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

Szent István napjának nemzeti irányban 
való megünneplése.

Л katholikus anyaszentegyház, mely 
első István királyunkat a szentek sorába 
iglatla, századok óla minden év augusztus 
havának 20. napján, mindenhol, a hol kat
holikus templom van, megünnepli e nagy 
királyunk emlékét, mely alkalommal Szent 
István királynak a hiltérités. az egyház s a 
katholikus Magyarország körül szerzett ér
demei egyházi szónoklatokban kellő mélta
tásban részesülnek.

Ismeretes nevezetesen, hogy a magyar 
katholikus egyház és katholikus világ fé
nyes, országraszóló ünnepség kíséretében, a 
kormány s a közhatóságok fejeinek rész
vételével hordozza körül Budavárában Szí. 
István királyunk ereklyéjét, a szent jobbot 
s erre a szent ünnepre a hitbuzgó magyar 
nép nagy rajokban zarándokol évenkint 
az ország minden részéből az ország 
szí vélte.

Л katholikus világ egyházi jellegű ün
nepléssel mindig buzgón adózott a nagy ki
rály. a szent fejedelem emlékének.

Szent István azonban nemcsak a hit- 
lérités, a magyar keresztény-egyház megala
pításával szerzett nemzete előtt örök érde
meket !

Igaz, hogy ö vezette be az addig po
gány magyarságot a keresztény egyház ke

belébe s azzal teljes mértékben rászolgált 
az egyházi ünnepeltetésre.

De Széni István egyúttal egyike a leg
nagyobb államférfiaknak, a kiket a történe
lem ismer !

Ő adóit nvolczszáz évvel ezelőtt az 
uralkodása alatt álló birodalomnak oly szer
vezetei. melynek alapjai és némely intéz
ményei csaknem érintetlenül ma is meg 
vannak; ő vezette be a magyarságot a ren
dezett állami éleibe; ö alapította meg né
pének politikai és társadalmi szervezetét 

Oly keretben, oly államférfim előrelátással, 
hogy népe azon a helyen, a hol azelőtt 

j rendezett állami élet soha sem tudott gyö
keret verni, az általa adott alapszervezet 
mellett évszázadok viharainak s a történe
lemben példátlanul alléi megpróbáltatásainak 
diadalmasan ellentállhalott.

Szent Istvánt tehát méltán tiszteljük 
Hazánk második megalapitójaképen és tisz- 
lelheti emlékéi e Hazának minden hű gyer
meke valláskulömbség nélkül.

Indítványozom tehát, hogy tekintettel 
arra. hogy Szent István napját társadalmi 
keretben, nemzeti szempontból ez idő sze
rint sok helyen egyáltalában nem ünnepük, 
vagy a hol megtörténik, ez nincsen eléggé 
kellő módon kifejezésre juttatva: a közsé
gek oly módokat és eszközöket keresnek, 
melyek alkalmazása mellett elérhető, hogy 
Szent István emléke minden év augusztu
sának 2U. napján ne csak egyházilag, ha

nem általánosan társadalmilag méitallassék 
és ünnepeltessék

Történjék pedig ez olyképpen, hogy 
ebbe az ünneplésbe minden magyar hon
polgár, tekintet nélkül vallásra és nemzeti
ségre, öröm teljesen részt vehessen, és hogy 
ez a nap valódi nemzeti általános orszá
gos ünnepnappá avatlassék.

Budapesten,
Balás Árpád

az Orez. Nemzeti Szövetség 
igazgatósági elnöke.

К Ü LÓ N F É L É K .

— Jenei Gusztáv a Csáktornyái nép
iskola nyugalmazott igazgató-tanítója e hó 
13-án végleg eltávozott Csáktornyáról Ba- 
ranya-Siklósra. Jenei Gusztáv 34 éven át 
tanitolt a Csáktornyái elemi iskolában s 30 
éven ál állott mint igazgató annak az élén. 
Jeneiuek kiváló érdeme volt. hogy a tan
testületben a békés egyetértést évek hosszú 
során át sikerült fenntartania, s ezáltal a 
közönségnek a vezetésére bízott iskola iránti 
bizalmát megnyerte; mint a Muraközi Ta
nítókor elnöke pedig sok éven át tapintat
tal és buzgösággal vezette annak ügyeit. 
Jenei közszeretetben részesült Csáktornyán 
és vidékén s azért mindenki őszintén fáj
lalja távozását annál is inkább, mert nem-

T  Á  R  C  Z  A .

Emlékszel f
Kmlékszel-e, hogy egyszer, épp javában 
Koly, dől a traces valaki hajiokában,
A szó czikáz és a bodor füst száll, száll
— A jobbomon te fürgén ásiloztál, —
S amíg igyen elmulatunk, teázunk:
Az utczáról kiáltják: ég a házunk ! ?

A ház nem égett, bár a sok sziporka,
Sűrűén permetezve, nagy rajokba,
Szállt, szállt a szomszédék góréjáról ránk 
S mi akkor is. ott is csak együtt valank 
Kg у öblös sajtárral lótunk-futunk.
S, természetes, bogy a kúthoz visz ülünk.

S midőn már jött a gardedámod értünk,
Mi arra már üressen visszatértünk,
S öntöztük — volna azt, a mi nem égett.
De azt manap se tudnék tán mi végett? '
Te engem néztél, meri ugv dideregtem;
S én léged, inig a szikra szállt begyettem.

Kmlékszel-é, midőn a tűz lesoppadt,
S a többiek bent szörnyen sápitoztak:
Mi künn maradtunk és összeborulánk,
— Bizonyukul azt mértük, ki milyen nyúlánk !

Is te akkor csöndesen azt súgtad nékem:
J — »(tombolja bé a rokkját, meghűl, kérem.«

S én nagy buzgón gomboltam a kabátom,
— Jól tudva, hogy »férfinak a nő fátum !«
Bár akkor éppen oly nagy melegein volt,
Mintha nappá vedlett vóu a — sötét hold 
S együtt ollánk ismét tűzzel tüzet,
. . . Merthogy arczoin most méginkább tüzelt !

Haller Jenő.

Titokszerü dolgok.
(Föl у la lás.)

A hypnolisáló parancsához képest kész a 
lettel magára vállalni, vagy a hypnosisban neki 
suggerált okra ráfogni Kzen postíiypnolikus álla
pot kiterjed az érzékek működésére is. Ha az al
vónak azt suggerálják, hogy felébredése után bi
zonyos személyt nem fog látni, hiába áll eléje az 
illelő, nem látja; a lélek meggyőződése teljesen 
megbénítja a látási idegeket ezen irányban. A 
poslln pnolikus suggestió képes az embert bár
mely bűntény elkövetésére másoknak vak eszkö
zévé tenni.

Mivel pedig általa az emberrel bármit ál
landóan el lehet hitetni, s igy sok képzelődésen 
vagy nem organikus bajból származó szervezeti 

I alapzavaron kifejlődött kisebb bajokat lehel gyó
gyítani. azért a hypnotisnuist újabban hiebnull 
nyomán gyógyításra is használják. A bénákat

I bypnotikus állapotban fokozatosan rá lehet be
szélni. hogy bénult tagjaikat használják; a fájdal
mat enyhíteni lehet, sőt számos esetben m»*g is 
lehet szüntetni. Gyógyítanak hypnolisinussal szili- 
vakságot. álmatlanságot Hatni lehel általa a vér
keringésre a véredényekre (az idegek közvetilé- 

! sével) s ily módon vérzéseket lehet előidézni, 
vagy megszüntetni, izzadásokat, felszívódásokat 
eszközölni.

Szervi bajokat azonban a hypnosis nem 
gyógyít. Ahol valamely szerv szétroncsolódol, 
vagy a működésre alkalmatlanná vált, olt semmi- 

! féle suggestió nem segít. Azért pl. egy vakot, egy 
tüdővészest, egy sántát hypnosissal meggyógyítani 
vagy egy halottat felhipnotisálni nem lehet.

Némelyek a bypnotismust rögzött rossz szo
kások pl. restség, részegség, fajtalanság stb. kiir
tására tartják alkalmasnak és igy annak nagy 
nevelési fontosságot tulajdonítanak. Liébault állí
tólag egy nagyon hanyag tanulót hat hét alatt 
az osztály első tanulójává tett. Kzen gyógyászati 
és nevelési eredmények azonban hiánytalanok, 
más eszközökkel is elérhetők; inig a hypnosis 

I maga veszedelmes eszköz. Gyakori hypnotisálás 
veszedelmes idegzavarokat okozhat, gyengíti az 
akaratot, s a médiumot a hypnotisáló eszközévé 
teszi.

Még a posthypnolikus suggestiónál is csodá
latosabb az úgynevezett gondolatbeli sugges
tió, mely a gondolatoknak külső jelek nél
küli közvetlen közlésében áll, valamint azok ki
cserélésében. Knnek lehetőségét a legújabb ideig 
tagadták, de t887-ben Havreben egy tudományos 
bizottság tett kísérleteket s a mentalis 4uggeliós 
valósága mellett nyilatkozott. Természetesen ez
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csak tanítói kötelességét teljesítette híven, hián, előbb ivanecaiquardián, utóbb veröczei тиЦа. ^ unk határozottan Ferencz József 
hanem mint igazi philanlroph gondolko- káplán. Az uj qoardián bacsmegyei hidegkúti keseruviz■■
zásu és é zésü ember úgy a fiatalabb tan,- születésű s a magyar nyelvet tökéletesen be- _  Felhívás Figyelmeztet. Csáktornya 
lóságnak mint vol t ^tanítván ya i n а к őszinte széli. Csáktornyára helyezték még Kopcs.cs nagyközség elöljárósága a község, haztulaj-
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tőle, de Jene, hivatkozva arra a fajdalomra. vetése Csáktornya nagyközség elöljárósága ' sza|);i|v|.en(je|et | s .a értelmében a
melylyel távozása úgyis össze van kötve, i közhírre tesz,, hogy a nagyközségnek az . ‘ kímélet nélkül felfog
nem egyezett bele. hogy unnepeltetéstargya. i 904, évre ,.gybeállitott költségvetési elő- 8 . 8r 4aklornva 1903 allg .0
legyen. Mi megragadjuk az alkalmat, hogy ] irányzata az 1886. évi XXII. tez 125 §-a “  k J® ® ‘®J" C  ík ‘ У 19üá‘ 8 U
neki ezen a helyen minden jól. egészséget. | értelmében a községháza tanácstermében 15 Лг elöl|ár tag.
hosszú életet és sok boldogságot kívánjunk napj közszemlére helyeztetett oly czélból, — Eljegyzés Meskó István pelsőcz-
uj lakóhelyén s tudjuk, hogy ezen óhajunk- [10„y azt a hivatalos órák alatt a nagyköz- ardói ág. ev kántortanitó julius ho 30-án 
hoz számos tisztelője, barátja és tanítványa ségnek minden egyes adózó polgára bete- jegyet váltott Kornfeind Nándor drávavá-
igaz szivéből csatlakozik. kinthesse és arra vonatkozólag esetleg ész- sárhelyi jegyző kedves leányával Paula

