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A hit és a hitetlenség.
Ha a világon nem léteznék már oly 

anya, a ki az Istenről mesélne édes gyer
mekének ; ha majd egykor megszűnik min
den iskola és templom, a hol Isten nevét 
hirdetnék : váljon megszünik-e már akkor 
az Istenben való h'le világon ?

Tény az, hogy az Istenben való hil 
sokkal régibb, mint a papok, a kik azt az
után ápolták és terjesztették. Az Istenben 
való hit épp oly kevéssé a papok müve, 
mint a hogyan a jog nem műve a jogá
szoknak s a nyelv  nem alkotása a taná
roknak.

Az emberi lény fejlődési vonalában ke
letkeznie kellett egy egykor a hitnek, és az 
nem támadt művészileg.

Ha a mi szemünk szabadon tekint a 
széles nagy világban, ennek síkjain, magas
latain és völgyein át. akkor a szem mégis 
magával ragadja a mi lelkünket is. És a 
mi lelkűnkhöz szól valami titkos csodálatos 
nyelv ; szól pedig végtelen óhajokról és vá
gyakról ; valami nagy, soha meg nem szűnő 
Hz eret étről.

És a mit itt я lélek hall a világ mély 
alapjaiból, az —  Istennek a n yelve!

Ha pedig azután a szem követi a lel

ket, mely ott isteni nyelvet meghallott: ak
kor már többé nem csak a világot látja, 
hanem fényleni lát|a e világban Isten ké
pét is.

S az ember itt áll —  Istenével szem
közt.

Azért maga a természet homlokán 
hordja a világos Isteneszm ét! s az em
ber kénytelen ezt az eszmét leolvasni 
a term észet homlokáról és nem is cse- 
lekedhetik másképen.

Hogy pedig az ember önmagát a ter
mészetbe igy belegondolt!, mintegy beieköi- 
tötte: ez nem az ő önkéi.yes találmánya, 
hanem erős csalhatlan természeti törvény.

Ezen törvény folytán megtalálja az| 
ember saját jogál. a természetben megtalál ; 
benne — isteni életei, a melyet ö is érez I 
magában.

Mindezeknél fogva az Istenben való hit 
egyúttal alapjoga és term észete az em
bernek.

És ha az emberek egykor az egész vi
lágon abban megállapodnának, hogy az Is
ten nevét többé nem is említik , s hogy 
többé az Istenről soha nem is szólnak sen
kinek: hál még igy is újra magában 
szülné ezen hitet minden gyerm ek  és 
meggyujtaná ezen hitet amaz napsugáron.

a mely után kezecskéi kinyúlna*, hogy azt 
megfoghassa s vele jálszhassék.

S ez a gyermek azt érezné élete teljé
ben, hogy lelke szomjuhozik —  Isten után 
az első Isten  után.

Minden kérdésében, melyet ezen világ
hoz intéz mindig azt az alapkérdést halla
ná meg: mikor jutok én oda, hogy nézhes
sem az Isten képét ? —

* * *
A világtörténelem egyedüli és legmé

lyebb thémája. (a melynek mindenki alá 
van rendelve): a hitetlenségnek s a hit
nek összeütközése

Mindazon korszakok, a melyekben a 
hit uralkodik lényesek szivemelők s gyü
mölcsözők hasznosak a kórtársakra, vala
mint az utókorra nézve is.

Ellenben azon korszakok, melyekben 
nyomorult győzelmet arat, eltűnnek az utó
kor előtt. —

Ez tagadhattad igazság !
Gondolkodjunk kissé erről is.

Cselkó József.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Gyaszhir Vlasits György Festetics 

Jenő gróf ujudvari ispánja rövid szenvedés

T  Á R C Z  A.

Új élet.
Egy napon nagy fájdalom veit erőt a Sze- 

releten. Nem tudott többé uralkodni magán, meg
indultak könnyűi s miként az ár hömpölögtek alá 
hófehér arcáján. Csak sirt, egyre sirt . .

így találta őt midőn belépett hozzá hő ba
rátja a: Kegyelet. Nagy megdöbbenéssel vette ész
re barátján az eddig soha nem tapasztalt válto
zást, egy darabig csak szótlanul állt, de azután 
lelke megindult s majd hogy einem feledkezett 
magáról, hogy neki vigasztalnia kell a jó  barátot. 
Elébe lép hát s résztvevőleg kérdezi tőle:

— Oh ! mond csak, mi bajod van édes Sze
retet ?

— Miéri e könnyár orcáidon ?
— Talán az Irigység és Hálátlanság vetet

lek ellened újra sötét cselszövényt ?
— Köszönöm részvéted — szól a Szeretet 

hát nem tudod-e eddig, hogy az Irigység és
Hálátlanság soha sem bántották, soha sem bánt
ják telkemet, mert az 6 cselszövéseik csak ott 
okozhatnak fájó sebeket, hová az Önösség befér- 
közhet. Én és az Önösség pedig együtt nem le
hetünk, mert mikor az Önösség beférköznék szi
vembe, attól kezdve nevem Szeretet, munkám

többé szeretet munkája nem lenne. Nem ők bánt
ják lelkemet, nem miattok tört ki belőlem a fáj 
dalom árja.

— A halál jutott eszembe.
— Oh í mond csak, nem bánthat-e annak 

gondolata, hogy az ő gazdasága által én leszek 
szegényebb, hogy azoknak, kik a tőlem nyert erő
vel a legsötétebb elemek harcát is győzelmesen 
vívták át, az ő fegyverei előtt le kell hanyatlaniok.

— Nem borulhat-e az aggasztó bánat barna 
felhője lelkem egére ?

— Nem omolhat-e az emésztő könnyű zá
pora abból ?

— Nem nyomaszthat-e a zordon való, hogy 
hányán, kikben annyira kedvem telik, mert sza
vaimat hiven követték, most ott nyugosznak az ő 
birodalmában, egy-egy szűk hant alatt, melyek 
mindegyikének suját lelkem érzi. S e suj minden 
uj hanttal csak csak növekszik. Nem méltán jaj- 
dulhatok-e lel panaszra ? Méltó-e e végzetért 
küzdeni ?

— Nem ! nem is küzdők tovább . . .
— De hogy megérthesd bánatomat, s meg

győződjél az okról, mely ezen elhatározásra hirt, 
jöjj velem a halál országába. S ha meglátod azt 
a rideg sötét birodalmat, benne a sok felszaporo 
dőlt hantot, melyek leghívebb munkásaimat fede
zik, vájjon nem csüggednél-e el te is; küzdenél-e 
tovább, mikor tudod, hogy ott velük együtt min
den műved e sötét országba vész el ? Hinni fo

god-e, hogy a habozó lélek, midőn köztem és az 
önösség között kell választania engemet fog-e in
kább követni, mikor mindkettőnkre egyenlő sors 
vár ? — E rideg ország . . .

Tudom, hogyha te ezt meglátod, te is 
csak azt tennéd a mit én.

Megilletődve hallgatá a kegyelet e szavakat, 
az ő szemeiből is megeredtek az igaz részvét 
könyüi s nem tudott ellentmondani a szeretet ez 
akaratának. Engedelmeskedik. De az fájt neki, 
hogy a Halál a Szeretet, kit még senki sem tu
dott elcsüggeszteni sem, most bánattól meg törve 
lássa. Azért inig a Szeretet az útra felkészülődik, 
magára hagyá őt, sietve elment a Halál országába 
— a temetőbe, virágokat tett minden sírra, fényt 
gyújtott fel mindegyiken. Úgy gondolkozott, hogy 
a virágok látása, minek a Szeretet mindig örült, 
enyhíteni fogja kissé bánatát, a fény pedig elfog 
venni annak a fájdalomnevelő sötétségéből.

Ezután visszament a szeretethez s együtt 
induIának a szomorú útra.

Midőn kiértek a temetőbe a Szeretet meg
lepődve vette észre a Kegyelet gyengédségét, s a 
bánattal árnyékolt hála pillantásaival veté fel reá 
szemeit. De amint az első sirhoz elérkeztek, nem 
tudta magát visszatartani s ezt kiáltá irtóztató 
fájdalommal kitörve:

— Ez tehát a cél ! ? —
— Ezért van hát tusára, hogy jutalma egy 

hant legyen, emésztő jeléül annak, hogy hiú mun-
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után í. évi január hó 25-én d. u. 5 órakor 
életének 54-ik évében jobhlétre szenderült.

Az elhunyt földi maradványai f. évi ja 
nuár hó 27-én délelőtt 9 órakor ozenteltel- 
tek be Újudvaron a róm. kath. anyaszent- 
egyház szertartása szerint és helyeztettek 
örök nyugalomra a muraszentrnártoni sir- 
kertben. Béke lengjen porai fölött.

—  Állandó választmányi illés A l< ón
álló szabályrendelet értelmében folyó 1904- 
ik évi íebruár hó 8-án tartandó törvényha
tósági bizottsági közgyűlésben telveendő 
ügyek közgyűlési tárgyalásának előkészítése 
végett az állandó választmány ülése folyó 
1904-ik évi január hó 30-án délelőtt 9V* 
órakor a megyeház gyüléstermében

—  A Csáktornyái önk. tűzoltó-egylet 
saját céljai javára 1904-ik évi február hó
1-én a »Zrínyi« szálló nagytermében tánc
vigalmat rendez. Kezdete 8 órakor. Belépő
díj: személyenkint 2 K., családjegy 5. Tűz
oltók egyenruhában beléptidijat nem fizet
nek. Felűlfizetések köszönettel fogadtatnak 
és hirlapilag nyugtáztatnak.

—  Áthelyezések a déli vasútnál. Far
kas György vasúti hivatalnok Csáktornyáról 
Lepsényre, Dráskóczy Sándor Szántódról és 
Földes Miksa Murakirályról Csáktornyára 
helyeztettek ál.

—  Eljegyzés. Gróf István magyar ál- 
lamvasuti kezelő jegyet váltott Petries Ig
nác Csáktornya községi biró kedves leányá
val Mariska kisasszonynyal.

—  Perlak község polgársága 1904 ik 
évi január hó 31-én vasárnap a perlaki ven
déglő nagytermében polgári bált rendez. Be
lépődíj: szem. 1 K. Kezdete 8 órakor

Ismeretlen lövöldöző Babies Báliul gyü
mölcs falusi lakos f. hó 8-án reggel 4 óra 
tájban az úgynevezett barátok erdőjén ha
ladt keresztül, mikor egyik oldalról lövés 
hangzott el s ugyanekkor Babies fájdalmas 
sikoltásban tört ki. — Meglőte valaki: sze
rencsére nem életveszéljesen. Az ismeretlen 
lövöldözőt a csondőrség keresi.

