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

ez esetben kézi erővel forgatandó meg, a mi mőbb nyugati rozsfél^ségek. Ezért tehát tel
nem nagy baj, mert esős időben a cseléd- jesen jogosult azon kérdés feltevése, hqgy
erő elégszer rá ér a forgatást eszközölni A nem lenne-e czélravezetőbb, nem lenne-e
A komposzt egyike a legértékesebb trá- komposzttelepre hordott anyagok rétegzete- jövedelmezőbb egyes már nálunk is bevált
gyaféléknak, a mely tápláló anyagokban sen rakandók, minden egy lábnyi komposztra nyugati rozsféleség termelésének felkarolása.
szerfelett gazdag s igy termésíokozó hatása fél lábnyi föld hordandó, a komposzlnak Van egy igen jó rozsféleségünk és ez a nyíri
kiváló. Daczára e jó tulajdonságának, na pedig minden rétege — a bomlás elősegítése rozs, a mely jó termőképessége mellett még
gyon kevés gazdaságban készitik, holott min czéljából — foszforsavas gipszszel vastagon igénytelenségével is kitűnik és épen azért
den udvaron akadnak anyagok, melyek más behintendő. Az egész komposzttelep azután soványabb talajokkal biró gazdaságokban is
ként egyáltalán nem értékesíthetők. Ilyenek évente 2—3-szor átforgatandó, átkeverendő, igen ajánlatos annak felkarolása, mivel ter
mindennemű növényi vagy ásványi hulla hogy az egész tömeg laza maradjon. Ameuy- méseredményei még ilyen viszonyok mellett
dékok, szőr, szarudarabok, vér, csontok, hul nyiben fölösleges trágyalé van, annak fel- itt jónak mondhatók. Jobb termelési viszo
lák rothadt növényi részek, burgonya vagy használása is ajánlatos a komposzttelepen, nyok között azonban már sokkal czélszerépa, falomb, gyomok, fahamu, háziszemét mert igen helyes, ha az nyirkosán lartatik rübbnek mutatkozik valamely más bőtermőbb
stb. Mindezen anyagok több vagy kevesebb Az igy kezelt komposztban két év alatt jól nyugati rozsféleség termelése pl. a montagnövényi tápanyagot tartalmaznak s igy meg elrothadnak a reá hordott anyagok s akkor, noi, schlanstádti vagy petkusi rozsé, mért
jelelő kezelés után nagyon értékes trágyává a mikor egész tömegében eléggé egyöntetű már ilyen viszonyok közölt ezek termése —
alakíthatók át a komposzttelepen, de hogy nek látszik, akkor kihordható az és kertek daczára igényességüknek — sokkal nagyobb.
ez sikerüljön, föltétlenül szükséges, hogy ben és szőlőben, továbbá réten vagy szán
Ezen jobb rozsféleségek azonban csak
megfelelő módon kezeltessenek, mert e nél tóföldön egyaránt jól felhasználható. Kát.
holdanként minőség szerint 180—150 m/m. addig őrzik meg jó tulajdonságaikat, inig le
kül csak szeméi lesz belőlük.
hetőleg olyan viszonyok között termeltetnek,
A komposzttelepei czélszerü félreeső, lehet belőle alkalmazni.
mely igényességüket kielégíti, mert kedve-,
de a lakóházhoz közel eső helyen létesíteni,
zőtlenebb termelési viszonyok közé hozva
hogy a legcsekélyebb hulladékanyag is odaezen féleségeket, tulajdonságaikban is meg
Milyen rozsot termeljünk.
hordhaló legyen. Szükséges, hogy a nap, eső
változnak, bőlermőségiik csappanj fog, sőt
és fagy, szóval minden elmállást és rotha
Hazai rozsféleségeink igénytelenebbek, termelésük ilyen viszonyok között határo
dást elősegítő tényező érvényesíthesse hatá
sát a telepre, mely hosszúkás négyzetalak mint a külföldi nyugati fajták, silányabb ta zottan bizonytalanabb lesz haza féleségeink
ban rakandó. Ha bőven áll hely rendelke lajokon kedvezetlenebb éghajlati viszonyok nél, jó erőben levő talajt kívánnak, a mely
zésre, akkor 1 1/2—2 láb magasságban között is megteremnek, termésük itt is bíz- különösen elegendő foszforsavat tartalmaz
rakandó, mert igy ekével is átforgatható, Itos, kielégítő, de azért korántsem áll azon zon s ezért a szuperfoszfát alkalmazása ekülönben pedig rakható magasabbra is, de fokon, mint pl. egyes nevezetesebb és bóter- zen féleségek termelésénél el nem kerülhető.

Készítsünk komposztot.

— Mama, hallom, hogy ti Mariette-et akar
hasem veheti feleségül a nagynénje keresztlányá
nak a — szobacziczáját. Nem. Soha. És felénk játok hívni. Várjatok, lejövök hozzátok én.
Lenn nagy zavar keletkezett. Az előszobában
sem fog többé nézni s így a kitűnő házasságot, a
melyet én is szívesen elfogadnék, semmivé tettem összebotlottam a mamával.
— Majd később beszélhetsz a keresztmamá
egy ügyetlen élczczel. Kivesztett szerencse ! Ne is
val ; most Mariette-el van elfoglalva, — mondta
gondoljunk rá többé !
A rózsaszínű kötény.
a mama.
Irta: C h a r le s Fo ley.
— De hiszen épen ezt akarom én megaka
Junius 19. Hiába, mégis csak rágondolok . . dályozni — kiáltottam. — Nem szabad Mariette(Folytatás.)
Amint ma véletlenül az ablakban állottam, nek megmondani, hogy Paul urnák tetszik. Mért
Junius 15. Noha semmi hirt sem kaptunk a keresztmama hangját halottam lenn a földszin szerezzünk a szegény leánynak reményeket, mie
fiatal ember érzelmeiről megbizonyosodtunk?
többé Paul úrról, kissé túlságosan gondolok reá, ten. A mamával beszélgetett Azonnal sejtettem, lőtt a —
Minek avatkozol te ebbe a dologba ? —
Hiiszke arcza és jóságosán mosolygó kék szemei, hogy Pauírói lesz szó, — fülelni kezdtem.
kérdezte
anyám meglepetten. — Ha Paul urnák
—
Magamon
kívül
vagyok,
—
mondta
Deaucazok a becsületes tekintetű szemek örökösen előt
lerc néni. — Paul valósággal belebolondul az ön tetszik ostobaságokat elkövetni, annál rosszabb
tem lebegnek.
Nem tehetek róla. de valami igen különöset szobalányába. Meg kellett Ígérnem neki, hogy kér rá nézve.
És lesiettem a fillagóriába, ahol a kereszt
érzek a lelkemben; valamit, amelyhez hasonlót dezősködöm önnel a leány származásáról és egész mama már javában beszélgetett Mariette tel,
még nem éreztem. Olykor bánni kezdem, hogy előéletéről.
— De nem is ismerem azt az urat —
— Nagyon tisztességes leány, — felelte a
elámítottam; hogy azt mondtam neki, én vagyok
mondta Mariette. — Bizonyos abban, madame,
a szobalány ! De hát különben nem is én ámí mama kedvetlen, sőt igen száraz hangon, amiről hogy 6 látott engem ?
tottam el, 6 maga hiti a szobalánynak
. Kz ráismertem, hogy haragszik. — Habár valóban
— Természetesen. Ön, gyermekem épen cse
ugyan nem valami hízelgő reám nézve . . . és nem tudom, milyen jeles tulajdonságaival tudott resznyét tisztított. Rózsaszínű kötény volt az övén.
mégis . . . Ha a szobalánynak hitt és a hires, annyira hatni az ön unokaöcscséie. Különben ide
— Akkor csakugyan én voltam.
müveit utazó engem föléje helyezett a gazdag le hivatom Mariette-et.
Amikor Mariette engem megpillantott, igy
Meg voltam rendülve s egy pillanat alatt a
ánynak, — ha képes lenne engem mint a szoba
szólt :
lányt feleségül is kérni . . Oh, ez igazán nagyon, legkülönbözőbb érzések járták át a bensőmet. Az
— Oh, kisasszony nekem igazán nincs sze
tán kihajoltam az ablakon és hirtelen elhatáro
de nagyon hízelgő volna.
rencsém ! Mórt nem történt ez, mielőtt PierremÉs, még sem cselekedtem helyesen. Paul so zással lekiáltottam:
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az egyedüli elism ert »
kellem es izü term é- £
szetes hashajtó szer. £

