
Hirdetések jutányosin számíttatnak. M e g j e l e n i k  h e t e n k i n t  e g y s z e r :  v a s á r n a p .

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

Magyar műemlékek.
Alig van város Magyarországon, mely 

ne dicsekednék valamely históriai vagy 
műemlékekkel s ugyancsak alig van város, 
melyben az emlékeket gondoznák. Hogy 
milyen megbocsájthalatlan hanyagság ez a 
mi részünkről, az csak akkor tűnik tel 
szemünkben, ha külföldön utazgatunk és 
látjuk, hogy a legkisebb város is áldoz mű
emlékeinek épségben tartására, hozzáférhe
tőségre és reklamirozására. Olasz, Német, 
Francziaország minden városkájában a pol
gármester elnöklete alatt külön bizottságok 
őrködnek a helyi históriai és műemlékek 
fölött, amelyeknek ismertetésével az irodal
mak egy egész külön ága foglalkozik.

A mi városaink legnagyobb része 
szebbnél szebb festői várrommal bir, me
lyekben azonban szabadon garázdálkodik 
az enyészet. Évről-évre omlanak és romla
nak e romok, senki nem gondozza őket, a 
romokhoz vezető utak elhagyatottak és hoz
záférhetetlenek.

Ugyanígy pusztítja az enyészet a mű
emlékeket, a régi házakat, szobrokat, sirbol- 
lokat és minden építészeti érdekességet, me
lyet az elődök ránk hagytak.

Ismét csak az okos és praktikus kül
lőidre hivatkozunk, midőn állítjuk, hogy a 
várromok és műemlékek fontos tényezői az 
idegenforgalom emelésének. Az idegenforga
lom az, a mi nálunk nincs meg s ami 
után folyton vágyódunk és epedünk, anél

kül, hogy a helyzeten valamit lendítenénk. 
Külföldön nagy gondot fordítanak a váro
sok intézőkörei arra, hogy minél szélesebb 
körben tegyék ismertté a helyi nevezetessé
geket és műemlékeket, mert régen felis
merték, hogy az ilyenek az utazó közön
ségre nagy hatással vannak.

Csak nálunk, ahol ritka természeti 
szépségek miijójában fekszenek a műemlé
kek, nem tudják felhasználni ezt a termé
szetes egyszerű előnyt.

De kulturális szempontból is nagy mu
lasztás, hogy várromjainknak és műemlé
keinknek nem viseljük gondját. Minden vá- 

| ros ifjúsága és kevésbbé iskolázott felnőttek 
is egy egész darab históriát tanulhatnának 
a helyi műemlékekből. De ezt sem teszik 
a mi vidéki városainkban. Az akták és 
Írások, melyek a műemlékekre vonatkoz
nak, ott hevernek a levéltárak legelrejtet
tebb zugaiban, még jó szerencse, ha el nem 
pusztulnak vagy el nem vesznek.

S ennek ellenében múzeumainkban ke
vés az érdekes és tanulságos látni való. 
Magyarország legértékesebb és legbecsesebb 
műkincsei külföldi, első sorban bécsi mú
zeumokban őriztetnek s most is, ha felfe
deznek valami nagyobbszerű régiséget, az 
nem marad meg idehaza, hanem elviszik 
tőlünk. Olaszországban szigorú törvény tiltja 
a műkincsek kivitelét, mert azokat nemzeti 
vagyonnak tekintik, nemcsak a hozzájuk 
fűződő emlékek miatt, hanem az idegen- 
forgalom szempontjából is. Mert hisz Olasz
ország természeti szépségein kívül egyedül

műkincseinek köszönheti óriási idegenfor
galmát, mely a lakósság százezreinek jó  s 
biztos kenyeret nyújt évente.

Csak nálunk hever mindez parlagon. 
A közönség körében nincs lelkesedés a 
mull emlékei iránt s nincs érzék a kultu
rális és gazdasági szempont iránt, mely a 
műemlékek és műkincsek fontossága mel
lett szól.

Okát ennek egyedül a ferde irányba 
terelődött iskolai nevelésben az intéző körök 
nem törődömségében kereshetjük. Nálunk 
minden kezdeményezést — elég helytelenül 
— a kormánytól várnak s ha az állam 
megadná a direktívát a műemlékek és mű
kincsek kultuszára, az bizonyára nem is 
lenne hatástalan.

A Zrínyi emlék ügye.
A legutóbb lapunk 29-ik számában 

mutattuk ki a Zrinyi-emlékre összegyűlt 
adományokat. A jelen alkalommal Elschlé- 
ger Elemér zentai m. kir. állatorvos szives 
gyűjtésének eredményét és több, Kassáról 
érkezeti adomány kimutatását közöljük.

Fogadják úgy a t. gyűjtő, valamint az 
adományozók a gyüjtőbizottság hálás kö
szönetét.

T Á R C Z A.
A kézcsók.

.leien czikkem keretében nem szándékom 
kutatni, hogy mikor és kik találták fel a csókot, 
annál kevésbbé, mert erre vonatkozólag a véle
mények nemcsak eltérők, de sokban ellentmondók 
is Némelyek azt állítják, hogy a csók mindazóta 
létezik, mióta szerelem van a világon, (de minek 
is van szerelem a világon? kérdi a poeta) 
tehát örök idő óta. Mások ellenben azt állítják, 
hogy női furfang és praktika találta fel a csókot is 
oly czélból, hogy a férjek ellentmondásra felnyílni 
merészlő ajkait némaságra kárhoztatva lezárják 
vele. Vannak azonban hívei azon feltevésnek is, 
hogy a csók spiczliskedésnek egy jól kieszelt esz
közlése volt annak idején, még pedig a férjék ja
vára, midőn a derék római amazonok veszedel
med konkurrencziál csináltak férjeiknek a kan
csók fenekére való tekintgetéshen, mit a férjek 
nem igen tartottak asszonyokhoz illő dolognak s 
a bornak kiáradó illata után a nyomozást csők 
alakjában ejtették meg, hogy letagadhatatlan tanú
bizonyság szereztessék a házi fenyíték alkalma
zásához.

bármiként legyen is a dolog, végzetül ma
gain is azt mondom, hogy a csók nem utólso do
log, — de csak módjával.

