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Főispáni beiktatás.
Nagy ünnepségek között és őszinte lel

kesedéssel iktatta be m. hó 28-án várme
gyénk főispánját Hertelendy Ferencet székébe 
a megye közönsége.

A beiktatási ünnepély minden részletei
ben lelkes és méltóságteljes volt s emellett 
magán hordozta a családias jelleget. Hisz a 
megyének egy ismert tevékeny fia volt az 
ünnepeltetés tárgya, ki a közügyekböl már 
évek hosszú során át kivette a maga részét.

Az uj főispán m. hó 27-én indult el 
otthonából, Lesencetomajról székhelyére. Út
jában mindenütt a szeretet és tisztelet őszinte 
jeleivel fogadta a megye közönsége. Zala- 
szentivánon a megye vezetőférfiainak egész 
serege csatlakozott az uj főispánhoz, kit a 
törvényhatóság nevében Malatinszky Ferenc 
üdvözölt meleg szavakkal. Zalaegerszegen a 
polgármester mondott a város nevében szí
vélyes Isten hozottat a főispánnak, a központi 
tisztikar a megyeház kapujában várta a fő
ispánt s Csartán Károly alispán üdvözölte 
uj otthonában. Este a város* a főispán tisz
teletére kivilágították.

Másnap nagyszámú bizottsági tag és a 
szomszéd vármegyék küldöttsége jelenlété
ben iktatták be a főispánt székébe. A köz
gyűlésre küldöttség hívta meg a főispáni, 
mire a templomba indult az egész közgyű
lés, a hol ünnepi mi«e mondatott. Mise után 
a megyeházba vonult a díszes közönség, 
ahol Czukelter Lajos első aljegyző felolvasta 
a kinevezési okmányt, mire a főispán letetle 
az esküt, melyet Árvay Lajos főjegyző ol
vasott fel. Ezután az uj főispán a következő 
hatásos beszédet mondotta, mely a jelenle
vőkre mély, feledhetetlen benyomást tett. A 
remek beszéd, melyben a főispán programm- 
ját kifejtette, méltó arra, hogy azt mindenki 
szivébe vésse.

Tekintetetes Törvényhatósági 
B izottság !

f) csász. és kir. Felsége apostoli magyar 
Királyunk által múlt évi december hó 19-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával a magas kor
mány előterjeszlésére szülő vármegyém főis
pánjává legkegyelmesebben kineveztetvén, a te
kintetes törvényhatósági közgyűlés szine előtt 
imént letett hivatalos esküm után, — midőn e 
széket elfoglalom, mindenek előtt oly kötelesség 
teljesítéssel akarom munkásságomat kezdeni, a- 
ininek nem csak készséggel és örömmel teszek 
elegei, de a mit mélyen és igazán át is érzek : 
— ez legmélyebb hódolatomnak és hazafias 
jobbágyi hűségemnek legalázatoeabb kifejezése 
0  csász. és apóst. kir. Felségének ezen legke
gyelmesebb kineveztetéeemért; — mint őszinte 
köszönelemnek nyilvánítására a magas kor
mánynak előterjesztésében megnyilatkozó bizal
máért ; — úgy a szomszéd törvényhatóságokból 
megjelent Mildöttségek tagjainak; — volt kép
viselő társaimnak ; — mint általában kedves

vendégeinknek, kik e szives és baráti megjele 
nésükkel megtisztelték vármegyénket és any- 
nyira kitüntettek engem.

De vegyék még legforróbb hálámat és 
köszönetemet törvényhatóságunk bizottságának 
tagjai, vármegyém és székhelyem közönsége, a 
kegyes és nagyrabecsült fogadtatásért, melyben 
részesítettek ; — zálogául tekinthetem ezt annak, 
hogy szeretett vármegyénk közügyeinek intézé
sében mindig számíthatok arra a hazafias és 
áldozatkész támogatásukra, amit tudom, hogy 
megnyerhetek, ha pártatlan és résziehajlat- 
lan eljárásomban a kötelességtudás érzése és 
teljesítésének akarata, képességeimnek teljes ki
használásával fogja vezetni munkásságomat !

S most, tisztelt törvényhatósági Bizottság ! 
engedtessék meg nekem, hogy midőn szeretett 
szülő vármegyém közügyeinek kormányzásál 
átveszem, egész őszintén és nyíltan számot ad
hassak azon szigorú lelki vizsgálódásom után 
beállott és beismert tudatnak, hogy egyedül az 
én szellemi erőmet, képességemet, és tudásomat 
ezen helynek méltó és eredményes betöltésére 
elégségesnek nem tartottam és nem tartom. — 
S midőn a magas felszólításra meggondolás és 
magamba szállás után mégis vállalkozni mer
tem, arra nem a »könnyelmű elhatározás és a 
kitüntetés csábja« ingerelt, a mit talán önkény- 
teJenül is éreznern kel Un, midőn az előtt ál
lottam, hogy oly nagy történeti missiói betöl
tött vármegyénk élén a főispáni széket elfoglal
hatom, hanem dacára az annyira súlyos hely
zetnek, a megfontolás és lelki mérlegelés alatt 
beállt biztató és talán nem csalóka körülmények 
érlelték meg elhatározásomat, hogy merészebb 
legyek, mintsem talán képességeim könnyűsége 
a nehéz feladatoknak betöltésére vállalkozáso
mat indokolttá telte !

És köteles nyíltsággal kell számol adnom 
ezen körülményekről, hogy mintegy belevezes
sem a törvényhatóság tisztelt bizottsági tagjait 
belső lelki világomba, hogy amint magamat 
meggyőztem, azonképen meggyőzhessem Önö
ket is arról, hogy ezen körülményekből elhatá
rozásomra biztatást menthettem, hogy ha az 
én csekély erőm, de sok akaratom egybefonód
hat megyénk minden tényezőjének összesített 
nagy erejével és egységes akaratával, akkor 
erősek és egyek is leszünk törekvéseinkben és 
célunkban, szeretett vármegyénk közügyeinek és 
önkormányzatának érdekében.

Megkönnyítette feladatomat, bármily nagy 
és nehéz legyen is az reám nézve, hogy ami 
a magas felszólítás folytán elém tűzetett, nem 
volt, minthogy nem is lehetett más, mint a 
jognak oltalma. a törvények alkalmazása, 
és az igazságnak keresése, vármegyénk köz
ügyeinek, de kiválóan közigazgatásának ellenőr
zésében és felügyeletében.

De befolyásolta elhatározásomat az a lu
dat is, a mit eddigi, bármily szerény közéleti 
működésem alatt mint biztosítottat megszerez
hettem, hogy egy olyan tisztikarnak munkássá
gára, képzettségére és vezetésében olyan oda
adásra számíthatok, a mi által az előbb jelzett 
feladatoknak ily váll vetett törekvéssel megfelelni 
nem lesz lehetetlen ; és ez annál inkább, mert 
hiszen ismertem vármegyém lelkes, hazafias kö
zönségének tettre készés tettre képes erejének 
magas mértékét, a mivel a közügyeknek intézé
sében mindig a Hazának és e vármegyének ön
zetlen szolgálatára állottak.

Kedvezőnek kellett tartanom azt az ál
dásos körülményt, hogy életemnek már első 
hajszál gyökerei ebből a szeretett földből szív

ták táplálékukat, hogy fejlődésükben el választ
hatóiul ide kössék ehhez a talajhoz és ehhez 
az égaljhoz, amelynek összetételéből és összha
tásából nőtt meg az a hagyományos szeretet, 
ragaszkodás, ami minden tenyészetnek feltétele!

Ezek az életgyökerek szívták fel telkembe 
a múltnak emlékeit, a miket a talajba szór
tak és vetettek el Zrínyi, Festetich György, 
Kisfaludy, Csányi László és Deák Ferenc, s meg
annyi más nagyjaink, hogy az elszórt porbólis 
belélegzeni tudjuk a hazaszeretetei, a közügyék
nek szolgálatát s vármegyénk dicsőségét! S én 
a fiatal szervezetnek tele tüdejével szívtam ez 
emlékeket magamba, és azt akarom, és arra 
törekszem, hogy vérré váljék bennem s lelkem
ben egy oltárt emeljek a nemes traditiók (júl
iusának és ezekből átvígyem a modern gondol
kodás és kornak keretébe mindazt, ami csak 
szép, jó és igaz, s a minek örök becse mindig 
alkalmazható és minden időkre fennmarad.

De biztatólag s mintegy hivólag intett fe
lém, lelkemnek e komoly mérlegelése és tusája 
közt gondolataimban egy emlék, — édes atyám
nak emléke. Az érzelemnek legszentebbike, me
lyet Isten ojtott belénk, a gyermeki szeretet, 
tisztelet és hála megnyitotta szivemet egy fér
fias kötelességérzet előtt, és telkemet egy tálán 
nem elítélhető, de nemes ambitió előtt: elfog
lalni és megérdemelni ugyanazon helyzet, a me
lyet ő, egy a közügynek szentelt életpálya ön
zetlen és közhasznú szolgálatában betöltött, s 
az ő emlékének tenni egy szent fogadalmat, 
hogy példáján indulva a közélet tevékenységé
nek forrását nem a már elnyert hatalom ere
jében, hanem vármegyém közönségének meg
nyerendő szeretőiében, becsülésében és támoga
tásában kell keresni. S talán meg lehet bocsá
tani nekem, ha annyi példa közül, ami szintén 
méltó magasságban és becsülésben áll előttem, 
kiváló elődeimnek nemes törekvésében, odaadó 
munkásságában és kiérdemelt közszeretetében, 
— ha őt a gyermeki hála megnyilatkozásában 
kiemelni mertem.

Elhatározásom indító okainak ezen őszinte 
és igaz feltárása után, kötelességemnek vélem 
röviden, de ép oly őszintén nyilatkozni az iránt, 
hogy elfoglalt állásomban minő irányelvek fog
ják vezetni tetteimet ?

Mint főispánrak politikai álláspontomról 
kevés az. mit mondanom kell, hiszen a közélet
ben töltött szereplésein a tekintetes törvényha
tóság előtt nyitott könyv lehet ; de azon hatá
rozott kijelentésre kell szorítkoznom, hogy én 
minden igaz politikai meggyőződés előtt tiszte
lettel hajtom meg a saját politikai meggyőző
désemnek zászlóját, mert hiszen nem a kitűzött 
cél, csak az egyformán nehéz, de különböző 
utak megfulása választja el egymástól e téren 
a küzdőket, és épen ugyanazon célnál akarunk 
találkozni, vagy egymást megelőzni, amely vég
cél : »a Haza üdve«.

És e nemes versenyben nem szabad a 
nemtelen fegyvernek használatára: a gáncsve
tésre gondolni sem, hanem bízzék mindenki csak 
a saját lankadatlan erkölcsi edzésében és kitar
tásában; s midőn én e versenyben soha sem 
kivételes eszközökkel, sem a hatalom előnyével 
részt venni nem akarok és nem fogok, akkor 
hiszem, hogy mint egyenjogú munkása a köz
ügynek és tagja a törvényhatóságunknak, én is 
kérhetem azt, hogy utam megválasztását, mint 
saját és csakis egyéni meggyőződésem tisztasá
gának consequentiáját, kegyeskednek nekem is 
megengedni.

