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A házi nevelés.
Természetes dolog, hogy a háztartás 

körüli naponként visszatérő gondok a nő
nemre, mint a lakosság gyengédebb részére 
hárulnak, mig a férfiak a házon kívüli ne
hezebb munkának vetik alá magukat. Eme 
viszony sokkal természetesebb,semhogy vala
ha megváltozhatnék és a nő emancipációja 
tekintetében fölállított valamennyi Iheoria 
sem togja tudni kieszközölhetni, hogy a férfi, 
a mig néje künn a bírói székből igazságot 
szolgáltat, vagy a szószékre lép, odahaza 
tűzzön, a vagy varrjon.

Arnig a házasság intézménye létezni log, 
addig annak keretében a munkafölosztás fönt
vázolt módja is fönmarad.

Éppen ezért teljesen félreösmeri korun
kat, a ki azt hiszi, hogy a nőt bárcsak a 
müveit nőt is a háztartás körüli kötelezett
ségei alól föl lehet szabadítani.

Senki sem tagadhatja, hogy a mai kor
ban a családi élet benseje gyakran elég 
kedvezőtlenné alakul (hol nem hallani jo
gos panaszt e miatt ?) és a női világ foko
zottabb igényei és szükségletei sok téríiunak 
majdnem lehetetlenné teszik, hogy önálló 
háztartást alapítsanak. Nagyon is érezni, hogy 
a baj hol leledzik, ki vonja még kétségbe, 
hogy a nőnek házias hivatására való alkal
matlansága, külső szórakozások után való 
erős vágyódása annyi elégedetlenségnek és 
hajnak a föforrása ? Sókat vitatkoznak a 
lölölt, hogy mi a nő tutajdonképeni hivatása,

a szellemi kiképeztetés-e vagy csak a házias j 
m unka? Eme vitatkozás meddő, üres, csak- j 
is e két elem egyesülése telel meg a nő lé
nyegének, a mint azt korunk megkívánja, 
ez telel meg egyáltalában a női természetnek.

Némely nő itt fölkiállt: Nem első kö
telességünk, hogy főzzünk, varrjunk és va
saljunk ! Mi részt kérünk az élet szellemi 
javaiból is, gyönyörködni akarunk a férfihoz 
hasonlóan a tudományon és művészeten ! 
Eme kívánság egyoldalú, esztelen és lelkiis
meretlen. Szilárd állásponton e tekintetben 
is az, hogy a nőnek, úgy mint a férfinak, 
a kötelességek egy meghatározott körében ko
moly hivatást kell betöltenie és csak ezen
túl kezdődik az élet magasabb élvezeteihez 
való jogosultsága !

Néhány paedagogus azl állítja, hogy koc
káztatott dolog, ha a müveit leányt házias 
munkával toglalkoztatjuk, mert ez által ér
telme könnyen nyerssé és közönségessé vál
hatnék. Én azt kérdem: m ért? és ebben is
mét csak ama beteges tógáimat pillanthat
juk meg a nőnek hivatásáról, mely azl 
akarta, tiogy a nő csak virágozzék lényel
jék, hogy az életben csak cifra disz és nem 
amaz életre való működő hatékony tagja 
legyen.

Egy nőnek tehetségei csak akkor vál- 
I nak elismerésre méltókká, ha uem átalja 
azokat a mindennapi élet érdekeben is hasz
nosítani, érvényesíteni. A világ utóvégre köl

tem ények, zene és tánc nélkül is el lehet, 
ha már ily szomorú állapotok léteznének, 
de nem nélkülözheti a mindennapi szükség

letek kielégítését és nem lehet, s sohasem 
lesz lehetséges az anyagi munkát a szellem
től annyira elkülönítenünk, hogy az előbbi 
csak a tehetségteleneknek az utóbbi pedig 
kizárólag müveiteknek jusson.

Igen, a nők a házias kötelességükben 
erőforrással rendelkeznek, melyet a részük
ről oly gyakran irigyelt- férfi rendesen nél
külöz. Ha törekvései hajótörést szenvednek, 
mily vigasztalan és elhagyott ő, mert tudo
mányának és képességének összegét tartal
mazzák ezek. De a nőknek odahaza csen
des, békés terük marad, melyre még a leg
keményebb csalódások után is visszavonul
hatnak, a melyen működhetnek, alkothatnak, 
kiválóak lehetnek. Házi dolgaiknál szellemük 
pihenése folytán tölleli üdeségét, ruganyos
ságát és az, a mit ők lealacsonyitón&k, vagy 
méltatlannak gondolnak, ellenkezőleg visz- 
szaadja nekik már fölhasznált erejüket, ha
sonlóan ama óriáshoz, a kinek az anyaíöld 
szent érintése mindig újabb erőt nyújtott.

C a e lk ó  J ó  я met.

A Csáktornyái magántisztviselők 
estélye.

Folyó hó 9-én ritka élvezetben része
síte tte  a magántisztviselők országos szövet
ségének Csáktornyái bizottsága Csáktornya 
közönségét Ekkor rendezte hangversennyel 
egybekötött táncmulatságát, elsőnek ez idei 

, téli mulatságok közt.

T Á R C A .

A kígyók a népek hiedelmében.*)
A kígyóknak a népek szellem világában min

denütt nagy szerepük van. E szerep nagyon régi 
keletű. Hajdan a kígyókat nemcsak tisztelték, de 

isteni lénynek tekintvén azokat — imádták is. 
A kigyótisztelet, némelyek feltevése szerint, a főid 
alatti istenségekre vonatkozó hiedelmekből fakadt 
s lerjedett el. A népek t. i. a vallás változtatás
nál régi isteneiket az alvilágba helyezték, hol, mint 
rossz szellemek, kígyó alakjában szerepeltek. Má
sok szerint a tűzimádásból fejlődőit ki, a mit on
nan következtetnek, hogy a lűzieteneket egyes 
népek kígyó alakú lábakkal, vagy kígyó alakjában 
ábrázolták.

Az indiai görög regékben jelentékeny szere
pük van a kígyóknak. Az egyptoimak kigyótiszte- 
letéről már Herodot megemlékezik. A longobar- 
doknál egy arany kígyó képet tiszteltek, mely ka
lászok között feküdt és tejjel tartották A papok 
őrizetére volt bízva; tejáldozatot nyújtottak neki 
s »tejanyának« nevezték.1)

Amerika felfedezésekor Mexikó, terű és 
Észak-Amerika lakói mind kigyóimádók voltak. 
Napjainkban a kigyóimádás. kigyótisztelet legm-

♦ A Göcsejből gyűjtött részt a Magvar Néprajzi tár
saság ogvik ülésén olvastam lel Gönczi.

• ipolyi Á Magvar Mythologia. 244 I.

kább Att ikában és Keleten van elterjedve. Kelet-1 
India egyes vidékein a szemüveges kígyókat aj 
templomokban közköltségen táplálják Az irtisi 
oszljákok a kígyót szent állatnak tekintik, mely
nek a kondai pupi khwor neve szószerinti értel
mében »bálvány alatt«. Mint isteni lény képét a 
nőknek nem szabad megnézniük.1 Löki, gonosz is
tenség. nagy kigyó, mely körülveszi a földet és 
atyja Mélának, a föld alatti királynénak.* Az ó- 
északi Mitdgardsomo és Jörmundgadr a világot 
körüliekető kígyók. A kígyók, mint hatalmas té
nyezők pusztítottak, öltek, hogy az utjokba eső 
akadályokat eltávolítsák; de viszont őket is el 
kellett távolítani, vagy megölni, hogy a világ rend
jében, nagyobb eseményekben akadályul ne szol 
gáljanak.

A régiek, ha sötét felhőt láttak maguk fölött, 
a melyből eső nem esett, azt hitték, hogy sárkány, 
vagy kígyó tartja fogságban a vizeket.4 Az ég nagy 
sötétség kígyói ölték meg a görögöknél az esthaj- 
null; és a napnak, hogy felkelhessen, szintén meg 
kellett ölnie a sötétség kígyóját.

Szumatrában és Malakkóban még most is 
általános az a hiedelem, hogy az égitestek elbo
ntását egy nagy kígyó okozza, mely körűié teke- 
rődzik.8 A malájiak vélekedése szerint a világot 
egy 7 fejű kígyó hordozza. 7 fejű kígyóvá, bizo
nyos feltételek inellett minden kígyó átváltozhatik.

Az indiai regében Indra megöli Vritra sár-
1 Munkácsi B. Az irtisi oszljákok. 161 I.
* Cox Cv.: A noth, к к. 187 I
4 „ ч Я I.
5 llouzean Л csillagászat tört. jellemvonásai 108 I.

kányt (a néphit szerint a sárkány legtöbbször kí
gyóból lesz) s az ó-északi regében Sigurd megöli 
a nagy Tafuir kígyót. Heráklesz már bölcsőjében 
megfojtott két kígyót, melyek a nyakára tekerőzve 
igyekeztek őt megölni. Később ugyancsak Herakles 
ölte meg a százfejü hydrát a Lerna tavában.

De a kígyók bizonyos esetekben őrzőkul is 
felhasználtattak, a mint hogy mostanában is él a 
nép közt az a hiedelem, hogy a kincseket a kí
gyók őrzik. A görög regében Jamos Phoibos Eu- 
adne fia volt s az Alpheios partján született. Szü
letésekor atyja félt a Phaisanában uralkodó Aipy- 
tos haragjától s elszökött, Phoibos pedig két kí
gyót küldött, hogy őrizzék és mézzel táplálják a 
gyermeket.

A csuvasoknál a kígyóknak és sárkányoknak 
külön istene is van: a Sjüben. A kígyó a villám 
jelképe. A német néphit a kígyókat hasznosoknak 
tartja, mert minden mérges anyagot felemészte
nek; tehát a kígyót nem szabad agyonütni, mert 
a mérgek elharapódzanak s a hasznos állatok 
megfogynak.

Az egyes népeknél a jósló papok a kígyók, 
különösen a viperák mozgásából jövendöltek. Az 
ördöngösséget tiző finn, lapp és tatár bűvészek 
amulettjein a többféle tárgy között (emberi cson
tok, templomföld stb.) kigyófej is van.7 A sámán 
papok bűvészkedésük alkalmával köpönyegükre 
kigyóbőrt is helyeznek.

Általános a népeknél az a vélekedés, hogy
• Cox Gy.: A myth. к. к. 6И, 71 1. '
7 Kállay: A pogány magyarok vallása. 70 1.



