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s szólalt meg védelmünkre a tűzoltói vész- 
kürt. Ott voltak a tűzoltók mindig, amikor 
segíteni kellett; fáradságot soha nem ismer
tek ; mindig emberfölötti erővel, rém egy 
esetben életök koczkáztatásával végezték 
föladatukat: s mindezért soha egyéb jutal
mat nem vártak, mint elismerést ember
társaik részéről, sehol egyebütt elismerést 
nem kerestek, mint öntudatukban, mely a 
férfiasán elvállalt kötelességek becsületes 
teljesítésében nyilatkozik meg.

A tüzoltó-egyesület hosszú múltja folya
mán nélkülözhetetlen tényezőjévé lett váro
sunknak. Népszerű maga az intézmény ter
mészete által; népszerű ama kötelesség- 
tudásnál fogva, melylyel hivatását minden 
egyes tagja betölti. Ennek a népszerűségnek 
köszönheti azt a fölkaroltságot is, melynek 
működésének minden perczében a társada
lom részéről mindenk r örvendett.

Ezt a támogatást kéri most is. Ezért 
fordul Csáktornya nemeslelkü polgárságához 
alábbi kérelmével is az egylet parancsnok
sága, melyet szives készséggel alább közre
adunk.

Sőt nemcsak közreadunk, de megtold- 
juk a mi kérésünkkel is, hogy azt nemcsak 
meghallgatni, de minél nagyobb mértékben 
támogatni is szíveskedjenek!

A tűzoltóság erősítésével a magunk 
érdekeit mozdítjuk elő. Amikor az egyesü
letet az anyagiakkal ellátjuk, hivatásuk fo
kozottabb mértékben való teljesítésére ké
pesítjük tagjait. S ennek a támogatásnak 
egyik módja a pártolás, ama csekély tagdíj 
által, mellyel a gyüjtőivnek aláírása jár.

Meg vagyunk győződve, hogy a kérelem 
nem lesz a pusztába elhangzó szó, hanem 
viruló ligetben fakadt forrás, melyből a tűz
oltóság erőt merit — nagyobbszabásu tevé
kenységének kifejezésére.

A parancsnokság felhívását következők
ben közöljük :

»Kérelem Csáktornya nagylelkű közön
ségéhez ! Zászlót bontunk, hogy ujabbi 
anyagi erőt merítsünk Csáktornya polgáisá- 
gának ismeretes jószívűségéből. Erőt akarunk 
gyűjteni további működésünkhöz. Ahhoz a 
működéshez, melyet a város vagyon- és 
életbiztonsága érdekében fejtettünk ki a 
múltban s mely hivatásunkhoz hűtlenek a

csúnya külsőbe rejtette?! De ön nem értheti ke
serűségemet egész valójában, mert ön szép, üde, 
akit mindenki bámul !

Szavaim a leányt mélyen meghatották. Rö
vid ideig gondolkozni látszott, azután, mintegy a 
pillanat hatása alatt felém nyújtva kezét, mondá: 
»A felesége akarok lenni !<

Ez idő óta kimondhatatlanul boldog vagyok. 
Gizi szeret. Vannak gyermekeim

E szavak közben Béni lakásának kapujához 
ériünk. Kért, jöjjek fel hozzá. Becsöngetett. Az 
előszobán át beléptünk az ebédlőbe.

Az ebédlő^ ajtajánál két szép gyermek várt 
már apjára. Picziny kezecskéjüket ajkukra téve 
suttogva mondák : »Anyuska alszik.« Azután kéz- 
nélfogva halkan lépdelve, nehogy a kedves alvót 
fölébresszék, oda vezették a boldog apát a kere- 
vethez, amelyen egy szép nő feküdt, kissé hala- 
vány arczczal, mellette bölcső, nehány hetes kis 
kábával. A férj gyöngéden felesége fölé hajlott, 
megnézendő, vájjon alszik-e. Ez mintegy érezve 
férje közellétét, fölnyiiá szemeit és elbájoló lágy 
hangon, melyben egy egész élet boldogsága rejlett, 
kérdé : *Te vagy szerelmem ?«

A bemutatás alatt a kicsikék a bölcső mellé 
telepedtek, hol szorgos gondossággal simiták a 
a takaró egy-egy ránczát, piczi testvérkéjük ébre
dését várva.

Ennyi szeretet láttára mélyen meghatva 
távozék e kedves család köréből.

Ezek az emberek valóban egymás boldogilá- 
sára és gyönyörűségére teremtetlek.

jövőben sem akarunk lenni. Munkánknak 
azonban csak akkor lesz sikere, ha nemcsak 
akarat és buzgóság aczélozza izmainkat; de 
ha a város társadalma rokonsz-nvén kívül 
minket anyagilag is támogat.

Bizalommal fordulunk tehát ezúttal Í3 
ahhoz a közönséghez, mely dédelgetett ala
kulásunkkor ; mely gonddal ápolt fejlődé
sünk folyamán ; s mely most se hagy el, 
amikor arról van szó, hogy a színvonalon 
megmaradva, erősödjünk : hogy továbbra is 
haladhassunk.

A köteles tűzoltóság eszméje anyagi 
gyarapodásunknak nem áll útjában. Senki 
kétfelé megadóztatva nem lesz. Ha a tűz
oltóság czimén áldozatot akar valaki hozni 
a közügynek, azt most már csakis a mi 
javunkra teheti, mért a köteles tűzoltósággal 
szemben a polgárság kötelezettsége meg
szűnt.

Fölkérjük tehát a m. t közönséget, 
hogy az aláírás czéljából körözött ivünket 
aláírni s ezzel pártoló tagjainak sorába 
tömegesen beállani méltóztassék!«

A parancsnokság.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Tanítói kinevezés. A m. kir. állam

vasutak igazgatósága Vannisz Zoltán okle
veles tanítót a zágrábi és Buday László 
szoboticzai áll. tanítót a zimonyi áll. vasúti 
iskolához kinevezte.

—  Vasúti karambol Folyó hó 7-én 
délelőtt a */* 9 órakor Csáktornyára érkező 
ukki személyvonat az állomás elölt össze
ütközött egy tolatásban levő tehervonattal. 
Az összeütközés oly erős volt, hogy a zör- 
dülés behallatszolt Csáktornyára A személy- 
vonat lokomotivja neki ment a tolatásban 
levő vonat vonatvezelő kocsijának, melynek 
felsőrészéi ledobta a pályatest melletti árokba 
s csak a kerekek maradtak fenn a sínen, 
felső rész nélkül. Az ütközéstől a személy- 
vonat lokomotivja is megsérült. Szerencsére 
emberben, vagy állatban még könnyű sérü
lés sem történt. Az összeütközést hibás 
váltóállítás és az óriási köd okozták, mely 
utóbbinál fogva 10 lépésnyire sem lehetett 
ellátni a pályatesten, úgy, hogy mire a ren
desnél előbb beérkező személyvonatot észre
vették, már a váltót ellenkezőre változtatni, 
avagy a vonatot megállítani nem lehetett.