jaztatván, nyugdijához a miniszteri rendelet
értelmében a község évi 185 K. 80 f..re|
tartozik hozzájárulni.
Az 1879. évi XVIII. t.-cz. végrehajtása
tárgyában a miniszterhez vonatkozó tanter
vek elbírálása kapcsán jelentést tétetik
Az árvaszéki elnök jelentése szerint a
fogalmazói karnál szeptember végén volt a
hátralék 4.505, október hónapban beérkezett
termeléséről.
4.103 s igy elintézés alá került 8.668 ügy
darab, amelyből októberben elintéztek 4.402
Igen tanácsos takarmányozásunkat nem
A
megyei
közigazgatási
drbot s igy október végén hátralékban ma
egy, hanem több takarmánynövényre baziradt 4.226 ügydarab; az irodánál szeptem
rozni, mert mentül változatosabb egy gaz
bizottság.
ber végén hátralékban volt 942, október
daság takarmánytermelése, annál kevésbbé
A megyei közigazgatási bizottság no hóban leírás végett kiadatott 4 402 s igy
van az takarmányhiánynak kitéve, mivel igy
valamelyik a sokféle takarmány közül min vemberi ülését dr. Jankovich László gróf elintézés alá került 5 344 ügydarab, amely
ből október hóban leírtak és expediáltak 4 374
elnöklésével f. hó 10-én tartotta.
den körülmények között sikerülni log.
Az alispáni, törvényhatósági állatorvosi, ügydarabots igy október végén hátralékban
Ajánlatos tehát a szuperfoszfátból
is az őszi keverék vetése, a mely borsónak, valamint vármegyei főorvosi jelentések fel maradt 970 ügydarab.
A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint
bükkönynek rozzsal esetleg őszi árpával való olvasása és tudomásul vétele után Zalavárvetéséből áll. Hogy milyen bükkönyt hasz megye ipartanácsába az 1901. évre Derva- október hóban a kataszternél az előző banáljunk a keverékvetésre, az mindig a helyi rics Lajos és Ján Ferencz rendes tagokul. viakkal együtt bejelentetett 5282 birtokvál
viszonyoktól van függővé téve. mert pl. hi Goldfingér János és Xagy Sándor póttagul tozási eset. melyből a kataszteri iveken ke
resztül vezettek 5165 esetet s igy október
degebb klimatikus és esetleg rosszabb talaj- beválasztattak.
A közigazgatási bizottság tudomásul végén keresztül vezeletlen maradt 117 bir
viszonyok között már a közönséges bükköny
vetése nem lesz biztos, mig ilyen helyen a vette, hogy a pécsi posta- és távirda igaz tokváltozási eset : az 1903. évben 921 kö
szöszös bükköny jól bevállik, mert ez úgy gatóság Tördemiczen postaügynókséget lé zségből jelentettek be elemi kárt, közülök
52 községre nézve a kiszámítás már meg
a hideg hótalan teleket, valamint a rosszabb tesített.
A szentjakabi postajárlat czélszerü meg történt s egyidejűleg az adóleirások is el
talajviszonyokat meglehetősen állja s ha
rendesen takarmányoztatiK. mint első zöld változtatása tárgyában a bizottság a pécsi rendeltettek ; a szőlődézsmaváltság tartozá
takarmányt az állatok is igen szívesen fo posta- és távirda igazgatóságot újból meg sok leírását már végleg befejezték s ezen a
gyasztják. Jobb, szelidebb viszonyok között keresi.
czimen a vármegye területén tartozás nem
Koller István bizottsági tag felhozza, áll fenn: október hónapban a vármegye te
természetesen a közönséges bükköny terme
lése sokkal czélszerübb lesz, mivel ez jobb hogy Alsórajkról kadkötelesek vándorolnak rületén 173.404 K. 77 f. adó folyt be; a
takarmányt szolgáltat, mint a szöszös bük- ki Amerikába minden útlevél nélkül ; a ki folyó év tiz hónapjában összesen befolyt
vándorlást ügynök eszközli, aki az előre 2,061.801 К 35 f. adó, mely a múlt 1902.
küny,
Az Őszi keveréket szeptember hóban beküldött pénz ellenében megküldi a vasuti- év hason szakában befolyt 2,642.200 К 19
vetik, rendesen egyszeri szántásba. Vetésénél és hajó jegyet; kívánatos volna az ügynö f.-rel szemben 580.398 К 84 f. csökkenést
azonban igen ügyelni kell arra, hogy a bük köt kipuhatolni s működését lehetőleg el tüntet föl Leírtak a folyó év tíz hónapjában
könymag mindig túlsúlyban legyen ; helyes lensúlyozni. Az alispánt a bizottság megbíz-1 egyenes adóban 196 555 K. 50 f-t, hadmen
arány lesz az 1 V* sulyrész bükköny 1 la, hogy hatóságilag puhatoltassa ki a köz tességi díjban 7 901 К 55 l-t ; fizetési halasz
súlyrész rozs vetése, mivel a bükköny az, reműködő helyi ügynököt, amilyennek ok tást október hónapban 2 esetben adtak, ideig
a mely a takarmány jó minőségét szolgál vetlenül kell lennie s derítse ki, minő ok lenes házadómentességet pedig 21 esetben.
tatja. Alá az istállótrágyával való trágyázás mányok alapján történik a kivándorlás s
minden körülmények között kerülendő, mert szerzendő tapasztalatairól a baj gyökeres
különben a bükköny nitrogéngyüjtő képes orvosoltatása érdekében a minisztériumhoz
Iv Ü LÓ N F É L É K.
sége nem juthat érvényre, az az mivel a tüzetes előterjesztést tegyen.
talaj elegendő nitrogént tartalmaz, onnan
Kir. tanfelügyelő havi jelentésében elő-!
fogja ez iránti szükségletét fedezni. Ellenben adja, hogy ezen időszakban jelenvolt a ta— Erzsébetnapja. Erzsébet napját ke
kát. holdanként 20—30 kg szuporfoszfát 'polczai áll. vinczellériskolában tanítók szá gyelettel ülte meg e hó 19-én az egész or
és laza talajokon 50—70 kg.
kainit mára tartott borászati és szőlészeti tanfolyam szág E napon a vidék majd minden temp
alkalmazása iegen szembeötlő hatást ered í záróvizsgáján. Ugyanott az összes népokta lomában ünnepi misét rendeztek s az öszményez, mint azt a kísérletek igazolják s tási tanintézetek tantestületeivel egy ottan szes iskolákban gyászünnepeket tartoltak.
ezen felül nemcsak a takarmánytermelés szervezendő ifjúsági egyesület érdekében ér- j Csáktornyán az ünnepélyes szentmise a
tekezletet tartott. — Meglátogatta a lesen- róm kath. templomban 9 órakor kezdődött
mel találkoztam. Most már annak adtam a sza czeistvándi. lesenczenémetíalui és lesencze- s részt vett rajta a város összes tanuló ifjú
tomají г к iskolákat és г. к kisdedovodát sága a tanítókkal és tanárokkal együtt, a
vamat !
Félrevontam Mariette-et és a füléhe súgtam: — Jelen volt a nagyrécsei községi elemi helybeli katonaság tisztikara és a város ün
— Csitt ! Az a szobalány, akit Paul akkor iskola uj épületének felavatásán, egyben az,
neplő közönsége. A mise alatt az állami
a rózsaszínű köténynyel látott, nem ön volt, ha
iskolaszékkel és községi elöljárósággal az tanitóképző-intézet ifjúsága Vargha Volfgang
nem én !
iskola összes személyi és dologi ügyeiben j hitoktató vezetésével latin énekekek adott
— Ön! . . . ügy ? !
— Csak csöndesen. Hozza el nekem később értekezletet tartott. — Jelen volt a légrádi elő négyes karban
Mise után a tanuló
a rózsaszínű kötényét és addig is hallgasson.
r. k. iskolát és kisdedovodát ellátó szerze ifjúság saját intézeteibe vonult, hol iskolai
Л kérész Ima mának pedig fennhangon igy tesnők s főnöknőjük tanügyi működésének
ünnepélyeket tartottak. Az állami tanitókészóltam :
— Beszéltem Mariét te fejével Be látja, hogy jubiláns ünnepségén. — Beterjesztette a mi pezde iljusága a következő programmal ün
ez a házasság lehetetlen. Most még tehát csak az niszterhez az iskolalátogatási naplókat és nepelte meg a napot: I. «Hymnus* énekelte
unokaöcscsével kell beszélnünk. Táviratozzon neki, iskolalátogatási helyszíni jegyzőkönyveket, az ifjúsági énekkar 2. «Erzsébet királyné*.
hogy jöjjön hozzám délután Majd én kigyógyi- Iamelynek adatai szerint az 1902/3 évben
Irta Miskolczy Mihály III éves. növ. szavalta
toin őt.
[tiszttársával együtt 110 napot töltött külön Baksa Lajos II. éves. növ. 3. »Emlékbeszéd
Bővebb felvilágosítást feleslegesnek tartot
iskolalátogatással
s
ezen
idő
alatt
231
isko-J
boldogult Erzsébet királynéról felolvasta:
tam.
Két órakor megjelent Paul ur, akit mama lát s ezek közül 221 elemi, 9 polgári és behér Sándor IV éves növ. 4. «A temetés
és keresztmama a szalonban fogadtak. Addig vá felsőnépiskolát. IN kisdedovodát és gyermek- után* irta Dömötör Bál, szavalta Maltos
rattam őket csak, amig egy rózsaszínű kötényt a menedékházat, 1 iparos, 2 kereskedő tanoncz
Mariette garderobbjából felkötöttem. Akkor aztán iskolát látogattak meg ; ezen iskola látoga-1 Béla III éves. növ. 5 »Szózat énekeite az
nesztelenül beléptem és mosolyogva álltam az tások alkalmából az oktatást ЗОН tanterem hiúsági énekkar.
ifjú elé :
— Hivatalos vizsgálat. Huszár János
— Minthogy önnek nem tetszik a Mariette ben 374 tanítóval figyelték meg.
vallás és közoktatásügyi miniszteri szám
A
stridói
és
Csáktornyái
állami
iskola
i
név, uram, tudatom önnel, hogy rendesen Genevevőségi ellenőr hivatalos kőrútjában e hó
víéve a nevem I
1903. évi számadása megvizsgálás végeit D) és 17-én Csáktornyán az áll. tanítókép
(Vége).
kiadatik.
ző-intézetben megvizsgálta az intézel anyagi
Márkus Lajos bellalinczi tanító nyugdi- ügyeinek a vezetéséi. A vizsgálat megejtése
Ilyen viszonyok és trágyaszerek mellett ter 1terméshozamát és jóminőségéi fokozza, ha
melve, terméseredményük a legvérmesebb nem a következő kalászosok terméshozamára
reményeket is kielégíti s nem csak tömegre, is jó hatást fog gyakorolni. Az őszi keverék
hanem minőségre is kiváló terméseket szol korai zöldtakarmányt szolgáltat, mert már
április végén kaszálható s korán, virágzás
gáltat.
előtt vagy a virágzás elején használva ked
vező időjárás esetén julius hóban még egy
Néhány szó :iz őszi keverék
második kaszálást is ad.