—  Kérelem. A f. hó 23-iki táncvigalom 
alkalmával a ruhatárból egy fekete csipke 
fejkendő, egy fekete rojtos selyemkendövei 
kicseréltetett. Tulajdonosa e lap kiadóhiva
talában átveheti.

—  A muraközi tiszti önsegélyző-szövet
kezet ez évi rendes közgyűlését f. hó 24-én
d. u. 1V, órakor tartotta Csáktornyán Al- 
szeghy Alajos elnöklete alatt, A közgyűlés

ka a mit végzek, (lőre küzdelem, a miéri csatá
zom !

E hangokra felcsillant p|ött*‘ a Hit fényes 
alakja, gyermekével a Rcmén\nyel és megszólítja 
a Szeretetett:

— Uh Szeretet méltó-e hozzád a kifakadás?
— Nagyon jó- tudom bánatod okát. de ez 

nem elegendő ok lelked kitörésére, nemes munkád 
abban hagyására És minél még maróbb fájdal
mat semmi sem okozott, az hogy te pályafutásod 
hiú munkának, dáre küzdelemnek nevezed . . . . 
Mert ha te működni megszűnői, megszűnik min
den szép, nemes ; kihal az édes zengzet, mely 
békességet diktál és törvényt szabott az embe
reknek . . .  Ha ez elmúl, még csak képzelete is 
kővé dermeszt a jövőnek. Nem ! ? Munkálkodjál ! 
Munkád lesz gyógyszere bánatodnak.

— Munkálkodjam — szólt a Szeretet — 
munkálkodjam emésztő bánattal, avval a gyötrő 
tudattal, hogy jutalmul működésemnek e sötét or
szág határt szab ?

— Úgy ! ? Értem mod a Hit.
—  Ennyi küzdelem után most derül ki, hogy 

eddig az Önösség működött a Szeretet köntöse 
alatt. Igen ! Az működött. Tanú rá az emésztő 
bánat és jutalom ürügye.

— Hát nem tanultál-e tőlem szenvedni ! 
Nem elég jutalom-e az én világom ?

— Ki vagy te, hogy szenvedésekről, miket

elé terjesztett és a felügyelő-bizottság által 
felülvizsgált számadások adatai szerint a 
szövetkezet évi forgalma 3099 K. volt s 
nyeresége 148 K. 15 f. tett ki. A közgyűlés 
a felügyelő-bizottság jelentésének meghall
gatása után a pénztárosnak a fölmentvényt 
megadta. A föl ügyelő-bizottságba Brauner 
Lajost, Szilágyi Györgyöt és Thorday Jánost 
rendes s Grau Gézát póttagnak választották 
meg. A szövetkezet ezzel a közgyűléssel mű
ködésének 18-ik évébe lépett.

—  A C8áktornyaí takarékpénztár rész
vénytársaság f. évi február hó 20-án tartja 
XXXII. rendes közgyűlését. A közgyűlés elé 
terjesztendő számadások adatai szerint az 
igazgatóság 237401416 K. évi forgalmat, 
16145870 K. jövedelmet és 4738558 K. 
tiszta nyereményt mutat ki. A nyeremény
ből az 1500 drb. részvény után részvényen 
kint 5°/o kamat s osztalék lejében 22— 22 
K-nát, a többit pedig jótékony és közhasz
nú célokra, a részvénytársaság tisztviselői- 
és szolgájának jutalomul és az alapszabály 
szerinti tartalékalap növelésére javasolja fel
osztani. A közgyűlés igazgatót, aligazgatót,
4 igazgatósági tagot és felügyelő-bizottságot 
is választ.

— Az alsódomborui önk. tűzoltó-egylet
saját pénztára javára folyó évi február hó 
1-én a nagyvendéglőben zártkörű bált ren
dez. Belépti-dij: személjegy 2 K, családj gy
5 K. Felűlfizetések köszönettel fogadtatnak 
és hirlapilag nyugtáztatnak. Tűzoltóegyen
ruhában megjelenők belépti-dijat nem fizet
nek. Kezdete este y 29 órakor.

—  Muraközi takarékpénztár részvény- 
társaság f. évi február hó 27-én délután 3 
órakor tartja XX1I1. rendes közgyűlését. A 
közgyűlés elé terjesztendő számadások ada
tai szerint a takarékpénztárnak 145387826 
K. forgalma. 117983 F3 K. jövedelme s 
2975240 K. tiszta nyeresége volt. A nyere
mény tervezet szerint az igazgatóság a nye
reményt a következőkép javasolja felosztani: 
a 200 drb. részvény ulán darabonkint 6 %  
kamat s osztalék fejében 8 5 — 85 К., a tar
talékalap gyarapítására 7000 K. jótékony és 
közhasznú célokra 780 K.-nát. a többit pe
dig kétes követelések leírására, az igazgató
ság és felügyelő-bizottság javadalmazására 
és tisztviselők jutalmazására fordítani javasol.

—  Meghívó. Dráva vásárhelyen 1904-ik 
évi február hó 13-án (farsang-szombaton) a

nem tudok vonásaidon felfedezni és világodról be
szélsz ?

— A Hit, aki nagy szenvedések árán jöttem 
e világra.

- -  Nézd a keresztet.
— Nem látod e, hogy ott könnyek helyett 

vér csorog alá s jutalom gyanánt tövis korona 
köríti a főt? E vér rnosá le arczairnról a bánat 
vonásait, e korona legfőbb jutalom, mert ez egy 
uj világ — az ige világa — koronájának.

— E szenvedés minő volt a tiedhez képest. 
Éhez hasonló többé nem lehet, mert ebben meg
tört a fullánk, mely miatt le most működni 
nem akarsz.

— Az én fulánkom? . . .
— A halál ?
— Hisz az most is győzedelmeskedik.
— Hát nem tudod-e, hogy a kereset halott

ján is győződéimeskedett, de csak azért, hogy ez 
által a siron túl, uj világban uj élet nyíljék, mely
nek dicsőségéről halandó elme még csak kép
zelődni sem merhet?

— E világot a te számodra nyitottam meg 
ott nem ismerik az Önösséget, nem ismerik a 
halált. Ott örök élet uralkodik.

— Miért tehát a halál ellen zúgolódni? Ez 
csak az Önösség működésének szabhat határt, de 
te túléled.

— Öntsd ki hát könnyűidet, hogy elmos
hassad velük bánatod tömegét, aztán folytasd

szegénysorsu iskolai gyermekek felruházásá
ra 1 K. belépti-dij mellett zártkörű tánces
tély fog rendeztetni. —  Minden fillérért, a 
melyet valaki e nemes célra áldoz, a sors 
mostohaságát érező ártatlan gyermekek ég
be szálló hálaimája lesz érte a köszönet.

—  Beniczkyné Bajza lenke, a jelenlegi író
nők királynőjének nevezhető: mert az 6 szellemi 
termékeit legjobban szeretik, legjobban olvassák. 
Ennek a kiváló írónőre!, egy remek, igen érdek- 
feszitő regénye jelenik most meg a »Képes Csa
ládi Lapokéban, ezen legrégibb, legolvasottabb 
szépirodalmi képes heti lapban. Aki a »Képes 
Családi Lapok<-ra most előfizet, teljesen ingyen 
kapja meg a Karácsonytól mostanig megjelent 
számokat, hogy Beniczkyné remek regényének kez
detét is megkapja. A »Képes Családi Lapok« elő
fizetési ára negyedévre 3 korona. A pénz külden
dő Budapest, VI., Ö-utca 12. a kiadóhivatalba.

—  Csáktornya vidéki takarékpénztár 
részvénytársaság folyó évi február hó 27-én 
délután 2 órakor tartja Vili. rendes köz
gyűlését. A számadások szerint a takarék- 
pénztár évi forgalma 1220353 78 K., jöve
delme 90137 80 K. és tiszta nyeresége 
2383015  K. A nyereményből az 1500 drb. 
részvény után darabonkint 10 K. javasol 
kiosztani az igazgatóság A többi nyeremény
ből 7000 К. a tartalékhoz, jutalomul a tiszt
viselőknek s szolgának 880 K. és közhasznú 
és jótékony célokra 560 К -át ad a takarék- 
pénztár. A közgyűlés 5 igazgatósági tagot 
választ.

—  Öngyilkosság Perlakon. Sostarics 
Viktor 26 éves nőtlen kereskedő f. hó 24- 
én reggel 5 órakor Perlakon halántékon 
lőtte magát s még aznap este 9 órakor meg
halt. Áz öngyilkosnak előbb Alsólendván 
volt önálló üzlete, melyet minden oknélkül 
hagyott oda mintegy 3 hónapja, mely üzle
tet azután a hitelezők adtak el. Az utóbbi 
időben állandóan Perlakon tartózkodott ro
konainál s nap-napután dorbézolt, mig va
gyonának a romladékát is teljesen elpocsé
kolta. Az öngyilkosságot megelőzőleg egész 
éjjel múlatott s illuminált állapotban követte 
el szerencsétlen tettét. Öngyilkosságának oká
ul a vagyoni züllötlséget is emlegetik, bár 
már régebb idő óta beszélt öngyilkossági 
szándékáról, mikor még rendezett vagyoni 
viszonyok között volt.

—  Szerencsétlenség a vasúton. Folyó 
hó 22-én Csáktornyán a délelőtti tehervonat 
összeállítása közben a vonatnál alkalmazott 
Somogyváry István fékező oly szerencsétle-

munkád tovább s ne legyen hely, honnan szived 
jótékony sugarát megvonnád, mert tudd meg, 
hogy a kereset halottja is az egész világért szen
vedett. — Hű gyermekemet a Reményt pedig itt 
hagyom biztatni a kétséges sziveket, hogy téged 
kövessenek s jutalmul világomat nyerjék. Az pedig 
borús napod, küzdelmed nehéz, vigasztaljon téged 
az a tudat, hogy Hit és Remény hű frigyeseid. A 
Szeretet megérti a Hitnek szavát. Nem is tört ki 
kebléből többé a panaszos szó, hanem a Hit és 
Remény segélő karjaira támaszkodva bejárá a 
hantokat.

A Hit szavai eloszlaták emésztő, sötét 
bánatát.

A Kegyelet pedig a Hit szavait a Szeretet 
oldala mellett hallgatta végig, megérté azokból 
kötelességét. Azóta minden évben elvezeti hű 
barátját a Szeretetet, a halottak országba. Meg
virágozva a siiokat, felgyújtja a fényt s e jelre 
megjelenik a Hit is. A Szeretet ölelve fogadja őt, 
megnyitja vele szövetségét s uj erőt nyerve tér 
vissza a síroktól, folytatja nemes munkáját tovább, 
mert hisz csak egy uj életnek küszöbe a sir.



nül esett el a mozgásban levő vonat mel
lett, hogy bal keze a kocsi kerekei alá ke
rült, melyek a kézfőt egészen össze ron
csolták, a karcsontot pedig ketté törték. A 
szerencsétlenül járt alkalmazottat a 11 órai 
személyvonattal beszállították a nagykani
zsai kórházba.