Már vármegyénk kormányzatában ellen-



Őrzési és felügyeleti jogomnál, de kiválóan nagy 
kötelességeimnél fogva, nemcsak egyéni, de 
hivatalos tevékenységemnek összes energiáját 
kifejtve és lekötve látom a jövőben; — mert 
nemcsak megyénk közigazgatásában, hanem 
társadalmi és közgazdasági, culturális és 
humanitárius ügyeiben is oly feladatok hárul
nak reám, a mely ügyek vezetésében és irá
nyításában minden tényezőnek és erőnek helyes 
felhasználását és közremunkálását kell kérnem 
s még inkább azért, mert jól tudom, hogy 
nekem még időmet és tevékenységemet azzal 
is ki kell merítenem, hogy póto’jam tehetségem
nek hiányait tanulással és kutatással, hogy ez 
utóbbi által felismerjem, az előbbi által pedig 
alkalmazhassam mindazt, a mivel szolgálhatunk 
vármegyénknek

Közigazgatásunkban megkönnyíti nekem 
kötelességeim teljesítését, mint már erre hivat
kozni volt és lehetett is szerencsém, az a 
lelkes és munkás tisztikar, a kire, élén a 
közbizalom és közszeret által oda állított 
alispánunkkal, a vármegye önkormányzatában 
tudom, hogy mindig számíthatok; de tudom 
azt is, hogy mi ismét a tisztikarral együtt, 
a tisztelt törvényhatósági bizottságnak támo
gatásában és közreműködésében oly erős se
gítséget fogunk nyerni, ami azután biztosíthatja, 
hogy az immár annyira kiterjedt és sokoldalú 
teendőknek megfelelni képesek leszünk.

A tisztviselői karnak eddig is tapasztalt 
munkásságát még fokozottabb mérvben annál 
inkább remélem és elvárom, mert vármegyénk 
Közönsége túlfeszített áldozatkészséggel csaknem 
régen biztosította és a kormány is megoldandó 
feladatai közé felvette a közigazgatási tiszt
viselőknek anyagi gondoktól való függetlenilését, 
hogy teljes odaadással szentelhessék magukat 
nehéz és őket teljesen igénybe vevő hivatásuknak

Kiváló gondot akarok fordítani a járási 
közigazgatásra, a hol annak oly sok ágazatai 
és szálai concentrálódnak és ha ezen sokoldalú 
és nehéz eljárásban a megyének nagy Közönsé
gét megélhetésében és megelégedésében oly kö
zelről érdeklő ügyek ellenőrzésében a pontos és 
törvényszerű végrehajtást, és méltányos elbírá
lást szorgalmazom és megkívánom, igy ez által 
buzdítom és irányítom, azt hiszem szolgálatot 
teszek vármegyém közönségének ; de a fáradt
ságot nem ismerő tevékenységgel példát is aka
rok adni, és osztozni az egyforma sorsban,’ mert 
a hivatal hivatást szül, a minek teljes odaadás
sal kell magunkat szentelnünk.

A járásokban pedig különösen is a kör
jegyzőségek' és a kiscégek adininistrátiójának 
vizsgálatára lesz gondom és időm. Itt van az 
alapja önkormányzatunknak, a honnél ha a 
szálak rendesen, becsületes gonddal és lelkiis
meretes pontossággal futnak össze, akkor a já 
rási és megyei központban megoldhatlan cso
mók nem fognak összegömbölyödni. — Jó jegy
zői kar áldása lehet községeinknek és népének, 
és én reményiem, hogy jegyzői karunk sem fog 
reám szomorú alkalmat és kötelessége hárítani, 
hogy a törvényes szigort kellene alkalmaznom, 
hanem ezen vizsgálataim nekem csak örömet, 
községeinknek jólétet, és önmaguknak a becsü
letes munka teljesítésében feltalált megelégedést 
fognak okozni.

Nagy súlyt helyezek megyei oktatásügyünk
nek fejlesztésére, mert kétségtelen az, hogy a 
jó  iskola, melyet a szülői ház jó  példája és ne
velő hatása támogaL — alapját képezi nemzeti 
művelődésünknek ! És azért a különböző jellegű 
iskolák és fenntartóik nemes vetélkedésétől vá
rom oktatásügyünk nagyarányú fejlődését és er
kölcsi hatását, és arra fogok törekedni, hogy 
ezen feltételek megszerezhetésére, hol a közsé
gek nyomasztó helyzete vagy az iskolafenntar
tók jogos óhajtása igényli, az állam segélyében 
részesüljenek.

Népoktatási alaptörvényeink ama rendel
kezéseinek szigorú érvényesülését azonban min
denkor meg fogom követelni, hogy a hazaszere
tet és a valláserkölcsi nevelés szövetségében, a 
magyar kultúra, az egységes magyar államesz
me, megerősödése az iskolákban, templomokban 
és a családi tűzhelyben egyképen biztositassék !

Ezen törekvésemben kérem a nagyon tisz- ' 
telt lelkészt és tanítói kartól önmegtagadó mun
kásságuknak teljes kifejtését, hogy szép, de oly 
tövises pályájukon és hivatásukban, a melynek 
egész életüket feláldozzák, engem támogassanak, 
útbaigazítsanak, ösztökéljenek, esetleg felettes 
hatóságuk közbejöttével, hogy én viszont segít

ségükre lehessek, a mennyire nekem arra mód 
adatik.

Közgazdasági, közegószségi és társadalmi 
tevékenységünkben és intézményeink fejleszté
sében azután már igen kérem, ne méltóztassa- 
nak bennem mást keresni és látni, mint egyik 
napszámosát közszolgálatunknak, ki vármegyém 
Közönségével egy munkasorban akarok dolgozni 
és haladni, hogy egy azon buzgósággal mível
hessük és termékenyíthessük meg azt a talajt, 
a mely megyénk középosztályának és népének 
megélhetését biztosítani és jólétét megteremteni 
van hivatva ; — de gondoskodjunk mindannyian 
együtt és kezetfogva azon eszközökről, a melyek 
szolgálják iparunkat és elevenné teszik keres
kedelmünket, hogy ezen keresetforrások egy
másra utaltságában és összhangjában elérhes
sük a társadalmi érintkezés rnívelő hatását, és 
a vagyoni függetlenségben a magyar nemzeti 
érzés terjedését és erejét !

Végül tekintetes törvényhatósági Bizottság ! 
azt hiszem általános kijelentéssel és fogadalom
mal tartozom:

Addig akarok és fogok csak e helyen ma
radni, a meddig szülő vármegyémnek és a Köz
nek hasznára lehetek ; inig a vármegye igazán 
vára lesz a magyar alkotmánynak és a meddig 
érzem és látom, hogy bírom és megszerezhetem 
azt a bizalmat és támogatást fennt és lent, a 
mi nélkül megbénulva, meddő lenne minden 
erőfeszítésem.

Erőszakot csakis önmagam ellen fogok 
alkalmazni, hogy legyőzzem önmagamat ha kell, 
de meggyőzzem minden esetre a tekintetes tör
vényhatósági bizottságot, hogy phisicai és szel
lemi tehetségemnek megfeszített törekvése egye
dül megyémé és a közügyé leend, és hogy én 
nem jövök más fegyverrel, mint egyik kezem
ben az igazság mérlegével, a másikban a tör
vények könyvével ; ezzel akarom vármegyém 
kormányzatát átvenni és vezetni, abban az erős 
reményben és szent hitben, hogy dacára a nehéz 
helyzetnek és a még nehezebb kibontakozásnak, 
nem lesz a múlté a költőnek jóslatszerüleg is a 
jelen időben fogalmazott szálló igéje : él ma
gyar; áll Buda még, ormán a magyar királyi 
vár magasba nyúló kupoláján a szent koroná
val, a melyről az Isten napjának melege és fé
nye aranysugarakban megtörve áradnak szét 
egyforma erővel a rftagas Kárpátokról a mély 
Adriáig, a müveit nyugattól az ébredő keletig, 
a mely határok közt e fogalom: — »Magyar 
haza«, testté vált, s a mely testből, a magyar 
haza földjéből szívja táplálékát, veszi erejét és 
meríti boldogulását minden, ami Magyar!

A munka jegyében, hazámnak és szülő 
vármegyémnek szeretetében végeztem beszéde
met és kezdem meg működésemet, azon benső 
fohásszal, hogy a Mindenható adjon nekünk 
közös erőt és kitartást, hogy munkásságunkból 
áldás fakadjon megyénkre.

A szűnni nem akaró éljenzés elhang
zása után Árvay Lajos főjegyző történelmi 
vonatkozásokban gazdag, szép beszédben 
üdvözölte az uj főispánI, melyet a közönség 
meg-megujuló lelkes éljenzéssel honorált.

Ezután tőispáu a küldöttségeket fogadta. 
Az üdvözlő beszédekre a fólispán által adott 
válaszok mindenkit megnyertek, mindenkit 
leköteleztek.

Délután 2 ón k or 400 leritékü bankett 
volt, melyen számos felköszönlő mondatott 
főispánra és családjára. Sürgönyileg üdvö
zölték az uj főispánt Talián Béla, dr. Wlas- 
sics Gyula, Darányi Ignác, Széli Kálmán, dr. 
István Vilmos, Reiszig Ede, dr. Jankovich 
László gróf, Gromon Dezső, számos ország
gyűlési képviselő sat, sál. A beiktatási ün
nepélyt a vármegye fiatalsága által rendezett 
fényes bál fejezte be, a melyen Zalavárme- 
gye régi fényes báljainak emléke eleve
nedett fel.

K Ü L Ö N  F É L É K .
—  A Csáktornyái iparosinak egyesülete 

mull vasárnap avatta fel uj helyiségét a 
Prstec-féle házban. A csinosan bebulorozott 
két szobából álló lakást a teljes számban

megjelent tagok s vendégek zufolásig töltöt
ték meg. Az uj helyiséget Zrínyi Károly 
elnök avatta fel a tagokat buzdító lelkes 
beszédben, mely után a műkedvelői szini- 
előadásban szerepelt hölgyek s férfi ven
dégek között az egyes, tagok aláirt emlék- 
albumokat s szinlapfényképeket osztott ki. 
A szép ünnepély előtt a Hymnuszt, végeze
tül a Szózatot énekelte az egyesület ének
kara. —  Utána vig tombola volt, mely 22 
nyereményt juttatott a mulató ifjúságnak. 
Fokozta a jókedvet egy fonográf is, mely 
sok szép zene s énekdarabbal töltötte ki az 
egyesületi mulatság programmját. Az egye
sület szép jövőnek néz eléje, máris őO 
működő tagja van, kiknek száma nap nap 
után szaporodik. Pártoló tagok gyűjtését most 
ujult erővel folytatja az egyesület ifjúsága, 
mely remélhetőleg sikerrel fog járni.

—  Lopás. A múlt hó végén Sankl 
Jakab 1. hegykerületi lakos Kohol Márton 
globoka hegyi lakostól, ennek a szobájában 
levő almáriomjából 2 darab arany gyűrűt 
és 4 korona készpénzt ellopott. A tolvaj ki
létét a csendőrség derítette ki.

—  Köszönetnyilvánítás A szoboticzai 
önk. tűzoltó-egylet múlt hó 31-én tartott 
tánczvigalmán szívesek voltak felülfizetni: 
Podgorcsek Antonia 5 korona, Imrei Ferenc 
plébános, Bartal György körjegyző urak 2— 2 
kor., Horvatics Matild, Trupkovics József és 
Kmetty József 1— 1 koronát, melyért ezúton 
s hálás köszönetét mond az elnökség.

