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Gyümölcsfák gondozásáról.

Zalavármegyében majdnem minden köz
ségben találunk kisebb-nagyobb kiterjedésű 
gyümölcsösöket, sőt vannak dicséretre méltó 
községek, a melyeknek utcái és terei szép, 
egészséges gyümölcsfákkal vannak beültet
ve, találunk hosszabb, rövídebb útvonalakat, 
melyek mentén itt-ott igen szép fejlődésnek 
indult gyümölcsfákban gyönyörködhetik az 
utas szeme, így teljes joggal azt kellene hin
nünk, hogy a gyümölcsíák ápolásáról, gon
dozásáról beszélni, irni teljesen felesleges 
dolog. Sajnos nem egészen így van, hisz 
csak a lefolyt nyáron volt alkalmam utmel- 
léki olyan fákat látni, melyek a hernyók rá
gásaitól teljesen megkopaszodva lombtalanul 
meredtek az égfelé. E szenvedő fákat látva 
önkéntelenül a rideg őszre gondolt az em
ber. Szegény fák, rajtatok ugyan ez évben, 
de még a jövőben sem lesz termés! Láttam 
s azt hiszem, még fogok látni keíe sűrűsé
gű gyümölcsösöket, a hová a nap éltető su
garai soha el nem jutnak. Láttam és logok 
látni teljesen elmohásodott, fagyönggyel is 
bőven ékeskedő fákat, melyek termést hoz
ni nem képesek, hisz elég munkájok akad 
az élősdiek elleni küzdelemben. Szóval, ha 
egy kissé széttekintünk, hát be kell ismerni, 
hogy bizony még elég sok helyen vajmi ke
vés gondot fordítanak a gyümölcsösökre, 
azért azt hiszem, nem végzek íölösleges mun-

T Á R C A .

A beteg szobában.
— Irta. S chm id t L o th á r. —

— Megigazítsam a párnádat ?
A beteg fáradtan és lassan a fejét rázta.
— Akarsz talán egy korty bort ? . . .
Ez sem ? De hiszen oly jó, erős bor ez !
A beteg integetett kezével, mely bágyadtan 

lelógott az ágy szélén.
— Menj ! Elzsibbad a kezed, ha igy lelógni 

hagyod ! — Óvatosan, hogy ne okozzon neki fáj 
dalmat, a hüvelyk és középujja közé vette a so
vány kezet és felemelte a kart az ágyra.

rr így hí ! . ,
(3 a mellbeteg szokásos merev tekintetével 

néz reá. Azután csak nehezen lélegzethez jutva 
vontatottan mondja:

— Te . . . már . . . megint sirtál ?
— Dehogy !
— Mégis, meglátszik a szemeden.
Az asszony hallgatott
— N«jked nem szabad sírnod. Ez felizgat.
A fiatal asszony ajkaiba harapott, szemöldö

keit összehúzta. Az önuralomra való törekvés, a 
küzdelem a lágy szivüség ellen és a gyengeség 
tükröződött vissza arcának vonásaiban.

— Hány óra van ?
Háromnegyed hatra.
— Az or . . . vos . .

kát, ha ez alkalommal a gyümölcsfák őszi 
és téli gondozásáról emlékezem meg.

Első sorban mo3t, a mig teljesen le nem 
hullott a lomb, a száraz ágak távolitandók 
el, a seb helyek pedig agyag és marha trá
gyából készüli péppel betapasztandók. A sű
rű gyümölcsösök feltétlenül megritkítandók, 
annyira, hogy egyik iának koronája ne igen 
érje a másik fa koronáját. A fák tövében 
gyakran előtörő sarjhajtások eltávolitandók, 
ugyancsak ellávolitandó a fagyöngy, a fák 
törzsein és vastagabb ágain levő moha, re
pedésnek indult kéreg. A mohából, repede
zett kéregtől megtisztított törzset és ágakat 
bekenjük, bemeszeljük egy keverékkel, a 
mely marhatrágya, mész és agyagból készül. 
A bekenés, bemeszeléssel nagy mennyiségű 

I rovart pusztítunk el, mely külömben a ké
reg repedéseiben és az alatt zavartalanul 
áttelel. Az évenként teljesítendő kéreg kot
rás és meszelés folytán a iák kérge simává 
lesz, s igy annál kevesebb védelmet és al
kalmat nyújt a rovarok szaporodására,, A 
kéregkotrást legcélszerűbb esős időben vé
gezni, mert akkor a.moha megpuhul és a 
kéreg megsértése nélkül távolítható el. A 
gyümölcsfák ágain elég gyakran látható el
szánd!, összetöpörödött gyümölcs, —  áll ez 
különösen a kajszi és almafákra —  melye
ket gondosan le kell szedni és elégetni, mert 
ezzel egy kártékony gomba csiráit semmi
sítjük meg. Ugyancsak szedjük össze a iák 
alatt található rothadt, lonnyadt vagy össze
aszott gyümölcsöt és semisitsük meg, meri

— Igen, édesem, mindjárt itt le&z.
— És a tanár ?
— Az vele jön.
— Az nagyon okos ember !
— Nagyon okos ember, ismételte gépiesen 

az asszony. Tudta, hogyan van férje.
Már hetek előtt megmondta neki az orvos 

a szomorú valót. És midőn a beteg tegnap min- 
I den órán követelte, hogy a hires tanár is meg
vizsgálja, az orvos vállát vonogatta és monda:

— Ha a beteg épen kívánja.
— Olga, . . . künn csöngetnek.
Felesége hallgatódzik.
— Nem, nem csöngetett senki, mondja végre.

Most már ismét !
— Nem, férjem, csalódol !
így történt már gyakran. Néha csöngetést, 

néha pedig harangozást vélt hallani, majd azt 
hitte, hogy egy szán halad el a háza előtt most, 
a mikor tavasz van. E hallucinációk mind annak 
jelei voltak, hogy nemsokára vége lesz.

— Olga !
— Igen ?
— Igazán, nem tudom, Olga . . . olyan gyen

ge vagyok ma.
Majd elmúlik. Igyál csak egy kis bort!

A beteg arcából látni lehetett, hogy nem 
kell neki már semmi.

— Vagy tejet ?
Nem tudok . . .  de hol van Frigyes ?