—  Muraszerdehelyi ifjúság 1904-ik évi 
február hó 6-án szombaton a muraszerda
helyi szegény iskolás gyermekek javára Szí
vós Lajos vendéglőjében zártkörű táncmu
latságot rendez. Kezdete este 8 órakor. Be- 
lépli-dij: személyjegy 60 fill, családjegy 1
K. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak.

— Öngyilkossági kísérlet. Folyó hó
25-én reggel 8 órakor lovag Koscsinszky 
József Csáktornyái ulánus hadnagy a Csák
tornyái kaszárnyában forgópisztolylyal mell
be lőtte magát. A golyó szerencsére neme
sebb részeket nem ért, mindössze a tüdőt 
horzsolta egy kissé. A gyorsan hívott orvos 
a golyót eltávolította, a vérzést megszüntette 
s a beteg a viszonyokhoz képest már elég 
jól is érzi magát, s ha csak valami komp
likáció be nem áll, rövid idő múlva teljesen 
felgyógyul. Az öngyilkosság oka ismeretlen.

—  Meghívó. A »Csáktornyái Jótékony- 
célú Keresztény Nőegylet« ma január 31-én 
d. u. 3 órakor tartja ez évi közgyűlését az 
állami elemi iskola tanácskozási termében a 
következő tárgysorozattal: 1.) Elnöki jelen
tés. 2.) Pénztárnoki jelentés. 3 )  A számvizs
gáló-bizottság jelentése. 4.) Titkár választása. 
5.) Egy választmányi tag választása. 6.) Se
gélyezési ügy. 7.) Indítványok. Mivel a köz
gyűlés csakis akkor tartható meg az alap 
szabályok szerint, ha legalább a tagok fele 
jelen van —  az elnökség ez utón is kéii 
az igen tisztelt tagokat, hogy a gyűlésen mi
nél nagyobb számmal szíveskedjenek meg
jelenni.

— A Horgony Pain-Expeller (Richter-féle 
Linimentum Capsici eomp.) igazi népsze ü házi
szerré lett, mely számos családban már több mint 
34 év óta mindig készletben van. Hátfájás, csipö- 
fájdalom, fejfájás, köszvény, csuznál stb.-nél a 
Horgony-Pain Expellerrel való bedörzsölések min
dig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt jár
ványkornál, minó: a kolera és hányóhas-folyás, az 
alteslnek Pain-Expellerrel való bedörzsölése min
dig igen hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő házi
szer jó  eredménynyel használtatott az influenza 
ellen is és 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban a leg
több gyógyszertárban kapható, de bevásárlás al
kalmával mindig határozottan: »Richter-féle Hor
gony-Pain-Expellert« vagy * Richter-féle Horgon y- 
Liriiinent«-et tessék kérni és a »Horgony« véd
jegyre figyelni kell.

—  KÖzgyUlés. A »Csáktornyái Iparos
inak Egyesülete* f. hó 24-én tartotta meg 
első rendes évi közgyűlését. A teljes szám
ban megjelent működő tagok s nagyszámú 
pártolólagok jelenlétében Zrínyi Károly el
nök számolt be az egyesület évi működése 
lelöl. A számvizsgáló-bizottság jelentése alap
ján Brauner Lajos pénztárosnak a fölment- 
vényt megadták. A liszlujilást következőleg 
ejtették meg Alelnöki Kurakai György; jegy
ző: Földvári Nagy Imre; gazdák: Kelemen 
Sándor, Wechlersbach Antal; választmányi 
tagok: Friedländer Adolf, Tomasics Mihály, 
Magyarics István, Tóth József, Horváth Al
bert, Antonovics Antal, Zelics Mesko Bálint; 
póttagok: Filó Ádám, Magyarics József, Mu- 
zsek Márton, Seltner Ferenc. — Elnök in
dítványára a pártoló tagok is lehetnek ren
des látogatói az egyesületnek, de akkor a 
működő tagok tagsági illetékeit fizetik mind
azonáltal szavazati jogot nem gyakorolhat
nák. — Az egyesület egyébiránt lakást vál
toztat s f. hó 31-én a Prsztec-féle házban

avatja fel uj helyiségét. Megemlítjük még, 
hogy az egyesület kebelében énekkar is mű
ködik, melyet Agóts Arzén róm. kath. kán
tor vezet. Az énekkar f. hó 27-én este a- 
dott életjelt először magáról, midőn buzgó 
és szeretett elnökének, Zrínyi Károly tanár
nak a névnapi előestélyen . megjelent s itt 
több darab elénehlése által adtak kifejezést 
elnökük iránt érzett tiszteletüknek As egye
sület jókivánatáit Karakai György alelnök 
tolmácsolta a névnap alkalmából.

— Orvosi körökben már rég ismert 
tény. hogy a Ferenc József keeerűviz vala
mennyi hashajtó vizet, tartós hashajtó ha
tása és említésre méltó kellemes izénél fogva, 
már kis adagban is tetemesen felülmúlja. 
Kérjünk határozottan F e r e n c  J ó z s e f  
keserűvizet.

— Felhívás Mindazok, kik a tűzoltó- 
egylet hétfői láncvigalmára meghívót téve
désből nem kaptak, de arra igényt tartanak, 
szíveskedjenek azt Lukofnák Bertalan, ren
dező-bizottsági titkárnál bejelenteni.

— A Csáktornyái kereskedő ifjak önk. 
egylete folyó hó 23-án este a Zrinyi-szálló 
nagytermében saját alaptőkéjének gyarapí
tására igen szépen sikerült hangversenynyel 
egybekötött tánczestélyt rendezett Sterneck 
Zsigmond gordonkaművész közreműködé
sévei. A műsor első darabját »A hajótörés« 
franczia monológot Vajda Andor ur szavalta 
hatással, mely után Sternek Zsigmond ur 
saját szerzeményű »Magyar Ábrándját ját
szotta gordonkán s zongorán kisérte Kohn 
Ilonka k. a. Úgy ebben a darabban, mint a 
»Cavalleria Rusticaná«-ból és a »La Bella 
Espagnola«-ból előadott darabokban művészi 
kvalitást mutatott be Sternek ur, ki a gor
donkán technikai virtuóz, a mellett, hogy a 
saját kidolgozású »Magyar Ábránd «-ban mint 
zeneszerzőnek a képességei jutottak kifeje
zésre. A közönség minden egyes produkció
ját viharos tetszéssel fogadta Különösen 
zajos hatást keltett a műsor végén köz
kívánatra a saját zongora kísérete mellett 
bemutatott füttyművészete. Bachrach Elemér 
ur Hirschman Teréz k. a. zongorakisérete 
mellett Schubert dallokat énekelt kellemes 
bariton hangon. A közönség ez éneket meg
ismételtette. A Cavalleria Ruszticánából elő
adott részletnél Sterneck Zsigmond ur mel
lett Weisz Viktor ur hegedűn és Weisz Ilonka 
k. a. zongorán játszottak, teljesen összhang
ban a művész gordonka játékával Ezután 
Weisz Ilonka k. a., Mihály Ignácz »Hulló 
csillagok« czimű darabját játszotta el a 
közönség tetszése mellett. A műsor utolsó 
darabjában a »La Bella Espagnola« elő
adásában résztvettek Sternek uron kívül 
hegedűvel Hochsinger Elsa к. a., dr. Kovács 
Lipót és Weisz Viktor. Zongora játékkal 
Hirschmann Terka k. a. A hangverseny 
után táncz következett, mely a késő reggeli 
órákig tartott. Az első négyest mintegy 80 
pár tánczolta. A felülfizetéseket a jövő szám
ban közöljük.

— A Zrínyi emlékmű céljaira folyó hó 
16-án rendezett hangversenynyel összekötött 
táncmulatság alkalmából felülfizellek: Ko
vács János és Ziegler Kálmán 20— 20 К ; 
Pecsornik Ottó 16 K; Krasovec József, Mo- 
randini Bálint 10— 10 K.; Tóth István 11 K. 
08 fill; Neumann Róbert, Wollák Rezső 
6 — H K.; Plichta Béla, Dr. Schwarc Albert, 
Hochsinger Sándor, Pethö Jenő, Dr. Hajós 
Ferenc, Verbancsics Ferenc 5 — 5 K.; Nuzsy 
Mátyás, Kollarics Mihály, Scharmatz József, 
Pálya Mihály, Dr. Hídvégi Miksa, Margitai 
József, Bernyák Károly, Kohn Hermann, 
Fúsz Nándor, Dr. Wolf Béla, Rosenberg Re

zső, Kayser Lajos, Salon Péter, Ujlaky Hírsch- 
ler 4 — 4 K.; Blau Sándor, Cvetkovics Antal, 
Probszt Ferenc, Strausz Sándor, Rorváth 
Antal, Dittrich János, Miraovics Iván, Korn; 
feind Nándor, Larnszak István, 3 — 3 K.- 
Szebényi Lajos, Pólyák Mátyás, Cövek Ist
ván, Molnár Elek, Martonosy Imre, Löven- 
sohn Miksa, Székely Vilmos, Lobi Ernő, Sul- 
leg János, Baranics Andrásné, Láng Teréz, 
Graner Miksa, Dénes Béla, Szilágyi Gyula, 
Márics Viktor, Zrínyi Károly, Csakathurner 
Ármin, Mózes Bernát, Vlasits György, Hirsch- 
manu Henrik, Zakál Henrik, Schwarc Jakab 
rabbi. Bayer Samuel, Zrínyi Viktor, Imrey 
Ferenc, Virlh János, Varga Sándor, Pecek 
Péter, Dr Killian Ferenc, Benedikt Ármin, 
Ugrik András, Dr. Kovács Lipót, Wettendor- 
fer Emma, Baumann Zsigmond, P. K. Péter, 
Fejér Jenő, Hajnal Jándor, Mesterics Aladár,
2 — 2 K.; Hirschmann Adolf, Viasz Nándor, 
Tersztenyák Bódog, Heinrich Oszkár, Schwarc, 
Pollák Gyula, Szilágyi István, Frász Tamás, 
Vargha Volfgang, Heilig József, Blau Benő, 
Altgeyer N., Träger N., Korpits Rezső, Pak- 
sica Flórián, Rosenberg Kálmán, Rosenberg 
Richárd 1— 1 K. és Deutsch Zsigmondné 
50 fillért, mely szives felülfizetésekért fo
gadják az illetők a Zrinyi-emlékmű végre
hajtó-bizottságának őszinte köszönetét.