—  Magyar munkások sorsa külföldön. 
Szánalmas egy csapat érkezett folyó hó 3-án 
este Csáktornyára, Prágerhof felől 10 órakor 
érkező vonattal 70, részben csongrádmegyei 
részben békésmegyei kubikos magyar utazotl

hazaidé állarnköltségen Dél-Tirolból. 
Merán mellől, hova ez év január 4-én jó  
kereset réményével kecsegtetve kicsalták 
őket. Mfnt ők maguk beszélik, —  de a 
munkakönyveikbe is be van vezetve,— egy 
csatorna készítéshez fogadták fel őket január, 
február és márczius hónapokra, biztosítván 
nekik az első hónapban 2 kor. 40 fill., a 
másodikban 2 korona 60 fill, s a harmadik
ban 2 kor. 80 fill, minimális keresetet, vagy 
pedig köbméterenkint 50 fillér munkabért s 
e helyeit adlak nekik 2 korona napi fizetési 
a munkanapokra. Ebből az összegből szerin
tük lehetetlen megélni Meránban, mivel otl 
a kenyér kilogrammja 40 fillér s a szallonnáé 
2 korona 40 fil'ér, ami az ő főtáplálékukat 
teszi, továbbá egész nap térdig érő vízben 
kellett dolgozmok, ami sokakat közülük 
beteggé tett. Ezek a rájuk nézve elvisel
hetetlen tények arra bírták a munkásokai, 
hogy mivel a hazautazásra pénzük nem 
voll, a m. kir. belügyminiszterhez fordullak 
hogy az állam szállíttassa haza őket. Míg a 
belügyminiszter kérelmük ügyében határozol!, 
8 napig Meránban' az olt időző magyarok 
segítségével lartollák fenn magúkat, n.erl 
megtakarított pénzük egy fillér sem voll, 
mint mondják, még levélbélyegro valójuk 
>em, hogy haza Írhattak volna. Lz a szo
morú karaván érkezett e hó 3-án esteCsák 
tornyára, honnan 5-én reggel Kiscell-Boba- 
Győrön s Budapesten kérésziül szállította 
őket szülölöldjükre az állam adván nekik 
ezen időbui 26 Iliiért naponkmli eltartásra 
Itt Csáktornyán 4-én a 26 fillérért ebédel 
kaplak, de a reggelijük és vacsorájuk csak 
a jó levegő lelt volna, ha nehány jöszivü 
úriembernek meg nem esik rajluk a szive, 
kik rövid tél óra alatt 95 koronái gyűjtői
tek a számukra. Rosenberg Lajos ur ugyan
ekkor egy teljes kosár kenyeret küldött az 
utón levőknek. Boldogok is voltak szegények



mikor személyenkrnt az 1 korona 80 fillért 
megkapták. Egy kőzülök Csáktornyán meg
betegedett s vele az egyik munkás vissza
maradt, mig a betegnek felesége megérkezik. 
A beteg s ápolója 3 6— 3 6 koronát kaptak 
az összegyűlt segélyből.

Ez alkalomból adakoztak: Csáktornyái 
takarékpénztár 5 koronát; Muraközi takarék 
pénztár, Csáktornya-vidéki takarékpénztár 
4 — 4 koronát; Fejér Jenő, Zrinyi Viktor. 
Pecsornik Ottó, Dékány Mihály, Strahia test
vérek, Rosenberg Richard, Bernyák Károly, 
Mózes Bernát, Rosenberg Rezső, Vargha 
Volgang, Hessel Jakab, Weisz Miksa, Kopjár 
Sándor, Strausz Miksa, Graner testvérek, ifj. 
Neumann Miksa, Székely Vilmos, Csakatur- 
ner Ármin, Neumann Róbert, Margitai József, 
Czukor György, Siska Ignácz. Friedl József, 
Dr. Wolf Béla, Benedikt Béla, Horváth Antal, 
Pethő Jenő, Krasovetz József, Nuzsy Mátyás,
2— 2 koronát; Czvelkovics Antal, Pálya M., 
Hirschmann Adolf, Pulay Henrik, Tömör 
Boldizsár, id. Heinrich Mór, Viasz Nándor, 
Mráz testvérek, Frász Balázs, Hepp Ede, 
Belies Flórián, Kipke István, Pollák Dezső, 
Molnár Elek, Kristofics Károly, Superino J.. 
Adamecz Károly 1— 1 koronát, Zrinyi Mik
lós 1 korona 50 fillt.; Masztnak József, Klein 
Mór, Heiszig Ferencz, Czutsics F., Hirschsohn 
Zsigmond 50— 50 fillért.

—  Tánciskola. Rákos Lípót újpesti lánc- 
tanitó folyó év március és április hónapok
ban Csáktornyán tánctanfolyamot fog tar
tani.

—  Esküvő Heinrich Erzsi kisasszonyt, 
Heinrich Miksa kereskedő kedves leányát 
f. hó 14-én vezeti oltárhoz a helybeli izr. 
imaházban Berger Rezső, a fiumei hitelbank 
hivatalnoka.

—  A 3-ik korosztályból kilépett had
kötelesek nősülhetése. A múlt esztendőben 
sok fölösleges munkát okozott a honvédelmi 
minisztériumban az 1880, évbeli születésű 
s még sorozóbizottság előtt nem állott had
kötelesek kivét les nősülési kérvényei. Most 
azután ezek a kérvények egyszerre elinté
ződtek. Amennyibén a honvédelmi minisz
ter az összes közigazgatási bizottságokhoz 
intézett rendeletében tudatta, hogy az 1880. 
évbeli születésű azon hadkötelesek, akik 
állítás kötelezettségüknek a III. korosztály
ban a sorozó bizottság előtt a fennálló hely
zet miatt eleget nem tehettek, kivételes i.ő- 
sülési engedély nélkül köthetnek házasságot.

—  Szokássá vált már azon szereket, 
melyek bedörzsölésre alkalmazhatók, mind
azon megbetegedések ellen ajánlatba hozni, 
melyek külsőleges kezeléssel gyógyittatnak. 
Egyetlen betegség ellen sem lesz sok oly 
mindenféle hirdetve, mint a csúz és kösz- 
vényes bántalmak ellen. Éppen ezért fontos, 
hogy ki ki figyelmét a csodás hatása által 
már világhírűnek ismert Zoltán-féle kenőcsre 
irányítsa és ne kíséreljen meg baja gyógy
kezelésénél oly szereket alkalmazni, melye
ket ezer más megbetegedéssel egyetemben 
csuz ellen is ajánlanak, mert mindenki által 
ismert tény, hogy a csúz és köszvényes 
bántalom egyetlen biztos gyógyító szere a 
Zoltán-féle kenőcs, mely üvegenként 2 koro
náért Zoltán B. gyógytárában kapható Bpesten

—  Vidékünk virilistái. Zalavármegye 
legtöbb adót fizető törvényhatósági bizottsági 
tagjai a? 1904. évre vidékünkről: 10000 koro
nán felül fizet adót: gróf Festetics Jenő; 
3000— 5000 K. Landau Horác; 2000— 3000 
K. Hirschler Miksa, Ziegler Kálmán, lvkó 
János, Zalán Lipót János, Filipics Lajos. 
Kralics Márton, Berg Bódog; 1000— 2000 K. 
Peczek György, Kollay Jeromos, Varga János,

Csesznák József, Zozoly Ferencz, Szabó Imre; 
800— 1000 K. Vollák Rezső, Morandini Bá
lint, Langer Makár, Jurák Zvonimér, Pethő 
Jenő, Imrey Ferencz; 500— 800 K. dr. Tamás 
János, Hergár István, Golub János, Neumann 
Miksa

—  Lapunk mai számához Konetzky Th. 
Säckingeni, (Baden, Németország) ismert 
speczialistának egy felhívása van mellékelve, 
melyre olvasóink b. figyelmét különösen 
felhívjuk.

—  Megfuladt gyermek. Folyó hó 3-án 
délután Balázsits József kedveshegyi lakos 
Warazsdon volt, felesége pedig a félóra járás
nyira levő kúthoz ment vízért, miközben 5 
éves kis fiukat és a 4 hónapos Mihály nevű 
csecsemőt magukra hagyták a lakásban A 
kályha fölé és körülötte nedves ruha dara
bokat teregetett az asszony s a kályhába 
jól befűtölt, hogy a nedves ruha addig is 
jól száradjon, mig ő távol lesz. A ruhadara
bok egyike a kályhától tüzet lógott, ettől a 
többi s rövid idő alatt az egész szoba meg
telt nehéz folytó füsttel. A nagyobb gyer- 

I mek kimenekült, de a bölcsőben levő 4 hó
napos csecsemő, mire áz asszony vissza
tért, megfuladt a füstben

—  Tűzoltó bál. Folyó hó 1-én tartotta 
a Csáktornyái önk. tűzoltó testület a szoká
sos évi tánczmulatságát a Zrinyi-szálloda 
nagytermében. A tánczestélyen nagyon sokan 
ugyan nem voltak, de elegen arra, hogy a 
jelenlevők a legjobb kedvvel mulassák át 
az éjszakát. Tánczoltak kivilágos kiviradtig. 
Reggel fél 7 órakor még javában járták a 
ropogós csárdást. Az estély alkalmából felül
fizettek: Murai Róbert, Pecsornik Olló, Zieg
ler Kálmán, Villamtelep 10— 10 koronát; 
Neumann Róbert 8 koronát; Mihalics Ferencz, 
Bernyák Károly, Salon Péter 6 — 6 koronát; 
Nuzsy Mátyás, Benedikt Béla, Mayer Her
man, Pethő Jenő, Ilenósey Gábor 5— ő^kort; 
Heilig József, Kaczun Mihály, Charmatz Jónás, 
Antonovics József, Lobi Rezső, Ditrich János, 
Prusatz Alajos, O. Marie 4— 4 koronát; 
Wollák Rezső, Steinberger F., Strausz Sándor 
Altgeier 3 — 3 koronát; Unterecker 2 korona 
40 fillért: Zrinyi Károly, Liszkay Sándor. 
Özv. Márczius Mihály né, Frász Balázs, Dr. 
Schwarcz Albert, Próbszt Ferencz, Weisz 
Miksa, Szebényi Lajos, Krasovecz József. 
Suleg János, Dr. Hídvégi Miksa, Ivacsics 
Ignácz, Dómján J., ifj. Kopjár S., Hirschmann 
Leó, Deutsch Salamon, Stráhia Károly, Szé
kely Vilmos, Bencsák Richard, Pulay Henrik, 
Strausz Miksa, Horváth A. 2— 2 koronát: 
Kollarics, Meglané, Dobsa J., Fischer Endre, 
Masztnak J., N. N., Stolczer József, Adamelz 
K.. Pólyák Mátyás, Mráz K., Heiszig Ferencz, 
Dr. Kovács Lipót, Horváth Géza 1— 1 kort.

