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

Hazaíiság.
Vannak nemcsak egyes politikai té

nyezők, de egész nemzetek is, kiknél a 
hazairánli szeretet eszméje még mindig 
össze van kötve azon hittel, hogy ők nem 
tévedhetnek azon eszközök választásában, a 
melyekkel hazájukat védik, vagy hatalmi 
állásukat erősbitik.

Nagy nemzetek ezen eszmébe bele
foglalják még a gyarmatokban levő érde
keiket és világposicziójukat is; éppen azért 
kénytelenek saját országukban biztosítani 
azon társadalmi rendet s emelni olyan 
eszme irányt, mely a byrokratismusnak, ka- 
pilalismusnak és militarismusnak lehetővé 
teszi azt, hogy ezek az említett módon biz
tosítsák es szilárdítsák saját posicziójukat a 

- nemzetivel. És míg ezen elemek hatal
mukban tartják a népeket, addig ismétlődni 
lóg a — Finnország, Scbk svig Holstein 
sorsa és ismétlődni lógnak a transzváb 
háborúk.

A hazaíiság fenlemlitett fogalmával 
szemben áll az uj fogalom, a mely idén-: 
hkus azon ideális javak megvédésével é s ; 
megoltalmazásával, melyeknek birtokában 
már van a nemzet; s identikus azon tö
rekvéssel, hogy ezen javakat nagyobbilsa, 
szaporítsa.

S az ilyen nemzet még akkor is mél
tónak bizonyul be legjobb Iradicziőira, ha 
az idők befolyásával nemcsak hatalmát, de 
esetleg ethikai jogosultságát is elvesztette 
volna.

Mindazok, a kik elismerték azt. hogy 
a hazaíiság gyümölcse éppúgy lehet nemes, 
jó, mint lehet rut is: arra törekednek, hogy 
a rosszat legyőzzék jóval. Saját hazafias ér
zelmük folytán örülnek az igazságnak, jog
nak és becsületességnek, bárhol is találkoz
zanak ezekkel; de viszont szomorkodnak a 
jogtalanságon és becstelenségen, ha látják, 
hogy ezek akárhol is győznek.

Hazafias érzelmüket azáltal emelik, 
hogy magasra emelik nemes czéljukat, és 
hogy atyáik, őseik, nagy dicső-telteinek ma
gasztos emlékét összekötik azon tettekről 
való álmodozással, a melyeket véghez fog 
még vinni — édes hazájuk

S ezen emberik szégyennek s gyalá
zatnak tartják a kétféle morált, nem csak 
az egyeseknél, de főleg a nemzetnél, mely 
a saját, de a más népek legszebb és legbe
csesebb örökségéért küzdenek, t. i. a jog. 
igazság s a szabadságért.

Helytelen nézet az, hogy a legnagyobb 
nemzeti erények viselhetik a hazaíiság ne
vét aljas tettek mellett is; s hogy a pal- 
riolismus maga fényes láng gyanánt ra

gyoghat még akkor is, ha az tisztátlan 
substancziákkal táplálkozik, lentartatik.

Sohasem természetesebb az önámitás, 
mint midőn nyomorul!, önző érdekeinket 
összefűzni akarjuk kötelességeinkkel, esze
lős előítéleteket leggyöngédebb érzelmeink
kel, durva szenvedélyeket, legmélyebb oda
adásunkkal. Ezen lelki állapot semmikép 
sem képezheti az igazi patriotismust.

Csak ha az individuum, vagy a nemzet 
megkülömböztetni képes a kötelesség hang
ját a önérdektől, az érzelem szavát az előí
télettől, a brutalitást a nemes buzgóságtól 
és lelkesültségtöl: igy s esak akkor nevel
heti a magát magasabban gondolkodó s ne
mesebben érző lénynyé,

Mindenütt azt találjuk, hogy a haza- 
fiságnak ezen érzelme lelkesíti löleg mind
azokat. kik a regenerált egészséges társa
dalomba helyezik reményüket. A hazafias 
érzelem regenerácziója legszorosabban ösz- 
szefügg azon bittel, hogy a regeneráczió 
be fog következni, a nemzeti élet minden 
más terén is.

S a kik ezen irányt követik, ne ijed
jenek meg attól, hogy e miatt veszélyeztetik 
társadalmi tekintélyükéi, vagy hogy esetleg 
elveszíthetik politikai állásukat.

A mi a romlatlan, becsületes ember
nek boldogságot nyújt, ez az: hogy tartozik 
egy nemzethez, hogy van — hazája és 
hogy e nemzetben, e hazában oly benső, 
mély összhangot érez önmagában, mint kü
lönben — sohasem.

A nemzeti nyelv hangzása, országunk 
arcza és színe, szülőföldünk illata, házi, 
családi, nemzeti szokásaink, emlékeink és 
reményeink: mindez gyönyörű kép gyanánt 
lép élőnkbe, vagy hangzik mint az ének; s 
a merre csak fordulunk, mindez örömmel 
és gyönyörrel ellölli lelkűnkéi, szivünket.

A becsületes, elfogulatlan ember az 
önzetlen s a jövőbe is tekintő hazafi, bon
polgári sajátságában nem élvezheti az ön
magában való Összhangnak boldogító érzel
mét addig, mig látja, hogy nemzete más 
érték s érdemszerint ítél, más mérték sze
rint mér, mint a hogyan azt ő maga he
lyesnek. méltányosnak s igazságosnak ta
lálja és teszi. S ők. a nemzetünk részéről 
esetleg elkövetett jogtalanságot s igazságta
lanságot még akkor sem helyeslik, ha ez 
neki hasznot is hozna; mert tudják, hogy 
az a haszon csak látszólagos, ideiglenes s 
hogy az előbb utóbb megboszulja magát a 
nemzeten.

Az antik világ oltárain látni szoktuk 
időnkint. hogy azok különböző oldalai szán
va voltak különböző istenségek képeinek.

Épp úgy néz ki az oltár is, melyen a 
népek áldozzák a — hazaszeretetei. A gyű
löletnek és jogtalanságnak épp úgy van ott

helye mint a szeretetnek és áldozatkész
ségnek. Csak midőn ez utóbbi két erény 
üdvözölni fog minket a palriotismus oltá
ráról: csak midőn ott nem a háború és 
erőszak fáklyái mellett, de a testvéri szere
tet, önzetlenség és becsületesség érzelmétől 
áthatott lélekkel: csak akkor térdet lógnak 
hajtani ottan a legműveltebb emberek, és 
népek az elmaradottakkal együtt a nélkül, 
hogy félniük kellene attól, hogy — bálványt 
imádnak.

Cselkó József.

Állatdijazás Csáktornyán.
Jegyzőkönyv,

Felvétetett Csáktornyán, 1902. évi julius hú
10-én a járási mezőgazdasági bizottság által a 
Csáktornyán tartandó állatdijazás feltételei és 
határidejének megállapítása tárgyában.

Elnöklő főszolgabíró a közgyűlést megnyit
ván, ennek tárgyát előadja, egyúttal ismertette 
a Zalavánnegyei gazdasági egyesületnek 510/902. 
számú, valamint a szombathelyi m. kir. állatte
nyésztési felügyelőségnek 501/902. számú átiratait, 
meheknek tudomásul vétele után a járási mező- 
gazdasági bizottság elhatározta, hogy folyó évi 
szeptember hó 2H-án Csák tornyán a vásártéren 
tartja meg az állatdijazást, azon esetben pedig, 
ha Csáktornya község e jelzett határnapon vala
mely állati betegség miatt zár alatt lenne, a dí
jazás a szenlilonai vásártéren tartatik meg.

Az állatdijazás alapfeltételéül a zalavárme- 
gyei gazdasági egyesület hivatkozott átiratában 
foglalt módozatokat a bizottság elfogadja és a 
díjazás tárgyain a következő rendű hasznos álla
tokat sorozza és csoportosítja:

I. Borjas tehenek.
II. Üszők 1—3 évig.
III. Választott üszőborjuk.
IV. Mulaczos góbék.
V. Koczák 1 — 2 évig.
VI. Választott malaczok.
A dijak a nagyméltóságu magyar kir. mi

niszter ur által a zalavánnegyei gazdasági egye- 
í sülét utján rendelkezésére bocsájtandó 450 koro- 
; nából, a szombathelyi m kir. állattenyésztési 
felügyelőség állal rendelkezésére bocsájtandó ösx- 
szegből, a j. mezőgazdasági bizottság saját alap
jából, valamint a- Csáktornyái járásban levő nagy- 
birtokosok és pénzintézetek által e czélra fela
jánlandó adományokból fognak fedeztetni. Ezen 
dijak mikénti felosztása a később kibocsájtandő 
hirdetményben fog közöltetni.

A bíráló bizottság a következőképpen a la - 
kittatik meg:

1. a Csáktornyái járási mezőgazdasági bi
zottság elnöke, rendes és póttagjai, kik az állat- 
díjazáson megjelenni fognak.

2. a zalavánnegyei gazdasági egyesület képvi
selője.

3. a magyar királyi állategészségügyi fel
ügyelő.

4. Balhauzer Ottó m. kir. állattenyésztésügyi
felügyelő.

5. Mayer Ottó l. v. m. kir. állategészségügyi
felügyelő.

ti. A tündérlaki mintagazdaság tulajdonosa.
A bírálóbizottság ezen elsorolt tagjait a je-



len jegyzőkönyv hiteles alakban való megküldé
sével a folyó évi szeptember hó 28-án tartandó 
állatdijazáson, a bíráló bizottságban leendő közre
működésre tisztelettel felkérjük.