Az estély fénypontja, legmaradandóbb 
emlékű epizódja M . Soyer Ilona úrnőnek, a
m. k. operaház művésznőjének fellépése volt. 
ki a hangverseny műsorának 111. és VI 
pontjában gyönyörködtette művészi énekével 
az estélyen megjelent közönséget. Elsőben 
Erkel S. »Hunyady Lászlót cimü operájá
ból énekelt részletet, szereplésének második 
számában pédig Micaela áriáját énekelte 
Carmenből, mindkettőtt férje, Márkus Dezső 
ur operaházi karnagy zongorákisérete mel
lett.

A mit a művésznő ezen számokban 
nyújtott, azt művészetének teljes ragyogta- 
tásával nyújtotta. Eltekintve attól az előle
gezett bizalomtól, a mellyel ily művészi elő
adásokban csak nagy ritkán részesülő, az 
ország művészi középpontjaitól távol eső, kis 
társadalmi körünk viseltetik a körébe érke
ző hírneves művészek iránt, nem tekintve 
azt a lelkesedést, melyet Soyer Ilona úrnő 
országos hirü művészetével már eleve szug- 
gerált közönségünkbe: hangjának erős, tisz
ta csengésében, bámulatosan könnyed ját- 
sziságában, ragyogó színező képességében s 
egész előadásának vonzó kedvességében mű
vészetének valódiságával s igazságával ha
tott s keltett igazi gyönyört a lelkekben. 
Éneke mély hatásának önkénytelen, termé
szetszerű folyománya volt az a zugó taps
vihar, mellyel minden egyes számát jutal
mazni akarta hálás hallgatósága, mit hasonló 
érzéssel viszonozva, mindkét számát meg
toldotta még egy-egy, a műsoron kívüli ének- 
darabbal, fokozódó, kedvével fokozutlabb 
lelkesedést keltve a terem minden zugában.

Egész szereplése azzal a szép jelenettel 
végződött, mikor messze idegenben élő ha
zánkfiai hódolatának kifejezéséül Baumann 
Zsigmond ur a marburgi magyar egyesület 
nevében ezüst babérkoszorút, Fulai Henrik 
ur pedig a gráci magyar egyesület nevében 
lantot ábrázoló virágcsokrot nyuitalt át az 
ünnepelt művésznőnek

A tartalmában egyébként is értékes és 
változatos est többi szereplője szintén át 
volt hatva feladatának komolyságától, hogy 
méltó keretet ny ithassanak  Soyer Ilona úr
nő magas művészeiének, miben nagy része 
volt Kiss Dezső urnák, a budapesti zene
akadémia tanítványának, ki határozott mű

vészi képzettségével nagyban hozzájárult az 
estély művészi sikeréhez. A rendező-bizott
ság neki is egy szép koszorúval fejezti ki 
elismerését.

Weisz Viktor ur pedig nem cse
kély tehetségének adta ismételten tanu- 
jelét szép hegedüjátékával. Szépek voltak a 
szavalatok. Heinrich Alma s Fóliák Margit 
kisasszonyok pedig nyugodt, diszkrét zon
gora kiséretükkel emelkedtek az egész elő
adás emelkedettebb színvonalára, a mit ha
sonlókép szép virágcsokorral jutalmazott a 
rendező-bizottság.

Kellemesen lepett meg mindenkit a te
rem szép díszítése, a rendezőség figyel me s 
előzékenysége a megjelentekkel szemben, 
mi nem kis mértékben járult hozzá az es
tély kitűnő hangulatához, mi természetesen 
a hangversenyt követő táncmulatságban érte 
el tetőpontját, állandóan uralkodva az estély 
végeztéig, a késő hajnali órákig

Egyszóval szép volt, élvezetes volt egé
szében és részleteiben egyformán a mulat
ság Köszönet érte a rendező-bizottságnak.

KÜLÖNFÉLÉK.
—  Közgyűlés. A »Csáktornyái Kisded- 

óvó-Egyesület« I. hó 10-én tartotta ez évi 
közgyűlésé». A közgyűlés első pontja volt 
az elnöki jelentés, mely az egyesület 3 évi 
működéséről számol be. U. is ebben az év-1 
ben jár le a Vll. cyklus, mely 1908-ban 
kezdődött. Az elnöki jelentés beszámol ama 
lépésekről, miket az egyesület egy Csáktor
nyái második s egy buzási óvó létesítése ér
dekében tett. E lépések mindeddig ered
ményre nem vezettek s így a közgyűlés 
felhatalmazta az elnökséget a további intéz
kedések megtételére Meleg hangon emléke
zik meg az elnöki jelentés mindazokról, kik 
az egyesület célját előmozdították s végül a 
következő szavakkal fordul Csáktornya vá
ros társadalmához: »Mielőtt jelenlésemet be
fejezném, Csáktornya város társadalmához 
fordulok, háláiéit szívvel emlékezve meg 
arról a nemes áldozatkészségről, melylyel 
egyesületünket e cyklusban is támogatta s 
létét biztosította. Egyesületünk minden egyes

tagja harcol az érzésben és nyelvben egy
séges magyar államért; küzdők vagyunk 
mindnyájan, fegyverünk a kultúra hóditó 
ereje s diadalnak nyomán magyar érzés s 
magyar szó fakad. Kérve-kérem Csáktornya 
nemesszivü lelkes polgárságát, ne vonja meg 
továbbra se támogatását, tömörüljön a kö
vetkező 8 évre is zászlónk alá, melyen vi
lágító oszlop gyanánt otl ragyog a kettős 
jelige: »Kisdednevelés és magyarság«. — A 
következő cyklusra uj tagokat kell gyűjteni 
s e célból az egyesület 3 ivet bocsajt ki — 
Tudomásul vette a közgyűlés a számvizs
gáló bizottság ama jelentését, hogy a száma 
dások rendben vannak s Folyák Mátyás 
gondnoknak azok lelkiismeretes vezetéséért 
jegyzőkönyvi köszönetét nyilvánította Az 
óvónő jelentése szerint eddig 126 kisded 
iratkozott be, 62 fiú és 64- leány Kanyaró 
miatt az intézel okt. 5-től nov. 23-ig be 
volt zárva s ezért még most is rendesnél 
kevesebb, körülbelül 60— 80 kisded jár be 
csak rendesen az óvóba.

—  Háziipari kiállítás. A turcsiscsei házi 
ipari telep folyó hó 17-től bezárólag 23 ig 
karácsonyi-vásárral egybekötött kiállítást ren
dez. Bemutatja azokat a háziipari terméke
ket — gyékény, vessző és szalma árukat 
melyekért mi eddig több millió koronát ad 
tunk ki külföldre. Bemutatja, bogy a föld 
mivelésügyi kormány által istápolt háziipar 
zsenge magja nem esett itt a Muraközben 
terméketlen talajra s mely idővel virágzó 
Iává nőheti ki magát áldást hozva Muraköz 
szorgalmas népére s biztosítva téli kenye- 
lüket.

E kiállítás I hó 17-től bezárólag 23-*g 
megtekinthető a »Zrínyi« szálloda nagytér 
lilében d. e. 8 órától d. u. 4 óráig

Midőn e kiállításra és vásárra a közön
ség becses figyelmét felhívni bátorkodunk, 
egyben azon hazafias kéréssel fordulunk a 
nagyérdemű közönséghez, hogy a telepei 
nemes törekvésében támogatni, a kiállítási 
becses látogatásával megtisztelni, vásárlásai
val pedig a kezdet nehézségeivel küzdöl 
anyagilag is segítem kegyeskedjék.

—  Öngyilkossági k isérlet Szeressen bV- 
renc folyó év szeptember 18-aig csendőr 
volt. mikor közbejöit betegsége folytán a 
szolgálatból elbocsajtották végkielégítéssel

a kígyóknak királyaik vannak. Ez Európában s 
hazánk népeinél is el van terjedve. Az irlisi oszt 
jákok szerint a kigyókirály két egybefonódott ki 
gyó; igen mérges, de hasznára válhatik az ein 
bernek, mert a vörös és sárga rezet aranynyá 
változtathatja.*

Nálunk, az árvamegyei nép azt véli, hogy 
szép aranyos taréjuk van a fejükön Л lelkéri 
(Hontm.) nép arany koronát képzel a fején A gö
cseji néphit szerint a kígyók királya rendesen jó
val nagyobb a többinél s föltétlenül uralkodik a 
többi kígyókon, ó  őrzi a kincseket, merről nem 
lehet elhajtani; 6 hívja össze a kígyókat időnkint 
gyűlésre és kóluvásra. A leikéi i nép abban a hit 
ben van, hogy egy füttyentésre ezreivel tódulnak 
hozzá a kigyók, hogy megmentsék, ha bajba van. 
Különböző változatokban képzeli a nép. (iöcsej- 
ben például azt állítják, hogy teste szürke, fején 
»hódja« (holdja) vagyis fehérsége van. Füle olyan, 
mint a bádogjánál fej. Taréja fehér. Mások szerint 
piros fehér taréja van. Teste, ha kincset őriz, mé
lyen a földben van. A galíciai lengyelek szerint a 
kigyók királyának 7 arany feje van

A ki egy ilyen kigyókirályt elfog, a kincs
szerzés különféle módjaihoz jut, sőt még termé
szetfölötti tulajdonságokat is nyer. A csehországi 
nép vélekedése szerint a kigyókirály a koronáját 
csak Péter-Pál napján teszi le. A hol e napon a 
kigyókirály fürdik, egy fehér kendőt kell leteriteni, 
a melyre az aztán koronáját ráteszi. A ki ily ko
ronát talál, vagy maga, vagy utóda lesz király.

• Munkácsi B.. Az irtisi kozákok néprajza.

Háborúban győzedelmel is hoz (Wutlkc Der 
deutsche Volksa berglau I >e 57 p.