—  KÖSZÖnetnyib'áiRtáe a Csáktornyái 
Kereskedő Ifjak Onképző-Egyesületének f. 
hó 23-án megtartott hangversenyén szives 
közreműködőknek: Weisz Ilonka, Kohn Ilon
ka, Hirschmann Terka és Hochsinger Elsa 
urhölgyek; továbbá Sterneck Zsigmond és 
Weisz Viklor uraknak a helyütt is őszinte 
köszönetét nyilvánítja az elnökség.

—  Csáktornya város iparosai 1904-ik 
évi február hó 6-án az »Iparosok Otthona« 
alap javára a »Zrínyi« szálló dísztermében 
zártkörű táncvigalmat rendeznek. Belépti-dij: 
személyenkint 1 K., családjegy 2 K. Kezde
te 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fo
gadtatnak és e lapban nyugtáztatnak.

— Tanitóvalasztás. A dráskoveci róm. 
kath. népiskolánál lemondás folytán ürese
désben volt tanítói állásra az ottani iskola
szék Koósz Károly murakirályi okleveles ta
nítót választotta még.

—  Hirtelen halál. Augustin Mihály 
foglalkozásnélküli 45 éves róm. kath. vallású 
hentes legény folyó hó 28-án este */4t0 
órakor a »Szeivert«-féle szálloda kapuja 
előtt hirtelen összeesett s néhány perez alatt 
meghalt. A holt tetemet a temetői hulla
házba szállították, hol másnap délután volt 
az orvosrendöri bonczolás, melynek alapján 
konstatálták, hogy a halál közvetlen oka 
szivszélhűdés volf.

—  A »Zala« nagykanizsai tisztelt lap
társunk újabb időben úgy látszik, a csák- 
lornyai helyi viszonyok felől tájékozatlan 
tudósítónak jelentései alapján több igazsággal 
meg nem egyező hirt közöl Csáktornyáról, 
így csak a legutóbbi január 28-iki számában 
is a tudósitó Czövek István Csáktornyái 
adótárnokot adótisztnek teszi meg; az elhunyt 
s Muraszentmártonban eltemetett Vlapits 
György helyett szerinte Wlassics Gyula halt 
el s Csáktornyán temették el; az öngyilkos- 
sági kísérletet elkövetett uhlánus ^hadnagy 
tette okául meg olyan okokat említ, a melyek
nek még csak valószínűségi a la p ja  sjnes, 
a hadnagy atyja pedig nem a lembergi 
uhlánusoknak ezredese, hanem nyugalmazott 
kapitány. E téves tudósításokat cs^ is  tisz
telt laptársunk iránti figyelemből igazMjtyfc 
helyre.



Broj 5.

Sve poflHjkese tiőué zadriaja 
novinah, naj se poäiljaju na 
iine, Margitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo:

knjiiara F ischel b ilip ova , horvatskom i magjarskom jeziku izlaze6i druítveni, znaetveni i povuóljivi list za púk
kam se predplate í obznane

P0*1̂ 0- Izlazi svaki tjeden  jed en k rat i to : vu svaku nedelju .

XXL teéaj. _____________Csáktornya 1904 januara 31 -ga.
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor. 
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert leta . . 2 kor.

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

Sluftbeni glasnik: »CakovaCke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. d.

G o s p o d a r s t v o .

Delajm o kom posta.
Kompost je jeden izmed najviée vred- 

nih gnojov, koj je pun jako hranljivih ma- 
terialov, i tak delovanje njegovo je izvr- 
stno. Ci je ravno tak dober, ipák ga pri 
malo gospodarih delaju, akoprem svigdi na 
dvoru se naide takvo smetje, kője za dru- f 
go nebi bilo. Takovo je kajkakov draő, od 
íivinah vkraj hiőene stvari, dlaka krv, őonte, 
paíli, gnjiii krumper, répa, üstje, draő, pepel, 
smetje i t. d. Sve öve stvari menje viée 
plodnih materilov imaju, i tak sa dobrim 
postupanjem, se more iz njih jako vnogo- 
vredan gnoj napraviti vu kornpostovi jami, 
pák da to postignemo, je zasigurno potreb- 
no, da je dobro premeáavamo, jer bez do- 
brog baratanja, bude samo smetje iz 2njih.

Komposta ili vu járni ill ober zemlje 
delamo. Gledimo как se dela kompost ober 
zemlje:

Meslo komposta je najboláe, da blizu 
hiÉe, ali na takvim mestu napravirno, gde 
nigdo vnogo nehodi. I to blizo hiie velimo, 
da svako malo drobeiiju i smetje tarn mo- 
remo odnesti. Polrebno je, da sunce, deSdj, 
i zmrzavica i svaka stvar, koja pomore 
prhnenje, more do komposta dojti, kojega 
vu dugim kvadratu skladnemo. Ako vnogo 
mesta imamo, onda ga na 1 i pol ili na 2 
lakte visoko skladnimo, jer ga tak i sa plu- 
gom moremo obraőati, ali ga veő i viée 
moCi skladati, vu tem sluöaju ga sa kram- 
pom ili lopatom treba preobraöati, kaj je 
takaj ne nikaj hudoga. jer gda je deidjovno 
vreme, imamo ga mi cajt ili pak druZina 
preobrnuti. Na mesto komposlovo nanoéeno 
smetje je na rede treba skladati, na svaki 
lakét viöine komposta, je pol lakta zemlje 
treba nanositi, a svaki red komposta, da se 
bude bolje prhnel, je treba za fosfornc (fcve- 
plene) kiselir.d gipsom posipati.

Так gotovoga kupa komposta je na 
leto dva tri krat treba preobrnuti, po Meáati 
da celi kup prhek na rahoma ostane. Ako 
imamo suviSnu gnojánicu, i to je dobro na 
kompost hasnuvati, jer je dobro ako je na- 
vek moker. Vu tak obdelanim kompostu se 
—  onda za dve Ijeti dobro sprhni svaki 
gori nanoAeni material, pak onda, kada ga 
vidimo, da je veő zrel. ga moremo vun 
odpeljati i pohasnuvati na vrtu, vu goricah 
ifi pak na senokoäi i zemlji jako dobro. Na 
jednu kataslersku mekotu je poleg kakvoöe 
180— 160 metercentov moöi hasnuvati iz 
njega.

Kralj Matjas, pravicni.
Po SZIGET ERNÖ-U L R. J.

Sa vnogo glasovitim svojstvi je Bog 
nadaril Maljaáa, ali morti med svemi se 
najbolje sjaji njegovoga srdca velika pra- 
viönost. Sa jednom rnerom je sudil on zvr- 
hu maloga i velikoga —  svejedno. Znal 
je dobro da med mramornimi zidi sjajne 
kraljevske palaóe, vu okrugu svilne i bar- 
Sonjske oprave magnaáov, siromaAkog puka 
jada i nevolju nemre poznati istmito. jer  
je dakle do njegovog zlatnog tronuöa siro- 
maékih kmetov nezadovoljna reö ne mogla 
dojti, stupil je on iz kraljevskog stolca, vu 
prostu opravu se je obiekei i zmeéal se je 
med puk, pak je zeznal ovih tuitbe, trsil se 
je nevolje vraöiti. Osobito se je  skrbel za 
to, da sudci jednako rneriju pravicu. Koji 
su sa svojim jakostjorn ncpraviCno postu- 
pali, nje je tvrdo kaétigal, a neduáno tr- 
peöe pak je bogatom nagradorn nadelil.

Pravico-Ijubav velikoga kralja slavi i 
ovaj dogodjaj, kojega vam evo povem:

Jednog vremena je Matjaá odluöil, da 
opet pogledne vu svoph hifcicah siromaákog 
puka. Muiku opravu si je oblekel i ravno 
takovii opravu je dal obleöi svojernu dvor- 
skomu bedaku, koj je »raproti ovoj sjajnoj 
slu2bi ipak spameten őovek bil, pak su se 
odputili. Dogovorili su se da bude kralj be- 
daka za »dragoga |apu» zval, a ov pak 
vladara za »dragog sina.»

Vu onim vrernenu niti senjati nebi se 
ufal nigdo od 2eljeznicah, pak zato su bor- 
meá naái putniki onak po apoSlolskih ko- 
taCih, tojest peAice pulovali Nekoj dan su 
tak putovali, kada su vu jeden vekéi al- 
földsks váráé doáli, gde su veC i onda vno
go sada plodili Ravno je toplo nedeljnoju- 
tro bilo; na pijacu e vnogo puka stalo, 
pak akoprem je sunce straéno sijalo, ipak 
je na svakim mu«u visela Coha kaj —  tak 
veli to magjarski puk —  je za to dobro, 
da vu zimi toplo da, a po Ijeti mrzlo drii.

Kralj i njegov patrilac su nepoznato 
hodili med vnogim puku. kad su najeden- 
krat bobnjati Culi.

Puk se je na to zdignul i vu veliki 
sliski je i naée dva putnike sobom rival 
Pred cirkvom su poslaii i svi su znatiielno 
posluöali reó varaékoga Crleno belog paso- 
mantnog doboáa: »Daje se naznanje, da 
gospona birova, Nagy Janoéa Crlene farbe, 
за modrim pantlekom bugjilaris, vu kojem 
je 50 komadov zlata, se je zgubil. Gdo po- 
áteni najde, naj nese nazad 6azdi od ko
jega poátenu nagradu dobi!» Tarn, tadaram, 
tadaram! ruiil je daljc bubenj.

Potlam su se ljudi raziáli, i как je

poldan poőelo zvoniti, piac je veő öisto 
prazen bil.

1 kraljev Seludec je poóel veő ruiiti; 
pak zato jer je ravno dinjena bratva bila 
su si za jeden groé kupili tri dinje, —  j r 
hej, fal je bilo sve onda, —  pak zatem su 
si pod jednim kupu kamena vu äenci pre- 
strli őohe seli su se doli i poöeli su dob
rim apetitom jesti.

Po obedu su poöeli malo dremati. Na 
bedakove oöi je  sei si san i hitroma su se
mu zaprle.

Matjaéovo spauje je porobila briga.
Vu onim vrernenu se je bojuval |sa 

nemákim cesarom Fridrikom, i ovog pot- 
majnog nepriatelja lukavost je vnogo brige 
zavdala naécmu kralju. Kak se je  nazad- 
nje doli legel, jako nevugodno se je Cutil, 
как da bi mu kakva tvrda stvar tiskala 
hrbel. Gori je zdigel öohu i evo na veliko 
zaöudjenje je  iz praba zdrbal gospona bi
rova bugjilaruS.

