
A nyomor.
Minden esetleges ellenvetés daczára, én 

csak a mellett maradok, hogy földhöz ragadt 
szegény sorsban élni igen nagy dolog. Mikor 
beköszönt a kemény tél és még a házbérre 
való sincs együtt, a gyermekeknek sincs láb
belijük, a kályhába nincs fa; mikor már a 
kenyérsülő sem akar többé rovásra adni, 
hanem azzal áll elő, tiogy fizessék meg előbb 
a régi adósságot; mikor már az ünneplő gú
nyában sem tudna hét macska egy egeret 
meglógni, mert az is csupa czafatokban lóg 
le a vézna tagokról; bizony-bizony mondom, 
keserves állapot az már s annál keservesebb, 
minél több siránkozó éhes gyermek van a sze
gény családban — Pedig mégsem a keserű 
szenvedés ám a legnagyobb rossz a szegény
ség bajai között; mert annak előbb-utóbb 
csak vége szakad, mint vége szakad a jó 
létnek is. A nyomorult L á z á r  is meghalt, 
meg a dúsgazdag is meghall Hanem igenis 
mindennél rosszabbak azok a kisértések, me
lyeknek ilyen nagy n y o m o r ú s á g  mellett 
az ember ki van téve.

Van a kísértéseknek olyan fajtájuk, mely 
mindaddig nem meri megtámadni az emberi, 
valameddig az egészséges, megelégedett és 
vidám; ha azonban földhöz ragadt szegényre 
bukkannak valahol, körülveszik azl falkástól. 
hogy a lebsmerbetellenségig megnyomorítsák 
és csufTá tegyék lelkét.

Számtalan példái lehetne erre nézve 
felhozni, de, hogy csak az öregéből válogas
sunk ki néhányat; Hány ezereu felkötötték

már magukat, hány ezereu vízbe ugrottak, 
mérget ittak, a vasúti sínekre feküdtek, go
lyót röpítettek fejőkbe vagy szivökbe — 
egyedül azért, mert szegénységüket tűrhetet
lennek, elviselhetetlennek tartották, vagy ha
lálra ijedtek attól, hogy a vézna nyomor 
már a küszöbükre tette a lábát.

Uh, a földhöz ragadt szegénység szörnyű 
veszedelmes dolog!

Ha azonban már olyanokat is mintegy 
sorra fojtogat az Ínség, a kik gyermekségük
től fogva szoros ismeretségben állanak a 
nélkülözéssel, a kik együtt kelnek, együtt 
leküsznek a szegénységgé. milyen veszedel
mes lehel akkor még a sziikölködés az olyan 
emberekre nézve, a kik teljes életükben a 
kényelem kövér, lágy karjain ringatództak 
gondtalanul s egyszerre poltyannak le onnét 
a nyomor és Ínség száraz ölébe? Bizony, az 
ilyeneket még szívesebben s egyszersmind 
még nagyobb sikerrel is hizlalgalju rá a 
kisértés, hogy emésszék el magukat.

Természetes, hogy nem minden földhöz 
ragadt szegényt tud ám azért halálba ker
getni a nyomorúság, mert akárhány van, a 
ki fittyet hány az öngyilkosságra való kísér
tésnek; de fájdalom! annál több vau 
aztán olyan, a kit egészen elfásuiltá, kihűltté 
tesz az.

S ö elkeseredik Isten és ember iránt. 
S mi lesz igy belőle? Egy végtelenül szá
nandó példakép'

Hogy bosszúságát veszítse, nyomorúsá
gát enyhítse: fordul oly gyógyszerekhez, me
lyet nálunk minden faluban, minden butik

ban és kocsmában árulnak nagyban és ki
csinyben, és ez, a pá l i nka .  Igen a pá
linkás üveg után leginkább a szegénysorsuak 
bomlanak, mert jólesik nekik, ha legalább 
egy kis időre elfelejtkezhetnek magukról, ha 
legalább néhány rövid órára rózsaszínben 
láthatják maguk eiőlt a világot.

És ez még nem is az egyedüli kisértés, 
melynek a földhöz ragadt szegénység pré
dául van dobva, mert szüntelen nyomában 
jár annak — mintha csak árnyéka volna 
neki — a l o p á s r a  va l ó  k í s é r t é s  is.

Kedves olvasóm! Csak kérdezd még 
egyszer valamelyik (egyháznak vagy börtön
nek a felügyelőjétől, hogy milyen állásból 
való bennkosztosainak legnagyobb része: meg 
fogod tőle hallani, hogy bizony többnyire 
szegénysorsu emberek a nyomorultak. Igaz 
ugyan, hogy nagy része szegényeknek közön
ségesen távolról sem oly gonosz ám a min
dentudó Isten előtt, mint akárhány olyan 
gazdag, a ki kénytelenségből sohasem Iái ja 
a börtön belsejét; hanem mégis oda jutnak, 
mert addig-addig taszigálja őket a nagy sze
génység és erős nélkülözés, hogy végre is 
beleszédülnek valamely kihágási vétségbe.

Ilyenek a földhöz ragadt szegénység 
átkai.!

Pedig még most sem értem ám ki u 
dűlőre mindazon rossznak elszámolásával, a 
mit a szegénység kikölt az emberek vesze
delmére.

Itt van, teszem azt, egy másik nyilvá
nos veszedelem. Minden fiatal, sőt még akár
hány vénecske személy is szeretne szép

T Á R C Z A.

Fűit.
Irti: dr. Bóldi Izor.

Sok a virág a szobában, hódító édes illatuk 
szinte ránehezedik a mellre. A gyúródott piszkos 
ágytakarón egész garmada rózsa, chrysanthemum 
meg tubarózsa hever, az éjjeli szekrényen két nagy 
azalea pompázik. Es a sok viruló, illatos virág 
közt ott hever egy hervadó, elfonyadt virágszál: 
szegény Terka olt vergődik az ágyban, vívódik a 
halállal.

Hideg verejték gyöngyözik az arczán, szeme 
lázas tűzben ég, melle mind nehezebben, kíno
sabban zihál. Olt áll már ágya fejénél a Halál, hívo
gatja, csalogatja áldozatát.

Egyszerre felém fordul, felém int sovány, át
látszó kezével.

»Jer hozzám, közelebb ! Ne félj tőlem« suttog 
halk, elhaló hangon. Mit mondasz? nem hallom, 
nem hallok már semmit. Ujgy-e már nem haragszol? 
Már kibékültél velem, megbocsátottál? Ha nem 
volna olyan rossz idő. felöltözködném, kimennék 
veled a városligetbe. Miért sirsz, miért fordulsz el 
tőlem? Az a bolond orvos bizonyára megint fon
toskodott előtted. Pedig már nem is köhögök, a 
mellem sem fáj többé, hétfőn felkelek, azután ki- 
kocsizunk. Eleinte majd vigyázni fogunk, hogy meg 
ne hüljek megint. Nagyon megviselt ez a ezudar 
tél. De szeretnék megint egyszer elmenni a színházba,

Egyszerre sirni kezdett, görcsös zokogás vett 
rajta erőt.