— BÚCSÚ est. Abból az alkalomból, 
hogy Bárdió György volt sümegi közjegyzőt 
Kaposvárra nevezte ki az igazságügyminisz
ter, a sümegi kaszinó folyó hó 5-én búcsú 
estét rendezett a közszeretetben álló s távozó 
közjegyző és családja tiszteletére. Vacsora 
folyamán Lukonich Gábor dr, a kaszinó el
nöke búcsúzott el a távazóktól s vacsora 
után a társaság fiatalsága tánezra perdüli 
és a hajnali órákig maradi együtt a társa
ság. Bárdió György 8-án utazott el Kapos
várra.

—  A Zalamegyei Gazdasági Egyesület
folyó hó 7-én, hétfőn délelőtt közgyűlést 
tartott Herlelendy Ferencz főispán elnöklete 
alatt. A közgyűlés a folyó ügyek elintézése 
után a kisgazdák érdekében folytatott eszme
cserét és hozott határozatot. Ugyanis Koller 
István tag méltó szavakkal illette az úgy
nevezett hitel közvetítő irodákat, kik a sze
gény földmivesnép és a hitelintézet közé 
állva, leszedik a tejfelt a közvetítés ezégere 
alatt úgy, hogy a nyomorult nép kölcsön 
vett pénzének csak a feléhez juthat, mig 
másik felét a közvetítő rakja zsebre, Ilyen 
iroda úgyszólván minden nagyobb község

ben van már, Nagykanizsán pedig hat is. 
A gazdasági egyesület ezen közgyűlésből 
kifolyólag felír a miniszterhez, hogy rend
szabályozza meg ezeket a nép pénzén élős
ködő közvetítő irodákat. Magunk részéről 
hozzá tehetjük, hogy legkönnyebben meg
szüntethetik ezeket az irodákat az egyes 
pénzintézetek maguk, nem fogadván el a 
kölcsön kéréseknél semmiféle közvetítőt. 
Vidékünkön a letenyei takarékpénztár már 
ily értelemben határozott is és ezentúl a 
polgárságnak kiadandó kölcsönügyletek le
bonyolításánál közvetítővel szóba sem áll. 
Tegyen igy minden pénzintézet s akkor nem 
is kell miniszteri intézkedés.

— Pezsgőgyár Csáktornyán. Érdekes 
hirt adhatunk olvasóink tudomására. Ugyanis, 
mint biztos forrásból értesülünk, Csáktor
nyán egy konsorczium alakult pezsgő
gyár létesítésére, Az eszme mindenesetre 
jó és lesz is jövője a Csáktornyái pezsgőgyár 
termékeinek, mert a gyár legnagyobb rész
ben muraközi borokból szándékozik pezsgőt 
készíteni, már pedig köztudomású dolog, 
hogy a muraközi borok az ország legjobb 
borai közé tartoznak, lévén az igazi mura
közi szőllő f u r m i n, mint a melyet Hegy
alján is müveinek. A gyár újév után 
kezdi meg a működését s igy nagyon ter
mészetesen körülbelül egy év múlva kerül
het csak a nyilvánosságra az első üveg 
pezsgő. A gyár »Muraközi pezsgőgyár« czi- 
men alakul, öten alapítják s az első szük
séges tőke, mintegy 100000 korona már 
együtt is van.

—  Hirtelen halál. Iíj. Baumhak Frigyes 
drávavásárhelyi vendéglős folyó hó 5-én 
délután szivszélhüdés következtében 32 éves 
korában Drávavásárhelyen elhunyt. Az el
hunytat neje és két kis gyermeke siratják.

— Uj ügyvéd Dr Schwarz Lajos, 
Schwarz Jakab Csáktornyái rabbi fia az 
ügyvédi vizsgálatot Budapesten kiváló siker
rel letette.

—  Az áll faiskolákban termett gyü
mölcsfa csemetéket a földmivelésügyi mi
nisztérium mint eddig, úgy ez évben is 
elárusítja. A megrendelések deczember hó 
15-éig eszközlendők. Ingyen oltványokban 
részesülnek a községi faiskolák, különösen 
azok, melyek el vaunak látva kuttal és fel
szereléssel. Lelkészek és tanítók koronás 
bélyeggel ellátott kérvényben féláru gyü
mölcsfa csemetéért folyamodhatnak Oltó
vesszők, mig a készlet tart darabonkint 1 
fillérért kaphatók.

—  Filantróp pénzintézet A letenyei 
takarékpénzlár részvénytársaság az idei rossz 
időjárás következtében beállott termési vi
szonyokra való tekintettel a már meglevő 
és uj kölcsönök után a kamatot lényegesen 
leszállította; azonkívül elhatározta, hogy 
adósaival szemben a jövő aratásig rend
kívüli eseteket kivéve, tőketörlesztéstől is 
eltekint, de egyben minden ügynöki közben
járást visszautasít, mert az is megdrágítja a 
kölcsönöket.

—  Eljegyzés. Farkashidy Molnár Béla 
varasdi uhlánus számvevő őrmester jegyet 
váltott Schöberl Stefánia kisasszonynyal 
Csáktornyán.

—  Az ipar- és kereskedelmi kamara 
tagjainak Választása. Л kamarai tagoknak 
öt éves megbízatása a jövő év február 6-án 
lejár. Az uj tagok választására, jobban 
mondva a választás előzményes intézkedé
seire, azaz a választást intéző bizottságok 
szervezésére a kereskedelemügyi minister 
már hiadta a rendeletet. A járásonkinti vá
lasztóbizottságokban egy-egy elnök s két-két
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iparos és két-két kereskedő lesz. Л minisz
teri rendelet értelmében megalakitott bizott
ság a Csáktornyái járásban: elnök Szalmay 
József, tagok : Kohn Herman, Gzvetkovics 
Antal, Meider Mór, Petries Ignácz. A perlaki 
járásban : elnök Kramarics Viktor; tagok : 
Sostorics Pál, Berkovics Ferencz, Molek 
István, Hrasztics István. Az alsólendvai já
rásban : elnök Baranyai Kálmán; tagok: 
Alszeghy József, Toplek János, Tomka Mi- 
kály, Pollák Lázár. A letenyei járásban, 
elnök Gájásy Lajos; tagok : Lémarícs Fe
rencz, Aigner Károly, Leitner Lipót, Öszter- 
reicher József.