A csók is olyan, mint ‘a bor. Mert a bor is 
kedvderitő, bubáimtól, gondot űző, vél tisztító és 
emésztést előmozdító orvosság, ha mértekkel

iszunk, — de ha sokat, vagy minden alkalommal 
és mindenféle bort összeiszunk, akkor a mulat
ságnak rendesen csömör, májdaganat, vizkór s az 
ördög győzi elsorolni, hogy még mi minden ked
ves és nem kedves dolog a vége. Az pedig már 
határozottan elitélendő dolog volna, ha valaki a 
tiszta bort piszkos edénybe öntené s úgy kínálná 
meg barátját, hogy az a borral együtt fölhörpintse 
az edénynek epidemikus piszkát is.

Mert ilyen forma a csókkal való élésnek az 
a faja, amelyet általánosan kultiválnak, a melyről 
most közegészségi szempontból szólni akarok s 
ez a kézcsók.

A csókkal végre is azok traktálják egymást, 
kiket egymáshoz a szeretet, vagy legalább is a 
gyöngéd ragaszkodás bizonyos neme fűz, s ha 
igy hajt is szereznek maguknak, vagy egymásnak, 
rendesen azzal vigasztalódnak, hogy az élvezet 
megérte az áldozatot.

De a kézcsók tapasztalás szerint a legtöbb 
esetben nem is élvezet, se annak a ki adja. se 
annak a ki kapja. Erre az embert a legtöbb 
esetben semmi belső ösztön nem készteti, nem 
sarkalja erre semmi különös vágy, se a szeretet, 
se a tisztelet, hanem egyedül az, mert azt mond
ják, hogy az igy illik.

Azt még értem és méltányolom, hogy ha 
valaki éhes s egyebet beszerezni nem tud, hál 
elfogyasztja még az elhullott malacznak busát 
is, — de ha valaki ezt csak azért tenné, mert 
mástól ugyanezt látja és pedig anélkül, hogy ez 
neki élvezetes volna, — azon bizonyára mindenki 
megbotránkoznék.

De nem azért szólok én a kézcsók ellen, 
hogy az csúnya és értelemnélkül való — legalább 
az esetek nagyobb számában — miután én illem 
kérdésben nem tartom magamat kompetensnek; 
hanem azért mert egészségi tekintetben a legna
gyobb veszélyt rejtő s a ragályos betegségek oko
zója lehet az a kézcsók, a melyet a mi bájos és 
kevésbbé bájos hölgyeink oly szívesen fogadnak 
a hódolat jeléül, s a melyet mi férfiak ártatlan 
tudatlanságunkban vagy könnyelműséggel jutta
tunk nekik osztályrészül.

Az orvosi körökben már rég tudott dolog, 
hogy a csók ragályt hordozó, ha alkalmas helyre 
jut. Alkalmas pedig minden olyan hely, hol a 
szövet — orvosi kilejezéssel élve — a méreg 
anyag felszívására képesített. Ezek a helyek pe
dig azok, a hol a felhám foszlott, mint például a 
kéznél, mely legtöbbször ki van téve sérülések
nek, különösen az asszonyoknál, kik tudvalevőleg 
házi teendőket végeznek, főznek, mosnak, varr
nak stb. Hasonló állapot keletkezik akkor is, ha 
például a kéz, az arcz, vagy az ajak ápolás által 
túlságos finommá tétetik, mert a finomítás nem 
egyéhb, mint a durvább, tehát elientállóbb felhá
mok mesterséges utón, szappan, gliczerin vagy 
egyébb eszközökkel való eltávolítása, kiválatása. 
így tehát a hölgyek maguk teszik ki magukat a 
legnagyobb veszélynek, midőn boldog-boldogtalan
nal csókoltatják finomított kezecskéiket.

A csóknál elkerülhetetlen az is, hogy nyál 
ne érintse a kezet, vagy a megcsókolt testrészt 
ami tehát egyben azt is jelenti, hogy az esetleges 
méreg anyag hozzátapad az egészséges testhez,



az 1886. évi XXI. t. ez. 17. §-a értelmében 
folyó évi augusztus hó 23-án — ugyan a 
fent kitett küzgyülésen felveendő egyébb 
törvényhatósági ügyek közgyűlési tárgyalá
sának elkészítése végett pedig az állandó 
választmányi ülés folyó évi szeptember hó 
1-én mindenkor délelőtt 9 órakor Zalaeger
szegen a vármegyeház gyüléstermében íog 
megtartatni, mely ülésekre választmányi tag 
urat van szerencsém meghívni. Zalaeger
szegen, 1902. évi julius hó 10-én. l)r. Jan- 
kovich László gróf sk., főispán, s állandó 
választmányi elnök.

