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Öntudatos erény minden boldogságnak
forrása
Törekedjünk minden tekintetben a tö
kéletességre. noha az minden egyes esetben
el nem érhető. De, a ki arra törekszik és
ezen törekvésében kitartó marad, az sokkal
közelebb jön hozzá, mint az, aki lustasság
és lanyhaságból azt, mint valami elérhetet
lent teladja.
Nem is elég az, ha valaki az erkölcsi
erényre szükséges leb' légekkel s képessé
gekkel rendelkezik;
eket művelnie s gya
korolnia is kell. A jó hírnév e világon ezen
alapra legyen építve; mert külömben össze
esik — és reánk dől. Jó hírnevünk alapí
tásánál, melytől a jövőben minden függ,
szükséges azért a legnagyobb elővigyázat,
gond és óvatosság. Semmiféle társalgás vagy
példa, semmiféle divat vagy együgyű kíván
ság ne indítson minket arra, hogy az erkölcsiségnek még a legcsekélyebb áthágását is
helyeseljük, kicsinyeljük, meg mosolyogjuk,
vagy éppen mentegessük.
Ellenkezőleg ragadjuk meg mindenütt
s mindenkor az alkalmat ily eseteknél
kifejezést adni utalásunknak s mély meg
vetésüknek.
Ezt követeli erényünk ! —
Legyünk mind a szikla, a melyen a
viharos tenger hullámai folytonosan megtör
nek; és a mely erősen állva csillapítja az
őt körülzajló hullámokat.
Bárki mit mondjuu, mégis becsülete
seknek kell lennünk; éppen úgy mint ha
az arany, vagy a smaragd így szólna : bár
ki mit tegyen, én mégis csak smaragd ma
radok és színemet megtartom.
Azon férfi, aki semmitsem mulaszt el,

hogy erényben kitűnjék, bizalmasa, szolgája
mintegy az istenségnek; ez aztán pllentállási
erőt ad neki a piszkos vágyak, bántalmak
s fájdalmak s a gazság elleni küzdelemben.
Hőssé teszi a szenvedélyek elleni harc
ban. Szíve át van hatva az igazságérzettől;
nem törődve azzal, mit mondanak és tesz
nek mások, ügyeivel foglalkozik, sohasem
tévesztvén szeme elől a közjót. Sohase tarja
magára nézve előnynek azt, a mi őt ké
sőbben szószegésre, becsülete elvesztésére,
mások iránti gyűlöletre s gyanúsításra kényszeríthetné.
Akárhogy forduljon sorsa, nyugalmát
megóvja, nem él vissza a kedvező alkalom
mal A kihasználás gondolatában van vala
mi lealázó. Nem nyúl a haszonhoz, mint a
hogy nem nyúl a szenyhez. Még ha esetleg
nyomorba jut, akkor is inkább nélkülöz, de
a tisztesség ellen nem vét
Ez szerzi meg nyugodtságát, ez teszi
úrrá szenvedélyei fölött; ez a kritériuma előkelő gondolkodásának !
Oly férfiú, aki minden tettünknél csak
a hasznosat állítja szabályul s alapul, csak
hamar odavezet minket, hogy minden egyes
tettnél csak saját hasznunkat tartsuk sze
münk előtt; ott azután minden morál és
erény csak szemfényvesztés.
Sülyedt az a nép, akinél az erény ér
demnek tekintetik.
Küzdenünk kell a gőg, uralomvágy,
gyönyörök, kapzsiság, boszú és önzés ellen,
ha önmagunk urai maradni, az emberek jó
tevőivé és az erény hőseivé lenni akarunk.
Sohase érezzük létünket magasztosabbnak, mint azon percben, midőn önmagukkal

tassa. Hogy épen itt bukkantam egyszerre annyi
kinyókőre, annak az a magyarázata, hogy Salomvárhoz közel, Keményfa határában az u n. Gálhegyi oldalban sokat találhatni. A legtökéletesebb
ezek között mind áttetszőségére, mindalakjára
Újabb gyűjtés a kigvókőre
nézve az 5-ik számú
Ez galambtojás nagyságú.
Éhez viszonyítva elképzelhető a többi nagysága.
vonatkozólag.