—  A magántisztviselők vasárnapi munka- 
szünete. A Magántisztviselők Országos Szö
vetségének nagykanizsai bizottsága e héten 
feljelentést küldött Csertán Károly várme
gyénk alispánjához. A feljelentésben a vasár
napi munkaszünet szigorúbb ellenőrzését 
kérik. Felpanaszolják, hogy a teljes vasár
napi munkaszünetet nem tartják be s a 
szocziális fontosságú rendelkezésnek Nagy
kanizsa város rendőrhatósága már hónapok 
óta alig szerez érvényt. Elmondják, hogy 
mily sok utánjárásba került, ameddig meg
értették e rendeletet a nagykanizsai rend
őrséggel, ahol eleinte azt a kijelentést kap
ták, hogy a nagykanizsai rendőrhatóság nem 
értesült a miniszteri rendeletről. A felter
jesztésből a bizottság felkérésére közöljük a 
következőket: A vasárnapi munkaszüneti 
törvényes kötelezettség a munkaadó és al
kalmazott közölt még ellentétes megállapo
dás esetén is fennál. világos szelleme ez a 
vasárnapi munkaszüneti törvénynek és ren
deletnek, mert ha ez az elv nem érvénye
sülne, úgy ezen az alapon nagy tér nyílnék 
az áldásos törvény kijátszására. Végül biza
lommal kérik vármegyénk alispánját, hogy 
a törvény bölcs intézkedésének a nagyka
nizsai rendőrhatóság, de az összes megyei 
hatóságok által is érvényt szerezni és ren
deletileg utasítani a hatóságokat a vasár
napi munkaszüneti törvény magántisztvise
lőkre vonatkozó részének szigorú betartására.

—  Az óvó- és tanköteles gyermekekről 
A vallás- és közoktatásügyi magy. kír. mi
niszter rendeletileg értesítette a kir. tanfel
ügyelőségeket, hogy az állami gyermek- 
menhelyek kötelékébe tartozó óvó és tan
köteles gyermekek részére az állami és 
államilag segélyezett községi óvodákban és 
elemi iskolákban általános tan- és óvásdij 
mentességet engedélyezett. Ennélfogva az 
ezen menhelyek kötelékébe tartozó gyerme
kek ezentúl külön szegénységi bizonyítvány 
követelése nélkül, csupán annak beigazolása 
alapján, hogy tényleg az állami menedék
hely kötelékébe tartoznak, mentendők fel 
a tan- és óvásdij fizetésének kötelezett
sége alul.

—  Eljegyzés. Weisz Sándor helybeli 
kereskedő eljegyezte Steiner .Margit к sasz- 
szonyt, Steiner Mór a bécsi angolbank áru
osztály főnökének leányát.

—  Esküvő- Pulai Henrik az iíj. Neumann 
Miksa ezég könyvelője folyó hó 20-án eskü
szik örök hűséget a helybeli izr. templom
ban Kreutz Berta kisasszonynak.

—  Az 1905 évi vármegyei virilisták 
A jövő 1905. évre összeállított vármegyei 
legtöbb adót fizető bizottsági tagoknak a 
névjegyzéke folyó évi nov. 12-től nov. 2(J-ig 
a vármegye székházán közszemlére van 
kifüggesztve, mely idő alatt a névjegyzék 
elleni felebbezések ugyancsak november 26-ik 
napjának délután 4 órájáig a vármegyei 
állandó bíráló választmánynak benyújthatók.

—  A Zalai Hírlapírók Szövetsége azzal
a kéréssel fordul a megye főszolgabiráihoz, 
hogy a járásukban történt, közérdeklődésre 
számottarlhutó eseményeknek leírását szíves
kedjenek járásuk lapjainak, avagy ilyen nem 
létében, a legközelebbi lapnak kiadni, mely 
lap azután gondoskodik arról, hogy az ese
ményről a vármegye minden lapja tudomást 
vegyen.

—  Felhívás Csáktornya nagyközség 
elöljárósága felhívja az adózó közönséget, 
hogy miután a folyó évi 4-ik negyedi ál
lami, községi és megyei adótartozások már 
esedékessé váltak, ennélfogva úgy a múlt 
évi, valamint á folyó évi esedékes tartozá
sokat a községi pénztárnál annál is inkább 
befizetni el ne mulasszák, mert ellenkező 
esetben a fokozatos végrehajtás fog keresz
tül vitetni Azon adófizetők, kiknek évi 
adója a 24 koronát meg nem haladja, az 
idevonatkozó törvény alapján külön intésre 
nem várhatnak, minélfogva jelen hirdetmény
nyel figyelmeztetnek esedékes tartozásuk 
lefizetésére. A községi elöljáróság.

— Gondos anyák fibyelmébe. A gyermek- 
betegségek ellen való legjobb védekezés az, ha 
gyermekeinket erőssé, edzetté és a ragályos beteg
ségekkel szemben ellentálló képessé tesszük. Az 
angol gyermekhalandóság azért sokkal alacsonyabb 
mint a mienk, mert a fent elmondottakra ott 
kiváló gond fordittatik s nincs család, hol a 
gyermekek a hideg évszak alatt ne fogyasztanák 
a csukamájolajat, mert e szer az, mely óriási 
nagy táperejénél fogva kiváló eredményeket idéz 
elő. Igaz. hogy a gyermekek nem szívesen vették 
be e szert, de mióta a Zol tán-féle csukamájolaj 
forgalomba jött, azóta minden kifogás elesik s e 
kiváló szer elterjedése oly nagy, hogy kevés c s a 
l á d n á l  h i á n y z i k  s m i n d e n  g y ó g y 
s z e r t á r b a n  k a p h a t ó .

— Változások a lelkészt karban. A
zágrábi szentszék Lovrec Ferencz káplánt 
Mre2niczéről Ürávavásárhelyre, Bozetti Gyula 
káplánt Draganeczről Draskoveczre, Tkalecz 
Ferencz káplánt Szentmáriáról Remetineczre, 
Magjerics T. káplánt Hemetineczröl Szent
marjára helyezte át.

— Eljegyzés Kádár Lajos nagykani
zsai ev. rej. lelkész jegyet váltott Zakár Irén 
kisasszonnyal Sarkadról.

— Erzsébet ünnepély. Felejthetetlen 
Erzsébet királynénk gyászos halálának emlé
kezetére a tanítóképző-intézet kebelében 
fennálló »Ifjúsági Önképzőkör» f. évi no
vember hó 19-én (szombaton) d. e. 9 óra
kor diszgyülésl tart Tárgysorozat: 1) Köl- 
csey-Erkel: Hymnus. Énekli a kar. 2) Jósán 
Miklós: A genfi áldozat. Szavalja: Baksa 
Lajos III. éves. 3) Forkos-Eckhardt: Erzsébet- 
gyászdal. Énekli a kar. 4) Emlékbeszéd. 
Irta és felolvassa : Miskolczy Mihály, tilkár. 
5) Móra István : Királynénk halálára. Sza
valja: Borossay Béla I. éves. 6) Ima: Énekli 
a kar. 7) Miskolczy Mihály : Frzsébet ki
rályné. Szavalja : Mai fos Béla IV. éves. 8) 
Vörösrnarty-Egressy: Szózat. Énekli a kar.

—  A vaskereskedök üzletkörének meg
szorítása A kereskedelmi miniszter egy 
legutóbb felmerült esetből kimondotta, hogy 
vaskereskedő gazdasági felszerelési czikkek 
és használati tárgyak elárusitásával külön 
iparigazolvány nélkül nem foglalkozhatik. 
Ilyen gazdasági felszerelési czikkek és hasz
nálati tárgyak (gazdasági szekerek, kátrány- 
papir, masfix-lakk, fedélleméz, gummicsövek, 
gummitakarók) elárusilásához vaskereske
désre szóló iparigazolvány alapján nincse
nek jogosítva a vaskereskedők.