A megtartandó állatdijazás kizárólag a Csák
tornyái járásban lakó kisgazdák állattenyésztésé
nek emelése érdekében történik, tehát csak kizá
rólag ezek vehetnek részt saját nevelésű állat
jaikkal a díjazásban. A díjazásra leendő felhajtást 
minden gazda az illető jegyzőnél bejelenteni tar
tozik, a jegyző pedig a bejelentését szeptember 
hó 15-éig a járás főszolgabirájához, mint a járási 
mezőgazdasági bizottság elnökéhez annál inkább 
is beterjesszék, mivel ezen időn túl bejelentések 
nem fogadtatnak el.

A járási mezőgazdasági bizottság nevében 

Kolbenschlag Béla
főszolgabíró.

A Zrinyiemlék ügye.
Lapunk jelen számában mutatjuk ki a 

zalamegyei nemesi pénztári és alapítványi 
választmánynak nagybecsű adományát. A 
nemesi alap választmánya >a hazafias czél 
iránti lelkesedéssel« 200 koronát szavazott 
meg — a jegyzőkönyvi kivonat szavai sze
rint — gróf Zrínyi Miklós a költő és had
vezér emlékére Csáktornyán felállítandó 
emlékoszlopra.

Fogadják a nemesi választmány tagjai 
nagylelkű adományukért az emlékmű-bizott
ságának hálás köszönetéi!

Ötvenkettedik kimutatás.
A zalamegyei nemzeti pénztári 
és alapítványi választmány

Zalaegerszeg 200 k.

Összesen : . 200 k. —  f. 
Lapunk 31-ik szám. kimutatása 4-133 k. 45 f 

Az eddigi gyűjtés eredménye: 4333 k. 45 f.

A további gyűjtés eredményét lapunk 
egyik legközelebbi számában fogjuk folyta
tólag kimutatni.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Uj missiói lelkészkörök A dunántúli 
ág. hitv. evangélikusok egyházkerülete Csák
tornyán, Alsó-Lendván, Zalaegerszegen mis
siói lelkészi állásokat szándékozik szer
vezni. Az alsó-lendvaiak már ki is jelentet
ték, hogy ők készek és képesek a szerve
zésre, Zalaegerszegen pedig Lányi Kálmán 
fiókegyházi felügyelő buzgólkodik a szervez
kedés munkája körül.

—  Eljegyzés. Szabadosi Győző kapos
vári postatiszt e hó 3-án eljegyezte Spitzer 
Rezsin kisasssonyt, Spitzer József perlaki 
földbirtokos kedves leányát.

—  Zászlószentelési ünnepély. Az alsó- 
domborui önk. tűzoltó-egyesület f. hó 20-án 
nagy fénynyel tartja meg zászlószentelési 
ünnepélyét. Az ünnepélyen a Csáktornyái 
önk. tűzoltó-egyesület is Maszlnák József 
szakaszparancsnok vezetése alatt Ki taggal s 
zászlajával vesz részt. Tűzoltóink aug. hó
20-án reggel a gyorsvonattal indulnak alsó- 
domborui bajtársaik örömünnepére.

—  Uj helyközi távbeszélő központ. A 
kereskedelemügyi miniszter a Csáktornyái 
posta- és távirda hivatalnál helyközi távbe
szélő központot rendeztetelt be, a mely a 
helyközi beszélgetésekre megállapított mó
dozatok és díjszabás mellett egyelőre a bel
földi helyközi távbeszélő-forgalomban vesz 
részt.

—  Uj állami iskolák Muraközben. A
vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
az 1902— 903 tanévben Muraköz területén 
Csáktornyán, Drávaszentmihályon, Orehovi- 
czán, Vullárián, Prodbreszten ésTurcsiscsén 
állít fel uj állami elemi népiskolát.

—  A tűzoltóság köréből. A helybeli 
önk. tüzoltó-egyesület elnökségi választmá
nya f. hó 5-én Nuzsy Mátyás elnöklete alatt 
ülést tartott, melyen megállapiltatott az 
Ipartestület számára kiadandó helyiség havi 
bérösszege; egyúttal határozatilag kimonda
tott, hogy az egyesület az alsó-domborui 
önk. tüzoltó-testületnek f. évi aug. hó 20-án 
tartandó zászlószentelési ünnepélyén több 
tagja által képviselteti magát, s a továbbiak 
rendezésével Godina Miklós, Masztnák Jó
zsef és Meider Albert egyesületi tagok bí
zatnak meg.

—  Meghívó. Humánus intézményeink 
között nem utólsó helyen álló Önkéntes 
Tüzoltó-Egyletünk közadakozás folytán egy 
disz-zászló birtokába jut. Ezen zászló lesz 
ama kapocs, mely egymás iránti bajtársi 
és testvéei szeretetünket szorosabbra fűzi; 
ez alá csoportosulva kétszeres erővel fogjuk 
folytatni magasztos emberbaráti kötelessé
günket és mindenkor a legnagyobb buzgó- 
sággal, bátor szív és karral harezra szálúi 
ellenségünkkel, a tűzzel, hogy megvédjük 
embertársaink életét és vagyonát. A zászló, 
az összetartás eme szent jelvényének fela
vatása alkalmából ez év augusztus hó 20-án 
Zászlószentelési Ünnepélyt rendezünk. 
Ezen örömünnepélyünkre tisztelettel meg
hívjuk a t. társ-egyleteket, és kérjük, szí
veskedjenek becses megjelenésükkel ünne
pélyünk fényét emelni. Alsó-Domboru. 1902. 
évi julius hó 15-én. Bajtársi üdvözlettel 
Mihácz János főparancsnok, Burics Józsel 
titkár. Sorrend az alsó-domborui Önkéntes 
Tűzoltó-Egylet zászlószentelési ünnepélyéről, 
Augusztus hó 19-én: 1. A vendége foga
dása a délután és este érkező vonatoknál 
s azok elszállásolása. 2. 8 órakor ismerke
dési estély a nagyvendéglőben. Augusztus 
hó 20-án: 1. Reggeli 4 órakor ébresztő. 2. 
Reggeli 5 órakor a vasúton, valamint ko
csin érkező vendégek fogadtatása. 3. Reg
geli 7 órakor a helybeli tűzoltóság gyakor
lata. 4. Reggeli tél 9 órakor gyülekezés az 
őrianya előtt és felvonulás a zászlóanya la- 
kásánoz. 5. Délelölt 10 órakor mise. zászló
szentelés, szegbeverés (megállapított rend
ben). vidéki zászlók megkoszorúzása. 6. 
Diszfelvonulás a zászlóanya és kísérete 
előtt. 7. Délután 1 órakor lársasebéd a nagy
vendéglőben, egy teríték ára 3 korona. 8 
Délután 5 órakor tánczmulalság.

— Csáktornya nagyközség legtöbb adó
fizetői a 1903 évre Rend. t.: Gr. Festetics Jenő 
nagybirtokos 9037 kor 84 fii., ifjabb Neu
mann Miksa kereskedő 30fi9 k. 41 f. Zieg- 
ler Kálmán kir közjegyző 1272 k. 30 f. 
Szenl-Ferencz rendű zárda lelkész 1140 k 
97 f. Benedikt Ede kereskedő 1091 k. 94 
f  Dr. Krásovecz lgnácz orvos 1085 k. 14 
f. Friedl János vendéglős 1067 k. 20 f 
Pethő Jenő gyógyszerész 971 k. 49 f Wol 
Iák Rezső ügyvéd 941 k. 96 f. Morándini 
Bálint építész 851 k 59 f. Neumann Sa
mu kereskedő 764 k. 62 f. Vucsák Miksá- 
né magánzó 725 k. 87 f Cs. és kir. szab. 
déli vasút társaság 701 k. 56 f. Nuzsy 
Mátyás mészáros 676 k 16 f. Molnár Elek 
ügyvéd 662 k 52 f. Kohn Ármin keres
kedő 616 k 53 f Csáktornyái takarékpénz
tár 614 k. 54 f. Pecsornik Ottó vendéglős 
575 k 35 f. Heinrik Miksa kereskedő 568 
k 60 f Lőbl Rezső kereskedő 553 k 82

f. póttagok: Dr. Schvarcz Albert orvos 527 k. 
68 f. Czvetkovics Antal kereskedő 523 k. 
79 f. Schrenk lgnácz magánzó 507 k 10 
f. Graner Miksa kereskedő 503 k.

—  Dohány- és szivarkülönlegességi 
áruda Csáktornyán. A m. kir. pénzügymi
niszter f. évi julius 29-én kelt rendeletével 
megengedte, hogy Csáktornyán dohány- és 
szivarkülönlegességi áruda állittassék fel. 
Ezen áruda kezelésének biztosítása czéljá- 
ból 1902. szeptember hó 15-én délelőtt 10 
órakor a zalaegerszegi pénzügyigazgatóság
nál versenytárgyalás fog tartatni. Lapunk 
kimért hasábjai nem engedik meg. hogy a 
pénzügyigazgatóságtól vett terjedelmes árlej
tési hirdetményt közöljük, azért úgy intéz
kedtünk, hogy a beküldött hirdetés és az 
ajánlati minta bármikor megtekinthető la
punk kiadóhivatalában, Fischel Fülöp (Stra- 
uszSándor) könyvkereskedésében.