Ez és az 1 , 2, 4, 6 számnak üvegszerüek, áttet
szők, mig a 3-as számú piszkos-barnának, a 7-ik
A mit a göcseji nép kigvókőnek mond, az a számú pedig felében feketének, felében pedig erő
külömböző változatban előforduló kvarc azon ne sen barnának látszik. 1)** világosságra tartva, ezek
mi hez tartozik, mely színtelen, áttetsző s nagyon is többé-kevésbbé áttetszők.
hasonlít az üveghez (s melyről régente azt hit
A kigvóköve! Göcsej vidékén főleg erdőkben
ték, hogy kővé vált jég.) Ez a kvarc (kigyókő) és réteken találni. De találnak elszórtan minde
világosságra tartva, a benne levő törések csillog nütt. Mint az ottani lakók állítják, gyakran talál
nak; ez az, a mi szine s formássága mellett a nak »burosán« (gyalogfenyő) irtáskor.
népnek a figyelmét különösen leköthette. Mint a
Hogy honnan került a kigyókőre vonatkozó
nép mondja: pirókos (vöröses) szin ragyog benne,
mely némelyikben olyan vékony, mint egy hajszál, hiedelem hozzánk, azt már jeleztük, de hogy mi
vagy olyan fehérség van benne, mint egy gombostű. ként keletkezhetett, arra nézve eddig tudtommal
A legtöbb galambtojás nagyságú. Alakja a köve csak eg\ elfogadható magyarázatot nyertünk, a
cséhez hasonlít, tehát ezek is a víz tovahurcolása mit H. Hensoldt tanár irt, ki Ceylon szigetén tett
s e közben való súrlódás, kopás ált «1 nyerik alak tapasztalatait a »Harpers Monthly Magazine« cí
jukat. Több évi göcsejviiléki gyűjtésein után ju  mű amerikai folyóirat 80 ik kötelében közli. E
tottam csak szorgos kutatás melleit ily kigyókő I közleményt Tolnai Vilmos az Ethnographia XII:
vekhez. Itt ott láttam már egyet-egyet. de tulaj 7 . 2 H9, 296 I. adja magyar fordításban. H Hen
donosaik semmi áron sün akartak azoktól meg soldi tanár Point de Gáliéban, Ceylon déli részé
válni. Végre Salomvárán egy derék néptanító Kiss nek kikötőjében egy ültetvényes vendége volt.
Márton bocsátott
rendelkezésemre egyszerre / Dél Ceylon bozótjaiban a jungleben, a kobra (pá
paszemes kígyó) igen gyakori. Az ültetvényes
darabot. Ő az iskolás gyermekektől szedte el s
látván, hogy nem közönséges kavicsok, megőrizte Warkus J. maga évek óta napjában 2 0 —25 öt
azokat, hogy valahol szakember által megvizsgál- megölt, anélkül, hogy a kobrák száma láthatóan

megfogyott volna. Itt újólag hallotta H. Hensoldt
azt a furcsa mesét, mely egész indiában el van
terjedve, hogy a kobrának — körülbelül minden
huszadiknak — egy értékes köve van, mely sö
tétben világit. Ezt a követ a kígyó szájában szokta
tartani, drága kincsként őrzi, sőt életével is védi.
Éjjelenkint ezt a követ leteszi a fűbe, s mintegy
megbüvölve, órákhosszat nézve, őrzi. Jaj annak
ilyenkor, a ki közeledik hozzá, mert a kobra so
hasem oly veszedelmes, mint e foglalkozása köz
ben. Maga a háziúr, Warkus biztosította Hensoldtot, hogy a dolog valóban igy van s 6 maga is
látott ilyen követ, sőt kész akár mindennap is
keríteni egyet. Hensoldt megkérte W t, legyen se
gítségére ilyen csudálatos kigyókő (kallu-naja)
szerzésében. Egy Ízben aztán alkalma nyílott
olyan helyre menni, hol kigyókövet remélhetett
találni. A rendelkezésre álló kuli egy esie egy
roppant nagy tamarindusfához vezette, melynek
tövétől körülbelül egy lábnyira zöldes fényt vett
észre, mely hasonlított a mécsbogáréhoz, mely
körül a levegőben csakúgy nyüzsögtek a tüzlegyek.
