
Alakítsunk tejszövetkezetet.
Oda feljödtek gazdasági viszonyaink, 

hogy pl. hazánk dunántúli részein s egyébb 
helyeken is, ott, hol az állattenyésztést fel
karolták, a takarmánytermesztés és nagyobb 
mérvű trágyatermelés folytán a soványabb 
talajon nagyobb és biztosabb terméseket ér
nek el a kis gazdáink, mint itt Muraközben, 
melynek gazdagságát még nem is olyan ré
gen Kánaán-szerünek nevezték. De nemcsak 
a nagyobb és biztosabb termések, hanem a 
fejlett állattenyésztésből elért jövödelem a 
kisgazdák vagyonosodását eredményezte s 
örömmel tapasztaljuk, hogy emelkedik a jó
lét, a föld értéke és termőereje s tért foglal 
a vagyongyűjtés.

Ezzel szemben a Muraközben lakó* kis
gazdák állandóan panaszkodnak, hogy csök
ken a föld termőképessége s az egyidejűleg 
csökkenő gabona árak következtében a kis 
gazdák zöménél nem hogy fokozódó jólét
ről lehetne szó, de ellenkezőleg, ijesztően 
terjed az eladósodás. Takarékpénztáraink ál
landóan lelve érdekelt telekkel.

Ha ennek oka után kutatunk, meg is 
találjuk hamarosan azon körülményben, hogy 
a muraközi gazda, figyelmen kivül hagyva 
a megváltozott gazdasági viszonyokat, ma is 
éppen úgy gazdálkodik, mint akkor, a mi
dőn még talaja döntötte a jó terméseket 
minden különösebb megmunkálás- nélkül.

Az egyoldalú gazdáfkodás a kisgazdának 
megrontója nemcsak azért, meri jövedelmét 
úgyszólván csak egy termelési ágból remél
heti, hanem főleg azon okból is, hogy elha
nyagolja az állattenyésztést, illetve nem is 
foglalkozik azzal, különösen nem a szarvas- 
marha tenyésztéssel, csak annyit tart, a 
mennyivel földjét jól-rosszul megmívelheti.

Már pedig szives olvasóm kétségtelen 
igazság az, hogy állattenyésztés nélkül nem 
létezik virágzó mezőgazdaság. Gazdálkodjunk 
bár a legjobb talajon és munkáljuk azt meg 
a legjobban, ha állatokat nem tartunk és 
nem termelünk trágyát, talajunk terrnőereje 
csökkeni fog.

De, hogy minő eredményeket lehet az 
állattenyésztés felkarolásával elérni, legjobb 
példákra hivatkoznom és ráutalni az alpesi 
és sveici kisgazdák helyzetére, a kik állat- 
tenyésztésük révén jó módban élnek s te
kintélyesen vagyonosodnak, pedig mennyivel 
mostohább vis onyok között gazdálkodnak. 
A hol pedig termékenyebb síkságok vagy 
völgyek vannak, ott olyan a jólét és gaz
dagság, hogy arról a mi kisgazdáinknak alig 
van fogalmuk.

Az állattenyésztés átalakilja a gazdál
kodási rendszert; többoldalúvá teszi a ter
melést, biztosabbá a terméseket és a jöve
delmet. A mi kisgazdáink is tudják ezt és 
belátják az állattenyésztéssel járó előnyök üd
vös voltát, de mindig azt vetik ellen, hogy

nincs módjukban az állattenyésztéssel páro
sult gazdálkodásra, mert nem nélkülözhetik 
jövödtlmük legcsekélyebb hányadát sem, 
már pedig az állattenyésztésbe történt be
fektetés rendszerint csak néhány év elmúl
tával adja meg a remélhető jövedelmet.

Mindenképen arra kell tehát töreked
nünk, hogy itt a Muraközben is szaporítsuk 
szarvasmarha állományunkat s keressünk 
olyan módokat, hogy az azzal járó befekte
tés mihamarább jövedelemhez juttassa gaz
dáinkat. Erre meg is van a lehetőség oly- 
képen, hogy kisgazdáink tömörülnek és tej
szövetkezeteket alakítanak.

Ne tegyük össze kezeinket s ne nézzük 
tétlenül kisgazdáink lassú haldoklását, moz
dítsunk meg minden követ s világítsuk fel 
kisgazdáinkat s nyerjük meg a szövetkezeti 
eszmék részére. —  Alakítsunk minél több 
tejszövetkezetet itt a Muraközben, mert ezen 
az utón mozdíthatjuk elő leghatbatósabban 
a közérdeket s fejleszthetjük az ország me
zőgazdaságát.

Magyarázzuk meg népünknek anya
nyelvén a tejszövetkezetek lényegét, célját s 
előnyeit, világosítsuk fel községeinket. Mely 
ha megtörténik, nem hiszem, nem gondolom, 
hogy Mu r a k ö z  l akossága idegen
kednék a tejszövetkezektől.

Szenteb D ezső ,
gazd. szaktanár.

T  Á R C Z A.
K o r f u i g  é s  v i s s z a .

Ir ta . dr.  C sury  Jenő.
XVI.

Kgyike a lehető legszebb, azonban teljes na
pot igénybe vevő kirándulásoknak fel a Panterov- 
ne heg)nyeregre és onnan Paleo-kattrízzába. Ko
csink, fölszerelve a hotelnak ily célokra rendelke
zésére álló hideg ételeket, továbbá a szükséges 
evőeszközöket tartalmazó kosárkájával, — mert a 
vidéken enni valót nem kapni, — korán reggel 
indult el Korfuból és ment egyenesen északnak a 
gyönyörű, közvetlenül a tenger mentén elvonuló 
országúton. Miután egy a velencei időkből szár
mazó hatalmas ivü kóládon átkeltünk a Patamo 
patakon, melynek a tengerbe nyiló torkolata mellé 
helyezi az odisseát magyarázó tudósok egy része 
Nansikaa királyleány és a partra vetett Odisseus 
közti találkozás jelenetét (mások szerint ez a Pon- 
dikonisi sziget közelében játszódott volna le), és 
miután megtekintettük a még romjaiban is óriási 
szabású és terjedelmű régi velencei arsenált, kö 
rüIbelül 2 órai kocsizás után Befordulunk a sziget 
belsejébe és Panlokralov hegyoldalán merészen 
felfelé kígyózó pompás országúton részben gyalog, 
hogy egyes remek látképekben jobban gyönyör 
ködhessünk és a kocsiút kanyarulatain rövidíthes
sünk, további 2 óra alatt felérünk a Panteleone 
hegynyeregie, mely a szigetnek a Panlokralov 
hegység túlsó oldalán elterülő legészakibb termé
keny sik vidékeit köti össze a székhely lyel.

Keletnek és nyugatnak csak meredek hegy

csúcsokat látunk, ellenben délfelé végig pillantha
tunk az egész szigeten változatos képeivel: hegyei
vel, völgyeivel, tavacskáival, erdőivel, ligeteivel, 
csekély számú szántóföldjeivel, a távolból oly bá
jos falvacskáival, le egészen a ködbe vesző Spar- 
tero hegyig a sziget legdélibb végén levő izolált 
hegycsúcsig, melyen túl már csak sejtsük a ten
gert. Északra pedig a szigetnek még alattunk el 
terülő csekély részén túl a tengeren át idecsil- 
lámlik Santiguaranda kikötője, havas hátterével 
és a Fano sziget az odisseus monda Kalypso szi
gete, hol a hős 7 esztendőt töltött a bájos Kalyp- 
sonympha társaságába

Panteleonéből további IV* óra alatt Palleo- 
kastrizzába érünk. Korfu szigetének e része, hol 
több száz méteres magasságban egyenesen a ten
gerből emelkednek ki a vörhenyes sima sziklák, 
mintha egy óriási kéz a hiányzó részeket késsel 
szelte volna le, — csodálatosan bűbájos A ten
ger dühösen ostromolja tajtékot túrva az ellen tálló 
sziklafalat, mely helyenként páratlan szépségű öb
löket alkot, néhol széles kaput hagyva a tomboló 
sós elem beözönlésének, máshol arra kényszerítve 
azt, hogy a vizszin alatt képződött barlangokon 
osonjon be és sima tükrü tóvá szelídüljön A 
menydörgés szerű robaj már messziről hallatszik 
és a mikor egy rejtett szorosból kiérve egyszerre 
a tengerparton leljük magunkat, szinte visszaria
dunk a tennészét e nagyszerű és megrázó játé 
kától. Körülbelül fél óráig követjük mintegy
30—60 méter magasságban közvetlenül a szikla
part szélén* épített utón a part kanyarulatait és 
utunk egy kiszögei lésnél szűnik meg, melyet egy 
2000 méter magas, fákkal borított sziklacsucs al
kot, tetején egy már messziről látszó kolostorral.

Miután nagy nehezen ide felkapaszkodtunk, 
a kolostor nyugoti falához ragasztott fedett hosz- 
szu ácsolt faasztallal és ennek hosszában két fe
löl hasonló paddal ellátott verendában telepszünk 
meg és élvezzük a valóban colossalis kilátást. 
Majd elővesszük a velünk hozott elemózsiát, mely
ből azonban nem igen tudunk enni, mert a köz
ben körülöttüuk lézengeni kezdő hosszú fekete 
kaltános és magas fekete süvegti mellig érő sza 
kálin görögkeleti barátok oly undorítóan piszkosak 
és büdösek, hogy étvágyunk elmúlik. Nekik ad
nánk ételünk maradékát, de nem fogadják el, mert 
állítólag húst sohasem esznek; e helyett a veran
da igénybevételéért és vendégszeretetük kitünte- 
tésekép felajánlott ihatatlan borukért és utálatos 
fekete kávéjukért, miket a verandáról egyenesen a 
tengerbe öntöttünk, a templomban felállított per
selybe dobunk személyenként 2 —2 drachmát. Majd 
megkezdődik a koldulás: az egyik barát egy csi
gahéját, a másik értéktelen darab követ kínál em
lékül, de mindjárt tartja a markát; a harmadik a 
szobáját mutatja meg, melyből más oldalra nyílik 
kilátás és ebbeli szolgálataiért természetesen bak 
sist kunyorál és igy tovább szerettünk volna e 
különben elragadó helyen tovább it időzni, de 
ezen emberek émelyítő közelsége és kiállhatatlan 
tolakodása kiűzött bennünket a természet hatal
mas templomából.