—  Felülfizetések A Csáktornyái keresk 
ifjak egyesülete állal rendezett tánczmulat- 
ságon felülfizetni szívesek voltak: Fiedl József 
Grünwald és Schwarcz (Warazsd), Dr. Kovács 
Lipót,Murai Róbert, Neumann Róbert, 10— 10 
korona; Mayer Ármin 6 korona; Hochsin- 
ger Sándor, Pethő Jenő 5 — 5 korona; Hirsch
mann Leo, Krasovetz József, Benedikt Béla 
Scharmatz Jónás, Wollák Rezső, Újlaki 
Hirschler Fia (Alsódomboru) 4 — 4 korona; 
Heinrich Miksa, Dr. Hídvégi Miksa. Knorczer 
Károly, Kaufmann Mór (Nagykanizsa), Strausz 
Sándor, Szalon Péter 3 — 3 korona; Székely 
Vilmos, Kohn Ármin, Rosenberg Rezső. 
Scheffer Rezső. Hirschmann Adolf, Gráner 
Mór, Dr. Schwarcz Albert, Novák Jakab, 
Neumann Vilmos, Bayer Samu, Hessel 
Jakab, Dr. Viola Vilmos, Gráner Miksa, 
Ditrich János, Benedikt Ármin, Zichmann és 
Erdensohn (Budapest), Fehér József, Lobi

Ernő, Kohn Ignácz (Csabrendek), Kalchbren- 
ner Ferencz (Stridó), Bayer Gyula (Zalauj- 
vár), Vajda Izsó (Barcstelep), Horváth Károly 
(Alaólendva), Maries Viktor (Nagykanizsa), 
Reich Jenő (Eőrdanna), Hencsey Gábor, 
Schlesinger Lajos, Fink Ferencz, Pálya Mihály 
Szilágyi Gyula, Mózes Bernát, Lobi Rezső, 
Pulay Henrik, Heilig József, Horváth Lajos, 
Dénes Béla. Rosenberg Richárd, Rosenberg 
Kálmán, Schul leg János, Dr. Wolf Béla, 
Tauszig Oszkár 2— 2 koronát; Scheiber Mór, 
Schwarcz Jakab, Blau Benő, Lövensohn 
Miksa. Weisz Miksa, Dr. Schwarcz Lajos, 
Herzer Izidor. Meyder Albert, Mayer Lajos, 
Brodnyák Lajos (Stridó), Mayer Károly, Pol
lák Gyula, Idősb. Heinrich Mór, Steinberger 
Zsigmond, Buchwald Ernő, Mráz Testvérek 
Viasz Nándor 1— 1 koronát; Deutsch Zsig
mond 40 fillért, melyért ezúton is hálás 
köszönetét nyilvánítja az elnökség.

— A Horgony Pain-Expeller (Richter-féle
Linimentum Capsici comp.) igazi népszerű házi
szerré lett, mely számos családban már több mint 
34 év óta mindig készletben van. Hátfájás, csipő- 
fájdalom, fejfájás, köszvény, csuznál slb.-nél a 
Horgony-Pain Expellerrel való bedörzsöljek min
dig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt jár
ványkornál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az 
altestnek 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 gxógyszertárban kapható, de bevásárlás al
kalmával mindig határozottan: »Richter-féle Hor- 
gony-Pain-Expellert« vagy »Richter-féle Horgony- 
Liniinent«-et tessék kérni és a »Horgony« véd
jegyre figyelni kell.

—  A  Sümegi kaszinó saját termében 
az ottani iparos ifjúság egyesülete javára 
folyó hó 1-én szép bált rendezett s mikor 
javában folyt a táncz, járták vígan a csár
dást s az ifjúság többféle bohózattal mulat
tatta a jókedvű közönséget, addig a másik 
teremben nagy szerencsétlenséget igyekeztek 
elfolytani. Ugyanis midőn a mellékterem
ben az asztal mellől az egyik vendég felkelt, 
utána a függőlámpa nagy robajjal leesett s 
mindjárt lángba boritolta a helyiségei. 
Siettek is azonnal ajtót és ablakokat elzárni, 
hogy ezáltal folytsák el a tüzet. Abroszokat, 
szőnyegeket, térítőkét hordtak össze a tűz 
elnyomására, de az mind hamuvá égett 
Voltak, akik vízzel is akarták az égő petró
leumot oltani, később hamut szórtak rá de 
ez mit sem használt s a petróleum a szoba 
padlózatának egy részével tovább égett. A 
tánczoló közönség ebből semmit sem vett 
észre, mert a czigánynak meg lett parancsolva, 
hogy nem szabad félbe hagyni a játszást, 
sőt a férfiak, akik tudtak a veszélyről, igye
keztek minél nagyobb lármát csapni, hogy 
a szomszéd teremből át ne halljon a lárma. 
Csak úgy két óra múlva nyitották ki az 
ajtót, ekkor látták a tánezolók, hogy a mel- 
léktercm korom fekete, benne minden,könnyeb
ben eléghető szőnyegek, takarók, abrószok 
stb. korommá égtek. Szerencse, hogy riem 
vacsora közben történt, különben borzasztó 
szerencsétlenség lehetett volna a követ
kezmény.

—  Sárközy Sándor helybeli zenekara 
f. hó 16-án húshagyó kedden tartja meg a 
Zrínyi szálló dísztermében szokásos táncz- 
vigalmát melyre a közönség szives párt
fogását kéri Beléptidij 1 korona.

Felelős szerkesztő:
H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó ős laplulajdonos:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SAR00R)
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Sve poäiljke se tiCué zadriaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
ime, Margitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo:
knjiáara F ische) F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

poéljaju.

ffXI. teéaj.

na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeíi druítveni. znastveni i povuőljivi list za púk 

Izlazi svak! tjeden  jed en k rat i to : vu svaku  nedelju.

Predplatna cena ja:

Na celo leto . . .  8 kor.
Na poi leta . . .  4 kor.
Na Cetvert leta . . 2 kor.

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

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

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

Mladinska kolera.
L

Mladina ima vnogo nepriateljov. Vnogo 
zgrabeZljive ptice poznamo, koje osobito po 
selah, gde najleáeáe dospeju к rnladim mla- 
dinam, ter vnogo kvara vCiniju onim, ki 
jo za trgovinu, ali za domaCu polreboCu 
povaju.

Ali zvun zgrabe2ljivih 2ivmah ima jóé 
drugih nepriatel|ov, koji napadeju mladinCe 
ter se zavzemeju med perje, dakle ili na 
telu ili v teli se zdráavaju, s mokrine tela 
se hraniju, tojest na kvar mladinöeta se 
hraniju. Najviée zmed ovih malih nepriate
ljov nisu nevami za 2ivot mladinöeta; — 
ali ako se jako spovaju, onda ipák kvara 
moreju vCiniti, jer tako napadjena mladina 
pomalen se suái, pák poleg toga z Cene svo- 
je zgubavlja, ali pák do kraja oslabnjeno 
pogine.

Sve óva 2ivina skupzete neöiniju tuli- 
ko kvara как oni betegi, koji se znaju med 
mladinum podignuti, koji se straéno jako 
Siriju, pák nevarneái su ovi betegi, jer je 
samo onda zemeju v pamet, gda je veC 
vnogo mladine poginulo.

Pak da se ovi mladinski betegi moreju 
Siriti zvekáinum od tóga je, da je povatelji 
mladinah malo poznaju i tak nezemeju si

z А в a v A.

Junak.
(Gorkij Maxim) *)

Med sejmari se jeden starec mota. Ob- 
rave si srdito skup potegne, ali oCi mu 2a- 
loslno, tak rekuC moleC glediju. Crnoko2ni 
robavi staroviőni obraz mu srebrno bele 
Spice pokrivaju. Soldacki kaput nosi, na pr- 
sih mu vise medaliah i Jurajski— kri2 visi. 
Na mestu leve noge, te2ku 2mehku drvenu 
nogi^ nosi, koja gliboko propadne vu sneg 
i okrigle siede ostavi vu njim.

Sejmari se obrneju od ove sere ne- 
voljne spodobe, obraz se je ua Zalostni ne- 
zadovoljni, dugCasni preobrne. Stari Clovek 
dalje Seplesa i prama mu2kim kolam dr2i, 
koja su se iz susednih selah nabrala tu vu 
logor prilikom sejma. Pred jednih kolah 
postoji starec i как ozbiljni kupec veli:

—  Kakove su to guske?

J  Gorkij Maxim je jeden zmed Zivuőih ruskih piecov. 
Ora pnpovedka mu jednoga junaka kale, koj se je vu ru- 
ako tuaakim ratu (1877 1878) borii.

dosta brige, da odtiraju one okolnosti, koje 
zgrabeZljive betegu Siriju i podupiraju.

Vekáa stran povateljih jóé l den denes 
takve zroke dr2i za poCelek betega, koji 
zroki morebiti moreju biti na pomoC razéir- 
ienja betega, ali nigdar nemreju biti zroki 
poCetku.

Nevarnost ovih betegov povekáava jóé 
i to, jer proti njim vraCilo jako malo more 
pomoCti pa к koje mladinCe v beteg opadne, 
ono zvekéinum i pogine, makar ima s ve- 
likim brojom vraCtva koje se proti njim 
hasnuje.

Pak da se ipak moremo proti ovim 
bel egom braniti, to moremo hvaliti tomu 
da veC poznamo one zroke i pute po kojih 
se áiri beteg.

ZgrabeZtjivim betegom zroki, koji se poC- 
meju, jesu jako fine drobne i s prestom o- 
kom nevideCe gobe — tak zvani bakteriu
nk, koji si jako brzo spovaju i s neprebro- 
jenim kulikoCum Ziviju vu teli ZivinCeta, 
doklam ga nezagiflaju zakoleju.

Ali ovi bakteriunk jóé i po smrti 2i- 
vinCeta du2e 2ivi)u, i jeden drugi dugo 2iv 
ostane i tomu jóé se zvuna tela 2ivinskoga 
mora povati.

je mladinska kolera ili mladinska kuga, ko- 
koáinja — kolera. Pod ovim imenorn raz- 
mevamo takvoga betega, koj fletno zvrái s 
vojom 2rtvum, redovitu smrtno dokonCa, i 
vu velikim zgrabeZljivi je, kojega kokoái, 
race, giiske, pure, golubi, turake kokoSi, pavi 
fazani jako lehko dobiju. Nepozvani gosti 
naSih dvorov, как vrabci, kavrani i moreju 
dobiti toga betega.

Najdemo med kokoSimi как med dru- 
gem mladinom i takve koje neprimeju vu 
se betega, ill ako ga dobiju njim tak na 
lehkoma prejde, da na fletnoma ozdraviju 
i 2ive ostaneju. "Ali brqj takovih je mali 
proti onomu, koj mora 2rtva biti betegu.

Od onoga vremena, od gda pri nas ni 
samo za kratek Cas i da nikaj bude 2ivoga 
po dvoru, povaju mladinu, nego da si no- 
voga zviralka dohodka odpremu, ili da za 
domaCu potreboCu povaju, od onda vnogo 
plemeniteSu fajtu mladinu su dali donaéati 
iz tudjili orsagov. S ovimi su onda se raz- 
Sirili i nevarni betegi med mladinom po 
kojih su veC i dosta nekaj volje zgubili od 
povanja mladine.

(Drugiput dalje).

M ajczen  F eren cz .
Pak ako skrvjom gnojom ili s vodom 

krmom i s kakvim goder naCinom zideju 
bakteriumi z takvoga bete2noga, ali pogi* 
njenoga 2ivinCeta vu lelo zdravoga, onda i 
vu onim — telu onoga istoga betega na- 
Ciniju.

Zmed onih zgrabeZljivih betegov, koji 
se med mladinom zdr2avaju, najnevarneáa

Kaj je novoga ?
S veéanost.