— Szőlöoltvány eladás. A zalakoppa- 
nyi államilag segélyezett közs. népiskolával 
kapcsolatos »gazd. ism. iskola« telepén e 
f. évben termelt és az ősz folyamán kia
dandó, mintegy 80000 darab gyökeres szőlő
oltványra, mely készlet angolnyelves páro
sítással riparia portálisra oltott olasz rizling, 
mézes fehér, oportó, fehér és piros chasse- 
las s több jeles bor- és csemegeszőlőből 
áll. az előjegyzés már most elfogadtalik 
Ára az elsöosztályu szokványminöségü olt
ványnak ezrenkint 85 frt., a válogatott II 
osztályúnak 35 frt. A 10 %  foglalóval biz
tosítandó megrendelések e czimen külden
dők: Békefi Elek gazd. ism. iskolai ig. taní
tónak Zalakoppány. (Zala m.)

—  Muraköz állategészségügyi kimuta 
tása m. hó 27-én a hivatalos adatok alap
ján: takonykór: Csáktornya 1 u.; ivarszervi 
hólyagos kiütés: Felsőpusztafa 2 u., Szent- 
ilona 1 u., Muravid 6 u.; sertésvész: Csák
tornya 2 u., Lapány 1 u., Őrség 7 u., Rét
hát 4 u , Derzsimorecz 1 t., Kotor 3 u . 
Novákovecz 3 u., Pálovecz 4 u., Vullá- 
ria 1 u.

—  A porczinkulai orsz. vásár, mely f. 
hó 4-én tartatott meg Csáktornyán, elég 
kedvezően folyt le. l Tgy a kirakó, mint az 
állatvásárban sok volt az eladó s a vevő. 
Felhajtatott 2500 állat, ebből eladatott 900 
darab.

—  Lopás. M. hó 21-én virradóra 
lkálcsecz János battyáni lakós kárára más- 
fél méter hosszú kerítését és kamarája te
tejét kibontották. 2 drb. fiatal hajtású kör
tefát letörtek s másfél hl körtéjét ellopták, 
s ezzel mintegy 42 korona erejéig megká
rosították. A csendőrség járőre megállapí
totta, hogy a lopást Podvezánecz György. 
Jágecz János, Novák Pál, Belecz István. 
Körűnek Lukács és Podvezánecz András 
battyáni lakosok követték el, kik teltüket 
azzal ismerték be, hogy a körtét nem lop
hatták el, mert a gazda tetten érte őkel s 
elmenekültek; Podvezánecz Györgyöt azon
ban a káros megcsípte s kabátját elvette. 
A kabát beszolgáltatásával a lettesek a nagy- 
kanizsai magyar kir ügyészségnek feljelen 
tettek.

—  Testi sértés. Sz. A és B. I. hely
beli lakosok m. hó 26-án este előbbinek 
udvarán szóváltás közben annyira öszevesz- 
lek. hogy B. 1. — megmutatva, hogy ő még 
a múlt század legénye, 3 nem bir galamb
epével, Sz. A.-t egy csizmaráma fával 
úgy fejbe ütötte, hogy a beszerzett orvosi 
látlelet szerint 8 napig gyógyuló testi sér
tést okozott. B. e hős tettét azzal ismerte 
be, hogy a sértett őt előbb megtámadta.
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Az egész eset a helybeli kir járásbíróság
nál feljelentetett.

—  Tyukpusztitó. M. J. buzási lakós a 
helybeli csendőrség járőrének a múlt hét 
folyamán azt a panaszt tette, hogy még 
anno 1901-ben, ismeretlen hó és napon 55 
drb. tyúkja 55 kor. s ez év julius hó 15- 
én pedig 4 drb. tyúkja 4 kor., összesen 59 
korona értékben gyufaoldat mérgezés követ
keztében elhullott. Hosszabb kutatás után a 
járőr megállapította, hogy a tyúkokat Sol- 
tics Jakab buzási lakos a saját kertjében 
egy cseréptányérban elhelyezett gyufaoldat
tal pusztította el, hol is a keverék m. hó 
15-én a gyanúsított kertjében megtalálta
tok Soltics konokul tagad mindent, felje
lentése a helybeli királyi járásbíróságnál 
megtörtént

— A tudom ányos léghajózás A léggömbö
ket újabban rnindeárübben használják a maga
sabb légkörökben való tudományos kutatások 
czéljaira. Ebből a czélból a Berlin mellett levő 
tegeli lövőtéren időnkint léggömböket bocsátanak 
föl, melyek automatikus készülék segélyével fel
jegyzik a meteorológiai állapotokat. E léggömbök
nek sok tekintetben tudományos becsük van; s 
ezért a m. kir. belügyminiszter körrendeletét bo
csátott ki, melyben nagy pontossággal meghagyja, 
hogy miként kell elbánni ilyen talált léggömbök
kel és miként kell azokat Berlinbe vissza
küldeni. Ebből a rendeletből közöljük a követke
zőket: A magasabb légköröknek tudományos kuta
tása czéljából Európa majdnem valamennyi álla
mában időnkint kissebb, vagy nagyobb léggömbök 
bocsátalnak fel, melyek ölj készülékkel vannak 
ellátva, melyek a hőmérséket, a nedvességet, stb. 
egy feketített papírlapra önmüködőleg följegy zik 
A legközelebbi években minden hó első csütörtö
kén, ezenkívül alkalmilag pedig más napokon is 
ilyen léggömbök bocsáttatnak fül egyidejűleg Ang
liában, Francziaországban, Elszász-Eotharingiában, 
Bajorországban, Ausztriában és Oroszországban. 
Poroszországban a léggömbök a kir. meteorologiai 
intézet eronautikus obszervatóriuma részéről a 
Berlin mellett levő tegeli lőtéren bocsáttatnak fel; 
ennélfogva a léggömb, műszerek és minden tarto
zéka kincstári tulajdon. Minthogy ezen léggömbök 
csak készülékeket visznek magukkal, ember azon
ban nincs velük, fel kell tenni, hogy azokat, ha 
értelmes emberek találják meg, czélszerti módon 
megőrizni és visszaküldeni lógják. A műszerek 
felvitelére többnyire gázzal töltött léggömbök, 
néha azon sárkányok is használtatnak, amelyek 
aczélsodronynyal vannak ellátva. A papiros lég
gömbök, melyeknek burka magábanvéve értékte
len, elszakitás által könnyen kiürithetők. Ezen el
járásnál azonban magától értetődőleg minden 
nyílt tűz, szivar, pipa, gyufa és más egyéb a leg
nagyobb gondossággal távol tartandó, mivel a 
gáz könnyen felrobbanhat. A szövet-, vagy gummi 
léggömbök a lehető legnagyobb vigyázattal keze
lendők s ennélfogva például a fáktól lehetőleg 
megsértés nélkül veendők le. Az ezen czélra hasz
nált sárkányok alakja négyszögletes, lapálczákból 
álló szekrény, melyet részben gyapjúszövet von 
be. Előfordul néha, hogy a sárkányon még egy 
hosszú aczélsodrony is van: ez esetben, ha való
színű, hogy a sodrony egy erős áramú villamve- 
zetékkel érintkezésbe jöhet, a sodronynak puszta
kézzel való megfogása, vagy fedetlen testrésszel 
való megérintése gondosan kerülendő s a veszély 
elhárítása czéljából a kezek száraz kendővel csa- 
varandók be. Ha a léggömb, vagy a sárkány erős 
szél mellett még gyorsabb mozgásban van, úgy a 
megállításnál minden elővigyázat megteendő, hogy 
ne rángatlassék s ez által megsérüljön. A mozgás 
megakadályozása czéljából legajánlatosabb a le
csüngő kötelet gyorsan egy szilárd czövek, vagy 
fa köré csavarni. A léggömb, vagy sárkányon le
vő eszközüknek és műszereknek különös értékük 
van, minélfogva azok a legkiválóbb elővigyázattal 
kezelendők. A léggömb, háló, ernyő, sárkány és 
minden hozzájuk tartozó rész hasonlóképpen gon
dosan megőrzendő. A Poroszországból s a n 
birodalom egyéb részeiből, sőt más országok >ó 
származó ily talált léggömbökről stb azonnal tá
virati értesítés küldendő «Aeronautische Observa- 
torium Heinickendorf — West bei Berlin« 
czimre, melyben a találó pontos czi.ne is megje
lölendő. Minden talált és szakszerű módón kezelt 
léggömb, vagy készülékért a találónak a kezelcs 
gondozásához képest 5—20 márka jutalom zt

tetik ki, ezenkívül minden egyéb költség, még a 
sürgöny dij is megtérittetik. A községi elöljárósá
gok és rendőrhatóságok felhivandók, hogy a fen
tebbi előírások minél szélesebb körben leendő 
terjesztését és azoknak végrehajtását lehetőleg 
minél előbb előmozdítsák. Különösen pedig kiok
tatandó a lakósság, hogy a műszereknek minden 
kinyitása, vagy felette törékeny belső részeinek 
megérintése, kiváltképpen pedig a befeketített pa
pirossal, vagy fémmel bevont hengernek vagy 
dobnak megtapogatása a felszállás tudományos 
értékét helyrehozhatatlanul megsemmisíti és hogy 
ezen okból is a jutalom nagysága első sorban 
attól függ, vajon a feljegyzések sértetlenek-e, 
vagy pedig a találók hibájából, vagy ügyetlensége 
következtében megrongáltattak e.

—  Uj egészségügyi folyóirat háziasszonyok 
részére . Háziasszonyaink ne mulasszák el próba
számot hozatni (ingyen és bérmentve) a »Ház
egészségügyi gyakorlati utasitások«-bóI. Legújabb 
száma különösen a szép szobapadlók elérésére 
vonatkozó tanácsokkal szolgál. Legjobban ajánlja 
a Christóf-féle lakkot, mely tartós, azonnal szá
raz és nem utánragadó és semmiféle kellemetlen 
szagot nem hagy maga után. Fenti füzetke kap
ható Csáktornyán Gráner Testvérek urak fűszer- 
kereskedésében, hol fenti Christót-féle padlófény- 
máz állandóan raktáron van és minden erre vo
natkozó felvilágosítás készséggel adatik.