»Nem megyek én már sehová. Sohasem, se
hová. Vége mindennek !«

Most felemelkedik és egészen felém hajol.
»Ne sirass, felejts el mielőbb. Nősülj meg. 

Adja az isten, hogy olyan boldog légy. amilyen 
boldogtalan voltam én egész életemből. Nősülj meg, 
te jó ember vagy, csakhogy nagyon gyenge éppen 
azért féltelek olyan nagyon. «

Még mindig sirt, alig tudtam megérteni ful
dokló szavát.

• Menj most, jer inkább reggel, most este 
mindég olyan álmos vagyok, olyan fáradt és álmos «

Egyszerre előrántja a feje alatt levő kis ván
kost és görcsösen odaszoritja melléhez. Azután 
beleharap, két kezével gyömöszölni kezdi, majd 
felemelkedik, előrehajol, azután visszaesik a pár
nára Még egy sóhaj, eg} tompa, elfojtott hörgés 

azután vége mindennek.
Meghalt.

* *

Lehajtottam fejemet az ágytakaróra és imád
koztam. Talán most először, amióta élek. Egyszerű, 
keresetlen szavak tódultak szivemből ajkamra, 
vigaszt találtam az imában. Es a halottas szobá
nak mély csendjét felzavarta zokogó szavam.

Soká, soká térdepeltem ott az ágy eiőlt. Nem 
tudtam elválni szegény Terkától. Lelkem előtt 
megújult a múlt, átéltem újból szerelmünk rövid 
boldogságát, hosszú végtelen fájdalmait. Átéltem, 
átéreztem újból mindent.

Öt éve volt annak, iiogy Terkát először lát
tam. Valami külvárosi mulatóhelyen találkoztunk, 
hová engem a kíváncsiság vitt. Alig voltam ott 
néhány perczig, már tánczoltam. A többek közt 
egy fiatal, alig tizenöt éves leánykával is, a kitől 
azután többé el nem mozdultam. Haza is kisértem 
a kapunál megígérte, hogy másnap is eljön a 
tánezba. Egy hét múlva már együtt laktunk.

A legtisztább boldogságban töltöttünk együtt 
hat hónapot. Soha mézeshetek oly gyönyörűsége
sek, soha házasélet olyan zavartalanul boldog még 
nem volt, mint a mi egyUlllétünk az első fél esz
tendőben. Elhanyagoltam szüléimét, rokonaimat, 
igaz de Terka kipótolta nekem az egész vilá
got. Soha úgy meg nem értett senki, soha senki
nek lelke, kedélye úgy reá nem volt hangolva 
az enyémre, mint ezé a fiatal gyermekleányé, a kit 
én neveltem nővé. És ő szinte egészen átalakult, 
más lett — úgy nőtt a szemeim előtt, hogy alig 
győztem csudáim. Tanulni kezdett, művelődni akart, 
hozzám méltó iparkodott lenni minden tekintetben.

Milyen ábrándos terveket szőttünk, milyen 
gyönyörű, magasztos jövő tárult elénk !

Egyszerre Terka köhögni kezdett.
Makacs hurutnak gondoltam eleinte. De a tél 

elmúlt és Terka állapota nem javult. Elvittem őt 
egy hírneves egyetemi tanárhoz. Az megvizsgálta 
a szegény leányt, azután négyszemközt elmondotta 
a diagnosist.

Elkábultam. Csak az első szavakat hallottam, 
többet már nem tudtam megérteni. Csak e két szó 
hangzott a fülembe: tuberkulus, ftizis.



lenni. Pedig hát én azt mondom — s nem 
ok nélkül mondom, — hogy szegény leány
zóra nézve valóságos átokká lehet az, ha 
nagyon szép, különösen városi helyen. Ap
róbbra nem akarom most itt megmagyaráz- 
gatni, hogy miképen értem én a mondotta
kat; tapasztalt emberek a nélkül is tudják; 
miért és miképpen teszi a nagy szegénység 
átokká a leányzókra nézve éppen a kiváló 
szépség ajándékát.

A földhöz ragadt szegényre nézve tehát 
még az Isten áldása is átokká lehet.

Nem folytatom tovább e sorozatot; csak 
azt mondom még egyszer, hogy igen nagy 
dolog földhöz ragadt szegény sorsban és 
nyomorban élni.

C se lk ó  Jó z se f .



kint 2 tűzoltó este 9-től éjfélutáni 1 óráig a lak
tanya helyiségében rendes őrszolgálatot teljesít.

—  Köszönetnyilvánítás. A Muraközi Ta 
karékpénztár lek. Igazgatósága a Muraközi 
Tanitókörnek a F. J. Tanítók Házánál lete
endő alapítványát 50 koronával volt kegyes 
gyarapítani. Fogadja a lek. igazgatóság ezen 
másodszori nagybecsű adományáért a kör 
nevében hálás köszönetemet. Csáktornya, 
1902. márczius hó 5-én. Mencsey Károly, a 
Muraközi Tanítókor elnöke. — A Muraközi 
takptár tek. Igazgatósága a helybeli áll. polg. 
fiúiskola tanuló-ifjusága Zrínyi önképzőköre 
tőkéjének gyarapítására 20 koronát volt ke
gyes adományoyni. Midőn ezen összegnek a 
mondott czélra való átvételét a nyilvánosság 
előtt is nyugiatom, hivatalos kötelességemnek 
ismerem, hogy a tek. Igazgatóságnak iskolánk 
iránt táplált jóindulatáért és meleg érdeklő
déséért, a nyilvánosság előtt is, az intézet 
nevében, leghálásabb köszönetemet nyilvá
nítsam. Csáktornyán, 1902. évi márczius 4. 
Pálya Mihály, igazgató. — A Csáktornyái 
lzr. Nőegylet a Muraközi takarékpénztárnak 
80 kor., a Csáktornyái takptárnak 00 kor. 
és a Csáktornya vidéki takptárnak 40 kor. 
adományáért ez utón is hálás köszönetét 
nyilvánítja. Wollák Uezsőné elnök.