S velikom sveCanostjom su prijeli ve- 
likoga Zupana, gospodina Hertelendy Fe-

— Ove guske? Takove nenajdeju vu 
celim sejmu. Gledile как su tuste!

Stari sóidat zdigne gusku, pazljivo ju 
pregleda popeta po svakoj strani, podehne

Zatim naj*denkrat pregovori:
—  Hej da bi vi samo bulgarske gus

ke vidli! Так tuste как jedna krmlenka.
—  Gde?
—  Vu Bulgariji, za Balkanskimi bregi 

. . .  gde je rusko — turski tabor bil . 
Skobelev general njegova milost je bil voj- 
vodja.

— Je . . . Culi smo, —  odgovori pro- 
davec. — Ali ovu tustu 2ivinu poglednite!

—  Vidiá ovoga kri2a? —  govori dalje 
sóidat i sa prstom na prsi poka2e. General 
njegova milost mi je sam svojiini rukami 
prepiCil na prsa

Obraz se mu skup potegne i razCrleni, 
oCi se mu razsvetiju i spotrto — seru kapu 
si onak na jedno vuho potegne:

— Migunov stra2meáter, hurra! Sa svo- 
jom rukom!

—  Kupite gusku priatelj? —  pital je 
Í prodavec sa prostim glasom Videl je veC, 
, da néma sa kupcom posta i s oCmi drugdt*

láCe, tak da veC negledi na starog junakai 
koj bude pod jedmm i pod jednim bolje 
zduáevniji.

— 1 ävanvics vodja — veli — je tak 
rekel prama meni jednog dneva: —  »Mi
gunov, plemeniti Clovek si!» — i kuSnul 
me je.

— Ne stoj tu, priatelj — rekel je, pro
davec. — ZapreS puta pred kupci, — i mir- 
no dalje porine staroga soldata. Starec je 
ne nekaj jako zbantuval, samo oCi su mu 
mutneáe pomrgotno gledi na mu2a, kapu si 
gliboko na oCi potegne i tarn ostavi mu2a 
sa kolami. Okol na okol se obraCaju — ho- 
diju Ijndi jezero glasov kriC zumi vu zraku. 
Zmeöani 2ivot se Cuje kraj njega, koj na 
po taboru sledeCe goSCenje i na logersko 
2ivljenje zmiélava starog viteza. Trudno se 
vleCe med mno2inorn i iéCe Coveka, koj bi 
mu posluéal taborske hiStorie, komu bi mo- 
gel povedati, как se je presekel sa svojoni 
trupom zmed turkov vu Jeni — Sagri . . . 
Bado bi povedal od najlepdi den svojega 
2ivljenja, kada ga je Skobelev za junaka 
nazval! . . .  Ali nenajde se mu sluäatelj‘ 
nigdo se nebriga sa tem da gde i как je



rencza vu Zalaegerszegu dvadesetosmoga 
jaauara, gda se je prviC pokazal pred ob- 
Cinstvom varmegjije, vu velikom spraviáCu. 
Fred spraviáCom se je sveta meáa obsluZa- 
vala, na kojoj je nazoCnih bilo vnoZina var- 
megyinskih zastupnikov. Vu spraviSCu je 
veliki Zupán prisegu poloZil, zatem ga je 
varmegjinski glavni nótárius, gospodin Arvay 
LajoS pozdravil vu ime varmegjije. Na poz- 
dravlenje je növi gosp. veliki Zupán s lepim go- 
vorom odgovoril, vu kojem je viSeput oCi- 
tuval, da bude navek za hasén varmegjije 
delal. Po spraviSCu bil je veliki obed, a ve
Cer na Cast gospodina velikoga Zupana bil 
je bal. Növi veliki Zupán je naSe varme
gjije sin, koj naSe potreboCe dobro pózna i 
zato svaki zaufanostjum gledi pred njegovo 
delovanje. Dal gospodin Bog, da bi naSoj 
varmegjiji na hasén vnogo letah sluZil gos
podin növi veliki Zupán!

N ea reéa  na ie l e  alcl.
ProSlog meseca 22. dneva vu Cakovcu 

pred polanom med teretnimi vlaki slaga- 
njem pri cugu potrebiti Somogyvari István 
tak nesreCno opal je med gibajuCi vlak, da 
njegova leva ruka pod kotaóe dospeta je, 
koji kotaCi celu njegovu ruku skup zdro- 
bili jesu. NesreCno ohodeCega Clovek po cu
gu odpeljali —  jesu vu veliko— kanizski- 
Spital.

Na ff la  start.
Augusztics Mihály bez sluZbe bivSi 45 

let star katoliCke vere mesarski deliC janu- 
ara 28. dneva na veCer ob pold seloj vuri 
vu Cakovcu pred Szeiverth zvane oStarije 
vratih, na naglo se skup zruSil i za neku- 
liko minut i vumerl. Mrtvo njegovo telő vu 
cinlorsku hiZu odpeljali jesu gde po dok- 
toru bil parani, koj je konStitiral, da srCni 
krC bil mu zavdal naglu smrt.

P oxiv.
Vu DrávavaSarhelyu tekuCeg februara

13. dneva tojest pred faSenskom nedeljum 
onu subotu za siromaSku Skolsku mladeZ 
potrebitu opravu veCerna plesna zabav bude 
se obdrZavala iz 1 korú ne predplatom. Za

—  zgubil nogu, i как je dobil kriZa . . .
Pák se Cuti, da je bez nikoga, da su 

ga sa nebriganjem zbantuvali ovi sejmari í 
kupci, kője trpeti nemre . . . Vnogokrat je 
gledal smrti vu oCi bez straha, ovi tu okolo 
njega bi se svi prestraSili od pogleda smrti 

. Malo mu leZi, da su ovi hujsi, как on 
Neimaju Jurajski-kriZ, niti nebudu nigdar 
takovoga nosili i nebudu junaki.

Ali zato bi ipák rád nekoga naSel, ko- 
mu bi povedal, как viteZki je  bil stari Mi- 
gunov. Od jutra do veCera gladni i ozebeni 
hódi sim tarn i iSCe priliku, da svoje ju- 
naClvo more pripovedati. Vnogokrat se рос
т е ,  ali nigdar do kraja nedojde, jer uikoga 
néma gdo bi do kraja bil znatiZeljen na 
njegove viteZke Cine. Cufi stari Migunov, da 
je  nepotreben, nehasnovit i pozebljen pos
tai.. Velika srditost na ljudi ga je napunila. 
Srdit je  nutri vu duSi i tak se vidi, da je 
nehotomice posunjavlje ljudi, ako pák sam 
rad dela to. Nekaj mu je to olekSalo na 
duSi.

Negda —  negda se i vu krCmu povr- 
ne. KiCmar i keiner ga nepriateljno i nor- 
Cljivo primeju. VeC su se ga navoljili. Ako 
ga nemreju strpeti, onda starec od stola, do

svaki filler, koj na táj plemeniti cilj alduje 
po neduZni deCicah vu nebu izruCi njihovi 
zahvalnih molitvah s obilnim najemom na- 
domeSCeni od Boga bude za nje.

PrIJetI xakonaki p a r .

Redarstvo prijelo je po imenu Kovács 
Sándor zidara i njegovu 24. Ijel slaru Zenu 
Veber Karolina zvanu, koji krive iliti laZne 
pet korun vredne peneze zmenjali jesu. Öve 
dane po celoj Kerepes zvanoj vulici preho- 
dili su sve Stacune, svigdi kupili su nekaj 
malo vrednosti i s laZnimi penezi piacaii, 
iz kojih su nekaj van dobili. Napokon ipák 
zazvedilo i prijeli jesu sumnjivi zakonski 
par. Vu Zeninji korpi 205 komadov laZnih 
pet korun kojunastih penez naSli jesu. Óva 
valuvali jesu, da öve peneze za pol cene 
nakupuvali jesu.

KradIJIvoat vu x a yreb eék im  sv e -  
uölliktu.

Íz Zagreba javiju: Pred nekulikimi da- 
ni prije tóga viSeSih Skolah deCko pomoCno 
druStvo bilo je bala odredilo. Od bala po- 
moCnomu druZtvu Cistoga hasna do 4000 
korun se je nabralo. Po zvrSenim balu onu 
noC vudrli su nutri razbojniki vu sveuCili- 
Sta pomoCnoga druStva hiZu i odnesli jesu 
s peneznice vsih 4000 korun Na jednoga 
Jaricá zvanoga lopova imaju sumnju, koj 
je takaj negda sveuCiliSta posluSatelj bil. 
JariCa su zatvorili.

Z bira n je navuéltelja .

DraSkovski rim. katol'Cki puCki ékoli 
radi odpovedanja bivSeg uCitelja vu spra- 
Zeno mesto Skolski odbor je Koosz Karolja 
murakiraljskoga uCitelja zebrái.

S am ou bojn i p ok u sa j.

ProSlog meseca 25-ga dneva vjuiro oh 
8. vuri vitéz Koscsinsky József CakoveCki 
uhlanuSki leitinand vu cakoveCkoj kasarni 
s brzokresom se vu prsa bil strelil. Kuglja 
na sreCu je ne plemeniteSe strani vrazila 
jedino pluCa je malo ranila. Na brzoma 
pozvani doktor kuglju je odstranil, krvnost 
zapreCil i beteZnik pol jég svega toga se do
bro Cuti, i ako kakva druga komplikacija

stola iSCe sluSatelja. Ako pák najde jednoga 
hej! Cisto se preobrne, r C mu за то  teCe, 
oCi se mu iskriju napuhne se mu obraz, da 
pokaZe Stuko; slrelanje, i hrapave zapoved- 
ne reCi deli. Smejeju se Znjpga, ali on ne- 
Cuje, jer duSa njegova je dalko od ovih lju 
dih, dalko za Balkanskimi breei, tarn rnu je 
duSa, gde je zemlja pila iz njegove krvi, 
gde mu je Zivljenje jedenkrat vu ogmij 
plamnilo, gde je prviC prerazmel znamenje 
Zivljenja . . . DuSu si na ovim starim og- 
nju greje, kojega sve bolje i bolje podpu- 
hava . . .

— Vitéz! pospravi se veC! . . . zakoleS 
ljudi sa tvojimi dugoCasnimi Cini, —  sa 
tak vom reCjom pokaZe put starcu k°llner. 
Stane se i sa drvenom nogom jako zruZi, 
pák ide vun iz krCme, dók mu srdce stare 
sporneni gojiju.

— Pri jednim ftiCaru slanuje. Ako di- 
mo dojde se potegne vu vuzku ali toplu 
kolibicu i ako mu dán nije iSel po ruki, ako 
mu je nigdo ne sluSal reC, vu sebi mr- 
mlja:

—  Satani ! . . . . nebi Skodilo ovim 
cimborám vraga, da bt malo mene posluSali.

L. R. J.

к tomu ne dospe, za kratko vrema zev- 
sema ozdravi. Samoubojstva zrok je ne- 
poznati.