Ügyes kocsisunk a sziget még uem látott 
részein vitt bennünket hazafelé és igy a városig 
mintegy 3 óráig tartó út is uj meg uj szépségek
kel gyönyörködtetett.

(Vége következik).



K Ü L  Ö N F É L É K .
Áthelyezés. A király dr. Bakos Géza 

lurócszentmártoni kir. járásbirósági albiról 
a Csáktornyái kir. járásbírósághoz helyezte 
át eddigi minőségében.

—  Festetics Jenő gróf Csáktornyái ura
dalmának gazdatisztjei között a gróf ren
deletére a következő változások történtek e 
hó 20-án: Tólh István tiszlartó nyugdijazta- 
tott s tisztartó lett Mesterich Aladár ujud- 
vari ispán. Ezenkívül Farkas Lajos írnok 
kineveztetett turcsiscsei ispánnak, Király La
jos szentkereszti ispán hasonló minőségben 
Újudvarra és Nagy Elemér turcsiscsei ispán 
Szentkeresztre helyeztetlek át.

— A Csáktornyái első tekéző egyesit 
let folyó hó 24-én ünnepelte meg fennállá
sának 20 éves jubileumát. Az egyletei tu
lajdonképen 1882-ben egy kis lelkes asztal- 
társaság kezdeményezte és 1885-ben alakult 
egyesületté. Az alapítók közül bizony már 
sokan hiányoznak. Az egyletnek, mely ma 
már nem csak tekéző egylet, hanem olvasó 
kör is egyúttal, 62 tagja van A jubileumi 
ünnepség dijkuglizással kezdődött este 8 
órakor. A tagoknak három dobáshoz volt 
joguk. Az első dijat Krislofics Károly nyerte 
10 babával, a másodikat Pethő Jenő 9 ba
bával s a harmadikat Szenteh Dezső 8 ba
bával A dijdobásokat társasvacsora követte, 
melyen 34- egyesületi tag vett részt. A má
sodik fogásnál Ziegler Kálmán egyesületi el
nök vázolván röviden az egyesület múltját 
és célját —  az egyesületet éltette. Kayser 
Lajos az egyesület elnökére ürített poharat. 
Ezekután még több lelkes felköszöntő hang
zott el és az  ünneplő társaság késő éjjeli 
órákig maradt együtt. Vacsora közben azi 
egyesület pénztárosa a jubileumra készített 
csinos ezüst melltüket osztott ki emlékül a 
jelenlevő tagok között.

—  Értesítés az 1905/6. iskolai év meg 
kezdésért!. A Csáktornyái áll. polg fiú- és: 
leányiskolában az 1905/6-ik iskolaévre a 
beiratások szeptember 1, 2, 3, és 4 napjain 
tartatnak éspedig mindig 8 — 12 óráig úgy 
a fiú, mint a leányiskolában.

Szeptember 1-én d. u. 2 órakor van-1 
nak a pót- és javító vizsgálatok mindkét 
intézetben. Szeptember 5-én Veni Sancte és 
az iskolaév megnyitása.

Beiratáson a tanulók kötelesek szüleik, 
vagy azok helyettesei kíséretében megjelen
ni és a múlt évi iskolai bizonyítványukat, 
keresztlevelüket, illetőleg születési bizonyít
ványukat, valamint ujraoltási bizonyítványu
kat, ha még 12-ik életévüket be nem töltöt
ték, az igazgatónak bemutatni.

Minden tanuló a beiratás alkalmával 
köteles 8 K. tandíjon felül 2 K. beiratási 
dijat és hozzájárulás cimen még 30 fillért, 
ezenkívül 1 К -át nyomtatványok és értesí
tőkért, összesen tehát 11 K. 30 f. fizetni. 
Csáktornyán, 1905. ang. 23. Az igazgató.

—  Az „Uránia Magyar Tudományos 
Színház” ez idei őszi országos körútját Csák- j 
tornyán kezdi meg, s itt szeptember hó 8 ,
9 és 10-én tartja tanulságos és mulattató 
előadásait. Az Uránia tudományos színház, 
mint az Uránia tudományos egyesület egyik 
osztálya, tisztán a tudományt és művészetet 
óhajtja terjeszteni oly alakban, hogy azt a 
hallgatóság könnyen megérthesse s a mellett 
kellemesen szórakozzék is. Az egyesület min
den évben rendez vidékeken ilyen előadáso
kat s ezeknek állandóan nagy közönségük 
van, mely mindig élénk tetszéssel kiséri úgy 
a szöveget, mint a képeket. Az előadások

Csáktornyán a „Zrínyi” szálloda nagytermé
ben lesznek mérsékelt belépti dijak mellett. 
Előadatnak pedig a többi között: A párizsi 
asszonyok, Pékár Gyulától; A világ urai, dr. 
Rálh Endrétől; A ló, Pálmay Henriktől; 
Skócia, Ginoverné Győri Ilonától stb. Az 
előadásokat ajánljuk a nagy közönség fi
gyelmébe.

—  Bortermelők figyelmébe. Csáktornya 
község elöljárósága részéről ezennel közhír
ré tétetik, hogy az 1902. évi 15 te. 25 és 
26 §-ai értelmében azok a szőlősgazdák és 
bérlők, kik szeszes italok kimérésével vagy 
kis mértékben való elárusitásával nem fog
lalkoznak és a kedvezményes borfogyasztást 
igénybe venni szándékoznak, miszerint eb
beli igényeiket, illetőleg a folyó évben re
mélhető bortermésből a házi szükségletre 
szánt mennyiséget a községházán 3 szám 
alatt f. évi szeptember hó 1 -től szeptember 
hó lo-ig bejelenteni el ne mulasszák, mert 
ezen záros határidőn túl a bejelentések fi
gyelembe nem vétetnek. Csáktornya, 1905. 
augusztus hó 24-én Az elöljáróság.

—  Takonykor Varazsdon. A horvát or
szágos kormány takonykór miatt további 
intézkedésig Varazsd város lóvásárjait betil
totta, miért is szigorúan tilos Varazsd vá
rosiján lovakat venni vagy eladni.

— Az Első Magyar Általános Biztosító Tár
saság — Csáktornyái kerületének ügynökségéi f. 
hó 23-tól kezdódóleg Dénes Béla Csáktornyái köz
ségi közigazgatási jegyzó vette át, mely dologra 
és az erre vonatkozó lapunk mai számában meg
jelent hirdetésre ezúton is felhívjuk a közönség 
figyelmét.

—  Tüzek. Múlt számunkban mi is meg
emlékeztünk róla, hogy Zalavármegyében a 
júliusban volt tűzkárok kárértékének alig 
egy ölödé térül meg biztosítás folytán, mi
vel a mi népünk még mindig idegenkedik 
a biztosításoktól Ily körülmények mellett 
egy— egy tűz eset a különben is adósággal 
küzködő kisgazdát, napszámost vagy iparost 
annyira tönkre teszi, hogy évek kellenek 
h‘»zzá, mig újra lábra képes állani. Mind
ezek dacára a nép még sem okul és nem 
biztosit, a melyet pedig annyira általánosí
tani kellene, hogy semmi biztosítható ne 
maradna biztosítatlanul. Ismételjük ezen szo
morú tényeket abból az alkalomból, hogy 
ismét tűz esetekről kell beszámolnunk, a 
mely sajnos, majdnem minden számunkban 
előfordul.

Korent Vince zrinyifalusi lakosnak szal
mával fedett istállója és a padláson volt s 
még ki nem csépelt szalmás gabonája folyó 
hó 15-én elégett. A tűzet a károsultnak 7 
éves kis fia idézte elő gyufa gyújtogatással. 
Biztosítva semmi sem volt.

Dobsa Imre drávavásárhelyi lakosnál 
f. hó 18-án a kazalba rákot szalma gyuladt 
ki, mely alkalommal az egész szalmakazal, 
három tengeri góré és 2 d hektoliter csöves 
tengeri lettek a tűz martalékai. A tűzet a 
kazal összerakásakor a kazalra ejtett égő 
gyufa okozta. Biztosítva semmi sem volt.

—  Duhaj szomszéd. Kopják István őr
ségi lakos a múlt hét egyik estéjén Obadics 
Ferenc ugyanottani lakos udvarára ment, 
hol minden bevezetés nélkül az egyik ab
lak salujál és üvegjét egyszerűen beverte. 
Mikor pedig Obadicsné, ki egyedül volt oda
haza, ki ment az udvarra és kérte Kopjá- 
kot, hogy ne csináljon nekik kárt, a jó 
szomszéd egy husággal úgy ütötte fejbe a 
szegény adszonyt, hogy azonnal a földre 
esett.

—  A muraszerdahelyi körorvosi körben 
körorvosi állásra hirdet pályázatot szeptem
ber 12-iki határ idővel a Csáktornyái járás 
főszolgabirája.

—  Összeégett gyermek Folyó hó 21- 
én Légrádon az esti órákban Horváth Mi
hály ottani lakos három éves János nevű 
kis fia, amig anyja a marhákat az udvaron 
etette a tűzhely körül játszadozva a kályha 
ajtaját kinyitotta, miközben ruhája tüzet fo
gott s mire észre vették és elolthatták oly 
súlyos égési sebeket szenvedett, hogy más
nap reggel 4 órakor borzasztó kínok között 
meghalt.