Stepei je bedaka, koj se je sa velikim 
iucanjern stal gori i zbrisal si san iz oöi, 
a zatem pak obedva se odpraviju da poiá- 
öeju gospona Nagy-a.

Nije te2ko к njernu najti. Najlepáa hi2a 
vu varaéu je  njegova Na dvoru je jeden 
hajdúk zastavil naöe putnike i pital vu kak- 
vim poslu su doéli? Zatem pak nutri ide 
prijavi birovu. koj je  ravno pri obedu 
sedel.

»Nigdar nedaju jesti öoveku!» zdrl se 
je gospon Nagy Janóé. »Od glada mora po- 
ginuti ölovekU

Isti na ima laj őovekoijubivi birov, jer 
veő tretju bradu lioőe pustiti, a trbuh pak 
mu je tak veliki, da nit noge si nemre vi- 
deti zbog njega.

»Stiraj vun huncvute!» zakriöal je  na 
hajduka.

»Kaj nebi!» rekel je hajdúk, »im su 
bugjilarida donesli!»

»To je drugo,» odgovoril je  mirneée 
birov.» Onda sarnonaj dojdu nutri!»

Kralj i njegov pratilac sa velikom po- 
niznostjom gologlavi stupiju nutri. Matjaé 
je pregovoril:

»Donesli smo peneze gospon birov, sa
da bi i radi nagradu.»

»Dobro, dobro dragi moj sinko» odgo
voril je gospon Nagy Janóé. »Samo dajte 
sim da je prebrojim!»

Sa tem zeme iz kraljcve ruke peneze 
pak zatirn poöne brojiti zlato. Kad je to 
svráil, je najedenkrat straéno srdit postal:

»Ej, ej, ovak i onak vi prasci, im bi 
tomu áesldeset zlatom moralo biti! Deset 
ste vkrali! Na jedenkrat dajte napre, hun* 
cvuti!»

/



Pak mu je znala huda duSa da nego- 
vori istinu.

»Tak nam negovorite!» rekel je srditg 
Matjaá. »Jer mi smo poáteni ljudi. I doboo 
je за т о  od petdeset bubnjal!»

»Ne lazi muZ!» zakriCal je na njega 
birov, a zatem je rekel hajduku:

»Kaj ne sluga moj, áestdeset je rekel 
doboá?»

»Tuliko gospone, ravno tuliko,» Cuje 
se pokomi odgovor.

»Hej Bodri, Sajó!» hujtil je gospon 
Nagy Janóé dva velike pse. »Potegnite doli 
ove dva Zivane!»

Sram je beZati, ali je hasnovito, mislili 
su si Matjaáovi i sa tem su onak prav 
poóeli beZati. Birov je jóé i svoju debelu 
botu hitil za njimi vu velikoj srditosti.

Kralja je  bantuvalo to nepraviCno po- 
stupanje i odluCil je vu sebi, da za taj 
gadni óin bude vredno kaétigal gospona 
Nagy Janoáa. Zdigel je botu i sobum ju je 
nesel.

Zatem su sem tarn hodili po varaöu, 
dok sunce nije zaélo. Vu mraku su doéli 
do jedne siromaékeöe hiZiCke. Pred lesom 
je vu slaroviCuu Crninu obieóena slaresa 
Zalostna Zenska slala.

»Hej draga Zenkica,» rekel je Matjaá, 
»nebi vi dali dvem siromaökim putnikom 
ein na na noC?»

»Bado vam dam veraé. Samo dojdite 
uuter pod kro*,» óul se je odgovor.» Mo
rele spa ti vu seni na nahiZju.»

Sa tem je peljala putnike vu hiZu, 
slolce njim je dala, da si sedneju i pred 
nje je dela mehki cipov i lepi beli ápeh:

»Znam da sie se ogladili. Zemite sa 
dobrim srdeem, kaj vam malo morém dali, 
»rekla je.

Pak je kralj i bedak ónak pr?v poCel 
jesti sa dobrim apetitom

Matjaá je med tem spazil, da dobrog 
srdca Zenske oCi как su órlene od plaöa i 
videti je da sa velikom teZkoóom drZi vu 
sebi suze.

»Kaj vam je za lalingu draga Zenkica? 
»pital nju je.» Kaj pak ako bi vam mogli 
pomoöi?»

»Oh, . . . velika je moja nevolja! »od- 
govorila je; »ali zato vam povem da bude 
mi leZi na srdcu! I tak je puno Zalosti! 
Jednu malu zemljicu imamo na Marijinim 
bregu,» rekla je dalje,» koju smo marljivo 
obdelavali sa mojim muZom, Köd Pavlom. 
1z ove hasna Ziveli smo mirno, dok je bu
di birov Nagy Janóé ne zmeáal naé mir. 
Okolo vu hataru je sve veó birovovo за т о  
jóé naáa zemlja ne. I na to je hlepel skupi 
Ciovek i rád bi bil med novte si poharáéit, 
ali moj muZ je ne hotel za nikakovu cenu 
prodati zemlju. Taj hude duáe Clovek za 
nekakvu malenkost —  naé pes Bodri je 
zéehal mu nekoliko picekov — je vu reát 
zapral mi muZa. Neéega za toga slobodno 
pustiti, dok za fal cenu nebude poharaCil 
naéu zemljicu.»

»Neplaóite se dobra Zenkica!» batrivel 
nju je kralj. »Idite за т о  vu Budimski grad 
pnluZite svoju nevolju vladaru, on vam vre 
da pravicu.»

»Tak je, tak! dodel je bedak, »jer Ma- 
tjaé je praviCni kralj!»

»Oh, drage duáe im niti ta nebi pus- 
tili vu onu sjajnu palaCu takvu как sam 
ja siromaáku Zensku!» odgovorila je Zena 
Kőd Pavla.

»Ah, kaj nebi poveöte за т о  vaée poá. 
teno ime kojemu gud straZaru, on vas tak| 
pred kralja odpelja,» rekel je kralj Matjaá

VeC je kesno bilo, pak su se zato svi 
na poCinek spravili. Kralj je tak vugodno 
spal vu diáeóem senu, da niti vu svojoj s 
pokrivom postelji, vu mehkim blazinami, 
pod svilnim poplonom bolje nije. Kad je 
vu jutro kokot kukorekal, su se stali put- 
niki, lepo su zahvalili noCni stan i stem su 
dalje iáli. Ali predi je Matjaá vu paper za- 
motal 10 zlalih pak je tajuo del na stolicu. 
Hej! . . . как se je zaóudila siromaáka Zen
ska da je zgledala bliskaste, Zute cekine, 
JoáCe nije vidla takve siromaáke putnike, 
koji sa zlatom plaóaju.

Vladar, как je vu Budin doáel, najsil- 
neáe orsaöke posle je zvráil: a zatem pak 
je  jako se trsil, da siromaákoj Kőd Pavla 
Zeni pomore i kaátiguje gadnoga birova. List 
je dal pisati gosponu Nagy Janoáu, vu ko- 
jem ga je к sebi dal dozvati vu kraljevski 
grad, jer je óul, da je birov znanstveni 
Clovek, koj zakone pózna. Rád bi dakle 
njegov navuk Cui vu nekojih íuzbenih stva- 
rih. —

Nagy Janoá nije znal laki si premis- 
liti, как si je on zasluZil tulikog uzviáenja. 
Ali jer si je ne rád vnogo premiálaval i 
glavu trl, se je pomiril i poöel se je sprav- 
Ijati. Obiekel si je  sa zlatnimmi Znorami 
viánjine farbe opravu, na kraj si je prikap- 
éil sa dragoCenjenim kameni kovanu sablju, 
pak onda na varaáki lepi kuCiji sa petimi 
konji se je odpravil vu Budin.

Pred gosponom birovom je malo predi 
doála vu kraljevski dvor stara Kőd Pavla 
Zena. StraZari, koji su od kralja veő prije 
dobili zapoved, su ju laki pred Matjaáa pe- 
Ijali. Cez vnogo sobah, lepih, krasnih, su na 
zadnje oáli na tronuáku sobu. Tu se je si
romaáka Zena jako zaéudüa, da je vu pri 
jednim lepo poíarbanim obloku stojeóim 
inuZkim, njenoga jednoga gosta pripoznala. 
Ali taj mladi éovek je veza véé gospodsku 
Ciprem prostu opravu nosil.

»Kak si ti doáel sim moj dragi prija- 
lelj?» pitala je Zenska

»Hát i |a imam tu nekakvu malu slu- 
Zbicu,» odgovoril je Matjaá.

Vu tem éasu se odpreju vrata i nutri 
stupi sjajne oprave soldat. Jednako postoji 
i javi:

«Veliéanstveni gospone, Nagy Janoá bi
rov prosi, da ga nutri puslimo.»

Dobra Zenska je за т о  gledala sem tam, 
mutno je obraCala okoli óéi, a zatim njoj 
svetlosl ide vu glavu hiti se pred vladaro- 
vt noge i poéné mu opravu kuáuvati i pla- 
éué véli:

»Milostivni gospone, moj dober kralj!»
Matjaá je milostivno gori zdigel Zenu:
»Stani se moj dragi podloZnik» — re- 

Ce; —  »idi vu susednu hiZu i ako budem 
te zval dojdi napre.»

Stem odpclja drhtajuéu Zensku.
Sada nutri stupi gizdavo gospon Nagy 

naklonil se je i éekal je zapoved.
»Zval sam te, da ti navuka prosim, 

»éuje se kraljevska reé.
Birovu se je tak vidlo, da je véé cut

taj zvonéeni glas jedenkrat, ako bi ga za- 
tukli, nebi znal povedati, gde i kada.

»Kakovu kaátigu bi ti odrezal na onoga 
koj eobru zasluZbu sa nezahvalnostjom plati? 
»rekel je dalje Matjaá.

Birov je vere ne misül na to, как ne- 
sramno je postupal sa kraljom i pratnikom 
pak zato je gizdavo rekel:

»Onoga krivea bi hitil iz sluZbe i sa 
habarom bi mu na éelu dal vuZgati zabile- 
Zenje nepoátenosti.»

»Prav je!» rekel je vladar. A zatem
je nasledil:

«A sa kim bil kaátigan on, koj iz ve
like pohlepnosti siromaákih ljudih sa poá- 
tenjem priskrbljeno blago poharáéi?»

Birov je éutil da. vu toj krivnji je i 
on delnik; ali im to nezna kralj.

»Treba mu vzeti vés imetek i onomu 
dati, koga je okvaril!» bil je tvrdi sud.

»Na sebe si smeril kaátigu!» zakriéal 
je nad njim Matjaá. »Kőd Pavlova Zena 
stupi napre!»

Zenska je napredoála. Nagy Janoáa как 
da bi bic bil trefil. Jezik mu je niti reée 
ne mogel reéi a na obrazu se mu je strah 
kazal.