után a számvevőségi ellenőr ugyaz intézet; rona kölcsönt vett fel a vasúton s igy 100
igazgatóságának, mint a számadást vezető' koronával terhelten küldette el a hinta föl értékben elvittek. E följelentés alapján a
bennlakó h. gyakorló iskolai tanítónak elis szerelést. A 100 koronát azonban nem ad csendőrség meginditotta a nyomozást s hely
merését fejezte ki a számadási könyvek s ta át gazdájának, hanem avval megugrott, s színi szemlét tartott, mikor is se a bolt aj
tón, se az ablakon nem talált semmi féle
leltárak helyes és pontos vezetéséért.
most keresik az élelmes szolgát.
olyan nyomot, mi a boltba való erőszakos
— Kaszinóavatás. A Csáktornyái ke
— Perlakon a Dráva elleni védekezést behatolásra engedne következtetni. így az a
reskedelmi kaszinó f. hó 15-én tartotta dí
rendelte
el a földmivelésügyi minisztérium gyanú merült fel, hogy a tulajdonos maga
szes uj épületének igen sikerült hangver
a község kérelmére. Az eszéki folyammér rejtette el az eltűnt holmikat s a lopást
sennyel és tánczvigalommal egybekötött nöki hivatal által készített terv szerint a csak színlelte azért, hogy a hitelezőit meg
felavatási ünnepélyét. A megjelenteket Dr.
védekezés az állam költségére héttőn már károsítsa. A vizsgálat fogja kideríteni, mi
Viola Vilmos választmányi tag, a mulatság, meg is kezdődik. A munkát Maulbeck Hin- igaz a föltevésből s tényleg valóságos betö
valamint a kaszinó ügyének lelkes pártfo kó eszéki lolyammérnők fogja vezetni. réses lopás követtetel! cl.
— Rákóczi-album lesz az Egyetértés újévi
gója, lendületes szép szavakkal üdvözölte és Perlak községe önszántából s teljes kész
kérte őket a pompás helyiség minél gyako séggel ajánlotta meg a védekezéshez szük ajándéka előfizetői számára, a Kurucz idők em
lékét fölidézni nagyon időszerű most és ebben a
ribb látogatására. Utána Wollák Erzsi séges fasinát.
tudatban kedveskedik előfizetőinek az ország leg
kisasszony kitűnő zongorajátékával szóra
nagyobb és legfüggetlenebb lapja, az Egyetértés
— A gyermek legjob b erősítő- és tápszeré éppen Rákóczi-albummal, amely Írásban és kép
koztatta a jelenlevőket, melyért gyönyörű
ül
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ben hü tükre és krónikája lesz a kétszázados nagy
csokorral lepték meg a műkedvelőt. A mű
könnyen em észthető, tápereje nagy, rossz szaga magyar szabadságharcznak. írják legkiválóbb Író
sor 3-ik pontja Dr. Kovács Lipót talpraesett és ize nincs* m ié rt fe ln ő tte k, v a la m in t gyerm ekek ink
s képekkel díszítik a legnevesebb és legjobb
humoros felolvasása volt, mely az egybe szívesen veszik be. Ü vegenként 2 k o ro n á é rt ka pható művészek. Nagy szép irodalmi része is lesz az
gyűlteket állandó derültségben tartotta. Több a gyógyszertárakban.
érdekes albumnak, amelyet minden külön illeték,
vagy postai dij nélkül megkap az Egyetértés min
ször megújuló éljenzés és tapsvihar jutal
— Feloldott sertészárlatok Bottomya den uj előfizetője is Az előfizetési pénzeket legmazta a felolvasót. Végül következett Weisz és Kristóffal vh községekben a sertés vész
czélszerübb
postautalványon beküldeni a kiadóhi
Viktornak, a kaszinó előbbi estélyein már megszűnvén, nevezett községek sertészárlata vatalnak (Varmegye-uteza
11 ). Előfizetési árak:
többször szerepelt »fehér czigánynak« Sár-1 feloldatott. Ez idő szerint tehát az egész Csák fél esztendőre 10 frt. negyedévre 5 frt. egy hó
közi bandája kísérete mellett nagyszerűen tornyái járás sertésvészmentes s igy az e- napra 1 frt. ЯО kr. Lelkészek, papok, tisztviselők,
előadott hegedüjátéka. Ezen számnál is alig; gész járás területén állíthatók ki sertésjár- tanárok, tanítók, magyar katonatisztek kedvezmé
nyes áron kapják : félévre 7 frlért. regyedévre 3
győztek a tetszésnyilvánúlásnak eléggé ki lati levelek
frt. 50 krért., egy hónapra 1 frt 20 krért.
fejezést adni. Hangverseny után az ifjúság
— Lólopás. Francsics Bálint muraszent— Az 1903 évi III -ad korosztályú had
tánczra perdült; a társaság többi része pe
kereszti lakostól, a zárt islállöjából folyó hó
dig a melléktermekben díszesen felteritett kötelesek nÖSÜlése tárgyában folyó hó H-án 8 és 9-ike közötti éjjel eddig ismeretlen
asztalhoz ültek. Vacsora közben több pohár egy rendeletet adott ki, melyet közérdekű tettesek egy 11 éves sötét pej szőrű kanca
köszöntő hangzott el. Dr Viola Vilmos a voltával fogva egész terjedelmében itt kö lovat elloptak.
választmány nívében Wollák Rezsőt az épü zöljük: »Több oldalról felmerült kételyek
— A posta- és távirda igazgatóság a kö
let tulajdonosát és annak családját éltette, folytán úgy a házasságkötésnél közreműköd vetkezőre hívja fel a közönség figyelmét. A tatai
kinek páratlan bőkezűsége és ügyszeretete ni jogosult polgári tisztviselők, mint az ér úgyszintén a soproni m. kir. posta hivatal múlt
hozta létre ezen impozáns és a vidéken a dekeltek tájékoztatása végett a honvédelmi hó ЗО-án, illetve f. hó 4-én egy-egy postautalvány
foglalt be, melyekre nézve a vizsgálat
maga nemében egyedül álló kaszinóhelyisé miniszter úrral egyetértőleg kijelentem, hogy hamisítványt
azt derítette ki, hogy azokat mindkét helyen egy
gei. Wollák Rezső a választmányt köszön az 1880. évbeli születésű azon hadkötelesek, uiiasan öltözött 30 év körüli barnás szőke bajutötte fel. Neumann Róbert titkár a szerep kik állítási kötelezettségüknek a folyó évben szu, barna loden ruházatú és kalapos egyén kö
lőknek köszönte szives közreműködésüket. a III. korosztályban a sorozóbizoftság előtt vetett el akképen visszaélési, hogy a lefoglalást
Az estély, melyen a tagok, azok családja a fennálló helyzet miatt eleget nem tehet megelőző napon az estéli órákban egy kereskedő
nél megjelent s ott azon czimen, hogy a postavalamint számos vidéki vendég résztvetl, ki tek, tekintet nélkül arra, hogy a katonai ha és
távirda hivatal már be van zárva, az utalvá
tűnő hangulatban n késő reggeli órákban tóságnál besoroztatás végett önként jelent nyon kitett összegre illetve annak egy részére
ért véget Megjegyezzük, hogy városunknak keztek, a véderőről szóló 1889. évi VI t- pedig az ugyanazon kereskedőnél leendő bevásár
díszére szolgáló épületet Böhm Henrik bu cz. 50 §-a értelmében mindaddig, inig a lás czéljából sürgősen szüksége van, kérte, hogy
dapesti mérnök tervezte és Morandini Ro harmad korosztályból ki nem lépnek, vagyis az összeg neki részben készpénzben kifizettessék,
részben pedig áruval egyenlitessék ki. A kérelmet
mán építette.
folyó évi december hó 31-éig kivételes nő- az érdekelt kereskedők mindkét helyen teljesítet
— A Csáktornyái »Kisdedóvó Egyesü sülési engedély nélkül házasságot nem köt ték s miután az utalványok hamisítványnak bizo
nyultak, az egyik kereskedő 35 korval, a másik
let« f hó 15-én tartotta meg ez idei köz hetnek«.
pedig 24 korval károsodott. A személyleirás egy
gyűlését Alszeghy Alajos elnöklete alatt. Az
— Klein és Schwarcz hazánk egyik leg formasága, valamint azután ítélve, hogy mindkét