Az árvainegyei, Lengyelországból ide szár
mazott lakosok szerint, a ki a kigyókirály fejét 
levágja, megfőzi és a levesből bevesz egy kauál- 
nyit s asztalának lábait átköti a kocsinál használt 
kötéllel, azután az asztalt felborítja, akkor az 
asztallábak között levő hely pénzzel telik meg; 
ha pedig a levágott fejet kilenc évig magánál 
hoidja, akkor a föld minden titka láthatóvá lesz 
előtte s ig) minden kincse fölött rendelkezhetik; 
még a puskagolyó sem fog rajta. Lehetséges az 
is, hogy mielőtt fejét levágná, három hónapig élve 
hordja magánál s akkor a három hónap után 
nemcsak azt nyeri el, hogy ő mindent láthat, de 
azt is, hogy bármikor lúthatatlaná teheti magát.*

A kigyókirály leje ugyancsak az árvumegyei 
leiigyelajku lakosság szerint, levágalás után is tud 
fütty enteni, de akkor már csak parancsszóra. Ér
dekes elbeszélést közöl az előbb elősorolt hiedel
mek megvilágítására Marmula János. Egy erős rab- 
esicei béreslegény, midőn szántás közben ott hagyta 
lovait, hogy a közeli forráshoz menjen vizet inni, 
elfogta az ott sütkérező kigyókirályt, fejét levágta 
és lovaihoz menekült. A kigyókirály első füttyen
tésére tengernyi kigyő vette üldözői é a király
gyilkos bérest, de az, felkapván egyik lovára, el
menekült s ott hagyta ekéjét, eledeléi s másik 
lovát. Csupán szűre és az uj ekekerék volt vele 
A kígyók azt hitték, hogy a ló taposott királyuk

* Arv.nm'gye lengyHajku lakosainak népr leírása 
(Etu. XI 10. 467 468 I.) Marmula János yTomctáuyi).

fejére, azért azt, valamint a luel'elle levő ekét 
teljesen agy on rágták, időt engedvén a béresnek a 
menekülésre. A béres az erdőbe futtatott. A ki 
gyók még sokáig szimatolták királyuk gyilkosát, 
de mivel nem találták meg oszladozni kezdtek \ 
béres ezalatt nézegette a szép (!) jószágot és eg\ - 
szer csak ráparancsolt, hogy fiittyentsen egyel. A 
parancsszóra elhangzott a fütty és még nagyobb 
csoportokban rohantak a kigyók. A béres ern* 
hirtelen leugrott lováról és az eke kerékkel egy 
fára mászott fel. A kerék majdnem végveszede 
lembe döntötte. A kígyók ugyanis a másik lovát 
is megették. Ekkor a kerék megcsúszott az ágról 
s a zörrenés oda terelte a kigyók figyelmét Ezek 
azután a fát egészen levágták я a tövéről is le- 
döntütték. A béresnek csak az volt a szerencséje, 
hogy a fa esése közben egy másiknak az ágába 
kapaszkodott, az eke kerekéi pedig leejtette A 
kigyök a kereket hitték királyuk gyilkosának és 
annak összerágásu után szétoszlottak A béres 
pedig hazament, a kigyókirály fejét megfőzte, a 
levesből egy kanálnyival elfogyasztott s lett belőle 
oly gazdag ember, hihez fogható egész vidéken 
nem volt De ez nem is csoda, mert igen nagy 
volt az asztal, melyet annak idején felforditott 

A kigyókirály tojásait nem szabad elszedni, 
mert különben a kigyókirály az illető házát fel 
gyújtja.

Gönczi Ferenc.

[KolytftlANa következik, I
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Jóravaló, tisztességes ember volt, ki szolgá
latát a csendőrségnél mindig híven és lel
kiismeretesen teljesítette s épen azért na
gyon is bántotta a szolgálatból történt el- 
bocsájtatása. Mesterségére nézve mészáros 
volt s igy mikor civillé lett, ismét a mester
ségéhez fordult, de rendes alkalmazást nem 
kapott, csak ideiglenest. Ez is bántotta. No 
meg egy kissé szerelmes is volt s e hármas 
ok arra késztette, hogy búbánalát borba 
tojlsa. Múlt szombaton, 9-én este is együtt 
borozgatott néhányad magával és ideáljával 
a Hencsey-féle vendéglőben éjjeli 11 óráig, 
mikor minden szónélkül kiment a korcsma 
szobából az udvarra Társai semmi rosszat 
sem gyanítottak és csak akkor ijedtek meg, 
mikor az udvarról három lövést hallottak. 
Kifutottak és az udvaron elterülve találták 
Szerezsán Ferencet. Egy golyót küldött a 
bal mellébe, mely keresztül túrta a tüdőt 
és a lapocka al itt akadt meg. A gyorsan 
hívott orvos bekötözb a súlyosan sebesül
tet és a szegényházba szállították A golyót 
kivenni nem lehetett, a sebesült azonban né
hány nap alatt már annyira javult, hogy fel 
kelt és az utcán sétálgatott. Csak arról pa
naszkodik, hogy nagyon nehezen lélegzik és 
fáj a tüdeje, mikor lélegzik.

—  ttlla tfo rg a lm i k o r lá to zá s o k . A Varazs- 
don folyó hó 21-én tartandó országos vá
sárra lovakat felhajtani tilos. — A lulen- 
bergi Maurics-Lugosofsen községből az ott 
uralgó takonykór miatt Magyarország terü
letére a lovak behozatala tilos.

—  A C s á k to rn y á i k ir . já rá s b író s á g  ügy 
b e o s ztá s a  a z  1906 ik é vre  január l-töl de 
czember 31-ig. 1. Simon Lajos kir járásbiró 
tárgyalja: 1. Azokat a sommás pereket, me
lyekben az alperesek nevei A— L betűkkel 
kezdődnek. 2. A fizetési meghagyási ügye
ket. 3. Egyezségi ügyeket. 4. Anyakönyvi 
ügyeket. 5. Elnöki ügyeket. Jegyzőkönyvbe 
veszi az egyezségi és fizetési meghagyási 
ügyekben beterjesztett kérelmeket. II Berlin 
Ágoston kir. albiró tárgyalja: 1. Azokat a 
sommás pereket, melyekben az alperesek 
nevei M—Zs. betűkkel kezdődnek. 2. Végre
hajtási ügyeket. 3. A polgári ügyekben ér
kező megkereséseket. Jegyzőkönyvbe veszi a 
szóbeli kereseteket, a polgári ügyekben elő
terjesztett kérelmeket és nyilatkozatokat III 
Fehér József kir albiró tárgyalja: 1 A vét- 
ségi és kihágási ügyeket. 2. Vizsgálati ügye
ket. 3. A büntető ügyekre vonatkozó meg
kereséseket. 4. Büntető vegyes ügyeket. 5. 
Örökösödési ügyeket. Ellátja a vizsgálóbírói 
teendőket IV. dr. Bakos Géza kir. albiró tár
gyalja: 1. A telekkönyvi ügyeket. 2. A pol
gári vegyes ügyeket. — A szóbeli keresetek, 
kérelmek és nyilatkozatok, valamint a bün
tető ügyekre vonatkozó szóbeli feljelentések 
minden szerdán d. e. 8 — 12 és d. u. 2— 5 
órák alatt vétetnek fel; ha ezen nap ünnepre 
esik: a panaszok és nyilatkozatok d e. 8 — 11 
órák alatt vétetnek fel. A telek ezen időben 
ügyük tárgyalása végett idézés nélkül is meg
jelenhetnek

—  Perlakon »A szegénytanulókat se- 
gélyző-egyesületc javára »Újévi üdvözletek« 
megváltása címén a következők adakoztak: 
l)r. Tamás János 5 K.; Urachanovszky Gé
za, Dr. Kemény Fülöp, Svastics Ödön, l)r 
Reményi Zoltán 2—2 К : Poszávecz György, 
Özv. Bánelly Vilmosne, Hirschl, N. N, Lan
ge Kelemen, Varga Jakab, Sostarics Pál, 
Hermán János, Sümegh Gusztáv, Matters- 
dorfer Vilmos, Dr Sántha Gyula, Szabó 
Győző, Horváth Pál, Rólh Ernő Budapest, 
Hirschsohn Viktor, Panácz János, Zala Jó
zsef, Tóth Sándor, Molnár Béla 1 — 1 K ;

Hirschsohn M. Heimer L., Kramarits Viktor, 
Lukácsics Miksa, Ripszán E, Glavina "And
rás 50—50 fill; Belányi Mihály 20 fill. — 
Szívességükért az egyesület nevében is há
lás köszönetét mond — Molnár Béla a ron
gyos egyesület gazdája

Az anyák büszkesége a szép és egész
séges gyermek, hogy elérhető legyen, igy ék a gyer
mek a hidegebb évszakban állandóan Zoltán-féle 
csukamájolajat. Tápereje nagy, szaga, ize nincs 
és könnyen emészthető. ÍJ végje 2 kor. a készítő 
Zoltán B. gyógyszertárában Budapest és hapható 
a helybeli gyógyszertárakban is.

—  Zsebelés Mursics Imre és Novák 
György gyümölcsfalvi lakosok Radek András 
ugyanollani lakos korcsmájában ivogattak 
egyik nap, mikor Novák György egy észre
vétlen pillanatban szép óvatosan Mursicsnak 
a zsebéből kivette a pénzestárcái. A tárcá
ban 20 korona volt, miért is Mursics tár
cája eltűnését bejelentette a portyázó csen
dőröknek, kik azt csakhamar fel is találták, 
de már csak a 20 koronás nélkül, mert a 
tolvaj a pénzen zsebórái vásárolt magának.

Lopás. Vibovics József drávuinagya- 
ródi lakostól a záratlan istállóból folyó hó 
6-ára virradóra ismeretlen tolvaj egy ti éves 
zsemleszínű fejős tehenet elhajtott. A tolvaj- 
lást csak reggel vették észre s a tolvaj ki
létét a mai napig sem sikerűit megállapíta
ni. Mindössze annyit tudott a csendőrség 
kikutatni, hogy a tolvaj a tehenet a varasdi 
drávai vashídon keresztül Horvátországba 
hajtotta.

A karácsonyi és újévi rendkívülipos- 
taforgalonira való tekintett«*! a postái igénybe 
vevő közönséget a következőkre figyelmezteti a 
postaigazgatóság:

Minden egyes küldemény a tartalomnak meg
felelően, de minden esetre jó anyaggal és lartóan 
csomagolandó.

Élelmiszerek, játékok, gyümölcs, szövet, ka
lap. ruha, fehérnemű külön-külön burkolandó. 
Ezüst és aranynemüéket, 'továbbá pénzt a fennebb 
felsorolt tárgyakkal együvé csomagolni nem taná
csos, mert esetleges kártérítésnél figyelembe nem 
vétetnek. — A csomagoknak általában úgy kell 
göngyölve lenni, hogy egyrészt a göngyö'és (bur
kolat) a küldemény tartalmát külső befolyás ellen 
megvédje, másrészt, hogy a tartalom inas külde
ményeken szállítás közben kárt ne tehessen.

