nikakove čim- okolici orjeju. Još je to odzadi, da bi
sdvemi turni cirkvu Tihanya, Csobánca i os suprolivčine i inržnje proti ingjeneru, nego vu lebruaru žejeli.
talo okolo Balalona lepotu. Iz nenada ovdi mu iz drage volje svoju čerku Zlaticu za
1 7 m la d ič e v j e z a k l a l a .
se srečam s mojim negdašnjim soldačkim koju je on tuliko moral terpeli ponudi za
Prava beštia je bila ona taljanska depajdašom. Naravski sad več nije sóidat, neg tuvarušicu, koju on iz drage volje prime.
familije oteč i Zagreb varaša glasoviti fiškal.
Njegovomu prepovedanju na Iriško na vojku, koja je 17 mladičov poslala ma
Ov sastanak obojiči jako veliko veselje čini konec k nam približevajuči jedan par drugi svél. Lépa, jako lépa devojka je bila
vučini. Po dugšem razgovoru opita mene jeli mlaoih ljudih. Izverstna lepota beloputna lo, svaki je bil hurmast za njom, ali na
se još sečam od Zlatice Miksič Lazara gos- mlada gospa, iz koje licah moči bilo presu- svoju nesreču, jer koj je vu njezine ruke
podičine. Ej da kako daj prosim te poveč diti njezinu veliku zadovoljnost. Duke svoje došel, njegova je sigurna bila smrt. Slreljila
mi kaj se potlam dogodilo s sirotom gospo- je vu svojega tuvaruša deržala, koj je bil je^ svojega dragoga. I po takvim načinu je
dičinom i tvojim prialeljom ingjenerom.
lakodjer lepoga tela i cernokožnoga obraza, 17 poslala vu hladni grob. Ali i nju je
Osobito čudnovati dogodjaj se pripetil i človek. Povoljnoga spomenka su morali imati postigla kašliga, jer sadašnji 18-ti je nju
da nišam seguran o céloj stvari, tak bi to medju sobom, ar gospica na smeh nagnu- streljil, kad se je proti njoj branil. Pak ovoga
mislil, da je smišletina, ali da je nekoji pi lami vustnicami zabavljala je njega.
niti ^ud nije odsudil, jer je čovečanstvo ossák mesto romana od onoga spisal od česa
Čudo božje malo, da nišam na ves glas lobodil od jedne divje zvéri
budem ti pripovedal.
za vik nul im je to Zlatica Miksič Lazara
Odgovorni urednik
Premisli si on starac Miksič se je spoz k čerka.
Priredil: M a r g h a i F e re n c z .
nal još onu zimu s jednom lépőm mladom
M ARGITAI JÓZSEF.
magjarskom gospojom, koja je bila iz Zala
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G a b o n a á r a k . — C ie n a t i t k a .

Értesítés.
V a n s z e re n c s é m a n. é. k ö z ö n s é g b. tu d o m á s á ra
a d n i, h o g y a v á ro s h á z é p ü le tb e n le v ő B o s n y á k o v ic s -fé le

- = borbély és fodrász üzletet
a m a i n a p o n á tv e tte m és a z t ú jo n n a n , k o r s z e r ü le g b é ré n
d e z te m . A le g e lö z é k e n y e b b é s le g p o n to s a b b k is z o lg á lá s ró l
b iz to s ítv a , k é re m a n. é. k ö z ö n s é g e t, e n g e m b. p á r tfo g á 
s á v a l tá m o g a tn i k e g y e s k e d je n . ---------- ■-1 ——

XiVáló tisztelettel

Horváth János
fodrász.