—  Uj posta utalványok. A kereskede
lemügyi miniszter rendeletére augusztus el
sejével Horvátország- és Szlavónia-, Bosz
nia- és Herczegovina-, valamint Ausztriával 
való pénzforgalmak lebonyolítására uj, vilá
gos zöld szinü utalványok kerülnek forga
lomba. A külfölddel való érintkezésben azon
ban a sárga blanketták továbbra is forga
lomba maradnak. Az előbbieken magyar és 
horvát, az utóbbiakon magyar és franczia 
felírás lészen.



volt. Fejedelmi módon nevelte fiát. Mostoha 
apja, Tököly hordta magával fiatalon hábo
rúiba, legelőször Pozsony ostromához. Midőn 
anyja Munkács várát védte, ő is ott volt 
nénjével, Juliannával együtt és május 22- 
én, Szent Ilona napján a fiú ily szavakkal 
köszöntötte fel várvédő hős anyját:

ínség bilincseil kerülő magyarság,
Egy Munkács várában szorult a szabadság,
Kit egy Zrínyi szivü tartott meg asszonyság,
Hol van s hálát nem adsz az egész magyarság ?
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' č<̂ ™ T , , Ui i T i V  ?̂a <?el° [ll0raJu 'Hinut nepresianoma kamenili iz pepelom takova sumljivost nastala, rta je  Bauerberg
se vu Coveku slagah, tak kak glasi na or- zmešani dešdj je  padal Morne Rouge sta- Eliza kroz dva tjedna tam svoje mesto 
gu 3 i» , u a  j  j  novniki od velikoga straha iz svojega pre- pritrucana bila ostaviti. Tim je  zato staroga

Jer zaoaaav bude se gdo od dana bivališča pobegnuti su morali. Mont-Pelie gospona ni bila dokončana vu njem zapoCela
do dana ufal te nikaj nebude delal, mkaj, iz nova poCeta nesreCa uništila je medju prveša ljubav i kad je bez službe^ bila, 
nebude vCinil, nebude napreduval, hude tak Nevyork i Martinikve otokah ležeCe kapele, stari gospon na to vzCme nju, da ga pohodi

r “  „ i,1  ^  « « ' ” d* ™  4 f ~  • » » « ,  o > r «  »  u ,
„ j „ , , , konec bil načmjen, da zaljubljenomu staromu

Ufa iko ne^séia vi]8 /pmlii Se,i ° "  Kotormanjos István veC toga jeden gosponu iz njegove kasse izniknulo je  do
Js te l kako ne pleje bude J .nu tušek “ ‘ieden’ da komaj ,,lore gibali svoju J levu jezer forintov. Peneze je  Bauernberg
uroli ako neima úfania da mii i »i i not>u Prolim more bili, ali pak kaj drugo ' lza prisvojila. Puca je  drugi dan otišla iz
kakci i miš" omeli nteiov sad Z h i  v , vu kak Je 10 gospon notariuš rekel BeCa. Família je  zalim svojimi detektivi
delo i opel ie inde cde ie nriie J Kormányos Istvanu. No ako je  lomu tak, dala iskati. Bauernberg Elizu je jed n a  mar-

Čital sam iednu nrinovps/ Ha íp nooi misb si mužek’ pomoč treba iskati, ar druga burska iamilia preporučila k jednoj gospej 
bil ieden vTda kommi i i , ^ J “ S *  kakova jošCe v n postelja zahiti. Po varošu *» 1’eCuh, pri kojoj je  minuCega meseca 
S  ornak cfovek ie S  sedel L  hodeCi, slapi vu apateku i poCne se lužiti ^  ^ e v a  kakti gabernantica stupila vu
svoip1 hiže na obrazu l  t  hHn apatekaru. -  Nekaj bi potrebno bilo bla- s,užbu Za njezino stanajuče mesto su friško
se e odrekel toga kai b vi* ™ *rL n o  gorodni 8osPodine “a mo,u levu nogu, ar zt'z" a,l> včera jeden dobro platjeni detektiv
Lna ^mel 8 ’ k J b č zaz,ddnog me od viš jako boli. — Jeli vas reže po lz Beči* iavi se Pn onoJ hiži, se je

kad .i ip .„k nppm i r , nogi. -  Je reže me. — Mozbit je čus. -  B™enberg Eliza zadržavala. Ovaj tajni de-
nred Hoide nticL ^ trk ^ v p b  m .f J 7 k Je ’ Cus ~  Mozbit Je reuma ~  Je reuma lekt,V " jU Zap‘ta’ je l' b‘ b‘,a PriPravna nJe8apred dojde ptica štrk i veli mu. »Zakaj ti • _  Mozbit :e prutin _  ie orutin ,e nasleduvati vu Beč, da nebude prisiljen
se žalostiš gazda. Vidiš ja  sem samo jedino Apotekar* je naredil vračtvu i preda Kotor- pečuhskomu redarstvu javiti, de se tim ba- 
E e  Usve &mi le z e i r í lo ^ k  dr°fbne manYošu 0n 'zplati Predanu medicinu i rem menluJe nepovoljnim posledicam. Puca
TJ hudem imali n S  »ni«H zaloufam ' opita ga: . Kaj misliju, jeli bude dobro ovo 0,1 iedoon> reCi01"  ne bila taj da. da '*•

L .  mf,He Í  ? J Vgde b“dem vraCtvo blagorodni gospodine?. — Jeli búdé "'knjene peneze nebi bila ona vkrala, bez
opel mlade odgajala. I se utaj, delaj i dobro? dobro verek, Nilj vaS sused se nj svake suprolivCine s ovim tajnjm detektivom
11 a v  MPe • 1 'Z , ,, bil lužil proti ovomu vračtvu — ako prem obde- 1 tak ovaj tajni redar včera na večer

Kuliko je  istine vu loj pripovedki. on _  yeC od CeUrjnaJsl )el liavek ovo odpelja sobum vu BeC zabludjenu guber- 
. . . .  Oh da bi ju svaki prijel te ovak basnuje nanticu.