Kis idő múlva a kobrát is meglátta; összetekerődzve feküdt a fa tövénél, de fejét lassan ide 8
tova mozgatta a fénylő tárgy alatt Majd két óra
hosszat figyelte e különös látványt, de a kígyót a
kíséretében levó kuli kórtéré nem merték elzavar
ni, hogy a követ megkerithessék. E kaland után
3 napra a kuli elhozta a naja-kallut Áttünő vizkoptatta, halványsárga kavics volt, borsó nagy
ságú, de kissé tojásdad vagy lapos sötétben, kü-

Munka és szeretet.
Jellemző ismertetője időnknek: az Önálló
személyiségek mindinkább növekedő hiánya.
Ma rendelkezünk ugyan iskolázottabb, sőt
talán élet- s keresetképesebb tömegekkel tör
ténelmünk előbbi korszakaihoz képesl : de
hiányzik az eredetiség az egyesben s igy
lassan-lassan az összeségben is, mely ere
detiség minket elválaszt a többi népektől és
a melyben, úgy hiszem, a nemzeti lét s to
vábbi életnek főfeltétele rejlik.
Két dolog van főleg bármily vallásu s
bármily nemzetiségű emberre nézve, mely
életében sohasem hagyja cserben őt, hanem
vigasztalni fog|a őt minden bajban és sze
rencsétlenségben; és pedig : a m u n k a é s
a szeretet.
A kik ezekről lemondanak, öngyilkos
ságot követnek el, nem is tudván, mit vet
nek el maguktól.
Ez életben nyugalmat élvezni — mun
ka nélkül lehetetlen. Ennél jobbat az ember
ne kívánjon magának és ha ez megvan,
legyen ezért háladatos.
De a folytonos munkásságból eredő
ezen megelégedés képzelhető csak azon tö
rekvés vagyis inkább stréberség nélkül, mely
alapjában dolgozni nem akar, hanem csak
lehető leggyorsabban látni kívánja a — si
kert, ha ez mindjárt csak látszólagos is.
Korunknak ez az igazi rmdochja, mely
nek gyermekeinket áldozni kénytelenek va
gyunk és a mely testileg s szellemileg több
ifjú áldozatot semmisít meg, mint bármely
mások
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megelégedve nyugodt lelkiismerettel a múltra az áru Fiúmén át jöjjön. — így a vámot enyhítő körülményeket s különösen figye
lemre méltatta azt a körülményt, hogy vád
tekintünk. Itt van boldogságunk forrása, ez mi kapjuk.
A gyűlés egyhangúlag elfogadta a kö lott, a ki földműves ember, megnem cáfolt
az üdvösség, melyet lelkünk érez, de nyel
védekezése szerint más által lett felbiztatva.
vetkező határozati javaslatot.
vűnk ki nem ejt.
Ezzel az üggyel foglalkozik a »Zalame„Mindazon árukat, melyeket Ma
CSELKÓ JÓZSEF.
gyarországon gyártanak, csakis honi gye, Zalavármegyei Hírlap« legutóbbi szá
iparból szerzik be. Belépnek a védő- mában, a melyben a többi között a követ
KÜLÖNFÉLÉK.
egyesületbe és annak célját támogat kezőket írja:
»A legérdekesebb az egész ügyben az
já k,“
Ezen hazafias határozat könyebb meg- a telségfolyamodvány, amelyet Vlahek Ist
— A Csáktornyái kereskedők és ipa valósíthatása érdekében megkeresték a Ma ván beadott s amelyben a következőket
rosok a magyar ipar mellett. A zaiamegyei gyar védő egyesületet, hogy részletes mondja:
A legmélyebb alattvalói hódolattal és
alkotmányvédő bizottság megbízásából Ár- kimutalást küldjön nekik mindazon iparter
vay Lajos főjegyző lelkeshangú felhívást mékekről, melyeket Magyarországban gyár alázattal járulok királyi Felséged legkegyel
szerkesztett a magyar ipar pártolása érde tatnak.
mesebb színe elé, a népeit hőn szerető
kében. A felhívást megküldötték a kereske
Az értekezlet egyben elhatározta, hogy Atyához fordulok nagy bajomban, — hogy
dőknek, társulatoknak s egyeseknek egy a kereskedők és iparosok külön-külön is könnyelműen s megfontolás nélkül elköve
aránt.
tartsanak értekezleteket a részletes tervek tett s szívből megbánt nagy vétkemet meg
E lelkeshangu felhívásra a »Csáktornyái és az egyöntetűség megállapítása céljából.
bocsátva, — engem honfitársaim becsülésé
Kereskedelmi Kaszinó« elnöke, Gráner Miksa
— Kinevezés. A vall. és közoktatásügyi nek királyi kegyelmével vissza adni ke
és Benedikt Béla Csáktornyái nagykereske miniszter Bauer Lujza okleveles óvónőt gyeskedjék.
dők múlt vasárnap, tolyó hó 12-ére érte Draskovecre óvónőnek nevezte ki.