— A Muraközi takarékpénztár részvény
társaság I. hó 1-én tartotta XXI ik rendes | 
évi közgyűlését, melyen 22 részvényes 99 
szavazattal vett részt. Elnök üdvözli a meg
jelenteket, konstatálja, hogy a közgyűlés az 
alapszabályok értelmében határozat képes és 
azt megnyitja Az igazgatóság és felügyelő- 
bizottság jelentését a közgyűlés egyhangúlag 
tudomásul veszi és a felmentvényt megadja. 
A 31027 kor 02 fillért kitevő tiszta nyere
mény felosztása a következőkép lett elren
delve: 200 drb. részvény után osztalék á 70 
kor. 14000 kor., a tartalékalap gyarapítására 
2000 kor. a részvénytőke kiegészítési szám
lára 10000 kor., jutalmazásokra 1000 kor., 
közhasznú és jótékonyczélokra 890 kor, 
kétes követelések leírására 3329 kor. a jövő 
év számlájára átviendő 348 kor. 02 fillér 
Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytőke 
ez idén 200,000 koronára egészittetik ki és 
így az eddigi 200 drb. 200 l'rtos részvény 
helyett ugyanily mennyiségű egyenkint 1000 
kor. névértékű részvény fog az eddigi tulaj
donosoknak. minden ulánfízetés nélkül, csak 
a bélyegköltségek megtérítése ellenében ki
szolgáltatni. A közgyűlés e jelentést öröm
mel veszi tudomásul és e változással kap
csolatban az alapszabályok egynémely §§-ail 
az igazgatóság előterjesztése szerint módo
sítja. A megejtett választás eredménye a kö
vetkező: Megválasztanak: elnöknek Horváth 
Lajos, igazgatónak: Morandini Bálint, aligaz
gatónak: Mózes B Igazgatósági tagokká: 
Prusatz Alajos, Schulleg János, Uráner Mór 
és Neumann Samu. A felügyelő bizottságba: 
Margitai József, Neumann Salamon és Neu
mann Simon rendes tagokká, mig Moran- 
dini Bomán és Maszlnak József póttagokká 
lettek megválasztva. Zakál Henrik indítvá
nyára a közgyűlés az igazgatónak és aligaz
gatónak az intézet érdekében kifejtett buzgó 
tevékenységéért jegyzőkönyvi köszönetét sza
vaz meg. A közgyűlési jegyzőkönyv hitele
sítésére Dékány Mihály és Deutsch Salamon 
részvényesek lettek kijelölve, mire az elnök 
a gyűlést befejezettnek nyilvánítja

— Lelkészek, tanítók, kántorok s mind 
azok, kik hangjuk tisztaságát és érczességét 
épségben tartani óhajtják, használjanak HÉ- 
THY-féle pemetefü-czukorkát, de a bevásár
lásnál arra vigyázzanak, hogy valóban Kéthy- 
félét kapjanak, mivel számos utánzata van.

—  Szőlészeti előadás. Ulicsny Károly 
szölőszeti és borászati lelügyelő folyó évi 
február hó 2 4 — 25-én Bánokszentgyörgyön 
időzött. Szakszerű előadásait 300-400 ember 
hallgatta, kiket mindvégig lebilincselt érde
kes fejtegetésével. Általánosságban foglalko
zott a szőlőmivelés terén elkövethető hibák
kal. Majd rátért a helyes talaj forgatás kel
lékeire és a szölőüitetés fő követelményeire. 
A bánokszentgyörgyi gazdaközönség a mi
előbbi viszontlátás reményében vett búcsút 
tőle.

—  Kínos betegség a csuz és köszvény, 
azonban mint hiteles orvosi nyilatkozatok 
és számos köszönőlevél bizonyítja a Zoltán- 
féle kenőcs még a legmakacsabb czuz és 
köszvényes bajokat is néhányszori bedörzsö- 
lés után meggyógyítja. Üvegje 2 kor. Zoltán 
B. gyógyszertárában Budapesten.

—  A helybeli önk. tűzoltó-egylet részére 
a Muraközi takarékpénztár 80 koronát, a 
Csáktornya vidéki takptár pedig 40 koronát 
volt szives adományozni. Fogadják a fennti 
intézetek tek. Igazgatóságai a nyújtott segé
lyezésért az egyesület és az elnökség leg
melegebb köszönetét.

Tűzoltói közgyűlés. A helybeli önk. 
tűzoltó egyesület a mai napon délután 3 
órakor az elemi népiskola egyik tantermében 
rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy: A szertár 
helyiségének építkezési ügye. Az elnökség 
tisztelettel kéri az egyesület pártoló, választ
mányi, működő és rendfenntartó tagjait, hogy 
tekintettel az építkezés sürgősségére a köz
gyűlésen minél nagyobb számban a pontos 
időben megjelenni szíveskedjenek.

Szerencsétlenség a Murán. Steier- 
orzság Prisztava községből Vargason jómódú 
gazda kocsisa malaczokat vitt f. hó 24-én 

|egy bisztriczei kereskedőnek. A kocsis kele
tiénél többet ivott és fiatal csikóival hazafelé 
menet Kácz-Kanizsánál a parinál álló kompra 
reá hajtuiutl. A réven nem volt a révész, a 
karfa sem volt áthúzva és a magas partról 
hirtelen leguruló kocsi pár pillanat alatt a 
Murában volt. A kocsist nehéz munka árán 
kimentették. Kimenekülése fölötti örömében 
— nem törődve többé a kocsival, lóval — 
ész nélkül tűnt el a színhelyről A kél fia
tal csikó bernit veszeti.

—  Ingyen szölövesszö. strolói körjegy
zőséghez tartozó szőlősgazdák, kik a sok 
sanyarú esztendő folytán jó  részt elszegé
nyedlek. a phylloxera által tönkre tett terü
leteket felújítani a maguk erejéből alig. vagy 
nehezen tudták volna, az államhoz fordul
tak segélyért A nagymt... ságu földmivelés- 
ügyi miniszter ur február 27-én küldött ma
gas leiratával a folyamodó nagyszámú gaz
dáknak fejenkint 200-200 szölöojtványf és 
500-500 drb. sima amerikai vesszőt, volt 
kegyes kiutalni. Igaz, hogy egy-egy gazdának 
nem sok. de elég arra, hogy népünk a ve
zetői állal beleoltolt szölőujitási kedvet ér
vényre juttassa, ismereteit pedig a jövőre 
megvalósítsa; amikor áldást kérend mind
azokra. kik a haladás útjára vezették őket.

Ki akar egyeves önkéntes lenni? Bizo
nyára van olvasóink között több fiatalember, ki 
annak idején tanulmányait félbenhagyta s igy a 
3 éves terhes katonai szolgálatnak néz elébe 
Debreczenben inár évek óta sikeresen működik az 
országszerte kitűnő hírnévnek örvendő bichlblau 
Albert-féle miniszteriIcg engedélyezett katonai elő
készítő tanfolyam, (tanhizoltság : eddig Draugentz 
János nyug. magyar királyi honvédezredes és 
Mayer Adolf nyug. cs. és kir. őrnagy), melyben 
azon ifjak, kik még sor alatt nem állottak; foglal
kozásukra és előkészültségükre való tekintet nél
kül röviden megszerezhetik az t éves önkéntesi jogot. 
Felvilágosítást és prospektust készséggel küld 
bichlblau Albert igazgató Debreczenben.