činil. Im nas več sam Bog na ufanje vuči. Irnenuvunje.
Vec i vu molitvi velimo, da se ufamo vu, Jeden s ta r i  gospon I  jedn a  Minister školah je  Koeiš Janka navuCi-
Boga. Dakle treba nam je  utanje. Jer gdo , „ ICH. teljicu k priloCkih državnih puCkih školah

hsidT lati,°n ZdVaJa’ 8 '  Pak SC "  i lz PeCuha nam javijo, da ove dane za urednu navuCileljicu imenuval. Minis-
ITfaitp se i Hplaitpt jednu osobito lépu pucu odpeljali su vu [er ško*ab Je Eászló navučitelja, k pri-

Beč. Célo dugovanje se ovak bilo pripetilo: i°^klb državnih pučkih školah za urednoga 
% Bauerberg Eliz pred tremi Ijedni došla je navučitelja imenuval.

vu Pečuh, gde k jednoj staroj gospi stupila P rem eátjen je  i  pcnxlu,
K a j  j e  novoga? je  bila vu službu kakti gubernantica. Ovu Minister školah je Kecsethy Gyulu

26 — ili 28 let staru lépu pucu s tim , preločRoga navučitelja vu Frigyesfalu, a 
Vulkan  se ouct u re d r l  potvarjaju, da bi ona od jednoga staroga Molnar Belu jiako vu preločku državnu

gospona do 25 jezer forintov vkrala bila. ()U(;kll učionu za navučitelje imenuval. Mi- 
lz Pariza nam telegrafiraju: Martinikvea Bauerberg Eliz je jedne poštene tamilie os- njster školah je Činzek Janošu mikšavars- 

v odi telj telegralira, da ovoga meseca 10-ga tavljena sirotinska puca, koju je sad m komu rimokatoličke vere pučkih školah biv- 
dneva najprije se bilo izkazalo k bliskavici davna jeden bogati bečki bankir k sebi za šemu navučitelju 700 korun penzije odredil 
spodobna znamenje, zalim črni dim nastane, navučiteljicu prijel. Ove navučiteljice lepota
kojega je  žereči ogenj nasleduval, ov ogenj na hižnoga gospodara testa, do 71 let sta- °  ***** nnnex.
je onda požgal Szt. Pierre ruševine. Morne roga človeka na skušavanje je donesla. Od Babič Istvana Kis-Édesd brega sta-
Houge i Forl-Szt-Denis sela dvadeset i pet Ovoga starca zaljubljenost pred familium je 1 novinka tekučega meseca i-ga dneva iz ne-

s jedilom lépőm i novom labdom na kraju zamišljena stoji Nekuliko minutah tak se tucata vre jako starih eadovnih drevih je 
stene ovoga vrta su se bili igrali, vu igranju I njoj vidilo, da bi nit istina bila, samo za bilo videli, vendar vu njem, koja več od 
iz nenada je  njihova labda prek stčue na senju je  držala. l)a ona bude tak sretna j davna nikakovoga ploda donašali moguča 
vrt izletela, jeden je  odbežal odouut, nego stare gospodičine vu njezin vrt stupiti i bila nisu. Puli su od ribizlina retkimi grmi 
drugi kojega je bila labda on si doli sedne njezine sve tajne lépote bude sretna videti, koje j bili zarubljeni. Na sred vrta je nekakov pa- 
kre sténe i žuhko počne plakati. Za segur- još do sada ni jeden daruvarski človek videl vilon stal, koj je odkajkakove stare mode, 
noga se bil držal, da svoje nove labde kak nije Kadod vratah ključenicu pretisne, nekakov nošnje ženskoga spola slikami bil nakladjen. 
da b, vu adenec prepala, nigdar više videl Cudnoviti strah nju pograbi misleca, da Puca je  na srefu j k naSla d jed. 
nebude , , . . u ,nedJu T e ^pernjakr- stupila bude, i više J ,  nulri , n> bjtjenuP laf du

Vu ovim hipu iz nenada jedna lepa nigdar odovud se povrnuli nazad moguCa Kak ^  za od ve,fkoga straha
velika puca ide preko vulice. nebude. — Ej kaj zato! —  fetupi nutri. zavikne i odali se B

-  Kaj se plačeš ŠandorkaV zapita ga? ... . x , . . , ,
-  Moja labda, nova moja labda opala „  Ni jednu iiv u iu  d.išu nenajde vu dvoru. ,2prvine je mjs|ila, da se kača skrila

je vu vrt -  odgovori deCarec lk ' i l®..VeIr0Ug 8 8  1 cudnovlto zalluáCel" pod grm, ramo malo kasnije izpazi, da je
-  Nemoi sfo lak ati landorka ja  Cu f vo!' Je, bll| ‘f  proja van se blla , lraya ,ze' ptica lojest slara pava bila. Puca van hiti Nomoj se plakati banaorK j u jen||a Vu kojnICI ,e jedan jako stari hintov „a(j ienu jal)Ciu na v,,|ir!1 ; Dožnri se van

h n|U van donesti, -  vel, njemu puca. s(aja| Tak je  ža|oslni  , Cudnovilo vall jz. nad)e" u labdu na vullcu 1 poŽUn se van
Braga gospodieina maloga bandorka g|eda| ,aj bintov kak kakova belež|jiva vrl'

abda je vu njihov vrt opala. I rosim naj slvar Ako bj ga č jovek vjše vremena moral Iz kuhinskih vratah opita stara gospo-
budu tak milostivni, da rečeju s aromu gjecja^  se mora| na(j njim razplakati. dičina?
btefanu, naj ju hiti van na vulicu.