Su m ou bojatvo vu Priloffu.
SoStarics Viktor 25 Ijet star neoZenjeni 

tergovec januara 24. dneva vu jutro ob 5. 
vuri vu Prilogu vu sluha se strelil i joS on 
dan na veCer ob 9. vuri je i vumerl. Samo- 
ubojnik je veC prvlje imái svojega Stacuna 
vu Alsolendavi, kojega bez svakoga ztoka 
tamo ostavil med tremi meseci, trgovinu za- 
tim verovniki jesu prodali. KesneSe vreme 
se navek vu Prilogu kod svoje rodbine bil 
zadrZaval i od dana do dana je zapravlal 
tak dugó dók svoja najmenjSa dugovanja 
je zapravil. Pred samoubojstvom se celu 
noC zabavlal i vu nakreSenom poloZaju na- 
Cinil je nesreCen ovoga svojega Cina. Samo- 
ubojnomu zroku prispodablaju i nemarnosj 
takaj, ako prem veC od davna spominal se 
od samoubojne nakane. kad mu у ti dobor 
bila iéla njegova trgovina.

N epoxnatl s ír e  Iáé.

Babies Balint gyümőlcsfaiuSki stanovnik 
januara 8. dana v jutro okolo 4. vure pre- 
ко tak zvane fraterske éume ide, kad samo 
od jedne strani éume glasa od strebe i vu 
omm hipu Babies sebe ranjenoga poCuti. 
Slrelil ga negdo, nego na sreCu ne na smrt- 
nu pogibelnosl. Nepoznaloga strelaCa sada 
iáceju Zandari. —

T u ten  ff las.
Vlasies György Festetics Jenő grofa 

ujudvarski iépan po kratkoj muki tekuCeg 
Ijeta januara 25. dneva poslje podne ob 5. 
vuri svojega Zivlenja vu 54. Ijetu je iz o- 
voga sveta preminul.

Pokojnika mrtvo telő januara 27. dne
va pred poldanom ob devetoj vuri iZ No- 
vogadvora vu muraszentmartinsko groblje 
sprovodili jesu. Nek pocivá vu miru!

J ed en  tu varuk, k o j Ikée svo ju  tuva- 
ruSIcu

Temeövarske tako zvane »Turul» cipe- 
larske fabrike knjigovoditelj po imenu Hendl 
Ottokar vu jednim lepim danu nije iéel vu 
ured, nego lista je pisai svojemu direktoru 
da se navolil Ziveti i samoubojmk postane. 
Zazvedavati poCeli jesu za zrokom koj dru- 
gaC marl|iv i poélen Cinovnik bil je, zakaj 
je izniknul i na brzoma se saznalo, da Heod- 
lijova Zena pred nekimi Ijedni pobegla je 
iz Temeévara bez toga, da за т о  s Bogom 
rekla bi svojemu tuvaruáu. Pred nekulikimi 
Ijedni prije toga zezna muZ, da je njegova 
Zena glavnoga varaéa vu jednoj kavani ka- 
sirarica. Radi povrgel je svoju sluZbu, dosel 
je gore vu Budapest, ovdi cele dneve hodil 
je po varaéu i iskal je neverne svoje Zene 
(ragé. Zatim vés izpotrti javi se na nadka- 
pitanstvu i tamo obznani, da ravno od Ze- 
leznoga mosta dojde, iz kojega se nakanil 
vu Dunaj hititi, за т о  da nije imái к tomu 
za dosla segurnosti prepovedal je takaj, da 
zakaj se nakanil razluCiti od Zivlenja i pro
sit je, da пека poiftCeju Zenu njegovu. Re- 
darski Cinovnik obeCanje Kiadni Znjim, da 
si nebude naCiml kvara na Zivotu i slobod- 
no ga odpusti Fabrikant pako zato je dal 
iskati svojega Kujigovoditelja, ar se bojal da 
ovaj átovanja vreden njegov Cinovnik izbilja 
izkonCal bude sebe.

N e sr e éa  vu kaaarml
Vu B*lCu blizu Heumarkton zvane ká

sámé jeden po imenu Novak Ferencz zva-



ni teZak öve dane je patroné iskal. Vu jed- 
nih beCKih novinah najmre je ovu Citál, da 
na ovem mestu je jedna patrona zakopana, 
vu kojoj jedna jezeraCa banknota biva Dugó 
je  iskal dók nije pet patr nov naSel i nje 
dimo na svoj stan odnese. Dorna tak dugó 
je brckal jednu patronu, dók se ona nije 
sproZila íz dinamitom ili iz ekrazitorn mo- 
guCa da bila nabita patrona. kajti njezina 
ekspluzija tak silna bila je, da njegove hiZe 
steríe raznesla i teZaCkomu Cloveku ruke ta- 
kaj spotrla je. SiromaSki Clovek veC je vu- 
miral, kad je pomoC к njemu doSla.

Goaponа ba r и na k ia ta ren je .

Öve dane na veCer vu Budapesti Zöld
fa vulici stojeCoj zaloZnici najavi se jedan 
po gospodski opravleui rnladi Clovek, neku- 
liko zaloZni cedul vzeme naprvo, vu kojih 
zlatni uresi bili jesu zaloZeni prosi, da nek 
te stvari njemu nazad dade. ZaloZnice vlast- 
nik naravski peneze potrebuje oa njega, na 
Sto on grub odgovor dade njemu. Nato doj- 
de redar i Cudnovito oponaSenoga gospona 
na nadkapitanstvo odpeljal, gde sebe za dr. 
barun Simonies Dezső apatikara imenuje 
Izpitavati poCeli jesu njega, iz kojega se vl- 
delo, da zaista za Simonies Dezsőja zoveju 
njega, nego nit nije barun nit pako doktor, 
—  akoprem za ove nazval je sebe. Na ve
Cer vu viáe oStarijah se obrnul, nego odpla- 
Cila od svagde je pobegel po bieiklinu. Ove 
dane dojde к Klivényiju, gde za dvanajst 
korun obeda si dal pripraviti nego platiti 
nije mogel. Ovdi takodjer sedue na biciklin 
i odide vu husarsku kasarnu, gde s tremi 
officiri pusti se vu spornenek, kojim veli da 
on kod grofa Karácsonyi Jenőja stanuje, gde 
na svadbi je. Kad su kod grofa bili pitali, 
on njim izjavi, —  da takovoga imena Clo- 
veka nigdar póznál nije. BuduC sva zna- 
menja na ovo su bila kazala na redarstvi, 
da s ponorenim imaju posla, pitanje su na- 
stavili kod redarstva doktora koj je ustano- 
vil, da táj Clovek do ista je ponorel. Odpe- 
ljali su njega vu lipotmezeiski Spital

Jeden  rum unjaki m ű i .

Íz Déve javiju: Vu Formadian zvanim 
selu ined sumljivorn okolnostjum vumrla je 
Florea Nyisztor polodelavca йена. Poglavar- 
stvo je mrtvo telő dalo parati i zrok smrti 
nutraSnju krvi 2alejanost je konStitiralo. Flo
rea je valuval, da Zena mu ni hotela dali 
peneze na Zganicu, zato nju je prije s bali- 
nom stukel, zatim pako na smrl zrital. Flo- 
reana su vu rest odegnali.

S am oubojna goapodaka ien a .
íz BeCa javiju da ove dane pred pol- 

dnevom Tyrrek zvanoga nadmeruika tride- 
set Ijet stara Zena iz katnoga svojega stan a 
na dvor je skoCila i s razbitom glavom o- 
pala je iz kamenom na potaracano tlo. —  
Da zakaj se bila odluCila na srnrt to ne- 
znaju.

Goatuvanje na m arotu.

Na szegedinskim Alsólanya zvanim ma- 
rofu Dobó JoZefice kCeri gostuvanju —  как 
iz Szegedina telegrafiraju —  pijani deCki 
jednoga 17 letoSnjaCkoga deCka, po imenu 
Kónya Ferencza su zatukli i njegovo mrtvo 
telő prek plola liitili. Svati se zato duZe za- 
bavljali jesu, i tak veliju da zbog jednoga 
deCka Zivlenje zabavu nebudu zato pretrgli. 
László zvani podkapitan s Cetiremi redari 
Cekali jesu doklam je gustuvanje konee 
nastal.

É letu n ta  oavetnJétvo i  p am éen je .

Siamskoga kralja elefantske Stale ove 
dane prodali jesu nekuliko starih elefanlov 
koji vu nekakovim nepovoljnim betegu tr- 
peii jesu. Kad su prodaue elefante kupeu 
predali na jedenkrat se jeden elefánt na 
jednoga kupcovoga gonCinu hiti, i njega svo- 
jim rilcom prek prepaSe, na zemlju ga hiti 
i pred prisutnih oCigled na smrt podruzga. 
Onda se zeznalo da ov isti Clovek pred 
nekulikimi Ijetmi prije tega pri kralju je vu 
sluZbi bil i ovoga elefanta je on hranil i 
na njega skrb imái, medjutim tak grubjan- 
ski baratal je iz na njega naruCenimi stva
ri, da ravno zbog toga kajti jednomu ele- 
fantu oko je spehnul, od sluZbe je bil od- 
puSCeni. Elefant как se bilo vidilo, spoznal 
je vu njern negdaSnjega svojega uvredilelja 
i na kralko je zvrSil Znjim.

ZalJub/Jent n a d berceg .

íz BeCa sledeCa javiju: Ferdinand Ka
roly nadcerceg zaljubil se vu jedno lepő 
miadu gospodiCinu po imenu Gzuber Bertu 
beCkog sveuCiliSta profesora kCerku, koju si 
bude takaj i za svoju tuvaruSicu vzel. Od 
dotiCnoga kruga se spominaju, da badava 
bili jesu svi trudi Ferencz Ferdinand i Otto 
nadhercegom, ni su moguCi bdi odvratati 
svojega brata Ferdinand Karolya, da odstupi 
od Zenitbenih svojih osnovah. Ferdinand 
Karoly nadherceg nise dal nagovoriti i re
kel je, oa reC svoju hoCe obdrZati i na sva- 
ki naCin vzel si bud< Gzuber Bertu za svo
ju tuvaruSicu. Vu najviSeSem mestu joS je
den naCin je na probu naCinjen ove dane 
gledeC na nadhercega, nega segurno bez us- 
pjeha. Gzuber Berta gospodiCina pred ne
kulikimi dnevi prije tóga nadhercega zna- 
njem iz BeCa vu Drezdu je odputovala. Vu 
Pragl spomenek biva od toga, da venCanje 
veC íebruara rneseca 13. dneva bude vu 
Drezdi Nadherceg je veC pripraven na kon
zek vense , kője Ce slediti medjutim Zelji 
probuvati. da Njegovo VeliCanstvo predobi 
na svoju osnovu i vu lem sluCaju dozvo- 
lenje dobi, da vu morganatiSku Zenitbu stu- 
pi s Gzuber Bérlőm i za jedno prosi! bude 
Vladaoca da nek dade njegovoj zaruCnici 
Rott°nstein barunesku íme i reda.

ia io a tn a  p rip eéen ja .

íz Ujvidéka javiju: da Latinski Pál uj- 
videcski stanovnik ZelezniCke ceste teZak, 
koj je radi starosli leZaCke posle zvrSavati 
nemoguci nastal, ove dane vu jutro svoju 
Cerku udatu Berecz JoZefu s revolverom na 
smrt streld Zatim prama sebi obrne oruZje 
i kuglu spusti vu svoju glavu. Íz Nyilre 
pako piSeju, da Sedzik Jakoba dojesiskoga 
stanovnika slugu jeden Sereg ciganov med 
Kuklo i Szent Ivan obCinom su vmorili i 
porobili. —  Vu HoliCu zvanom mestu po 
imenu Krupan Pál mlinarski potepasti detiC 
je Rigán Daniela pri kojem je na stanu bil 
iz baltum po glavi vuderl i Sestdeset korún 
odnesel. Omedlenoga Cloveka je zatim vu 
peCnicu skril i odbegel je. Krupana su pri- 
jeli. —

Uniköenl varok.