—  Jó hír a szőlősgazdáknak. Tudjuk,
hogy olasz borok mérték nélküli forgalomba 
hozatala, muraközi borainkat is lenyomta; 
daczára a termett kevés mennyiségnek egy 
jó része eladatlan maradt. Ezen borok erős
sége, kellemes édessége keltette fel Litke 
Lőrincz pécsi pezsgőgyáros figyelmét, ki na
gyobb vásárlást eszközölt Stridó vidékén 
1901. évi Kizling literjét 90 fillérért vásá
rolta meg gr. Dunay Hugó Agenor szőlőbir
tokosnál. Az 1901. évi termésért — nflint 
ujborért — minőség szerint 60 f. sőt többet 
is adott a gazdáknak. Figyelembe nem véve 
a nyomolt árt, Ígéretét hagyta, hogy évről- 
évre nagyobb szüreti bevásárlást eszközöl.

— Kitöntetes Ő csász. és kir. fensége 
Bourbon Fülöp herezeg Feller V. Jenő gyógy
szerészt, Stubiczán udvari szállítóvá nevezte 
ki E kitüntetés méltán sorakozik azok közé, 
melyeket már Feller gyógyszerész kapott, 
mert ismeretes, hogy az általa készített pá
ratlan háziszer »Elsa-Fluid« számos kiállí
táson Páris, Berlin, London, Róma arany
éremmel és díszoklevéllel tüntettetett ki. Ke
vés oly család van ma a monarchiában 
különösen vidéken, hol a hírneves Feller-féle 
Elsa-Fluid, 12 üveget 5 koronáért bérmentve 
küld Feller V. Jenő gyógyszerész Stubicza, 
témplom-utcza. Zágráb-megye, hiányoznék, 
inért ez nem titkos szer, hanem elismert jó 
és sokfélekép használható háziszer, melyet a 
leghíresebb orvo>ok is ajánlanak. E kiváló 
szer megbecsülhetetlen és bátran mondható, 
hogy az emberiség egészségügyi fejlődését az 
Elsa-Fluid nagyban mozdítja elő.

—  Nyivános nyugtázás es köszönet. A 
Csáktornyái-, Muraközi- és Csáktornya vidéki 
takarékpénztárak mélyen tisztelt igazgatósá
gai és részvényesei a helybeli községi elemi 
népiskola könyvtárának gyarapítására eddigi 
szokásukhoz hiven ez évben is bizonyos 
összegeket voltak szívesek rendelkezésünkre 
bocsátani, hogy ez állal a fenni említett s a 
közművelődést hatásosan előmozdító intéz
ményt crösilsék és szilárdítsák; és pedig a 
Csáktornyái és Muraközi takarékpénztárak 
egyenkint 20-20 koronával, a Csáktornya 
vidéki takarékpénztár pedig 30 koronával 
voltak szívesek könyvtárunkat támogatni 
A midőn ezen összegek átvételét ez utón is 
élismerem, egyúttal kedves kövességemnek 
tartom a felsorolt takarékpénztárak ni. t 
igazgatóságainak és részvényeseinek szives 
adományukért legmélyebb hálámat kifejezni. 
Csáktornyán. 1902. márczius hó 4-én. Pólyák 
Mátyás igazgató-tanitó.

N y i 111 é r.*)
Nagyérdemű közönség!

Csáktornyáról való több napi távoliét 
után visszatérve, tudomásomra jutott, hogy 
azon hir van rólam a városban elterjesztve, 
mintha én Krausz Kiza asszonynak cserébe 
adott helovári szállodám leltárának egy oly 
részét adtam át, amely nem az én, hanem 
más tulajdonát képezi, ami által Krausz Ri
ža asszonyt tetemesen megkárosítottam volna.

Ennek ellenében az igazságnak hiven 
kijelentem, hogy eme híresztelés alaptalan, 
hazug és rossz akaratú

Kitűnő tisztelettel
H o fb a u e r  A n n a

az »Otthon« kávéház volt tulajdonosnője.

*) Ezen rovatban közlőitekért, nem vállal felelőséit 
a szerkesztőség.

Felelős szerkesztő:
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos :

F IS C H E L  F Ü L Ú P  (S T R A U S Z  S Á N D O R .)
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Sve poSiljke se tiöué zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me. Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljatvo:
knjižara Fi schel  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poSiljaju.

M EDJIH URJE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  H kor. 

Na pol lela . . .  4 kor
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broj: koštaju 20 fill

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

Izlazi sv ak i t ije d e n  je d e n k r a t  i to : vu sv a k u  n ed elju .

Obznane se poleg pogodb 
i fal računaj u.

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

Služinče.
Vnogo put se čujemo tužiti, da ga vez

eta népa više tak dobrih slugah i deklah, kak 
su negda bili, komaj se najde tu-tam jeden 
dober. Ako pak služinčeta poslušamo, red- 
kokral se najde, koj se nebi lužil na gazdu

To je  sigurno, da je kraj onim dobrim 
starim vrémenu, gda je  služinče za člana 
familie držal né samo gazda, nego i ono sa
mo se je  tém čutilo, vleklo je k hiži gazde, 
njegova dobra je svojimi držalo. Obrnulo se 
je  i to, kak tuliko drugoga na svétu. Obler- 
šelo se je življenje gazde. Iz druge strani 
pak i služinče ima vezda više potreboče vu 
hrani i vu opravi. Slobodneše je  vu pona
šanju, više ima zahtévah, kak prije, bolje si 
lebira i ako mu nije prav dalje stane sreču 
probat

Napreduvanje svéla nije moči nazaj nag
nati, kak caigera na vuri. Istina, da je dob
ro postupanje težko trefiti, jer čovek mora 
biti, da zna gde je bolje treba hasnuvati 
dobru reč, a gde pak vojku. Fri jednim dob
ra reč, a pri drugim pak sigurnost više hasni.

Pri pogodbi je taki prva težkoča, jer vu 
najviše slučajih neznamo, kaj stanuje vu o* 
nim čoveku, koj pred nami stoji. To vidimo, 
da je  jaki delavec, ali kaj je vu njem, jeli 
je  veren, moremo se ulati vu njega, jeli je 
marljiv, to težko znamo.

Več smo rekli, da pri jednim služinčetu

sigurnost a pri drugim dobra reč hasni više. 
Ali od kraja sa svakim moramo jednako 
dobro postupati, a sigurnost samo onda mo
ramo potrebuvali, kad je potrebno. Ali i on
da moramo paziti, da bez istinilog zroka ne 
navalimo na služinče, akoprem smo srditi, 
to naj nekažemo pred služinčetom, a kašti- 
ganje pak naj hude svigdar poleg mere sa 
činom. Za svaki čin, za svaku malenkost 
nesmemo špotati. Ne pozabimo, da je i slu
žinče čovek, koj, kak svaki ima pogreške. Sa 
»vekšimi štuki« samo onda moramo napre 
dojti, ako hotomično hrnanjost, ili pak hudu 
volju vidimo pri služinčetu. Ako smo pri 
karanju svigdar pravični, i ako popravljenomu 
navek nespočitamo njegovu staru pogrešku, 
to postupanje i najhujšega čoveka popravi. 
Ako pak bez svakog zroka špotamo. ravno 
naproti postignemo ono. kaj hočemo, služinče 
bude još hujše, tvrdoglavo opomiuanje mkaj 
nebude hasnelo, se stepe žnjega, kak voda 
iz psa.