elnök megnyitó beszédében köszönettel em nagyobb férfi - fiu-és gyermek-ruha áruháza az utalvány a hamisításnak ugyanoly jeleivel bir
lékezett meg ama Csáktornyái urhölgyek- »angol király»-hoz, Budapest IV., Károly-körut (aránytalan nagy kerületi bélyegző, kézi rajzai ké
ről, kik az ügy iránti meleg érdeklődésük 16 a fősulvt nemcsak a jeles minőségű szövetek szített hely és kelti bélyegző, mindkét utalványon
ből folyölag a kisdedóvót több Ízben meg feldolgozására helyezi, hanem elegáns, figyelmes a felvevő alkalmazott nevének azonossága stb.)
kitűnő munkáért, valamint mindenegyes ruha határozottan az tételezhető fel, hogy mindkét vissza
látogatták. A közgyűlés örömmel vett er és
darab tartósságáért kezességet vállal. Az által, élés ugyanazon egyén által követtetett el.
ről tudomást, s az illető hölgyeknek köszö hogy a ezég az összes bel- és külföldi gyártele
— Épület fa lopás Hinath János IV
netét nyilvánította s felkérte őket a látoga peken a legnagyobb árukészletek vevője, nemkü hegykerületi lakostól a stridói határben le
tások folytatására. — Miután az egyesület lönben munkabeosztásának czélszerü berendezései vő telkéről, hol a következő tavaszon épít
eddigi ügybuzgó titkárja — Brauner Lajos folytán a t. vevőinek, az áruk olcsósága tekinte kezni akart, a már teljesen elkészített épü
is oly előnyöket biztosit, melyeket más ezég
állásáról betegsége miatt lemondott, az tében
nem adhat. Képes árjegyzéket ingy en küldi e szo let fából Jug Mari szomszégja lassankint
egyesület neki jegyzőkönyvi köszönetét fe lid áruház mindenkinek.
300 korona értéküt ellopott.
jezte ki s helyébe Bencsák Richárdot vá
— Orvosi körökben már rég ismert
I
—
Tífusz
Zalaujváron
A
múlt
héten
lasztotta meg titkárnak. Az 1903—904-ik
tény, hogy a Ferencz József keserüviz
tanévre szóló költségvetést Pólyák Mátyás IZalaujváron kél családnál három egyén be valamennyi hashajtó vizet, tartós hashajtó
pénztáros terjesztette elő. Az előrelátható tegedett meg a hasihagymár tünetei között.; hatása és említésre méltó kellemes izénél
hiány fedezése végett az egyesület H00 ko A betegségek lefolyása eddig szerencsére sze-! fogva, már kis adagban is tetemesen felül
Ilidebb természetűnek mutatkozik, mindazon-;
rona államsegélyért folyamodik.
által a szükséges óvó és védő intézkedése múlja. Kérjünk hatáJozottan Ferencz József
— Eljegyzés. Stern Miksa stridói ke ket megtették a betegség tovaterjedésének a keserűvizet.
reskedő folyó hó 17-én eljegyezte Kell Jakab meggátlása érdekében Itt említjük meg, hogy
zágrábi nagykereskedő kedves unokáját Ir i Drávaszentmihályon és Beliczán is történt
Felelős szerkesztő:
ma kisaszonyt,
egy-egy tifuszos megbetegedése.
H A R G I T A I JÓZSEF.
— Az élelmes szolga Horváth József
— Betörés Beliczán. Folyó hó 10-én
pápai lakos, hajóhintás. mikor Csáktornyáról
Kiadó és laptulajdonos:
eltávozott, Hörer Károly szolgáját bízta meg Muhvics Antal beliczai lakos, kereskedő paFISCH EL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
avval, hogy a hajóhinta fölszerelést a vasú 'naszt emelt, hogy e hó 9-én este 8 és 10
ton Zalaegerszég felé adja lel. A szolga a óra között a Beliczán levő boltját előtte is
megbízatást hűségesen teljesítette, sőt még meretlen egyének feltörték s onnan különtöbbet is tett, mert a feladottakra 100 ko jböző ruhaszöveteket mintegy 700 korona
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»Cakovaőke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i L d.
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Im sa lem ° 8nJa
tojest hrani|sigur»j da su i njega doli ztirali iz drevah
ognja domoljubnosti svaki vu svojem srdcu da si netrga opravu. Oh. mi srno ne znatiako óassveti spomenku naáih velikih Iju- zehn na to, bantuvalo bi Io njegov sporne
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Po cflim Zivlenju svojim ,e proli d o - !dih’ k.oji “ *? ,1u,ik1
° boril' vu proílih vr*“ ,,ek- mi ">е*я sa™ ° za '»udroga
stare,
™ ceiim zivienju svojirr je pr
c
menah za slobodu domovme.
poznamo, koj se brini, da óim sretniiom
vek bil. Za dikom I glasov,tostjom mgdar
Дко
,0 MagjarAi narod mora svetiti cin, domovinu magjarsku.
'
mje hlepel. za proíla sjajnost mse ,e trsil..
predjov. , in
je ;
| ,t ák F e r e n c ." ja v ,,о zivlenje se onda
paa evő, .pák ga za »Mudraca domovme, , potrebno. da pazimo „ a llasc juSe. da nam zapoClne, kad ga je {(ra| Antal na „ S
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20Vepo célim Z.vlenm svoiim se le za ieпе2ако'п1" а ruka »eodlrgna od nas isebe vu poZonsku dijelu poslal. Deák Ani
r u T a v en u
0J .
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Pak nam bezm|erno vugodno dene jeden I tat je Zalavármeg|ije ablegat bil na 182*>
den ci 1j bont, domovina mii je bila najpr- tu]riW niir_ rini
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44 он na in - 0—
veáa ored svem drugim trsil se ie da niu ítakov narodm sV(Uk' koj ,liasJotNrdl u
1830 i 1832. tjeim dijeti (orsaóko spravliSte),
.
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r ru,c/a na
nigdar nije zahtéval niti niie primel
! blobodna naéa domoxina.
mesto sebe poslal Deák Ferenez je onda i
g Bori se ie „roíi m im koii su nas zaЬ ’° " a"' mu' rog rau*a Ueak Ь 'ге"- »«
Ijetnoj dijeli bil ablegal
praviti hotel, borii se je za uaáe juSe veC I PZa' 0tl kralJa (l° Z!td,|j‘‘K poljodelavca sv a-,
Vu to vreme su s napravil, oni gla-
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kraj sirám Kossuth» i Széchenyia i potlam,
kad su po 18-49-ih italost,li dogodjajil. luZna vremena doäla „a „aSu domovinu, on
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mje prestal posluvati. veó je brand na§e
pravo pismeno i óinom. Odrekel se je svega
zemaljskoga dotra. jedino domovini je posvelil svoje, — nam tuliko vrédno, — ZivJjenje
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* Pomuj u
как svigdar. lak i vezda se to vu Beak berencza zahv;i,,n mu kralJ >
Cu na vlad. stojeóim
nije dopalo .la b.
Varaél*
"bsluZil. su spomenek, magjari svoje juáe tak nazad dobd. рак
Jednake, odprte duäe őlovek je bil Так Peak berencza, a skoro najlepse je obslu-jzato su sa svakorn silóm se trsdi da provu govorih, как vu őinih nvek je pravieu Äila njegova rodjena — varmegjija: Zala- tivnu stranjsku potereju osobdo pák one
iskal, svakomu je istinu povedal íz mislili, varmegjija. Deák
|e dakle — пай do-1 koji su glavm bill vu braneniu magjarskih
svojih, koje si je napred poslavil, pustil morodec, naáe varmegjije sin, mi moremu , juíov. Osobito Deák Ferenez mim ie Dil na
nije. Prosti je ostal za navek u Zivlenju, gizdavi biti sa njim! Oh, da
bi svi sitii ne|pUlu. pak zato sa velikom mitom sU ga
prosti magjarski plemenitaí. ali műdre glave,samo ove varmegjije. nego
i eele donm-11 nadvladali. lak da na sledeói
1 S 43 ',elá
őlovek, kojega je Svemoguói vu takvom vre- vine verni postali к reójam
i óinom Deák diJ(.t, Deák veó mje bil ihlegal
menu dal Magjarskoj domovini, kada je Ferencza!