—  A tapolezai borvásárt előkészítő 
bizottság nagy munkásságot fejt ki a siker 
érdekében. Igen széles körben ismertette a 
borvásárt úgy a hazai, mint a külföldi la-.

pókban. Bejelentettek több ezer hektóra 
menő bort eladásra úgy, mint vételre is. A 
A palaczkok kiosztása most történik. A 
nagyszámú különféle borok bő választékot 
fognak nyújtani a vevőknek, a gyengébb 
asztali bortól a legfinomabb és legerősebb 
pecsenye és csemege borig.

—  A Horgony Pain-Expeller (Richter-féle
Liniment. Caps, comp.) igazi, népszerű háziszerré 
lelt, mely számos családban már több mint 35 
év óta mindig készletben van. Hátfájás, csipő- 
fájdalom, fejfájás, köszvény, csuznál stb.-nél a 
Horgony-Pain-tíxpellerrel való bedörzsölések min
dig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő ; sőt jár
ványkórnál, minő: a kolera és-hányóhasfolyás, az 
altestnek Horgony-Pain-Expellerrel való bedörzsö
l j e  mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
háziszer jó eredménynyel alkalmaztatott bedör- 
zselésképpen az influenza ellen is és üvegekben : 
á 80 fillér, 1 kor. 40 fillér és 2 korona a legtöbb 
gyógyszertárban kapható : de bevásárlás alkalmá
val tessék halározoltan : Richter-féte Horgony- 
Pain-Expeilert, vagy Richtéj-féle Horgony-Lini- 
mentet kérni, valamint a »Horgony« védjegyre és 
a Richter ezégjegyzésre figyelni és csak eredeti 
üveget elfogadni.

—  Az osztálysorsjáték játékterve. A magy.
kir. szab. osztálysorsjáték hivatalos játéktervét, 
amelyből az világlik ki, hogy összesen száztizezer 
sorsjegy közt 14.459,000 koronát sorolnak ki, a 
nagyközönség bizonyára ismeri, Tudja ugyan róla 
azt, hogy a világ valamennyi osztálysorsjáték- 
terve közt a legjobb, de mégis csupán сзак nagy 
számsort lát benne. Hanem az élet elevenségét 
vitték a sorsjátékba azok az adatok, amelyeket 
nemrég egyes főnyeremények nyerőiről megtud
nunk sikerült s amelyeket akkor közöltünk is. 
Egész sor ember : iparos, hivatalnok, kereskedő, 
gazda, önálló és alkalmazott vonult el előttünk, 
a kik hol egy-egy nyolezad, hol egy-egy negyed- 
sorsjegygyel vagyonra tettek szert, ök az eleven 
bizonyítékai és hirdetői annak, hogy a magy. kir. 
szab. osztálysorsjáték játékterve megfelel világ
szerte elterjedt kitűnő hírének.

— A D. К E. sorsjátéka. Lukács László 
pénzügyminiszter a »Dunántúli Közművelődési 
Egylet« hazafias czéljainak előmozdítására tárgy
sorsjátékot engedélyezett 9 a kultur-egyesület iro
dája (Budapest, VIII. Rökk Szilárd-utcza 2. sz) 
ma bocsátotta ki a sorsjegyeket, melyek az or
szág minden részében 1 koronáért vásárolhatók. 
Az egyesület részéről Széli Kálmán diszelnök. 
Pallavicini Ede őrgróf elnök és Rákosi Jenő má
sodelnök a következő fölhívással fordult most a 
hazafias társadalomhoz a sorsjáték támogatása 
érdekében : A »Dunántúli Közművelődési Egyesü
let a nemzeti művelődésért harczol: kisdedóvó 
intézeteiét és nyári menedékházakat állít fel, 
nép- és vándorkönyvtárakat létesít, tanítókat és 
lelkészeket jutalmaz, kik a magyar nyelv terjesz
tésében érdemeket szereztek, s minden eszközzel 
közrehatni igyekszik a művelődés terjesztésére s 
a nemzeti szellem ébrentartására a Dunántúl. E 
nagy feladatokhoz kicsi még vagyoni erőnk, azért 
szükséges, hogy a hazafias magyar társadalom 
minden rétege nemes áldozatkészséggel támogassa 
egyesületünket. Ez bátorít fel minket, kik a Dunán
túli Közművelődési Egyesület ügyeit vezetjük, 
hogy a hazafias társadalmat is felkérjük, kegyes
kedjék megemlékezni egyesületünkről, mely másfél 
évtized óta nehéz munkál végez s nemes czélokat 
szolgál, de a nagy czéljaihoz képest nagyon is 
csekély anyagi eszközzel rendelkezik. Nem kétel-

I kedünk abban, hogy a társadalom hazafias érzése 
I megfogja találni a módot, a melyen az egyesüle
tet names faladataiban velünk szolgálhatja. Ezúttal 
tisztelettel arra kérjük, hogy kulturegyesUletünk 
fellendítése érdekében sorsjegyek megküldése iránt 
titkári irodánkhoz (Rökk Szilárd-utcza 2,) fordulni 

! méltóztassék. A sorsjáték főnyereménye 30000 
kor. s 1284 össznyeremény fog kisorsoltatni 

; 60000 kor. értékben. Rudapest, 1904. november 1. 
Széli Kálmán diszelnök, Pallavicini Ede őrgróf 
elnök, Rákosi Jenő másodelnök.

—  Fogfájást és szájbűzt azonnal megszün
tet a »Plombus« amerikai önploinbázó szer. Bőveb- 

' bet a lapunk mai számában közzétett hirdetésben.

Felelő» szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
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Sre poíiljke se tiCuó zadriaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
iine, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo:
knjiiara F ischel F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

pofiljaju.

MEOJIMURIE
na horvaUkom i manjarskom jeziku izlazeói druitveni, znastveni i povuéljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden Jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor.
Na po! leta . . .  4 kor.
Na Cetvert leta . . 2 kor.

Pojedini broji koátaju 20 ПИ.

Obznane se poleg pogodhe 
i fal raCunaju.

Sluíbeni glasnik: «Csáklornyai takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t d.

„Naáe Pravice“ .
(Odgovor Magdiöevim.)

MagdiC-Kerempuh Petrica si neda mira. 
Vuzka mu je ona koZa, vu kojoj ga je Bog 
stvoril. Jer pák mu je vuzka, dakle krici i 
dela halabuku; sa velikim glasom glaáuje 
svoje pravice. Koji ga nepoznaju, mu moz- 
bit nekoje i verujeju zmed njegvih laZih, 
ali koji ga poznaju, oni znaju dobro, da 
MagdiC nije drugi как Petrica Kerempuh 
N o. 2.

Jest gosp. Magdiő, ono kaj vi delate 
nije delo jednoga znaCajnoga íoveka, vee 
je delo beznaCajno mrzko, kője delo bude 
prije potle Vas i Vaáe medjimurske pajdaáe 
vu ono blato poteglo, kojem vám je vee i 
tak vaáa duáa zamazana.