A Csáktornyái Takarékpénztár Részvény társulat

H ird e tm é n y .
Gleditschia csemeték és magvak
U r a d a lm a k n a k , k ö z s é g e k n e k h árom évi
t ö r l e s z t é s r e is a d a t i k .
Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sővf-nymivf iiy Rz a/, egyedüli,

melyből oly örökös keritás nevelhető |>ár öv alatt, rendkívül cse
kály kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, mög
ar. aprö nyíllak sem hatolhatnak át M in d e n
re n d e lé s h e z
r a jz o k k a l e llá t o t t ü lte té s i és k e z e lé s i u ta s ítá s m e llé k c lt e t ik . Ezer csemete elég 2U0 méterre
Ara 6 frt.

n in p e o m o t ü k
óriási Jövedelmet biztosító voltánál
U lU llw C lIlliltm i fogva, ennek tenyésztése számos gaz
daságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.
Színes fénynvomatu fő á rje g y z é k in g y e n és b é rm e n tv e
küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül Az á r je g y 
z é se n kívül még egy olyan könyvel kap ezzel, ki art c/.imére 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. Igv még azoknak is igen érdekében
áll, k ik re n d e ln i s e m m it n em a k a r n a k , mert benne
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenki
nek nagy szolgálatot tesznek. C.zim:
,,É r m e llé k i e ls ő s z ő lő o ltv á n y * te ie p “ . N agy
579 1 1 - 20 N a g y -K á g y a , u. p. S z é k e ly h id .
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Horgony • Pain - Expeller
pgy regi kipróbált háziszer, a mely
már több mint 33 év óta meg
bízhatói >edör/,s(ilésfi 1al kal inaztat ik
kiutiafatl, csuznál és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt
“ bevásárláskor óvatosak le
gyünk es csakis eredeti üvegeket
dobozokban n..Harg«ny*‘ védjegygyei
és a „Richltr" <zegj egy zéssel fogad
junk el. — NO f . 1 k. 40 f. és 2 k.
árban a legtöbb gyógyszertárban
J Ó z s e f gyógyszerésznél
B u d a p e s te n .

hlclifer F Áú. 6s farsa,

r f

l

esne* f*i kir. udvnri nzállítrik.

Nyomatott Eischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán

4«
Melléklet a »Muraköz« 1902. évi január 12. (2-iki)

számához.

5032. tkvb 901

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint llkvi
hatáság közhírré teszi, hogy Kocsevár János
végrehajtatnak Vnk Mihály vegrohajlást
szenvedő elleni 384 k. tőkekövetelés és' jár.
iránti végrehajtási ügyéhen a nagykanizsai
kir. tvszek és a Csáktornyái kir. járásbíróság
területén levő a zrinyilalvi Inti. szljkvben
végrehajtást szenvedő nevén álló s \> hrsz.
belsőség 106 kor. 15'5/c H/a hisz. ingatlan
38 kor. f>7/b hrsz. ingatlan 11 4 kor. 69, a 1
hrsz. ingatlan 184 korona f>8/b hrsz. ingat
lan 114 kor. 160/h/1 hrsz. ingatlan 143 k.
és 160/5/1 hrsz. ingatlan 144 kor. az ár
verést ezennel megállapitoll kikiáltási árban
elrendelte és hogy a lennebb megjelelt in
gatlanra az

1902. évi január hó 30. napján délelőtt 10 órakor
zrinyifalvi községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapitoll kikiáltási
áron alul is eladatni fog.
Az árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlanok becsárának 10% -át készpénzben,
vagy az 1881. LX t-cz. 42 $.-ában jelöli
árfolyammal számitolt és az 1881 évi no
vember hő 1-én 3333. sz. a. kiül igazság
ügyi miniszteri rendelet 8. $-ban kijelelt óvadékképes papírban a kiküldőit kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX I-ez. 70. $ -a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt beszolgáltatni.
610
A kir. jbiróság mint llkvi halóság.
Csáktornyán, 1901 oki hó 14-én

J / int len <• s / u k mn hu vágó jn vitáso kat jötúUús m e lle tt n legoltsöbbnn. lelkiism eretesen é s gyorsan eszközlöm.
■■
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