— Frigyeinek most torna órája van.
— Torna órája ?
— Igen.
— Ugye már nemsokára vége lesz ?

ez állal ugyancsak megsemmisítjük a gonr- 
bák csiráinak, rovarok és férgek petéinek 
álcáinak nagy mennyiségét. Ha e munkánk
kal elkészültünk, ássuk fel a fák alját tá
nyér alakban a törzs körül. Az esetleg vér- 
tetüvtl lepett almafák töveitől gyűrű alak
ban hordjuk el a földet és szórjunk helyé
be oltatlan mészport, vagy mésztejet, azután 
kotorjuk be ismételten földdel. A mészpor 
vagy mésztejnek az a hivatása, hogy a fák 
tövére lehuzódó vértetveket megsemmisítse. 
A gyümölcsfák trágyázása is most ősszel 
vagy télen teljesítendő oly módon, hogy a 
felásott területet jó vastagon beterítjük jó 
istálló trágyával, melynek értékes anyagai 
bemosatnak a tél folyamán a talajba a gyö
kerekhez, tavasszal, a talaj kellő kiszáradá
sa után egyszerűen gereblyével elegyenget
hető s a felesleges el nem korhadt szalma 
összegyűjtve eltávolítható. Kora tavasszal j ó 
val a lomb fakadás előtt szedjük le, akár 
kézzel, akár hernyózó ollóval az itt-ott li
begő többé-kevésbé összesodrott faleveleket, 
az úgynevezett hernyó fészkeket és égessük 
el. Készítsünk Va vagy 1 %*°s bordói olda
tot és permetezzük meg legkivált a cseresz
nye, meggy, kajszi és szilvafákat. A bordói 
lé ugyanis a gyümölcsfák ágain és rügyein 
levő külömböző gomba spórákat épen úgy 
megsemmisíti, mint a szőlő perenospóráját, 
vagyis más szóval a permetezés a gyümölcs
fáknak is hasznára van. Az idén például 
az ország igen sok vidékén azt tapasztalták, 
hogy különösen a meggy és cseresznyefák

— Igen, hat órakor, de kérlek, ne beszélj
annyit, mert megárt.

Az asszony gyengéden megsimogatta sovány 
kezeit, a melyek a holt kezektől csak a kék erei 
által különböznek még.

— Milyen meleg a kezed, Olga.
És milyen hidegek voltak az ő kezei ! 
Ezután nem beszélgettek már.
Az asszony körülbelül egy negyed óráig ült 

az ágy mellett. A szobában már sötétedni kezdett. 
Az asszony már előre elgondolkodott a jövendő 
napok szomorú eseményein. Feltűnt előtte á te- 

' metés, azután a válás ott künn a temetőben.
Ekkor csöngettek az előszobában. A szoba

leány lábujhegyen jött, kinyitotta az ajtót és je
lentette, hogy az orvos egy másik úrral megér
kezett.

Ekközben ismét csöngettek. És midőn ismét 
kinyitották az ajtót, egy élénk gyermek hangja
hallatszott be:

— De nagy darabot vágjon ára, mert éhes
vagyok nagyon.

— Pszt! E szóval intette csendre anyja,
midőn kilépett és ujját ajkaira tette.

— Alszik ? kérdezte az orvos, mintán kö
szönt és bemutatta a tanárt.

— Nem, orvos u r ; egyáltalában nem is
alszik.

— Az éjjel hogy volt ?
— Hosszul.
— Hány éves félje? kérdésié a tanár.
— Harminchat, tanár ur.
Frigyes kíváncsian bedugta fejét az ajtón. 

Jöjj csak ide, fiam 1 mondotta az idegen ur.



az elvirágzás és a lombozat teljes kihajtása 
után egyszerre szokatlan alakban száradni 
kezdtek. A korona egy része, olykor csak 
egy két ága, olyan hirtelen elszárad, mint
ha leforrázták volna.

A megszáradó veres lombozat azonban 
majdnem egész nyáron át rajta marad a 
fán. A fa koronájának ez a hirtelen elszá- 
radása igen gyakori, de még gyakoribb, hogy 
a montilia nevű gomba a fát virágzása köz
ben lepi el s akkor a virág szintén egyszerre 
megbámul, elszárad és a fán semmiféle 
gyümölcs sem kötődik. Ezen baj ellen csak 
úgy védekezhetünk, ha a megtámadott fák 
koronáit kiritkitjuk és a meghagyott ágak 
minden részét bordói lével jól megperme
tezzük.

Ezekből áll röviden az, a mit a fák 
őszi, téli és tavaszi gondozásáról tudni szük
séges, azt talán felesleges is felemlíteni, hogy 
a nyulak rágása ellen tövissel vagy szal
mával kötözzük be fiatal fáinkat.

Szenteh Dezső,
gazd. szaktanár

K Ü L Ö N F É L É K .

— Tanfelügyelői látogatás, ür. Ru-
zsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő 
november 5-én este Csáktornyára érkezett. 
Hetedikén, nyolcadikán és kilencedikén az 
állami polgári fiú- és leányiskolákat látogat
ta meg. Kilencedikén mindkét tanintézet tan
testületeivel értekezletet tartott, mely kiter
jeszkedett mindkét iskola összes személyi 
és dologi viszonyaira, vezetésére, belső ügy
kezelésére, tanulmányi állapotára, felszerelé
sére, a növendékek előmenetelére, fegyelmi 
viszonyaira, önképzőkörére. Királyi tanfelü
gyelő az egyes tantárgyaknál tett tapaszta
latait módszeres megbeszélés tárgyává te
vén: meleg elismerését fejezte ki az intézet 
igazgatójának és a két intézet tantestületei
nek, kérte odaadó buzgalmukat s legbensőbb 
támogatásukat, hogy ezen fontos határszéli 
iskolákat a hazaszeretet, tudás és nemes 
társadalmi erények temploméivá fejlesztve, 
a közönség bizalmát mindinkább fokozzák 
s az iskolák fel virágozását biztosítsák. Meg

— Mi a neved ?
— Frigyesnek hívnak, mondotta a fiú a kit 

egy kissé zavarba hozott az orvosnak rajta nyug
vó tekintete.

— Nem talált itt semmit valami örökletes 
hígból, kolléga ur ?

— Nem, hála Istennek !
— Ugyebár asszonyom nem engedi meg, 

hogy a fiú sokat itt tartózkodjék a szobában.
— A mennyire csak lehetséges távol tarta

ni innen.
— És természetesen ön sem alszik itt, asz- 

ssonyom.
— Már három hó óta; az orvos ur megtil

totta.
— Kolléga ur, tehát ha úgy tetszik, menjünk !
— Kérem . . .
Elmentek a beteg ágyához. Elöl a két or

vos, azután az asszony és végül Frigyes.
Az orvos kezét nyujtá a betegnek és azután 

megtapogatta az üterét.
— Nos, kedves uram, hogyan érzi magát ?
— Gyenge vagyok, orvos ur.
— De különben . .
— Valamivel jobban.
— Csak legyen türelemmel, majd megjavul. 

Fájdalmai vannak-e még ?
— Egészen sebes még a tüdőm.
— Ez a sok fekvéstől van.
—  A  beteg kérdően tekint az orvos mellett 

álló tanárra.
— Igen, ez csakis a sok fekvéstől van, mon

dotta a tanár.

tekintette királyi tanfelügyelő az állami ta
nítóképző-intézet uj építkezéseit. A Csáktor
nyái ismétlő leánytankötelesek részére az 
állami elemi iskolában megnyitandó ismétlő 
iskola ügyében is értekezett. Az ismétlő fiú 
tankötelesek részére az állami tanítóképző 
intézetben a gyakorló iskola mellé szerez
tetvén gazdasági ismétlő iskola, a leányok 
az állami elemi iskolában jelen tanévben 
csak közismereti tárgyakból, a jövő tanév
ben már rendszeres gazdasági ismétlő isko
lában nyernek oktatást. Királyi tanfelügyelő 
csütörtökön délután utazott vissza Zalaeger
szegre.