A nagykanizsai királyi törvényszék
kezletre hívták össze a Csáktornyái iparoso
— Névmagyarosítás. Zadravec Márton 4772— B. 1904. számú Ítéletével engem a
kat és kereskedőket. Az értekezletet délután bottornyai illetőségű budapesti lakos vezeték Btk. 172 §-ának második bekezdésében meg
4 órakor tartották meg a tűzoltólaktanya nevét belügyminiszteri engedélylyel Zdai-ra határozott izgatás vétsége miatt három hó
nagy termében és megjelentek azon néhány változtatta.
napi államfogházra és 4Э K. pénzbüntelesre
kivétellel az összes Csáktornyái kereskedők
— Eljegyzés. Neumann Józsa kisasz- ítélt s elmarasztalt 37 K. 20 f. eljárási költ
és tekintélyesebb iparosok. Az értekezlet el- szonyt, Ifj. Neumann Miksa Csáktornyái ter ség megtérítésében.
nőkéül Gráner Miksát választották meg. Az ményárú nagykereskedő leányát eljegyezte
Ezen ítéletet a pécsi királyi Ítélőtábla és
értekezlet célját, t. i. azon módozatoknak a Hédi Jenő kir. mérnök Budapestről.
a magyar kir. Kúria is helybenhagyta s így
megbeszélését, melylyel a város iparosai és
— Jobb vasúti összeköttetést Csáktor az jogerőssé vált.
kereskedői az osztrák ipartermékeket kikü nya és Zalaegerszeg között. A zalaegerszegi
Az elsőbiróság előtt lefolytatott eljárás
szöbölhetik, Benedikt Béla fejtegette.
kereskedelmi és társaskör elhatározta, hogy adataival bizonyítva van, — hogy bortól
Fejtegetései közben lelkes szavakban kereskedő tagjai ezentúl havonkint egy-egy felhevült állapotban egy idegen községben
hívta tel a kereskedőket és iparosokat, mint értekezletet tartanak, melyen a kereskedelmi megjelenve, olyan kifejezéseket használtam,
a kik elsősorban tehetnek legtöbbet a ma és forgalmi élet szempontjából fontos kér melyek a bíróságok nézete szerint alkalma
gyar iparért, a magyar ipar pártolására s dések kerülnek megvitatás alá. Az első ily sak lehettek nemzetiségi viszonyok felidézé
az osztrák ipar bojkottálására.
nemű szakértekezlet január hó 30-án volt, sére, bizonyítva van az is, hogy mint tu
Hagyjuk — úgymond — a politikát, a melyen minket, csáktornyaiakat is nagy datlan parasztember, nem a magam initiáhaladjunk a magunk gazdasági utján. Mond ban érdeklő eme határozatot is hozták a tivajából mentem Muracsány községbe, ha
juk ki, hogy belépünk a védegyletbe, mely többi között:
nem saját plébánosom Peczek György cím
nek tagsági díja évenkint 4 korona és ki
»Jobb vasúti összeköttetést kérnek Csák zetes kanonok tüskeszentgyörgyi h. alesperes
zárjuk az osztrák gyártmányt. Ezzel meg tornyával. Heggel 4 óra 52 perckor induló plébános íelbiztatására és kitanitása után
adhatjuk a méltó feleletet Ausztriának, a- vonat menetrendjének megváltoztatásál kí jártam el, — kiről köztudomású, hogy a
mely gyarmatának tekinti hazánkat. Aztán, vánják olytormán, hogy ez a vonat reggel muraközi felekezeti iskolák állomosítása s
ha gazdaságilag megerősödtünk, majd szem 7 órakor induljon Egerszegről Továbbá ké így a magyar államnyelv terjesztése ellen
be nézünk a jó szomszéddal. Egy közbeszó relmezik a Csáktornyáról és Zalaegerszegről az eszközök megválasztása nélkül a leghe
lásra megjegyezte az előadó, hogy amely induló tehervonalok mindegyikéhez 1— 2 vesebb agitácíót fejti ki s ennek a megtéárut Magyarországon beszerezni nem lehet, személykocsi kapcsolásál, amely esetben a velyedett lelkipásztornak vak eszközéül fel
a külíöldön (de semmi esetre sem Auszt személyforgalom a nap folyamán is lebo használtatni engedve magamat, tettem olyas
riában) kell megrendelni oly kikötéssel, hogy nyolítható lenne. Ha pedig a tehervonatok mit a mit azóta szívem mélyéből őszintén
személyszállításra üzemi okokból be nem megbántam.