—  A Déli Vasút tarifáinak leszállítása
A Déli Vasut-Társaság igazgatósága a fehér
áru leszállítását vette tervbe. Elsősorban 
mindennemű mérsékelt gyorsáruk szállítási 
díjtételeinél alkalmazzák. A teherkocsi fűtési 
pótlékokat 150 km. távolságig 2 2 fillérről 
2 fillérre, 300 km. távolságon felül 08 fil
lérről 06 fillérre mérsékelnék. A dijleszálli- 
tásnak főleg az élelmiszerkereskedés venné 
hasznát, ami a déli vasul teheráru forgal
mában nagy tényező, meit 1904-ben a sör, 
rizs, déligyümölcs és gyümölcs kivételével 
28000 tonna élelmiszert szállítottak a Déli 
Vasút vonalain.

—  Deszkatolvaj. Az Újlaki Hischler és 
fia cég alsódomborui faraktárából ismeretlen 
tolvaj állandóan lopta a deszkákat. A cég 
feljelentésére most a csendőrség kinyomozta 
a tolvajtSkoda Károly alsódomborui lakos 
szemé- lyében.

—  öngyilkosság. Gudlinek Mihály mii- 
racsányi csavargó Muracsány mellett a Mu
rába ugrott és bele fulladt Holttestét a na
pokban fogták ki.

— A délamerikai kivándorlás korláto 
zása. Sao Paulo amerikai tartomány kor
mánya a folyó évben államsegéllyel tízezer 
munkás telepítését határozta el és e célból 
ügynökök és hajózási vállalatok utján csi
nál propagandát. A belügyminiszter most a 
törvényhatóságokhoz intézett rendeletében 
megtiltotta a Sao Paulo tartományba szóló 
útlevelek kiállítását, mert mint a rendelet
ben mondja, jelentések érkeztek onnan, hogy 
úgy az ottani klimatikus viszonyok, mint a 
mienktől eltérő munka viszonyok folytán 
Sao Pauloban kivándorlóink nem boldo
gulnak, a napszámosok és kézmivesek meg
felelő keresetre nem számíthatnak és már 
eddig is nagyszámban volt kénytelen a m 
kormány a reményeikben csalatkozott kiván
dorlókat állam költségen a legszánalmasabb 
állapotban haza szállíttatni.

—  A drótos-füzetek ellen Az iskolák 
ban használatos füzetek nagy része drótkap
csokkal van összefűzve. Ebből azonban igen 
gyakran nagy bajok származhatnak. A drót 
ugyanis megrozsdásodik és a tanulók, mi
dőn a tanító élvezetes előadására való figye
lem közben ezen rozsdás kapcsokat logdoz- 
zák, játszanak velük, könnyen mérgezést 
kaphatnak. E baj elkerülésére a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki, 
melyen a drótkapcsos füzetek használatát 
megtiltja.

—  A vasúti tisztképzö tanfolyam re
formja. A kereskedelemügyi miniszter a va
súti tisztképző-tanfolyamot módosította Az 
erre vonatkozólag most kiadott rendelet sze
rint a tanfolyam nyilvános rendes hallgatói
nak előképzettségére nézve csak annyiban 
történt változás, hogy csak oly jelentkezők 
vétessenek lel rendes hallgatókul, a kik a- 
zonfelül, hogy megfelelnek a felvételi felté
teleknek, megelőzőleg legalább 10 hónapon
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át voltak a vasúti forgalmi szolgálatnál al
kalmazva és felettes igazgatóságuk részéről 
az illető vasút hivatalnoki állományának ki- 
egészithetése végett jelentetnek be a tanfo
lyamra. A miniszter fenntartja hivatali előd
jének azon intézkedését, hogy a német 
nyelvből elért vizsgaeredmény elégtelensége 
nem zárja ki a képesítő bizonyítvány elég
telenségét. A többi rendelkezés kevéssé fon
tos s javarészt az intézeti tanterv módosí
tására vonatkozik.

— Egyházi áthelyezés. A zágrábi érsek 
Mádjerics Teodor szentmarjai káplánt Mar- 
tianecre (Horvátország) és Selák József sa- 
mobori káplánt Szentmáriára helyezte át.

Napfogyatkozás. Folyó hó 30-án, szerdán 
teljes napfogyatkozás lesz, mely egész Euró

pában és igy Magyarországon is látható lesz. 
A fogyatkozás különböző helyeken, különbö
ző időben lesz látható. Budapesten a fogyat
kozás kezdete délután 1 óra 39 perc és 
a fogyatkozás megszűnte 3 óra 63 perc. Az 
érdekes égi tünemény megfigyelhetésére min
den esetre befolyással lesz az időjárás, s igy 
az egész megfigyelést lehetetlenné teheti egy 
darabka felhő.

—  A permetező és használata A gaz
dasági növényeknek igen sokféle ellensége 
van. —  Ezen ellenségek nemcsak a külön
böző növények családjába tartoznak, hanem 
ezek között a kártevők között foglalnak he
lyet a különböző rovarok, a különböző ra
gya betegségek A gazda hiába műveli meg
felelő módon talaját, hiába trágyázza istál
lótrágyával, hiába irtja a gyomot vetéséből, 
ha ezek ellen a kártevők ellen nem véde
kezik, mert ezek az ellenségei gazdasági 
növényeinknek képesek a legszebb remény
nyel kecsegtető termést is tönkre tenni Kü
lönösen két növény van kitéve a többi kö
zött annak a veszedelemnek, hogy egyszerre, 
úgyszólván minden ok nélkül tönkre men
nek, fellép rajtuk a gomba okozta kár. Ez 
pedig a szőlő és a burgonya. A burgonyán 
egy élősdi gomba Phytophtora infeslans o- 
kozza a burgonyának vészét, a szőlőn pe
dig a peronoszpora (Plasmopara viticola) 
teszi meg kárt teleit. Ezek ellen legjobb szer 
a permetezés, mely a permetező segítségé
vel eszközöltetik. Hazánkban igen sokféle 
permetező van, a melyekkel, hogy jól tud
junk bánni, megkívántainak a következő 
feltételek : 1. A permetezőbe öntött folyadék 
tiszta legyen 2. Minden munka elvégzése 
után tiszta vízzel ki legyen öblítve az egész 
készülék, még a csövek is. 3. Munkaközben 
ha azt látjuk, hogy a permet nem egyenle
tes, a permetező csapját el kell zárni és a 
kupakját lecsavarni, mert meg kell nézni, 
hogy nincsenek e a lyukak eldugulva. 4. A 
különböző szerkezetű permetezőkhöz az elá
rusítóktól használati utasítást kell kérni. A 
permetezéshez jó minőségű permetező anya
got rézgálicot, égetett meszel használjunk.

—  Névmagyarosítás Klein Izsó Csák
tornyái lakos nevét belügyminiszteri enge
déllyel Kis-re változtatla.

—  Bankóprés. Lapunk olvasói is olvas
hatták napilapokból, hogy Székesfehérvárott 
egy csaló kompániát tartóztattak le, amelyik 
e8YÜgyű és pénzéhes embereknek drága pén
zért eladott egy rézből készült ládát, amely 
szerintük hamis bankót gyárt Ilyen rásze
dett alak Péter Gyula gyömörői gazda is. 
Ez —  mint értesülünk —  Tatáról jött a 
vásárról, ahol eladta ökreit 700 koronáért. 
A vonaton megismerkedett vele valami Gon- 
di Ferenc nevű ember, Gondi a bobai állo
máson kifürkészte, hogy Péternek 700 kor. 
van s csábitó szókkal rávette, hogy menjen

vele Fehérvárra, ahol az ökörvásárnál sok
kal jobb üzletet csinálhat, mert olyan ban
kóprést vehet, amalyik az utolsó vonásig hű 
20 koronásokat gyárt. Péter lépre ment. Fe
hérváron Gondiék elővették a prést, belül 
beleillesztették egy fehér lapot, azután meg
csavarták a hajtó hengert s íme elöbujt a 
szép 20 koronás. Olyan hű, hogy a bécsi 
bank direktor se mondta volna rá, hogy ha
mis. Péter hamarosan megalkudott a présre 
700 kor-ért, de oly kikötéssel, hogy csak 
egy hét múlva kapja meg, hogy addig Gon
diék még csinálhassanak pár ezer koronát. 
Péter azonban itthon hiába várta a prést. 
Felment hát Fehérvárra, ott azonban Gun- 
diék lakását zárva találta. Ugyanis azóta 
egyik becsapott felük Gondiékat feljelentette 
s letartóztatták őket. Péter busán ballagott 
vissza az állomásra, útközben azonban egy 
detektív, aki Gondiék házát felügyelet alatt 
tartotta, Pétert elvitte a rendőrségre, ahol 
megtudta, hogy rutul rászedték. Mert Gon
diék a ládát már sokszor eladták, de soha
sem szántották, megcsípett feleik t avval 
ijesztve, hogy hamis pénzgyártásért börtön
be jutattják. Maga a láda egyszerű, három 
hengerből álló szerkezeti. Felül belehelyezik 
a tiszta lapot s a forgatáskor az egyik hen
ger elől kitolja a már előbb beletett valódi 
20  koronás bankót, a fehér lap pedig leesik 
a láda fenekére. A per a székesfehérvári 
törvényszéknél folyamatban van.

— Gyermekhulla a Murában. Barkóc 
község határában egy 5 éves gyermek hul
láját vetette partra a Mura A gyerek teste 
már teljesen oszlásnak indult és felismer
hető egyáltalán nem volt. Valószínű, hogy a 
gyerek fürdés közben veszett a vízbe. A mu
raszombati szolgabiróság a hulla agnoszká- 
lása céljából a szükséges intézkedéseket 
megtette.