— Változások a Csáktornyái szt Fe- revételeket tehessen. Csáktornyán, 1903. aug. kisasszonynyal. 
rencz-rendü zárdában A Csáktornyái szent ю  \ községi elöljáróság. — Halálozás Hackl Károly Csáktornyái
Ferencz-rendü zárda tagjai között nagy vál- ___ Vörös kereszt egyesület Csáktor- vaöU,‘ vendéglős és szállodatulajdonos folyó
‘ozást eszközölt f. hó 4-én a rend Zágráb- . t ad 1388/903 sz. hó 13-án éjjel 1 és fél órakor élűének
ban tanácskozó «Kapitulu,n«-a. Horváth r' ]de|ete sz,.nnl a Csáktornyái vöröskereszt 58" k és boldog házasságának 35 ,к évében 
Lajos «provinciális. Csáktornyái házfonókot ü|e| a,akuló közgyűlésére határidőül hosszas szenvedés es a halotti szentségek 
ugyancsak házfönök, minőségben a krapma, «  évj a |us hó napjának d e. “j |alos lelvé"*le ulil" «‘hunyt. A megholdo- 
(Horvátország) zárdába Zababnik Alajos u  C s . k|or a közgé taiiafsler. gull hűlt tetemét f hó 14-en délután 5
Csáktornyái vikáriust pedig Zimonyba ház- mébe k,tűzetett. Fölkéri az elöljáróság a órhkor helyezték orok nyugalomra a Csák- 
főnöknek helyezte át. Horváth Lajos illan- a j(.lelltkezelleke, hogy a kitűzött ‘0Г,1У;,‘ rrtm kath «rkerlhen. Az engesztelő
dóan, 1867 óta. tehát 36 éven keresztül közgyü|és(M1 mPgjelenni szíveskedjenek Csák- szc"‘  mise áldozat f. hó 17-é„ dé előtt 9 
vezette a Csáktornyái zárda s ezzel a csak- lor| augusztus hó 13-án Az elöl- órakor a helybeli plébánia templomban
tornyai katholikus hivök lelki ügyeit 1867- ■ . , V  * ' ‘ az Urnák beinutatlalni. Az örök világosság
tői 1881-ig quardian. 1881-től 1884-ig csak- ‘ , fényeskedjék neki!
tornyai provincziális, 1884-től 1890-ig quar- Hirdetmény A járás főszolgabirójá- — Esküvő Horválh József dráv ivá-
dian, 1890-től 1896-ig ismét provinciális s nak 2969,903 sz. rendeletére hivatkozással sarhelyi kereskedő í. hó lő-én vezette ol- 
midőn 1896-ban a Csáktornyái provinciái a Csáktornya nagyközség elöljárósága újabban tar|10Z a varasd-tepliczi plébánia templom- I 
zágrábihoz csatolták, újból quárdiána lett a figyelmezteti az ebtulajdonosokat arra, hogy ^an ц ацег Amália kisasszonyt. Haller (hisz- 
Csáktornyái zárdának s az is maradt a mai í,z eb<*k nyilvános helyekre csakis harapás |utp)r0gj vendéglős leányát, 
napig. Csáktornyáról való távozását min- ellen biztosított szájkosárral, avagy pórázon Szent István napja a fővárosban
denki sajnálja, mert a Csáktornyái társa- vezetve bocsájthatók. A rendelet ellen vé- |)jCS(j hagyományok állal megszentelt üni ep 
dalomnak tisztelt s szeretett tagja volt. ki l  к ebei nemcsak hogy a gyepmesteri telepre Szent István napja. Minden esztendőben 
minden oly közügyben, melyet szerzetesi fognak kiszállíttatni, s ott a tulajdonos költ- eseménye a székes főváros életének Az
volta megengedett, tevékeny részt vett jségére 12 napon át megfigyelés alatt tar- j ország minden részéből ezrek és ezrek za-

Zababnik Alajos kisebb-na*yobb meg- tolni, hanem azonkívül megbüntetés végett • rándokolnak Budavárába, hogy lássák Szí. 
szakításokkal 1873 óta volt Csáktornyán;!a hatóságnak löl is fognak jelentetni Csák- István jobbját. Természetes, hogy a felnin- 
1873-tól 1883-ig káplán, 1883, 84-ben quar- j tornya, 1903 augusztus hó 13-án. Az elől- dűlök megnézik Budapest nevezetességeit 
dián volt, mikor is Csáktornyáról ellielyez- járóság. t és ha már erről van szó, egy jó tanácsot
ték. 1900-ban ismét visszajött Csáktornyára1 _  Orvosi körökben már rég ismert »dunk. El ne mulasszák megnézni fejlődő 
vikáriusi minőségben s mint ilyen volt itt e tény. hogy a Ferencz József keserüviz va- iparunk és kereskedelmünk egyik nagyszerű 
hó 14-éig, a mikor uj állomási helyére, Zi- i lamennyi hashajtó vizet, tartós hashajtó ha- vívmányát a Párisi Nagy Áruházát. Kere-
monyba elutazott. tása és említésre méltó kellemes izénél pesi-ut 38. melyhez hasonló csak Parisban

Csáktornyái quardián lett Pestalics Fá- fogva, már kis adagban is tetemesen felül- Londonban van. A mit a modern ipái 
________________________________________________________ !__________________________________________________________  és kereskedelem nyújthat szépei, jót és hasz

nsak a legnagyobb fokú hysteroepilepsia eseteinél talállak. Legalább a hypnosis ma már ludomá-| elképzelhető szükségleti czikk
fordul elő. inosan megállapított dolog. Hogy itt valami tj-' У 1» mmö>egnen es mennyiségben van

Hogy miben áll a hypnosis, mi annak lélek- tokszeríi erőnek kell működni, az kétségtelen. L)e m ĝ » Párisi Nagy Áruházban, mint sehol 
tani és élettani alapja, eddig nem tudjuk; hypo- J az is bizonyos, hogy a bizonyos holmi mágikus másutt az egész monarchiában. Ha nem is 
theeisek azonban már nagy számmal léteznek, j erőkkel, telepathiával és egyébb üres szókkal ;,kar vásárolni az ember akkor is nézze 
Egy bizonyos, hogy a hypnosisban bizonyos lelki semmi sincsen megmagyarázva. A spiritiszták hi- m ü p- • ■ v...... , ,
működések meg vannak bénítva, mig mások aka-j valkozása a bennünket környező s folyton mel- ‘ b . Arunazat, a hol renu-
dálytalanul működnek, mint az ébrenlétnél, sőt lettünk élő szellemekre, nagyon bizard. kívül sokat lát és tanul,
néha még fokozódnak is. Némelyek szerint a Bármin! folytatjuk a dolgot, vannak oly meg- AtHelezÓS. A vallás és közokthtás-
hypnosis az agyban felhalmozódott fárasztó anja- lepő mistikus tények, melyekkel szemben utoljára Ügyi m. kir. miniszter Szavcsuk József 
gok által ekozott helyi álom; Heidenhain szerint is kénytelenek vagyunk természetfeletti tényekre zalugróczi állami nőig iskolai tanári In
egyes agyrészek működésének akadályoztatása, gondolni. Minden esetre azonban a természetes untli5 . ... ‘ .
más részeknek pedig az akarat fékező hatásai okok melleit kell állástfoglalnunk mindaddig, . . . .  ? , ' ‘! Csa  ̂ ornYai a '*- P0'^11'1
alól való felszabadulása. Léibaut és Bernheiin mig a természetes magyarázat lehetetlenné nem ,sko a Í0Z ' l^Vezto üt.
szerint az egész hypnotismusnak oka a suggeslio,! va ük. I — Elgázolta a vonat F. hó 1 1 -én a
a psychikai befolyás. ! De hát a csodák ? Ezek lehetőségét csak az Csáktornyáról Varasdra menő 6416 számú

Annyi bizonyos, hogy a távolról való hyp-1 tagadhatja, ki a világ felett álló teremtőben nem vcgyesvolial a Zrinvi-filn 9«  -v ím .i
notisálást és a gondolatbeli suggestiól, nemkü- hisz. Ha Isten van, akkor Ü a természet fölyá- J  .  n ' riKlItttl s/díllU
lönben a hypnosissal gyakran együltjáró távol- sába be is avatkozhatik. De ezt mindenesetre ,, ' d aZ .01,1,11 vasul| b éves leányát
látást és jövendőbe látási már alig lehet tenné- csak kivételkép és magasabb erkölcsi okokból anlCö Máriát elgázolta A vonat azonnal 
szetes néven megmagyarázni. teszi, fcs azok a csodák, melyekről pl. a bibiiá-1 megállt a nyílt pályán, nem kis rémületére

A hypnotismussal összefügg a hysteria. ban olvasunk: a vakok, sánták, bélpoklosok stb.! az utasoknak s a homlokán karján és mind*
A hysteria Briquet szerint az idegrendszer hirtelen és minden gyógyszer nélküli meggyógyi kél lábán snlv,w ,„ i • „la.

fájdalmas rendkívüli érzékenysége és nagy tehe- tása, a halottak feltámadása, a szabadakarallól! u , . . . .  \r[' »egscbesult leányka
tétlenség ezen érzékenység eílen küzdeni. A hys- függő jövendő dolgok előrelátása — mindezek Г '* 10 laK Varasára a kórházba, hol
leria tüneményei néha hypnotisálás nélkül is ha- nagyon de nagyon külömböznek holmi spiritiszta m^öliaP tlélulün súlyos sebeibe belehalt A 
sonlók a nagyfokú hypnosis tüneményeihez; a mutatványtól, vagy hypnotikus idegzavar tüne- szerencsétlenség úgy történt hogy a gyér- 
hypnosis legnagyobb fokára pedig épen a hyste- leitől. mek.-t szülei magára hagylak az örház
nkus személyek a legalkalmasabbak. Annyi kétségtelen, hogy az egész természet- elölt, az anya IVrlakra ment az a lva oe-

Hogy az efféle titokszerü dolgok csupa ben, de kivált az idegéletben és szellemi életben diiz a vastili i;;|iAuail bl . ‘
csalások és csalódások volnának, az régen tulha- sok a titok, s hogy fellebenti-e a tudomány azok- и/ , . .  . &e 1 távolabb a szo
ladott álláspont. Igaz, hogy sokszor szerepel azok- ról a fátyol t : nagy kérdés! De az már bizonyos. as° í' J,,v|tasi munkálatokat végezte. Ekköz- 
ban a csalás, képzelődés, a nagyítás. Vannak hogy a csodákat eltagadni vagy azokat csupa tér íen a KV**nnck elálmosodott és a sínek
azonban tények, melyeket elsőrangú tudósok is a mészetes okokra visszavetni, örökre lehetetlen közöli elaludt s a vonatvezető csak akkor
legnagyobb óvatossággal ügyeltek meg s igazaknak marad. iVóge.; Vette eszre a sínek között alvó gyermeket,



mikor a vonatot idejekorán már megállí
tani nem tudta.