— Halálozás. Langer Makárné, Langer 
Makár bányavári földbirtokos neje e hó 7-én 
hosszas szenvedés után elhunyt. Holttete
mét e hó 9-én Budapestre szállították, ahol 
a családi sírboltban helyezték örök nyuga
lomra. Az elhunyt úrnő, bár csak néhány 
év óta tartózkodott vidékünkön, általános 
köztiszteletet vívott ki magának s elhunytét 
a család tagokon kívül számos jóbarát és 
ismerős sajnálja. Nyugodjék békével !

— A Csáktornyái első tekéző egyesü
let folyó hó 4-én este fél 8 órakor közgyű
lést tartott Ziegler Kálmán elnöklésével. A 
közgyűlés legfontosabb tárgya: az alapsza
bályok végleges megállapítása és annak jó
váhagyás céljából leendő fölterjesztése volt. 
Mielőtt az alapszabályok tárgyalása megkez
dődött volna, elnök felhívta az egyesület 
tagjainak figyelmét arra, hogy mivel az e- 
gyesület egy idő óta már egyszersmind ol
vasókör is, nem volna-e célszerű az egye
sület alapszabályait olyképen megalkotni s 
ezáltal az egyesület működését oly irányba 
terelni, hogy az egylet, mint »Magyar olva
sókör» teljesítené kulturális missíóját itt a 
határszélen Ennek a megfontolását annyival 
is inkább figyelmébe ajánlja a közgyűlésnek, 
mert tudomása szerint a múltban volt Csák
tornyán egy Magyar olvasókör, mely után 
egy bizonyos vagyon is maradt azzal a hát
rahagyással, hogy e vagyon a majdan ala
kulandó hasonló irányzatú magyar társas 
olvasókör tulajdonába megy át. A közgyűlés 
az elnök előterjesztését magáévá tette, az 
alapszabályok tárgyalását felfüggesztette és 
utasította az egyesület választmányát, hogy

A beteg pedig kíváncsian hallgatja e sza
vakat.

— Csak felkelhetnék !
— Egyenlőre még nem !
Ezután a tanár, hogy mégis valamit tegyen, 

felemeli egy kissé a paplant, kigombolja a beteg 
ingét és egy kis fekete csövet tart a mellére:

— A tüdő . . . nemde a tüdő, tanár ur?
— Legyen egészen nyugodt, csak a vége egy

kissé.
— Csak a vége ?
— Igen, a mint azt az orvos ur már sok

szor megmondotta.
— Putasne exitum imminentem ? kérdezi a 

házi orvos.
— Hanc noctem non perdurabit, felelt bi

zalmas hangon a tanár.
— A latin szavak ismét felkeltik a beteg 

gyanúját és ismét a tanárhoz fordul e szavakkal:
— De a vér . . .  a vér . . . tanár ur ?
— Tudom, az orvos úrral már beszéltem 

erről. Egyszerűen az orrától ered.
— Igazán ?
— Ha én mondom önnek! különben minden 

tekintetben egyetértek az orvos úrral és kezelé
seivel teljesen meg vagyok elégedve. Igen — mit 
akartam még mondani asszonyom.

— A férjének föltétien nyugalomra van 
szüksége. Tehát, ha nem szükséges, nem szabad 
sokáig e szobában időznie . . . És te is fiam, 
hagyd szépen békében atyádat!

— Igen ! mondotta Frigyes és anyja mellé 
állt.

Az orvosok elmentek.

az alapszabály tervezetet az elnöki előter
jesztésnek megfelelően módosítsa. A közgyű
lést társasvacsora követte, melyen a jelen
levő tagok kedélyes jókedvben éjfélig marad
tak együtt, Sárközy cigány zenéje mellett. 
—  Az első felköszöntőt Ziegler Kálmán el
nök mondotta s lelköszönlőjében a tagokat 
a hazafias érzés és együttműködés, a haza- 
szeretet ápolására buzdította s Csáktornya 
hazafias polgárságát éltette.

— Régiség kiállítás. Bátor Henrik nyu
galmazott vasúti tisztviselő saját költségén 
kő, bronz, vas, római és egyébb régiségeket, 
valamint érmeket gyűjtött s ezeket Csáktor
nyán a Horváth-féle (Szeiverth) szállodában 
folyó hó 18-ig és folytatólag 19-től 30-ig 
reggel 9— 12, és délután 3— 6 óráig kiál
lítja. Ezen közművelődési szempontból hasz
nos kiállítást Csáktornya közönségének szi
ves pártfogásába ajánljuk, annyival is inkább, 
mivel sok értékes régiség és régi korbeli 
állatmaradványok vannak benne összegyűjt
ve. A kiállítás megtekintéséért csekély dijai 
szed a kiállító: személyjegy 40 fillér, tanuló
jegy 20 fillér.

— Tanítói kinevezés. Végh Mihály mu- 
raszentmáriai községi tanítót a magyar kir. 
államvasutak igazgatósága a bródi államva- 
suti elemi iskolához tanítóvá kinevezte.

— December 24-én és 31-én nem lesz 
vasárnapi munkaszünet. A kereskedelemügyi 
miniszter a folyó évi december 24-ére és 
december 31-éré törvényszerint kötelező 
munkaszünetet kivételesen tel függesztette ar
ra való tekintetből, hogy úgy a karácsonyi 
ünnepek előnapja, mint Szilveszter, újév 
előnapja a jövő évben vasárnapra fog esni 
és ezért nem volna indokolt a kettős mun
kaszüneti ünnepnap.

— Az epilepsia (nyavalatörés) gyógyí
tása. Az orvosi szaklapok feltűnést kellő 
közleményeket hoznak az epilepsiának egy 
uj és biztos gyógyító módszeréről. —  E cik
kek szerzője és az uj gyógymód megalapí
tója Dr. Szabó B. Sándor specialista orvos 
Budapesten, V. Alkotmány-utca 5, készség 
gél nyújt fölvilágositást mindazon ily bajban 
szenvedőknek, kik egészségük teljes helyre
állítását az ő uj és bevált módszere segít
ségével elérni óhajtják.

— Itt van a vajas kenyered, Frigyes ! kiál
totta a szobaleány.

A fiú vígan kifutott a konyhába és kicsiny, 
fehér fogaival beleharapott a kenyérbe.

— Most megjelent az anyja a konyhában 
és megmondta, hogy jöjjön vele a beteg szobájába.

A mellbeteg mindenáron látni akarta a fiút. 
Végre, miután az asszony nem akarta megtenni 
kérését, heveskedni kezdett.

— Egy pillanatra jöjj be velem; azután 
mindjárt kímégy. Értetted ? mondotta suttogva a 
fiúhoz.

— De anyám, miért?
— Csitt, ne kérdezz !
— Frigyes . . .  hol van . . . Frigyes ?
— Itt, férjem, itt vagyunk.
— Jöjj ide hozzám Frigyes, adj egy csókot!
Midőn a fiú az ágy fölé hajolt, anyját nagy

félelem fogta el úgy, hogy szeretett volna fölkiáll 
tani. Odasietett és félreforditotta a fiú szőke fejét 
úgy, hogy a beteg ajkai nem száját, hanem csak 
orcáját érték.

— így Frigyes és most menj s végezd el a 
leckédet, mondotta az anyja.