N y í l  t t é r .
E rovat alatt közlettekért nem vállal felelőséget a ezerk.

2918. B. 1906.

Ű Felsége a Király nevében.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint büntető 

bíróság Csesznák Miklós kir. törvényszéki biró el
nöklete alatt, dr. Fischer József kir. törvényszéki 
biró, Gyenes Sándor kir. törvényszéki albiró, va
lamint Szenes Dezső kir. törvényszéki jegyző mint 
jegyzőkönyvvezető részvétele mellett a kir. ügyész
ségnek 1905. évi 1512. sz. alatt kelt vádiratában 
Vadlya Tamás vádlott ellen nyilvános rágalmazás 
vétsége miatt foglalt vád fölött, a kir. törvény
széknek 2730. sz. a. kelt végzése folytán dr. Hé
rics Tóth Lajos kir. ahgyész, mint közvádlónak 
szabadon levő Vadlya Tamás vádlottnak és dr. 
Bród Tivadar ügyvéd, mint dr. Tamás Jánost he
lyettesítő védőnek jelenlétében Nagykanizsán 1905. 
évi július hó 24-ik napján megtartott nyilvános 
főtárgyalás alapján a vád és védelem meghallga
tása után következőleg ;

í t é l t :
A kir. törvényszék szabadon levő Vadlya 

Tamás 58 éves muracsányi születésű, ottani lakos, 
róm. kath. vallásu, magyar honos, nős, földműves, 
vagyonos vádlottat amiatt, mert Vranovics Antal 
muracsányi községi bíróról 1904. évi október hó 
9-ik napján Muracsányban, a korcsmában többek 
előtt azt állította, hogy a község trágyáját ellopta : 
a btkv. 258. 262. §§-aiban meghatározott s a btkv. 
270. §-ának 2 pontja szerint hivatalból üldözendő 
rágalmazás vétségében bűnösnek mondja ki s ez
ért a btkv. 262. §-a alapján a btkv. 92 §-ának 
alkalmazásával, az Ítélet jogerőre emelkedésétől 
számított 16 nap alatt, különbeni végrehajtás ter
he mellett fizetendő az 1892. évi XXVII. t.-c. 3. 
§-ában meghatározott célokra fordítandó és be- 
hajthallanság esetén a btkv. 53. §-a alapján (3,) 
három napi fogházra átváltoztatandó (60,) ötven 
korona fő, — valamint további (1,) egy napi fog

házra átváltoztatandó (20,) huss korona mellék
büntetésre ítéli.

Elmarasztalja vádlottat Vranovics Antal sér
tett részére tíz (10) korona utánjárás! és (60,) 
öt ven korona ügyvédi képviseleti költségnek 16 
nap alatt különbeni végrehajtás terhe mellett, — 
valamint a bp 480. §-a alapján a magyar állam
kincstár javára 37 kor. 70 fillér eljárási, agy az 
esetleg felmerülendő rabtartási, mint bűnügyi költ
ségeknek közadók módjára leendő megtérítésében.

Dr. Tamás Jiinos védő dijait saját felével 
szemben (60,) hatvan koronában megállapítja.

Az ítéletnek egész terjedelmében, indokaival 
együtt, Vadlya Tamás vádlott költségére, a Csák
tornyán megjelenő »Muraköze című lapban ma
gyar nyelven leendő egyszeri közzétételét a btkv. 
277. §-a alapján elrendeli.

A napló 19. sz. alatt levő fegyelmi iratokat 
az Ítélet jogerőre emelkedése után a perlaki fő
szolgabírói hivatalhoz visszaküldi.

Végül az ítéletet jogerőre emelkedése után 
a kir. ügyészséggel, iktatóval, Muracsány község 
elöljáróságával, Vranovics Antal sértettel, dr. Ta
más János és dr. Zakál Lajos perlaki ügyvédek
kel hiteles másolatban közli.

In d o k o k :
A mai napon megtartott főtárgyaláson Vad

lya Tamás vádlottnak beismerésével és a kihall
gatott tanuk esküvel megerősített vallomásával 
beigazolást nyert, hogy Muracsányban, Kis György 
korcsmájában, 1904. évi október hó 9-ik napján 
Vadlya Tamás 20—25 ember jelenlétében Vrano
vics Antal muracsányi községi bíróról azt állította, 
hogy a község tulajdonát képező trágyából négy 
szekérrel ellopott.

A mint a főtárgyalás során beigazoltatott, 
Vadlya Tamás Vranovics Antal ellen fegyelmi ha
tósága : a perlaki főszolgabírónál feljelentést is tett, 
a fegyelmi eljárás, valamint az abból kifolyólag 
Vranovics Antal ellen lopás büntette miatt meg
indított nyomozás azonban amiatt, mert kiderült, 
hogy a kérdéses trágyát Vranovics Antal Mura
csány községtől nyilvános árverésen vette, jogerő
sen megszüntettetek

Minthogy tehát Vadlya Tamás mintegy 20, 
25 ember, tehát többek jelenlétében Vranovics 
Antalról olyan tényt állított, amely valódisága 
esetében öt közmegvetésnek tette volna ki, —

minthogy hivatalban levő községi bírónál, ki
nek hivatali kötelességénél fogva a községi va
gyonnak kezelése és megőrzése feladatát képezi, 
állított olyan tényt, mely valódisága esetében bűn
vádi büntetést vonna maga után, —

és minthogy beszáinithatatlanságot megálla
pító körülmény az eljárás során fel nem me 
rült: Vadlya Tamás vádlottat, a btkv. 268. és 262. 
§§-aiban meghatározott, a btkv. 270. §-ának 2-ik 
pontja szerint hivatalból üldözendő rágalmazás 
vétségében bűnösnek kimondani és büntetlen elő
életének, beismerésének, az élvezett bortól felhe- 
vült kedélyállapotának, előre haladt életkorának, 
valamint annak, hogy téves információ által fél
revezetve tette a kijelentést, mint olyan nagyszá
mú és nyomatékos enyhítő körülményeket véve 
figyelembe, a melyek kellő méltatása mellett a 
szóban forgó bűncselekményre meghatározott fog
ház-büntetés legkisebb mérték is tulsiigorunak 
látszott, a btkv. 92. §-ának alkalmazásával a ren
delkező részben kitett büntetéssel sújtani kellett.

Az ítéletnek hírlapi közzététele a btkv. 277. 
§-a alapján rendeltetett el.

Azon előterjesztett kérelem, hony az Ítélet 
horvát fordításban is közzététessék, elutasítandó 
volt amiatt, mert a btkv. 277. §-a fordítás közzé
tételének lehetőségéről nem intézkedik.

A bűnügyi költségekben történt marasztalás 
a bp. 480. §-án. .nig a sértett javára történt ma
rasztalás a bp. 489. §-án nyugszik.

Az ügyvédi költségek tárgyában hozott ha
tározatot a bp. 485. §-a indokolja.

A kir. törvényszék, mint büntető bíróság.
N agyk an izsán , 1905. évi julius hó 24-én.

Л П ко в ,
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FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁRDOR)
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Sv» poáiljko se tiéué zadráaja 
aoviimh, naj se poáiljaju na 
ime, Hargitai Joiefa uredniku 

Csáktornya,

Izd a te lj s tvo:
knjiáar» F is c h e I Ki H pora, 
kam se predplale i obznane 

poíljaju.

horvatskom i magjarskom jeziku izlazeéi druitveni, znaatveni i povuéljivi Hat za púk 

Iz la z i s v a k i t je d e n  je d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k u  n e d e lju .

Predplatna cena ja:
Na celq leto . . .  8 kor. 
Na uol leta . . .  4 ^ог
Na felvert lela . . о kOI.

Pojedini broji koátaju 20 fill

Obznaije se p;oleg pogodbe 
i fal raéunaju.

Sluibeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t d. 
------------------------ -------------------------------------- --------------------------------------- -

Naái gazdi.
Zadnjikrat je bilo spocnenjeno lu vu 

naáih novinah, da su dravavááarh Ijski gaz
di kupili maáinu za mlatili i to takovu, ko- 
jut benzin tira. Sa jednorn su i bili pohva- 
leni> oni* ndadi gazdi driivavááarheljski, koji 
su previdli, da vezda nije moéi véé samo 
lak gospodariti, как negda, vezda je tomu i 
ne,kaj znanosti treba.

Ako bi éovek bil pred desetimi Ijptmi 
se od toga spominal, da budeju gazdi sa 
benzin maáiqom mlatili bi se svaki bil sme- 
jal na tp. Negda su joá mlaci mlatili £ito. 
íz Slajera su doáli a kada pák su otíáli su 
neeli sobom puna kola áita, kaj su vu rés 
dobili. Zvun toga su tu jeli éez celo leto, 1 
To j$,vnogo koátalo naáim gazdom. Istina. 
da зц mlaci iáli i na polje vun, ali zato -i 
pák su si malo preveé zasluftili. Véé как 
bi1 to gazdov hasén bil dopustil.

Ali ne samo vu tern su tak gospoda-j 
rili naái gazdi, nego i vu svakim drugim | 
poaJu. Ne su se tráili, da bi óim viáe hasna 
doáfo njim, nego iélo je sve po starem

Sada su véé previdli. Previdli su, da 
koj neide, on zaostane. Naáa dóba novu 
znanost ima, koj neée tak kiveti i gospoda- 
riti, как to vreme donese onaj zaostane i 
propadne.)