— A sszo n yo k keze hányszor csábítja el 
belső harczainkat. Magyarország történetében van 
rá példa, hogy női kéz egy korszak szenvedéseit 
hegesztette be. Egy nő és egy gyermek a trónon, 
villongások, felkelések, csaták,gyülölségek után és 
mégis lecsendesedik az ország. Pozsonyban és 
Bécsben ott áll a szobra. Pécsben szemben a 
várpalotával, a mütörténelmi nagy muzeum előtt, 
körülvéve gyönyörű lovas generálisokkal, érezpa- 
ripákkal. És ott ülve, nézve a szobrot, el-elgon- 
doljuk: Felséges szép királyné, ha neked csak 
ezek a generálisaid lettek volna, a kiket itt érezbe 
öntve trónod körül fellállitottak és sehol sem 
lettek volna a magyarok, a kiket a te életedből 
szépen elsikkasztottak, aligha állna itt most a 
szobrod. És ott ül Pozsonyban fehér márvány 
ménen, két jó kuruez között, elnézve át a Dunán, 
végig a síkságon, a hol kék fátyolba szegi a ró- 
naságot a távol, elnéz abba az országban, mely
nek derék népe 60ou> harezost ontott az ő | 
trónja védelmére. E szép király asszony történeté-1 
ről és a pragrnalica sanctióróí szól a Nagy Ké-, 
pes Világtörténet legújabb 107. füzete.

— Vasúti nyári menetrend. Csáktornyáról 
in d u l: Nagy-Kanizsa felé reggel 4 óra 30 p. gyors
vonat, délben I I  óra 2 p. személyvonat, délután 
4 óra 2 p. gyorsv., éjjel lu óra 15 p. szemv. reggel 5 
óra 51 p. vegyesvonat. — Prágerhof felé: reggel j 
0 óra 10 p. személyvonat, délután 1 óra 1 p. í 
gyorsvonat, délután 4 óra személy vonat, éjjel l óra
0 p. gyorsvonat. — Zágráb felé: reggel 4 óra 44 j 
p. személyvonat, délután 4 óra 20 p. vegyesvonal. 
Varazsdig: reggel 0 óra 15 p. vegyesvonal, este | 
10 óra 20 p. vegyesvonat, délben I I  óra 44 p. 
vegyesvonat. — Bobára: reggel 0 óra 4 p. sze- 1  
mélyvonat.— Zala-Egerszegre délután 4 óra 28 p. 
vegyesvonat. — Csáktornyám  érkezik: Nagyka
nizsa felöl reggel 5 óra 50 p. személyvonat, délu
tán 12 óra 58 p. gyorsvonat, délután 3 óra 40 p. 
személyvonat, este 8 óra 13 p. vegyesvonat, éjjel
1 óra 0 p. gy orsvonat. Prágerhof felöl reggel 4 
óra 36 p. gyorsvonat, délben 10 óra 42 p. sze
mélyvonat, délután 3 óra 50 p. gyorsvonat, este 
0 óra 55 p. személyvonat. — Varazsdról reggel 4 óra 
18 p. vegyesvonat, reggel 5 óra 38 p. vegyesvonat, 
délután 3 óra 50 p. vegyesvonat.— Zágrábból déle
lőtt 10 óra 47 p. vegyesvonat, este 9 óra 45 p. 
személyvonat. — Zala-Egerszegről délelőtt 8 óra 
40 p. vegy esvonat. — Bobáról este 9 óra 50 p. ve
gyesvonat. —

A süketnémák oktatásának tör- 
ténete.

Francziából fordította: H avas A.

(Vége.)

Németország, mint már emlittelett, min
den ellenvetés daczára sajátszerü, a beszéd 
szótagoltatási módszerének megtartása mel
lett előszeretetttel tüntetett. E módszer ugyan
csak ez országban neveztetett el német 
tanmódnak, ellentétben azzal, melyben a

taglejtés és az iratás viszik a főszerepet, 
ezt a németek franczia módszernek mondják.

Agricola Rudolf után Pasek I. bran
denburgi udvari hitszónok közetkezett, ki 
1578-ban sikerrel oktatott két süketnémát, 
a szótagoltatás módszerében. Más tanítók 
követték őt, igy Raphael, Berger, Lasius 
Arnoldi. Berger nevelés és oktatástani eljá
rását egy levélben fejtegette, melyet Etmul- 
lerhez intézett. Nővére a mint önmaga ál
lítja, több eredménynyel működött, mint ő, 
Berger úgyis mint Raphael részben vissza 
tértek a jelek által való beszédre. A XVIII. 
század folyamán Németországban nagy 
mennyiségben jelentek meg a süketnéma
ságtól ért müvek: Blucher, Baumer és Jo- 
visson orvosi szempontra helyezkedtek. Sob- 
rig és Weber, Arnoldiként a szerzetes rend
hez szegődve, a süketnémák oktatásánál 
elővigyázatra intenek. Arnoldi müve nagy 
érdemet szerzett korának.

Mig a XVIII. század vége felé a sü
ketnémák oktatása egyes családokra vagy 
az elemi iskolákra szorult; a beavatottak 
törekvése csak kevés egyénre volt hatással. 
Heinicke Sámuellel uj korszak nyiltott meg 
Németországban, ki 1778-ban nyitotta meg 
Leipczigban az első ezen országban ismert 
süketnéma-intézetet. Heinicke az volt Né
metországra nézve, mint L’ Épéé abbé Fran
cziaországban, mindketten érthetővé tették 
e szerencsétlenek számára a szakiskolák 
létesítését rámutatván a nagy szerencsétlen
ségre, mely segélyeszközökre szorul.

Heinicke müveiben igen érdekes meg
figyelések foglaltatnak a szótagoltatási tan- 
módra nézve. Ö volt az első, ki a süket
némák számára kézikönyvet irt. Kartársai 
tanúsága szerint kiváló tanítóvá lön. Azon
kívül nagy mennyiségben közölt czikkeket 
a tanügyi és szépirodalmi lapokban. L’ Épéé 
abbéval levelezésben állt, ö ebben mind
ketten részletesen körvonalozták tanítási 
módszerüket. Heinicke 1790-ben, tehát egy 
évvel későbben halt meg, mint versenytár
sa; intézete halála után is fenntartatott 
neje igazgatása alatt, kit ezen munkálko
dásában Pétsckhe és Eschke támogattak.

Ez időtől kezdve Németországban sürü 
egymásutánban jöttek létre intézetek a sü
ketnémák oktatására. Ez azon ország, hol a 
legtöbb ily nemű intézetet találunk, a vi
lágban 420 intézetet ismernek, s Németor
szág különböző vidékeire csaknem 200 esik 
s ezen létszám, Müller Th. szerint nem
sokára megkétszereztetik majd, hogy a szük
ségen teljes mérvben segítve legyen.

Bevett szokássá tette, hogy a süketné
mák oktatását oly nemes kötelességnek te
kintse a jelenkori társadalom, mely által az 
ősök nem szándékosan elkövetett hibáit jó
vá tegye. így mindjobban belátták minden 
országban a süketnémák iskolai vagy házi 
tanításának elégtelenségét és azon szük
ségletet, hogy e szerencsétleneket a szak
intézetek tágabb értelemben vett családjába 
befogadják, vagy a becsesebb tudományok 
és a határtalan odaadás által természeti 
képességüknek megadnak minden lehető 
módozatot, mely a műveltség és munka ré
vén Őket a társadalomnak visszaadja.

Felelői szerkesztő:

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajd o n o s:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁMOOR).
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

I z d a t e  I j s t  v o :
knjižara Fischel Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošljaju.

MEDJIMURIE
na horvatekom I magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znastveni i povučljivi list za puk 

Iz lazi svaki t je d e n  je d e n k ra t  i to : vu s v aku  n e d e lju .

Broj. 32.
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  H kor. 
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broji koštaju 20 lili.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Cakovačke Šparkasse«, »Medjimurske Sparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca*, i t. d.

Paragrafi od težačke pomočne 
kasse. 

n
3) Kaj je članska knjiga?

Gdo je stupil med redovite člane po
močne kasse dobi vu ruku jednu člansku 
knjigu, vu koju se pišeju nutriplačanja. 
Članska knjiga je  na ime člana zapisana. 
Kaj se nebi zmešala sa imenom koga dru- 
goga, zato je nutri zapisano onoga čija je 
stanovišče i kuliko je  star, Zvun toga je 
nutri dvadeset listov doplatnih. Na svakim 
listu je  razumno napisano kuliko je treba 
platiti. Na jeden-jeden list pol letnu plaču 
pišeju nutri. Tak knjiga na deset Íjét gilta 
Vu ovu kojigu nesme nesme nigdo nikaj 
pisati. Svaki si naj dobro čuva ovu knjigu 
i ako vu drugu občinu ide delat, naj si 
nju sobom nese; jer ako se mu kakva nes
reča pripeti i člansku knjigu neima prisebi, 
si težko osvedoči, da ima juš na zabadavnu 
vračenje i vračtvo. I na to je dobra članska 
knjiga, jer gde gud —  gde ravno dela pri 
onoj pošti more platiti člansku plaču.