— De hiszen nincs semmi feladatunk.
Menj csak ! mondotta és gyengéden félre

vonta karjánál fogva.
— De engedd meg neki Olga, hogy itt ma

radjon !
— Kérlek anyám engedd meg. Te, atyáin, 

ezek azelőtt latinul beszéltek.
A beteg a fejével bólintott.
— Majdnem megértettem. De nem azt, amit



— A bicska. Kiss Ferenc és Palics 
István lapáthegyi lakosok több társukkal 
múlt vasárnap folyó hó 5-én délután Csák
tornyán a Pecsomik-féle vendéglőben este 
6 óráig mulattak. Az uj bor ízlett, fogyasz
tottak is belőle bőven úgy, hogy’ mikor В 
óra tájban Kiss, Palics és ennek feleség*» 
valamint Vinkovics György haza felé indul
tak, nagyon is mozgott talpuk alatt a föld. 
Útközben azután megbeszélték a lefolyt mu
latságot s azzal mindannyian meg voltak 
elégedve, csak Kissnek volt egy kis pana
sza Palics ellen, mondván: »miért parancsol 
bort, ha nincs pénze». E fölött aztán össze
szólalkoztak, mikor is a Szentilona és Nyi- 
resfalu közötti útvonalon Kiss arcul ütötte 
Palicsot. Palicsnak se kellett több, gyorsan 
kivette zsebéből a zsebkését és Kiss Feren
cet oly alaposan hasba szúrta, hogy a be
lek mindjárt kifordultak a szabadba és a 
szerencsétlen ember azonnal összeesett. Pa
lics, ennek felesége és Vinkovics látva Kiss
nek az összeesését, megijedtek és elfutottak. 
A súlyosan sebesültet Cseh István nyirvöl- 
gyi lakos találta meg 7 óra tájban, mikor 
Csáktornyára igyekezett és kocsijára téve 
beszállította a városba, hol az orvosok a 
кíllógó beleket vissza helyezték és gondos 
ápolás alá vették, mindazonáltal kevés re
mény van az életben maradásához. Az ily 
módon fizető mulatótársat pedig a csendőr
ség vette pártfogásába meg az nap, másnap 
pedig átadták a bíróságnak.

— Óvás Napról-napra szaporodnak a kü
lönböző nevek alatt csuz- és köszvény ellen aján
lott szerek. — Mindezek azonban nem tudják 
befolyásolni a közönség bizalmát, melylyel a Z o l-! 
tán-kenőcsöt régidőktől fogva kitünteti. Ezen vi - 1 
lághirü kenőcs nem tévesztendő össze oly szerek
kel, melyek számtalan más baj mellett csuz- é s , 
köszvény ellen is ajánltatnak. mert a Zoltán-ke- j 
nőes- kizárólag csakis csuz- és köszvény e llen 1 
használható és ezen bajoknál — mint azt a jég 
kiválóbb orvosok is igazolják, — tényleg felül-! 
múlhatatlan. Üvegje 2 korona, a készítő Zoltán 1 
Béla gyógy tárában, Budapest V, Szabadságtér

— Gazdátlan ló. Folyó év szeptember! 
hó 21-én délután 1 órakor Lobi Rezső Csák
tornyái kereskedőhöz beállított egy ember 
egy 8 éves piros szőrű kanca lóval, hogy 
azt Löblnek Rechnitzer József regedei lakos 
küldi, kitől Vlahek István hodosáni lakos

a mi doktorunk mondott, hanem amit a másik 
beszélt

— Hallgass, Frigyes!
— De hagyd csak, Olga . . .
— Hanc nootem — ezen éjfélt, tárgy eset, j 

— non, nem, perdurabit . . . ezt, nem tudom, 
mit jelent, m ert még nem tanultuk, de durare — 
ezt tudom; annyit jelent, mint tartani bizonyos 
ideig; durabit harmadik eset, singularis futuri, 
tartani fog.

Visszafojtott lélekzettel leste a beteg a fiú 
szavait. Ismételte a szavakat. Kz éjjelt . . nem

. tartani fog . . . És egyszerre megértette e 
szavak értelmét:

— Nem élem ál az éjjelt.
Betakarta kiaszott kezeivel arcát és síri, 

mint egy gyermek.
Az asszony csendesen szemrehányó pillan

tásokkal kivezette a szobából Frigyest, a ki nem 
tudta, mi történt és nem is sejtette, mily bajt 
okozott fecsegésével.

Az asszony visszatéri a beteg ágyához. Nem 
akarta férjét ilyen állapotban egyedül hagyni.

Sötét éjjel van. A lámpa derengő fénye csak 
gyéren világítja meg a szobát. Néha-néha hirtelen 
felriad félálmából és a beteg fölé hajlik. A beteg 
lélegzetét hallgatja.

De a mint most lassan föléje hajlik, nem 
hall már semmit — meghalt. Lassan ide oda fflo- 
zog a villamos csenget у ü zsinóra feje felett Úgy 
látszik, épen most, midőn utána akart nyúlni, 
meghalt.

vette Lobi részére é9 az árát ki is fizette. 
Lobi ugyan meglepődött ezen és kijelentette, 
bogy ő senkinek sem adott megbízást ló
vásárlásra és a lovat sem fogadja el. Ennek 
dacára a lovat vezető ember ott hagyta a 
lovat Löblnél. Löbl erről jelentést tett a ha
tóságnál és megindult a nyomozás a ló igazi 
tulajdonosa után. Vlahek azt állítja, hogy ő 
a lóvásárlásról nem tud semmit és nem is 
foglalkozik lóvásárlással, Rechnitzer József 
regedei lakos pedig azt mondja, hogy tőle 
a lovat Löbl részére vették és ki is Fizették, 
Löbl meg azt erősiti, hogy nemcsak megbí
zást nem adott, de pénzt sem adott, tehát 
a ló nem az övé. A főszolgabiróság mo9t e 
hó 12-ig keresi a lónak ismeretlen gazdáját, 
ki ha addig nem jelentkezik, úgy 15-én a 
lovat nyilvános árverésen eladják.

— Elitéit anyagyilkoe. Mindannyian 
emlékezünk arra az esetre, mikor a folyó 
év tavaszán Vinkovics István viziszenlgyör- 
gyi lakos anyját agyonütötte, és a házat rá
gyújtva megszökött. Az agyonütött anyja 
szénné égett a gyilkos fiút pedig Zágrábban 
fogták el. A gyilkos fiú bűnügyének első 
tárgyalásán Ítélet hozatalra nem került a 
sor, mert a védők előterjesztésére a törvény
szék elrendelte a bűnös elmebeli állapod
nak a megvizsgálását, vájjon épelméjü-e, 
vagy nem, mert a látszat az utóbbi mellett 
szolt. A bünügy másodszori tárgyalása folyó 
hó 8-án volt Nagykanizsán az esküdtszék 
előtt. A tárgyalás előtt felolvasták az orvos 
szakértők beérkezett véleményét, mely a 
bűnöst teljesen épelméjünek é. beszámitha- 
tónak mondja. A vádat dr. Orosdy Lajos 
kir. ügyész képviselte, a védelmet pedig Ba
lázs Zsigmond ügyvédjelölt adta elő. A vád 
és véd beszédek meghallgatása és hosszú 
tanácskozás után az esküdtek a vádlottat 
erős felindulásban elkövetett szándékos em
berölés, gyújtogatás és lopás bűntettében 
mondták ki bűnösnek, melynek alapján a 
bíróság a vádlottat 10 évi fegyházre és po
litikai jogainak 5 évre való elvesztésére Ítél
te. Az ügyész az Ítéletben meg nyugodott, 
a védő ellenben semmiségi panaszt jelen
tett be