Lepa példa su tomu drávavásárheljski 
gazdi. Oni su spazili, da benzin maáina za 
mlatili se vnogo bolje splati, как mlace dr-

Zati. Pák su se slab skup i kupilo njih je 
vise jednu maáinu. Kuliko i kulikokrat smo 
mi véé rekli, da kaj éovek jeden sam ne- 
more, ako se njih viáe sakupi skup, sa skup- 
nom jakostjom sve moreju napraviti. Jer 
benzin maáinu jeden gazda bi sam tê ko 
kupil, ali gda se njih je viáe skup stalo „su 
taki mogli kupiti éista lehko.

Dakle sve ide sa skupnam jakostjom. 
Ako je samo jeden drugomu ne jalen, onda 
se svigdar moreju druáiti gazdi. Ali как se 
jal zastani, med nje, onda je sve zabadav.

Sada je i po zapoéetim putu dalje mo- 
éi ili. Naj napraviju gazdi gospodarstveno 
druZIvo. Dók nismo vu druÉtvi svaki svoje 
zahteva i nigdo nas neposluáa. Ali kadaji- 
denput kakti druítvo zahtevamo kaj gud 
basnovitoga, budu nam reé posluhnuli jer 
mi svi govorimo zdrnáeni skup. Jedna álba 
neporneée, ali ako ga vnogo áibah skup on
da véé moremo pometati.

Mi smo viáekrat véé pisali, как se mo- 
ra druátvo napraviti. Za sada samo opomi- 
namo gazde, как je to hasnovito. ako gazdi 
se skup staneju i ónak gospodariju.

Tabor vu AÉiji.
Na bojnim polju se nikaj takovoga ne- 

pripeti, kaj bi bilo vredno izpisati. Stem 
znameniteáe stvari se dogadjaju vu Ameriki 
gde se japanski i ruski poslaniki pogajaju 
za mir. Jeden dan dojdeju glasi da bude

mir sklopien, drugi dán véé drugaé piáeju 
novine, da nebude mira. Najbolje se okolo 
toga hr vaj u, da bi Ruska platila kaj Japanu 
stroákov.

Japanci velyu, da su se Rusi poéeli, 
dakle moraju platjti stroáke, a ovi рак tak 
vc*Iijii, da oni nebudu platili, jer onp kaj 
su japanci osvojili je ne njjhovo bilo.

Как ovoga rneseca 24-ga donaáajugla- 
sa novine, pojjeg toga Щ  щогещо ufati, da 
bude mir za kratko vreme sklopljen.

Ruski car jp svojemu puku ustavu dal. 
Tuliko i tuliko su se buuili Rusi, da su na- 
zadnje ipak nekaj dobili. Istina da ne tak- 
ve slobode, как su pri nas, ali za prvié je 
vezda i to dosta.

Как vezda potle éitamo, razpravljanje 
I mira je blizu konca i vu nedelju bude se 
podpisala pogodba iz obedveh stranih. Nez- 
namo, kaj je iz toga istina.

Politiöki pregled.
Sve je vu starom. To je jedno novo, 

da je iz desne slranke viáe dvadeset able- 
gatov stupilo vun.

Vu Ischlu je bila sednica ministrov, na 
kojoj je kralj bil predsednik. Tu su se spo- 
minali od magjarskoga staliáa, ali kaj je 
bilo tu dogovorjeno, to neznamo.

Ovoga rneseca 23-ga je drZala desna 
stranka sednicu. Za spomenuti vrednoga se 
je nikaj ne dogodilo.

Z  А В A V A.

Izmamljeni „Solo“.
Hoéu ovde mojim vriednim őitateljem 

pripoviedati liepi sluéaj iz mladosti nenad- 
kriljivoga skladatelja cirkvenih piesmah, Hay- 
dn-a, koj je med ostqlemi i onu meáu kom- 
ponuval »Pred Tvojum zmoinostju leZi,» 
koja se melodija po cielom svietu popeva.

Haydn je véé как deéec bil pievaé na 
kornáu kathedralne cirkve sv. Stefana u Be- 
éu i niekim sluéajem ga je kora meáter Reu
ter, kpj je hit vrlo strog, iz kora odpustil. 
Haydq je onda bil petnajst bet star te je, 
poáto je postal bez sluÄbe, moral u sviet, 
da sluibu poiáée. Ovak je putqval
dakakq pieáke po átajerskoj te izraveu u 
pruáéjPiÚarskp. uiiestp. »Maria Zell.» Опак 
niekim strahom se je pribliZaval miestu, kad 
je véé iz d̂ l$kg zagledaj onu zmo2nu cir- 
kvu i kloátra, neznajuéi kakove éudf je on- 
deánjl —  páter —  meéler —  kora, pri 
kojem Pe sp.mqrab za sluáhu kakit pitvar 
predstaviti.

Pred portom kloátra je neodluéno pos

tai a za éas potegnul zvonca. Fráter portar 
je portu odprl i na deéakovo pitanje za 
meátrom kora odgovoril: »Pater korregent 
ima danas toliko posla, |da ée vám teZko 
biti moguée se ánjirn spominjati, medjutim, 
mozbit ée ipak iti.» I tini fráter otide u 
kloáter a Haydn pred portom éeka.

Za éas dojde portar natrag i Haydn 
bude puácen pred k̂ rmeátra. Doáavái u ve- 
liku sobu, u kojoj su sve na okolo stali or
mán puni notah, blizu obioka jedan klavier, 
gusle, baute, trubente i rázni mnzikalni ins- 
Irumenti, postai je pri vratih. Kordirigent je 
sedel za stolom pleéi okrenjen vratam te 
je note pisai.

»No, kaj bi vi radi?» —  zapila Hayd- 
na bez da se je okrenul.

Mladié si duboko zdehne i véli: »Ja 
sam Joáef Haydn i bil sam u Beéu pri sv. 
Stefana pievaé. Znam pievati i razmem mu- 
Ziku.» U to se pater okrene pram a Haydn u 
*ak, da je mladiéu, как se ono véli rieé za- 
biegla. A onda nastavi svoj govor: »Ja sam 
véé u Beéu éetveroglasnu »Salve regina» 
komponuval i svi vele, da je kompozicija 
dobro izpala, pák —  —

Pater kordirigent se je sada stal i pri-

stupil к Haydnu te mu sada véé ljubezno 
rekel, »no dalje, dal|e!»

Haydn potegne iz Zepa pisane nole i 
nastavi: »pák ja sam uviek komponuval. 
Ovo ovde je moja najbolja kompozicija.»

»Pak to bi valjda neka mi kupili?» 
véli pater.

*0  ne!» —  odvrati évrstim glasom 
mladié — »Ja neéu nikakovu trgovinu 
tierati, ja sam simo u Maria Zell na proá- 
éenje doáel, ja nedelam lov za novei, ja sa
mo prosim za toliko nagnutja, da bi ov moj 
komád dozvolili u cirkvi izvesli i pievati 
dali.»

Pater áiroko pogleda mludiéa i odrie- 
áito véli: »ne!»

»Pak makar joá tak liepo prosim?» —  
véli mladié.

»Ne!» —  odgovori opet páter —  »Idi- 
te dole u refektorium, tamo dobite jesti i 
piti, jer mi od ovud nikoga nenahranjenoga 
neodpuáéamo; ovo pák kaj svojom kompo- 
zicijum nazivate, samo liepo ponesite so- 
born.»

Haydn se kakti prestraáeni stepe i véli: 
»Ali veleéastni gospodine, ja vám velim, da



P o m ir e n je  n a  m oatu .
Vu Békés Csabi Béres István zvani gyu

la váriiski korpar véé od viáe Ijet razdruZe- 
no Zivel je iz svojum tuvaruáicom Varga 
Juliánom, na Körös potoka mosta se sastal 
ánjom, gde se jesu poreklí Béres iz svojim 
revólrerom dvakrat strelil je na svoju Zenu 
i zatim vu svoje lastovite zube si streli. Так 
su nje uaáli mrtve jeden kre drugoga leZe- 
ée na mostu vekiveéuem miru.

K r a l j  п а  vo jn im  v e ib n n ju .

Iz Beéa javiju, da kralj nazoéen bude 
vu éehskem orsagu na vojnim veZbanju. Fő
leg sadaánjega programma septembra 3 . doj- 
de vu Steknau, gde krajine najglavinije ob 
lastih ujihove peráone budu njega pozdra- 
vili. Odpnut poleta naéinu vu nekuliko su- 
sedskih obéinah med ostalemi vu Piáecu ta- 
kaj, Po vojnim veZbanju kralj septembra 
8 dneva na osebnim vlaku vu Winlerberg 
odputoja, jeden dan ostane tamo, zatim 9 . 
navrne se nazat vu Béé.

P a p a  j e  é e t i r i  m ill io n o v  h e r b  a t.

Vu Viktoriji, Spanjolskoga orsaga vu 
Bask zvanoj krajini vumerl je jeden Esk- 
verecceáea zvani prebogati tergovec, koj do 
éetiri milliun pezet vrednoga svojega imetka 
vu imenu Petra tillirov na papu je ostavil 
svoje dve sestre pako je zatajil. X. Pius pa
pa koj je véé takaj i dobil herbiju, как te- 
legrafiraju, Eákverecceáea njegovim dvem 
sestram vsakoj 35 jezer pezetah je postal.

P r e m e n b a  m e d  g r o to v a k tm t é in o v -  
mikl.