—  Nyári mulatság. A C s á k to r n y á i  ö n k .  
tűzoltó egylet f. hó 20-án a Fehér galamb 
vendéglő kerthelyiségében nyári mulatsá
got rendez.

—  Uj építkezési szabályrendelet me
gyénkben Zalavármegye törvényhatósági bi
zottsága f. év május hó 11-én tartott ren
des közgyűlésében a múlt évben készített 
építkezési szabályrendeletet a m. kir bel
ügyminiszter 10 1198 /V. 902. számú ren
deletének megfelelőleg átalakította. Ezen uj 
építkezési szabályrendelet teljes szövege 
Csáktornyán a városháza tanácstermében a 
hivatalos órák alatt bármikor bárki által 
betekinthető.

—  Példás kedvezményt léptetett életbe 
hazánk egyik legszebb és legkedveltebb tür- 
dője: a Herkules-fürdő. Az igazgatóság mind
azokat, kik szerény jövedelemmel bírnak, 
augusztus 20-tól kezdve 50°/o árkedvez- 
ménybeu részesíti úgy a lakás, mint a pá
ratlan gyógyhatású kéndus és kősós meleg 
fürdők árainál. Ismeretes, hogy e világhírű 
fürdők csalhatatlan sikerrel használtatnak 
ischias, idült csuz, köszvény, bőr és csont
betegségek, aranyér, altesti bántalmak, ve
sebajok, vérszegénység, stb. ellen. Dicsére
tes cselekedet az igazgatóság részéröl. hogy 
az említett kedvezmény által módot nyújt 
az intelligens középosztálynak is, hogy Her- 
kulesfürdő gyógyító és üditő hatásában ré
szesülhessen.

—  Lopás Koms József szolgalegénylől 
Csáktornyán Gyulla István felsőmihályfalvi 
csavargó 7 kor. készpénzt s 10 korona ér
tékű ruhaneműt ellopott s megszökött.

—  Hogy konzerválják a tojást Kínában
A »Journal des Halles« szerint a kínaiak, 
a kik nagy mennyiségű tojást fogyasztanak, 
a következő módon konzerválják azokat. 
12  darab konzerválandó tojásra vesznek 
fél liter hüvelyesek szalmájából eredt ha
mut (a mit azonban hamuzsirral is lehet 
helyettesíteni), 60 gramm őröl! konyhasót 
s 3 decziliter mészport. E keveréket felold
ják erős tea-forrázatban s ezen kenhető 
anyaggal a tojásokat bevonván, azokat tiszla 
cserépfazekakba helyezik és lehetőleg lég
mentesen elzárják. Az igy kezelt tojások 
állítólag »határtalan időig« romlatlanul el
állnak

—  Fertőző betegek vasúton való szál 
litása. A ni. kir belügyminiszter a követ
kező fontos egészségügyi rendeletet bocsáj- 
tolla ki Ismételve előfordult, hogy egyes 
törvényhatóságok panaszt teltek amiatt, hogy 
idegen törvényhatóság területéről szállí
tóit fertőző beteg az illető betegség 
elterjedésére adott alkalmat. Bár e ve
szedelem megelőzésére az volna ajánlatos, 
hogy közvesz. betegségben szenvedő ne változ
tassa tartózkodási helyét, mindazáltal — 
nem zárkózhatván el attól, hogy fertőző be
tegek szállítása (pl diftéria esetén, műtét czél- 
jából kórházba) szükségessé válhatik, szem 
előtt tartván másrészt a közveszélyes fer
tőző betegségek terjedésének meggátlására 
hivatott törvényes intézkedésekben foglalt 
azt az elvet, hogy a fertőző betegek az 
egészségesektől elkülönitendők: lehetővé kí
vánom tenni azt, hogy fertőző betegek kel
lőim megokolt esetekben s az illetékes egész
ségügyi hatóságok beleegyező intézkedése, 
továbbá a vasúti igazgatás részére megál
lapított óvórendszabályok foganatosítása mel
leit vasúton utazhassanak. Ennek megfele

lő ig  a kereskedelemügyi miniszter ur a 
vasúti üzletszabályzathoz folyó évi 8 311 sz. 
rendeletével kiadott VI. pótlék 20. §-ának 
szövegébe a fertőző betegeknek vasúton 
való szállítására nézve hozzájárulásommal 
a következő határozmányt vette fel: »Ko
lerában, pestisben, vagy kitört víziszonyban 
(veszettségben) szenvedő személyek a szál
lításból ki vannak zárva. Azok a szemé
lyek, a kik más, általában átvihető, ragadós 
betegségben szenvednek, csak abban az eset
ben szállíthatók, ha az érvényben levő 
egészségügyi rendőri szabályokban a lakó
hely elhagyására nézve megállapított felté
telek teljesítettek. Hólyagos himlőben, dif- 
tériában (roncsoló toroklob, torokgyík, croup) 
leprában, kanyaróban vérhasban (dysenteria), 
vörhenyben, vagy bárminemű hagymázban 
(typhus) szenvedő személyek külön kocsi
ban, — olyanok, kik szamárhurutban, po
kolvarban, orbánczban, takonykórban, vagy, 
trachomában szenvednek, elkülönített kocsi
szakaszokban szállitandók. Oly személyek 
szállítása, kik az imént megnevezett beteg
ségek egyikének gyanúja alatt állanak, olyan 
orvosi bizonyítvány bemutatásától tehető 

j függővé, amelyből kitűnik, hogy az illetők 
|a felsorolt betegségek valamelyikében nem 
szenvednek. A külön kocsikban és külön 
kocsiszakaszokban való szállításért a dij- 
szabályszerü illetékek fizetendők.«

— A consul Napóleonban már fiata- 
; Ion benne volt a császár s szegényen, a ka- 
j lonai iskola padjai közölt egészen az, a mi 
a trónon. Mikor consullá választalik, egy- 

i szerre maga rendezi be az egész államot 
Mindjárt Marengo után rendezi a franczia 
egyház állapotát úgy, hogy tulajdonképen 
az a helyzet jön létre, a melyei a gallikán 
egyház szabadságainak előharczosai a XVII 
században követeltek. A püspökök kineve
zése dolgában n consul lépett a régi kirá
lyok örökébe. Minden püspöknek le kellett 
mondani, de Bonaparte részben közülök ne
vezte ki az újakat. A külső és belső béke 
tiszteletére aztán 1802. husvétjén nagy Te 
Deum volt a Notre Dameban. melyen csak 
a tábornokok nem akartak megjelenni, inig 
a consul meg nem parancsolta s Delmas 
tábornok azt mondta este: »A consulnak 
szép mulatság volt, csak az az egy millió 
ember hiányzott belőle, a ki megölette ma
gát, hogy ilyesmi többé ne legyen A con
sul lassan és ovafosan hidalta áí a köztár
saság és monarchia közötti űrt. Citoyen volt, 
polgári ruhában járt s arra volt büszke, 
hogy az Akadémia tagja. De Marengo után 
már urnák lép fel, udvart tart a Tuileriák- 
ban, megszorítja a hírlapok számát, és a 
megmaradtakra behozza a censurát. Az Aka
démiának társadalomtudományi osztályát fel
oszlatta s a neki nem tetsző Írókat, mint 
madame de Staelt, kitiltotta az országból, 
így veti árnyékát előre a későbbi császár 
Napóleonról, alkonsulról szól a Nagy Képes 
Világtörténet 191 füzete.

A 12  köteles nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal 
e kötet írója is. Egy-egy gazdagon illuszt
rált kötet ára díszes félbőr kötésben 16 ko
rona; füzetenként is kapható 60 fillérjével 
Megjelen minden héten egy füzet. Kapható 
a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi In
tézet Részvénytársaság Bud ipest, VIII. Üllői
ül 18. sz.) s minden hazai könyvkereske
dés utján, havi részletfizetésre is.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Útmutatás a ragadós száj- és kö
römfájás elleni védekezésre.

Folytatás.

A vasgálicz olcsón minden fűszeres 
boltban beszerezhető és a boltos a négy- 
dekás porcziókat szívességből le is méri.

Szájfájós állatoknak puha szénát, zöl
det, locsolt, áztatott szénát, egyszóval lehe
tőleg olyan takarmányfélét adjunk, mely 
kevésbé sérti a szájban levő nyilt és gyó
gyuló sebeket, és mely alkalmas arra, hogy 
a beteg állat újból erőre jöjjön.

A tőgy megbetegedésekor ügyeljünk, 
hogy az a rendes időben ki legyen fejve, 
mert ha ilyen tőgyben a tejet túlságosan 
meghagyjuk gyülemleni, akkor az még job
ban gyuladásba jön. A sebes felületeket 
fejés előtt langyos vízzel mosogassuk le, 
fejés után pedig kenegessük be gliczerinnel 
vagy vaselinnel, ha pedig ezek a szerek 
nem volnának kéznél, úgy tiszta, de nem 
avas zsirt is használhatunk.

Beteg tőgyből a borjukat szopni ne en
gedjük, mert az nemcsak az anyának, ha
nem a borjúnak is árt. A borjut, mig az 
anyja tőgye meggyógyul, tartsuk forralt, de 
az ivásra langyossá tett tejen.