— Olcsó szölöoltvanyok Mint megbízható 8 
megyebeli és olcsó bevásárlási forrást ajánlhatjuk 
Békeíi Elek népiskolai igazgató-tanító és járási 
faiskolafelügyelő telepét Zalakoppányban, hol I-ső 
osztályú szokványminőségü szőlőojtványok ripária 
pertaliszon a legjobb bor- és csemege fajokból 
ezer drb.-ként 75 frtért, válogatott 11-od osztályúak 
pedig 30 írtjával (60 K.) vásárolhatók.

—  Elköltötte a sütemény árát. Toma- 
sics Vince, Fogl János péknek a segédje, 
mikor eladta a gazdájától reá bízott zsem
lét és kiflit, a bevett 7 kor. 40 fillért egy
szerűen elköltötte, a gazdájának pedig azt 
mondotta, hogy azért költötte el, mert nem 
adott neki eleget enni. Különben a más 
pénzével önhatalmúlag rendelkező segéd fö
lött a bíróság fog ítélkezni.

A VÁLASZTÁS ELŐTT ! Itt az igazi pilla
nat választani ! Nem politikailag, nem a válasz
tási bárcát, hanem a szerencsét ! Szerencse kell 
nekünk: szerencsét keresünk valamennyien. A leg
biztosabb és legkevésbbé veszedelmes ut a M. kir. 
szab. Osztály sorsjáték. De hol vegyük a sorsje
gyeket ? E kérdésre könnyű a válasz. Ott, hol a 
szerencse istennője állandóan pazarolja adomá
nyait: Dörge Frigyes bankjában, Budapest, Zoltán- 
utca 16 A XVI-ik sorsjátékban is ott nyertek meg 
keltőt i\z öt főnyereményből. Egy egész sorsjegy
re 31379 sz. 200.000 kor., egy negyedre 3566 sz.
80.000 kor. és rövid idővel ezelőtt 4Ö0.U00 koro
nás és több 100.000, 80.000, 70.000, 60.000 kor. 
stb. stb. nyereményeket — Mindenkinek megvan 
szerencsés órája, nem sokan tudják kihasználni de 
ezek dúsan jutalm aztatnak. — Sorsjegyárak a kö
zel XVII. sorsjátékra egy 12.—, fél 6.—, negyed 
3.—, nyolcad l 1/* korona. Ne habozzon egy per

cig sem es ne mulassza el a szerencsét, mely ma 
kínálkozik önnek*

— Köszönetnyilvánítás. Vajda Elemér
ur a Csáktornyái szegények részére egy vag- 
gon kőszenet adományozott, mely nemeslel- 
kü adományért a város szegényei nevében 
ezúton mond hálás köszönetét az elöl
járóság. A kőszenet héttőn, folyó hó 13*án 
osztják szét.

— Szerencsétlenség. A Csáktornyái va
súti állomáson folyó bó 9-én majdnem em
berhalállal végződő súlyos szerencsétlenség 
történt. Ugyanis tolatás közben Oreski Péter 
munkás egy vaggon és a rakodó falai közé 
került, mikor a vonat a munkást a falhoz 
szorította és a váll csontját összezúzta.

— Az iparfelügyelöeégek uj beosztása.
Az iparfelügyelőségek átszervezése folytán a 
soproni m. kir. kér. iparfeiügyelőség is ket
tős változást szenvedett egyrészt azáltal, hogy 
inig eddig hatásköre a kereskedelmi és ipar
kamara egész területére terjedt ki, addig az 
uj beosztás szerint kerületéhe * Sopron és 
Moson vármegyék és Sopron szab. kir. vá
ros törvényhatósága tartozik és az egyide
jűleg Szombathelyen felállított iparfelügye
lőséghez Vas- és Zalavármegyék csatoltattak. 
Változás állott be a soproni iparféiügyelőség 
vezetésében is, amennyiben a hivatal eddigi 
főnöke, mint ipari főfelügyelő helyettes Po
zsonyba helyeztetett át, s a kerület vezeté
sével Noszályi József oki. gépészmérnök bí
zatott meg, a ki legutóbb Szegeden műkö
dött. A közönség tájékoztatására megjegyez
zük, hogy az iparfelügyelőség hatásköréhez 
tartoznak mindazon ügyek és rendelkezések, 
a melyek a gyáripari munkások testi épsé
get, egészségét mindazon preventív intézke
dések, a melyekkel a munkásokat a balese
tektől megóvják, nemkülönben mindazok is, 
melyek a gőzkazánok következtében a köz- 
biztonság é3 közegészségügyet veszélyeztet
hetik. Az iparfelügyelők az iparfejlesztése 
körül is hathatós működést fejtenek ki. Az 
iparfelügyelők hatáskörét az 1893 évi XIV 
te. állapítja meg és működésük közben el
lenőrzik az ipartörvény (1884 évi XIV te.), 
a vasárnapi munkaszünetről (1891 évi XIII 
te) és munkások betegsegélyezéséről szóló 
(1891 XIV le.) törvények mikénti végrehaj
tását Az országban ezideig minden iparfe
lügyelői székhelyen gőzgépkezelői ős kazán
fűtői vizsgáló-bizottságok is működtek, ezek 
szervezetét az iparfelügyelői kerületek uj 
beosztása nem érinti, miért Moson-, Sopron-, 
Vas- és Zalamegyékben ezentúl is csupán a 
soproni vizsgáló-bizottság működik. Kiss 
Géza és Vigl Antal iparfelügyelök vizsgáló
bizottsági tagok Sopronból történt eltávozása 
folytán a kereskedelmi m. kir. minisztérium 
nevezett bizottságot következőképpen állította 
össze: elnök Naszályi József m. kir. kér. 
iparfelügyelő, rendes tagjai Somay Tódor 
győr-sopron-ebenfurthi vasúti felügyelő, Beer- 
mann Géza kir. posta- és távirda mérnök ; 
póttagja: Hoffmann Frigyes győr-sopron-eben- 
furthi vasúti mérnök Az iparfelügyelőség és 
a gőzgépkezelők és fütök vizsgáló-bizottsá
gának elnöksége Ujteleki-utca 10 sz. a. I-sö 
emeleten van, a hol magánfelek értesítést 
d. e. 9— 12-ig nyernek.

Kiadó éa laptutaj dono*:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)

FeMfti urrkmM:
M A R 8 I T A I  J Ó Z S E F .
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Sve poSiljke se tiéué zadriaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
ime, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

IzdaUljstvo:
knjilara Fische) Filipova, 
kam se predplate i obznane 

роЦрцо.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druítveni, znastveni i povuéljivi list za púk 

Iz laz i s v a k i t je d e n  je d e n k ra t  i to :  vu  s v a k u  n e d e lju .