»Poznamo ove siromaáke Zenske stvar, 
»rekel je kralj. »Tvoj imetek je poleg tvo- 
jega anda njezin. Sada pak Cekaj dok na- 
zad dojdem.»

Sa tem je kralj nad jednih, "do sada 
nevidljivih vratah otiáel. Vu sledeéim Casu 
je véé nazad doáel na hrbtu sa éuhom, a 
vu ruki pak sa birovovom botom.

»Jeli poznaá mene gospon Nagy Janoá? 
1 jeli poznaá ovu batinu? »pital na smrt 
prestraáenoga Coveka. Ali ovaj je tiho sa 
odprtimi óéi gledal pred se, a zatem je jed- 

jno napred stupil, lufta je iskal, obraz mu 
je pomodril i veliko telő mu je sa jednim 
vudarcom opalo na pod. Vumrl je. Krvnoga 
tustoga Cloveka je od velikog straha i sra- 
mote bié vudril. Так se je dakle zabadav 
drZalo anda na dalje zvráavati.

Na Kőd Pavlovu Zenu je  krali taki 
dal prenesti birovov imetek. Dobra Zenska 
je onda vu miru Zivela dalje svojim mu
Zom. Tomu sluéaju se je glas rasáiril po 
celoj okolici i vu orsagu svaki je slavil 
mudroga vladara, koj je pravici uavek dal 
nadvladati pak zato denes, po tuliko sto 
Ijetah Zivi prireéje:

—  »Vumrl je Matjaá kralj nega pra-
vice!»

Kaj je novogaV
Zmrmkl.

Czövek István CakoveCkog kr. penez- 
nog ureda voditelj tekuóeg meseca 23. dana 
zaruCil si je Nuzsy Teréz gospodióinu vu 
Cakovcu.

Nmvméiteljice abírmmje.
Za muraszilvaöku rim. katoliőku púé- 

ku ákolu med dvadeset nadjtecateljicah jed- 
no glasno Varga idu aprobiranu navuéite
lj icu zebráii jesu iz Keszthelya.

К о дл tmvmrmk J » r i .
Proále godine j^á vu aprilu mesecu se 

dogodilo bilo, da Lerf Mihály zvanoga ápeng- 
lera s vitriolom je  polejala Zena njegova 
po imenu Barta Mar iáka. 2ena poslje na- 
Cinjenoga napada je sve muZevestvari spo- 
brala i Znjimi pobegla. Pred nekulikimi



tjedni nazad se povrne vu glavni grad i 
poiáCe svojega muZa. MuZ sva oprosti Zeni 
i do sad skupa Ziveli jesu. Nego Zena iz 
nova poCela je ljubomorna nastajati, od Ce- 
ga se Lerf preslraái, poZuri se na.redarstvo 
i javi, da Sena na njegovem stanu je, i 
prosi da nju zadrZiju. Redurstvo je prijelo 
Zenu.

(iabányi M iklósa  ku m stxo.

Vu zastupnickoj hizi Cudnovilim naCi- 
nom primil je pozdravljenje Gabányi Mik
lós od svojih zastupnikov. Tako Cudnovito 
se oponaáal, da Boda Vilmoá pita od njega 
da kaj mu je Po vnogim izpitovanju elvi 
dióáadski zastupnik, da öve dane к njemu 
dojde jeden mlad Clovek i vu jednim vaZ- 
nim poslju prosi me za pomoC. Zeli se krs- 
titi dati buduC pako jednoga Cestitoga zas- 
tupnika iáCe, njega bil je oprosil:

Pod jednim naumom samo, prímem 
kumstvo véli Gabanji i to pako akc Au
gusta nadhercegica bude kuma. Sad Cekam 
Klein Vilmosa, tak se zove okrstiti ZelejuCi 
mladenec, kaj je rekla nadhercegica: ako 
ona ni, onda nit ja nebudem.

—  Klein Vilmoá medjutim celi dán se 
nije javil,

ivanu Malatinski Ferencz okolice one, na 
ZalaegerszeCkim zeleznice kolodvoru vu ime 
ovoga varosa varaáki polgarmeáter je naz- 
dravil velikoga Zupana. Drugi dán van red- 
no spraviáCe prije podne ob devetoj vuri 
po varmedjinskim spraviáCe sa velikim Zu- 
panom vu zalaegerszeéku cirkvu na zaziva- 
nje duha svetuga к boZjoj sluZbi isii jesu 
poslje ovoga pako nazad vu spravisCa ob- 
drZavajuCu palaCu se navrnuli jesu. Njego- 
vu Presvellost posleniCtvo je bitó pozvano 
na obCinsko spraviSCe, gde veliki Zupán 
sluZbenu prisegu posloZil, poslje ovoga pako 
vu ime cele varmedjije obCinstva varme- 
djinski nadnotariuá nazdravil je Iz ovim ob- 
Cinskomu spraviáCu je konec nastanal, var* 
medjinski viciápan je varmedjinske Cinov- 
nike, velikomu Zupanu predstavil s kojom 
prilikorn veliki Zupán svih nazoCnih pogla- 
varov pozdravlenje primil. Poslje podne 1 V* 
vuri vu Korona zvanoj gostioni je obed bit

D eéin ja  pam et.

Ovo dane v jutro jednoga Petrovics 
JoZef Cetiri l|et staioga deCeca donesli jesu 
vu Budapesti v Rókus zvani Spital iz Üllő 
zvanoga mesta Nesretnomu deóecu obodvoje 
oöi spehnul je van njegov lastoviti stareSi 
brat.

D e s e t  /Jet sta ro g a  d eéeca  sa m o- 
u bojstvo .

Vu MindsZentu jeden deset IjetosnjaCki 
deCec öve dane po noöi se obesil. NesreC- 
noga maloga sineka za Lőrincz Jozefa zvali 
jesu i vu puCke Skole trelji razred je hodil. 
Njegov otec je vumrl. Radi teZkoga zdiga- 
nja je jedna Zila pukla vu njem, koja je 
njemu smrt zavdala. Mali pako radi öve Za- 
losti da nebude moguCa petero sirotinskih 
decah odbraniti, je samoubojnica postala. Na 
eirotinstvo ostavlenu peteru drobnu decu je 
Szőcs Illés vzel pod obrambu i к sebi vzel 
je vu svoju hiZu. Mali JoZek öve dane po 
noCi svojim mlajSim bratom van ide vu 
átalu spavati, gde zato je rado spaval, kajt" 
je dobro toplo bilo. Okolo devet vure sinek 
se stane i tamo ide к svojemu brateku po- 
gledati jeli je budan. Na pol s néni deCec 
opita:

—  Kaj delaS Joáka?
— Van idem vu selo.
DeCec veC jako je bil pospani i nisi 

glavu trl о tom, da kaj Cini brat njegov. 
Poslje jedenajstp vure slari Szecsi van ide, 
vu átalu, da jesti dade konjom. Prestraáeno 
vidi da mali JoZek tamo na tramo visi, o- 
kolo vrata je jeden vuZinec bil privezani. 
OdreZe ga nego onda veC rnrtev bil je. Nje-’ 
govi rodjaki nikak si nemreju premisliti 
zbog Cesa je postal samoubojnik.

N ovi veliki iupan.

Zalavarmedjija lekuCeg meseca 28. da
na prije podne ob devetoj vuri vu Zala- 
egerszegu vanredno spraviSCe drZalo je 
Na ovem spraviSCu je növi veliki Zupán 
gospodin Herlelendy Ferencz prevzel svoje 
sluZbovanje. Presvetli veC prije podne ob 3 
vuri 40. minut vu Zalaegerszeg doSel je 
SveCeno primitje i vanrednoga spraviSCa 
reda varmedjinski stalni odbor l. m. 18. 
dana ustanovil je. Poljeg ovoga naCina. Vu 
balatonedereCi Zeleznice kolodvoru tapolcai- 
skoga kotara druStvenimi Clani, vu veliki- 
KaniZi ovoga varasa ime i poslenikov vod- 
jenjem varaSki polgármester, vu Zalaszent.

Od sv e to g u  otca  papé.
Sveti otec je navek jednostavan, iz 

vunnale tkanine naCinjenoj dobro toploj ma- 
loj kapici vu tak zvauirn kapiciumu hódi. 
Pred oekulikimi dani piomentske aristokra" 
tije jedna odliCna gospa bila je na audien’  
ciji kod papé. Gospoja vu svojoj ruki je 
jednu malu ákatulicu stiskavala, vu kojoj 
od najfineSega atlasa naCinjeni beli kapuci- 
um bil je. Kad je audienciji konec uastal, 
papa na kuSuvanju dade njoj svoju ruku. 
Od prijateljskoga primitja oseguri se gospa 
i ovak rekla je:

—  Presveti rnoj otec, prije neg bi o- 
tiSla, joá za jednu veliku —  miloSCu pro- 
sila bi:

—  1 kaj bi bila ona moja kCerka? pi 
ta nju papa.

—  Nebi li bil milostivni kapicu koju 
sobum donesla jesám, premeuili s onom 
koju na svojoj glavi imaju

Tim van vzeme iz'Skatulií e prekrasnog 
atlaskog kapuciuma X. Pius ga vu ruke 
vzeme, posmejuCi pregleda i svoju grubu 
iz vune natkanu kapicu koja bila mu na 
glavi, s ljubeznim glasom, nego imalo po- 
drugljivo tak je rekel:

—  Menjbe je nem guCa. Nego ako к 
mojoj kapici spodobnu doneseS meni, onda 
se budemo spominali od dugóvánja.

—  Pohodnica zato svilnu kapicu na 
zad metne vu Skatulicu.

—  Presveti moj otec, rekla je, spome-
nula se budem iz vaSega obeCanja, i nazad 
se povrnem iz vunate tkanine naCinjenom 
kapicum. Onda segurnu budu vCinili men 
onu miloSCu za koju se molim. \

Papa posmejuC istino namigne i od- 
pusti svoju pohodmcu

R adi jed n og a  őardaáa.

SabljaCni dvoboj zvrSaval se как ja- 
viju, öve dane vu aradákih domobranskih 
peSnjakov kasarni. Telbisz Béla domobranski 
oberleitinant i Jakabffy Dezső varmegyinskí 
podnotariuá bili jesu suprotivnik1. Viáekrat 
se jesu napali i nazadnje Telbisz leZki za-

sek naCinil je na Jakabífya obrazu. Oko 
medjutim na sreCu nije postalo ranjeno, nego 
nos zevsema razkoljeni. Dvoboj jako zani- 
mivu, predigru imalo je. Так se pripetilo 
da vu jednim veCernim tancu Jakabffy kao 
redovoditelj je upravljal i vu toj priliki je 
boston imenovanoga plesa odredil. Telbisz 
oberleitinand medjutim CardaSa je hotel ple- 
sati i ovoga je zapovedal ciganom igrati.