Jelentékenyebb értékű tárgyak kivált ha 
nedvesség, dörzsölés, nyomás, vagy ütés által 
könnyen megsérülhetnek pl. csipkék, selyeinkidinék 
stb. és oly küldemények, melxek nagyobb távol
ságra és kivált tengelyen szállíttatnak, értékük 
terjedelmük és súlyúkhoz képeit megfelelő inódon 
közönséges, vagy fonákjával kif»*lé fordított viaszos 
vászonba, bőrbe, szükség esetén vászonnal körül
burkolt dobozba teendők és jól körülkötözendők, 
vagy jó szerkezetű erős faládába csomagolandók.

Csekélyebb értékű tárgyak cső (tagolásához, 
ha azok nedvesség, dörzsölés, nyomás, vagy ütés 
által egy könnyen nem sérülhetnek meg — elég
séges, ha jó minőségű és többrétű csomagoló pa
pirha burkoltainak és egy darabból álló erős zsi
neggel többszörösen körülköttetnek.

Csomag lás nélkül, csak bezárt utazótáskák, 
bőröndök, jól abroncsolt hordók erős beszegezett 
ládák, továbbá már nem vérző egy-egy darab vad 
adható föl. — Több drb. vad pl. nyúl, fácán, fo
goly stb. csakis csomagolva adható postára.

A címzés a szállítólevél adataival egybe
hangzóan tisztán olvashatóan és tűzet«*sen magára 
a csomag göngyöletére irassék, hogy a címzett 
főleg, ha a küldemény nagyobb városba szól. az 
könnyen és késedelem nélkül feltalálható legyen. 
— Kődolog, hogy a cím oly szabatosan tisztán és 
olvashatóan legyen magán a csomagon lehetőleg 
jó nagy betűkkel kiírva, hogy a címzett azonos
sága és tartózkodási helyére nézve minden kétsé
get kizárjon. — A Budapest és Bécs fő- és szék
városokba szóló élelmi szereket tartalmazó külde
mények fogyasztási adó alá esnek.

A torlódás lehető csökkentése céljából igen 
kívánatos, hogy a küldemények feladása a d. e. 
időben történjék, mely célból intézkedtem, hogy 
kerületem nagyobb hivatalainál f. év december 
20—24-ig bezárólag a küldemények a déli órák
ban is felvétessenek.

—  Bakák mint huszárok. A huszárez
redek legénységi létszámát a gyalogezredek 
legénységéből egészítik ki. A 48-ik gyalog
ezred Nagykanizsán állomásozó minden szá
zadából 7 —8 embert küldenek a 11-ik huszár
ezredhez. Deczember 28-án foglalják el uj 
ezredüket. Az öreg bakákból annyi embert 
bocsátanak haza, amennyi póttartalékos de
czember 27-ére bevonul,

— Tolvaj coelédleány. Gyumlics Jó
zsef Csáktornyái uhlánus őrmestertől Kolác 
Franciska csavargó cselédleány 34 korona 
érlékü különböző női ruhafélét ellopott.

—  A hatóságok és a csendörség A 
belügyminiszternek tudomására jutott, hogv 
a esendőről sökre mind nagyobb arányban 
érkeznek a közigazgatási és rendőri hatósá
goktól (elhívások, különösen pedig az elő
vezetések és cselédszökevény kisérések sza
porodnak napról-napra. E felhívások a cse
kély létszám mellett olyannyira igénybe ve
szik az őrsök cselekvőképességét, hogy ma 
már preventív szolgálat alig teljesittetik, mert 
:«z őrskerületnek havonta legfeljebb egyszer 
történő átportyázása ily szolgálatnak alig te
kinthető Ennek természetes következménye, 
hogy a közbiztonsági állapotok napról-napra 
hanyal latiak s a vagyon és ember elleni 
merényletek mind nagyobb számban fordul
nak elő. A belügyminiszter a helyzet javí
tása céljából körrendeletileg hívta H  most a 
törvényhatóságokat, hogy azonnal és legere- 
lyesebben intézkedjenek arra nézve, hogy a 
csekélyebb fontosságú szolgálattételre, vala
min! a cselédszökevények elővezetésére irá
nyuló felhívások lehetőségig korlátoltassaaak.

— Utievél-lapok Az útlevelek kiadásá
hoz szükséges ullevél-lapokat az elöljárósá
gok legtöbbször kiállították anélkül, hogy 
megvizsgállak volna, vajon a kivándorló nem 
lesz-e áldozata az alattomosan működő ügy
nököknek, a nőcsempészeknek; nem forog- 
nak-e fenn oly okok, amelyek miatt a jelent
kezőtől az útlevelet meg kellene tagadni stb. 
A kivándorlásra csábitók munkája ezáltal 
rendkívül meg volt könnyebbítve s az alis- 
páni hivatal nem ellenőrizhette eléggé a ki- 
vándorlási mozgalmat. Zalavármegye alis
pánja tehát rendeletet adott ki, amelyben az 
elöljáróságokat szigorú és pontos eljárásra 
utasítja s kötelességükké teszi, hogy minden 
egyes esetben vizsgálják meg: nem csábitta- 
tott-e a jelentkező kivándorló valamely kül
földi állam kormánya, gyarmatosító társulat
vagy magánszemély által? van-e elég pénze 
az útra? nem levelezett-e a jelentkező ki
vándorlókkal st». Az útlevél-lapok kiállítását 
tehát mindig szigorú vizsgálat előzi meg, 
amely sokszor kifogja deríteni a kivándor
lásra csábitó litkos kezeket

A Dr. Richter-féle Liniment. Caps, 
comp. (Horgony-Paln-Expeller) igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint .40 év óta mindig készletben van. Hátfájás 
csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél 
a Horgony-Linimenltel való bedörzsölések mindig 
fájdalomcsillapító hatást idéztek elő; sőt járvány 
kórnál, minő: a kolera és hányóhasfolyás, az al
testnek Horgony-Lini menttel való hedörzsőléae 
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő káziszer 
jó eredménynyel alkalmaztatott bedörzsölésképpen 
az influenza ellen is és üvegekben: á 80 fillér, 1 
kor. 4<i fillér és 2 korona a legtöbb gyógyszertár
ban kapható; de bevásárlás alkalmával tessék ha
tározottan: Richter féle Horgony-Liniment (Hor
gony -Kain-Kxpellert) kérni, valamint a »Horgony* 
védjegyre és a Richter cégjegyzésre figyelni és 
csak eredeti üveget elfogadni.

Kp lelő* asprkeaztó:
H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó óe laptulaidonoa:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
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Sve pofii Ijke se tióué zadriaja  
«lovinah, naj se pofiiljaju na 
íme, Hargitai ioiefa urednika 

Csáktornya,

Iz d a te ljs tv o ;

knjifiara F is c h e i F ilip o v a ,  
kam se predplate i obzuune 

pofiljaju.

MEDJIMURJE
horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druitveni, znastveni i povuőljivi list za púk 

Izlazi svaki tjeden  je d e n k ra t i to : vu svaku nedelju.

Predplatna cena je

Na celo leto . . . ь kor
Na pol leta . . . 4 kor
Na óét vert leta . . t> kot

Pojedini broji kofitaju 20 ti

Obznane se poleg pogodfo* 
i fal raőunaju

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

Ziraske miseli.
Za malo vreme budu sa snegom pok- 

riti bregi, vu meglastim mrzlim zraku léte
ié  divje race ka2eju, da je blizu zima. Gaz
da po dugim poslu more na poóiuek se 
spraviti. Jesensko delo smo tak как smo 
dovráili. Vu sejanju i vu jesenskim obdela- 
nju zemlie nas je hudo vreme jako pripre- 
óila, pa i vu vnogili mestah je to delo óis- 
ta prestalo. Setve zbog vnogo deádja su 2u- 
te postale, pák gazda bez svakog ufanja 
stoji i gledi svoju zemlju. Ali zato inu zdvoj- 
na duáa ne poőne kleti i ápotati, nego vru- 
óu molitvu poále vu visina, i prosi svemo- 
guóega, da naj vu buduóem odvrne od nje- 
ga svaku kaátigu i nevolju. Fák uiti nije 
sve zgubljeno, jer gazdi na protuletje mu- 
reju nadomestití sa dvostrukom inarljivost- 
jom ono delo kaj su sada pák onu selvu 
koja se nije ziála ili je hudo ziála sa pro- 
tuletnom setvom nadomestiti. Ako unlostív- 
ni Bog posluhne proSnju marljivoga gazde i 
dobro protuletje da, ond^ je ne zgubljeno 
sve, kaj huda jesen zainudi, to dobra |esen 
nadomesti.

Ne imamo dakle zrok zakaj bi vu 
zdvojnost opali. Uober je Bog, bude pomo- 
gel i pravoga marljivoga gazdu.

Kraj je veó delu, denes zutra bude ve- 
ter veó snegom fudal i cincalice budu po 
oblokih Kaj dela vu takvim vremenu пай 
púk. Sa óim se boravi vu dugóasnih zims- 
skih dnevih. Lepő se porme kraj peói, как

marmota, koja celu zimu spi. PuSi i spo- 
inina se. Kaj néma vu zimi delo gazda ? 
Cez mesece je na lenjarenje odsudjeni ? Oh 
как nebi imel, samo pri nas je to tak. Sa
mo pri nas se lenjari najvekSi del Ijeta sa 
praznim govorom i nikakvim delom. Hej, a 
как bi mogel i пай púk zimsko vreme ta- 
kaj na hasén obrnuti.

Zakaj ima vrbja áibje, inoóvara rogoza 
ako ne zato, da se íz toga pr lióno domaóe 
rukotvorstvo stvori? Zakaj raste drévo vu 
áumi, ako ne zato, da se more obdelati. S 
óim je extra covek óeh ili moravske zemlje 

'Slovak, koji óez zimu delaju kajkakove ig- 
raóe 1 óiókarije pák íz toga vnogi penez do- 
biju i mi njim lakai íz naSega orsaga svako 
Ijeto vise milliunov platirno za óiókarije. Как 
bi dobri bili ovi penezi za лайе ljudi, ako 
bi si nje zaslu2ili!