Predplatna cena je
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na éetvert leta . . 2 kor

Pojedini broji koátaju 20 li

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raéunaju.

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



SU se pridruíili, ali Fehérváry ne ima vek- 
Su stranku sa ministri i soborn skup okolo 
20 ölanov.

Lukács László negdaánji minister je ta- 
kaj proti Fehérváry-u i njegov program zá 
pogibelnoga drZi.

Leve stranke med temo drZiju sednice 
po celim orsagu, da puka na uzrdrZanje 
batriviju. Proáli tjeden je bila sednica vu 
Makó, gde je Apponyi Albert gróf i Justh 
Gyula govoril. Istina, da svigdi socialiáti ho- 
óeju zmeáati mir, ali njim neide po ruki, 
jer nigdo neposluáa na nje.

PoloÉaj vu Ruskoj.
Rusi su dobili svoju slobodu, dobili su 

usav. Kada je veó tak rekuó buna bila naj- 
vekáa i pogibelj se je i caru grozila, onda 
je car itak posluhnul Wittea i dal je ustav 
puku. Trepov je zgubil milost i odhióeni je 
i Pobjedonoscev, predsednik svetoga sinoda.

Trepov i Pobjenovcev su bili zrok hu
ni. Oni su sve sa sabljami hoteli zamuóati. 
Njihovi kozaki su na jezere i jezere osmr- 
tili ljudi, nazadnje je sada pod tuliko do- 
álo, da su sami soldati proti njim obrnuli 
svoje oruZje.

Nazadnje je саг ipák dal ustav. Ali o- 
vu ustav je ne púk sa onom radostjom pri- 
mil, как bi to drugaó óekali. Zakaj? zato jer 
je púk zgubil veru vu istimtosti cara. Nei- 
ma veó ufanje, da car istinu govori. Buna 
akoprem veC ne tak jako ipák joá traja

Kaj je novoga!

Uh run i zverokradica .

Sztojanovió György biváega о saókog 
spraviáóa zast ipnika i germanijskoga vlas- 
telina, как iz Veráeca telegrafiraju, vu nagy- 
zamiiskoj áumi, gde su bili na vadasiji je
den zverokradica je baruna vu glavu stre- 
lil, na tuliko da mu je p tnajst áprihov glavu 
pogodilo i teZko oranilo. Stojanovió baruna 
od vnogo krvi zgublenosti oslablenoga su 
ga na njegov stan odpeljali. Napadni к pako 
je pobegel.

K rvoloén i sin.

íz Debrecina telegrafiraju Bácsi Bálint 
vlastelina na dvoriáóu su vmorjenoga naáli. 
Po drZanoj iztragi se bilo sasnalo, da 70 
Ijet staroga óloveka, njegov lastoviti sin, Bá
csi Béla je vmoril. Krvoloónik как véliju je 
ni pri zdravoin razumu.

H uzbojsivo vu jednhn po&tarskim  
uredu.

íz Nyíregyháza javiju, da vnedelju noó 
kiávardajskoga poátarskoga ureda su spotrli 
I peneznu kassu vre na pre preskrblenimi 
vkradjenemi konji i koli su odpeljala. Vu 
kassi 4770 korun gotovi penez i 10 jezer 
vu sebi zadrZavajuói tri penezm listi bili 
jesu. Med putovanjem na putu se kola zdro- 
bila jesu i po takvim su druga morali vkra- 
sli i tak su onda odpeljali peneznu kassu 
van n polje, gde su nju rezbili. Peneznu 
kassu drugi dán vpondelek naáli su na se- 
jamskim pijacu zevsema praznu. Razbojniki 
su domaói morali biti. lztragu su podigli.

Ognjenn pogibeij vu jednoj cirkvi.
íz Szombathelya telegrafiraju: Velika 

pogibelna ognjena nesreóa se grozila öve 
dneve szombathelyáki biskupski cirkvi Ogenj 
je na táj naóin nastal, da как se ide vu 
cirkvu od leve strani poleg Svetoga Anto- 
na njegovroga kipa goreóe sveóe о tavil je 
segresliaá. Od sveóenjeni sten je dogorel do 
drvenoga sveónjaka, koj je onda poóel go- 
reti. Ogenj je sve gliblije vu suho drevo i- 
áel I poleg bivajuóe drveno kriZno drevo se 
takaj bilo vuZgalo. Ogenj je cirkveno steno 
i Svetoga Antuna kipa temeljito pokvaril.

Pobegnuti knsscr.
Íz Brüssela telegrafiraju, da Societe Ge

nerale banke peneznik od nekuliko dnevov 
nije doáel vu svoj ured. Na hitroma su pre- 
vizitirali peneznu kassu i do 300 jez r̂ fran- 
kov falinge konStatirali jesu.

Peneznik naravski je pobegel i kajti je 
na tri dni sloboáóinu dobil, tak brzo ga ne- 
budu mogli prijeti.
Osiohotijenje iz vek/veénoga su tá n - 

stva.
Pötz Maria teZakinja pred 20 lj-tmi

pred tim toga vmorila i porobila je svoju 
gazdaricu pri kojoj je na kvartiru bila. Zbog 
toga je bila od sudjena na vekiveóno su£a- 
nslvo. Razbojna krvoloóna Zenska je vu 
Maria Nostra redtu spunjavala svoje suZan- 
stvo. Vu reátu medjutim poáteno se zadr? 
Zavala —  za to je pomiluvanje dobila. Pötz 
Mariju je takaj na pomiluvanje preporuóil 
suZnikov reála direktor i po takvim po 20 
Ijet trpeóem suZanstvo ove dneve je van 
puáóena iz redta. Odmah se javila na nad; 
kapitanstvu gde je predloZila, da se к svo- 
jemu bratu od seli, koj je ápolarski detiC i 
vu —  Mohács utca vulici vu Budapesti 
stanuje.

Suitanovoga bare та izdntkl.
Iz Konstantinapolya javiju, da sultano- 

voga harema izdatki érez ljeto do 72 mil- 
liuna korun iznuáaju. Vsako ljeto po priliki 
do sto Zenskih ostavi sultanovoga harema, 
da zamuZ moreju idti. Ove svaka pojedina 
180 jezer korun prinoska dobi, nego zato 
ipak vu haremu, tri sto Zenski se stalno 
s drZava. Sultana njegovi óinovniki se vsi 
trsijo na tom, da svoje kóeri vu harem mo
reju dati vsaka haremska Zeuska deset sluZ- 
kinjih jednu koóiju i óetiri konje imade.