Člansku plaču pri kojim gud poštars
kim uredu je  moči platiti. Članške plače je 
svigdar napre — dakle svakog Ijeta janu- 
ara 1-ga i juliuša 1-ga je treba platiti.

Prvu pol letnu plaču, ako je moguče

kak več članska knjiga dojde je taki treba 
platiti, jer samo po plačenju pol letne plače 
stupi redoviti član vu svoj juš. Prvo pol
letno vreme je  od januara 1-ga do juniuša
30- ga, ili pak od juliuša 1-ga do decembra
31- ga treba razumeti. Dakle ako bi gdo na- 
priliku marcziuša 15-ga stupil med člane, 
plaču je od onog Ijeta januara 1-ga treba 
zvršavati.

Nigdar naj neostavi član plačanje na 
zadnji dan, nego, gda je samo moguče slo- 
bodno pred nekojim tjednom plati nutri. To 
je i zalo dobro, jer na koncu polljela, ako 
se njih vnogo javi na pošti, vnogo vremena 
moraju čekati i narivavati se, a tak pak, 
ako se svaki trsi predi platiti, nemora na 
pošti načekavati.

Sledeču člansku plaču do početka sle- 
dečeg pol leta (dakle ako je član vu prvoj 
polovici Ijeta stupil nutri, onda do juliuša 
1-ga, ako pak vu drugoj polovici, onda do | 
januara 1-ga) jo treba platiti.

Od druge polovice Ijeta člansku plaču 
na rate more doli platiti tak, da od občins- 
kog poglavarstva ili pak od mestnog pove- 
renika jednoga lista dobi i na ove prismoli 
20, 5, 6, fillerne poštarske biljege i ove gda 
gud more gori prismoliti.

Poštarski ured takove liste, ako su ovi

Z A B A V A

Mariškina sreča.
Dalje.

Za jeden tjeden kasnije dobije glasa 
stari glažar od gospodičine, da ga k sebi 
poziva. Ov nenadan glas jako pobuni glažara, 
nego zato vendar si jako puno glave ne 
tere o tom, ar cčli tjeden ipak ni bilo Spo
menka od drugoga pri hiži, nego jedino od 
stare gospodičina i vrta njezinoga. Vrta gos- 
podičina je ni bila zvala glažar vu svoj 
stan, nego pod boltom ga prijela bila. Na 
kratkom mu izjavi radi česa ga bila dala 
k sebi pozvati.

— Sedemdeset Ijet sam izpunila, — 
veli stara gospodičina i po sebi spoznavam, 
da več blizo kraja hodim. Neufam se, da 
bi moguča bila se zime dočekali. Jedina

—  sama j esem i nemam nikoga, gdo 
bi meni podvoril, Premislila sam si tak, da 
bi vaša Mariška k meni došla stanuvat, i 
name pasku i skrb imela.

—  Ako bi vtegnula vumreti, sva moja, 
njezina budu. Hiža i vrt takaj. 1 tak nem- 
rem sobum odnesti. Kaj ni da je islina?

Glažara nekakova čudnovila misel obide 
i Mariiku takaj, radi ponudjene njim neče- 
kane sreče. Hiža bude njena, pak vrt takaj 
njeni Gospodičin vrt!

— Primete li ovu moju ponudbu?
Od ovoga nisi potrebno vnogo niti pre-

mišljavati?
Nekakva mala neprilika ipak je bila. 

Mariška tak do polovice je več vu zarukih 
bila s jednim navučiteljom. Ova baš nebi 
bila tako glavna prečka. Navučilelj naj čeka. 
Ako pak čekati neče, tak naj ne čeka.

— Mariška ove stare hiže stanovnica 
postane. Géli Vég-Daruvar je bil jalen nje- 
zinoj sreči.

Ovo se prije toga pred dvadeset i petimi 
Ijetmi dogodilo, kad sam ja još mali dijak 
bil.

Od onoga vremena sam još ni bil vu 
Vég-Daruvaru, iz Gergő Mariške sam ravno 
tak izpozabil, kak od stare gospodičine 
vrta.

Prošastnoga Ijeta sam iinal nekakovoga 
posla vu tem malem varašincu, i kad sam 
hodil po glavnoj vulici, iz nenada opazim 
dugu kamenitu sténu. Nini ovo je  on tako 
zvani odsudjeni vrt! I gospodičine hiža. Sve 
još tak izgleda, kak je  prije bilo, jedina 
hiža se mi vidi, da bi menjša, stene pako 
nižiše bile, kak su prije. Ali se mi zato tak 
vidi, kajti su mi oči k Budapešlanskim zi- 
dinam privčene. Jednomu več od davno 
mojemu daruvarskomu poznancu naprvo 
sam donesel stare gospodičine vrla 

Ciji je sada ov vrt?

sa dosta biljegi obgledjeni ove, gda pol leta 
dojde na mesto penez svigdar prime.

Ako su na ovim listu ne dosta biljegov 
ili razdrapani, zamazani, ili pak su ne vu 
takvom redu prismoljeni biljegi kak bi mo
rali biti, poštarski ured ga nemora prijeti.

Gdo hoče, najedenkrat dve knjige more 
zeti, i ako na svakoj knjigi vredu plača, 
onda vu dvostrukoj pomoči more biti 
delnik.

I to se pripeti, moji dragi slugi, da 
zmed vas kad je  več dvé Ijeta član ovoj 
pomočnoj i ima jednu člansku knjigu, ali 
onda se zmisli, da bi dobro bilo još jednu 
drugu knjigu zeti. To more včiniti, ali onda 
onu plaču kaj je več na prvu knjigu platil, 
on mora i na drugu platiti sa pet na sto 
intereš torno i sa interesi je  taki treba pla
titi. 1 ov, vu takvim slučaju, se samo onda 
more dobiti dvostrugo pomoč, ako na drugu 
knjigu več 5 Ijet točno plača.

Zato vam ja to velim i preporučam 
moji dragi slugi, da koj je moguči, on naj 
aki kak je vu kassu stupil, taki naj zeme 
dve knjige i naj neostavi to na drugo vreme

4. Kaj se pripeti, ako član v redu neplača.

Zakon je strogi, da svaki član mora 
točni biti. To nije moguče, da bi jedenkrat 
platili a drugi krat pak ne. Zakon nepozna

— Gergő Mariške.
— Pak ipak je njoj ostavila stara gos 

podičina?
— Sve je njoj ostavila. Dobro je obhodila 

glažara čerka!
— Kada je  vumrla stara gospodičina V
— Prošastnoga Ijeta vu jeseni.
— Prošastnoga Ijeta komaj?
Nemoguče! Im za mojega detinstva je

več jako stara bila!
— Ipak je komaj lani vumrla.
Vu devetdeset pet Ijetnoj starosti!
Kroz dvadeset Ijet je  tak rekuč vumi-

rajuč bil život njeni. Svakoga Ijeta vu zimi 
se navadno krizmati dala, ali na protuletje 
pak uvek k sebi došla.

— No anda siromaška Gergő Mariška. 
si je jako zaslužila vrta.

— Zaslužila si ga izbilja, kajti je baš 
ni imala bog zna kakovo povoljno živlenje 
kod stare gospodičine.

— Pak je ni otišla zamuž ?
— Nije mogla ili ar ako bi to včinila. 

onda bi nju stara gospodičina odhitila.
— Sad več Mariška nemre biti mlada?
— More biti tak do četrdesel pet ili 

osem Ijet stara.
— Jeli hodi med družtvu?
— K nikomu ne hodi, niti pako k 

njoj takaj ne hodiju. Cisto vu samoči živi 
svojom starom služkinjom. To vendar velijn,



šalu. Gdo kaj hoče, naj bude muž reči. Jer 
bormeš jako bi mu hudo bilo, koj nebi bil 
točni, zgubi več do sada nutri plačene pe- 
neze, do zadnjega fillera i k tomu prestane 
član biti.

Ali s nekojim se i to pripeti, kaj kak 
bi gud hotel, pak nemore platiti, takovoga 
ime onda vun zbrišeju, ali ga opet nazad 
zémeju nutri gda more, i onda mu prveše 
vréme nutri vračunaju, dok je mogel točno 
platiti.

Bude med vami i lakov, koj med vre
menom nutri ide za soldata i vu tem vre
menu, dok kraljevog kruha jede, neče pla
čati. Takov član, koj je pod soldačkim vre
menom né plačal, zato članski juš nezgubi, 
samo pri poglavarstvi se mora javiti, da 
nutri rukkuje, i kada dimo dojde mora se 
opet javiti, da je soldačiju zvršil.

To dopusti zakon, ali ova ljeta ne ra
čuna nutri.

Ali kak je dober skrbljiv zakon, se iz 
toga vidi, da od onoga, kojega jedno vréme 
pomaže kassa, od onoga nebere nikakvo 
plaču na ono vréme.

Drugipul dalje.

L. R. J.

Kaj je novoga?
M atoga k a č la š a  za lju b lje n o s t.

Svakomu je dopuščeno ljubiti. Ovak 
si je mislil iz Kišteleka jeden komaj pet
najst let stari kučiaš, koj si je  ove dane 
hotel odhititi svoje živlenje. Tomu malomu 
Macsai Györgyu pred nekulikimi meseci tak 
se činilo, da nekaKova toplota bila nastajala 
okolo srdca njegovoga, kad na blizu vidi 
jednu mladu pucu. S jednom rečjom, taj 
mali kučijaš zaljubljen je  naslal vu Kecskés 
Mariču. Puca je služkinja bila, i ov zaljub
ljen mali kučiaš, da nepreslanoma nju videli 
moguči bude, ravno je k onomu gospodaru 
stupil vu službu, gde je ona Služila. Neku- 
liko vremena niti nije pital mali kučijaš 
pucu, jeli i ona ljubi njega, samo gledi,

da je njezin vrt jako lép, ako prem mene 
još nigdar ni bilo vu njem.