Vi nesretnjak ste svoje novine dali 
razmetati i po viáe selah vu Medjimurju. 
Kakvu svrhu ste postigli sa tém, to vám 
osobito ja morém svedoCiti, koj sam od pu- 
ka viáe exemplarah dobil, doáli su me pro
sit, naj ujirn preeitam. Kad su zeznali, ka- 
kove nőre gobe tráite Vi, gromno su se 
smejali nad vaáim brblanjem. Dakle vidile 
od vas se neimamo kaj bojati. Vi mislite 
da ste hrabri vitéz i gentleman, a oni koji 
vas poznaju, dobro znaju, da ste vi nitko 
drugi, как Petrica Kerempuh vu drugim 
izdanju.

Bezobraznost vaáa sigurno, da i vas 
samoga oslépi. Vi vnogo takvoga nevidite i 
nezemete v pamet sa svojom blatnom du- 
áom, kaj drugi inaee laikus eovek taki pre- 
razmi i spozna. — Vi ste pod obrambu 
vzeli neiskrenoga sokolovca Iskru. Molim 
vas oprostite mi, ako vám reCem, da nego- 
vorite istinu. Vnoge i vnoge stvari poleg 
tóga svedoeiju,da je Iskra sa várni majstru- 
val. Iskra je takaj sam bil Cul od viáe vréd- 
nih ljudih i eital je onaj na njega spada- 
juCi Clanak vu Muraközu, pa onda krivcom 
se CuteCi ni se ufal braniti. A zakaj nebra- 
nite vi Rozmana? — Nebojte se dobro poz- 
namo mi sve vaáe mlade i stare »lisjake» 
Znamo njihov svaki gib, ali mi nebudemo 
njihova imena na naáe pero vteknuli, za 
to su vaái lisjaki i ápiclini joS premali, pa 
makar se oni i stokrat po prsih buhaju na 
obedah vu Sv. Jurju, da oni su hrvati. Nez- 
relost njihova bude donesla svoj sad i onda 
bude njim nevugodno prebudjenje.

Dopisnik, bil on Iskra, Rozman ili koj 
gud zmed vaSih ápiclah, se spozabi iz toga, 
da svedoCi to, как je spadalo Medjimurje 
do 17 stoletje к Hrvatskoj. Spozabi se, da 
svét *Svear»-ov veCzdavnja je minul i povest 
je né moCi tak samo »mir niks, dir niks» 
laZmi napuniti. Samo naj zeme stare hiáto- 
riéke zemljopise napré i naj pokaZe na njih

negdaánju Hrvatsku. Pak onda se naj iz 
toga takaj spomene, da ga u onom vréme- 
nu ne bi!o MagdiCev i njegovih Pravicah, 
nego je hrvatski i magjarski narod vu miru 
i bratinstvu Zivel, i ravno oni, koje sada- 
njeg illirizma i JuZno-slavije apostoli za hr- 
vate drZiju, su i vu magjarskoj povesti spo- 
menjeni kakti slavni vitézi naáe domovine.

Velite, da negrdite medjimurske sveCe- 
nike. Jeli to ne dosta beznaCajno i bezob- 
razno delo, kada vi na sveCenike kajkakvu 
klevetu i laZ nameöete, pa onda svoju laZ 
med pukorn áirite. Da ipák se naá puk u 
svoje prama Magjarskoj domovini verne sve
Cenike ufa, to je niti jednu kaplju né vaáa 
zasluZba, nego najti ju morete u zreloj pa- 
meli medjimurskog puka. Velite, da Zigo- 
áete one, koji nisu priatelji hrvatskoga na- 
roda. Cujele, Bog vas je dal, nega magjara, 
koj nebi vruCe zahteval mir med hrvatskim 
i magjarskim narodu- Ali doklam budu vu 
hrvatskoj se takovi divjaki soviniáte naáli, 
как ste vi gosp. Magdié Petrica Kerempuh 
i viáe vas takvih sokclovcov, zatoga je bia- 
tinstvo samo vruCa Zelja. Daj Bog. da bi se 
dva narodi Cim prije razmeli.

Kaj se tiCe narodnih izdajica i álrebera 
tu vám samo nekoju malu reC hoCu pove- 
dali. Vi se tak lehko igrate sa tóm reCjom 
»narodni izdajicaD ReCite, jeli je treba vek- 
áeg narodnog izdajicu, как ste vi? Jeli je 
treba vekáeg álrebera как ste vi?

Da vi za Rozmanom Zalujete, to je 
sigurno, ali nebí mogli najti medjimurca, koj 
bi Zaluval za njim i nazad ga Zeljel. Da je 
oliáel. to je samo njemu na dobro . . .

Sicc!
*

Da kakov je to Clovek táj Petrica Mag- 
die, to nam i novine »Hrvatsko Pravo» 
zvane takaj jasno izkaZeju vu broju od 5. 
novembra. Jer ne dosta, da ta kukavica 
nesreCna na druge, njemu nikaj ne krive 
Ijudi nameCe svoje ogovaranje, veC on sam 
i vu onu gnjezdu gnjusi, iz koje je on sam 
doma. Pa zato ga i spomenuti list nazove 
za »vn ra & d in s k o ffa  te ro r ix n to rn >  
tojest za takvoga Cloveka, koj niCemu i ni- 
komu neda mira i koj sa nikem vu miru 
nemre Ziveti. — Pa kaj njemu »Hrvatsko 
Pravo» preporuCuje, to mu takaj i mi mo- 
remo preporuCiti da:

»G. Magdid Bilo bi vám pametnije, da 
se brinite sa svojimi poslovi, a da se oka- 
nile Coravog posla Kleveta i laZ moreju 
narodu samo ákoditi, ali pomoCi nikako. Tko 
tak postupa, delo mu je nedomoljubno!»

Так, tak g. Magdié Petrica . . . !
Clrlfi hifi.

Tabor vu Aáiji.
Jedni veliju, da budu japanci za malo 

vreme prevzeli Porth Artura, a drugi pák 
se vu to ufaju, da bude joá dugó trajalo, 
kaj Porth-Artur vu japanske ruke opadne.

Bog zna kojim bi veruval Clovek.
Ovoga meseca 8-ga su veC i to pisale 

novine, da su japanci nutraánje tvrdnje os- 
vojili vu Porth Arturu, a drugi dán su do
áli takovi glasi, da one tvrdnje, koje su ja
panci osvojili su jako malo vrédne.

To jedno ipák piáeju novine, da je 
staliá vu Porth Arturu straáni i zdvojbenost 
ruskih soldatov je velika HiZe su sve pon- 
áene, jer su je japanski áluki sprestrelali.

Jeden ruski oficer je pisai lista iz Porth 
Artura i ov piáé, de je staliá rusov vu Porth 
Arturu za zdvojiti. HiZe su poruáene, a vu 
luki ladje lak zglediju vun, da je veC né 
moCi hasnuvati, ápitali su puni oranjenih i 
beteZnih, apoteke su prazne, jer je vraótvo 
zfalelo. Po vulicah je straána duha od smr- 
deCih mrlvih tel3h, kője veC niti nezakapaju, 
nego célé vu morje meCeju.