Ali naproti s i dobrim postupanjem nes
memo čez hatar iti, jer lukavno služinče vu 
tém slabost vidi na šinjak nam zrase, te je  
hujše. Jako si premislimo sa kojim se sta
nemo šalit. Služinče naj čuti svigdar. da ga 
cénimo, ali naj čuti i to, da né pred svo
jim pajdašom. ali pred svojim gazdoin stoji.

Pogodjenu plaču né samo vu vrémenu 
i vu točnoj kuli koči, nego i vu dobroj kak- 
voči dajemo služinčetu. Hudo računa on gaz

da, gdo pri plači služinčeta hoče šparati, jer 
kaj tak dobi na brodu, to zgubi na malti. 
Hudo držano služinče, hudo déla. bez volje 
déla, čemu hasna néma, navek si na tém 
tere glavo, kak bi nas vkanilo, pak i kvara 
nam déla bez toga, da bi ga za to mogli na 
več pobrati, pak ako ga sud kaštiguje, stjga 
mi hasna neimamo. Ako služinče pretira ži
vimi, pokvari dojnu marvu sa jako mrzlom 
vodom i sa hudim postupanjem pohiče sa 
brejnom živinom, pak što nam to sve povrne? 
Višekrat sam več videl, da gdo za plačenog 
nepriatelja drži svoje služinče i lak poslupa 
sa njim, on još iz dobroga čoveka hudoga 
napravi. Naproti, ako služinčetu točno damo 
kaj ga ide, i ako trsenje vidimo te višokral 
ga nadarimo, budemo lomu hasna vzeli, slu
žinče bude svigdi nas podpomagalo.

Nadalje pak zasadimo i gojimo vu srd- 
ce služinčetu pobožnost i poštenje, jer po
božno služinče |e sa jednim i pošteno. Ha 
zakaj, to svaki prave pameti človek more 
videti. Vu stiski mu veru da vračtvo, ova 
ga pomiri sa njegovim stališom, vuči ga tr
peli. ufati se, ova ga drži nazad od zločina. 
Anda né samo, da naj nepreprečimo služinče 
vu zvršavanju pobožnosti, nego sami hodi
mo napré sa lépőm példorn, jer ova se naj
bolje prime na njega.

Kaj smo od služinčeta rekli, to stoji i 
od drugih težakov.

—  F .  —

Z A B A V A

Oerlene čižme.
Po zimskih večerah, kada je zmržjena 

zemlja i snegom pokrivena i mrzli veter du- 
vi vani, vu vugodno topli sopi dobro nam 
čini, ako se razgovarjamo od starinskih pri- 
pečenjah.

Kazinczy Ferencz vu ime znanstva i 
jezika vnogo putuval po orsagu. Vu svojih 
listah i zapisnikah višekrat se spomina sreč
nih i nesrečnih svojih drugovah života onih, 
koje je vu svojem putuvanju pohodil bil.

1831-ga leta, kada je Szemere Pavlom 
po Nógrad i Gömör vármegjiji putuval, vu 
jednim svojim listu sledeči dogodjaj nam 
objavlja:

»Minučega stoletja okolo tridesete godi- 
ne iz početka zišel se bil vu Gömör vár
megjiji tak zvanom mestu Harkacs s Dras- 
kóczy Samuelom i njegovom tuvarošicum 
rodjenom Ujházy Klementinom, koji su od 
gostoljubiteijov jako glasovih bili. Imali su 
posebne iz cifrastim uniformisom oblečene 
cigane, koji 9U vu palači njihovoj igrali, kada 
su od okolice one plemenita gospoda na za- 
bavu bila k njim dohadjala, koja zabava se
dem dni i noči neprestana navadna bila

trajati. Nego ne samo zabavna kompanija, 
nego i műdre gl ive muževi bili su navadni 
takodjer Draskoczy kašlelja pohadjati. Osobi- 
lo porodali velike izobraženosti i izvrstno 
dobre gazdarice poznanstvo vabila je simo 
njih želja, ona pako kak 11 i puna kreposti 
od izobraženostih dragovoljno prime pleme
nito društvo.

Spametna, mila, i vučena je bila Ujhá
zy Klementina, nego kak se vu prirečju veli; 
Kada je gospodin Uog lepotu delil, iz žnje 
se bil izpozabil: zaraditoga vendar je njezin 

Ipoglavito dobroga srca — tuvaruš ljubil i 
preštimal. i vu miru ljubavi i hlagoslovnom 
v zakonskim slališn živeli jesu. Izvrstna gaz- 
darica i dobroga srdca duša bila je Ujházy 
Klementina.

Vu jednoj priliki ponudjali su njnj bili 
jednu malu sirotinsku pučicu. Znali su. da 
na svetu nigdi mkoga nema, pozebe, od gla
da vumre vu velikoj zimi. ako kakova dob
ra duša nju pod svoj krov k sebi ne prime. 
Nu dopeljate mitri to božje stvorenje; zapo
vedala je Klementina, na večer vu kuhnji 
pred pečnicum, gde su se zdigani kolači bili 
pekli, se grevalo se je  vre to božji* slvore- 
nje. Jako prilična puca postala je iz siroti- 
nje. Draskoczyca na sve nju je mogla has- 
nuvali okolo hiže jako je verna bila svojoj

gospici. nisu ufala družina za ono vreme niti 
iz pivnice, niti iz špajza tukaj vzeti, ar je 
taki bila povedala svojoj gospici

Vu hižah tak se verno obračala, kao 
vrteči kolovrat, još staroj gospodi se dopala 
kad njim silvoriuma, ali kakvu drugo pilvi- 
nu ponudila bila.

Kak prilična tak i snažna puca je posta
la iz te siroti nje. Lépe oči i na kušuvanje 
stvorjena crlena vusta ni su samo omamilo 
nižešega stališa naprimer hajduka, inoša i 
klučara, da pač eokolice one mlade ljudi ti- 
jam do išpana vuklu je njih srdce za njom.

Nekoga dana valjda se medju mužkarci 
bil zabavljal njezin gospodin Draskoczy, kad 
domom dojde, i njemu se nekak z v i d i ove 
pnčics lepota. Kad njemu šlafroka i šolce 
pred njega postavi, počne njezino lepo lice 
gladili i nju poščipavati. Od ovoga dana po- 
čemši l)raškoczy je uvek priliki) iskal, gde 
bi se bil mogel žnjum vu samoči zeslali. Ali 
buduč je ona svoje dobre gospe tak rekuč 
prava ruka bila, uvek se okolo nje bila zdr- 
žavaia. vugibala se bila nji ga.