Ako je slabeSi plod, ako neda dosla 
zemlja dojde zimska nevolja, stradanje sa 
lem dojde zdvajanje i nezadovoljSóina sa 
svetom i 2ivotom. Vu zdojenju na jezere i 
jezere njih batmu zeme vu ruke i tu osta- 
vi|U staru gnjezdu, tu ostaviju onu zemlju, 
gde njim se zibka niliaia, gde njim njiho 
vi stari poóivaju vekiveóni poóinek. Ostaviju 
bélu hi2ióku 1 selo, razslavi|u se od svelih 
grudah otideju prek mórja vu drugi svet, 
gde misliju da je za istinu Lakov 2ivot, как 
se to vu pripovestih cila.

Ali su se vnogi vkanili vec, koji su 
veruvali ovim pnpovestjam i tu se ostavili 
rodno inesto tu su ostavili svoju mater, ali 
njih je vnogo doSlo veó nazad sa plaóm i

mi oói, beL2m i cusravi. Ali su si vnogi 
pokleknuli veó na rodnu zemlju, koji su ne- 
verno tu ostavili i sa suzimi su polevali 
grudje, kője nas hrani i pokriva i ono gru- 
dje kője su tak lehko ostavili Pák ta do
bra mali sa radostjom primi nazaj sa ve- 
seljem je obine, jer su njoj deca, povruje- 
na deca.

Ako bi se naá púk poóel domaóiin ru- 
kotvorstvom baviti, ako bi duge zimske ve- 
óere, sa hasnovitiin delom sprovadjali. si- 
gurno bi menje bilo nezadovoljnih i nebi' 
njih tuliko iSlo vu tudji svet. Delo je ono 
vraótvo, kője odtera nezadovoljéómu od g.iz- 
de, odtira mu one misli, kojega na izseljitbu 
pelaju. Domaóe rukotvorstvo i vu zimi slu2- 
bu daje marljivoj ruki, i vkrej mu zeme 
bogeóku palicu. Jeden glasovili kralj je re
kel, da bi onda bil sreóen, ako bi znal da 
svakomu podlo2niku se svaku nedelju ко
кой kuha vu loncu.» Воплей ova кокой In 
siguruo lám mogla biti na stolu nadega pu- 
ka, ako bi prerazmel, как veliki blagoslov 
ima domaóe rukotvorstvo. Zakaj je tak dívji 
do toga, zakaj gladen óeka protuletje, mj 
tak óeka protuletje, da bude mogel reói da 
je inti zima ne otiSla zabadav i evő je i- 
mala svoj blagoslov.

To prireóje, da je svaki svojoj sreói 
kovaó, nigdi nedojde tuliko na istmu, как 
pri delavcu óoveku Delo plemenitefiim dene 
óovekaj mir da srdcu i du$i. I greSi proli 
sebi on, koj si toga mira neóe priskrbeti 
kada do samo od njega stoji. NaSemu pukli 
nije lo falinga da nebi hotel deiati, nego,

Z А В A V A.

.lednaki spadaju skup.
Obitelj Stupf je bila bogata, pák su se 

za nju i aristokrati borili tak, da je veó 
stariji sin imái grofícu za 2enu, a mladji je 
pák veó bil na istom putu

On je sedel u sobi svoje miloslive gos- 
pe Sogorice grofice, pák jer mu je u sobi 
bilo sve poznato, zabavljal se je sna2enjem 
noktah na svoj»h ízbilja liepih rukati Nje- 
gove liepe biele ruke su bile njegova gizda 
Sóim drugim se niti nije mogel ponositi, jer 
svoj imetak je ima! od matere, svoje modre 
oói od otca a svoju ograuióenu pamel od- 
obodvih Anda na kaj bi mogel bil gizdav 
biti ?

1 anda je tu sedel zadubljeni u svoje 
liepe ruke i nokte, te je trpljivo óekal, dók 
bude njegovoj milostivoj gospoji grófin йо- 
gorici volja ga prijeti u audienciju.

Njezina íelja je bila — a fcelja rodje- 
ne grofice je bila u obitelji Stupf uviek za- 
povied — anda njezina Zelja je bila, da 
ojezin bogati dogor jednu njezinu prijalelji-

n i, rodjena baronessu zeme za íenu, ta 
baronessa pák je bila mlada, gi2dava, du- 
hovita 1 suha как Irlica a drugo nikaj U 
to anda ga je ime pozvala к sebi, da se 
glede zarukab i samoga vienóanja dogovore.

On je anda u sobi óekajuói sedel, te 
j * pregledaval prsta prstenjaka i nalikal na 
njega zlalni prsten. vrtel ga na prstu za da 
vidi, как mu bude zaruóni prsten stal. Sa
mo to je pri toj cieloj stvan bilo zlo, da 
0 1 1  tum fcenilvum neóe postali barmion», veó 
barunica jednostavnorn Stupfovkom, a to 
рак, da bude on mogel reói: »rnoja йена, 
barunica», óinilo mu se je dvojbene vried- 
nosti. A suba je bila! — Je suha i pre- 
suha! —

Suli biti je nobel, lak se je u sebi ba- 
trivel, ali kad je onda poglednu! tanke no- 
ge polag sebe stojeóeg stoleka, samo ga je 
nekaj za srdee zgrabilo i steplo, как da 
ima zimlicu.

Na jedan kral óuje u bliZnjoj sobi go- 
vorili Oátri glas svoje ftogorice je odrnah 
prepoznal, koja je Ьай rekla: »Antun óeod- 
rnah ovde biti. On Ьай nije lak dubovil, как 
ti, ali inaóe liepi mu2, ja sam uvierena, da 
óe ti se dopasti.»

»Antun — slraáno prosto ime!* 
véli drugi glas. — »Pravo ime lu*.insko 
Jeli ne Lucy?»

»Ti ga onda moreá Toni ili Anlome 
zvati. — Odgovori Sogoríca.

*N0 , nego как рак drugac»! — zamr- 
mlja u sobi óekajuói — »Anda se о mein 
spominuju, a Georgetta, moja buduóa, vec 
sada na meni falinge nahadja Isto ime joi 
je preprosto?»

»A jeli bude njemu to pravo?* — za- 
pita Georgetta. i sad se zaóuju svilne s knje 
Svasteti I как se je Antunu priőinilo, 
kosli ru2ili.

»Ein to se nepila» — odgovori grofica 
Lucyka »zar ja pitam mojega mu2a kajv) 

Ah, ta familija Stupf su inaóe posve ti
ni ljudi, ali tak . . . .  No ja ti neóu apeli- 
ta kvariti ; i " . . »

»Ah ein i sama znaá — bedastoóa 
nije najveóa falinoga pri mu2ih* — veó 
smijuó baronessa Georgetta i smijuó olidu 
obodve iz sobe u drugu.

Lice gospona Antuna je sada postal«» 
neSlo dűlje. On jiogleda svoje liepe ruke i 
nokte, zavrli zaruónoga prstena na drugu 
stranu, a kaj si pri Ion» mislil, Bog bi znal



to da ne spazi jakost dela. Jer gde je za- 
dovoljen pojedini ólovek, tarn je zadovoljen 
ólovek, tarn je zadovoljen cell narod, gde 
pojedini Clovek proli more stati nevolji. tarn 
je zadovoljen celi narod.

Szenteh Dezső,
goupodariitveni pro fékor.

Buna vu Ruskoj.
Vu Ruskim orsagu sada tri vlade za- 

podevaju: ruski car, Witte gróf minister pred- 
sednik i kongres zemstva. Veó vu lem je 
velika zmeSarija. Kak novine piSeju Witte, 
koj po óovjeóem misli, je veó se dőli hotel 
odpovedati, ali car mu je srdito rekel da 
lak dugó mora ostati dók car hoóe.

Vu vnogih mestih su ruski muíi res- 
publiku ízkriknuli vun i uaprepozaju veó 
cara za vladara. Sve óinovnike su stirali i 
i druge su zebrali. Vu NemSku vnogo rusov 
skoói óez hatar, koji neimaju vu sigurnosti 
íivljenje vu Ruskoj.

Novoga zbirnoga zakona budu vu naj- 
blifceSim vremenu deli pred cara, da ga nek 
podpiáe.

Vu viSe varoSih su se soldati к revolu- 
ciji priklopili

Politiéki pregled.
Poieg naredbe vojnoga ministra decem- 

bra 27-ga moraju nutri iti rezervisti. Poziv 
se poljeg oglasov i po poSli pripeti. Minis
ter vejnih poslov sada opet vu novoj na- 
redbi to véli da one rezerviSte, koji po poS- 
ti doblene pozive nebi hoteli prijeti, bi je 
dezenterce morali gledati i sa njimi poieg 
soldaókih zakonov bi postupali.

Baron Fehérváry mmisterpredsednik je 
proSle dane vu Beóu bil i ovoga meseca 
18-ga veóer je nazad doSel vu BudapeStu. 
Fehérváry je joS iz Beóa po telegralu skup 
zezval ministre, ali jer su ovi veó kesno 
dobili telegramé, je skupSlina ministrov na 
i4~ga ostala.

Odbor lévih strankuh bude ovoga me
seca 17-ga spraviSóe drial.

Ovoga meseca 19-ga bude se odrplo 
opet orsaóko spraviSóe

Medjutim se otvore vrata njegove sobe 
i uuter stupi mlada dievojka od kakovih 
devetnajst godinah, liepa, tanka i ne presu- 
ha uiti predebela, veó baS liepo zrasóenog 
tiela. Svoje crne oói je znatiZeljno uprla u 
gospona Antuna, как da joj je póznál. Ve
lika ciela ákalula, koju je sobom nosila, da
la je odmah nasluőivati, da to mora »mar- 
hande des modes» biti. koja je valjda ka- 
kov Skrljak ili slióno grofici donesla. Antun 
se medjutim ipak uljudno iz svog sedala 
digne i ju uljudno pozdravi

»Jessas, gospodin Stupf» — krikne die
vojka kakti u veselju te se u licu poiari.

»Zar me poznate?» — zapita gospon 
Stupf.

»Kako nebi» — odgovori ona »Vi 
ste gospodine onda, kad je moj brat u Freu- 
denauu u vodu opal, bili tako ljubezan . »

»Izbilja!» — odgovori gospon Stupi — 
»je fciv ostal?»

»No i ja mislini, taj nevaljanac. Strela 
neóe u koprivu» — odgovori ona smeiuó.

»No, onda smo se mi dva nekaj stra- 
ha uäili, jeli?» — véli gospon Stupf.