Ali I8 l7 -g„ Ijela opet tam vidmm Deravno velika potreba bila za njega. da
jak Ferencza ............ ..
dijeli kaki, ableobran, juS , prave Magjarskoga naroda
l.)ela 180H-ga oklobra
17-ga se je ro- ga(a.Opel se potno bordi
za nase nravo’
Praviínoat je ljubil Pak to je ízkazal d.l Beák Feren c vu Sdjldru
„bem, Zala ,)„da je vei Kossuth Sehéchénvi ‘ ve lik .W
■ onda, kada je sa kraljom se pogajal. X,- varmegye. Njegov,, „arodjenje je vu grob | vek bil.ali poleg „,,h ,e ..
............ . kői ie
kaj viSe mje zahtéval po pobdku Auslrie | stiralo jóé miadu 32 Ijela staru mu mater s;i svoiim rnirmni
„ l , , ^ i ц' k ,hJ
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lem veliku sveóanosl drZi,
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jer vu onom vremenu ,e v l .J .r p n.ilj-n | u-k.j г п а т - . .l i ,'b v .k M M « r i . „ m .- I .I - v ie lr.il
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bil na to, da se sa magjari pomiri, jer sa varmegjiji - piSeju, da je vei,ke glave ja - ' prenesti. Sa svojun, „avuk, je vu о „ „ vnIfim s, potvrd, I oseguri svoj trónus.
AI, ko Cvrsto i zdravo de.e bil Jer mu je mali i menu vnogo bili vreden Beak
8 8 a s,Deák mje n,t, — sada kad je vladara vu vumrla, su n,u rlojku pogodili. Jedna zdra- je „a ineenv im á k ,„,si é.,
,
n
sili videl, niti sada nije vise
zahtéval, как Va „dada *cna Borda zvana, zn.ed kmetov „isler,,,,,,, kojemu je Deák t a k Ä T h í
pnje, gda su mu joS svako
zahtévanje od- Ueákovd,. ona ga je gojda.
o„ je bil minisler ,ra icah
hildi. Ako b, zahtéval. b, sigurno bil dobd,
Ali nit, Beákov olec nije dugó sível
Za lem su
■ „
..
ali njegova praviCnost— ljubiva i odprta duStareSi Beák Ferenez
ie 74 I i
i
" „ ka 're,nem, doSI., na
,
,
Г ,
... J ,-.
1
oidiisi 1,1 ,,K e, reuez J( z.t i- Ijela i „aSu domovinu Веско kainsr.li se ie kre
Sa mu to mje dopustila On je prav, ma- lri meSece po smrti svoje Zene 1808-janu- vo idlo к........ . ,n ' , , i
,
gjar bil, koj je lojaliten, tojest ako koga vu ara 25-ga vumrl Koma, je-hi Ije........ slar vah I w ,
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rencza.
naSim pofiam glasov,.,,,, Deaku rodil
Oh, magjar se nespozabi íz svojih. Je- za malo vreme po porodjenju je vumrl
ЗийН m \tn , ,.
cas lraJala' J
dino stoji táj narod med drugimi narodi
Od mladosti Deák Ferencza malo zna- dam n im . Tb sa sl,Mom vo-sküm ‘ Iю ,)ГР‘
Europe. Vnogo i vnogo je trpel vu proSliti mo. More biti, da )<* on ravno lak ncmiren «1<»й1а in n
j U SU ^a*oslna vreme,,a
vrémenah, pak nije őudo da se spomene izideóarec bil. как su i drugi takovi. morc
У*
domov‘nuonih, koji su branili njegove juSe, spomene biti da je i on ravno tak plice spHaval 1/ Mmi trsU ° . , 0sl,la vreínena su do*,a na
se iz svojih inartiiov, koji su prognani 1 gnjezde - veti Mikszáth vu jnhioj kras- kóiie 7-i|l*r ^ п ь US° SU ,,am 9Ve z<>li' U
uniSteni bili za domovinu
, nőj átivi, gde se iz Deáka spomene — 1 l -.l 1 ' * ' ! ak z;,s,l4 ,;di sa Magjarskom
Kak da mgdar slobodni orsag nebi bil, nig-
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dar svoje zakone imel. Najbolée sine su
Poljeg njegove sloge tojest pogodbe,
pod galge ili pred puéku postavili i osmr- jednaki je jué med Austriom i med Mag- Zila jeden obed, na kojem bude ona prosta
tili. a druge pak vu tamnice. Vnogi su vu jarskom. Njegova pogodba je, gledajuC na gnzdarica, kralj prosti gazda, а к tomu
druge orsage otiéli, da tarn iéCeju obrambu. ona vrernena. praviCna bila i vremenom se gost: — Deák Ferencz. Pak je i napisala
svojom rukom list magjarski koj sledeCe
IMed njimi je bil i Kossuth.
je dala uzvráavati. Temelj na kojega je zi- glasi:
Pak vu téh Zalostnih vremenah, gdo dati brio moCi. Kuliko su zidali na laj te— »Vu Budimu, 1869-ga apr 14-ga.
je bil angel Cu var. gdo je pazil na naée melj, to bude povest sve zapisala.
Akoprem mi je tak naznaCeno, da Vi neprijuée. podigel reC proli nezakonitosti!? Gdo
Tuliko je dobra vCinil taj Clovek kra mete radi poziv na obed, ipák mi dajte se
bi bil drugi, как Deák Ferencz! On je mir- lju i narodu, pak jeli je gda kakui nagra- utati, da sadanjom prilikom bude razlika
по Cekal. Cekal je vreme. jer znal je da du dobil za Io? Kad je po okorunenju kralj pred Várni, Vaáa poétuvateljica: Elisabelha.»
mora dojti Cas, kada on *vojo reC opet po- predstavil Andrássy-u ondaénjemu tojest po I Deák bil je pri obedu.
digne za naée prave. Mirno je sprovadjal 1867-im prvomu ministerprezidentu, dá bi i
vreme vu Kehida zvanim imanju i vnogo- Deáka moral nagraditi, ov mu je odgoTo vám je Deák. Prosti Clovek je bil
krat pri rodbini vu Puszta—Szent—László voril
оbei ni.
— VeliCansIvo. Vi ste segurno jaki i vu celim Zivljenju, velikoga su ga njegovi
Pak su i doéla vrernena, koja su vno- bogai vladar sveta, ali Deák Ferenczu niti Ciui napravili. Prilikom smrti mu je i sama kraljica pri ráki kleCala i celi narod
ge nevolje donesla na Austriu. Uoálo je vi nemorete dali nikaj!
18ő9-lo Ijelo, kada su tatjain pri Soll'erino
I Deák je onaj prosti clovek ostal, как je Zalostil, a sada mu opet céli naiod obnadvladali austri|sku vojsku. Sa lem je Au- prije. Za duZnost svoju prama Domovini i sluZuje stoletni rodjen dan. Koj javno, a
strija zgubila sve taljanske imetke pak i narodu je drZal ono, kaj je vCinil. Ali niti nekoj vu srdcu se spomene iz njega i vno
Veneciu.
vezda nije prestal posluvati. Sa pazljivost- gi su, koji si zdehneju:
Oh, Deák! dojti düh tvoj!
PoCeli su se sada iz BeCa priblizavati jorn je pralil politiku i ako|se njemu kaj
L. R. J
к rnagjarom. Ali nisu dali tuliko, s kulikim nije dopalo, taki je proli tomu bil.
bi mi zadovoljni bili. Pak zato je Deák re
Vnogi Ziviju jóé, koji se seCaju na stakel »Cekajmo,* i Cekali stno duZe.
roga gospona, kad se je vu peétanskim
Kaj je novoga ?
Od ovoga vrernena. lojest od 18ő9ga >Városliget* zvanim promenadu éaljil sa
je Deák vu Budapesti »tanúval, najprije tői decom, i more biti, da njili vnogo je, koji
Dr. H l a s a l c s G yu la.
Ijet vu »Englezkoj oélariji.» Tu je bda su od njega dobi Ii »seksare» ili drugu
Vlassics Gyula bivéi minister, kotara
gnjezda ondaánjih politikuéov, koji su doáli kakvu nagradu. Jer stari gospon je jako Ijunaéega orsaCki zastupnik, tekuCeg meseca 9.
к Deáku. da se sa njirn dogovoriju zvrhu bil decu.
buduCeg posla.
Ali i med svojimi prijatelji je bil ob- dneva za dugée vreme preko BeCa vu laliSloZni su bili svi, pak zalo je zabadav Ijubljen Covek. Akoprem, gda nije dobre anski orsag je odputoval. Naá ablegat vu
zvala beCka vlada vu BeC na spravljiáte, volje bil. je grubo postnpal s njimi, ali kad Bunu. Florenzu i vu Napolju bude se dugnisu isi;, jer nisu prepozuali BeCa za glavu je dobre volje bil, onda se je navek éaljil. áe vreme zadrZaval. i vu Sicilíu bude taMagjarske, koja svo|e zakone ima, i poleg Vnogo i vnogo éalah je ostalo med pukom k *j iéel.
od njega. koje sale razéirjeno poznaju.
ovih je treba. da se i ravna.
Z n n t u c n j e p r i h / i i a v a u j a xin te.