Nego kaj hasni tajiti, Draskoczya tako- 
va želja napadne, koju on do sada niti vu 
snu ni bil mislil Akoprem pri letali slarovi- 
čjii človek bivši, ipak na spodobil mladosti 
punom želj um počne pucicu vabiti.



Spomenik Zrinyiev.
Vu denešnjim broju naših novin izka

žemo 200 korun dar Medjimurske Šparkas- 
se, koje je 1-ga o. m. vu svojem velikim 
spravišču odlučil dali za spominek Zrinjiev. 
S ovim darom se je opel jako povekšala 
svota spomenika. Hvala Medjimurskoj Spar* 
kassi, koja je lakaj mislila na naš spomenik 
vu svojem spravišču! —

Denes iskažemo nadalje one dare, koje 
je gosp. Fejér József mérnik sebral, pak la
kaj i one, koje Legrad varaš poslal. Lépője 
od legradčanov, da su na spomenik njihovog 
negdašnjeg kapitana alduvali i s tem poka
zali, da spomen njegov i ime njegovo štuju!

Svim gori spomenutim darovnikom bu
di vu ime spomenika Zrinyia naša lépa hva- 
I ja ! —

Četerdeset i šesti izkaz.
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»Bog plati.« Takve vkanjlivce, koj bude gdé 
videl, naj je  prime i na občinske hiže tira, 
jer vnogo ga sada vkanjlivcov.

im e n u  v a n j e .

Minister cirkvenih i školskih poslov je 
Pálinkás Béla učitelja vu Hasznos Felsőhu
ta občinu k orsačkoj pučkoj školi za navu- 
čitelja imenuval.

B u r i  i  e n g i e z i .

Buri su pod zadnje vréme vu više ta- 
borah gvinuli. Najzadnje je strašni harc bil 
med buri i engiezi. Engiezi su strašni zgu- 
bitek imali, ali i burski vodja Devett je vu 
velikoj pogibelji bil. Buri su od englezov 
zvun ljudih i marve pol drugi millión frtov 
sadržavajuču taborsku kassu vzeli, za kojoj 
si engiezi takaj moreju fučkati.

M á r c iu s  1 5 .
Dan sloboščine se i Ijetos počelom or- 

sagu trsiju, da obslužiju. Na ovaj dan su 
vu Pešti magjarski mladiči vu 12 ločkah za- 
dobili sloboščinu, dakle vréden je da ga sva
ki sin domovine obsluži.

S m r t  z a v d a n i  z v o n .

Grozovita nesreča se pripetila prošastnu 
nedelju vu tak zvanoj občini Herencz. Od 
céla nesreče nam sledeča pišeju Vu nedalju, 
kad su skup zvonili ob 10 vuri k svetoj 
meši, vu ovom hipu črez ohlok turenski van 
se omekne jeden 150 kil žmečave i maj uči 
zvon i poljeg turna stoječe dečake nazemlju 
opadne. Doli opadjeni zvon jednoga po ime
nu Sejrnős Stefana 20 let staroga dečaka na 
mestu vubije. Silva Jožeta, Móric Petra i 
Vastag Andraša tak oranil, da za cčlo svoje 
živlenje lazari ostali budu. Kad su ovu nes- 
reču počuli vu cirkvi spravljeni pobožniki, 
svi su van bežali s med ostalemi i vu mor- 
jenoga dečaka mati takaj po imenu Sejrnős 
Štefana dovica, koja kada je  svojega sina 
svega izdruzjenoga spazila, skup se zrušila 
i na mestu je  vumrla. Siromašku ženu od 
velike žalosti srčni krč n joj je  bil smrt zav- 
dal. Po ovoj nesreči sve ljudstvu se bilo ra

je ime puce imenuvala, ali još bolje se pre
seneti, kada na stolcu stoječe svoje žene iz 
pod oprave zapazi crlene čižme.

Klementina gde si vzela ove črlene 
čižme, im si prije ni imala?

Gospa je vu ovim hipu več bila nato
čila vu šalice kavu, cukora metne nutri, pak 
kratko i ponižno odgovori:

»Ah, ah ali si |ako pozabljivi postal, 
dragi moj Šamuel, kaj neznaš, da si nje vče- 
ra na sejmu kupil i na večer meni prikazal « 
Pak još po licu pogladi svojega dragoga Sa
muela, koj je kak e. moglo pripetiti céla stvar 
bil taki razmel,

Zato ti potrebna bila kmična hiža 
mrmljajuči vu sramoti, nego spametna i műd
re glave njpgova gospa Klementina ni jed- 
ne reči ne pregovori, niti nigdar više neo- 
pomene njega za črlene čižme.

Draskoczya hižnoga slabša živlenje i na 
duže pomirno ostalo, do zadnje vure vu mi
ru ljubavi i blagoslovu živeli su skupa.

Sama Draškoczy, kad je vu Himaszom- 
bat na sejam došel, ni mogel gledati čižma- 
re, tak se ih vugibal, kak šatan ternjana, i 
obeča, da nigdar više, doklam bu na svetu 
živel, nikomu za nikaj nebude on kupil čižme.

Pisal: F lo r id o r.
Priredil: M. F .

zišlo. tak da za one nedelje niti službu bož- 
ju nisu mogli obdržavali. Célé ove nesreče 
zvonara kriviju, koj je  ni imal vekšu pasku 
vre od prije na potrtoga zvona.

G r o z o v i t o  l ju d o m o r s t v o .

Iz Kövesda nam strahovito Ijudomorst
vo objavljaju. Vu subotu jutro vu Kövesd 
zvanim mestu po pošti došel je penezni list 
Krausz Davidu trgovcu, vu kojem je bilo 
1600 korun penez. Posije podne okolo pete 
vure dala je poštarica ovoga lista tak žva- 
nomu Lepcsényi Tomasu poštarskomu deča- 
ku. da odnese njega s penezi skupa Krausu 
trgovcu. Do šeste vure je  bil čekal trgovec 
na peneze, buduč pako ni onda dobil nje 
ni je, pretrucan bil iti na pošlu si sam po
nje. Poštarica iz zvan sebe veli, da vre okolo 
pete vure je bila poslala, nego još sada od 
nikud nema poštarskoga dečka. Sad su vu 
tom mišlenju bili, da je poštarski dečko sko
čil s penezi, koju pripečenje javili su taki 
žandarom. koji još on dan kesno vu noči 
našli su poštarskoga dečka krvavo mrtvo 
telo. Lepcsényi kada je  bil peneze nesel Krau
su, moral je  bil iti poljeg Griinfeld Ignaca 
inesara mesnice. Havno onda med vratini je 
stal po imenu Vanček Jura) mesarski detič, 
pak opita Lepcsényia, da kamo ide? On mu 
da kako popravici odgovor dade, da nese 
1600 korun penez Krausu trgovcu, na ove 
reči Vanček pozove poštarskoga dečka vu 
mesnicu i ponudi mu kupicu vina Doklam 
je ov siromaški dečku bil vino pil, Vancsek 
mesarski detič pograbi jeden nož i njemu 
vu šinjak za reže. zalim ga doli hiti i ši- 
njaka njemu prek prereže, mrtvo telo pako 
pod stolicu skrije, koje je bil kanil kasnije 
nekam drugam pospraviti. Ali vre prije su 
našli žandari poštarskoga dečka mrtvo telo 
kak bi on to mogel bil včiniti. — Peneze 
je bil odnesel na dvor i vu jednu skrivno 
mesto je položil, žandari su na sreču sve 
do tillira našli i Krausu predali, toga zločin
ca pako pod ošlrom stražoin vu reši odeg- 
nali jesu.