Ojtás a ragadós száj- és körömfájás
nak gyorsabb megszüntetése ér

dekében.
Olyan ojtási eljárást, a melynek alkal

mazása által lehetséges volna elérni azt, 
hogy az állatok a ragadós száj- és köröm
fájást meg ne kapják, — tehát védőojtást 
— ez idő szerint nem ismerünk.

Ismeretes azonban az úgynevezett szük
ségből való kényszer-ojtás, mely abban áll, 
hogy a már beteg szarvasmarhák nyálával, 
a másodfokú hatóság (alispán) rendeletére, 

j a rn. kir állatorvos átojtja a betegséget az 
egészséges szarvasmarhákba is, azért, hogy 
ezek igy rövid idő alatt szintén átessenek 
a betegségen.

Az ilyen ojtást természetesen csakis 
azokon az állatokon szokás eszközölni, a 
melyekről előre tudjuk, hogy különben sem 
kerülhetnék el a betegséget, mert nem tud
juk azokat a betegektől elkülöníteni.

A szükségből való kényszerojtásnak 
ott, a hol ez indokolt, a melleit, hogy az 
állatállomány hamarább átesik a betegsé
gen, még az a haszna is van, hogy az igy 
beojtott állatok rendszerint enyhébben be
tegszenek meg, mint a melyek természetes 
utón szerezték a bajt.

A tapasztalat ugyanis azt bizonyítja, 
hogy a kénszerojtottak inkább csak a 
szájfájást kapják meg és csak ritkán a láb
fájást is.

A törvény értelmében a ragadós száj- 
és körömfájás miatt elrendelt zárlatot a 
hatóság akkor szünteti meg, ha ezen be
tegség által fertőzött községben az utólsó 
elhullás vagy felgyógyulás esetétől számítva 
8 nap eltelt és a fertőtlenítés szabályszerű
en befejeztetett. (Vége.)

Felelős azerkesstő:

N A R 6 I T A I J Ó Z S E F .
Kiadó éa laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



Vu Cakovcu 1903. 10-га augusta Broj S3.XX. teőaj.

Sve poáiljke se tifué zadrZaja 
novinah, naj se po§iljaju na 
ime, Margitai Jozefa urednika 

vu Cakovec.

Izd ate lj s tv o :

knjiiara Kischel F ilipova. . jar8kom j eziku iz)aze6j druitveni, znastveni i povuóljivi list za púk
kam se predplate 1 obznane "" v

poáljaju. Iz laz j s v a k i  t j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k u  n e d e l j u .

Predplatna cena je:

Na celo lelő . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na felvert leta . . 2 kor.

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fa l raőunaju.

Sluíbeni glasnik: »Cakovaéke Sparkasse«, «Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolic.e Cakovca«, i I. d.

Naputak za zdrave i bolestne.
Ja znam, da moji vriedni Citalci mo|e 

pripoviedke, koje su dobrotom gospodina 
Margitaia u mnogom broju »Murakoza* od- 
tiskane, fitaju. Ja biram samo takove, iz 
kojih se je ponesto i mofi naufiti, рак mi- 
slim, da na taj nafiti svojemu cilju zado- 
voljavam. Za ovaj put pako sam si predu- 
zel ovde nekoliko tofkah kakli izravni na- 
uk za Zivot svakoga napisati, pak Zelim, da 
bi to svaki profitál i к srdcu si vzel tim 
vise, Sto ovde pisano nisu nikakove bajke 
niti smieSne stvari, vef je sve podpuna is- 
tina, о kojoj su se i mnogi moji vriedni fi- 
talci joS mnogo prije, nego sam ja to tuj 
napisal i sami osviedofiti mogli, a i st* os- 
viedofili jesu.

Moj naputak dielim na dva diela. Prvi 
diel se tife diece a drugi divine.

I
Oieci nedavajte opojna pitja!
Vef prije sto godinah je stari I)r. Hu

feland pisai: Mliekom prifmi svoj Zivot a 
vinom ga moZeá zakljufiti; ali ako feá ga 
prifeti vinom, puno feá neugodnostih do- 
Äi veti.

Liefnik I)r. Crämer u Monakovu veli: 
»Ta zloporaba. da se dieci dade vino i pivo, 
nemoZe se zadosta osuditi!»

Stari zdravstveni savietnik u Emsu, Dr 
Geise piSe: »Moja fetrdeset i tri godiSnja 
liefnifka praksa me je naufila: l -о. Vino

i piva nisu nikakva hraniva za diecu 2-o. 
Vino I pivr» fine, da dieca postaju uzrujana, 
nervozna pospieSuju telesnu i duSevnu trud, 
nofu i slabost.» — »Dieca, koja dobivaju vino 
ili pivo, za boravlaju rado ono, Sto su se 
tezkom mukom uaufila. dofim ona dieca, 
koja su samo ob vodi. u Skoli lahko ufe, 
a naufeno joS niti u kasnoj starosti nisu 
zaboravila *

Otto pl. Leixner veli: »Najbolje pilje 
za diecu je mlieko i voda. Tko njim daje 
vino ili pivo ili dapafe Zganicu, taj grieSi 
proti zazvitku tiela i du ha mladezi .»

Ivan Hainelt veli: »Tri su neprijatelja, 
koji mladeZ lagano all sigurne к propasti 
vode. Medju njimi je uajgorji alcochol iliti 
opojno pilje, jer on je pofetak i onih dru- 

I gih dviuh neprijateljah. koje ovde nefu spo- 
minjati, poSto on tielo i duSu mladeZi be- 
zuvietno i bez zapieke njim na uniStivanje 
predaje.»

SveuöiliStni professor Dr Schiller pri- 
povieda: »Mojim vlastitim sinovom nisam 
nikada dal niti vina, niti pivo. a od rikije, 
rosolifct ili lipueura pak nefu niti govonti. 
jer se to vef samo po sebi razumieva, da 
nisu dobili Oni su ovako bez alcochola Zi- 
veli i vrlo dobro tielesno i duSevno uspie- 
vali, dok su doSli u dobu mladifah. Kakli 
dijaki ua sveufiliStn su doduSe medju i sa 
collegi uZivali alcochola ali vrlo umireno, 
a i danas ga isto lako umiereno uZivaju.»

PoSlo od dietinstva nisu na opojna pilja 
naufeni. neide im niti danas u lek. a sada

su vef prepametni к lomu. da se silóm na 
alchol priufaju,

Dr Wulf iz Hannovera je u congressu 
na pitanje uZivanja alchochola i dobe deteta 
rekel: »Moje mnicnje, koje se stranom i na 
osviedofenju temelji je to, da se zdravoj 
dieci nikada nedaje alchol, a bolestnoj samo 
onda, ako to liefnik odredi.»

Dr Paulsen iz Berlina piSe: »Ako ho- 
jfeS diecu zdrZati, da ti ostanu u dietinjoj 
dobi diefinska, davaj im mlieko, ako pak 
hofeS uzrujane, prevzetne, prezagod zrele i 
prezagod izzivljene mlad<‘ starce odhraniti, 
onda im davaj opojna pilja za piti a dobro 
zagvircana jela za hranu. Najbolje je diecu 
postniini jeli braniti, onda se ona najbolje 
razvijaju, poSlo su postna jela za diecu zdra- 
vija uego uviek samo meso» (Tomu se 
more svaki sam osviedofiti, ako samo po 
sein ulicom projde, pak vidi vaui se igra- 
|ufu seljacku diecu naprama ouirn gospod- 
skim mesojelcima.)

Monakovski sveufilletni professor Dr 
Moritz je ne davno u jednoj javnoj liefnif- 
koj skupáliui govor drZal, pak je med os- 
talim rekel sliedefe: »Bas tak, как nedo- 
puáfarno naáoj dieci duliana puáili, neb- 
smeli inti dopuáfati. da opojna pitja pijui 
Naj bolje bi bilo da se dice i toga suz- 
drZavaju dok se podpuno u muZeve ne- 
razviju.»

Iz jedne bregovite okolice piáé ondcsnj 
plebanuá, iskusan i ufen foviek: » Da kod 
naáe mladezi duáevne si le danomice doleZ  А В A V  A .

•ledno malo pripeöcnje iz deci- 
njoga sveta.

Lice meslo je ufiona, na belo polife- 
nemi stenami, koje naáega kralja i pokojne 
uaáe ljubljene Erzsébet kraljice slike kinfiju. 
Célé pripovesti vitezice jesu devojfice. Za 
öve dobi za babke nje moremo imenuvati, 
ar s tak óistim i neduZnim pogledom gbdiju 
po svetu как one. Béla gladka njihova Cola 
kod jedne béla, kod druge pako frni Iasi 
pokrivaju vu spodobnosli sveticam Ijepoti 

Stanovito da male svetice jesu one, 
niát neznaju od sveta zlof.eztoCe gibajufa je 
njihova duáa как vojsk vu ufitelja rukah 

Nenadnost je skup donesla nje vu jednu 
ákolsku klup. Veliko prijateljstvo je nastalo 
medju njimi. Joá svoju hranu, koju si |esu 
sohum vu ákolu donesle, najprije jedn , za 
tim pako drug« skupno polroáile jesu.

Po takvim uaCinom se spozna naj se 
gumija ljubav prijateljstva. Kaj je jedna 
znala, to segurno je i druga zna' ncg' kaj 
je jednoj ni bilo znano, ono niti drugoj nije

bila Zelja znati. Budué pako jedna je spa- 
melneáa bila od druge. trsila se ovo vufiti. 
i ovo je s takvom trplivnosljum firnla, kaj 
lu svakomu navufitelju takaj ua poStenje 
bilo sluZilo. Nego samo vu ákoli se jesu 
bile mogufe sestati, kajti drugaf je svako 
po drugoj strani pul vodil. Beloputna de- 
vojcica je jedne siromaáke vdovice jedini 
к inf bil. Crnomanjasta pako jedne bogate 
familije cartljiva devojfica bila je.