Mudrost njegovu mu vnogi govori. ali
18bl-ga su se opet pribliZavati poceli
Da jesmo veC blizu zime, sva zname*
iz BeCa к rnagjarom. Orsacko spravljiáte su i vnogo malih prireCkah svedoCi. Pozualo
nja
nam
óva pokaZuju. Ljudi se trsiju vu
je.
kad
su
18(Hi.
prusi
na
vladali
Auslrijsku
skup pozvali, all su opet zahtevali da magjari vu beCki »Keichsrat» idejű na sprav- vojsku. onda je vu BeCu Deák pitani bil, j red postaviti svoje peCi i priskrbeti za kuIjiSle, zvun toga naSe prave su nam dali né jeli bi vu Magjarskoj moCi bilo | á jeden- rilo drva, gde jóé najmre takovih néma.
hoteli, na kaj je magjarsko spraviSCe pri- Ikrat novaciju. tojest ételingu napravili? De Cark látván rétháti (étrukovskomu) stanovniku za dojduCu zirnu je takaj falila peC i
milo Deákov napis к kralju. Jer pak su vu ák je mudro sledeCe odgovoril:
Magjarske majke saino jedenkral ovu si je tak nakanil ,da mu najleZe i najlém stojeCa zahtevanja vu BeCu ne hoteli
faleée dojde priskrbeti, da tekuCeg meseca
pripoznati je kralj spraviSCe zaprl, bez loga rodiju vu jednim Ijetu!
4. dneva od élrukovskoga bírkaéa Zeteznu
A
kad
bi
ga
prisiljen
kralj
bil
pozval
da bi kakove svrhe bilo.
peC s rori skupa bez svakoga pitanja, dók
Ali Deák je niti vezda ne zgubil vo- da slogu napraviju, Deák je ovoinu bil njega pri domu bilo nije, odnesel je sobum
Iju Opet je rekel »Cekajmo», jer je znal, rekel:
— VeliCansIvo, sa vu sili Covekom se iz njegovoga stana.
da mora dojti vreme, kője potere i zadnju
oholost I gizdost vu BeCu. Ali med lem nepogajam. Sklopite Vi mir prije sa Vaéim
O genJ.
nije pocival Deák! Pisai je vnogo i vnogo nepriateljom i onda vu miru dajte, kaj mo
TekuCeg meseca 7. dneva poslje podsa njegovim lepim jezikom i pod jednim réié dali!
ne ob pol Cetrtoj vuii vu Gáborvölgyu zvaOh! как to nebi dirnulo i lednoga vla nom mestu Jamhrovics Gábora ondeénjega
se je sada pismeno borii za naSe prave
Nije pustil nikaj, zahteval je. da priznaju dara! Pak zato |e i krai| tuliko étuval De stanovnika dvoru stojeCi ékeden se bil zaZgal
Magjarsku. kakti neodvisni slobodni orsag, ák;». da ga je 1874* ga pohodil na njegovim i potakvim je onda ékeden, átala i kolnica,
kojega narod se sarun sa magjarskim za stanu vu »Knglezkoj oéteriji*
koja stanja su pod jednom krovom bila
Deák ferencz je ljubil i prosti narod. naCinjena zgorela jesu. Ogenj je po deci iz
kóin more ravnati.
kad
je
prek
ztl
od
svojega
brata
jóé
za
Pak Deák nije zabadav Cekal, nise je
igranjem' áíbic van zisel. Kvara do 230.
zabadav borii pismeno i reCjom za naSe mlajéa vrernena. vodjenje imetka, vnogokrat korun sudiju.
prave. DoSlo je 186b-lo Ijelo. Prusi su pri je sain iéel med puk, kada su njegovi CiS m rtn o sk a k u n je.
Königgrätzu uniStili auslrijsku vojsku. Sada novniki gormeu brali. Vu takovih prilikah
Klauéh Pavel zvani sabolski detiC je
su iz BeCa se poCeli opet priblizavati к je svigdar kraj hiZiCke Borda Jánoéa iéel,
rnagjarom a osobito к Deáku. Deák je rav- na kojega vrata je napisal öve dve slove: vu veliki strah nagnul vu Liliurn vulici
no vu Pűszta-Szcnt-Laszló-iskim kaStelju bil i »n. d* Pi tali su ga, kaj to znamenuje, i stanujuCe stanovnike öve dane Samo jóé
pri rodbini. Od onud su ga zvali vu BeC. on je odgovoril, da je to »non dal,» tojest dvadeset Cetiri IjetoánjaCki Clovek nekaj se
Pak sada se je azal Deák velikim Clove- »nemora dali, nemora platiti.» To se samo bil po rekel svojom Zénóm i óva svadlivost
kom! Videl je slisku vladarovu, ali on se od sebe razme, da gornicu nemora platiti. na tuliko je uvredila detiCa, da van odbeZt
je vu toj stiski pravim rnagjarom pokazal, pak zakaj j lo vCiml Deák? Za zahvalu na gank, i Mretje kondinacije dőli se hiti s
vu zahtevanji ni|e iSel dalje. как prije. Sa jer ovoga Borda Janoéa mali je gojila Deák kamenom potaracano dvoriáCe. Vu onom
trenutku, kad je stupil na ganjka gatre s
mo tak je bilo moguCe, da se je kralj po- Ferencza kad je mali bil.
Prije как bi na konec doéel svoje étivé velikim glasom zaruCi: Servus Lenke! Stamiril sa narodom i narod s kraljorn i sklojóé vám jen lepi sluCaj povem. VeC sün se novniki, koji su na veliku ovu kriku skup
pila se )e IH()7-ga sloga.
Pa к zato su i zahvalni bili vu BeCu spomenul, da se je kralj brigal, sa Cim bi se bili dobeZali, nisu mislili ovo od njega.
nagradil Deaka, onda je Andrássy rekel:
NesreCm Clovek na smrt s bil zdrobil.
Deák и
, Deák и niti Vaée VeliCansIvo nikaj
Znali su, ak j njega ne, lehko se preX e p r c m l l é j e n tu varuk.
hiti I Iron dinastie, Austria je uniátena, a nemre dali* Ali mlada vladarica, Elisabeta
Filo Antun je svoj zanat imái vu glavkoja
je
onda
luliko
obljubila
magjare
sa navuki Deaka je sve to proélo, on ako
nim gradu Budapeátu. Njegovoga átacuna
je I Domovini priskrbel nazad zakóm* i us- I za koju, sada kad smo nju zgubili i poz- su jako bili pohadjali kupci, nego Filo как
lavu, zvun toga je i polvrdil stalié l l a b s - naino. da nju neinnmo, — tuliko tugujemo guder njemu dobro iála pekarija, podjednom
burZke dinastie, polvrdil je tmnuá vladara. mi, oua si je vu glavu zela, da bude slo-
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je propada). Sve je zapil kaj je priskrbel. tina odredil vu takove afrikanske kotare.
Tolnavarmedjije к Gerjen spadajuCoj
Napoknn pako doáel je ekZekutor, prodali na kojih niti stana imali nisu, koji poslje obóine vinogradu slrahovitu krvoloénost nasu njemu njegovo meátriju i svu pohistvo, toga samo s veiikom nevoljom i trplenjem őinil je Horváth Ferenc zvani slep Clovek.
koju je imal vu svojem stanu i po takvim moguCi bili jesu opet nazad se povrnuti vu
— Horváth, lom и veó tri Ijet, как je
neCinom je Kilo svojum Zenum skupa na svoju domovinu.
oslepel. Od onoga vremena podjednom tini
P r i p e é e n j e n a vlak u.
vulicu dospel. Vu veliku nevolju su prepali.
Velika smutnja pripetila se ove dane potvarja svoju miadu Zenu, da ga vkanjuje
lak da njegova Zena pretrucana bila je vu
i zametava radi njegove slepote i da s dru
sluZbu za deklu stnpiti. Oni gospodari pri na jednim berlin—hamburskim vlaku med gim vu skrovnosti pajdaStvo ima.
kojih je sluZila bila posvedoCile jesu. na putniki. Vu jeden Cisto naphani vagon stupi
Bojazljivosl óva strahovito muéila je
kuliko je globil filo svoju tuvaruéicu. Sko- jeden gospodski Clovek outer, sve okolo
ovog slepog óloveka i Horvath se nato odro svaki dán se na javil kod nje i siro- pogleda, zatim pako zakriCi:
luCi, da vmori svoju Zenu i éetiri Ijet stamaSka Zena mu do zadnjega svojega kraj— Ovdi jesu*
Vu ovim trenutku vagona jedna stran roga svoga maloga sineka, zatim pako i
cara ta dala. Nego ove dane ta dobrota je
prestala. Filonica je pretlrala toga nevala- beZi i prije neg bi mii gdo bil mogel pri- sam sebe skonéa.
— Ovu straSno svoju nakanu ove da
noga Cloveka. MuZ sada nazlob vzeme pra- preCiti, dvakrat jeden za drugim s revolne napokon i zvrSi.
ma njoj. Revolvera si priskerbi i streli na verom streli na par ljudi.