Nekaj za kratek čas.
D r i s u d u.

Sudec: Fak kak ste mogli svojemu paj
dašu peneze vkrasti. kad je  on spal!? . . .

Tat: Jako se mi je rn i I j i I, pak sam ga 
né hotel zbuditi.

Z r o k.
Sudec: Zakaj ste vi vkrali ovoga ka

pu ta?
Tat: (na svoj kaput kaže) Budu znam 

verovali gospodin sudec, da sam vu onim 
podrapanim kaputu duže né mogel hoditi

N a c i n t o r u j e

Ciganov sin je ostal za soldala Ali ci
ganu se je to krivo vidlo. pak je prohal kak 
bi mogel sina sa vkanjlivostjom vun zeti. 
Odpeljal je svojega sina na cintor a zatem 
pak je išel pred olieére. gde je rekel, da nje
gov sin nemre biti soldat, jer je na cintoru. 
Na to su dva drugi cigani, kak svedoki pri
segli, da je istina, kaj je na cintoru, te ci
ganov sin bil tak oslobodjeni od soldalov.

N a m u š t r i.

Glej, glej, kak ti ov Šepuljko dobro eg- 
zecira. Ti niti neznaš, kaj le več tč bibas 
tri Ičta oženjen! —

Je, pak zalo zna se lak lépő muštrati, 
kajti ga žena doma dén na dén komman- 
dira! —

M a l i  h l a p e c .

Oteč: Oj ti zamazanec, tak tebi je ve 
več niti klobas né zadosta dober? Da sam 
ja lakov dečec bil, znaš kaj sam dobil za 
večerju? Malo juhe pak pretopljeno zelje brez 
mesa i talaček črnoga kruha.

Jožek: O siromaški japa, kak se mi mi
lite! Dri nas vam je  zato čuda bolje, kaj né? 
Tu bar nestradate. Kaj né?

P r e f r i g a n i  b o g e c.

Kajti denes je  moje godovno zato tu 
imate 30 lili. pak pijte jednu kupicu vina na 
moje zdravje,

Oh, draga gospa, Bog njim plati to dob- 
ročinstvo! Ali ako nebi škodilo njihovom 
zdravju, naj mi dopusliju, kaj zatimar jeden 
fraklec žganice spijem za te fillére.

Z a k a j  i g r a ?

Gospa (k verklišu): Ite k pasji veri. Ja  
za nikakvo verklanje nedam nikaj.

Verkliš: Prosim ponižno, im ja  niti ne- 
prosim za mužiku, nego za — moj trud. —

D u ž n i k  i k r e d i t e r

Krediter: Gospona barona iščem, rad bi 
se žnjirni spominal.

Sluga: Gospon baron su né doma. Ove 
dneve su odputovali. —

Krediter: Prosim vas, povečte njim, da 
nazad dojdu, da naj primeju mojega najpo- 
kornešega pozdrava, pak drugiput naj i gla- 
vu sobom odneseju, né kaj ju čez oblok vun 
porineju. kak su to i denes napravili, da sam 
sim došel. —

Z a k a j  se né  p r i j e t o  c é p l e n j e ?

Gospon doktor, iz česa delaju on če
mer, s čim cépiju bobmke? Či očeju znati, 
gospica moja — iz teleta.

Aha, zato su se né prijele moje bobm
ke niti jedmi, a mužove sve. —

N é se  p r e s t r a š i l

Trgovec ložah: Gospodine, naj kupiju 
od mene jednu lozu, s kojum zasigurno 60 
jezer koran gvineju.

Gospon: Ah, poberite se k vragu, ja  ne
čem gvinuli.

Trgovec (hitro): O prosim, ja imam pri 
sebi i takvo lozu, s kojum nigdar negvine- 
ju, pak se za lakvu pogodimo!

M o d e r n  d o k t o r .

Dr. Fijolič: Kaj za islinu tak betežna 
grofica?

Dr. Sklepič: Ah kaj bi, malo prehladje- 
nje, nikaj drugo !

Dr. Fijolič: No pak zakaj si onda snoč- 
ka konjenika poslal po vračtvu v patéku? 
Im je tak dojahal, da se ves konj punil!

Dr. Sklepič: Je, kajti ako bi dugo ča
kali, jako lehko bi se pripetilo, kaj bi grofi
ca predi ozdravila, kak bi vračlvo s palčka 
dobil.

K a j j e  j o š  b o l j e  s I o n o.

Gost: Čujete krčmar, meni se ta čurka 
nikak nevidi. Né je dosla slona!

Krčmar: No, samo čakajte, dok vam 
donese kelnar računa, kaj sle zajeli, bule vre 
vidli, da je dosla slona!

Odgovorni urednik 

M A R C I T A I  J Ó Z S E F .
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5996/tkv. 901.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

tkvi hatóság közhíré teszi, hogy a Csáktor
nyái takarékpénztár végrehajtatnak Jágecz 
Bálintné szül. Tkálcsecz Ilona végrehajtást 
szenvedő elleni 97 kor. 50 fill. tőke köve
telés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
nagy-kanizsai kir törvényszék és a Csáktor
nyái kir. járásbíróság területén levő Csáktor
nyái 287 sz. tkvi A f  492 hrsz. 7 sz. házzal 
1440 kor. 790 hrsz. 821 kor. 924 hrsz. 85 
kor. 995. hrsz. rét 88 kor. 990 hrsz. 172 
kor. becsárban az árverést ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanokra

1902. évi márczius hó 28-án délelőtti 10 órakor
a telekkönyvi hatóságnál Csáktornyán meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%  készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ban jelelt árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1881. LX t.-cz. 70. §. értelmében a hánat- 
pénynek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt beszol
gáltatni.