Jednoga norvegs varosa umStil je ogenj- 
Na naglo doSla je pogibelj i m bilo za po- 
moCi, na jezera postalo je bez stana od po- 
plaSenih stanovnikov.

Tako zvanoga Aalesunda vu Norvegiji 
na morskim bregu jednoga od najvekSih

varaSov dostigla je  ova nesreCa. Medju po- 
moCniki prvi bil je nemSki cesar, koj je 
jednoga parobroda obskrbel i doktoré poslal 
van na pogibelno mesto. Nego oCivestno 
svigde, gde Cutljivi Clovek biva, pomiluvanje 
skaZuje prama nesreCnih stanovnikov nji- 
hove sudbine.

Aalesundianski ogenj po noCi ob pol- 
drugoj vuri nastal je vu Preservering Kom- 
pany fabriki Jeden parobrodski kapitan i 
sluZbeniki spazili jesu i odmah krióali da 
gori. Za dve vure varasa najvekSa stran na 
pepel je zgorela i stanovniki nisu moguCi 
bili drugo Ciniti, neg da pobegneju pred og- 
njom. Na poCelku medjutim próbáli jesu, da 
si barem nekaj budu oslobodili i na vulice 
su odnesli. Ogenj medjutim s takvom silóm 
se bil razSirival, da sva su bili morali tarno 
ostaviti, samo da si Zivlenje oslobodiju.

Poijeg aalesundskoga poglavarstva jav- 
lenja do desel ali jedenajst jezer ljudih na 
pol goli okolo varaSa na polju stanuju. Decu 
iz najvekSe strani vu bourgundsku .cirkvu 
jesu nastanili, doklam od odraSCenih vekSa 
stran okolice one pri tudjih slanovnikih nu
dli si jesu stana. Smutnja i strahota tak ve- 
lika bila je, da braniti nil nisu imali na pa- 
meti.

Vu vremenu ognja vu pristaniStu sta- 
nuCi dva parobrodi zevsema zgoreli jesu, 
drugih 23 ladjah morali su vtopiti da su 
nje oslobodili bili. Sva obCinska stanje zvan 
klinike i jednoga Spitala zgorele jesu. BeteZ- 
nike na kolih odvozili jesu, da za jedno 
vreme okolice one stanovnikah nje nas- 
taniju.

Iz Kristiansunube se jeden veliki paro- 
brod tamo naputil, da b^z stana bivajuCe 
sobum vzeme medjutim nazad se moral 

lobrnuti, kajti celo pristaniSte je  \u ognju 
stajalo i nije imái prostora kamo da paro* 
bro<ja priveZe. Stanovniki ősim toga vnogo 
trpiju od zime i silnoga vetra takaj. Buduc 
pako morje se takaj jako burkává, nit hra- 
nu ni moCi drugaC spraviti neg samo po 
suhoj zemlji

í i v i  m rtvi.
Ove dane tri ponorene beteZnike od- 

peljalo je redarstvo vu budapestanski jeden 
Spital: dva muZkarca i jednu Zenskoga spo 
la perSonu. Prvi se zove Aj Balint raczk< - 
veiski logar, koj je krvoloCnosl bil naCmil 
vu Raczkeve zvanom selu i sad je  vu re- 
Slu ponorel. Drugi Húga Endre koloZvarsk* 
drZavne Zeleznice mernik. Njegova rodbina 
vu pomazi zvani sanatorium su ga names- 
tili, od onud je pobegel i doöel je vu glav- 
ni grad Budapest. Ovdi dvem redarom véli 
i prosi nje, da nek budu nazoCni pri njegn- 
vim sainouhojstvu. Tretja nesraCnica je je
dna Jankovics Karolyica, rodjena Veber Ma
ria zvana sluZkinja, koja je na svojem stanu 
ponorela i svakoga hotela je s noZom pre- 
bosti. Nju takaj su odpeljali med ZivuCe 
mrtve od kud se mozbit vise nigdar перо* 
vrneju nazad.

Odgovorni urednik: 
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___» e l s i e t  a »Muraköz« 1904 évi február 7 (6 )  számához. J

1904. Ö 201/8  sz. megkeresésére az önkéntes ár- illetmények végrehajtást szenvedettet illető
A r v e i é S l  h ir d e t m é n y .  verés a végrh. törv. 204. §-a értelmében el- Ve része 105 k. becsárban

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 ' ^»»teltetvén a nagykanizsai kir. törvényszék miu m február ké 29-lk iifilái i i 10 érakor 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel es a С8йк,0Г,1Уы kir járásbíróság területén . . . . . . . . .  . " .  n  .
közhírré teszi, hogy a perlaki kir ibíróság levö 1 hegykerütet, 107 tkv. 215 hrsz. alatt a drávavásárhely, községházánál Dr. Kemény 
1903 év, V. 408 /1* számú végzése k Ä  ‘ J h°"> 944 O ö. terülotü mgatlan, melyen
tében Dr. Radványi Manó budapesti lakósl44 népsorszámu ház is van, áll szőlő, gyű- megtartandó nyilvános árverésen eladatni 
ügyvéd által képviseli Löwy és Kohn buda- ! m3l® f  szár.UMötd rét és erdőből, -  to- og M ( . |jk . árveréssel a
pesti czég javára Büchler Mór perlaki lakos i ’ " ’“  á l \ ,hrsz a atl 4 hold « * »  □ « '  «*- drávavásárhelv 8 1 5 tk 151 hisz a in

а м л д  ч ь з в  s u t  s z  t  í  ж  % v v i °  i  •
Ä ä f i Ä T a i  t r  I S : “  ш « . . . » -  - • m « .

% ; í s « í s , i, f f Ä Ä Ä t - г r " t  “ Г ; «fósá í 903 évi V 409 /3  SZ tartandó nyilvános árverésen az 1 hegy- ezen mgatianok a szolgám ,jog lenntartásá-
lolytán 5 1 ' к о ?  76 f. tőkekövetelés enne S ü te t i  községibiróházánál o, adatni fog. P f f  *

>«» «  M W napjától H . M i S L S S Ä M Ä T * *  MOO' S . ' . ° 7 «  «Г«.,.
5 /о káfnatai eddig összesen 35 к. 95 fillér-1 Az örökölök и helyszínén foaiák mea. el nem hatnának az árverés joghatályla- 
beton iár megállapított költségek erejéig á||aDjlanj 1 0„ v k •, • umön vaav ,aná vá,l'k és а fennti ingatlanok a szol-
‘ Ä S T .| ' ' .  ‘ ' '  * l , ” e* . . m i . » : ,  .a .i .t .. .  .1 ' "  «almi jó i  tenntaitái« nílkül aaon.tal ojab-

2 г г Г ?  г 11 .• * * ,  I „  „ s í i t  a s v s ....«s ä  í : u  « «
~ ~ . .. . B . uze lk és ahhoz a venni szán- ipotöbbel inerinpk fnonair i Árverezni szándékozok tartoznak aSefcoeék oly megjegyzéssel hivatnak meg, al'on 'u d b'gtobbet ígérőnek lógnak cl- . , 0>/ .. клч. плп. Ьр|. vaI.v Ау.нлк
hegy »Z érintett ingóságok az 1881 évi LX ad»tm. Utóajánlaliiak helye nincs. S  pamrban a kiküldőn keiéhlz letín íi
IS * . 107. és 108 §-a értelmében készpénz- Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10«/, К 81 f f l l l O  K «  BH 10

mellett, a legtöbbet Ígérőnek becs- í készpénzben vagy ovadékképes papírban a £  f f ' * 1*2 K 80 fllL 10  K 40 f" L 10

y lL f? 8r?^ rv lrezen dö ingoságo ^ Й ° 5 0 0 ? ? ^ З О о Т " ' ’ “  8̂° °  к° Г ■ ^evő köteles a vételárt három egyenlő

Ш к  lávára is elrendeltetik a,atl’ a másodikat ugyanallól 60 nap alatt a h r d *?8.у n.. *  nap a a t, m n
f  u , q w ,o  a,a * harmadikat ugyan...... 90 nap alatt, min- den е^ е? r! szlf  az arverés naWátó1

ШPerlakon, 1904. é v  jan. 29. 646 L  részlet ulán árverés napjától f aral a" drt bV.kamattal egyut az árverés,
8. «  904. számilandó 5 százalék kamattal együtt az fe'tételekben meghatározott helyen és mó-

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y  árverési feltételekben meghatározott helyen í 0za °  szer,n • 1 ,ze niÁ r v e r é s i  u i i u e t i i i e i i j .  ,efizetlli Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

f Y  r gr hajl0 a Z I1,8 8 1 ! Árverési MÍéHek a hivatalos órák! Csáktornya, 1904. jan. 22 . 637L X  t. ez. 10 2  § a értelmében ezennel koz- csáklornyai k„ , járásbíróság telek- j _QQ. lb опя
Ж  \r’ ,i P • í á  ! f gnf  könyvi osztályánál és az I. hegykerület, kő- :,99°  sz lk- 9031908 évi V. 453/1 sz. végzésé következte- ,JU. . . . . . . .  .... J . . . . , ,
Ьеи Dr. Szohner Lajos budapesti ügyvéd ál- lazana 1 1,1 1, 0 Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .
tál képviselt Haggenmacher Henrik budapesti K,r Jbirósá8 ,kvi hatóság. oerlaki kir ibirósác mint tkvi haló-
lakkm javára Büchler Mór perlaki lakos el- _____Csáktornya, i 903. november 12._______  gág közP,)jrré (eszi J)ogy | rank Miksa ^
len 181 K. 8 í. és jár. erejéig 1903. évi 279/tkv. sz. 904. lári cégnek, Marcinyas Mihálynak az alsó-
dedfember hó 19-én foganatosított biztosi- l ,i .v ln im n »u  muraközi takarékpénztárnak Dr. Kemény
tási Végrehajtás utján lefoglalt és 900 к  I. А п в Г в М  h l l d e t m u i } .  Fülöpnek, Hoffmann Bélának, Hlatkó János-
beöstult következő ingóságok, u m bolti д Csáktornyái kir. jbiróság mint telek- nak, Graner testvérek cégnek, Rosenfeld 
ánfdikkek nyilvános árverésen eladatnak. könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Ke- Alajosnak, özv. Hirschler Sándornének, a mu-

Mely árverésnek a perlaki kir. járás- m(iny Fülöp ügyvéd p rlnki lakos mini raközi takarékpénztárnak, Mikec Lukácsnak, 
bii^aág 1903 évi V. 453/5 sz. végzése^ícfiy- j ^ednyács István hagyatéka (képviselve Bed- Ilabus Mátyásnak, Kohn Gáspárnak, a nagy
fán 181 K. 8 f. tőkekövetelés ennek 1903. ,,y^cs Károly örökös áltó) részére a csak- kanizsai takarékpénztárnak a m. kir. kincs
évi fczept. hó 8 napjától járó 5 °/0 kamatai, tornyai kir jbiróság állal kirendelt ügygond- tárnak Fischl Sándor murakirályi lakos el- 
edáig összesen 57 korona 20 I bírói lag по  ̂ Gnllmaii József alsólendvai lakos vég- leni vhajtási ügyében 470 k. 96 f. tőke en 
már megállapított költségek erejéig a hely- rehajtásl szenveded elleui végrehajtási ügyé- nek 1900 évi márc. 1 -ső napjától járó 5 °/0 
szitién, vagyis Perlakon alperes lakásán le- ^en a fre ie m  következtében a kielégítési kamatai 8b K. 60 f. eddigi 28 K. 75 f. ár- 
en0Ö eszközlésére árverés 57 kor 60 fill, tőke, 26 k. 80 f. verési kérvény« költség 298 K. 70 f. 360 K.