Fred par dnevi Horvath joS vu posZenu, zatim pako sam sebe vu glavu. 2enu
Putniki od velikcga slraha svi su posna sreCu kuglja nije pogodila. Osvetnika kakali gori i toga strahovitoga Cloveka su teli bil leZal, kad svojoj Zeni rekel:
— Hódi podruzgaj mi rnalo mojega
pako vu RokuS Spital odpelali jesu, nego neíkodljivoga vCinili Revolverski taj gospon
ako ozdravi, redarstvo ga bude zadrZalo.
как je onda bil pripovedal, je muZ bil one kriZeca, ar me strahovito boli.
— 2ena bez svaké sumlje tamo ide,
gospe, s kojom je taj bil poskoCil. Med
D ra g я k ra lJ iv e o sia v ä iin a .
dvemi kugljami samo jedna je pogodila da spuni svojega tuvaruSa Zelju. Nega ko
Iz Belgrada javiju: da Draga kraljice toga prevarljivca, koj je na desnoj ruki ra- ma da je tamo doSla, Horvath pograbi Zenu,
od imetka inventara véé sada zakljuCili je nu bil zadobil.
к -sebi stisne i spod blazine vzeme jednoga
su. Ov imetek stoji od jedne hiZe. koje
oStroga noZa, kojega je veC prvlje tarn bil
vrednost petdeset jezer frankov stoji, drago- C e t e r d e s c t I p e t p o n o r e n i k o v p r e - pripravil i od reZe Znjim svoje Zene Sise/ en je.
cjejeni njeni kinCi 190 jezer frankov znanjaka.
Vu Budapesti vu épital 11 nisu veC za
Saju, dionice sto jezer trankov na dalje go— Zatim svojega neduZnoga maloga
tovih penez 219 jezer frankov. Pravdeni dosta mesta imali ponoreniki. Ovo zadnje sineka prime i njega vmori.
stol spoznal je za prava, da kraljiCen ime vreme na tuliko se bil pomnoZil njihov
— Slep Clovek potun toga ide van na
и dvor i poljeg jednoga slamnatoga kupa i
tek jedino njezine sestre brate síiéi, nego broj, da drZava prisiljena bila je nje
ovi ősim toga joS pokradjena dugovanja ta- Baja zvani növi spital preseliti.
na svojim lastovitim Sinjaku zavda slraho
Ovo Zalostno preselenje 1. ovog те- vitu ran и.
kaj potrebuju. Medju pokradjenih dugovanjah do sada samo jedna zlala vura i je- seca v jutro ob osmoj vuri se zvrSavalo.
- Susedi su nekak naSli slepoga Clodan prstan doSel je naprvo, nego zvantoga Sest kol stalo je jedna za drugom vu vsa- veka, koj je joS onda Ziv bil. Familije zaka devet ponorenikov deli su gore. Bilo je pravitelnoga Cloveka su vu szegzardski Spi
joS Vuogo fali.
medju njimi starih, mladih, muZkarcov, Ze- tal odpeljali, gde su njemu njegove straáne
B a n k éra p en ez l.
nah, osebujnih Zalostmh.
rane zvczali.
Schveiger Zigmond inoSa na brzo je
Prvi kojega su bili dole dopeljali. viMoguCe. da Laj strahoviti Clovek vu
dostigla praviCna ruka. Ov decko je od soki sede glave Clovek bil je. Deset célih
Latzko i Popper bankerov kakti od svojih Ijet stanuval je vu spitalu i od ouoga vre- Zivlenju bude ostal.
T o lv a j k od d ra ffu la ra .
gospodarov dvejeztro i dve sto korun vkral mena niti jeden krat nije bil vaui. Kad je
i Znjimi je skocil. Nadkapitanstvo je na na dvor stupil. dőli si bil pokleknul i poVu BudapeStu к jednomu osobito dobrzo bilo zazvedilo, da taj mladi tolvajCek Cel je Boga moliti Zatim poiagano s prig- bro -lojecemu dragularskomu lergovcu Staprama Temeävaru se bil odpravil i po te- njenom glavom koraca prama kólám. S ni- rini dobro opravljena ^ospa stupi ove dane
legramu javi temeSvarskomu redarstvu, da kakvom potajnostjum inti osebujnostjum vu jutro, koja nakanila zlate lance kupiti.
nek ga imaju na skrbi TemeSvarsko redar nise oponaSal. Na tuliko se veC bil umiril Trgovec jeden za drugim postavi pred nju
stvo ga ove dane prijelo bilo Nego sad svojim staliSom, da nikakove premenjbe nad od lepSih-lepSe komádé, nego gospoji se nivre samo Cetiri sto sedemdeset korun na njim nije bilo spazili
|eden ni bil dopal.
éli jesu pri njem. Da iz ostalemi drugimi
- Jako Cudnoga gustuSa imam, véli
Za njim dojduCa biesnica Zenska glava
kaj je vCinil, neóe valuvati.
bila je Mlada i lepa. Zaljubljena bila je vu gospa
Dragularu se jako za Cudnovito Ilin
O k o lo p o l n o ö l
jednoga soldata i od toga je po biesnila
Óva se veC ni oponaSala lakó mirov- ukus videl ove tudje Na skrbi je poCel
Braun Manó iz BudapeSta drvotrgovec
se okoli polnoCi prebudi, kad njegova Zenaj no, как sédi slarac KriCala, javkala i nije imali I spazi. da vu Zep svoj pusti jednoga
zlatoga lanca Odrnah da pozvati redara, koj
od ZaluCne boli jako javCe. Ves prestraSeni hotela na kola iti
Ije gospoju na nadkapitanstvo odpratil. Tarn
— Vubiju me — kriCala.
dade pozvati doktoré kojim nije maloga
Sada veC na tuliko bila oslabila. da je onda valuvala. d i nju za Rikhter Jozetruda bilo zavdalo vu takovoj dobi tamo
dojti. Doktori na brzo bil* jesu uztanovili fcdna dvorjanica Cisto lahko je Znjom la- (ino zoveju. íz pemsk<- zernlje sobarica. Ove
dane doSla jesem vu glavni grad iz Balon
da se Braunica iz Sveinfurt zelenom farborn dala i na kola nju na mestila.
Zatim sledili su ostali drugi. Jeden, JoZefom detiCom iz BeCa, kojega su onda
vu kojoj vnogo arzenika ima nakanila se
otroviti. BuduC od outer vzetoga suprotiv- 'koj je sebe za kralja drZal, na gjegjernost Znjum skupa bili zadrZali Pri ovoj Zeni
vnogo kajkakovoga blaga drago cenjenoga
noga vraCtva se bolje Cutila, su nju na nje- je nagovarjal svoje nevidjene soldate.
Jeden mladi Clovek latinske red je go- naSli jesu, koja sva skradljivostjum bila jesu
zinem stanu ostavili. Da radi Cesa je hotela
skup spravljena.
voril:
vumreli, nije povedala.
— Cicero jesem!
B offu / a olja B r a v ó .
S a h a ra v e s a r a p ro p á n ja ju .
— StraZar ga peljal na kola
LetoSnji
veliki vodostaj Drave naCinil
Lebaudy Jabues Sahare cesar neprilike
Jedna stara seda Zena lihoma po
ima. PariSko drZavno redarstvo je zapoved prsti к jednomu dokloru se do Suta i pita jo veliki kvar pri Preloku Na molbu obéine napravljen |e po kr magjarskom réékodalo van proli njemu, da nek ga primeju njega:
mCrnickorn uredu vu Oséku plan za poravno tak, как kakvoga guder drugoga na
— Ni ste videli mojega sina?
zemlji ZivuCega Cloveka, koj vu suprotivnosj
— SiromaSka nesreCnica kad njoj je pravek i produljenje ondaánje tvrde obale.
dospe proti naredjenomu zakonu. Za ovo jedini sínek bil vumerl. od toga je pono- Pokehdob je visoko magi kralj. ministarstvo
vreme nigdo nezna, gde je sad afrikanski rela. ViSe od pol vure trajalo je ovo Zalost- za poljodelstvo ovo delo odobrilo i cell po
cesar. Segurno, da je veC mogel Cuti van no preseljenje. Zatim odputila se jesu kola trohúi penez za tu svrhu doznaCilo, bude
se vu pondeljek grad úja pod vodjenjem
izdanu zapoved i sad dobro pazi nase, da prama Zeleznici.
nebi vu ruke doSel. Za prijeti njega zato
Ovdi su dőli zdevali nőre, nastanili ovdi veC poznatog inZinira gosp II Maulsu izdale zapoved, ar za ono vreme viSe jesu nje vu vagoné i odpeljali su nesreé- btcKa zapoCela. ObCiua Prolog svojevoljno i
francuskib Cinovnikov odpelal je sobum, nike vu daleku zernlju vu bajaiski Spital, s veiikom pripravnostjom pridonaSa za
koje onda kad su na kopno iliti suho zem- odkud sam Bog zna. jeli se kada povrneju gradnju potrebite faftine.
Iju bili stupili, za Cinovnike je nje bil is- Inazal.