Kir. jbíróság, mint tkvi hatóság.
Csáktornya. 1901 decz. hó 0 001
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229/tkv. 902. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik 
ügyvéd által képviselt a Robics Miksa vég-1 
rehajtatónak. Maródi Vincze és neje végre
hajtást szenvedők elleni 149 kor. 20 fill. tő
ke követelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a nagy-kanizsai kir törvényszék és a 
Csáktornyái kir. járásbíróság területén levő( 

IV. hegykerületi 284. Ik. 542. hr. sz. belső-, 
ség 22 nép. sor. sz házzal a hozá tartozó 
ingatlanokkal 1560 kor becsértékben, a IV 
hegykerületi 289 tk. 543 hrsz ingatlan sző
lő, gyümölcsös, présház, végrehajtást szen
vedetteket illető felerészére 412 kor 50 fill. 
becsértékben az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok

1902 évi április hó 1. napján délelőtt 10 órakor
a IV. hegykerületi község-birő házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladalni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in-1 
gáti a n becsárának 10%-át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelelt árfolyam
mal számított és az 1881. évi nov. 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende
let 8. §-ában kijelelt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornyán, 1902. január l í

6255/901. végrh. sz. érk nov. 18 

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ha

tóság közhíré teszi, hogy Zerkovics Albert 
végrehajtató nagy-kanizsai lakosnak Fiácz 
Anna fj. Fuss Rókusné végrehajtást szenvedő 
kotori lakos elleni végrehajtási ügyében 200 
kor. tőke, 288 kor. 80 fii lérnek 1898. évi 
aug. 10. napjától járó 5%  kamatai 15 kor. 
65 fill kérvényi költség kielégítése végett a 
nagy-kanizsai kir. törvényszék a perlaki kir. 
járásbíróság területén fekvő a kotori 4509. 
sz. tjkvben felvett 494 hrsz. ingatlan 2064 
kor. kikiáltási árban, mini becsárban az

1902. évi márczius hó 2 M k  napján d. e. 10 órakor
Rapoch Gyula ügyvéd közbejöttével megtar
tandó árverésen eladatni tog.

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

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlak. 1901. nov. hó 29-én. 665

6240 tkvi 901.

Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir jbiróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái 
takarékpénztár végrehajtatnak Goricsanecz 
György és neje végrehajtást szenvedők el
leni 1373 k töke, követelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében nagykanizsai kir. 
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíró
ság területénfekvő a tótfalusi 296 sz. tjkvben 
Af 347/a/5,3 hrszámu legelő 1000 kor. 
becsárban az árverést ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendeltetvén és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanra

1902 évi márczius 29-ik napján d e. 10 órakor

Tótfalu község-házánál megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul eladatni fog

Az árverezni szándékozók tartoznak a z  
ingatlan becsárának 10% át készpénzben vagy 
az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ban jelölt árfolyam
mal számított és az 1881. évi. nov. hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyi miniszteri ren
delet 8. §-ban kijelölt ovadékképes papírban 
a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881: 
LX. t.-cz 70. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt beszolgáltatni.

Kir jbiróság mint tkvi hatóság.

Csáktornyán^ 1901. nov. hó 6. 602

896/tk. 902.

Póthirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság, mint tkvf 

hatóság közhíré teszi, miszerint Zakál Hen
rik ügyvéd Csáktornyái lakos végrehajtató- 
nak Medved Alajosné szül. Novák Borbála 
drávaszentmihályi lakós végrehajtást szen
vedett elleni 30 kor. s jár. iránti végrehaj- 
tási ügyében 42 tk. 902. sz. a. kibocsátott 
árverési hirdetményben a drávaszentmihályi 
322 tkv. 24/2 hrsz. a belsőség házzal, kert 
és réttel 418 dől terülatü 268 kor. becs
árban, ugyanott 206 tkvben felvett legelő 
illetmény 120 kor. becsárban a 103 tkv. 
67/5 hrsz. szántóföld 1 H. 141 dől területű 
258 kor. becsárban

1902. évi márczius hó 14-lk napjának d. e, 10 éráján

kitűzött árverás az 1881. LX. t.-cz. 167. §-a 
alapján Zozolly Ferencz végrehajtató érdeké
ben is 160 kor töke követelése s járulékai 
kielégítése végett a csatlakozás ezennel el
rendeltetvén, megtartatni fog

A kir. járásbíróság mint kir. hatóság
Csáktornyán 1902 feb. 10-én 660
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KI AKAR
egyéves önkéntes

LENNI?
Mindazon ifjak, kik az előirt iskolákat nem végezték, 
előkészültségükre és foglalkozásukra való tekintet nél
kül megszerezhetik az egyéves önkéntest jo g o t. Aki 
már sor alatt állott, plkésett. S zü le tés i év kö zlendő . 

Prospektust ingyen és bérmentve küld:

s s L I C H T B L A U  A L B E R T
a katonai előkészítő tanf. igazgatója, Debreczenben. 

T a n b iz o t ts ig : étidéi DRAUGENTZ JÁNOS m. kir. 
honvédezredes ny. és MAYER ADOLF cs. és kir.

őrnagy ny. 679. 2 —2
F e lü g ye lő : a nm vallás- és közokt-Ugvi m. kir. mi

nisztérium megbízásából a tank. kir. főigazgató.

S zép m e llé k k e re s e tre
kerestetik üzlet- vagy privát egyén, 

-----  élénk forgalmú helyen. =

Női- és gyermekdisz, úri- és katonai egyen
ruhák vegytisztitása és festése 
továbbá női egész aljak, hálúköntösök s 
egyéb dolgok plissirozása és gőz-| 
vasalása ezek felvétele és kia

datását eszközölni.
Czirn megtudható a kiadóban. 648 3 — 3|

Kapható minden könyvkereskedésben, 
vagy a pénz beküldése esetén megküldi 
bérmentve a Szegedi Napló kiadóhiva
tala. 650 3 — 3

saa
G y ü m ö lc s -  és szö l lö b o r  kész ítés i  gépek

Gyümölcs- és szőllösajtíK,
föl\ Ionostul haló kellős emeltyű .szerkezettel, és nyomerő szabályzóval.

A munkakepesseg 20 %  ‘I nagyobb mint bármely más sajtónál.

ftrdranliHtts jajtóK,
5ziíll«- és gyütiiölcszázíK

és b o g y ó m o rz s o ló k .

Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
S z i l i  Itt- és  g y ilrn tt iv s ttr it tk . . 1 s z «  ló  k é s z ít  lé  k r  k  gyümölcs és főzelék aszalásra. 
g y /im tt lrs -v á g ó  és h á m o z ó  g é p v k .  Icgnjabb szerkezein sznhadaim önműködő 

S y p h o n  ia "  gyümölcs- és s z ó i itt w s s z tt  p r r m r t r z t t k  gyártatnak és szállíttatnak 
jólállás mellett a legjobb kivilelben

M a y f a r t h  P h. é s  T á r s a
cs. k ir. k izá r, szabad, gazdaság i g é p gyá ra k , va sö n tö d e  es g ö zh am o r.

B E C S ,  I I .  T a b o r s t r a s s e  7 1 .

K i tü n te tv e  4 5 0  a ra n y ,  ezüs t és b ro n z  é re m m e l.  =
Árjegyzékek ingyen es bermentve.

őö. 1 12 K épviselő k ós v iszo n tá ru s ito k  fe lv é te tn e k .

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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