— Jednoga dana, kad vu svoj razred 
stupim. na moju dragu crnomanjastu po 
gled svoj metnem, koja nemirna bila i ni- 
kak si nije mogla mesta najli vu к lu pi. Kaj 
ti je moja mala pucicaV — pitam nju. Er
zsiké joá neima ovdi odgovori Zaloslno. Zalo 
se nemoj starati duáica moja, pri Casu je 
zabludila. Nego moja mala Piroáka koja je 
uvek najpazlpveáa bila se i na dalje plafe 
i niti nepazi na predavanje. К sein nju po 
zovem da njoj boláu volju zavdam, ali suz- 
nami ofima pofne se ovaku tuZili, pak veil. 
Erzsika je valjda beteZna, kajti vu podrapa- 
nih cipeljah i tenkih opravah je hodila

Zakaj si to ne bila meni ja Vila, hi njoj 
toplu opravu i cipele bili priskrlieli.

-  Una sama si je zakrivala joá pred I

svojo mmalerjom takaj, samo da njoj ne 
kupi nőve cipelje, ar unna penez, odgovori 
p l'fu f Nil to nije povedala, da nju bode i 
da je njoj zima, da se nebi njeziua mali 
prestraáila i sad sigurno je beteZna i pofne 
se n a ves glas plakali

No vef idem ja i poglednem Erzsiku 
I nije ona tako teZko beteZna, ne straái se 
jmoja Piroáka, lak sam bila tiáila tnoju main 

Na lo se ipak bila malo vmirila.

Hősije predavanje idem к mojoj maloj 
beloputnoj ufenici Vu jednu fistu lepu 
main sobicu stupim i zbilja beteZna bila je 
sirotica. NekaKova plufna bolje nju siroticu 
trapda na tuliko, da je vef prama kraju 
hodila. Njeziua mila rnajka je jedna poátena 
Zena. koja sebe i svoje dele ávelom je iz- 
drZavala, plafuf mi bila pripovedala, da je 
ona uvek pasku imala na svoje dete, i da 
se njoj ipak pruZila prilika polrgane cipelje 
zakriti i n d i loga se prehladila na tuliko. 
Una si ne Zeli. da nju mi I uje. iz drage vo- 
Ije alduvala bi sva za svoj к inf koja mene 
nigdar nije lazZaloslila svojom nepokornosl- 
jum samo da ozdravi

Kak je Zaloslno bilo glcdati ua déle na



i beruslabe, to je jasno как sunce. Glavni 
zrok pako je — tornu to, Sto — dieca 
nedobivaju как negda, mlieko, veC im se 
daje vino i piva, za da budu tobo« jaCi, a 
sirote neuki roditelji neznadu, da ne samo 
da od vina i pive im dieca nebudu jaCa, 
veC da im opojna pitja na ino«djane die- 
luju i pamet slabe, dapaCe imute.»

(Drugiput dal,«*)

Km. Ко Hay

Kaj je novoga?

Pod Jug vom
Nagy Sándor Dombovarski bivsi oSta- 

rijaS pohodil jo ove dane svojega prijatelja 
Gerber zvanoga oStariaSa, koj na Marija Te- 
rezija zvanim pi|acu oStariju ima. Gerber je 
ravno onoga hipa vino dobil i Nagy je jed- 
noga s dvemi hektolitri s vinom punoga 
lagva be« vu«e sam hotel vu pivnicu sko- 
tati. Gerber ga pazljivoga Cini, da neka ovo 
neCini, ar bi se mogla nesreCa pripetiti. Nagy 
ga ni hotel posluhnuti. Nego lagev kad se 
veC poCel kotati, zloCesta jedna Stenga iz 
mesta skoCi i lagev izraven na Nagya se 
skotura i siromaSkoga Cloveka na smrt 
spreSa. Mrtvo njegovo telo redarstvo je na 
paranje dalo odpelati

•Fedne Jutni Ile un/ötjeit je .

nerazdru«i «njim i nek mu odprosti, nego, 
ona nije hotela privoliti. Kad se jesu bili od 
sudca odpravili Frankocs se njoj opet moli 
da nek ga neostavi.

— Svemu je kraj — veli «ena i dalje 
ide. —

Vu ovim trenutku mu« streli vu prsa 
njezina. Kana je zadosta pogibelna. 2ena si 
je sad premislila, i odstupila je od razpi- 
tanja nakane i nazvestila je, ako ozdravi, 
da poljeg svojega mu«a ostane.

P rem eäöenje p r i éukoveékim  k Joätru
VeliCastnoga gospodina Horváth LajoSa 

tiväega provinciala, vezdaSnjega CakoveC- 
koga gvardiana su na svoju lastovitu proSnju 
za gvardiana vu Krapinu premestili. Gos- 
podin Horváth LajoS 3b godinah dugo slu«- 
buval je vu CakoveCkim kloStru, i kakti do- 
ber gospodar bil je na velikim glasu Так 
intelligentni stanovniki, как céli púk vu Ca- 
koveckoj fari «aluje njegov odlaz.

VeliCastnoga gospodina Zabavnik Alojza 
vikariuSa CakoveCkog kloStra su za gvardi
ana postavili vu 2imonyu. Gospodina Za- 
bavnika Stuval je svaki vu céloj fari, za 
njega je takaj kvar, da nas ostavi.

Vu CakoveCki kloSter za gvardiana ime" 
nuvani je veliéastni gospodin Pestalics Fa
bian bivSi gvardian vu Ivancu, a vezda vi
kárius vu Virovitici. Vu Cakovec su names- 
tili za vikariuSa V. C. gosp. Kopcsics Kor- 
nela gvardiana iz Krapine.

«enu. 2ena bez svaké reCi mrtva zruSi se 
doli na zemlju. Ihász pako joS od dima za- 
kadjenim revolverom vu beg se pusti, ali 
drugi dan je vre vlovlen i sudu prekdal

S lu ib e n lö k i penezl.
Íz DeéSa telegrafiraju: Neumayer Jo«ef 

deéSki «andarski stotnik je jako veseli i za- 
bavni Clovek bil, svaki ga poStuval i ljubil 
vu Székelyföldé JoS mladi Clovek doSel je 
na tak visoki stepen, ali niga znal preäti- 
mavati. Dug na dug je delal, nego svaki 
mu je rad dal, ar su segurni bili, da «njega 
danas sutra glasoviti Clovek postati more. 
Nego ove za ufanosti sad je vugasila kugla 
od revolvera, ove dane vu DeéSu na jednoj 
livadi pod jednim kúpom sena prevrtala je 
kapitana srdce. Neumayer okolo pete vure 
posle podne doSel je iz SamoSujvara vu 
DeéS na livadi stane doli iz koCije, koju 
poSle vu kasarnu iz tim glasum da naj do- 
pelja sobum «andarskoga leitinanta. Koma 
da odideju kola i on streli sebe. Vu «epu 
kapitana naSli jesu deset komadov jezera- 
Cah, sto dve stotinjaCah korun banknotah i 
joS к tomu dvadeset korun cekinov. Pred 
jednim dánom prle je stotnik 28 |ezer ko
run vzel gori iz kr. blagajne, s kojimi bi pr- 
voga augustuSa moral svoje ljude izplatiti. 
Nego od ovih penez vekSu stran je zakartal. 
Sad je vu DeéSu veliku zmeSavinu naCinilo 
kapitana samoubojstvo, osobito med onimi 
koji su za njega dobro stali.

Iz Szatmara javiju: Karabélyos Gizella 
iz Badallö zvanoga mesta navuCitelja gospa 
iz svojom dvojom decom iSle se kupát vu 
Tisza zvani potok Jednu njezinu kCerku je 
voda odnesla. Kad mati spazi pogibelj, za 
njom skoCi, nego voda i nju takaj sobum 
odnese. Zatim druga puca takaj vu vodu I 
ide. Svi tri se jesu potopili. Familije otec 
s radi ovoga strahovitoga pripeóenja, jako 
blizo je toga, da se njemu pamet zmeSa.

K o j ue neznu ru z d ru ilt l.
Iz Pariza jav iju : da proti Frankois J o -! 

«efu joS na poCetku l|eta podigla je pravdu | 
njegova «ena od razdru«eoja. Ove dane bila 
je naCinjena próba od pomirenja pred sud- 
com. Mu« prosil je svoju «enu, da nek se i

G rubjunskJ m ui
Ihász Ferencz iz KudapeSte kolarsk* 

mester strelil je svoju «enu. Vu njihovoj 
hi«i navadno svaki dan je bila svadja. U- 
vek su se pravdali i «ena je vnogo trpela 
poljeg svojega grubjanskoga mu«a. Prije toga 
pred tremi tjedni Ihász Ferencz je nakanil 
zapraviti svoju «enu i streli vu njezinu po- 
stelju. 2ena na sreCu je one dane noCi vu 
kuhnji spala i tako kuglja je samo stro«oka 
prevrtala. Ihasza su zato vendar prijeli, nego 
pokehdob njegova «ena nije proti njemu 
tu«bu podigla, oppt su njega slobodnoga 
pustili. Ove dane pri obedu sedeli jesu. Zbog 
neSesa opet se jesu porekli. Ihász Ferencz 
na naglo skoCi gori i na klinu viseCega re
volvera doli vzeme i dvakrat streli na svoju

T avuru k
Od «aloslnoga pripeCenja javi glasa o- 

bavestnik iz Ro«nyó-a. KiS Imrija tamoSnjega 
zemelskoga gospona je velika «alost dostigla. 
Njegove tuvaruSice pamet se bila pomeSala, 
na tuliko, da su nju doktori presiljeni bili 
vu Spital namestiti. Doktori su javili njeno- 
mu tuvarusu, da njezinoga betega ni mo- 
guCe zvraCiti. KiSa je ovo na tuliko raz«a- 
lostilo, da ove dane se po nekakvim naCi- 
nom vu Spital v kral к bete«ne svoje tuva
ruSice sobu i s jednom hitjum od revol
vera prestrelil i siromaSka «ena Se skupa 
sruSi, samoga sebe pako vu zube streli. O- 
bodva taki vu onim hipu su vumrli.

Mut1

zadnjoj pogibelji! Kad je proseC gledalo na
me, da neka téSim njezinu majku

Slabim glasom prosi za vodu. Mali se 
popaSCi van. da njoj «elju izpuni, dot Cas 
Erzsika prime mene za ruku i moli se me
in, da neka pozovem к njoj PiroSku i za- 
Crlenjena pita od mene da jeli bude li Iju- 
bila Piroska njezinu majku, kad vre nje 
vifte nebude?

Badava sam nju teSila, da opet ozdravi, 
ona klimajuCa s glavom svojom veruvati ne- 
dade.