Drugi dan kad me put peljal poljeg 
grčke cirkve, zapazil jeseni jeden čopor 
delce, koja su se s tim zabavljala, da su 
kamenje hitala vu vrt. Vu tem hipu otvori 
se oblok iz kojega jedne ženske glave 
srditi glas se čul bil, ovak grozeči.

— Nebudete li otišli odovud vi neva- 
Ijanci? Čekaj te samo aj ču vas zatužiti 
pri gosponu navučitelju!

Bledoga obraza i srditoga gleda spotara 
gospodičina je bila. Na ramenu je žutoga 
rubca nosila, njezine lasi pako vu nekakve 
čudne zapletenosti kučmi pokrivale jesu čelo 
njezino. Mogla me izpaziti, ar kad sam svoj 
pogled na nju metnul, odmah je otišla od 
obloka.

Mi se čini, sve skup do tri danah sam 
se zabavljal vu tem malem varašincu, i za 
ovo vreme sam jako bil osvedočen o tom, 
da ona žalostna hiža i pusti vrt, ovo vez- 
dašnju vlastelicu isti takov tajni nimbuš 
okružava kak i prvešu. Daruvarčani su ipak 
s jalnim okom gledali na nju zato, da ona 
tam more hoditi, kam drugi človek svojimi 
nogami stupiti nemre.

Ova je bila Mariške sreča.
Po Herceg Ferenczu 

M. F.

gledi nepreslanoma na nju s duševnim ve
seljem. Nego jednoga hipa taj dober sinek 
nekaj takvoga vidi, od česa njegova krv 
počela kipiti. Marica jeden večer se kušu- 
vala s jednim dečakom. Drugi dan mali 
kučiaš stupi pred pucu i zapita: — Tak ti 
ne ljubiš mene? Ovo prevzetno stvorjenje 
nato se počoe smejati i gizdavo mu odgovoriti: 
— Naj si premisli človek, kakovu želju 
ima taj mali budela. Kipuče krvi mali ku
čiaš nato nikaj rekel nije, nego drugi dan vu 
zorju ide vu onu komoru, gde su se drva 
bila, i za kočni čep se obesil. Bavno vu 
onim hipu stupi vu komoru ta gizdava puca, 
da drva nosi vu kuhnju. Vu ruki imajučom 
sekiricom preseče vojku, na kojoj je visel 
mali kučiaš tak, da se ona taki pretrgne. 
Malomu kučiašu se nije zgodilo nikaj drugo, 
da nekuliko minut je ne mogel govoriti, 
kad je k sebi došel, smejuči gledi na živle- 
nja osloboditelja pucu, a vu njegovih očih 
pako su se suze bile leščale.

D čte  n a  sejmu.

Vu Szatmaru se dogodilo, na pijacu, 
da jedna iz Borhida Kozma Kostana vlaška 
žena na priliko gledeč svojega tri let staroga 
sineka je na trštvu pustila. Kupec se več 
i bil našel, nego jeden redar je preprečil 
ovo bezdušno trštvo. Pred redarstvom nes
rečna žena je taj zrok naprvo dela, da zbog 
velikoga siromaštva je prelrucana bila svoje 
dete prodati, ar na drugi način si nemre 
peneze spraviti. Zvan toga za male jieneze 
ga hotela dati. kajti je samo šest koru n 
prosila za njega. Tuliko je mali dečec i na 
kile bil vreden lakaj.

Ogenj

Prošloga meseca 29-ga vu noči se je 
zažgala hiža Bogdan Martona vu Jurovčaku. 
Jedni veliju, da je zrok ognja bila žena, 
koja je on dan kruha pekla, pak se je 
cimprana hiža vu velikoj vručini počela 
žnjaviti i v noči je zgorela. Muž i žena su 
na sreču ne spali vu hiži nego na štali, 
jer drugač bi lehko i oni zgoreli. Hiža je ne 
assekurirana bila. — Prilikom toga ognja 
se je lakaj skazalo kak je nemaren naš 
puk. Niti lojtre, niti bakla nije imal pri ruki, 
tak da je od suseda do suseda drkal za njim. 
— Budimo pripravni, ako bi — od česa nas 
Bog čuvaj — se nesreča pripetila

Čudnovlta p lodnost.

Iz Hajdú Dorogba pišeju jednim peš- 
tanskim novinam, da je tam jednomu navu
čitelju na dvéma kalasterskih mekotah 60. 
rečjom šestdeset metercentov dobre čiste 
pšenice zraslo. Im več 30 metercentov ide 
vu čudnovitosl, jer na mekoti, kak je gud 
dober plod nezraste više 12 — 15 metercentov.

Im enovan je.

Minister školah je Szabó JánoSa na- 
vučitelja vu Dráva-Szt-Mihálj državnih puč- 
kih školah za urednoga navučitelja ime- 
nuval.

\o v e  p o š tarske  penezne k a rte .
Minister trgovine počemši od augusztusa 

prvoga vu Hrvatskoj i Slavoniji, kak lakaj 
Hercegovina — Bosniju i s Austriom skop- 
čano radi penez novi svetlo zelene forme 
(utalványi) budu se započeli. Iz stranjskimi 
zemljami dotičnošt i na dalje ostaneju žute 
farbe. Na prvešim magjarski i hrvatski, na 
pollanjšim pako magjarski i francuski napis 
bude.

N esreča .
Vu Čakovcu na novo podignjene kra- 

Ijevskoga suda zidanici minučeg meseca
29-ga dana pred poldan na jednim ruštu 
je pet talijanskov zidarov delalo, pod koji- 
mi se rušt podrl. Medju doli iz rušenimi 
težaki Paškoli Janoš na tuliko se bil ranil, 
da su ga morali vu varaždinski špital od
peljati. Tros Ferenc pallér i Pezamošča su 
menjše rane trpeli. Redarstvo je falingu 
pregledalo, i opazilo je to, da je  od rušta 
greda prhka bila.

Opet nesreča .

Vu Kotor-Dolnje Dubrave kolodvoru su 
jedno stanje raztepali. Pri ovim poslovanju 
se velika nesreča pripetila. Jedna sténa se 
bila izrušila i pod se više težakov zakopala, 
medju kojimi je jedna noseča žena smrt 
morala podnesti, drugi težak pako neobhodne 
rane trpeti mora. Iztragu su podigli. —

Z a s ta v lje n i b lc lk llš ta .

Vu veliki pogibelji je bil Perger Károly 
varaški činovnik, koj je sada na sloboščini, 
i koj svaki dan ide na biciklinu vu Buda
pest, da potrebneše menjše stvari kupi i 
svojoj izvan varaša stanujučoj familii dimo 
donese. Kad je okolo šeste vure prama Ke- 
lenfeldu s biciklinum putuval, na jedenput 
dva ljudi pred njega stupiju. Perger od ve
likoga straha iz biciklina doli stupi, dva 
putni tolvaji. k njemu staneju i peneze po- 
trebuju od njega i samo onda su pustili od 
strahote zmučenoga človeka od sebe, kad 
njim je svojega bugjelariša s penezi, svoju 
srebrnu žepnu vuru i onoga pakleca, vu 
kojem je za jesti nesel svojoj familii, predal. 
Perger kad je dimo došel. odmah je pri- 
pečenje javil žandarom, koji sada iščeju te 
putne tolvajé.

V bojae  lo g ar.
Lazuran Janoš iz Riffa poljodelavec 

več od više vremena je vu nepriateljstvu 
živel s Seležan Janoš logarom. Lazuran je 
na polju kosil, kad spazi da Seležan preko 
njegovoga polja korači. Jeden čas si je malo 
za trpel, nego zatim ga obuzme starinsko 
neprialeljstvo, stupi k logaru i srdito zapita, 
kak se podufa on po njegovoj zemlji ho
diti. Logar na ove reči nahitroma skine iz 
svojih ramenah svoju pušku i takov vudarac 
dade jio glavi s šiitom, da se siromaški La
zuran omedleni izruši na zemlju. Žandari 
su vu onim hipu prijeli nepremišljenoga 
logara. Nesrečan poljodelavec pako nema 
nikakovoga ufanja, da bi živ mogel ostati.

P renešenost sejm a.
Minister od trgovine je dopustil Bot

tornya občini, da on orsački senjem, koj bi 
bil imal obdržavati septembra 22-ga dana, 
bude se tekučeg leta septembra 29-ga ob- 
državal.

Vnkrad jeno  dčte.
Iz MaroSváSárhelya od jako redko čute 

grehote nam glasa javiju. Jedna zločesta 
žena iz siromaške hiže je jednu malu pu- 
cicu vkrala i žnjim je  nekam izniknula. 
Szász Agneš bez otca i matere ostavljenu 
malu sirolinju je Radák Adamiča dala vu 
sirotinsku hižu. Dve leta stare male pucice 
za zdržavanje dohodka, posle smrti pleme- 
nitoga srdca gospu je grofica Venkheim 
Maria bila na se vzela. Prek včera se javila 
vu sirotinskoj hiži jedna po imenu Zalanyiné 
deklah skrbiteljicah ženska, koja po krivič
nim načinom je  Venkheim grofice ime lakaj 
bila hasnuvala, van je  odpeljala déle is si-



rotinske hiže, kaj je sirotinskih decah mati 
bez svake sumljivosti van dopustila. Ali 
od onoga vremena, maloj pucici tora ni 
glasa nema —  Sénji László kak ti siro- 
tinske hiže veren tajnik s pomočjum žan- 
darskom počeli sil taki iskati, ali do sad s 
verhe su ni mogli postiči. Sénji je iskanje 
podigel proti lolvajskoj ženi.