Pák ipák jesu med ruskimi soldati i 
lakovi, koji se uíaju da bude doála vojska, 
koja bude nje oslobodila.

Как novine piáeju za malo vreme mo- 
remo Cekati, da bude Porth Artúr vu ja
panske ruke opal.

Med tem japanci pod jednom bomba- 
déraju na Porth Artúr. N|ihovo viteZtvo 
je za Cudenje vrédno. Veliju da su do sada 
japanci pred Porth Artúrom do 50 jezer 
Ijudi zgubili, ali nepustiju. Jeden ruski ofi
cer piáé da su japanci za Cuditi vredni ne- 
priatelji, spametni, lukavi, viteZki i vuCe- 
ni . . .

Na mandZurskim bojnim polju se obed- 
voji jako pripravljaju. Rusi poCeju strelati 
na lévu stran japanske vójske, ali do sada 
su nikakvu svrhu ne postigli.

Tu je veC velika zima poCela biti.
Veliju. da osobito japanci trpiju vnogo 

od zime, jer su oni né tak vuőni zimi, как 
rusi. —

Íz orsaéke htée.
(Vu proslim  tjednu.)

Novembra 3-ga, tojest vu Cetvrtek su 
dalje razpravljali zakonski Clanak zvrhu 
regulacije Rabe vode. Tallian Béla minister 
poljodolavskih poslov je odgovor dal léve 
stranke ablegatom, onim, koji su к tomu 
Clanku govorili. On véli da stvar nestoji 
tak hudo, как t) iz leve stranke povedaju 
i Sopronska varmegjija je sa zahvalom pri- 
jela ovaj zakonski Clanak. Как i orsaCko
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spraviáCe prime táj zakonski Clanak, bude 
mu prvo delo, da ljudem delo da i da pop- 
Ijavljeije mesta oslobodi od vode.

Zatem je Koááuth ;Ferencz dal nutri 
preporuku, da naj prosi orsaCko spraviSCe 
Njegvo VeliCanstvo naSega kralja da pokuSa 
ruse i japance pomiriti. Fokazal je na zrok 
sadanjeg tabora. Rekel je da su same euro- 
pejske vlade krive sadaSnjemu boju, jer kad 
je med japanci i kinezeri bil rat, i japanci 
su obladali nepriatelja, onda su vlade niti 
to ne dopustile, da Japan koj kinezerski 
morski varas pridrZi sebi, a naproti su rusu 
dopustile, da osvoji MandZuriju i Porlh Ar- 
thura.

Novembra 4-ga, tojest vu pelek je Ti
sza István gróf minister predsednik dal nut
ri preporuku, da se pravila (hiZni zakoni) 
orsaCke hiZe ponoviju.

Denes su davali volume zvrhu regu- 
lacije Rabe i zakonski Clanak su prijeli.

Novembra 5, 7, 8, 9, i 10-toga su
dalje razpravljali ministerpredsednika pre
poruku, da se hiZni zakoni oráaékog spra- 
viSCa ponoviju. Na levi stranki 'proli tomu 
jako stojiju i svaki den se jako svadiju 
zvrhu ove preporuke. 9-ga je govoril i Ap- 
ponyi Albert grot, komu je taki odgovoril 
Tisza István ministerpredsednik.

Kaj je novoga!

Umoratvo na oraaékoj cost!.

Po nagyenyediiskim sejmu onu noC 
umorstvo se bilo pripetilo na nagyenyed- 
tordaiskim orsaCkom putu. Fodor Petra tor- 
daiskoga meSterskoga Cloveka Zenu, koja iz 
sejma priliCno vnogo imajuCimi penezi pu- 
tovala dimo, vmorili i porobili su nju. Ku- 
CiS bez vu sviestnim poloZaju leZal je vu 
kolih. Так se vidi, da pred ubojstvom je 
silno protistavlanje moglo bili. Sumnja 
na potepaste cigane imaju, koji po onoj 
okolici na Copore hodiju. — Iztragu su 
podigli

Pri jet I tolvaj.

Redarstvo je ove dane jednoga pogi- 
belnoga tolvaja bilo prijelo, kojemu njego- 
vu duSu neizbrojene kradljivosti terSiju. 
Glasoviti zloCinac, je Fekete JoZef iz Tinje 
rodjeni 44 Ijet stari potepasti barberski de- 
tiC. Detektivi vu jednoj zaloZnoj hizi, ravno 
onda su ga prijeli, kad je nakauil jednu 
vnogo vrednu vkradjenu zlatu vuru zaloZiti

О so bn l glas.

Grot Széchenyi Béla magjarske svete 
korune Cuvar, isliniti lajni savjetnik Njego- 
voga VeliCanstva, minuCeg meseca 27. dne- 
va vnoCi se je vu Csáktornya bil dopeljal. 
Drugi dan je vu preparaudiji naCinil pohod, 
kojoj Njegova Ekscellencija bil je gosl. Nje- 
gova Ekscellencija 28*ga dana poslje podne 
ob polpetoj vuri sa ukkiiskim vlakom se 
vu Bak, odonud pako na Pölöske zvano 
svoje imanje bil odvozil.

Pninoga komikara Imennvanje.
Zala vármedjije nadZupan vu Csáktor

nya kőtár za putnoga komiáara Ács Janos 
novaiskoga komiáara je imenuval.

Pokrndiöni ekladikter.

Ove dane na vekáu kradljivost doáli 
jesu vu Budapesti vu lak zvanoj Apollo 
kamenitoga ulja fabrike vu njezinem skla-

diátu Borschova Károly iz Károlyfalve rod
jeni 40 Ijet star skladiátar najmre koj veC 
od viáe Ijet sluZi vu fabriki, izniknul je ne- 
kam i familija njegova nezna da kamo je 
otiSel. Ovo pripeCenje je sumnjívo bilo i 
pregledanje drZali su vu skladiátu. Onda se 
bilo vidilo da 120 lagvov iz petróleumom 
napunjenih faliju. Skladiátar najmre petró
leuma je prodal i za njega doblenih 8000 
korunah je otiáel. Cekali su na njega dva 
dni i onda su ga javili na redarstvu, kője 
sad traZi nevernoga skladiátara.
Od povodnje kvara trpeéi ко tori b~ 

éanl.