Vubii je  svojega najboidega pri- 
ja  tel ja»

Vu Cinkoli Panlak zvani oátariji, Ko
vaó Pál iz pijanom glavom.hotel je bitvino 
za poóeti, nego oáterijaá iz pomoójom piv- 
cov su ga van hitiii iz oátarije. Kovaó Pal 
kad je Ы1 van hióeni, od nekud si je pris- 
krbel od sode jedno flaöu i Znjim je na le
si stal na vulici pred oStarijum. Nesrefca je 
ravno onda donesla pred njega njegovoga 
najbolSega prijatelja, Nagy Mihály teZaókoga 
deóka, kojega medjutim vu к mici iz pija
nom glavom nije póznál. Kad je Nagy Mi
hály poleg njega idei, Kovaó Pál vu ruki 
drZeóom sodovom flaöom takov udarec da- 
de Nagy Mihalju po glavi da se flaSa na 
komádé zdrobila, Nagy Mihalj pako od pre- 
korednoga po glavi vóinjenoga vudarca, za 
nekuliko minu* je vumerl. BudapeStanski 
pravdenoga stola kr. sud je Kovaó Pavla 
za knvca spoznal i zaradi ove krvoloónosti 
je njega na 4 Ijetno trpeóu teZko vuzu od 
sudil.

kotrigih obiőlo, to pripoviest о desertiranju 
óuti, pák onda videti, как Zirovec pri pri- 
poviedanju dojde u vatru i svoju koSőióku 
пн kaniáu pregrizne. To bi opet bila liepa 
komedija! Deóko veó od same znatiZeljnosti 
i nestrpljivosti nije mogel zdrZati, te se o- 
bme izraven na Zirovca, pák zapodene Snjim 
spomenek о prije navedenom soldaókoin 
kommisnom kruhu i véli: »Kaj ne 2irovec, 
komisni kruh ti je bil prezloőest, zato si 
od soldaóije desertiral!*

»Za zdvojiti je bil zloóest,» —  odvrne 
Zirovec —  »ne za jesti!»

»A, kad si desertiral» —  véli opet de- 
Cko —  »kak je to iälo?»

»Kak je iölo, deóec» —  odgovori hitro 
Zirovec, te prime flaäu izpred sebe. za da 
bude laglje mogel rukami mahati,, a pri tom 
prehiti drugoga sluge flaáu —  »óudnovato 
je to iälo —  to vam velim —  óudnovato! 
—  Tu je stal naö regiment na granici, ne 
daloko od Kufsteina Ovak si predstavite: 
tu stoji regiment, gledajte, a tu polag teóe 
Inn.» —  Pri tom pokaZe na prelejano vino 
iz prehióene Пайе —  sad sam si misül:tak 
bepe prilike veó nikada neóeS imati; tu si 
odmah doma. ako budeá óvrsto bieZal! Ako

danas nepobiegneá, Bog zna gde bude sutra 
regiment stal. —  Kad se je za ti;n sluóilo, 
da sam sam na straZi stal, hitim hitro puá- 
ku i bajunetu od sebe te si mislim: te si 
mislim: tu vám leZi, vi si ju bavarci sami 
zdignite! —  Na to bieZim dalje i dojdem 
do polja s prosom, u njoj je bilo postav- 
Ijeno ptióje straáilo. Ovo sam odmah slekel 
pák sam u te canjke sebe oblekel. Morete 
si misliti как sam izgledal. Ovak sad idem 
proti Kufsteinu, ali polag Inna stoji straZa, 
a mímo nje nemreS, jer ti je poleg túrén 
na putu. Je, ljudi, predstavite si to: ovde 
teóe Inn a tu stoji túrén» —  i tu opet po
kaZe na prelejano vino i slugovu flaáu, ko
la je imala túrna predstavljati —  »Kaj sam 
sad óineói?»

*Em valjda nisi túrna prehitil, как —  
malo prije flaáu» —  véli sluga.

»Ili как ti prek vóera voz siena na 
cesti, » —  odvrne mu Zirovec. I odmah 
dalje pripovieda. »Je ljudi, pri turnu sam 
skoro zaslal. ali sam si misül, sarno kuraZ- 
no napred do straZe, a tarn se uóini da si 
glüh. I tak je bilo! Kad sam doáel do túr
na, zakriói straZar na rne.»

»Halt! —  Paáuáal»

»Ja se vóinim da sam gluh i sarno
hoóu dalje iti, ali on opet zavikne: haiti —  
Paáuáa! —  Ja opet nikaj ne óujem veó за
то idein jednako dalje. Ali on opet zakriói, 
staue blizu mene te mi u uho zaruói: Pa
áuáa! —  Ali sad kad mi se je к uhu prig- 
nul, pograbim ga obodvema rukami za vu- 
ha pák ga priómem stepati как medved 
kruáku »

»Pak kaj on nije imái sablju?»— «Щ1- 
eáa se nutar jedan od slugab.

»To je on imái,» —  odgovori Zirovec 
—  »ali sam mu ju ja odmah skupa stokom 
pretrgnul, как da bi iz sira bila! —  A on
da sam ga dalje stepal» —  pri tom je ru
kami kazol как ga je stepal, как da műje 
straZarova glava joá uviek u rukah. Pri tom 
je postajal u licu sve bolje zaZarjeni, a zub- 
mi je veó i ákripati zaóel.

To je deóko kravar z veseljem opazi-
val te je veó i mislil, da óe Zirovec sad i 
sad kosóióku u zube prijeti.

Ali Zirovec nije hotel posegnuti za pi- 
pom veó je posegnul za punom óadom. —  
Deóko ga je sad hotel do koéóióki razdra- 
Ziti pák je rekel; »Je, pák kig se зато  о-





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

tóság közhírré teszi, hogy az Alsómuraközi 
tkpénztár r.-t. végrehajtatnak Zadravec Ist
ván és neje Meszarics Anna alsóhráscsányi 
lakosok elleni vhajtási ügyében 1160 K. 
tőke, ennek 1904 évi aug. hó 23-tól járó 
8% kamatai, a lejárt kamatok 8% késedel
mi kamatai 24 K. 90 f. eddigi, 25 K. 70 t. 
árverés kérvényi költség behajtása céljából 
a nagykanizsai kir. törvényszék a perlaki kir. 
jbiróság területén fekvő

Alsóhrásesán községi 101 sztjkvben 354 hrsz. 
a. foglalt szántó és rét Gorica Med Bereki didiéi
ben 41 kor., u. o. 12 sztjkvben fogl. 7 hrsz. ház 
241/2 sz. a udvar és kerttel az 1881.00 te. 150 
§-a alapján egészben 902 kor., u o. 71 sztjkvben 
fogl. 101 hrsz. szántó és rét Sudnica Zavertje dű
lőben u. a. tcik alapján egészben 177 kor., u. о 
118 sztjkvben fogl 352/a/l hrsz. szántó Gorica 
i\Ied bereki egészben 92 kor. u. azon sztjkvben 
fogl. 352/a/2 hrsz. szántó Gorica Medbereki egész
ben 42 kor. u. o. 102 sztjkvben fogl. 255/b hrsz. 
szántó Rakitovee dűl. 40 kor. u. azon sztjkvben 
fogl. 362/b hrsz. szántó Gorica Medbereki dűlőben 
93 kor. u. o. 175 sztjkvben fogl. 210 hrsz szántó 
Rakitovee dűl. 92 kor. u. o. 177 sztjkvben foglalt 
258 hrsz. szántó Rakitovee dűl. 49 kor., u. о 
185 sztjkvben fogl. 349/b hrsz. szántó Krasztek 
dűl. 154 kor. u. o. 195 sztjkvben fogl. 300 hrsz. 
szántó Krasztek dűl. az 1881.00 te 150 §-a alap 
ján egészben 153 kor. és az u. o. 74 sztjkvben 
fogl. legelő és erdőilletmény 1O0 kor. kikiáltási; 
árban mint becsárban és pedig a 175 sztjkvben 
fogl. 250 hrsz. ingatlan az arra 3508/97 sz. a. 
Zádrávec Gergely nős Horváth Ilonával alsóhrás- 
csáni lakos javára bekeblezett haszonélvezetiszol 
galmijog u. a. 71 sztjkvben fogl. 101 hrsz. ingat
lanok Rarics Anna f. Zerna Györgyné nevén álló 
Ve-od része 0834/99 sz. a. özv. Rarics Istvánné 
szül. Varovies Anna javára bekebelezett özv. ha
szonélvezeti szolgalmijognak fenntartásával mégis 
az alsóhráscsányi 12 sztjkvben fogl. 17 hrsz in
gatlannak Kollaries András és Kollarics Mátyást 
illető fele részére 7753/84 sz. a. Novák Rozália 
özv. Kollarics Miklósáé javára bekeblezett holtig- 
lani haszonélvezeti szolgalmi jognak fentartásával