Gospodin Festetics Jenő gróf éakoveé- 
koga imanja vlastelin, Tóth István vezdaá- 
njega tisztartóva po njegovem dugum slui- 
buvanju je vu mirovinu namestil. Na mesto 
njegovo pako Mesterich novodvorskoga iá- 
pana vu Cakovec za tisztartóva je imenuval. 
Na dalje Király szentkerestiiskoga iápana na 
novedvore Nagy Eleméra turéiáéega iápana 
vu Szentkereszt, vu Turéiáée pako Farkaá 
Lajoá pisara za iápana bil je milostiven i- 
menuvatL

Kaj je novoga!

sam bil pievaé na koruáu kathedralke u 
Beéu i da sam —  —  —

»Tu dojdu iz Beéa» —  pretrgne ga 
pater —  »toliki razliéiti pievaéi i toboZnji 
skladatelji, koji se kakti za takove izdavaju, 
a ako onda dujde do Zivoga, neznaju niti 
jednu notu pievati. »Timi rieémi se obrne te 
se natrag sedne к pisaéemu stolu. Haydn 
stisne svoje note u áaku i kakti zazabljeni 
tu nepomiéno stoji, dók se kakti iz sna ne- 
prene, kvratam obrne i évrstim korakom iz 
sobe otide.

On sam nije znal как je iz kloátra o- 
tiáel. Hodniki po kojih je iáéi, éinilo mu se 
je da se med koraki povdavaju как poslie 
zime zibut, kipovi pó stienah su se zibali, 
átenge su mu se pred njegovimi suznimi 
óéi éinile zmeáane, sve как |edna tak, da 
se je po njih skoro dole odkotural, i b kar 
kad je vani pred portum stal, te mu je u- 
godni sunéani trak lice razsvietil, tekar on
da je priéel po malo к sebi dohadjati Ön 
se od ovuda odmah odputi dalje, bez da se 
je navrnul u refektorium. knmo ga je pater 
kora dirigent naputil, te je otiáeJ vuz hrieg, 
larno si je naáel zaklona za jednim grmom. 
Onde se je spuslil dole u travu te je priéel 
ouako uzrujani sanjati u budnom stanju. Iz

Cepanec Jánoá átrigovskoga kapelana 
zagrabeéki nadbiákup je vu Slavoniju vu 
lak zvano Gaj mesto na mesto njegovo ра
ка Furies Lukáé gajiiskoga kapelana je vu 
Strigovu premestd. Növi kapelan Fürié, je 
medjimorec iz Hodoáan rod jeni, koj gimnar 
ziuma áestoga razreda je vu NagykaniZi 
zvráil i dobro govori magjarski.

P a p é  aea trién a je  za ru én tca .

Karolin gospodiéina, papé njegova ses- 
triéna kak iz Kima javiju, —  zaruéil si je 
od plemenite garde jeden njeni élan. Zenit- 
ba papé iz njegovem privolenjem se bude 
pripetila.

M u gjuri vu Ju pau u .

Magjarskoga prikaza noseée poslaniétvo 
ovog meseca 28 dneva vpondelek veéer ob 
8 vuri geneju se iz poldanaáue Zeleznice 
budaiskoga kolodvora prarna Japanu. Fosla- 
niétvo preneobladanomu japan naroda vi- 
teZkomu mikadomu Mutáu Hito cesaru sjaj- 
noga albuma prédádé, veleumnomu njiho- 
vomu generalu, Oyama maráalu i neprepla- 
Senomu mornarskomu Togo admiraliáu pa
ko sjajnu sablu neseju krizantemumov vu 
njihovo domovinu. Poslaniétvo oktobra 8 -ga 
dneva dospije vu Jokohamu Tokije prista-1 
niáta vu njegov varaá i odonud idejű к Mî  | 
kadua knjegovoga veliéanstva pred njegovo i 
lice. —

Strom aSktm  rusorn.

Od osobitoga i tajnoga njenoga prikaza 
spomina se sada cela Varáoja. —  Med Brest i 
i Varáojom na obéitim brzovlaka jednom 
prvog razreda vu njegovem kupeju najmre 
putniki áest komadov briliantov naáli jesu 
kojih njihova vrednost ober deset jezer ru- 
belov znaáa. Drago ovo kamenje iedna fran- 
cuzka gospa je ostavila tamo i to pako sa- 
mohotomice, jer poleg briliantov jeden fata- 
éec papira leZalo je iz sledeéim napisom. 
»Siromaákim rusum* Cudnovita prikazite- 
Ijica, po vlaka postanenju je odmah iznik- 
nula, brilianle pako su vu orsaéku kassu 
bili odposlali.

D u h ov no p r e m e á é e n je .

poretka mu je lice bilo Zalostno i tmurno 
ali s vriemenom se je poéelo bistriti i mir- 
no postajati. Л kad su zvonovi u turnu za- 
zvonili te proáéenjare к sluZbi boZjoj pozi- 
vali, onda se Haydn trpko nasmije i za se
be zmrmlja: »a kad dojde do Zivoga, onda 
neznadu niti jednu notu pievati» —  je re
kel. —  No, dobro ja éu njim svim skupa 
pokazati, da znam pievati!»

Tim se je Haydn stal, otiáel dole do 
cirkve te se je odáulal na koruá gore. íz 
poéetka je onako kakti uzbunjen stal pri 
kraju orgulah, svaki koj ga je videl, drZal 
je, da je táj mladié sluéajno zabludil med 
patre r pievaée na koruá, ali koj ga je bo- 
Ije u lice poglednul, táj je mogel opaziti 
kak mu se niekirp zadovoljstvom óéi krese.

Sada budu note pievaéom i muZikaáom 
porazdieljene. Haydn utó pristopi к jednomu 
deéaku, koj je bil solista, razgovara se ánjim 
nekaj te mu pripovieda, kako je on bil pri 
sv. Stefanu u Beéu dobar pievaé a konaéno 
ga zaprosi, da mu svoje note pokaZe. De 
éak mu préda svoj notah list, kője ée sad 
imati pievati, a Haydn hitro oéima preleti 
note i shvati melodiju. »Daj mi, da pievam 
miesto lebe.» —  véli deéaku Deéak pievaé 
mu niekim oklievanjem pruZi svoj notah

Kvangten, cesarov cesara 344o narod- 
jeno njegovo godiánicu proslavlali su na 
beékim saveéniétvu öve dneve. Proslavlanje 
se ob polnoéi bilo zapoéelo savelniétva na 
Brahm pijacu stojeéoj njegovoj pajaéi. Kí
naiaké missije ujeni élani vu sjajpoj svoji 
opravi spravili se jesu vu éudnovato lepe- 
mi kipi na kinéeno palaéu. Jangéaqg veli- 
koga zastupnika po njegovem govoro pri- 
sütni da njihovoga pozdravlenj» znamenje 
tak gliboko se jesu ponizili, da evojemi ée- 
lami zemlju su ticali. Pozdravitelji obeda i 
veéerje velikoga zastupnika njegovi gosti bili 
jesu. Pri paradnim obedu dugi rezanci Ы- 
jaáe, tim su to znamenje bili dok&zali, da 
cesaru dugó Zivlenje Zeliju.

Л1 a n d  É ű r i je  p o d k r a i j  j e  m a g já r a  k i
ё  tö v e k .

Belgradske Slampa novine javiju, da 
car neée MandZuriju bez vice kralja ostaviti 
akoprem Witte minister je jako proti tomu, 
Ja Aleksejev iz Znjegovem odpovedanjem 
spraZeno mesto da se izpuni, car véé za 
kratko vreme Subotié Dejan generala bude 
vu MandZuriju za vice kralja imenuval. Sû  
botié Dejan general je magjarski srblan, sin 
pokojnoga Subotié Janoáa, hrvatske septem- 
viralske table njenoga sudea, Sremske var- 
medjije na njenom glavnom mestu vu Vu- 
kovaru je spunjaval. Njegov otec koj je takaj i 
glasoviti srbski poéta bil, vu Ruakim orsa
gu dal ga je odhraniti i kad je svoju vuée- 
nost bil izvráil, stupil je vu Ruski vojui Se
reg, gde kakti redke obrazovanosti europej- 
ski izobraZen élovek je najviáeáe éasti pos
tigel. Subotié generala njegova draga majka 
je Subotié Sava, Zenska, koja je takaj gla- 
sovita pismoznanka, vezda vu Belgrads Zi- 
ve i predsjednica je vsim srbskim dobro- 
tvornoga Zenskoga spola druátvam.

N u d h e rc e g o v  n a a e k u tu e t jn .

Od zanimive Zivotne asaekuUcije poala
zvráil je vu ovih dnevih JoZef nadhereega 
iz njegovim izruéenjem dvorniéki ured, iz 
jednim najprveáim budapeátanskim asseku- 
iaeije zavodom. JoZet uhdherceg najraretro-

K in a ia k o g a  c e e a r u  r o d fe n i  d á n .

list. Haydn je hitro pograbi i u tóm hipu véé 
dade meáter kora znamenje za poéetak pie- 
vanja. Haydn je pieval tak oduáevljeno svo
jim izákolamm zvonkim glasom, da nije niti 
opazil, kako su svih prisutnih óéi u njega, 
u slranjskog mladiéa bile uprte I sad je 
doáel passus za »solo». Svi zamuknu a Hay
dn uz tihe orgule pieva solo. Cisti njegov 
glas kak zvon se je prelevul po cirkvi, da 
su se i dole poboZnici zgledavali gore na 
koruá, neznajuéi jeli to éoviek ili angel pie
va. Tekar kad je posliednju notu izpievalj 
melnul je Heydn svoj notah list na stranu 
te je stoprv sada opazil, kako ga svi zaéu* 
d|enjem promatraju. Pater, koj ga je malo 
prije bil odpravil, prijel ga je posliê  йц* ше- 
áe za ruku te ga je odpeljal u kio&tarski 
vrt. »Vi moj mladiéu znadete pievati * —  
rekel mu je ganuto —  »ja moj sud o, vá
rni opozivam. Medjutim kako je to, da sie 
vi uz takovu muzikalnu zoanost i uz talmv 
prekrasni glas od карей* sv. ätelaaa. otiW 
»1 sad mu je Haydn otvoreno ciele ayoje 
neprilike sa beékim dirigentom koruäa pri
povieda I A kad je bil goiov pogleda ga pa
ter saZaljenjem nad njegovom nezgodom i 
reée: »Vi ste, kako vidim, vrlo siromaáan 
na imetku, ali vrlo bogát na talentu. Ä aa-



ju svoju malodobnu detcu, na petnajst Ijet 
trpeCe vreme, na pet miíiiun korun je as- 
sekuliral Po ovoj velikoj Sumi ni menje 
как sto Sestdeset korun piaija vsako Ijeto 
Poleg assekulacije László i Mátyás nadher- 
cegi svaki dva milliuna, Zsófija nadhercegi- 
ca gospodiCna pako na jeden milliun korun 
je assekulirana.