Ja vám se moram joS jedan kral liepo 
zahvaliti.» — véli gospodióna te mu pru2i

Izloába domaéeg rukotvorstva.
Domaóeg rukotvorstva vodslvo iz Tur- 

csiscse bude od ovoga meseca 17-ga zak- 
Ijuóno do 28-ga sa bofciónim sejmom sklo- 
pljenu izlo£bu nared lo. Рокайе one stvori 
domaóc meStrije, —i rogoznu — Sibnatu i 
slamnalu robu — za kője smo mi do sada 
veó vise milliunov korun dali vun stranjs- 
kim orsagom. PokaZe da je po ministru po- 
Ijodelskih poslov posejano seme domaóe 
meStrije, tu vu Medjimurju ne opalo vu ne- 
plodnu zemlju i po vremenu se more veli- 
kim drevom razviti, te blagoslov donesti na 
siromaSki medjimurski púk.

Óva izloZba se bude od ovoga meseca
17-ga do 28-ga svaki den mogla poglednuti 
od 8— do 4 vure po dann vu Zrínyi oSta- 
riji vu Csáktornya.

Kada ovaj glas damu poStuvanomii ob- 
óinstvu sa jednim je i na to prosímo, uaj 
ovu izloZbu óim vu vekSirn broju pogled- 
neju i naj kupiju nekaj er i sa tem pod- 
pomoreju plemenitog cilja.

Kaj je novoga!

Sa m ou bojn I vlceeápereá.

Íz Letine piSeju, da decembra 9. vnoói 
LaSkovió Ferenc letinski viceeSpereSt i ple- 
banuS vu dvoru bivajuói zdenec je skoóil, 
odkud vre saino mrtvoga su mogli van po- 
tegnuti. Orugi opet javiju, da nesreóen ólo
vek je po nesreói opal v zdenec.

Sa m o u b o jn i xaljuhljt'niki.

Iz Debrecina telegrafiraju. Debrecinski 
od 89 peSiókoga regimenla trombitása hiZu 
Seres Marton tirer je. nuter dozval Mocsári 
Vilma zvanu 28 IjetoSnu svoju dragu, na 
koju je dvakrat iz revolverom strelil i vmo- 
ril nju je, zatim pako sam na sebe sproZi 
oruZje. Kad su se njegovi pajdasi poZu ili 
vu hiZu, joS je Zivel, nego za par vur pos- 
Ije, je i on takaj vumerl. Odmah odredjena 
iztraga je za sobutn iz ostavlenih listov sas- 
nala, da iz skupnun porazumlenium zebrali 
si jesu smrt, kajti insu mogli jeden drugoga 
postati.

N ea reéen  dobijaik,

Benkó Sándor nagyvaradiiskomu detióu 
vu njegovem Zivlenju je samo jedenkrat bi- 
la sreóa vu Saki i onda je van opala. Loza 
si je bil kupil, kojega za tim kesnije kad 
je vsili bil za peneze je za loZil Sey JanoS 
zvanomu svojemu poznancu. Veó se Cisto s 
pozabil iz svojega loza, koj je med tim vre- 
menom 20 jezer korun gvinul. Onda se pre- 
senelil sreóni dobitnik i beZi, da poidóe svo
jega poznanca. Sey JanoS medjutim, kojega 
su takaj boleli zubi na 20 jezer korun, tak 
je bil rekel, da je on kupil loza i po tak- 
vim dobitek je njegov. Kad je pako pravdu 
podigel zbog loza, Sey je iznikul iz Nagyva- 
radina i pobegel je Rumaniju iz 20 jezer 
korunami.

Mtrvoloénl p a tá ik .

íz Kecskeméta piSeju: Vu minuöem 
tjednu veóer Nyir pustare к jednoj hiíi je 
jeden nepoznani ólovek doSel nuter za sta- 
na prosit. Racz Pál 18 IjetoSni deóko i nje- 
gova tnajka su dopustili, da pri njih naj 
spuni svoju noó, Vnoói nepoznani je Racz 
Pavla к njegovi posteli iSel i Znjegove tor
be je revolvera van potegnul i »peneze ali 
Vivienje» reómi, je na Racz Pavla sproíil. 
Napadnika vu kmióni hi^i su ni mogli pri
jeti I napadnik je opet strelil na Racz Pav
la kojega na Sinjaku je jako oranil, onda 
pák je odbeíal. Redarstvo je öve dneve po 
imenu Magó Szabó Pavla prijelo. koj vre 
pred tim toga, zbog kradljivosti deset Ijet 
sedel je vu reStu

P o p la  va.

Iz Kszéka telegrafiraju: íz okolice oso- 
bito íz Vukovara 2 u pan je i Broda od pop- 
lave glasi dohadjaju. Öve dneve vnoói pos- 
lali su van dve kompanije soldatov vu Vu- 
kovar i vu 2upanje.

K rv o lo v u l pajdaá.

íz Debrecina telegrafiraju, Horváth Mi
hály 20 IjetoSni óiámarski detió iz viSeSe- 
mi svojemi pajdaSi se za bavljal i na vu- 
lici se posvadil Nagy Sándor svojim pajda- 
Som Horváth revolvera vzeme naprvo i svo
jega pajdaSa vu prsa streli, koj je  vu prsa, 
pogodjeni bil i vumerl je. Naravski, Horva- 
tha su takaj prijeli.

svoju ruóicu. — »Kad sfe nas obojicu u 
svojoj koóiji domov dopeljali, veó sam si 
onda preduzela Varn se joS osobno zahva
liti, ali vas nikada nisam mogla najti. 1 na- 
Sa mali vám se liepo zahvaljuje.»

On joj stisne njezinu main ruóicu te 
se pri tóm zmisli na duge как pavuk prste 
svoje buduóe zaruónice baronese Georgette, 
suhe milostive. »Liepu ruóicu imate» — véli 
— »skoro ju óoviek nebi iz svojih ruk spus- 
til.»

Ona mu se njeÉno nasmije na lo ula- 
givanja te mu jedno vrieme pusli svoju ru
óicu u njegovoj ruki.

II to sobarica otvori vrata susedne so
be: »Molim gospodióna, izvolite, gospodja 
grofica veó óeka!»

Dievojka oduzme mu ruóicu, vzeme 
Skatulju i otide sa sa sobaricom u pokraj- 
nu sobu.

»Kaj to bt imái biti Skrljak po modi?» 
zaóuje se za óas iz sobe grofióin glas.» Tko 
je toga neukusnoga pokrivalca delal?»

»Ja, milostiva gospa grofica» — odgo
vori dievojka.

»Так?» véli grofica — »onda vám пе
ка povrate novce, kője ste za nauk potro-

Sili. Ovu jopóevu kapu ja nemetnem na 
svo|u glavu. Em bi se ljudi na ulici za me
nőm zgledavali!»

»Taj Skrljak nebi nili za jednu kuha- 
ricu bil » — Cuje se glas baronesse Geor
gette.

»Ja vas gospodja grofica uvieravam, da 
je to naS najnoviji pariaki modell» — fali 
gospodióna.

»To je istina, s malemi ljudi óoviek 
nikada nesme poóeti * — óuje gospon Stupf 
svoju buduóu reói. — »Oni nemaju niti 
»chik» niti »eleganciju,» pák onda niti ne
maju sredstva za najnovije modelte si na- 
baviti, — to kosta novae a takovi siromaki 
toga neinaju. Evő vám nekoliko sekserah za 
vaS trud, ali toga Skrljaka mi neuzmemo!»

Sva poparena dojde »marchande des 
modes» opet u sobu, u kojoj je Antun joS 
sveudilj na audienciju óekal. Cinilo se je, 
da joj je piaó na misli.

Antun has nije bil nikakov »lumen, » 
ali je imái dobro srdee »Meni se vidi Mi- 
cika, da sie fcalostna?» — zapita ju.

»No je,» — odgovori ona — »Kad se 
óoviek veó unapred veseli, da óe dobiti nobl



K rvoloőn oai vu H a ll.

Strahovita krvoloCnost se pripetila öve 
dneve vu Felsőlövő. Ertler József felsőőrij- 
skoga deCka, koj je vu Lövőju posla imái, 
jeden njegov póznanec, Horváth JóZef ga 
vu Stalu uvabil, gde Ertlera dva njegovi ne- 
prijatelji, Flek Janód i Reichel Joíef iz ba- 
tinarni oboruíeni Cekali jesu. Как berd Ert
ler je vu Stalu stupil, tri ovi deCki su ga 
napali i hititi poCeli. Takve teZke rane su na- 
njem naCmili, da nesreCen deCko, poslu na- 
padnosti za dve vure je vumerl. Zandarstvo 
je krvoloCnike prijelo i predalo felsőőrijsko- 
mu kotarskomu sudu.

N apadnoat na oraaéklm  p u t и

Berlovan Aleksa lippaiskoga poljode- 
levca öve dneve na lippaiskim orsaCkem 
putu napal je Demeter Florea hosszusóisko- 
ga gospodara i bez vsaké sumljivosti onud 
iduöega Berlova na iz sedmemi noZní pobod- 
ki ga je oranil. Berlovan skrvjum polejani 
srudil se skup i onud hodeCi poljodelavci 
odpeljali su ga na njegov stan, gde sada 
med Zivlenjem i med snrtjum lebdi Derne- 
tera je Zandarstvo prijelo. Pri ujegovim va 
luvanju se saznalo, da je napadnost zbog 
osvete na Cinil.

D ete al Je vm orlla.

Aurnoutovics Mehmeda J 7 Ijetodna nje- 
gova Tóth Appollonija vu Budapesti jedno 
zdravo dete je rodila. Bezdudna mali delela 
se hoteóa rediti, neduZno deteSCe je zadavi- 
la i vu jedno opravu zamotala gospodara 
vu njegovi kuhnji i na postelu je na mes- 
tila, ona pako se tuZila svojoj gospodarici 
da joj je zlo i otidla je zdoma. Pokehdob 
pako niti do poldneva ni se navrnula na- 
zad, sumljivoga pakleca je razmotala i vu 
njem na njeno najvekdu Cudo najdla je vu 
njem za dudenoga deteta mrtvo telő. Odinah 
su javili na redarstvo, da Cím pri je budu 
moguCi bez duáno mater к rukain dobiti.

Vei! k a  krad/Jlvoat na brxovnlm  
vlaku.