Idem к mojemu dobromu Bogu veli.
Sad drugu du«nost izpuniti stoji pred 

menőm, malu PiroSku к njoj dopeljati, ,ova 
bila je vumirajuCe zadnja «elja.

Odidem tamo takodjer vu zmo«nu lepu 
palaöu. Posten и dobni mater najdem tamo 
takaj, koja bila je razmela moju proSnju, 
na friSkoma se spravi i ide s PiroSkum 
skupa na pohod male bete«nice. Na putu 
zeznala jesarn takaj i ovo, da Piroska je 
tak dugo nagovarjala svoju majku, dok ona 
za stran Erfcikinu nije odredila opravu i ci- 
pele i da na bo«iCni dan как JezuSeka pri- 
kaz poslali budu njoj

Sotim se reztanemo jeden s drugiin

Drugi dan poCujem, da siromaSka Er- 
«ika iz bil ja je preminula i da PiroSku ovo 
dogodjenje na tuliko raz«alostilo bilo, da je 
i ona takaj bete«na postala. ViSe tjednov 
je minjavalo i kuliko guder krat se zgle- 
dala jesem vu prvoj klupi na dve prazne 
mesti, svigdar su oCi moje suze pobila 
Napokon ipák doSla je Piroska takaj. Obraz 
bil je njoj prepadjeni i bledi. No draga Jdu- 
Sica, jeli si veC zevsema ozdravila? zapitam 
nju. Jesem, jeli znaju gospa navuCiteljica, da 
sad veC dve mamice imam? — Kak to 
more biti?

Ovak da Erzsikina mamica je takaj pri 
nas, irna lärm dosla dela, pak se i ne «a- 
losti tuliko, ar ako nju vidim da se plakati 
hoCe. tak dugo se Salim «njom, dok se ne 
smije.

Ogrlila jesarn moju milu uCemcu i sa
mo tuliko rekla jesem njoj: Bog nek ti bla- 
goslovi tvoje dobro srdce.

VörÖHvAry Fi.
u ó ito f j ic a .

Tri svoje sine dala je pokopati Ijetos 
po imenu Klinger Anna jedna sedemdeset 
dve Ijet slara veC slaboga tela vdovica. Tu- 
«no materinsko srdce nije mogla pozabiti 
svoju decu, koje ioS vu mladosti odluCila 
je od nje nemila smrt. Ove dane vu Lu- 
kaC zvanem kupeliSCu s jednim oStrim no- 
«ern po svih strandi tela si izpikala Sinjaka 
i svoje «ile prerezala, slobodnjaki su nju 
odpelali vu RokuS Spital joS «ivu. Nego od 
svojih te«kih ran, te«ko da bi «iva mogla 
ostati.

Vu zelenom.
Po imenu Tolnai Frigyesa oätariji na 

Gellérthegyu poljeg mu«ike zabavljali se 
jesu ove dane na veCer budapeStanci. Okolo 
8 vure na veCer iz nenada od pistole glas 
zmeSa dobru volju. Amtman Ferenc ätacu- 
narski detiC vu srdce se bil strelil i vu onim 
hipu je mrtev postai. Svojoj, vu doviónom 
staliSu bivSoj materi ostavljenim listu samo 
tuliko piäe, da se navolil «iveti. Mrtvo nje
govo telu redarstvo je odpelati dalo vu cin- 
torsku hi«u.

Z u ru k i bez m ludoienju.
Velika za Cudjenost postigla je vu



Postdambu jednoga átraPameátra ove dane. 
Svi njegovi poznanci gratulirali su njeimi к 
zarakom. Jeden njegov poznanec je i to 
pisai njernu, da pózna njegovu zaruőnicu 
po imenu Sizvanu gospodiőinu, koja je jako 
lepa puca. StraPameáter, koj je drugaő áriá
ién őlovek i vu velikom poétenju biva 
medju Penskim spolom, za zlo^esto salu 
drPi celo ovo dugovanje. Ide i poiáőe reőe- 
nu gospodiőinu, da nek mu oőiluje, vuőem 
stoji ta cela stvar? Ona pred njim valuje, 
da je zaljubljena vu njega, i ufa se n a! 
ÖtraPameátra njegovo poátenje. Ona je po 
novinah proglasila ovo zaruőenje. Lépő her- 
biju mu takodjer obeóala, najmre jednu 
lepu hiPu vu Postdambu. Nego straPameáter 
njoj odvrati, da je nekaj nenavadnoga drPati 
zaruke bez mladopenja. lz jednom reCjum 
nise dal prijeti vu mrePu, tim menje, kad 
fe zeznal, da gospodiCina nikakovoga imetka 
nema. Mlada Ijepa gospodiCina plakala se, 
prosila njega, nego verek svero nikaj nije 
hasnilo.

K ra fje x s k i p rik a z .
Za ono vreme, kad je vu Beőu Marie- 

hilfstasse vulici jeden ponoreni őlovek proli 
naáeniu kralju batinu podigel, po imenu 
Lauer József hil je on, koj je proti pono- 
renomu Heibhu suprot stal. Íz Beőa sad ja- 
vi|U, da su Lauera redarstva na nadkapi- 
tanstvo pozvali. gdje su njernu na znanje 
dali, da je Njegovo Veliőanstvo po putem 
njegove kabinet pisarne za nagradu dvo sto 
korun poslil njernu.

B lkov год.
Iz Rudne piáeju, da je vu obőinskim 

hataru Lukió Vasa polara jeden hik na 
svoje roge zdigel, na tuliko da je zrogmi 
polara prebol. Nesreten őlovek devet vur bil 
je vu takvim poloPaju. i samo onda su 
mogli njega osloboditi. kada su bika strelili. 
Nego doti őas je siromaáki Lukió Vosa vu- 
merl.

S ко fill je  jeden  so Ida fikl o fficer.
Peóuhskog 52. peáiőkoga regimenta za- 

povodniőtvo veő od nekuliko danah kuren- 
tira svojega regimenta jednoga otficira Krippl 
Arthurd leitinand zove se táj isti, koj je. 
iz Peóuha izniknul i nise nazat povrnul 
Ovaj mladi leitinant, koj je svoje soldaőke 
ákole sad nedavna izvráil, jedan od najbolj- 
áih i marljiveáih officirov bil je. Как se vidi, 
mladoga ofticira zaljubljenost doterala ga 
nato. S jednom gospum skoőil je koja veő 
vekáu decu imádé

Vn Z a la  po fok  vfop len l defiak
Koma mine jedna Ijetna dóba, da Zala 

potok nabi potrebuval zase őloveóanskoga 
aldova. Ljetos na jednoga siromaákoga po 
imenu Hoszu Lajos iz Bezeredija 19 Ijel 
staroga Pnjaókoga deóka doáel red Ovaj 
najmre s v iáé mi svojimi pajdaái pri Ollaru 
vu Zala potoka mrzloi vodi iskal si je raz- 
hladjenje vu velikoj vruóini. Nije znal pli- 
vati, ipák je iáéi vu takovo rresto, gde bilo 
je gliboko i tarn si najde svoju smrt Znjim 
bivái njegovi pajdaái kesno su ga spazili 
deóka izniknutje. Doklam su ga naáli, veő je 
mrtev bil.

S p a rk a s s e  p o r  о k len je.
Proáastne dane j edino sarno iznenad- 

nosti imalo se zahvaliti, da vu Novu obőini 
áparkassu nisu zevsema porobili Po imenu 
Adravec zvani, sad izpuáőeni iz reáta svo
jim i pajdaái skril se je vu áparkassu, koju

su veő bili zevsema prevrtali, kad je izne- 
nada jedna Репа radi velike zubne bolji vu 
apateku iála, koja na veliko ruPenje pozorna 
postala, i laki redarslvi dala naznanje, ko- 
jim sre?a posluPi, da prijeli jesu raz- 
bojnike.

S m rtn i drein.
Svakoga noőnoga strapara med naj o- 

sobiteáe duPnosti spada skoznost. Tim je 
pako vekáa falinga, ako roőnoga redara 
dremska nevolja obide. Ovo se pripetilo bilo,
— как javiju — vu Blakenburgu nemákoga 
orsaga varaáu s jednim straparom. Po ime- 
nu Brürger Ernő trideset i tri Ijetosnjaőki 
nocni straPar na strain*rskom mestu pred 
jednom hiPom sedne si dőli i zaspi. Tako 
su njega bili naáli drugi dán v jutro onud 
hodeói ljudi. PoóHi su njega budit', nego 
sve badava bilo. Vu spital su njega odnesli 
gde je cell dan spal. Nego ove dane je za 
naveke zaspai: vumerl je. Vu dremsku ne- 
volju padajuői őlovek na hipe si je otvoril, 
svoje oói. nego zatim opet si je zatvorili 
Doktori probali su njega s kajkakovim na- 
őinom hranili, nego spajuói őlovek nije ho
tel pogutnuti branu. Sad je ovo pripeőenje 
opet vnogo promiálavanje podalo dokiorom.

P ro  g las .
Opoininaju se pod átibru podvrpeni 

vlastellni, da buduó je petva do vráena svaki 
svojega duga najmre átibru domete obómske 
i varmegyinske putno porciju i t. d. sad veő 
npk se svaki trsi izplatiti, tim bolje kajti 
vu ovim mesecu se veő iz ekPekucium 
budu zastatki poőeli terjati poglavarstvo.

P l a n d rija  us k i ff ro t je  ponore.l
íz Brüsela javiju, oa flandrianski gróf 

Lipot kralja brat je ponordl. Ove dane ne- 
koje noői vu samoj rubaói hodii je amo 
tamo po Brüsela vulicah. Redari nisu ga 
bili poznali. Niti jedne reói nisu mogli do- 
biti od njega, kajti flandreainski groí je zev
sema gluhi. Tim su njega vu átraParsku hi- 
*u odpeljali, gde ga jeden óinovnik ipák bil 
spoznal. odkud su njega na jeden pul vu 
palaóu njegovu bili sprevodib, gde sad pod 
pod velikom pazljivostjum stoji Salolta biv- 
áa meksionska cesarica je grota bliPnja ro- 
djakinja, ko)a veő od trideset i áest Ijet je 
takaj ponorena.