R u sk I c a r  év ié Je g lu h ,

Vsih Rusov car je najnesreCneSi Clovek 
na lem Sirokem svelu. Sudbina ga naj iz 
nemilostivneSemi nesreCami pohadja. Vsih 
rusov car, neprestanoma vu strahoti spu- 
njava svoje dneve i svoje noCi. Svoje ve- 
selje jedino samo vu svoje familije krugo 
je bil naSel. Sada pako vu ovoj jedinoj nje- 
govoj utjehi, dostigla je njega neutjeSiva 
sudbina. Sin njegov, za kojega je céli ruski 
orsag boZju sluZbu bil obdrZaval zato, ar on 
bude nekada svojega otca na tronuSu nas- 
leduval, sad se sasnala slrahovila istinilost, 
mali careviC glüh je doSel vu zlalu i vu 
svilu na ov Calaren svet. Garu je ovu naj 
vekSu njegovu Zalost, do sada vu slrahu 
Cuvala sudbina. Samo vezda spazila je ca- 
reviCa njegova Cuvarica na jednim soldaC- 
kim slavlenju, da mali careviC strelbu od 
átukov nije óul. Odmah su doktoré pozvali 
vu carevsku palaCu, koji laki bez dvojbeno 
ustanovili jesu, da je careviC gluhi. íz véli» 
ke soldaCke parade daklje mali careviC nit 
átukov pucanja Cul nije. Pokehdob pako 
rodjena gluhota, sobom rodjeno nemost ta- 
kaj donaSa vsih rusov njihov car jedva bu
de Cuti mogel, od jedinoga svojega sineka 
vust njegovih öve sladke i vesele reCi dragi 
moj otec!

P r o s ja é k e  ie n s k e  Im etek,

Opet jedna starinska hiStorija. Vumrla 
je jedna stara prosjaCka Zenska kője njeni 
imetek straSno veliku Sumu znaáa. R gistri- 
ram, jer iz Graca doSavSi telegram dobro 
stoji glasu za istinilost. Vu graCkom Spitalu

da рак mi recite jeli ste i dobar i poSten 
Coviek?»

Haydn nato spusti glavu na prsa i od- 
govori: »Kaj bi vám na to mogel odgovori- 
ti? Vi gospodin pater nepoznate moju ma
ter niti moga otca. Oni su bili tako poboZni 
da to od njib nikakov katekizmus nebi bo- 
Ije mogel zahtievati. Pod njihovim nadzorom 
sam rasel. U vieri se neka nitko ne hvali- 
sa, ali о sebi mogu reCi: Meni je Bog na 
sve i ja bi mogel sve postati samo ne zlo- 
Cest»

Pater prime Haydna za ruku i ne vé
li nikaj. Ovak su sada po vrtu muCeC da- 
Ije isii. Kasnije spusti páter Haydnovu ruku 
i malo postane, zatim pozove mladiCa u 
kloSter i oni iz vrta olidu

To je bil ugodan tjeden, kojega je Hay- 
da kakti gost u kloStru sprovel Tu jesmel 
na velikih orgulah u cirkvi igrati, ü muzi- 
kalnoj sáli dirigenta kora med notami raz- 
kapati, kaj je za njega sada bilo toliko, ko- 
liko za ribu kad bi ju iz suhogu na vodu 
hitil, ktomu pák se je on —  síromaSki mu- 
ZikaS —  jedan cieli tjeden mogel svakog 
dana do sitosti najesti.

Ovak je doSel i zadnji dán gostoljubja. 
Haydn je odhadjal. Njegova zahvalnost nije 
bila puna rieCih. »To je bilo neizbrisivo vri- 
eme za me* —  je rekel, kad se je spriCa- 
val patrom —  »ja sam ovde proZivel ne-

najmre vu ovih dnevih vumrla je jedna 
Sestdeset IjetoSna stara Zenska. Breiner Ve
necia, koja je med najsiromaSkeSemi okol- 
nis*i Zivela. Vu nahiZnjoj sobici je stanuvala 
i posteljC njena iz jednoga prostoga stroZo- 
ka je stojala, na dva stolce nameSCena. Za 
kurilo drva si je vu Sumi brala i hrana 
njena koma, da neka drugo od kruha bila 
je. Sada pako po njezinoj smrti sluZbena 
iztraga na svetlo je donesla, da 410 jezer 
i 800 korun imetka ostavila je za sobom 
vu Sparkasi i vu drugih vrednih papirov 
Ov veliki imetek je od jedne bogate gospe 
herbala, pri kojoj pred timtoga pri njoj za 
guvernanticu bila je Herbi jesu, jedna iz 
Meksike teZakinja, na dalje jedna londonska 
i jedna polskoga orsaga teZakinje.

Van p re t Iran i anarkláta.

Iz Zimonya javiju, da iz Belgrads öve 
dneve van su pretirali jednoga Kaltenborn 
Albert zvanoga nemSkoga purgara i njegovu 
dragu jednu austriansku pucu. Kaltenborn 
koj se veC dugSega vremena bil zadrZaval 
vu Belgradu, to je bil rekel, da je iz LipCe 
narodjeni nemSki emigrant. Razvedrilo se 
je medjútim, da je pogibelen anarchista i 
da je on naredil naj zadnje belgradske Straj- 
ke, radi Cesa su ga taki iz Serbije i njene 
krajine pretirali Sada se Zimouyju sdrZava 
gde redarstvo na njega neprestano pazku 
ima —

Straán o sa m ou bojstvo.

Od straánoga samoubojstva donaSa gla- 
sa iz Nevjorka telegram Jedne velike ban
káré predsjednika njegova kCerka je zapra- 
vila sebe, vu svojoj zalubljenoj Zalosti. 'De- 
vojka zamuZ je hotela idti kjednomu an- 
gleskomu aristokratu, nego njeni roditelji su 
njoj prepreCili bili Zenitbu. Vu ovi dnevih 
)e veliko druZtvo bilo skup spravleno pred
sjednika na njegovem Ijetovaniu. Devojka 
ostavi druStvo i vrta na njegovom daleSnjoj 
strani vsu svoju opravu polejala jo iz pet-

beske Casove, koji nisu bez ploda ostali, sa 
puno mislih odhadjam odovud, one neka 
raslu i neka se u piesme pretvore! Páter, 
blagoslovite me! Moja mati mi je uviek go- 
vorila, da mimo nijednog blagoslova neka 
neprojdem, ako ga je samo moguCe dobiti.

Haydn prigne glavu, páter metne svoje 
ruke na njega i véli:

»Bog neka te svuda prati! Ti CeS biti 
veliki, kada veC mene nebude med Zivimi! 
—  »Tim mu stisne ruku te otide kroz por- 
tu u kloSter natrag, JoZef Haydn pako pun 
razmh mislih otide kroz kloStersko dvoriSCe 
van i onda opet vuz brieg, ali njegove mi- 
sli su bile pri patru, koj ga je blagoslovil.

Pod jednim grmom se je u travu sei 
i tu rnu je doSlo na pamet, da mu je pa
ter nekaj u ruku stisnul pri raztanku. On 
odmota tvrdi papír i nut: leskajuCe se sre- 
bro —  Sestnajst forinti i priklopljena cédu
la na kojoj je stalo pisano: »Jedan cigel к 
zidanju vaSe sreCne buduCnosti!»

Haydn spusti svoju vruCu glavu na pr
sa, sklopi ruke i moli Boga. Na jedankrat 
skoCi gore.

»Ajd sada napred s mojim talentum i 
s mojimi Sestnajst forinti u ime boZje!»

Em. КоПлу.

rolCumom, zatim pako je vuZgala. Vsu svo
ju strahovito boleCino bez vsakoga kriCa je 
podnaSala, i njeni roditelji i stranjski, koji 
videli jesu da vu vrtu neka gori, to su mi- 
slili. da vrtlar draCa pali. Samo kesnije kad 
su se devojke na njeno iskanje bili odpra- 
vili, naSli jesu zevsema na vuglen zgoreto 
njeno mrtvo telő.

P lja n o g a  élő vé ka stra án o  é Inen je ,

LazareSku Szilárd komjaiski vlaSki gos- 
podar, na tuliko se pustil vu pijanSCinu, da 
je na nikaj doSel i bez CloveCno baratal je 
iz svojom Zénóm i osmerom svojorn decom 
takaj. Prek vCera как iz TemeSvara javiju, 
napit doSel je dimo iz krCme, radi Cesa mu 
Zena Zalostno predbaCivanje vCinila. Pijani 
Clovek se rezluti i zbije Zenu, koja duZe ni 
moguCa bila podnaSati njegovo straSno ba- 
ratanje, ide na nahiZje i obesi sebe. Kad se 
muZ bil iz treznil, iSCe svoju Zenu. Med de- 
Cinjem javkanju, najde takaj na nahiZju o- 
beSenu. Samo onda mu je doSlo napamet 
njegovo zlo Cinenje. Ni si je dugó premiSla- 
val, decu svoju pozove vu hiZu nanje za- 
klene vrata i s jednom britvom hotel je nje 
smesariti. SluCajni sreCi se ima zahvaliti, da, 
se deca oslobodila jesu, od segurne srprti 
Naj stareSemu detetu se uspjesilo vrata od- 
proti, da su mogli pobegnuti. LazareSku on
da je svojega Sinjaka sbritvom zarezal i joS 
ono noC vu temeSvarskim obCinskim Spitalu 
kam su ga na vraCtvo bili odpeljali vu ra- 
nah svojih je vumerl.