Ove mlade puce zaufana prošnja je  Na kraj dvora s prhnjenimi simo lamo ~  Jeb 81 naJs,a ,abdu 
tak bila dirnula staru gospodičinu, da iz nagnjenimi deskami plota je bilo videti. — Jesam gospodičina.
van sebe postane i da za dugi čas ni od- Rečena puca stupi nuter vu gospodičin malo vremena je tam stala puca,
govora moguča bila njoj dati. Samo posije yrl j gva začudjena oko|0 nj ega g|ecjj pak od velike želje polukne vu kuhnju
dugog vremena s morgujučem glasom njoj takaj.
veli: Razglašenoj kaj kakvoj lepoti, kaj ka-

—- Idi nutri, pak poišči si sama, Štefo kovomu svake vrsti izvrstno lepomu cvetju — Kaj de,aJu gospodičina?
nema vremena n' bilo nije. Pusti, zapuščeni i tak — Ognja bi si morala zakuriti, da bi

Mlada óva puca pred vrtnimi vrati rokuč nikaj vreden vrt je bil ov. Do dva si kavicu segrela za večerju.
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iaklejene kište je Kutnjak Pavel štrigovski 
financz 10 korun penez vkral. Kradljivosti 
činitelj je spoznal svoju falingu i kvara tr
pečemu je  nazad dal njegovih 10 korun 
banku, koje peneze su žandari k sebi vzeli 
i Velike-Kaniže kraljevskomu sudu predali.

O r atkák! se jm i.
Vu Medjimurju dojdučega augustuša 

meseca budu se sejmi na sledečih mestah 
obdržavali. Vu Čakovcu augustuša T-ga v 
pondelek. 11-ga vu pondelek vu Drava- 
Egyhaz, i Racz-Kanizsi 19-ga tork pako vu 
Mura-Szerdahelyu.

Z b ira n je  nav  u č ite ljic a  h za  dadelišče.

Poljeg m inisterialskoga  zakona Mura- 
Gsany občina več 1900-ga leta je bila od- 
lučila, da vu svojoj občini za stran mladeži 
dadelišče načini, gde njihova mala dečica 
vre vu maloj mladosti budu obsvojila svoje 
domovine jezika, najmre magjarskoga. Zala- 
varmegjije zastupničtvo je več od više let 
opominalo ovu veliku občinu, da naj se 
odluči čim prije, da si podigne dadelišče, 
sad jedino gospodinu Kovač Rež0 kotars- 
komu velikomu sudcu ima se zahvalili, koj 
je 3ve načine včinil za podignjenost ove 
škole. Rečenu školu tekučega leta več na 
protuletje jesu bili podigli, zidina i vu nju 
potrebno pohižtvo je do trinajst jezer korun 
koštalo občini, nego Mura-Čanja glasovih 
Stanovniki ni su se prehojali loga, nego 
glede svoje mladeži hasén, dragovoljno' su 
bili alduvali. prošloga meseca prve dane je 
gospodin Hariš Karoly marljiv ove škole 
prezeš je raspis raspisal za dve učiteljice. 
Do 20-ga juliuša meseca se javilo do 86 
diplomiranih navučiteljicah, iz toga se vidi 
da vu magjarskoj zemlji ima za taj posel 
dosta sposobnih gospodičin, zato ne nam 
potrebno vu Zagreb hoditi molit prosil za 
takove, koje magjarski čutiti i magjarski 
govoriti neznaju.

K rvo lo čn a  p ip a .

Vu Kišpeštu čudnovilu smrt je moral 
podnesti Horvat Lajoš ondašni Stanovnik. 
Včera na tak zvanom tennis zabavnom

—  A gde je pak stari Parastkova?
—  Betežna leži vu družinskoj hiži, a 

Štefo pako njoj dvori.
—  Ja njim pomorem ognja naložiti 

gospodičina.
Puca stupi nutri vu kuhnju i na hitroma 

njoj ognja zakuri.
Zalim je još opazila, da vu lampašu 

nema ulja, zaprosi od petrioliuma kantu
— Čija si ti puca? — Zapita stara 

gospodičina, koja je sedeč pazljivo gledala 
na svoju prihodnicu.

— Gergői-a.
— Glažara Gergöi-a?
—  Njegova Gergő Mariska mije ime.
—  Jeli ti razmeš hižno gospodarstvo 

voditi?
—  Kak nebi ja i mojoj dragoj mamici 

lakaj kuham.
— Šivati takaj znaš?
— Ovu opravu sam si takaj sama 

zešila. Nego sad več moram dimo iti gos
podičina.

—  Lehku noč Mariška!
(Konec sledi.)

Po H e rceg  F e re n c z  
M. F.

mestu se svojom familiom zabavljal, kad 
su se najlepše bili zabavljali, zbog stanovi- 
toga posla dimo su ga zvali. Horvat na 
kratkoj cevi imajučorn pipom se k domu 
svojemu popašči i na šk lisk im taracu se 
pošklizne i na tlo se zruši. Od pipe cev 
mu preko njegovoga požirako bila prešla. 
Nesrečen človek za kratko vrčme zalim je 
vumerl.

T r ik r a t  za k o p a n i m rtvec.
Još minučega leta augusztusa meseca 

se dogodilo, da Bereg varmegjije vu Vereczko 
selu mrlvoga su našli Matola Jurka ondeš- 
njega Stanovnika. Koma da su ga pokopali 
med Stanovniki taj glas nastane, da Matola 
nije naturalskum smrtjum preminul, nego 
da pri času njegova žena svojim dragim 
su ga bili izkončali. Taj glas prispe žanda- 
rom vu vuha i počneju istrogu vrhu 
toga držati. Sud ga dade izkopati. Matolu 
po pregledanju su dali znovič za kopati. 
Vu počinku pribivajuče mrtvo telo još sada 
ni imalo mira, ar kraljevskog pravdenog 
stola uredničtvo želji znati, da jeli Matolu 
bili su zagutili ili pako šlag ga bil trelil, i 
znovič zapoveju mrtvo telo izkopati i vu 
Budapešt na pregledanje poslati. Iz Budapest 
na pregledanje poslati. Iz Budapešte sad 
ove dane su bili nazad poslali vu Vereczku 
gde su njega sad tretji put bili pokopali.