Szüllő Géza orsaCkoga spraviáCa zas- 
tupnik je interpellaciju naCinil к poljodelstva 
poslov ministru: Da jeli je znano gospodi- 
nom nutraánih — poljodelstva i od trgo- 
vine poslov ministrom od tóga, da vu Me- 
djimurju Mura voda minuCeg meseca 14-ga 
dneva vu Kotor, Molnári, Tótszerdahely i 
vu Murakereszturu obCinah hataru se van 
zlijala. I da vu Kotor do 50 hiZ je skup 
zruáilo vnogim hiZarn pako se grozi poru- 
áenje i da celu okolicu je tvaran kvar pos- 
tigel? Jeli je znano gospoda ministrom od 
toga, da povodnje neposredan zrok je táj, 
da na JuZne Zeleznice visokim nasipu nigde 
nil na Muricah i zbog negdaánjega zamu- 
djenja nit vode spuáCenost nit pako mosta 
néma. Jeli je pripraven poleg ovih gospo- 
din nutaránih poslov minister med siro- 
maákim na nikaj spravlenim puku tvornom 
pomoCjom nevolju po taáiti, nezdrave zmla- 
jom zalejana mesta radi zdravja dőli spus- 
titi i naCinili kod fínancialne vlade zbog 
porcije uljeravanja polekáane naredbe? Gos- 
podin poljodeljstva minister pako jeli je 
pripraven pri Kotoribi potrebne zabranenje 
nasipnih osnovah naCiniti i onih kad pot- 
rebno bude gori potegnuti za stran kotor- 
ske obCine moguCno vCiniti. Napokon gos- 
podin od tergovine poslov minister jeli je 
pripraven Ije'a 1885 XXIII. Clanak zakona 
51. paragrafa temelju kod JuZne Zelezne 
cesle na pregledanje potrebite korake vCi
niti i po nadnadzirateljstvom pregledati dali, 
da radi Cijega zamudjenja joá dán danas 
nit mosta, nit vode spuáCenost nije naCinjena 
i da jeli je pripraven JuZno Zelezno cesto 
med Kotorskom obCinom po naCinjenim ne- 
pristrannim pregledanju vode spuáCenost i 
Zelezne ceste moslov zidanje na koga sliái, 
da ovak s ovom druátvom proli zakona 
segurnosli takaj poCuti. — Tallián poljo
deljstva poslov minister: Izjavi, da sluZbeno 
javlenje joá do sada néma od povodnoga 
uniáCenja, nego nakuliko je ovo vékái kva- 
rod zrokuvalo bilo, vu onih pomoCnom du- 
govanju, kője vlada vu takvim dogodjaju 
na kvara trpeCe navadna je dali, vu vez- 
daánem sluCaju takaj na delil bude kvara 
terpeCe i pri porciji áenkanosl, tojest izpia- 
Canja porcije podugsanosti se nebude iz 
pozabila. Sa jednom reéjom vlada vu naj- 
daleánem podpomaganju bude delnike vCi- 
nila imenuvane obCine. Prosi da odgovora 
njegovoga nek si na znanje vzemeju. Szüllő 
Géza: Odgovora si na znanje vzeme.

Vabita zaruénica ! svatcvca.

Vu Élesd obCini как iz Nagyvárada te- 
legrafiraju: Ákos Todora kCere posle gostu- 
vanja, zaruCnicu na koli peljali jesu dimo 
na mladoZenje stan, kaino vsi svati nju spre- 
vadjali jesu. Otyef Floriá puce njezin prve- 
ái mili sa svojemi pajdaái napazili su svaié 
i zaruCnicu sa jednom svatevcom skupa su

vubili i zatim pobegli. Svadbeniki i muZ- 
karci takaj na tuliko se jesu bili prestraáili 
da nikomu ni bilo doálo napamet krvoloC- 
nost prepreCiti, ali krvoloCnike prijeli. 2an- 
darstvo sad traZi nje.

Vmorlla je evője de te*

Szalay JoZefica polgarskih devojaCkih 
ákolah, ákolskoga sluge Zena, как iz Szom- 
bathelya piáeju, ove dane svoje jeden me- 
sec staro cecatno dete, sa áibiCnom Zveplom 
je otrovila. Szalayjicu su prijeli i pred re- 
darstvom je valuvala, da ni samo ovo ce
catno dete je vmorila, nego vu preminuCim 
ljetu dvadeset jeden dan staroga svojega 
sina takaj sa istim ovim naCinom je otro
vila i uniátila.

Od atraba je ponorela.

Vukelich Elza 14 ljetoána gospodska 
pucica как iz Bajé javiju, ove dane kad je 
iz cirkve prama domu bila iála, zloCesti 
deCaki su nju bili napali. Napadna pucica 
od straha je ponorela i vu bajaiski ápital 
su nju odpeljali.

Carmen Sylva med decom.

Erzsébet rumanska kraljica pred neku- 
likimi dnevi pohodila je jassy-isko devojaC- 
ku ákolu, koju kraljica po svojim spisatel- 
nim imenom je imenuvala. Kraljica koja 
jako ljubi decu, vu spomenek se pustila sa 
devojCicami i med ostalemi ovo je pitala:

— Gdo je Carmen Sylva?
— Jedna devojCica je odmah odgo- 

vorila:
— Ovo je naáe kraljice njezino spisa- 

telno ime.
— I jeli bi znala, da kaj znamenuje

óva reC?
— Male dévojCice su se jako iznena- 

dile bile i vu veliko mutnju doále jesu 
KraljiCe na ovo ona sama dala je odgovora 
na svoje pilanje.

— Kad sam joá ja, tak malo dete bila 
kao vi, áetala se rada jesem vu áumi, gde 
se raduvala jesam vu pévanju pticah. Naj 
radje bi tak volila bila pevati, как one. Na 
ovu dobu se na zad seCajuCa, zebrala si 
jesam spisateljno svoje ime. Carmen je tu
liko, как popevka. Sylva pako tuliko, как 
áuma.

Stepei je Iz njega dada.

Éalik Andraá iz CrenCovec rodjeni 17 • 
Ijetoáni deCko je kod Smolkovió Ferenc li- 
getfalvinskoga stanovnika bil vu sluzbi i 
med tim se bil spoznal Sitar Ferencz 21 
Ijeto starim ligetfalvinskim jednim deCkom. 
lzprvine su si dobri pajdaái bili, kesnije 
medjutim zbog neCesa su se posvadili bili 
i od onoga vremena poCemái navek vékáé 
vékáé neprijateljstvo postalo je med njimi. 
Oktobra 8 dneva zatim nastane med njimi 
pravi boj. Na veCer okolo 8 vure se jesu 
bili ziáli vu spomenek su se spustili, Сети 
je konec svadja bila. Sitar je vékái i jakái 
bil i slabeáega Zalika prime i tak ga stepe 
nazadnje pako na zemlju hiti, da je deCko 
od toga zbeteZal bil. BeteZnoga deCka su 
dimo odpeljali v CrenCovce к njegovomu 
otcu, gde se dva dni bil mucii, nazadnje 
medjutim je vumerl od doblene nutarne 
rane.

Bezbrlinoatl aldov.