OgenJ.

TekuCeg meseca 16 dneva po podne 
ob jednoj vuri vu Cakovcu Mekovec Istva- 
na njegov Skedenj se vuZgal i tak Skeden 
i Znjim skupa zazidana Stala i kotecjezgo- 
rel. Kvar» do 600 korun, koj do polovice 
bude nadomeSCen ar je bil asekuliran. Zrok 
как je ziSel ogenj je neznano. Pri ovo pri- 
liki za istino Ijepo segurnost je skazal Ditt
rich JanoS CakoveCki dimniCar, najmre kad 
se Stala bila vuZgala vu njoj su bile krave 
takaj. Cela Stala stala je vu ognju, kad je 
Dittrich tamo bil doSel, ljudi su samo kri- 
Cali ali nuter idti se nigdo ni podufal da 
krave odveZe i nje oslobodi. Dittrich si nije 
dugó premiSljaval nuter ide vu Stalu krave 
odveZe i lepő nje van odpelja iz Stale Bez 
Dittricha krave bi bile nuter zgorele, tim 
bole takaj, ar su iz lanci bile privezane к 
jaslam.

*

Ovoga meseca 18-ga pred poldanom je 
ogenj vudril vun pri Dobsa Imri vu Dráva- 
vásárhelyu. VuZgala se je slama na dvoru 
i od öve je i kuruzni kuruZjak prijel ognja 
i zgorel je. Morebiti bi se i vekSa nesreCa 
bila pripetila, ako nebi tam bil Frász Ta
más gosp. podnotariuS i Vugrinecz József 
kovaC. Ovi dva su oslobod li taki poleg sto- 
jeCu drugu plasnicu slame i kuruZjaka. Jer 
ako bi se ogenj i ovih prijel, Ы velika nes- 
reCb mogla biti, jer su sve zidine okolo sa 
slamom pokrite.

Odgovorni urednik: 

M A R G I T  A I  J Ó Z S E F
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8488 1к. 90Г). Érk. július 1-én.

Árverési hirdetmény.
A porlaki kir. jbiróság, mini telekkönyvi 

halóság közhírré loszi. hogy Deuloh Kde pá-4 
loveci lakosnak Kibarics Menyhért tüske 
szenlgyörgyi lakos ellőni végrehajtási ügyé
ben hátralékos 24 kor 97 f. töke. ennek 
1904. évi október hó 5-től járó 6 ° 0 kama
tai és 14 kor. 60 f. árverési kérvényi költ 
ségek kielégítése végett a nagykanizsai kir 
törvényszék a perlaki kir járásbíróság terü
letén fekvő a következő ingatlanok úgymint: 
a tüskeszenlgyörgyi öl sztjkvben I 89 hrsz 
924 sztkvben I. 1594 hrsz. a. foglalt szántó 
földnek (pod Verlim dűlőben) Ríbarics Meny
hért nevén álló kettő hatod része 819 kor. 
a tüskeszentgyörgyi 62 sztjkvben f 46 hrsz 
a. foglalt szántóföldnek (pod Vertom dűlő
ben) Hibarics Menyhért nevén álló három 
12-ed része 811 к és a tüskeszentgyörgyi 
62 sztjkvben foglalt f 88  hisz a foglalt 
szántóföldek (Opeletár dűlőben) Ribaries 
Menyhért nevén álló három 12-ed rész«* 98 
к kikiáltási árban mint becsárban az

1 9 0 5 .  é v i  s z e p t .  h ó  11 n a p j a n  d .  e .  1 0  ó r a k o r

Tüskeszentgyörgy községházánál dr Zakál 
Lajos perlaki ügyvéd vagy helyettese köz
bejöttével megtartandó árverésen a kikiál
tási áron alul is eladatni fognak

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti 
kikiáltási ár 1 0% ‘M bánatpénz lejében le
tenni s a vevő a vételárt 8 egyenlő részben 
lefizetni köteles és végre az árverési feltéte- 
lek a hivataios órák alatt alulírott tkvi ha
tóságnál és Tüskeszentgyörgy község elöljá
róságánál megtekinthetők

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Perlak, 1905. julius hó 3-án. 991

‘162 4 -211 I M i n d e n  darab szappan a Schicht névvel, 
i L Z v I o Z Ü  • tiszta és ment káros alkatrészektől. ————*

W'Schicht-szappan!
( „S zarvas” vagy k u lc s s za p p a n t)

a legjobb és használatban a legolcsóbb, m in

den ruhanemű és m osási m ódszer részére.

' I I  25.000 k o ro n á t f iz e t  S c h i c h t  G y ö r g y  c é g  A u s s i g b a n  bárkinek, a ki bizonyítja, hogy szappana i
J U l d l I d b .  ----------  ----------  ..Schicht" névvel, valamely káros keveréket tartalmaz. —  — - ■■
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K e il - té le  s z á l  m a k a la p - f e s t é k  m in d e n  s z ín b e n .

M indenkor k a p h a tó k :

Heinrich jViifca ccgnll Csáktornyán, KorVat A. Varazsdon.



lágynemüek, ruhaneműik, edényok, hordók,! 
borok stb. s egyéb ingóságok a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese- í 
tén becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve 
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégitIHéshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 

I végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik,
I elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alutirt kiküldöttnél Írásban vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését kö- 

1 vető naptól számittatik
Kelt Ferlakon, 1905. évi augusztus hó 

22-ik napján. 992

tan a 72 népsorsz. házzal 320 k. kikiáltási 
árban, mint becsárban az

1905. évi szept. hó 19. napján d. e. Ш órakor
Murakirály községházánál dr. Tamás János 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbe
jöttével megtartandó végrehajtási árverés jog
hatályával bíró árverésen a kikiáltási áron 
alul is eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a lenti kikiáltási 
ár 1 0 %-át bánatpénz fejében letenni, s a 
vevő a vételárt 3 egyenlő részletben lefizet
ni köteles és végre az árverési teltételek a 
a hivatalos órák alatt alulirt tkvi hatóság
nál és Murakirály község elöljáróságánál 
megtekinthetők

Az árverés elrendelése a fent említett 
tkvben feljegyzendő.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ságnak 1905. évi V. 72/4 számú végzése 
következtében Dr. J. Braun és Dr. J. Orn 
stein bécsi ügyvédek által képviselt Max Len
ke bécsi, Ornstein & Со. trieszti cégek javára 
Benkovics Ferenc ellen hátralékos 78 k. 48 
fill, és 60 k. 52 f. s jár. erejéig 1905. évi 
márc. hó 2 1 -én foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján le- és felülfoglalt és 970 kor. 
becsült következő ingóságok, u. m. szobabú
torok, állványok, hintó és vasáruk nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 1905. évi V. 72/4 sz végzése folytán 
hátralékos 78 k. 48 I. és 60 к 52 f. tőke
követelés, ennek és pedig 214 k. után 1904. 
évi aug. hó 7 napjától 165 к után 1905. 
évi jan. hó 31-től járó 5% kamatai és ed
dig összesen 66  k. 89 f. biróilagmár megái 
lapított költségek erejéig Perlakon a helyszí
nén leendő eszközlésére

1905. évi augusztus hó 31. napjának d. e. 8 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108 §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 994.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120 § értel
mében ezek javára is elrendeltetik

Kelt Perlakon, 1905. auguszt 17

284 szám. 1905 végreh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir tör
vényszéknek 1905. évi 2134/p számú vég
zése folytán dr Tamás János perlaki ügy
véd állal képviselt Eisenstädter Róbert fel
peres részére Hahn Gyula muracsányi lakos 
alperes ellen 1000  k. tőkekövetelés s jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán alperestől lefoglalt és 852 к 12 f. be
csült ingóságokra a perlaki kir. jbiróság 1905 
V. 141 sz. végzésével az árverés elrendel
tetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek volna, alperes la
kásán Muracsányban leendő megtartása ha
táridőül

1905. Évi szipt. hó 4. napjának délután 3 érája
kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt bútorok.

3551. sz. tk. 905.

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

ság közhírré teszi, hogy Sternberger Ignác 
szentmáriai lakosnak —  özv. Ambrus J<*ro- 
mosné, mégis mint Ambrus Mihály, Teréz. 
Károly, István és Viktor kiskorúak t. és t 
gyámja szentmáriai lakosok elleni végrehaj
tási ügyében 664 к 14 f. löké, ennek 1905. 
évi február hó 11 napjától járó 5 %  kama
tai összesen 94 k. 24 f. eddigi és 18 kor. 
60 f. árverési kérvényi költség kielégítése 
végett a nagykanizsai kir. törvényszék, a 
perlaki kir. járásbíróság területén fekvő a 
murakirályi 2325 sztjkvben f 1622/c/7 brsz 
alatt foglalt (legelő Sumacsa dűlőben) ingat-

A kir jbiróság mint tkvi hatóság. 
Perlak, 1905. évi julius hó 5 988

Az Első magyar általános biztositó társaság Csáktornyái ke
rületének ügynökségét Dénes Béla Csáktornyái közigazgatási 
jegyző vette át, miért is ezentúl úgy a biztosítási dij részletek 
kiegyenlítése, mint a lejárt biztosítások újbóli feladása, tűzkár 
jelentéseket illető ügyek és ujabbi élet- tűz- és jég elleni biz
tosítások folyó hó 23-tól kezdve nála eszhözölhetők.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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