1904. éli február hó I3*ál délután 2 órája hátralékos perbeli 10 k. 40 f. {végrehajtás 460 K. 373 K. 98 f. 280 K., 417 korona 
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szán- kére,mií 82 к  34 í foganatositási 11  kor. 46 f., 200 kor., 1400 kor., 700 kor., 460 
défozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 2 - f f0|ytatólagos végrehajtási 17 k. 20 f. kor., 10000 kor., 634 kor. 86 f, 1000 kor. 
m$g, hogy az érintett ingóságok készpemz- áryerési kérelmi, 17 k. 20 f. előbb és tőkék s jár. kielégítése végett a nagykani- 
fizétés mellett a legtöbbet ígérőnek esetleg ^  k jq k jelenlegi és még felmerü- zsai kir. törvényszék a perlaki kir. járás- 
be&láron alul is elfognak adatni. lendő költségek kielégítése végett, az időköz- bíróság területén fekvő a murakirályi 94

Amennyiben az árverezendő ingósago- ^еп fizetett 130 korona leszámításával a végr. szljkvben felvett 1044 hrsz. ingatlanból
kai mások is le és felülfoglaltattak, s azok- ^ ry ^44 és 146 §-a értelmében elren- Fischl Sándort illető */5 rész 227 korona
ra kielégítési jogot nyertek '^Ina, ezen ar- ^еце1у^п a nagykanizsai kir. törvényszék 1400 sztjkvben felvett 182/10 hrsz. ingat- 
vefés az 1881 évi LX. t-c. 120 9. értelme- ég a Cö̂ klornyai kir. járásbíróság terülelén lanból, ugyanő! illető */5 ré3Z 253 korona 
beft ezek javára, is elrendeltetik. Ievö ^rávavásárhelyi 1815 tk. 151 hrsz. a. 718 sztjkvben felvett •/* rész ingatlanból

Perlak, 1904. január hó 29. * °  686 Dől területű belsőségnek és 2 sz. ház ugyanőt illető V« része 604 korona
/Тъь I ona szám alatti háznak végrehajtást szenvedet- 508 sztjkv. telv. 1532 hrsz. ing. eg. 246
4fé¥7. tk. 903. tét illető 3/8 része 1328 k. 50 f. becsárban 702 » » 6/a » > * 604

I .  Á r v e r é s i  h ir d e t m é n y .  továbbá a drávavásárhelyi 415 tkv. 919/a 1062 » * 495 * * * 243
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint hrsz. a szántóföld, dolics zeverljében 756 1208 » » 1590/a * * * 18

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy П 01 területű 104 K. becsárhan a 764 tkv. 1320 » » 101 * > » 1440
néhfci Szeiverth Krisztina volt Schönwetterné 921/b hrsz. a 644 D ől területű szántóföld 1412 * » 2329 » * » 247
haltVatékábani örökösöknek kérelme folytán zeverljében 100 K. becsárban a végr. törv korona kikiáltási árban mégis az utóbbi
a ÖMiktornyai kir. jbiróság, mint hagyatéki 156 §-a értelmében egészben és a 2, szá- Csemkó János és Bergovecz Magdolna javára
WTtkAgoak 1903 évi november hó 2-án 1902 mu telekkönyvben felvett legelő, és erdő bekeblezett szolgáltul jog fentarlisával, a
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marakirályi 1528 sztjkvben felvett 83 hrsz. 
ingatlan egészben 3766 korona kikiáltási 
árban mint becsárban az

1904. évi február hé 29 napján d. e, 10 érikor
Murakirály községházánál, az alsómihályo- 
veczi 108 sztjkvben felvett 191. és 179. 
hrsz. ingatlanok, erdős legelő illetmény 4-56 
K. kikiáltási árban, mint becsárban az 

1904. évi február hé 29-ik napján d. u. 3 érakor 
Alsómihályovecz községházánál Dr. Berzsényi 
Gerő, Dr. Tamás János, Zakál Henrik, L)r. 
Schwarz Zsigmond, Rotschild Jakab, Csesz
nék József, Wollák Rezső, Dr. Tűboly Gyula 
és Dr. Schwarcz Adolf ügyvédek közben- 
jöttével megtartandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti 
kikiáltási ár 10% -a bánatpénz fejében 
leteendő.

A perlaki kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Perlakon, 1903. okt. 9. 609

Kitűnő minőségű 
&  férfi- és női,*?

e á r c í p ő k
(galoecbm)

jutányos áron kaphatók

Gráner
Г

t e s t v é r e k n é l
Csáktornyán.

Paprikás túró hordóban, friss sajtké- 
szités, svájezi- ós más túrók jutányos 
áron adatnak el

I. E ttinger-né l,
Tejgazdaság Kaproncza.

Paprenog sira v lagvu, frisko sirenje, 
svajear-i druge sire uz jeftlnu cienu trzi

I. E ttin ge r
m ljekarna” u Koprivnici.
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W *  Ki porcelán üzlet Csáktornyán. Я Г *  JKoVa trgoVina sa porcnlansHora ro-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . — . - - - - - -  Ьош n Csáktornya.

Van szerencsém  Csáktornya és vidéke t. kö
zönségének nagybecsű tudomására hozni hogy üveg- „  . . . , ... . ., ,* * Cast mi je  ohznamti p. n. stanovnikom grad a
üzletemben a h ir e s  k a r is b n d i  p o r e e i iA n  Aru-
кяй is bevezettem  Csáktornya ka о i okol к e, da sam и mojoj glaznatoj

Üvegüzletemben tehát ezentúl mindennemű trgovini m da ' p o r t  a la n
lényüzési. valamirú mindennapiüv e g  é s  p o r v e i -  и  mojoj ae serfa

lánárukdús választékban, a i  p o r c  и in  n s  k n  roba zn  n n jtn lijn  d e -  I
círORtl КЯрПЯ/tOK.

Gyártok továbbá modern k ép - valamint tü k ö r - " "  
k e r e t e k e t  is, m elyeknek részletes mintái üzletem- Da, ja  k lp e , x r v n le  s e  m o 
hén a nagyérdemű közönségnék m egtekintés végett taknj „  vélicini dobiti.
rendelkezésre állanak.

Elvállalok mindennemű ü v e g e s m u n k á k a t  é s  t le lo  svakojnko.
J a v ítá so k a t , úgy helyiségemben, valamint azon- dobija kod svaké r

IV 18 porcu/ansku robu za fal cicim i posodu.
Korcsm árosok és vendéglősök bármikor üveg- és

porcellán árukat cseké/ydij m ellett kölcsönbe kapnak.
Sa átovanjem

Kiváló tisztelettel

T O D O R  R.-ntórla. 11- n n sl.
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A CSÁKTORNYÁN SZÉKELŐ

a; JR A KÖZI ТА К ARÉKf 'É.XZTÁ R II ÉSZVÉNYT A R SA S Af i 

1904. Mi február tó 27-to díltrtá# 3 5гаЦог jaját helyiségíbeti

X X III. rendes közgyűlését
tarlja meg, melyre а I, részvényesek tisztelettel meghivatnak

Zárgyeorozat:
1. Л gyűlés megnyitása az elnök által.
2. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
3. A zárszáinla beterjesztése s e fölötti határozat. Л mérleg jóváhagyása. Az 

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

Csáktornya, 1904-. január hó II-én.

Az igazgatóság.

* 31 §. A tanácskozási és szavazati jogot a közgyűlésben minőén részvényes személyesen, vagy megha
talmazottja által gyakorolhat|a, de ezen jog gvakorolhatására megkivántalik hogy a részvényes legalább 20 eves s rész
vénye a közgyűlés előtt legalább 4 hét öta a társaság könyveibe az ó nevére legyen beírva és végül, hogy a részvény 
a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letetessek

Mégha tál mázván yok csak részvényesek nevére állíthatók ki

~ ‘ .....  ‘ “
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6tobu8 műtrágya 
f t  f t  k e v e r é k

"Cíeztelt 6azduram!

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-

‘ Lóher „G lobus M. J .'-v e l trágyázva négy és
Ö ts z ö r  nagyobb ereeményt ad az e d d ig in é l-------------------

Zab  „G lobus M. N.” trágyával trágyázva dupla  
zabot és dupla szalm át ad ----- ------------------

Továbbá tartok még tavaszi és őszi buza- és árpatrágyái, va
lamint szőlőtökének való trágya keveréket is .------------—

Ezen kitűnő műtrágyakeverékek, melyeknek m inden  ta la jon  
j ó  h a tá su k  v a n  — tavaezszal a hóolvadás után a mellékeli
hásználati utasítás szerint lesznek a földre elszórva. - _________

„ G ló b u s” műtrágya keverék kizárólag esak nálam k a p h a tó  
Ю О  klg. 12 K . ------------------------------------------------------------- J

tisztelettel Codor R. .utóda Jjfj®*"' Kraecbovecz Csáktornya. I

Nyomatott Fischel Fülöp (Strau3z Sándor) gyorwajtóján Csáktornyán.

A „Glóbus” műtrágya keverékek használati 

utasítása i katasztrális holdra számítva.

Rgttráova ■ ,<и* »«Glóbus W . D.”-t  kell tavaszszal szá-
■ ----  ráz időben elszórni ——  -----—— — ---------- -— ---------

Lnhprtráova' »»Glóbus М. J.” lesz március hó el-
— ---- - só felelten száraz idó alkalmával elszórva ás eset

leges vakondtutások kiegyenlittetnek. —— ---------—-----------■-------- -—
Zabtráova1 Mániás utan 100—130 ug. „G ló b u s  m . n .”
= = = = = = = = = =  trágyát kell elszórni és ezután a zabot bevetni.—

Nyári-árpa trágya: ”c ,o b u s  s  D "  «z «'j4™ 9 u«san,,z 

Búza-, Rozs- ás Téliárpatrágya: Kn,aJ 'niir , u8.h6^ “ 4'—  ---- --------  —  - ■ - ------ —  ráz idő alkalmával 5 0 - - /0
klg. „Globus M. T.” elszórandó. — ----— ---- --------------Я

Kukoricatráflva1 **:l Büppel vel’ U8V a harmadik szántás után
-------^=. mu 130 klg. „ G lo b u s  A. К. S .“  kell el

szórni és a megművelést szokás szeriül folytatni, ha pedig kézzel 
vei. illetőleg töltésre dolgozik, úgy I0O 130 klg. »Globus А. К S.« 
lesz a már bevetett magra elszórva. —-----------------------——  ----------

Szülőtöké tráava: Kora tavaszszal szórjon a tőkék sorába Я 
 ̂ — 100 klg. „ G lo b u s  E. O .“ , valamint köz

vetlen az első kapálás előtt is ismét 100 klg. »Globus К. 0.«, mely 
trágyázás után a megművelést máskor folytatja. — — —— ----------
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