Első kézből; a gyárban vásárol ön olcsón és legjobban

Első m a g y a r h a n g s z e rg y á r
villamos erőre berendezve.

=

S T O W A S S E R ]■=
cs. és kir. udvari hangszergyáros, hangszerszállitó

a Rákóczi javított Tárogató egyedüli feltalálója
Budapest, II. L á nczh id -utcza 5 .

Ajánlja a saját gyárában készült összes
H egedűk, g o r d o n k ik , b ő g ő k, fu v o lá k ,

* T á ro g a tó

r é z -, f a -, fú v ó - éa v o n ó a -h a n g a z e re k e t.
k la rin é to k , tr o m b it á k éa c z im b a lm o k .
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Zenekarok teljes felszerelése

olcsó árban, előnyös fizetési feltételek mellett.

Harmonikák elpusztíthatatlan erős hangokkal.
lauitácnlf specziális kivitelben gyorsan s szakszerűen eszközöltetnek, v o n ő a
U d V IId ó U K re к
ÁR JEGYZÉK

m in d e n

h a n g s z e rr ő l

k ü lö n -k ü lö n

m e g k ü ld e tik

SZÓ I

AL )U G A S T

ültessünk m inden ház m ellé és kertje
inken föld- és ho m o ktalajo n.
Erre azonban nőm minden sznlöfaj alkalmas, (bar
mind kúszó természetű') mert nagyobbrésze ha megnő
is, termést nem hoz, ezért sokan nem értek el ered
ményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat ültettek,
azok bőven ellátják házukat az egész szőlőérés idején
a legkitűnőbb muskatály és más édes szőlőkkel.
A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nincsen
oly ház. melynek fala mellett a legcsekélyebb gon
dozással felnevelhető nem volna, ezenkívül más épü
leteknek, kerteknek, kerítéseknek stb. a legremekebb
dísze, anélkül, hogv legkevesebb helyet is elfoglalna
az egyébre használható részekből. Ez a legháládatosabb gyümölcs, mert minden évben terem
A fajok ismertetésére vonatkozó, színes fénnyomatu
katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik
meg, a ki czimét egy levelezőlapon tudatja.
Cxtm:

W7 2-2»

t r it iu m első siolóolHámtelet Haq»-Kaan.u.p.Sit>el>hid.

hangaze-

a legújabb találmány u hangfokoz«) gerendával, melyért garantiát vállalok
k é re n d ő , m e ly b é rm e n tv e

ennek 1902 évi julius hó lső napjától
járó 5% kamatai és 17 kor. 95 fillér árve
rési kérvénye költség kielégítése végr-tt a
nagykanizsai kir. törvényszék, a perlaki kir.
jbíróság területén fekvő a jencseveczi 207
sztjkvben felvett I 1— 13. 95/2. 60/b. 154/1.
A magyar irodalom főművei.
163/5. 173/2 213/a. 229/1). 253/3 252
274/2. 312/2 321/3 és 328/a lirsz ingat Megjelenik, félévenkinti 5 köte
lanok és a hozzátartozó aránylagos legelső tes sorozatokban, összesen 55
és erdő illetmény 1/8 részben — — —
1176 k. kikiáltáltási árban, mint becsárban kötetben ára 220 korona.

M agyar Kcmtüirilj.

Megrendelhető:

az 1903. évi deczember hó 11-ik napján d. e. 10 órakor

Fischel Fűlőp (Strausz Sándor)

Jurcsevecz község házánál, Dr. Tuboly
Gyula nkanizsai ügyvéd vagy helyettessé
közbenjöttével megtartandó árverésen ela
datni fog.

K e v é s s é h a s z n á lt jó á lla p o t
b an levő

Szalon (bútor) garnitúra
ju t á n y o s á ro n

KönyVHeresHtdfcftctt

Csáktornyán.

M ű v é s zi k iv ite lű

Venni szándékozók figyelmeztetnek,
hogy az árverés megkezdése előtt a lenti
kikiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében
letenni s a vevő a vételárt 3 egyenlő rész
letben lefizetni köteles és végre az árverési
feltételek a hivatalos órák alatt alulirt tkvi
hatóságnál és Perlak község elöljáróságánál
í megtekinthető.
A hírlapi hirdetést elrendeli.
A kir. jbiróság mint tkvi hivatala
Perlak, 1903. augusztus 22.
580

ladó.

képes levelezőlapok
nagy választékban kaphatók

& Fischel Fűlijp (Strausz Sándor) #
könyv- és papirkereskedésében

Csáktornyán.

felvétetnek e lap
kiadóhivatalában.

B ő v e b b e t a k ia d ó h iv a ta l.

Hirdetések

5 CÓ 1 - 1

5562 sz. tkv./1903

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság. mini tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy a muraközi takarék
pénztár r.-t.-nak és csatlakozott társainak
Horváth Tamásné szül. Goszarics Ilona,
palhioveczi lakos elleni vhajtási ügyében
108 kor. töke és járulékai stb kielégítése
végeit a nagykanizsai kir. tvszék s a per
laki kir jbiróság területén fekvő palinoveczi
14. szljkvben felvett 14. hisz. 39. sz. ház
udvar és kerti ingatlanra a Horváth Boldizsár
és neje Bozsics Dorottya javára bekeblezett
szolgalmi jog fentartásával. a vhajt. törv.
156. §-a alapján egészben 1287 kor. kiki
áltási urban mint utóajánlati árban Bozsics
Bálint (nős Blagusz Magdolnával) és Bozsics
Katalin nagykorú hajadon palinoveczi lakosok
utuajánlattevdk kérelme folytán az

Liliom-kenőcs

Pomada od liljana.

- Creme de £y5 -

- (réme de £ys -

G y o rs a n é s b iz to s a n
m űködő,
tis z t a , n e m á r t a lm a s s z e r a s z e p 
lő , a z a r c z t i s z t á t l a n s á g a , p a t 
t a n á s o k , m á j f o l t o k s a t . e lle n .

B rz o i s ig u r n o
d je lu ju c e , c is to
n e s k o d liv o s r e d s t v o p r o ti s ü n c a n i m p je g a m ( S o m m e r s p r o s s e n )
n e c i s t o c i l ic a k a o p r i á c e v o m c r v e n ilu i je t r e n im p j e g a m ( L e b e r 
fle c k e ).

Ára a hozzátartozó szappannal együtt,
ha a pénz előre heküldetik: 2 K. 2 0 f ill
Megrendeléseket elfogad:

községházánál

Zakál

Ciena sa к tomu spadajuCim sapunom
novci naprvo poáalju 2 k o r .

1 ako se

R iedl F e re n c z

20 fillir a .

«Salvator«-hot czimzelt gyógyuzretára

Naruébe prima: Ljokarna k’ Salvator»

Varazsdon.

! F ra n je R ied la V a ra z d in .
957 17—i’U

1903. évi november hó 26-an d e. 10 órakor

Palinovecz

J

Henrik

Csáktornyái és I)r Kemény Fülöp perlaki

ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével meg
tartandó árverésen eladatni fog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
az árverés megkezdése előtt, a fennti kikiál
lási ár 10-ál bánatpénz felében letenni kö
telesek.
Perlakon, 1903. szept. 10

a 72

5272 Ik. 903

Á rverési li irdetménv.
Л porlaki kir. jbiróság. mint tkv hatóság közhírré teszi, hogy Zalamegye összesitetl árvatára képv. Dr Tuboly Gyula me
gyei th. I ügyész nagykanizsai lakosnak.
Jankovics Pál jurcseveczi lakős elleni 'h a j
tási ügyében 188 kor. 67 fill hátralék löké

Irodában, szállítási üzletben vagy

raktárfelügyelői

állást keres
szerény leltételek mellett egy hadmentes, a magyar,
német és horvát nyelvet szóban és írásban teljesen
biró fiatal ember. (Nagyon jól lovagol.)
Czim e lap kiadóhivatalában.
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