Smešna, s tv a r  a lt  ža lo s tn a .

Feiszov Štef iz Nedelišča je ravnu 
jednu teličku pogajal na prošlim semu ov 
Čakovcu, kad su do njega došli dva purgari, 
koji su takvoga obraza bili, da nekaj kupiti 
hočeju. Taki Su počeli sa Feiszom spominati 
i pitali su ga kaj hoče kupiti. Na odgovor, 
da bude kravu kupil, mu je jeden rekel:

—  »Mi bi takaj radi kravu kupili, ali 
mi se to tak nerazmemo, jeli bi vi morebiti 
hoteli z nami iti.» —

Feisz, gdo je za poštene ljudi držal te 
dva, ako bi nje bole pogledal, bi njim iz 
očih čitati mogel, da ga vkaniti hočeju. Ali 
on se je još veselil, da je vu tak veliku 
službu došel i obečavši njim, povedal njim 
je, da je bormeš on dober mašetar, samo 
se vu njega naj ufaju.

Sa tim su svi tri išli jeden za drugim 
spominajuč se — Faisz naj odzadi. Na 
jedenkrat se on, koj je pred Faiszom bil 
prignul i zdignul je gori jednu peneznu 
mošnju, a zatém pak se je obrnul i poše- 
petnul je Feiszu »Tiho tu su penezi nutri. 
hodte v šumu tam se razdelimo* —

Kak to znamo, lisici je navek dišala 
kokoš, tak ravno nisu smrdeli Feiszu pe
nezi, »Pak zakaj im mi znam nepreškodi 
koj forint, ili morebiti koja desetka« — 
»islil si je, te je sledil purgara vu šumu.

Onaj drugi purgar je med tem nekak 
odzadi za o sta l.............

Kad su vu šumu došli, tam zemeju 
lu nadjenu mošnju napre, da budu se tobož 
delili. Ali čudo mošnja je prazna. Na to je  
tam dohliplal i on zaostati purgar, pak je 
zdaleč kričal: »Čekajte vi ste moje peneze 
našli, dajte mi je  nazad!» Feisz niti sada 
nije bil pazljiv. Nego se je pomagal zakli
njati onomu, koj je  mošnju našel, da je 
bormeš ova prazna bila.

— »Ja imam svoje peneze vu žepu, 
ali oni su ne vaši rekel je Feisz i sa tem 
je  vun zel bugjilara.*

— * Kažite da sim kakvi su,« rekel 
je  té koj je bil za njim dobežal.

I sa tem mu je Faisz nikaj ne mis
leči prek dal bugjilara. Ov drugi purgar pak 
se je med tem fest počel spominati s Fai- 
szom i odvrnul mu je oči, tak da je Faisz 
négledal, kaj se pripeti sa njegvimi penezi, 
nego kad mu je bugjelara nazaj pružil ga 
je  prež reči del nazad vu žep.

Tak je došel dimo, to sve je povedal 
ženi i samo onda mu je vpamet opalo gle
dati jeli su penezi vu bugjelaru. Ali žalostna 
istina: bugjilar je prazen a penezi? — »Oh 
za nje budu oni dva potepuhi dobro jeli 
pak pili» — rekla mu je žena.

I tak zbog nepazljivosti se je rešil če- 
riti desetkah.

Od k tš o b ra n a  Ut m are le .

Prie toga pred tri stotin letmi jeden 
ruski trgovec na univerzitet polazečem slu- 
šateljom na rendű je daval kišobrane, da 
su mogli hoditi na predavanje. Ovi su no
sili naj prvlje kišobrane, ljudstvo si ni vnogo 
trlo glave otom, kajti su mislili, da diaki su 
na svake bedastoče prikladni. Za nekuliko 
vremena potlam jeden po imenu Hamvay

človek, koj je po Khini putuval, donesel je 
sobom kišobrana. Kad ga najprvlje hasnuval 
po vulici, ljudi su se zasmehavali i špota 
delali iz žnjega. Obloke su odpirali Stanov
niki i s takvom čudom gledali jesu ovu 
novu čudnovito parteku. Hamvay je  veliku 
trpljivnost moral podnašati, kad su se ljudi 
špotarili iz žnjega. Nije zgubila zato volju, 
da pače je navek sobum nosil kišobrana. 
Ako je lépő vreme bilo, pod pazduhom ga 
nosil, ako je dešdj išel odprl ga, i doklam 
su ostali drugi pokisnuli, on se mirno po 
najvekšoj plohi po vulici šetal. Ljudi po 
malom ni su se zasmehavali iz Hamvay-a, 
nego su bili spoznali da na kakov hasén 
služi kisobran, za nekoliko mesecov jesu 
se iz onoga zasmehavali, koj je bez kišo
brana hodil po vulici.

N esreča.

Iz Kiš-Cella od grozovite nesreče nam 
glasa daju. Na sledeči način se pripetilo, da 
Lokcsany Antona žena iz Vajka stanovnica 
vu subotu jutru iz šeste vure cugom hotela 
je vu Budapešt putovati. K cugu su spre- 
vodile bile Lokčanjicu jedna četirinajst let i 
jedna pet let stara njezine kčere, koje su 
vu kolodvoru stale, kad je  vlak nuter bil 
doružil. Slak je  samo jednu minutu stal i 
komaj da je žena gori skočila, vlak je taki 
započel iti Mala pet let stara njena k čerka 
se iz silnim načinom od trgla od sestrinjih 
rukah i bežala za vlakom, da hotela bi s 
materjum iti. Vu ovim hipu tak blizu došla 
je k kolom da vu jedna kola štengah se 
njezina opravica zahačila i malo dete pod 
kotače sobum potegnula. Njezina mati, koja 
je iz obloka kričala na svoju Cerku, da nek 
ide nazad i kak opazi nesreču, odpre vrata 
i skoči doli iz cuga tak nesrečno, da jedna 

{ruka i jedna noga pod kotače dojde, koje 
su od vagonov kotači na dvoje bili prese
kali. Vlak je vu onim hipu postal, malu 
pucicu mrtvu, mater pako omedlenu iz pod 
kotačov su van vzeli i vu selo odpelali, 
gde od velike muke je  smrt morala pod- 
nesti. su na jedenkrat pokopali.

R a z b o jn ik i vu k loš trn .

Kak iz Helgrada pišeju, jedna turska 
razbojnička kompanija je obkolila Visoki 
dekanski klošter i 3000 korun potrebuvala 
je od patrov. Razbojniki tim su strašili patre, 
da njim požgeju céloga samostana, nje pako 
sve vubijeju. Kaj je bil čineči gvardian, 
njim nabroji potrebuvanu šumu penez. Bel- 
gradsko žandarstvo je  taki počelo iskati 
o ve nečemurne razbojnike.

Jednu k o la  penez.

Sad ove dane radi vnožina duga pro
dana je vu Klevelandtu na licitaciji jedna 
fabrika H. V. Štecher nju je  kupil, nego 
verovAiki su na prvo bili izrekli, da do če
trte vure po poldan izplatjena mora bili, 
ako pak kupec do onoga vremena nepoloži 
peneze licitacia nebude giltala. Štecher po 
poldan ob tretjoj vuri se postavi pred Ve
rovnikov fiškalu s jednom obligatorium 
fiškal mu veli, da samo gotove peneze po
trebuje i prime, Štecher tim odbeži vu Ná
ciónál citi šparkassu i penezniku sp prituži. 
Još pol vure su imali vremena Na hitroma 
su poiskali jedna kola i počela nakladati 
na nje zlate i srebrne peneze, Za nekoliko 
minut do 40 jezer srebrnih i do 85 jezer 
zlatih forintov postalo je  na kolih. Pokriveni 
s 12 jezer komadov jezeračemi banjkami. 
Iz poldrugom tonnom penezi požurili su se

k fiškalu, i do četrte vure vu redu je bilo 
célo dugovanje.

S m rt z ro k u ju č l ku šc l.

Čudnovito pripečenje dogodilo se pol- 
jeg Madrida vu jednom selu. Pred nekuli- 
kirni dani vumrla je školska pucica, koju 
je tak zvani difteritis iliti gutna nevolja 
bila odnesla vu grob Pred sprevodom male 
pokojnice njezine školske pajdašice, kuje je 
njihova učiteljica tam dopeljala, k njezinoj 
raki po red su kušnule vu ime izpričanja 
mrtvice. Kušuvanja posljedica je ta nastala, 
da za nekoliko danov medju ovih pucicah 
najviše je difteritis dobilo, i smrtjum su 
bile platile mrtvice za podeljene kušce.

S ta re  ffospodlčlne skrovnost.

Jormuth vu angleskoj morskoj kupoli 
se pripetilo. Jedna tamo stanujuča stara 
gospodičina iz tum tužbum pritekla je k 
varaškomu poglavarstvu, da se jeden mladi 
človek svaki dan okolo šeste vure vu jutro 
pod njezinim oblokom kuplje vu morju. 
Varaško poglavarstvo je  opomenulo toga 
mladoga človeka, da nek nekuliko kilomet
rov dalje se ide kupát, da nebude imala ta 
stara gospodičina zroka i na dalje se sru- 
muvati. Ovaj rečeni mladi človek je pos- 
luhnul bil opomenu, nego ta stara gospo
dičina ga opet bila zatužila rekavša. Rečeni 
mladi gospon do ista sad se dalje kuplje, 
nego iz razšpektivom (dalekovidom) ga još i 
sada videti morem. Nato varaško poglavar
stvo takovoga glasa poslalo taj staroj gos- 
podičini, da od ovih dob s rešpektivom naj 
na nebu gledi, ne pako prama morju, onda 
nebude vidla mladoga človeka gde se kuplje.