Velika kradljivost pripetila se öve dne

ve med BraSSó i med BudimpeSte na pro- 
metnirn brzovnim vlaku. Dveh iz tudje zem- 
Ije gospojah na njihov kvar pripetila se 
kradjivost, kője na veCer ob 11 vuri sele 
si jesu na brzovni vlak vu KoloZvaru. Dve 
gospoje vu prvoga razreda kupeju si jesu 
sele i pokehdob same dve bile su vu ku
peju pokrite su kolnoga lampaSa i svojega 
ruCnoga cekera ober glave obesile, zatim 
pako si dole legle jesu. Okolo Sajola jedna 
gospa se zbudila i jednoga mladoga Cloveka 
spazi vu kupeji. Jako se bila prestraSil od 
njega i drhtuCa pitala ga:

— Koga iSte ovde?
— Mlad Clovek je vu pomutnju doSel 

i to je odgovoril
— Od jestvione hiZu sam iskal i ne- 

nadno dospel sam simo:
— Po odgovoru nepoznani mlad Clo- 

vek je na hitroma otiSel.
Gospa je onda sumjiva postala i po- 

paSCila se svojega ruCnoga cekera pregle- 
dati iz kojega medjutim falilo je Sest jezer 
markih vrednoga drágulja. Dve öve gospoje 
su odmah poiskale vlaka njihove sluZbeni- 
ke, nego drzovil ga tolvaja vre nije bilo na 
vlaku za segurno, da je na Solnoku si do- 
I*' sei. Dve gospoje vu PeStu su ja vile pri- 
peóenje na redarstvu i samo od svoje rod- 
bine po telegramu iz doblenemi penezi mo- 
guCe su bile onda dalje putovati. lztragu 
budapedtansko redarstvo svrSava.

L ju d i É reéi boj.

Vezda kad je vre boju konec nastal, 
sada vsaka stranka valuje sluZbenom isti- 
nitostjom, da kuliko ljudi zgubila je vu vre- 
menu bitke. Japanci su veC rezglasili svo
jega zgubióka. Samo vu inrtvih dve sto o- 
senmajst jezer Cetiri sto dvadeset devet lju
di zgubilo je mikadóa kraljestvo, oranjenih 
I beteZnih pako broj njihov dvesto dvadeset 
jedna jezera, jedno sto i na trideset Sest 
znada. Ako jód sad к tomu dodamo rusov 
njihov zgubiCek koj jód dvakrat tuliko zna
da videti moremo, da bitka vse skup je lu- 
liko ijudi unidtila, kuliko Magyarskoga orsa- 
ga vu deseti stranki najvekdi varadov ljudi

naruCitelje, pák onda ovak jednostavno od- 
prave . . .

Как se onda nebi Coviek r&zZalostil? 
— SluZbenica ponizna gospodin Stupt!*

»Cekajte malo, ja idem s várni* — I 
on uzme dkrljak i batinu

>Vi idete?* — zapita ga ona zaCud-
jeno.

»Meni se veC neóe duZe Cekali. Ja Cu 
vas sprovesti do doma, ako dopustite*

»Ali — gospodin Stupt!* — opet ona.
*No kaj? Mozbit vám nije pravo ili 

vas je smenom sram po ulici iti ? — véli 
Antun. Síim otvori vrata sobe te ju pusti 
napred a on za njom mirno CudeCe se so- 
barice po átengah dole, na ulicu a onda na 
lievo kraj nje do njezinog átacuna. u kojem 
je mati njezina i zloőedli brat Francek sé 
déi, kojega je lani gospodin Stupt iz vode 
polegnul i u svojoj koőiji skupa sa sestrom 
írni Mieikom domov dopeljal.

Micika je bila lakó liepi i ljubezni stvór, 
da se je gospodin Stupf u átacunu na stol- 
ce sei i brblati poóel te se nije mogel za- 
dosta Snjom nabrbrati . . .

Kada je milostiva gospa grotica Sogori- 
ca vrata od sobe otvorila, za da zajedno sa 
Georgetlom njezinoga buduCega u audien-1

ciju prime, bila je karletka prazna plic je 
odletel. —

»Nikakovu finoCu nemaju ovi Stupti! 
- véli grotica — »evő sad ga néma ov

de. Nemoguíe! Mozbit mu je predugo tra- 
jalo.»

*Samo daj mira* — odgovori oholo 
Georgetta — *ja Cu si ga veC zmuátrati o- 
nak как treba!»

U tom Casu рак je bad Stupf stisnul 
laCicu Micikinu i rekel: »Znate kaj Micika, 
zakaj bi se vi dalje muCili sa dielanjem 
ákrljakah. Ja sam ravnió опак na pol zaru- 
Cen sa onom suhom baronessom, ali kaj 
morém od njezine plemendCine odgriznuti. 
Vi pak sie za zagriznuti. Kak bi bilo, da tu 
stvar jedno malo premislite, pak onda . . . 
no kaj velite. . . Bili hoteia mene uzeti?»

»Ali gospodin Stupf?!* — odgovori 
ona sva zarumenjena.

*Anda gotovo je! VeC vidim» — krik- 
ne on te ju kudne, kaj kad bi Georgetta 
bila videla, bila bi u omilavibu раса.

Za tri tjedna je bilo vienCanje gospo- 
dina Antuna Stupf sa »marchaude des mo
des* Mieikom.

E m . K o l Jaj .

stanuje. Ovo vezda samo po vőinjenirn mi 
ru govoriju, doklam celo dugovanje so opet 
snova ne poCne.

Vm oril Je avoju m ater.

Iz Nagykőrősa pideju: Szilagyi István 
nagykőrősiiski poljodelavec prinjem stanu- 
juCu svoju staru lastovitu mater, na dvoru 
bivajuCi zdenec je hitil, da po takvim ne- 
kakvu malu herbiju po njoj Cim prije do
bd bude. Fri Zandarstvu je javil da njego- 
va majka radi samoubojne na.aiie  je vu 
zdenec skoCila. Poslje sprevoda za kratko 
vreme, 2andarstvo je  dobilo jednoga bez- 
podpisanoga lista, poleg kojega temelju, po- 
Celi du onda zazvedavati. Po drianoj izlragi 
svedokov poleg njihovo valuvanje na njega 
gledeC je jako terdno, vu svojein redtu se 
je obesil. Samoubojslvo je lak vCinil, da si 
je iz rubaCe vuiinec na pravil i 2njim se 
obesil na obloCno ielezo.

D u р о д а  ilv le n ju  b u lg a r l .
Iz Sofi|e pideju. Nutradnih poslov mi- 

nisterium vu dtatistiki na glas daje, da vu 
Bulgariji, koji koma do 4 milliun stanovui- 
kov ima, tri sto trideset starcov 2ive, koji 
do 100 i 110 Ijel starosti imaju Zdravosti 
razreda poslov ministerium to posvedoCujt* 
da bulgarski starci svoje dugó Vivienje, zdra- 
vim svojem zubem i ceranim kotrigain i- 
maju zahvaliti.

ie n a k o  p rlm a m ljlv l a u s tr lja u s k l  
za siu p n lk .

Iz BeCa javiju: da Koldinger Janód la- 
brikant je za tuZil Berger Rudolf zastupni- 
ka zbog toga da mu je njegovu 2enu pri 
mamii. Koldingernica, koja vre od davna 
zaljubljeno póznanstvo irna sa Bergerom 
pred nekulikemi meseci pred tim toga osta- 
vila je svojega tuvaruda i s Berger >m je ,u  
tudju zernlju odputovala. Koldnerice majka 
se zbog toga na tuliko razZalostila, da je 
samoubojnicom postala.

D uäno spoxna nje.

Iz Nagyvarada pideju: Pri Gerő Armin 
nadkapitanu jedna pristojno opravljena sre- 
dnj<‘ dobi Zenska se na javila i prepoveda- 
la je, da se Duma Katarina zove i da je 
iz Bélenyeda dodla iz torn prodnjom da oju 
naj sadrZiju. Skrudnim srdeem je pripove- 
dala, da njenu dudu veliki-veliki grell ter- 
di. Njenu dragu majku pred Cetirinn Ijetmi 
prije toga otrovil je lastoviti njeni zet, koj 
je vu Bélenyudu gimnazialski profesor i da 
je ona to vidla. Cetiri Ijet sam tiho bila 
Nego vezda vre me dudno spoznanje nah» 
sili, da na svetlost donesem stradnu dkrov- 
nost. Zenskino govorenje i oponadanje je 
podjednom ne razumljivo nastajalo, na lu- 
liku, da po doktorskim previzitiranju, zavod 
norih su nju odpeljali.

P r e g a n ja n je  vu PragI.

Iz Praga telegrafiraju; da jedno stran 
varada po prüiki do destdeset nevaljanih 
ljudih ove dneve oplenuli su Zidovske dla- 
cune. Najprvlje su jednoga Dux zvanogaci- 
peljara dtacun porobili, zalun izjednoga op
ravu trZeCega dtacuna su opravu na vulicu 
zmetali, sko|im se onda delili jesu. Iz ne- 
nada ravno je onda onud bil idei varadki 
savetnik, kojega su za redara bili mislili 
poCeli su ga preganjati na tuliko da je pre- 
siljen bil vu jednu hiZu pobeCi. Kesnije je 
redarstvo oplenjenike pretiralo i nekoliko 
spolovilo.