N eum ann S a lam o n  sin S te te kov

se je preselil vu Matijaševu hižu, na 
I starim gruntu. — Tam bude magazine na- 
! dalje držal i svakovrstne kože: maršeče, te
lečje, kozine, ovčje, zajčeve, lisičje, tvorcove,

I zalim kosti, canjke, vojska i birsa kupuval

K rv o lo č n i vnuk.

Krvno ubojstvo se pripetilo vu nedelju 
na večer vu Tabajó, gde Cervenics Koslu 
lamo stanojučega gospodara stanovih njegov 
vnuk ga vumoril Černovič Kosta tak pišeju 
odonut, vre stari človek bil, koj je svoje 
gospodarstvo na svojega sina Černovič Mi
loša izručil. Sin je zlo baratal starim svojim 
otcom i radi toga su se višek ral bili i po- 
svadili, kajti oteč nije hotel na sina dati 
zapisati svojega grunta Ov nemir je jako 
razžalostil starca, pak se vu pijanščinu pus 
til i odnih dob od dneva do dneva po krč
mah je svoje dneve sprevadjal. Vu nedelju 
po poldan je tulikajše starec vu krčmu bil 
otišel. Černovič Miloš sin njegov radi toga 
se na tuliko razlutil, da je svojemu sinu 
baltu podal vu ruke s ovimi rečmi: »Idi e 
vubi to staru pijanu svinju» Sin vzeme od 
njega baltu i ide vu krčmu, gde resen najdi 
svojega staroga japu, Vnuk je van dovlekel 
staroga japu iz krčme. Kaj se nadalje pri
petilo žnjim, ono videl nigdo nije, samo za 
jednu vuru potlam opazili su starca. S kr- 
vavom glavom mrtev ležal je na vulici. 
Ubojstvo se taki bilo razglasijo po selu. 
žandari su taki naprvo vzeli vnuka koj je 
taki valuval pred žandari, da mu je oteč 
zapovedal da naj vubije svojega staroga 
otca. Naravski ubojnika su s njegovim ol- 
com skupa taki žandari prijeli i vu rešt 
odegnali.

B ezdušna m a ti .

Vu ovih dnevih Aszódski žandari su 
opet jednu bezdužnu mater vu ruke dobili. 
Kaszaš Jozefa iz Asóda žena poljeg groblja 
bivše jame jeden čopor cuckov je opazila 
kak su oni trgali na nekakovim telu. Žena 
kesnije s velikom čudom spozna, da ove 
stvari jednoga maloga deteta telo drapleju

Ovoga tela strani Kaszaša žčna pobere i 
odnese vu občinsku hižu, gde su taki zaz- 
vedili, da je ovo mrtvo telo Striško Mare 

vu Asódu služeče dekle četiri mesecov 
staroga deteta, kojega bezdušna mati po 
noči čisto gologa poljeg groblja ležeče grabe 
metnula je nuter. Nedužno dete se vtopilo 
vu onoj mlaki. Potepasti cucki su bili našli 
i raztrgali su ga. Beštialska mati je  zatim 
skočila vu Ipolyság, gde su nju žandari 
prijela i vu reši odegnali, gde sad čeka 
svoju za služenu kaštigu.

Z p o re ta  ie u a .

Velikoj nesreči bila je podveržena pred 
včera jedna 21 leta stara mlada žena po 
imenu Barvaš Gusztáva tuvarušica. Špiritu- 
som napunjenom mašinom si je kavu se
grevala. po nepazljivosti se prehiti i cela 
oprava vu onim hipu vu plamnu postane 
Uoklam su bili pogasili, sva je bila izgoreta 
Vu mirajuču su nju bili odpeljali vu Szent- 
Bokuš špital.

Zn z ida  n i p ro fesor.

Vu Heidelbergu se dogodilo, da na 
jednoga drugač vučenoga profesora su se 
njegovi dijaki kajti je žnjiuii osobito na iz
pitih ostro baratal-, su nazlob na njega vzeli 

j Navadno ove dane se profesor na univer- 
jzitet odpravi na predpoldašnje predavanji* * 
ali nije moguči bil dojti na vulicu, kajti su 

| hižna vrata bila zazidana. Dijaki su ponoči 
hižu obkolili i vu tihoči vrata zazidali, s 
onim ciglom i mortom kojega su ravno vu 
susedstvu od zidajučega stanja pokrali. Za 
zidjenoga profesora su samo kasnije odzi- 
dali, naravski on dan nije držal profesor 
predavanje, diakoni na veliko veselje.

Ž id o vsk i m rtvec  k rš č a n š k i sprevod.

Iz Nagy-Atáda n mn čudno pripečenje 
pišeju. Vu onoj okolici 'ak zvanoj občim 
Labod je vuinrl Herman József 72 let star 
židovski trgovec, koj je zaradi svojega po- 
šlenoga oponašanja i od vnoge hvale vredno 
včijene dobrote cele one okolice ljudeh si 
je poštenje pribovil. Koju ljubi vosi tim sin 
bili posvedočili. kad je nastal glas vu selu 
da je on vumrl. Nagy Lajos ev. reforma- 
tuške vere svečenik dal zevsemi zvoni zvo
niti mrtvomu. vnogo dobra činečemu židov
skemu mrtvecu, na sprevodu pako kak 
doma pri hiži. isto tako i na groblju lépoga 
govora držal, i bogoljubnimi molitvami za 
pokojnika dušu zvršaval. Kad su pokojnika 
na groblje bili nesli, zvoni su neprestano 
zvonili, i one okolice bez iznimke stari i 
mladi ljudi k sprevodu su se bili pridružili 
i njega na vekivečno prebivališče dostojno 
sprevodih.