Rodileljska bezbriZnost i nepremiálje- 
nost od dana do dana donaáa sobom zle 
posledice. Német Janoäa Zena iz Gelse pro-
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Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Blaguszi Mária 
özv. Spilek Antalné turcsiscsei lakos végre-1 
hajtatónak Spilek Margit férj. Hanics György- 
né ugyanottani lakos elleni végrehajtási 
ügyében 80 kor. 51 fillér tőke, ennek 1903. 
évi február hó 3. napjától járó 5 %-osj 
kamatai 87 kor. 70 fill, eddigi, 13 kor.1 
30 fill, árverési kérvényi költség behajtása 
végett a nagykanizsai kir. törvényszék, a 
perlaki kir. jbiróság területén fekvő turcsi- 
secsei községi 216. szljkvben foglalt A. I.
1 — 2 sor 64. hrsz. ház 36. sz. a. udvarral 
és 161 hrsz. szántó pri starom pilu együtte
sen és az 1881. évi 60 t.-cz. 156. §-a alap
ján egészben 514 kor., a turcsisccei 288 
sztjkvben foglalt A. I. 1—2 sor 83/b. hrsz. 
kert a bel telekben és 115/a. hrsz. szántó és 
rét Berchdolies úgy a legelő és erdő illet
mény együttesen és az 1881. évi 60 t.-cz. 
156 §-a alapján egészben 386 kor., a tur
csiscsei 189 sztjkvben foglalt 196/c. hrsz. 
szántó pri Milinu Csvesnye u. a. t.-cz. alap
ján egészben 92 kor. és a muricsáki 1269 
sztjkvben 152 hrsz. a. foglalt szántó Murs- 
csákban ingatlannak végrehajtást szenvedő 
nevén álló Vi8*ad része 27 kor. kikiáltási 
árban, mint becsárban és pedig a turcsir- 
csei 216 sztjkvben foglalt ingatlanok azok
ból Spilek Gergely, Mihály, Margit, Borbála, 
Rozália és Bódi nevén álló telerészre özv. 
Spilek Antalné szül. Blagner Mária javára 
bekebelezett holtiglani haszonélvezeti szol
galmi jognak fentartásával. ugyanozon in
gatlanokból Spilek Gergely és neje Kollarics 
Klára és Spilek Mihály nevén álló másik 
fele részére özv. Spilek Antalné szül. Bla- 
gusz Mária javára bekebeleztetett haszon- 
élvezeti szolgalmi jognak fentartásával s a 
mennyiben ezen fele részre nézve a szol
galmi jogot megelőző követelések fedezésére 
megszabott 500 korona a szolgalmi jog fen- 
tartása mellett be nem igértetnék, a szol
galmi jog fentarlása nélkül

1904. éli deczember hó 2-án d. e. 10 órakor
és pedig a turcsiscsei ingatlanok Turcsiscso 
községházánál, a murscsáki ingatlan pedig 
ugyanazon napon d. u. 3 órakor Domasi- 
necz községházánál dr. Tamás János perlaki 
ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével meg
tartandó árverésen eladatni fognak.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fennti kikiál
tási ár 10%-a bánatpénz fejében leteendő.

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Kell Perlakon, 1904 szept. 21. 827

Iszákosság nincs többé!
K ív á n a t r a  b á r k in e k  b é r m e n t e s e n  k ü ld ü n k  e g y  c s o m a g  C o z a p o r t .  
K á v é , te a , éte l v. s z e s z e s  it a lb a n  e g y f o r m á n  a d h a t ó  a z  iv ó  t u d t a  n é lk ü l.

A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde 
a tartózkodásról, mért csodahatása ellenszenvessé teszi az 
iszákosnak a szeszesz italt. A Goza oly csendesen és bizto
san hat, hogy azt feleség, testvér és gyermek egyaránt, az 
ivónak tudta nélkül adhatja és az illető még csak nem is 
sejti, mi okozta javulását.

Nemrégiben egy fiatal asszony nekünk körülbelül a 
következőket mesélte :

»Igen én is használtam ezt a remek szert a férjem 
tudta nélkül ésjiá la  Isten teljesen segitett rajta. Jó férj volt 
józan állapotban, de sajnos, majd mindig részeg volt. Foly
tonos félelem, aggodalom és kéiségbeesés, szégyen, becstelen
ség és szegénység közepette éltem ! De minek is meséltem 
volna el másoknak? Nem csodálatos-e igazán, hogy egy 
asszony a dolgot saját maga ekképen irányítsa és otthonát, 
gondterhes tűzhelyét örömpalolává tudja varázsolni ?*

C(za a családok epreit békitette ki ismét, sok sok ezer 
férfit a szégyen és becstelenségtől megmentett, kik később 

józan polgárok és ügyes üzletemberek lettek. Temérdek fiatalembert a jó  útra és szeren
cséjéhez segitett és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak, kik kívánják, egy próba
adagot küld, hogy igy bárki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

COZA INSTITUTE (Dept 34.), 71. High Holborn, London, W C ANGLIA.
811—4* (Levelek 25 fillér, levelezőlapok 10 fillérre bérmentesitendők.)
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P L O M B  U S !
250000 hálairat egy év alatt.

N i n c s  t ö b b e - ™
Fenti betegségeknek előidézői kétségtelenül 
az odvas fog;»k. I.zen remek amerikai szer, 
ezen kínos és kellemetlen szenvedéseket

azonnal m egszünteti!

„Plombus'-szal mindenki 
maga pl о mbi roz hatja
fájdalom nélkül és hihetetlen egyszerű módon

Р Ф *  odvas foga it
»Plombus ne hiányozzék egy háznál sem, 
az egyszeri csekély kiadás százszoros kamatja: 
a nyugalom. A fogfájdalinakhan szenve
dőket tehát saját érdekében felhívjuk, hogy 
rendeljék meg ezen valóban remek háziszerí, 
mely az amerikai élelmesség netovábbja!

Ara egy adagnak, mely 5 —G odvas fogra 
elegendő, használati utasítással 2 korona. 
2 kor. И» fill, előzetes beküldése után hér- 
mentve bárhová. Megrendelhető egyedül a 
Magyarországi képviselettől, melynek czime :

, ,PIОm b u S “ széIкü Idés. Pásztó, Heves in. ^

PLOMBUS Co~New York 104 E 106 S t r

P L O M B U S !
250000 zahValaíh tistoV jtdat Ijdo!

Nöga»iáé *~r!
Zgornjim betegom su bezdvojno ziuk Sup- 
Ijasti zubi. Ovo linó amerikansko sredstvo 
öve nevugodne i bolestne nevolje

taki prepreci !

Sa Plombusom si svaki 
sam more p l o m b e r a t i
bez svaké bolesti i nevjerovalno jednostav- 
nim naéinom

supljaste zube! -ca
»Plombus« naj nefali nili pri jednoj hi2i, 
rnalomu stroSku je stokrat naplaéeni interes: 
mir. One dakle, koji zubno bol imaju,pozo- 
vemo, da naj priételaju, ovo fino sredsvo, 
kője su vu Ameriki znajsli.

Cena jednoj porciji, kaj je zr. 5— 6 áupljastih 
zubov dosla, sa naputkom hasnuvanja 2 
korune. Ako se 2 K. 10 f. napre poSle, franco 
razpoSiljano bude. Moői je priälelati jedino 
od magjarskog povereniőtva kojemu je atres:

JaifoslljarJe „Plombus“ ni p*»tt Наш а.

Nyomatott Fischel Fiilöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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