__ Ni moguCe —  odgovori nato od
ciganov primaá —  meni je redovoditelj bos-
tona zapovedal.

— CardaSa igraj! —  Sad ja zapovedam
—  véli nato oberleitinant.

—  Jakabffy koj je ovo Cul, si je sebi 
zabiljeZil:

—  Zapovedajte vi vu kasarni a ni ov- 
di! A cigani su bostona igrali. Celoj zabavi 
medjutim je na brzoma konec bil vCinjeni, 
kajti buna je nastala koja pokvarila je celu 
zabavu.

Sum  a g o r i .
Veliki ogenj nastane vu Karand bihar- 

varmegyinske obCine hataru, nagyvaradins- 
ke biskupije velikoj Sumi. Piámén strahovi- 
tom brzoCom se razSiril po velikoj Sumi i 
za kratko vreme cela krajina je vu plamnu 
stala. Ravno onda vu obCini bili jesu dva 
Zandari. Kad je poCela áuma goreti, Zandari 
poljeg svoje duZnosti opominali dapaCe sil- 
nim naCinom pripravljali karanske muZe, da 
nek svamoguCa Ciniju kod gaáenja ognja. 
Nego ljudi su ni hoteli priteCi s pomoC- 
jum.

—  Nek se uniSti popovska áuma kri- 
Cali jesu.

Nekuliko bilo je takovih, koji ulugano 
pritekli bi pomoCjum, nego ovim pripreCiju 
vu selo na vulici skup spravljenih do öest- 
deset person, kojim Czika Peter zvani muZ 
je ovo prepreCil bil i rekel.

—  Dot Cas nigdo neide gasit, dók Zan
dari nebudu platili! kriCal je Czika Peter i
— njegov naziv —  imái je  takaj i —  
napredak, kajti badava bila je Zandarska 
proSnja opomena i groZnja, obcinski púk nit 
genuti se ni hotel, da paCe groziti se po- 
Celi jesu Zandarom. Czika Peter je kuraZd 
puka:

—  Vzemite njim puáke;

—  Nebojte se puSke nisu s kugljami 
nabite!

Púk se nato bil razlutil i napali su 
Zandare. koji su na to svoje oruZje hasnu- 
vali. Trikrat jeden za drugim pucali jesu 
Zandari i po prvog pucanja posljedici mr- 
tev zruáil se doli po imenu Bocsort Pavel, 
zvani Clovek. Na Czika Petra su takaj po- 
Celi strelati ali kuglja ga ni pogodila biia. 
Nekuliko ljudih je ranjenih postalo, nego 
ovi za kratko vreme ozdravili jesu. Puca- 
nju je nastal potrebeu uspjeh na tuliko da 
pobunjeniki se jesu umirovili i poCeli su ga- 

f siti strahovitoga ognja.

Zandari su javili Czika Petra i joá dru
gi tridesel ljudih kraljevskomu sudu, proli 
kojim budu sada iztragu drZali.

Odgovorr.i urednik: 

M A R C I  TAI  J Ó Z S E F
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Visz-árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Cseh Lajos pozsonyi lakos végrehajtatónak 
özv Cseh Bertalanná szül. Sostarics Mag
dolna mint kiskorú Cseh Alajos törvényes 
képviselője ellen végrehajtási ügyében a 
kérelem következtében a kielégítési árverés 
600 korona tőke ennek 1900. évi február 
hó 17-től járó 6 %  kamatai 36 kor. 95 fill, 
per, 22 korona 60 fill, végrehajtás kérelmi, 
7 kor. és 8 korona jelenlegi és még föl
merülendő költségek kielégítése végett a 
végrehajtási törvény 144. és 146. §-a értel
mében illetve 185. §. értelmében vevő Cseh 
Pál az árverési feltételeknek eleget nem 
tevén elrendeltetvén a nagykanizsai kir. 
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíró
ság területén levő I. hegykerületi 407. tkv. 
245. hrz. sz. a. 3 hold 1264 négyzetöl 
területű belsőség, szőlő, szántó, erdő és rét 
Cseh Bertalan nevén álló fele része az ezen 
ingatlanon levő 60 névsorszám a. ház fele
része 1364 korona az I. hegykerületi 185 
tkvben felvett egész legelő illetmény 104 
korona kikiáltási árban az utóbbi ingatlan 
a végrehajtási törvény 156. §. értelmében 
egészben.

1904. évi február hó 5-én délelőtti 10 órakor
az 1 hegykerületi községházánál Dr. Hajós 
Ferencz ügyvéd vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó nyilvános árverésen 
eladalni fog.

Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár. 
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10%  
készpénzben vagy ovadékképes papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, és pedig 136 kor. 
40 f. 10 k. 40 f.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számitandő 30 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 45 nap alatt 
a harmadikat ugyanattól 60 nap alatt, min
den egyes részlet után az árverés napjától 
számítandó 5 százalék kamattal együtt az 
árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni.

Ezen hirdetmény kibocsátásával egyi
dejűleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. jbí- 
róság telekkönyvi osztályánál és a V. hegy
kerületi község elöljáróságnál megtekinthetők.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornya, 1903. december 22. 640

817 és 8 18>z. 1903.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1871. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré leszi. hogy a Csáktornyái kir. jbi
róság 1903 évi V. 512/1 számú végzése kö
vetkeztében Ur. Szernecz marburgi lakós 
ügyvéd által képviselt Martinecz József lakos 
javára Szagai Mátyás és neje selscsáki lakos 
ellen 272 K. 48 fill, s jár. erejéig 1903 évi 
november hó 9-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 797 K. becsült 
3 varrógép, sertések, 1 üsző. 2 bika. borjú 
bika, 1 szőlőprés, szoba bútor és egyéb gaz
dasági felszerelvényekből álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1904. évi V. 36/1 sz. végzése 
tolytán 151 kor. 02 f. tőkekövetelés ennek 
1903 évi december hó 14 napjától járó 
6%  kamatai eddig összesen 51 k. 64 fillér
ben már megállapított költségek erejéig 
Szelscsákonalperes lakásán leendő eszközlé
sére

1904. évi február hó 4. napjának d. e. 10 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX. 
t -ez. 107. és 108 §-a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becs
áron alul is el fognak adatni'

Amennyiben az árverezendő ingóságo
kat mások is le és félülfoglaltatták, s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-b. 120 §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Ezen árverés Rabenstein Ignácz részére 
213 K. tőke s jár. erejéig szintén megtar
tatni fog.

Kelt Csáktornyán, 1904. évi jan. 21.

2. V. 904.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881 

LX. t ez. 102 § a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a triesti cs. kir. keresk. és 
teng. bíróság C. 1. 350/3. —  a trieszti cs. 
kir polg. jbiróság Cb. V. 1250/3. a kapos
vári kir. jbiróság 903 Lp. 646/3. a buda
pesti Vll. kér. kir. járásbíróság 903 jLp. IV. 
1687/3 — a nagykanizsai kir. jbiróság 903 
Lp. 1. 902./3. a bécsi lipótvárosi I. cs. kir. 
jbirósága С. IV. 1902/3 a bécsi belv. IV. 
cs. kir. jbiróság С. IV. IV. 1670/3 sz. vég
zésével Finczi Emil 128 kor. 12 f, Csr- 
min Mauró lakos 87 kor. 30 f. Haidekker 
Pál kaposvári 12. k. 80 f. Hirsz József 182 k. 
65 f. Klirtgér Henrik 135 k. 95 f. Keller
mann és Scharmann 121 к. 50 f. Strop Мог 
227 К. 85 í., összegek és jár. erejéig neve
zettek javára Büchler Mór perlaki vegyes- 
kereskedő ellen 1903. évi deczember hó
22-én toganatositott kielégítési végrehajtás 
alkalmával lefoglalt és 3409 koronára becsült 
rőfös áruk nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1903 évi V. 461/9 sz. végzése foly
tán fentebbi tőkekövetelések ezek esedékes 
kamatai, eddig összesen 286 korona 90 t. 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
Perlakon alperes üzlethelyiségében leendő 
eszközlésére

1904. évi február hó 12-én délelőtti 10 érája
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek esetleg 
becsáron alul is elfognak adatni.

Ezen árverés, amennyiben a jelzett 
ingók mások javára le vagy felülfoglaltattak 
ezek javára is elrendeltetik

• «V

Ш т Ш  képeslevelező-lapok - * *
- Kaphatók: —

Fischel Fülöp (Strausz Sándor)
könyv- és papír kereskedésében, J



*+ *
30 S I. 1904.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki királyi 
jbíróság 1903 évi V 116/1 sz. végzése 
következtében a zalaegerszegi pénzügyigaz
gatóság által képviselt a m. kir. kincstár 
javára Bártolics Mátyás alsóinihályoveczi 
lakos ellen 443 kor. 60 f. és jár. erejéig 
1903. évi márczius hó 27-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
620 k.-га becsült következő ingóságok u m.: 
3 kukoriczakas, 1 pajta, 2 kocsi, 1 sertésól 
1 kamra, trágya es kukoricza nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. já
rásbíróság 1904. évi V. 25 /2  sz. végzése 
folytán 443 kor. 60 f. tőkekövetelések és 
eddig összesen 14 k. 80 fillérben már meg
állapított költségek erejéig a helyszínén 
vagyis Alsómihályoveczen alperes lakásán 
leendő eszközlésére

Ш  évi filrvár M 10. uplink d. e. 10 ériji 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX 
t-cz. 107. és 108 §-a értelmében készpénz

fizetés mellett, a legtöbbel ígérőnek becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságo
két mások is le és félülfoglaltalták, s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-b. 120 §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Perlakon, 1904. január 26. 639

Vendéglő átvétel.
Értesítem a n. é. közönséget, hogv a vasúti utón levő

MiliMfl» Vendéglőt
1904. évi febr. 1-én átveszem, azt újból, kényel- 

mesen berendezem. _  ' -
Jó ételekről és italokról állandóan gondoskodni fogok.

Teljes tisztelettel: jttihalics Ferettcz.
Gostiona primanje.

Cast mi je slavno opéinstvo upozoriti, da tekuéeg ljeta 
1-ga februara

о о jvtnde-zVaett о о
gostíonu preuzemem, i trsil budem se, da nju vu svaku potrebu 

uredim i vodim.
Svigdar od dobre jestoine í pitvine skobil budem. —

43 1 —  1 Sa stovanjem jtöhaliö Ferettcz.
TT

físcbel fűlőp (Strausz Sándor)
könyvnyomdája ^  Csáktornyán.
- - - ' $ i §  I
_ _ _ _ _ _ _ _

Я legújabb gyorssajtókkal ée díszes uj betűkkel 
van felszerelve.

elváltat minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat
Q  Ц. ni. névjegyek, levélfejek, meghívók, eljegy- ^  

zcef-, eeketésí- és gyászjelentéseket, 

számlák, körlevelek, hivatalos- és magán- 

nyomtatványokat, ropíratokat müveket stb.