G a b o n a  A r a k .  — Č le n a  k i tk a .



Oglas.
AritunTarandekvu Podbrestu
prodava grunt, hižu novu iz dob- 
rog materiala sazidanu i s pivni- 
com, i sve gospodarsko stanje, i 
gmajne jušom, takaj 7 mekot orane 
zemlje. 1 i pol mekot senokose. 
Sve ovo prodava na vekovečnost. 
Kupec svaki dan do oktobra 1-ga 
1% more dojti na pogodbu.
«87 sz. 1902.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság 1902. évi Sp. 11. 350/3 sz. vég
zése következtében Dr. Hídvégi Miksa Csák
tornyái lakos ügyvéd által képviselt Bene
dikt E. és fia Csáktornyái czég javára Sos- 
tarics Dániel Stridói lakos ellen 159 k. 11 
f. s jár. erejéig 1902 jun. 27-én foganatosí
tott kielégitési végrehajtás utján lefoglalt és! 
3120 koronára becsült 1 benzin motor az 
összes malmi fölszerelvényeivel, 2 kancza 
ló és 2 vastengelyü szekérből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság 1902. évi V. 382/5 sz. végzése 
folytán 159 k. 11 f. tőkekövetelés, s ennek 
összes járulékai erejéig Stridón leendő 
eszközlésére

1902. évi mg. hó 6. napjának délutáni 3 órája
hatridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, becsáron 
alul is el fognak adatni

Csáktornyán, 1902 julius 29. 758
Glavi na  Já n o s  kir. bir végrehajtó.

Együttes árverési hirdetményt.
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy a nagykanizsai ta
karékpénztár és Szernecz Antal murakirályi 
lakos vhajtatóknak Jankovics Lőrincz és neje 
Hrene Ágnes perlaki lakosok elleni vhajtási 
ügyében 182 k 88 f. tőke, ennek 1818 évi 
január 1 napjától járó 8%  kamatai 66 k 
26 f. eddigi 14 k. 30 f. árverési kérvényi 
költség valamint 1423 k. 6 I s járulékainak 
kielégítése végett a nagykanizsai kir. törvszék 
a perlaki kir. jbiróság területén fekvő a per
laki 1924 sztjkvben felvett 327 hrsz. ingat-1 
lan a vhajtási törvény 156 §-a alapján egész
ben 526 k. az u. o. 3322 sztjkvben felvett 
3755 hrsz. ingatlan 204 k. és az u. o. 2829 
sztjkvben felvett 3616 hrsz. ingatlan az özv. 
Csanyavec? Katalin javára bekebelezett szol
galmi jog fenntartásával kikiáltási árban mint
becsárban az

1902. évi augusztus hó 19 napján d. u. 3 órakor
a kir. járásbíróság tkvi hivatalában Dr. Ta
más János és Dr. Hotschild Jakab ügyvédek 
vagy helyettesük közbenjöttével megtartandó 
árverésen eladatni fognak

Venni szándékozók figyelmeztetnek,hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fennt kikiál
tási ár 10%*át bánatpénz fejében letenni és 
a vételárt 3 egyenlő részletben lefizetni kö
teles. —

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlak, 1902. évi június 21-én. 766 1 i,

Gyüm ölcs- és szöllöbor készítési gépek.

G yüm ölcs- i s  s z ö l lő s a j t í l i ,
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel, és nyomerő szabályzóval.

A  munkaképesség 20 % -al nagyobb mint bármely más s a jtó n á l.

Hydraulikus sajtók,
S zü ln i- i s  gyüm ötcszúzöK

és bogyómorzsolók.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.

S z ü llö -  és  g y ü m ü le s o r /ü k , A s z a ló  k é s z ü lé k e k  gyümölcs és főzelék aszalásra 
g y ü m ü lo s -v á g ó  és h ám o zó  g é p e k ,  legújabb szerkezetű szabadaltn. önműködő 
» S y p h o n in 99 gyümölcs- és szü U ü v e s szü  p e r m e te z ő k  gyártatnak és szállíttatnak

jótállás mellett a legjobb kivitelben

Mayfarth Ph. és Társa
gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor.

BECS, II. Taborstrassc 71.
=  K itüntetve 4 9 0  arany, ezüst és bronz érem m el.

Á rje gyzék ek ingyen és bérmentve.
í . 7—12 Képviselők és v iszo n tá ru s itó k  fe lv é te tn e k .

Hirdetés .
A Csáktornyái magyar kir. állami tanítóképző-intézet 

köztartásánál a/ 1902.—1903. tanévben szükséges

hús, Kenyér c$ zsemlye

, . --------  —  ) i f
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Üzletmegnyitás.
Van szerencsénk b. tudomására adni, hogy Csáktornyán, a 

Deák-utcza 108. hsz. alatt (Neumann S. ur házában)

Mráz Testvérek
czég alatt f. évi julius hó 26-án fűszer és csemege üzle

tet nyitottunk, dohány- és bélyegeladással egybekötve.
Midőn b. pártfogását kérjük, előre is biztosítjuk a legjobb, legpontosabb és 

legjulányosabb kiszolgálásról.
Kiváló tisztelettel

75ü 3-5 Mráz Jenő Kálmán.
r“  - • mmmmmmmmr ...........  - ^

j)r. Glasgall jVíanfrd pr. jVíanfrcd Glasgalt
fogorvos Varazsdon znbar tt Varaždinu

készít fogakat szájpadlás priredju je  zube bez neb-

nélkül, arany  és a lum ín ium  ne plačice zubište iz zla ta  i 
fogsorokat. A rany, porczel- a lum ín ium a, p lom be iz zlata , 
Ián, ezüst, am algam  és üveg porcellana srebra, am algam a
plom bákat. i stakla.