•leden  h e d a s ll fi lóvék.
Iz PoPuna telegrafiraju, da s ovde stra- 

hovito dogodjenje pripetilo. Maráal Karoly 
ovdeánjemu tabrikantu ove dane na naglo 
se pamet pomeáala i vu ovoj pomesanosti 
na svoju gospoju slreli ravno onda, kad se
— ona vu Beő spravljala na pohadjanje 
svoje rodbine. Gospa je samo malo ranjena 
postala Maráal zatim sam ua se obrne o- 
ru^je i vu glavu streli sebe. Nesreően ólo- 
vek vumirajuói dospel je vu ápital.

S e jcm sk a  fa f le a
Tekuőeg meseca 3. dana na obrPavajő- 

őem orsaőkim sejmu vu Cakovcu. Toplek 
Jozefa Penu, rodjena Jeleniő Rozaliu iz Dra- 
vaszentivana stanovnicu Pandarstvo prijelo 
ar jo od Zrínyi Viktora óakoveőkoga trgovca 
rubca od Lukaő Istvana klobuőara ákrljaka, 
od drugih takaj jkajkakvu opravu vkrala 
Na jednoj kradji su nju ipák doblili, pri 
kojoj sva vkradjena dugovanja i naáli jesu

M a g ja rs k l h erceg  p rím a s vu Rima
Magjarskoga orsaga hercígprimaáa za

nekaj izvanredne zmoPnosti pripoznali jesu 
vu veőnim varkáu stanujuői stanovniki. Med 
ostalemi pripovedaju, da Vasari kardinala 
slab Peludec nije sposoban talianske hrane 
vu se vzeti. Raditoga odpelal si je sobum 
jednu magjarsko kuharicu vu Rim, koja je 
vu jednim apatiókim kloátru stanuvala, vu 
opaiiőkoj kuhuji kuhala? lak magjarske hra
ne dvakrat na dau na kolih dopelali su vu 
Vatikan, gde su pupu zbirajuői kardinali za- 
tvoreni bili den i noá vu vremenu zbiranja. 
Na koóiji na dotiőnim mestu prinaáa paradni 
kuóiá sedi outer vu kuciji pako apatice no- 
siju vu posudah i zdelah za jesli potrebnu 

j hrane. Naravski primaáu baá nije jako pu- 
volji, kajti po takvim nacinom se hrana iz 
nova mora stopiti, kaj njegovomu Äeludcu 
ne őini najbolje. Vnogo govoriju i piáeju vu 
Rimu od hercegprimaáa njegovih triuh hu- 
sarov takaj, od kojih to misliju, da su oni 
íz znjsgovoja lastovitoga regimenta ólani 
Hercegprimaá je vre zdrav dimo doáel iz 
Rima po zbiranju svetog otca papé.

Та Ibin a.
Pri Horváth Gézi óakoveőkim oátarijaáu 

Polanec Filip iz Budiáőine s tanovnik ostavi 
dve ladice puné iz opravom na sranjbi, kője 
proáastnoga meseca 2b. dana po noői ne- 
poznati táti jesu razbili i do 233 korun 
vredno opravu odnesli. — Lovrec Vincék i 
Terbuc István pako hétvezéreki stanovniki 
tekuőeg meseca 1 dana na zorju od Milia- 
lics Ignaca zalabardoákoga stanovn,ka pel- 
najst komadov hiÄnih zajcov vkrali jesu

P o rc lu n k o sk l sen j e m vu Ó akovcu
Radá povolnoga vremena je ov senjetn 

vnogo bolái bil neg druga Ijela. $to se Lióe 
marhe takaj vnogo viáe bilo je dotirano. как 
prijeánja Ijeta. Dotirano bilo je rogovate 
marhe 2031. glav, konjske marhe pako 2134 
komadov. Od ovih prodano bilo je 501 go- 
vedskih i 293 konjskih glav. Volovske mar- 

1 he cena od 320 — do H20 korun krave 
od 160 do 360 kor ztelice od 160 do 380 
kor. junci od 120 do 400 korun, konji od 
300 do 2000 kor. Srebiói od 289 do 1600 
korun trshli se jesu.

Z u h vu ln l gosf.
Török Lajoá* álrigovski zle^enik a dru- 

gaó skitavni mesterski detió pred nekulikinu 
Ijedni prije toga dojde vu étrigovu, da si 
krstnoga bsta pribavi. Kod svojega poznanca 
pri Pozvek Mihalyu loncaru se nastani tim 
obeőanjem, da njernu kvartira i koálu poá- 
teno na pl a l i I bude zato, da mu je rnesto 
Priskrbel. Gospodar sad ni davna prodal je 
svoju kravu i vu ladicu peneze sranil. Ski- 
tavec je priltk i óekal, kad je gospodar iz 
doma otiáel. razbije ladicu i vu njoj biváe 
2 komádé po 20 i 3 komádé po 10 korun 
banknotah к sebi vzeme. Od noőnoga stra
pára prosi na posudu za |edev kaput s kJ- 
jim vu varaá dojti mogel bude. Tamo po- 
kupi si opravu i Pnjom, как takaj na posudu 
v zetim kaputom i s ostalemi penezi takaj 
takaj odide prama Stajeru. Siromaákoga 
gospodara lak resuő od svega je menluval 
tí«J nezahvalen gost

Odgovorni umlnik: 

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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Drávaegyház község telekkönyve birtokszabályozás következtében átalakíttatott s azzal egyidejűleg 
azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre az 1880. X X IX . az 1889. XXXV11I. és 1881. XVI. t. ez. a tényle
ges birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik az 1892 évi X X IX . t. cz.-ben szabályozott eljárás a telek
könyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1 hogy mindazok, kik az 1880. X X IX . t. ez. 15. és 17. §-a alapján — ideértve e §§-oknak az 1889.

XXX V11I. t. ez, 5. és 0. §-aiban és az 1891 XVI. t. ez. 15. §-a pontjában foglalt kiegészítéseit is, valamint az 
1889. évi XXXV1I1. t. ez. 7. §-a, 1891. XVI. t. ez. 15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések: vagy az 
1880. X X IX . t. ez. 21. §-a alapján történt törlések érvénytelenségét kimutatják, e végből törlési keresetüket 
1904. évi január hó 31-ig bezárólag a tkvi hatósághoz nyújtsák be. mert e meghosszabbithatlan záros 
határidő után benyújtott törlési kereset harmadik, időközben nyilvánkönyvjogol szerzett személy hátrányára 
nem szolgálhat

2. hogy mindazok, kik az 1885. évi X X IX . t. ez. 10. és 18. fa in a k  eseteiben, ideértve az utóbbi §- 
nak az 1889. évi X X X V III t. ez. 5. 0 §-aiban foglalt kiegészítéseit is a tényleges birtokos tulajdonjogának be
jegyzése ellen ellenmondással élni kívánnak, írásbeli ellenmondásukat 1904. évi január hó 31-ig bezá
rólag e tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert e meghosszabbithatatlan záros határidő * után ellenmondások figye
lembe vétetni nem fognak.

3. hogy mindazok, kik a telekkönyv átalakítása tárgyában körülirt eseteken kívül az 1892. évi X X IX . 
t. ez. szerinti eljárás s ez ennek folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nyilvankönyvi jogaikat bármily 
irányban sértve* vélik, ideértve azokat is. kik az 1889. évi XXXVIII. t. ez. 10. §-a alapján történt aránybejegy
zést sérelmesnek találják, e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a tkvi hatósághoz 1904. évi 
január hó 31-ig nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő után az átalakításkor köz
bejött téves bevezetésből származó bárminemű igényeiket jóhiszemű harmadik személyek ellen nem érvénye
síthetik 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 adtak át, hogy 
amennyiben ahhoz egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a te
lekkönyvi hatóságnál átvehetik.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Perlakon, 1903. évi julius hó 17-ik napján.

Dr. Fischer József kir. al|árásbiró.
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Sok pénzt
takarít meg, ki szükségleteit HESSEL JAKAB helybeli áruházában szerzi be.
Költözködés miatt mélyen leszállított árak.

Mostani üzlethelyisége 
a mellette levő lakás- 
== sál együtt kiadó. =

955 14—
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На látlak olt Zicherlm, a szivem is dohban 
De nein fogadlak el, ha kínálnak lo*ban. 
Tokban a mi van, haszon la lan dib dáb;
Állói ugyan nem döglik, se féreg, se a sváb.

Z teli«'! tin П >fgbeii! |v ,i/ | , 1Z| S/.e,-' 
Legyen aldoll a ki k'*s/i|, százszor 
s  valahol függ a Z ti'lierlm plakát 
tilt kapható Zaeherlin egész éven át

Nyomatott Fisrhel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.



Gabona árak . — Ciena in k a .
I ш.-mázsa. I m-cenl kor fill

Búza Psenica 14.50 —
Zab Zol» 10.50 —
Kozs HrZ 10.00—
Kukoricza uj Kumza nova 0000—

* » ó » slara 13 40 -
Árpa JeCmon 10.50 —
Fehér bab uj Grab beli 15 00 -
Sárga » » » /uh 12 80 —
Vegyes » * » zméáan 12.00—
Lenmag Len 2000 —
Bükköny Grahurka 1000—

2859 Ik. 1903.

Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, bogy Vurusits Mátyás 
végrebajtatönak. Verhár György és neje Zad- 
ravecz Mária végrehajtást szenvedők elleni 
590 k. tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a nagykanizsai kir. törvény
szék és a Csáktornyái kir jbiróság területén 
levő VI hegykerületi 1251 tk. 1949 hrsz. 
ingatlan 15 kor és VI. hegykerületi 1002 
tk. telvett egész legelöilletmány 300 koro
nában az árverést ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte és hogy a l'ennebb 
megjelelt ingatlan az

1903. évi szept. hó 7-én d. e. 10 órakor
VI. begykerületi község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni log

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10° 0át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. l.-cz. 42 §-ban jelelt árfolyam
mal számitolt és az 1881. évi november 
1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszleri 
rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1881 LX. t -ez 70. §. érielmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt beszol
gáltatni.