A HUS DRÁGASÁGA

3546/tk. 1905

I. Árverési hirdetmény.
Tolnai gróf Festetics Jenő zalaujvári 

lakos végrehajt utónak Szlamek Mária Hor
váth Józsefné, Szlamek Teréz, Szlamek 
Jakab, Szlamek István és Szlamek Mihbly 
muraszilvágyi lakosok végrehajtást szenve
detlek elleni vhnjtási ügyben a kérelem kö
vetkézében a vhajtási árverés elrendeltet
vén, a Csáktornyái kir. jbiróság mint tк \ i ; 
hatóság közhírré teszi, hogy a hátralékos 27 
k. 42 f tőke ennek és pedig 16 k. után 189.5, lő 
k. u. ped. 1896 nov. 1 -töl járó 5% kam., U> f. 
per IS к 60 f. végrh. kérési és I í к 45 f jelen-' 
légi költség és a még felmerülendő költségeknek 
kielégítése végeit az t881 évi l , \  le. 141 a 
alapj. a 146 és 155 §§-ok értelmében a nagyka
nizsai kir. törv, a Csáktornyái kir. járá&b. terüle
tén levő Muraszilvágy község ha'árán fekvő a 
muraszilv. 1159 szljkvben 123 a brsz. 1302 Qöl 
leriiletü szántó za Oregoni és 454/a brsz. SIS [ ]öl 
tér rét pod kupini összesen 4120 Q öl ter. mg I 
424 k. továbbá a muraszilv. 360 sztjkvben 155 
brsz. alatt íogl. 4S5 f-]öl tér szántó za Bregom 
334 hrsz. a. fegl. 350 [ ]öl tér szántó in Ворог 
dapil !7S/a brsz. a. fogl. 1443[~Jftl tér. szántó d u -j 
ge Nyive, 375/1» brsz. 577 GJöl ter. rét Bartolics! 
összesen 2863 [Jöl területű ingatlan 368 k. becs- ( 
árban — azután a muraszilvágyi 361 szljkvben 
A I 202/b brsz. 653 G öl terül, szántó duga Nji 
ve és 243/1 brsz 1364 [~]öl terül szántó pod 
Hercse összesen 2017 f  ]öl tér ingatlan 299 kor 
becsárban, u. a. muraszilv. 362 sztjvb. A I 365/a 
brsz 143 Q öl tér. rét Boridics 96 k. és f  397 
brsz. 737 G öl tér. rét Boridics 17 k. becsárban 
u o. 364 sztjkvh A I 55/a brsz 602 G öl tér 
szántó karpeti, 123/b 661 [_]öl tér. szántó in Bre
gom, 243 b brsz. 685 Q öl ler. szántó pod Kerci 
és 434/b brsz. SIS fjö l r‘;i l‘0(* kupinyi ösz- 
szesen 2756 [~]öl ter. ing. 466 к. becsárban vé
gül a mnraszilvágyi 20 sztjvb. fölv legelő és rét 
illetményből Szlamek Istvánt illető Vu -ed ré
sze és Szlamek Mihályt illétő Vu ed része 3:> к 
becsárban az

Iüü5. en det íie f ó t i  napjának d. e. 9 órakor
Muraszilvágy községhiróházánál Sebestyén 
Lajos ügyvéd vagy helyettese közbenjötlevel 
megtartandó nyilvános árverésen eladalni log

Kikiáltási ár a lentebb kitelt becsár
Árverezni kívánók tartoznak a bocsát* 

tO°/e-ál készpénzben vagv óvadékképp pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
42 к 40 I., 36 к НО I 29 kor 99 I 9 к 
60 I 1 к 70 Г 46 к НО f 113 к К) I 
3 к 50 I

Vevő köteles a velelárl három egyenlő 
résziéiben még pedig az elsői az árverés

jogerőre emelkedésétől számított 30 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 45 nap alatt a har
madikat ugyanattól 60 nap alatt, minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá- 
mitandó 5%  kamattal együtt az árverési 
feltételekben meghatározóit helyen és módo
zatok szerint lefizetni 562

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Csáktornyán, 1905. évi oki hó 17

534 sz 1905
Arverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. tör
vényszék 1905. évi 3390/1* 905 sz végzése 
következtében Sebestyén Lap>s nagykanizsai 
ügyved által képviseli Mikácz Fenne és 
társai domasineci lakosok javára Hocznai 
István és neje ugv Horváth Antal is  
Perász Katalin u о lakosok ellen 275 к 
58 I s jár. ereiéig 1905 évi pilms hó
15-én loganatositoll kielégítési végrehajtás 
utján le- és felüllöglall és 1510 kor. becsült 

következő ingóságok, u in. : szarvasm ar
hák, kukoricakas, pajla, serlésöl. széna, sze
kér, falörzsek nyilvános árverésen eladatnak 

Mely árverésnek a perlaki kir járásbí
róság 1905 évi V 227/2 sz végzése Ibly- 
lán 275 к 58 f tőkekövetelés. — és ed
dig összesen 95 k. 36 fill, bíróikig már 
megállapított költségek erejéig alperesek la 
kásán Domasinecen leendő eszközlésére 

1905. évi dec. hó 27 napjanak d. u. 3 óraja
határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érinb-ll ingóságok az 1881 
évi LX. I -ez 107 és 108 $-:n értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbel igémnek, 
szükség esetén becsáron alul is el lógnak 
adatni. 563

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le es feli'illoglallallák az. 
azokra kielégítési jogol nyertek volna, ezen 
árverés az 1881 évi LX I -ez. 120 $ értel
mében ezek javára is elrendeltetik 

Kell Perlak 1905. dec. 5-én.

A k in e k  m eg b ízh ató

SZÓLÓOLTVÁNYOKRA
f a j t i s z t a  am eri
kai s i m a  vagy  
g y ö k e r e s  vesz- 
s zör e  van szüksége, 
forduljon teljes biza
lommal az á lla m i se

g é l ly e l  létesített

Vállalati szölűtelep- 
hez Billedre аогмшш.)

V Lego lcsóbb árak !

í  Az inttzejtg.

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

iskolai és magánhasználatra 

Ára kötve: 3 korona.

M a rg ita i J ó z s e f

JtorVát-magyar ь magyar-honfit
Zsebszótár ej Witot Kiadás - t *

Ára kötve: 3 korona.

Kapható: FISCHEL FÜLÖP
könyvkereskedésében

Nagykanizsán és Csáktornyán.



Tódor i|. utóda Csáktornyán.
Eredeti jVlfkuláeok, fMíkulae ceízmah 

és szép bonbonierek.
Csillogó karáceonyfa-díezek, praktikus  

és nagyon szép luxemburgi tábla és fő

zőedény, karlsbadi és b irk liam i teae-, tábla- 
és kávc-keezlctek, drezdai dÍBzmü tárgyak, 
va lam in t Ízlésesen összeállított Oardínctok, 

kü l- és belföldi ceetmge-borok, valódi hol

landiai likőrök, lilio m  angol rumok és 

m odem  karácsonyi- ее újévi kepeskvele- 
Z Ő -lap o h  —  m in t a lka lm i és igen célszerű  

karácsonyi- és ú jévi a jándéktárgyak k a p h a -  

tök nagy választékban, legszebb k ivite lben  

és jó minőségben

TÓDOR R. utódánál
6M s—4 Csáktornyán.

74 kitünteted, 10.000 motor «legtelje
sebb megelegedesre

6  a lta m i e re m . szállítva.

Drezdai m o to rgyá r  r. t.
f i ó k t e l e p e  :

Gellert Ignácz és Társa
Budapest. VI.. Terezkorut 41. szám. Telefon 12 91.
B e n z in m o t o r o k ,  l e g s z e s z m o t o r o k ,  n y e r s o l a j m o 
to rok ,  sze sz-  ( s p i ri tu s )  m o t o r o k ,  a c e t y lé n m o t o -  ( 

rok,  B e n z in to k o m  obi lók c sc pl és re .

Ü g y n ö k ö k
kerestetnek H „Pesti Hazai Kiad Takarékpénztár“ (az 
ország legnagyobb takarék intézete) által kibocsátandó 
uj sorsjegyek törvényesen kiállított részletiveinek elá
llására Ezen sorsjegyek játékterve utolérhetetlen 
Kvente a húzás 600.000, 400.000, 300.000, 200.000 
koronás főnyereményekkel és sok melléknyereménnyel.

M agas ju talék  é s ju t a lo m d ij!
Sikeres működésnél set leg havi iizetés.

■ Anyag iniatt forduljanak --------------

Dl RN F E L D TESTVÉREK
b a n k h á z i h o z .  Ala pí tva  ig g s -b e n .

Budapest. IV.. Váczi-ntca Z.

A lá írás i e lő je g y z é s e k e t
e/rii sorsjegyekre készpénzfizetés ellenében már most 

elfogad

DIR N FELD  TESTV ÉR EK  b an k h á za  

Budapest, IV. kerület. V á cz i-u tcza  a sz.
:.ы> I 1

Egy. :i magyar. német és hor- 
vat nyelvet biró. jó erkölcsű fin

t a n u l ó n a k
azonnal felvétetik.

A s c h e r  R. és T á r s a
fü s ze r k e re s k ed é s éb e n

VARAZDIN.

A t a n u l ó ,  r u h á z a t o n  k i v i i /  t e l j e s  <>/- 

l á t A s b n n  r é s x e s i l i .---------------------------------------------- ---------- 3 :t

Egy jó erkölcsű lin tanulónak 
felvétetik Fischei F. (Strausz 
Sándor) könyvnyomdájában Csák
tornyán.

© @ © @ @ © @ © @

F o n t o s  ú j d o n s á g !  S z i v o g a z m o t o r o k
it legmodernebb é* Irgi.tkAleieweb. beigazolnia a legolcsóbb 
üzemet nyújtó erőgépok \  drr/.dai szivógázumtoi faszénnel 
■ s kitünően dolgozik
A drezdai m otor *i»*me.ten a leg

«  кitunőbb gyártmány. kipiv.
balt tökéletes szerkezet V ilogatott legjobb anyagbét a leg 
HEididatiban é* a legpontosabban van készítve.
T a r t  n e :  I í' ° 1' liasználat után sem szorul reparutu 

rákra, beltétleuul üzeinbizto* Kezelése igen 
egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.
Drezdai m otorok ü7eu,be,n »negtekiutbetőki n u i u i U K  számtalan iparvállalatban 
es uradalmak gazdasági üzemeinél: malmukban téglagyárak 
ban famegmunkálásoknál faapritásnál. vizeineló (szivattyú» 
telepeken, gazdasági takarmány kamarákban, tejgazdaságék 
ban rséptésnél stli

Teljes tizein berendezés.-к .malmok, gazdasági uzennk 
kózlőuiíi szerkezetek stb.! szállítása.
Kelvilagositasök és kolt>égtervezetek készséggel adatuak. 

begniesszebtunenO jótállás- Kedvező fizetési feltételek

Finom válogatott

F  A  J  А  I ,  M  A
kapható I klg. 50 fillérért, 

postacsomag bérmentve K. 2-6<J

TÓDOR R. utódánál 
()sák tornyán.

A Kossuth Lajos-űteai Neu leld 
(volt Sieber) féle házban levő 
ÜZLETHELYISÉG .4 szobával és 
az összes hozzátartozóval azonnal 
kiadó. Bővebbet a tulajdonosnál

NEUFELD LAJOS, 
Bottornya.

D e n a t u r á l t  s z e s z
nyílt üvegekben kapható

I f j .  P reme ez Mi kl ós  
fűszer- és csemegekereskedésében 

Csáktornyán.* rau. I л

N yom atott Fischel F ü lö p  ^Strausz S án d o r kö n yv n yo m d á já b an  C sáktornyán .
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