azonban ez utolsóra nézve azon feltétellel, ha az И М М М Ш М Ш М М М М М  
ingatlanra szolgalmijog megelőző követelések fe- , j -- i -  . „
dezetére megszabott 2000 kor. be nem igértetnék C  g  У  J O  6  Г  К  О  I C  S U  T I U
az árverés hatálytalanná válik s a 7 hrsz. ingat-! _____
lan a szolgalmijog fentartása nélkül fog a kitűzött I
napon eladatni az i f l N M I v l l Ä I I

1905. évi november hó 18-án délelőtt 10 órakor f e l v é t e t i k  PÁL  f ű -
Alsóhráscsán községi biró házánál dr. Ke
mény Fülöp perlaki ügyvéd vagy helyettese 
közbenjöttével megtartandó árverésen a becs
áron alul is eladatni fog.

✓
Venni szándékozók figyelmeztetnek, 

hogy az árverés megkezdése előtt, a fenti 
kikiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében le
tenni kötelesek.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlak, 1905. aug 22-én. 544

440 sz. 1905.

Árverési hirdetmény.
Alulírott buósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-ez. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ságnak 1905. évi Sp. 513/3 számú végzése 
következtében dr. Zakál Lajos perlaki ügy
véd javára —  Habüs István, Habus Islván- 
né, Habus Pálné és Habus Bálint né ellen 
75 k. 60 1. s jár. erejéig 1905. évi szept 
hó 28-án foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján le- és felülfoglall és 1510 kor. be
csült következő ingóságok, u. m. : tehenek, 
pajta, széna, kukorica, kukoricakas, szekér 
stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 1905. évi V. 325/2 sz. végzése foly
tán 75 k. 60 f tőkekövetelés, ennek 1905 
évi junius hó 23-től járró 5% lékos kama
tai váltódij és eddig összesen 44 k. 25 fill, 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
alperesek lakásán Murakirályon leendő esz
közlésére

1905. évi nov. hó 20 napjának d. u. 2 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t -ez. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 543

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

Kelt Perlak 1905. nov. 7-én.

s z e r -  é s  v a s k e r e s k e d é s é b e n  
PERLAKON. 5 4 4  1 — 3

M a r g i t a i  J ó z s e f
Kontót nyelvtan

iskolai és magánhasználatra z z z  

Ära kötve: 3 korona.

Margitai József

JiorVát-magyare magyar-bontót
Zsebszótír uj b ő «  Kiadás

Ära kötve: 3 korona.

Kapható: FISCHEL FŰLÖP
könyvkereskedésében

Nagykanizsán és Csáktornyán.

Egy jó erkölcsű fiú

t a n u l ó n a k
f f i l v é t f i t i  к

Fischet F«löp ßtransz Sándor)
Könyvnyomdájában

C S Á K T O R N Y Á N .

O s ztá ly s o rs je g y e k  
eredeti áron kaphatók:

Fischel Fülöp (Strausz Sándor)
könyv- és papirkereskedésében Csáktornyán.



== Egyszeri átsimitás =—=
Schicht-szappannal

(„Szarvas'" vagy „kulcs"-szappan)
p ó t ó l

kétszeri átsimitást közön
séges szappannal.

W *  Schicht-szappan a legjobb és használatban a leg- 
------------------------------- ------ olcsóbb!---------------------------------------

PERLAKI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PERLAKON.

A »Perlaki Takarékpénztár Részvénytársaság Perlakon« felhívja azon részvényeseit, 

kik az általuk a részvényaláiráskor jegyzett részvények után a teljes befizetést mindaddig nem 

eszközölték, —* hogy a részvénytőke hátralékot jelen felhívásnak a »Muraköz« c. lapban tör
tént harmadszori közzétételétől számított négy hét a latt a f. évi ja n u á r  i-tő l számított 5 %  

kamatokkal együtt okvetlenül fizessék be a társaság pénztárába, — mert ezen idő elmúltával 
az igazgatóság az alapszabályok 7 §-a értelmében a már teljesített befizetést elvesztettnek s 
a részvényt érvénytelennek fogja nyilvánítani

P e г I a k, 1905. október 26-án.
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JMurakőzí Zakarékpénztár R észvénytársaság
Csáktornyán.

7 . c.
A m uraközi takarékpénztár részvénytársaság gyűjtő- és előleg- üzletének tizen

egyedik csoportját 1906. ja n u á r 3 -á n  az eddig szokásos feltételek melleit alakítja meg:
1. Egy-egy részlet után hetenkint 1 korona fizetendő
2. A befizetések 208 hétre terjednek.
3. A takarékpénztár egy-egy 208 koronával befizetett részlet után a 208 hét lefolytéval 

230 koronát fizet vissza.
4. Az eképpen 22 koronát kitevő kamat 5%kamatozásnak felel meg.
5. A kamatokat terhelő adó közvetlen a takarékpénztár által fog megfizettetni.
6. Minden részlet után az egész összeg, vagyis 230 korona előleg adatik.
7. Jogában áll a kölosönvevőnek felvett előlegét mindenkor visszafizetni, mely esetben 

a további kamatfizetési kötelezettsége megszűnik.
8. Alapítási költség nem lesz fizetendő. Tekintettel azon körülményre, bogy gyűjtő- és 

előleg-üzletünkbeni résztvevők egym ás irányában egyetem leges kötelezettségben nem 
á lla n a k , ezen üzlet úgy a részt- mint kölcsönvevőknek igen ajánlható.

A vidéki befizetők kényelmére a heti befizetés a m agyar kir. postatakarékpénztár 
utján is eszközölhető, a befizetési lapokat díjmentesen küldjük be.

Kérjük azon esetben, ha ezen csoportban részt venni hajlandó, azt szóbelileg vagy le
vélben velünk közölni.

C s á k t o r n y á n ,  1905. október havában.

A muraközi takarékpénztár részvénytársaság 
536 3—3 igazgatósága.

Hirdetések felvétet*
пек c lap kiadóhivatalában.

Nyomatott Fischel Fiilöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán
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