O bármely nyelven és kivitelben. О

3^ Д legjutányosabb árak mellett,
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ÉRTESÍTÉS.
■ Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására 

hozni hogy a

Szeiverth-féle vendéglőt és szállodát
f. évi február hó 1-én átveszem, azt teljesen átalakítottam 
és minden igényeknek megfelelően berendeztem

ízletes ételek és italokról, pontos kiszolgálásról 
biztosítva, kérem becses pártfogásukat.

Teljes tisztelettel

642 1— 1 Horváth Géza

OB JAVA. 1
Dam na znanje poátuvanim obéinstvom, da vu 

Csáktornya veliki obóim tekuéeg Ijeta február 1-ga dana

Szeiverth-zvanu gostionu
preuzemem i na to se budern trsil, da ovu gostionu vu 
svaku potrebu uredim i vodim.

Od dobre jestvine i izvrstne pitvine svigdar bu- 
dem skrbil.

Sa Stovanjem

Horváth Géza
gostioniéar.

И Г  Ki poránál tetet (rfljtwiiyiii.

Van szerencsém  Csáktornya és vidéke t. kö
zönségének nagybecsű tudomására hozni hogv üveg
üzletemben a h ir e s  k a r is b a d i  p a r c e l lá n  A ru 
k a t  is bevezettem .

Üvegüzletemben tehát ezentúl mindennemű 
fényűzésig valamint mindennapi ü v eg  é s  p o r e e i -  
IAu á ru k  dús választékban, я  ie g  J u tá n yosa b b  
árban kaphatók.

Gyártok továbbá modern k ép - valamint tü k ö r -  
k e r e t e k e t  is, melyeknek részletes mintái üzletem
ben a nagyérdemű közönségnék m egtekintés végett 
rendelkezésre állanak.

Elvállalok mindennemű ü v e g e s m u n k á k a t  é s
J a v ítá s o k a t , úgy helyiségemben, valamint azon
kívül is.

Korcsmárosok és vendéglősök bármikor üveg- és 
porcellánárukat csekélydij niellett kölcsönbe kapnak.

Kiváló tisztelettel

TODOR R

614 22— 25

JYoVa trgoViua sa porcnlanslfon re
born и Oátforiiya.

Cast mi je obznaniti p. rí. stanovnikom grada 
Csáktornya ka о i okolice, da saru и rnojoj glainatoj 

! trgovini sada i k a r lb a d s k i p o re u /a n  uvezev.

U rnojoj glaiuti se moze sada svakojacki 
д / a tn a ta  t  p o re u la n s k a  roba z a  n a jta ffju  de*

nu dobiti.

Da ja pravini ra m e  z a  k lp e 3 z r e a ie  se m o

te  j  и takaj и svakoj véliéini dobiti.

G ia t a r s k o  d e io  preuzimam svakojako.

Krcmari dobijи kod svaké pri/ike glainatu 1 

porcu/ansku robu za fal cienu i posodu.

Sa átovanjem

R . T O D O R  nasl.

614 22— 26





. A CSÁKTORNYÁN SZÉKELŐ

MURAKÖZI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1904. Wi február hi 27-in óilnUn 3 óralfor saját helyisíĝ beti

X X III. rendes közgyűlését
tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak

XTárgye orozat:
1. A gyűlés megnyitása az elnök által.
2. Az igazgatóság és felügyelöbizottság jelentése.
8. A zárszámla beterjesztése s e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az 

osztalékok meghatározása és a felmentvény megadása.
4. Négy igazgatósági tag és a felügyelőbizottság megválasztása.*)
5. Netáni indítványok.
ti. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.

Csáktornya. 1904 január hó 11-én.

Az igazgatóság.

*) 31 §. A tanácskozási és szavazati jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen, vagy megha- 
lalmazottja által gyakorolhatja, de ezen jog gyakorolhatására rnegkivántatik hogy a részvényes legalább 20 éves s rész
vénye a közgyűlés előtt legalább 4 hét óta a társaság könyveibe az ö nevére legyen beírva és végül, hngv a részvény 
a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letetessék

Meghatalmazvánvok csak részvényesek nevére állíthatók ki.

Glóbus műtrágya 
heverek. ,*?

ß

risztéit Gazduram!

Tudja ön  azt jól, hogy: 
ha nem vet, nem is arat.

Ha tehát Ön a rétjéről már az első évben dupla 
és a többi években az eddiginél három és négyszer 
nagyobb eredményt elérni kíván, akkor trágyázza rét
jeit az én „ G l o b u s  G. W .” műtrágya keveré
kemmel. ~~— -----------------------------— —-----—  --------------- -— —

Lóher „Globus M. J . ’ -vel trágyázva négy és
ötször nagyobb ereeményt ad az ed d ig in é l-------------------

Zab „G lobus M. N.” trágyával trágyázva dupla 
zabot és dupla szalmát a d ------------------------

Továbbá tartok még tavaszi és őszi búza- és árpatrágyát, va
lamint szőlőtökének való trágya keverékei is. —— ---------------- ---------

Kzen kitűnő műtrágyakeverékek, melyeknek minden talajon 
j ó  hatásuk van tavaszszal a hóolvadás nlán a mellékelt
hásználati utasítás szerint lesznek a földre elszórva. --------------~"

,,G lobu s” műtrágya keverék kizárólag csak nálam kapható, 
IOO klg. 12 K. -

f i  -utóda Kraecbovícz J ó z s e f  Csáktornya.
\ / v v f v i  ж ^ ф  в в & о & п в в в  ,4,UWI,WÖ яивиаиваивиянииюзяннвивадиииинии м и и и и и и и и м

о о

^  A „Glóbus” műtrágya keverékek használati
utasítása i katasztrális holdra számítva.

RettráflVa ' ,<K> ’»G lo b u s  W . D .” - t  kell tavaszszal szá-
■ —  ráz időben elszórni-------------— - — ----—----------- ----- —

Lóhertráova1 1<K> k,8- »»Globus M. J.” lesz március hó el-
T* 1 so felében száraz idő alkalmával elszórva és eset

leges vakondtutások kiegyenlittetnek. —--------- — ----- ---------------- -
Zabtráova1 ^zan,as u^ n 100—130 kig. ,,c i o b u s  m . n .”
========= trágyái kell elszórni és ezután a zabot bevetni. —-
Nyári-árpa fránya: ”G lobus s  D  ” лг- eljáris a« ana*i  "■ ■ Ц—  mint a zabnál.--------------------- ---------------- -

Búza-, Rozs- ás Tállárpdrágya:Ko ,a ’,1T i^ 1h6í l "  "£t---------r . xs -  ráz idő alkalmával 50—/0
klg. „G lobus M. T .” elszórandó. — — ~— ------------ --------- —

Kllknriratráíiva1 ,,a tippel vet, Ugv a harmadik szántás után 
- iiayjq , ию_  13o R|g ttC lobus д  K S .“ kell el

szórni és a megművelést szokás szeriül folytatni, ha -pedig kézzel 
vei. illetőleg töltésre dolgozik, úgy 100—130 klg. »Globus А. К S.« 
lesz a már bevetett magra elszórva. -------------- -------—*---- ——

Szőlőtőke fránya 1 ^ora ,!,Vílszszal szórjon a tőkék sorába
uijju , 100klg G ,o b u s  E 0  h va|amint kös.

vetlen az első knpálás előtt is ismét 100 klg. »Globus E. 0.«, mely 
trágyázás után a megművelést máskor folytatja. — — — --------
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#  ®^  Н Csáktornyát Takarékpénztár Réezvénytársulat Ц
t. ez. reezvenyeeeí 1904. «ví február bó ío-án délután 3 ^

Д . órakor Csáktornyán a társulat saját házában tartandó ^
Щ  W

# xxxix. rendes közgyűlésre #
W  f f  f f  f f  fftisztelettel megbivatnah. f f  f f  f f  f f

Ш     Щ

W  X ANÁCSKOZÁSI TÁRGYAINAK SORRENDJE: jg v

У  a) Elnöki megnyitás. J S f
y n  b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. ......................................

c) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi számadások és 
a felmentvény feletti határozat.

И а  d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iráni.
e) Jelentés a szövetkezeti állományról.
f) Igazgató, aligazgató és 4 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása. д К

'Э Р  g) Néhai Löbl Jakab, volt takarékpénztári könyvelő özvegyének kegydijazása. ' P r
h) Esetleges indítványok. 4ЭБк

Csáktornyán, 1ÍH>4. évi január hó 2 án.

^  igazgatóság. W
37. §. Л tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalmazottja W

(Зв. §.) által gyakorolhatja ; de ezen jog gyakorolhatására megkívántaiig hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a köz- ^ Ж к
X K  gyillés előtt legalább két hét óta a társulat könyvében az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a  k ö z g y ű l é s t  3

^  n a p p a l m e g e lő z ő le g ,  a z a z  1 9 0 4 . é v i f e b r u á r  h ó  1 7 -ig  a z  in té z e t  p é n z t á r á b a  le t e t e s s e k .
j D l Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki. Ж К

A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a teliigyelő-bizottság jelentése a társulat üzleti helyiségében a köz- 
4 J M  gyűlést 14 nappal megelőzőleg a részvénvesek által betekinthetek. 4|S|k
Ж  029 3 - 3  <S5>
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; ■■ m e g h í v ó . ..........  ||

[j1 Csáktornya Vidéki Takarékpénztár ítész vény társaság <j>

(h 1904. február 27-én délután 2 órakor Ji'
1 1 saját üzlethelyiségében tartja meg ^ = =  S J

iji VIII. rendes közgyűlését, jíj
ill a melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. Jl*

j I Tárgysorozat: |>
I I 1. Megnyitó. \
I I I 2. Két részvényes megválasztása, л közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére л .
|l| 3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság közgyűlési jelenlése. >
|l| 4 Az 1903. évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítás i; a nyereség feloszlása. j ,
||, f). Öl igazgatósági tag 3 évre való megválasztása. I
(|l !>• A főkönyvelő és segédkönyvelő véglegesítése és nyugdíjügye. л
I I I 7. Esetleges indítványok.

1 1 C s a k  t o r n y a ,  1904. január 7-én |l|

||| 628 3 - 3  Az Igazgatóság. !|i

i j I ) - ’ I [

Nyomatott Fischel Fülöp (Strauaz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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