•tedne bludnc žene p ripe č e n je .

Vu Szoka občini blizu Temešvara Mun- 
tean Valéria mužka žena, kad je ponorost 
nju napala, 7 lét staroga svojega sina i 4 
lét staru kčerku sa sekirom je skup zase
kala. Naravski poglavarstvo je  istragu po- 
diglo proti njoj.

J e l i  veru ješ  . . .

Jeli veruješ, da te ljubim,
Da zate hlepi srdce me.
Jeli veruješ ljubav moja,
Da ti si meni blago sve.

Samo još malo čekaj mila,
Pak budeš moja za navek.
Tak če biti to, neposlušaj 
Kaj govori ov hudi svet.

Samo još malo čekaj mila,
Neposlušaj na svet jalni,
Došel bu dan, gda čemo reči:
»Ljubavjoj našoj konca ni!» . . .

L.
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K I AKAR
egyéves önkéntes

LENNI?
Mindazon ifjak, kik az előirt iskolákat nem végezték, 
előkészültségükre és foglalkozásukra való tekintet nél
kül megszerezhetik az e g y é v e s  ö n k é n t e s t  jo g o t. Aki 
már sor alatt állott, elkésett. S z ü l e t é s i  év  k ö z le n d ő .

Prospektust ingyen és bérmentve küld:

ss L IC H T B L A U  A L B E R T s s
a katonai előkészítő lanf. igazgatója, Debreczenben.

T s n b l z o t t s í g :  e d d e i D R A U G E N T Z  JÁ N O S  ny. ez
redes és n é m e t u jf a lu s i  S IM O N F F Y  G Y U LA  ny. hu

szár alezredes és JÁ R O S S Y  L A JO S  ny. százados.

F e lü g y e lő :  a nm. vallás- és közokt.-Ug i m. kir. m i
nisztérium megbízásából a tank. kir. főigazgató.

j V . ^ .  iNiuífiüífitíífitJííitáfeiT w  'a 'X 'x *

796. szám tkvi 1902.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság. mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái taka
rékpénztárnak I)r. Kemény Fülöp perlaki 
lakosnak, a letenyei Önsegélyző szövetke
zetnek. Dohrin Hichárd nagykanizsai, alsó- 
muraközi takarékpénztárnak, letenyei taka
rékpénztárnak, Spiegl Albert nmracsányi 
lakos elleni végrehajtási ügyében 2130 kor. 
tőke ennek 1898. évi július hó 27. napjá
tól járó 8 %  kamatai 8 %  késedelmi ka
matai 389 kor. eddigi, 30 kur hő fillér ár
verési kérvényi költség úgy 000 kor. 1200 
kor. 300 kor. 800 kor. 5254 kor. kielégí
tése végeit a nagy-kanizsai kir trvszék. a 
perlaki királyi jbiróság területén fekvő a 
murakirályi 1454 sztjkvben felvett 1755 
hrsz. ingatlan 597 kor., 1426 sz. Ijkvben 
felvett 2016 hrsz. ingatlan a vhajt. törvény 
156. §-a alapján egészben 44 kor. 1426 sz. 
Ijkvben felveit 1019 hrsz. ingatlan a vhajt. 
törvény 156. §-a alapján egészben az 1426 
sz. tjkvben felveti ingatlanok a Katanecz 
Gyógy javára bekeblezelt szolgalmi jog len
tartásával a

Murakirály községházánál Wollák Hezső dr 
Kemény Fülöp, dr. Brod Tivadar, Zakál 
Gyula ügyvédek közbeujöttével megtartandó 
árverésen eladalni fognak.

Venni szándékozók ligyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fenti kiki
áltási ár 10 % -át bánatpénz fejében letenni 
s a vevő a vételárt 3 egyenlő részletben 
lefizetni köteles. 760

Perlak, 1902. évi márczius 12-én.



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 

legjutányosabb kiszolgálásról.
Kiváló tisztelettel

jVtráz Jenő H Kálmán.

lehetővé teszi, hogy » axobák a mázolás alatt i haamáltatta* 
.attak mivel a k ellem etlen  m ag  t • a laaatl, ragadó« »Aradi«, 
mely aa olzjfesléknek é* as olajtakknak lajitja, e lk erillte tik . 
Kmellett a baainilata olyan egyizerii, hogy kiki maga végezheti 
a mizoláat. A palló nedvea tárgygyal feltftrfllhetó, anélkül, btjgy 
elvezztené fényét lCeg kell különböztetni;

■zlnezett szobapalló-fénym ázv,
•A rgásbarnit éa m ah ago n lb arn at, mely akár c»ak az olaj- 
festek födi be a pallót • egyúttal fényt iz ad. Ecért egyaránt 
all almaiható régi vagy nj pallóra Teljesen  beföd minden  

fo lto t, k oráb b i m ázo lást «tb; van azután
*lsxta fénym ás (szinezetlenj

uj p alló k ra  éa p a rk e tre . mely nupan fényt ad. Különözen 
paraetre • olzjfnstékkel mar bemázolt »gé.zen uj pallókra való.

Oaak fényt ad, ennélfogva nem födi el a famuztrát.
P ostacsom ag, körülbelül d négy«zóg mtr. (két középna

gyságú szobára való) 5 frt. 90 ki ., vagy 9'í, márka.
A közvetlen m ag ren d ele .ek  m inden varosban , ahol 

ra k tá ra k  van n ak , Ide k ü ld en d ők . Mintamázolások é» prosp
ektusok ingyen és bértnentve küldetnek A bevásárlásnál tes-ék 
Jól vigyázni a cégre s a gyári jegyre, mivel ezt s több mint 
l iM é v e lé te a ő  g y ártm án y t sokfelé u tán o zzák e . hamisítják, 
a sokkal reaasabb, • gyakran a célnak meg nem feletö minőség
ben botsák forgalomba.

(hrtatoph Ferenc,
i  falón sz o b a p a lló  f é n y l a t t  fe l t a lá l ó ja  és e g y e d ü l i gyártója, 

Prága. K. Berlin.
Christóf Ferencz-féle tükörfénymáz

kapható Csáktornyán

Gráner TestV ftcH nfl.
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j)r. Manfred Clasgalt
znbar u Varaždinu

p rired ju je  zube bez neb
ne plačice zubište iz zlata  i 

a lum ín ium a, p lom be iz zlata, 
porcellana srebra, am algam a  

i stakla. m# ai—*

Hirdetmény.
Murakirály község telekkünyve birtokszabályozás következtében átalakítanod s azzal egyidejűleg azokra az 

ingatlanokra nézve, melyekre az 188b XXIX. az 1889 XXXVIII. és 1891 XVI t. ez a tényleges birtokos tulajdon
jogának bejegyzését rendelik az 1892 évi XXIX I cz.-ben szabályozott eljárás a telekkönyvi bejegyzések helyes
bítésével kapcsolatosan foganatosiItatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1 hogy mindazok, kik az 188b. XXIX. t. ez lő. és 17. §-a alapján - ideértve e §§-oknak az 1889. 

XXXVIII t. ez. 5. és 6. §-aiban és az 1891 XVI. t. ez. lő. §-a pontjában foglalt kiegészítéseit valamint az 1889 
évi XXXVIII. t. ez. 7 § a. 1891. XVI t. ez lő. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések: vagy az 188b XXIX l. 
ez. 22 §-a alapján lóriéul törlések érvénytelenségéi kimutathatják, e végből törlési keresetüket 1908. évi február hó
5-ig bezárólag a tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert e megbosszabilballan záros batáridő után benyújtóit! törlési ke
reset harmadik időközben nyilvánkönyvjogot szerzett személy hátrányára nem szolgálhat;

2. hogy mindazok, kik az 188b, évi XXIX t ez. lb  és 18 fainak eseteiben, ideértve ez utóbbi §-nak 
az 1889. évi XXXVIIt. t. ez. 5. b. §-aiban foglalt kiegészítéseit is a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése 
ellen ellenmoudással élni kívánnak, Írásbeli ellenmondásukat 1908. évi február hó 5-ig bezárólag e tkvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert e meghosszabbithatlan záros batáridő után ellenmomlásuk figyelembe vélelni nem fog;

8. hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása tárgyiban körülirt eseteken kívül az 1892 évi XXIX 
t. ez. szerinti eljárás s az ennek folyamán történt bejegyzések által előbb nyeri ny.lvánkönyvi jogaikat bármily 
irányban sértve vélik, ideértve azokat is, kik az az 1889. évi XXXVIII, I ez. Ib. $ a  alapján történt aránybejegv- 
zést sérelmesnek találják, e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz 1908 évi 
február hó 5-ig bezárólag nyújtsák be, meri ezen meg nem bosszabilható záros határidő után az átalakításkor köz
bejött téves bevezetésből származó bárminemű igényeiket jóhiszemű harmadik személyek ellen nem érvényesíthetik 
s az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett 
harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adlak át hogy „nenv 
nyiben ahhoz egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a teekkünvvi 
hatóságnál átvehetik. y

A kir. Járásbíróság, mint tkvi Hatóság.
Perlakon, 1902. évi julius hó 22-ik napján.

Horváth Csongor János
754 8 3 ' kir. jé r ta b itT

Nyomatott Eischel Füiöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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