----------------------------  -------- 1

lohetövó tan i, hogy a saobák a misolái alatt i használtatta« i 
aaaak. inival a k ellem etlen  szag és a lasati, ragadó« száradás, 1 
mely ai olajfaatéknek éa az olajUkknak aajitja, e lk e ríth e tik . 
Emellett a haasnálata olyan agyaiért), bogy kiki maga végezheti 
a másolást. A palló nedves tárgygyal feltörülhetö, anélkül, b«»cjr 
elvesztené fényét Meg kall különböztetni;

i s l n i u t t  Bxobap&lló - fénym ázv, *  
sárg ásb arn át éa m ab ago n lb arn at, mely akár csak az olgj- 
faaték födi be a pallót a egyúttal fényt ia ad. Esért egyaránt 
all almozható régi vagy uj pallóra Teljeaen beföd m inden  

fo lto t, k orábbi m ázo lást atb; van azután
‘la s t *  fénym&a (szinezetlen;

uj p a lló k ra  éa p a rk o tre . mely c.upan fényt ad. Különösen 
paraatra a olajfeatékkal mar bemázolt iigéazen uj pallókra való.

Oaak fényt ad, ennélfogva nem födi el a famustrát.
P ostacsom ag, körülbelül 3 négyszög mtr. (két középna

gyságú szobára való) i  írt. 90 kr., vagy 9'/, márka.
A k özvetlen m egrendelőiek minden varosban , ahol 

ra k tá ra k  van n ak , ide küldendők Muitamázolázok ésproap 
aktusok Ingyen és bérmentve küldetnek A bevásárlásnál tea-ék 
jöl rigyáanl a cégre a a gyári Jegyre, mivel ezt a több mint 
ItM o v o Ié te a ő  g y á rtm á n y t aokfelé u tán o zták  éa hamisítják, 
a sokkal rosszabb, • gyakran a célnak meg nem feletö minőség
ben boaiák forgalomba

C h r l s t o p h  F e r e n c ,
i ulili tulapalló íéíylatt leltalálója és egyedüli ryártója, 

Prága. K .  Berlin.
Christóf Ferencz-féle tükörfénymáz

kapható Csáktornyán

Gráncr T esW reH nfl.
746 8— 10
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§ Hirdetmény. j|
M K  Murakirály község telekkönyve birtokszabályozás következtében átalakítanod s azzal egyidejűleg azokra az
W  ingatlanokra nézve, melyekre az 1880 XXIX az 1889. XXXVIII. és 1891 XVI t ez. a tényleges birtokos tulajdon- W
M k  jogának bejegyzéséi rendelik az 1892. évi XXIX I cz-ben szabályozod eljárás a telekkönyvi bejegyzések helyes-

bitesével kapcsolatosan foganatosittatott. 
f B t  Kz azzal a felhívással tétetik közzé:

 ̂ 1 bogy mindazok, kik az 188(i. XXIX l. ez. lő. és 17. §-a alapján - ideértve e fo k n a k  az 1889. W
XXXVIII. I. ez. ö. és 6. §-aiban és az 1891 XVI. t. ez. 15 §-a pontjában foglalt kiegészítéseit valamint az 1889 4Ž£>
évi XXXVIII. t. ez. 7 §-a, 1891. XVI. t. ez 15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések; vagy az 1880 XXIX t ^35^
ez. 22 §-a alapján történt törlések érvénytelenségét kimutathatják, e végből törlési keresetüket 190.1. évi február hó 
5-ig bezárólag a tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert e meghosszabithallan záros batáridő után benyújtóid törlési ke- ^ 3 v  

m  resel harmadik időközben nyilvánkönyvjogot szerzett személy hátrányára nem szolgálhat: á tk
2. hogy mindazok, kik az 1880, évi XXIX t. ez Ifi és 18 §-ainak eseteiben, ideérlve ez ulóbbi §-nak < 35 '

M  az í8 8 9  évi XXXVIII t. ez. 5. fi. §-aiban foglalt kiegészítéseit is a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése Ú É t
ellen ellenmondással élni kívánnak. Írásbeli ellenmondásukat 190)1. évi február hó 5-ig bezárólag e tkvi hatósághoz ^35*

j A l nyújtsák be, mert e meghosszabbilhatlan záros határidő után ellenmondásuk figyelembe vétetni nem fog
H bogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása tárgyában körülirt eseteken kívül az 1892 évi XXIX W

W  1 ez. szerinti eljárás s az ennek folyamán történi bejegyzések állal előbb nyert nyilvánkönvvi jogaikat bármitv
irányban sértve vélik, ideértve azokat is, kik az az 1889. évi XXXVIII. I ez. Ki. g-a alapján lörlent aránvbejecv- W

m  zesl sérelmesnek találják, e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz 190)1 évi W
február hó o-ig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem bosszantható záros határidő után az átalakításkor köz- ^35^

m  N ő tt téves bevezetésből származó bárminemű igényeiket jóhiszemű harmadik személyek ellen nem érvénvesilhetik *
s az említed bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzed < 3 v  
harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg J ^

. Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át hogy amei.v- W
U & l nyiben ahhoz egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket •» teleli kim vvi
W  hatóságnál átvehetik. ,,yv' q K
W  A kir Járásbíróság, mint tkvi Hatóság. ^

Perlakon, 1902. évi julius hó 22-ik napján. q p  I

W  Horváth ( sonj^or János

# # & # # # #  # #  # # # #  # # # # # # # #  $ # # # # $
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