Kir. jbiróság. mint tkvi hatóság.
Csáktornya, 1903. junius 29 999

3220. szám tkvi 1903

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

ság közhírré teszi, hogy Szabói György és 
neje Krizsai Regina kotori lakosoknak 
Zvotecz Ignácz és neje Kollár Katalin ko

tori lakosok elleni vhajtási ügyében 32 kor.
tőke ennek 1900 deczember 9-ik napjától 33(}4 sz. tk. 903
járó 5% kamatai 14 kor. 80 f. végrehajtás
kérelmi, 29 kor. 70 fill, végrehajtás fogana- Árverési hirdetmény,
tositási, t 1 kor. 80 f folyt, vhajtás kérelmi
28 kor. 90 f. folyt, vhajtás foganatositási. A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ható- 
36 kor. 44 f zárlat foganatositási eddi és sá8 közhírré teszi, hogy Hertelendi Mária
21 K. 10 f. árverési kérvényi költség kié- k°U>n lakosnak. Ualenecz Jeromos (nős
légitése végett a nagykanizsai kir. törvény- Tislér Annával) kotori lakos elleni vhajtási 
szék a perlaki kir. jbiróság területén fekvő ügyében 19 kor. 50 fill, töke, ennek 1902. 
a kotori 490 sztjkvben felvett f  3523 hrsz márczius 27. napjától járó 8°/0 kamatai 10 
ing. 18 K , 3801 hrsz ing. 12 К . 3803 hrsz. h0 I vhajtás kérelmi eddigi és 13 kor. 80 
ing 4 K., 3394/b hrsz. ing. 40 K , 4856 t árverési kérvényi költség kielégítése végett 
hrsz. mg. 76 К . a 207 sztjkvben felv. 7713/a a nagykanizsai kir. törvényszék a perlaki 
hrsz. mg. a vhajt. törv 156 §-a alapján kir. jbiróság területén fekvő a kotori 1435 . 
egészben 48 K . 9095 hrsz ing. 80 korona, sztjkvben felvett f  196 hrsz. 33 népsorsz. 
10830 hrs ing. 130 к., a 2671 sztjkvben ház. udvar és kertből álló ingatlannak В 3 
felv. 5603/a hrsz. ing 40 к., a 4246 sztjkv alatt Ualenecz Remus nevén álló 7< része 
(elv. 3804 hrsz. ing. 14 kor.. 3395/b hrsz. 91 K., u. o. 3881 sztjkvb. felv. 1 6352 hrsz
ing 523 k . 9985/b hrsz. ing. 16 k . 5529 ing. a vhajt. törv 156 §-a alapjan egészben
sztjkvben felv. 10321 hrsz. ing. a vhajt. 263 kor . 5560 sztjkvben felv. f  883/5 hrsz 
törv. 156 §-a alapján egészben 70 korona, ing. 35 kor., f  10004/a/l hrsz. ing. 18 K , 
az 1466 sztjkvb. felv. 8941 hrsz. ing 77 f  2739/b hrsz. ing. 39 kor., f  8828/1 hrsz. 
k . 9115 hrsz. ing. 31 k , 830 hrsz. ingatlan ing 155 kor. kikiáltási árban mint becsár- 
32 K . 6350 hrsz ing 148 K . 10850 hrsz ban az
ing. 52 К kikiáltási árban mint becsárban ,

1903 eil szeptember ho Ш  t  e. 10 érakor Ш  e"  au5us!,us hí 25 1  e' 10 írakor
Kotor községházánál dr Zakál Lajos ügy- Kotor község házánál l)r. Tamás János ügy
véd vagy helyettese közbenjöttével megtar- véd vagy helyettese közbenjöttével megtar
tandó árverésen eladatni fog. landó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmezletnek. hogy ..  . . , , _ , ,
az árverés megkezdése elölt, a .......... kikiál- . V," M1 szándékozók figyelmeztetnek, hogy
tás, ár 10-át bánatpénz fejében letenni kö- af arvf ^  megkezdése előtt, a fenti kiki- 
telesek altasi ar 10 %-a bánatpénz lejeben letenni

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság kötelesek.
Poriakon, 1903. május 7-én 501 Perlakon, 1903. május II. 502

^  8/k. gy 903. szhoz. A
0 Hirdetm ény. 8
ф  Csáktornya nagyközség a volt elemi népiskolai épületben 10080 S
0  koronára előirányzott költségvetéssel átalakítási munkálalokal eszközölted. A

v  К tárgyban a községházához a képviselőtestület állal в

1  folyó óv augusztus hó 17. napjának d. u. 5 órájára |
ah árlejtés hirdetletik, a mely időig is 5° 0 bánatpénzzel ellátandó Írásbeli aján- S
A  latok az elöljáróság által elfogadtatnak 2

0  A részletes föltételek a községházán a hivatalos órák alatt be- 0
0  tekinthetők 0
A  Csáktornyán. 1903 augusztus II-én
0  503 1 — 1 9

W Az elöljáróság. 2

Melléklet a Muraköz. 1903. évi augusztus 16-iki (33.) számához.



i c

2 7 9 4 .kv. 1903

1. Árverési hirdetmény. @ ^ I4-1 ’I ^1 * — : Ц
. . 0  i r n o tttiv lvk . tin e 2 4 . n iif/n s tn  tv /V nn  tln a  s v . it  a r t  ó in  0A Csáktornyái  kir. jhiróság mml  Ikvi 2  1 P »»«* ' < 0

hatóság közhírré teszi, hogy Szternád Lőrinc/ 0  ohdrZava se v Stajarskem S r v  & и ( - ) 0
végrehajtatnak tíisztrovics Imre és neje g  i * i  v ! . , ! w« ^ b í  л  i л  0
Kontrecz Mária végrehajtást szenvedett ко- g  V 0 I I K  Z I V I H S K I  S 0 J 0 I Í I  0
paszhegyi lakosok elleni végrehajtási ügyé- 2  , . > . ©
ben a kérelem következtében a kielégítési 2  na ovaj sejem pride mnogo plemenskili i r v b iv v v  ki se po dobn ceni pro- Ль 
árverés 49 korona 6 f. tőke annak 1903. 2  őajo. jer kupéi iz daljnih k vn jvv  na ovaj sejem pridejo. 0
évi május hő 22-töl járó ő °/0 kamatai és 2  Medjimurski gospodarji. ki imajo kaj za prodati i tolikajáe nmdjimurski 0
13 kor. tiO f. jelenlegi valamint a még lel- |  s„ „„ ovaj opozarnjo. ,1, dujrfu v nmogem hroju. 9
merülendő költségek kielegitese végett a ' g  • 0
végrehajtási törvény 1 4 4 és I4(i §-ai érlel- ^  O f tŐ i l ls / íO  f f
méhen elrendeltetvén, a nagykanizsai kir. 0  504 j \ • 0
törvényszék és a Csáktornyái kir .jhiróság 
területén levő VII. hegy kerületi 1037 tk 
1027 hrs. a. 2 II. 70 négyszög öl területű
belsőség, ő népsorsz házzal és rilelléképü- ш*т*вш*т0в*т#ттфлш**ш >■ i■ни'*"**»тлтл+ттлшяллатттттллшттттвшлттттт
letekkel 1248 kor. kikiáltási árban j

1903. évi szept. hó 4-én délelőtt 10 órakor Liliom-kenőcs Pomada od liljana. I
VII. Hegykerület községházánál Zakál Hen- -  * * Гылшл Ал fo e
rik ügyvéd vagy helyettese közbejöttével — ^fCMC ÜC L j5  — V ™ »  L JJ
megtartandó nyilvános árverésen eladatni г» - • . *. .
foa Gyorsan é s  b iztosan  működő, ®rzo i sigurno  d je lu ju ce , c is to

”■ K,kiállási ár a főnnel,b kiteli hecsár. I t isz ta , nem á rta lm as  szer  a szép - neskod livo  sred stv o  proti sü n -
lő, az arcz t is z tá t la n sá g a , pat- cani m p jegam  (S o m m ersp ro ssen )

Árverezni szándékozok tartoznak a tanások> májfoltok s a t . ellen n ec isto c i lica  kao priscevom  cr-
hi'i-sár tO°/o-al készpénzben \agv ovail. k- . . venilu i ietrenim p jegam  (Leber-
képes papírban a kiküldőit kezéhez letenni, Ara a bozzalarlozo -zappannal egyull. ’ .. ™
és pedig 124 К 80Г. ha a pénz előre beküldelik: 2 K. 2 0  fill

1 Cií'iia sa к tomu spatlajucim sapnnom
Kir. jhiróság mini tkvi hatóság Megrendelésekéi elfogad: j ako s„ „ o v ) . j  na|>rvo ,,0Aalju 2 k o r .

Csáktornya. 1903 június 24. 993 j Riedl Ferenc ^
_______________ ____ Sal valor -hoz ezim/'dl <*\ <íjr\szériára ; XarueiM* |>riina Ljcknrna к Salvator»

Varazsdon. Franje Riedla Varazdin.
К indó lakás. —...... .— ------------- !

Csá к tornyán ;i Ziilanj vn ri-utezn hun # # # # # # # $ *# # # *: # # # # # # # # # # #  # # # # # # # # # # # #
*

Zsákkölcsönző intézet Nagykanizsán. #
д  Щ------------ — ------------------------------------ « с

* * Ш t un szerencsém a t. ez. érdekellek I». tudomására
4 4$  hozni, hoary Nagykanizsán Nádo -utcza 4 sz. alatt egy %

0 П У a I  zsákköicsönző-intézetet I
stl). összes hozzátartozókból álló & rendeztem be #

utczai lakás azonnal kiadó, f  , Csupán kitűnő anyagú uj zsákokat szerezvén |
w be, azon kellemes ludyzetben vauvok. Iioííy b. rendelőim W 

Bővebbet a tulajdonos megbizásail megelégedésükre teljesíthetem.

Rosenberg Lajosnál. |  8zjv,'s ,’ii,'ll08i,s:" k"rv<>- k,val'’ ll*zl"IHIH |
4Hq I #  Özv. Fischel Fülöpné. &

§ # > # # # # # # #  # # # # # # # # # # # #

Egy jg grköicSÜ fill
I Hirdetmónv. %

t a n u I ó n а к 0  B e n k o v e c z  k ö z s é g  k ö z h í r r é  t e s z i ,  h o g y  a t u l a j d o n á t  k é -  0
i m ^ n ^ n ^ v n j r u r m n r r -  ^ 0  peZQ „ A m e r i k a “  v e n d é g l ő  0

felvétetik ^  f, évi augusztus hó 23-án délután 3 órakor §

T O D O R  R. utóda § '  h" y“ ''"" ,0,“ Ы ä bé,be f°8 *da,ni' 1r f  A

f ű s z e r -  é s  c s e m e g e  k e r e s k e d é s é b e n  ^  993 ■> _ ;j  2
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