lönösen, ha előbb meg volt melegítve, zöldes fosz- rendezhetők, úgy külön személyvonatot kér
Azzal az erkölcsi büntetéssel, melyei
foreszkáló fényt bocsátott ki magából. E kő chlo- nek Csáktornya és Zalaegerszegről való ki eddig is már elszenvedtem, hogy polgártár
rofánnak, a fluorit egyik ritkább változatának bi
indulással a napközi személyforgalom el saim tettem miatt tőlem elfordultak, hogy
zonyult. Hogy a kobrákat miért vonzza, annak az
konkolyhintönek neveznek s ujjal mutogat
a magyarázata, hogy a kobrák rovarokkal táplál látására.«
Ez bizony nagyon is kívánatos volna, nak reám, eddig büntetlen előéletű kifogás
koznak s úgy látszik legjobban szeretik a tűzlegyet. A tűz legyek nőstényjei, melyek nem tudnak mert a mostani személyvonat összeköttetés talan erkölcsi magaviseletü s bíró viselt
repülni, zöld fényt árasztanak s a repülni tudó sehogy sem elégíti ki a kívánalmakat.
emberre, hogy rósz hazafinak tartanak, hol
hímek seregestül feiéjük szállanak s melléjük
ott a magyar állameszmének mindenkor igaz
—
A
Csáktornyái
önk
tűzoltó-egylet
ereszkednek.
A naja-kallu ez a chlorophán vagy fluorit- saját céljai javára 1906. február 24-én a híve voltam, sőt egyike vagyok azon keve
szálloda nagytermében zártkörű seknek községemben, kik a magyar állam
köves a sötétben épen ilyen zöldes fényt áraszt »Zrínyi«
maga körül s ez is csalogatóul szolgál a him táncestélyt rendez Kezdete 8 órakor. Belé- nyelvet folyékonyan beszélik, — mindezek
tüzlegyeknek. A kobrák lassankint megtanulták, pő-díj : személyjegy 2 K; családjegy 5 K. kel a lelki szenvedésekkel már expiáltam
hogyan fordítsák hasznukra a tapasztalatot. Több
Tűzoltók egyenruhában Beléptidíjat nem fi azt a súlyos bűnt, melyet a magyar nem
esetben tapasztalhatták, hogy az ilyen fénylőtárgy
közelében könnyen s gyo-san foghatják a tűzle- zetnek. Felülfizetéseket köszönettel fogadnak zet, — a magyar társadalom s a magyar
államnyelv ellen meggondolatlan felhevülégyeket s tehát oda-oda tértek. így több kobra is és hírlapilag nyugtáznak.
összejöhetett egy ilyen helyen. A kobra, hogy ma
— Egy községi bíró saját plébánosa semben másnak a felbujtására elkövettem.«
gának a tűzlégy fogását biztosítsa, ösztönszerüleg ellen. Annak
idején megírtuk, hogy —
— Hirdetmény. Csáktornya nagyközség
magával viheti e követ.
Vlahek István hodosáni községi birö 1904. alulírott elöljárósága által ezennel közhírré
Lehet, hogy a drágaköveket hordó kígyókról
szóló hagyományoknak, melyek népmeséinkben március hó elején a muracsányi vendéglő tétetik, hogy a községnek múlt 1905 évi
előfordulnak, ebben van forrásuk. A kigyófuvás ben a magyar állam ellen izgatott és ezen összes számadásai az 1886 évi XXII. te.
hiedelméből egy általánossá vált szólásmód is ke vétségéért a nagykanizsai kir. törvényszék 142 §-a értelmében f. hó 19 napjától, —
letkezett, mely nemcsak nálunk, hanem másutt is 3 hónapi allamfogházra és 40 K. pénzbün f. évi március hó 5 napjáig terjedő 15 namegvan, és ez : *Egy követ fújnak«. Vagy ha cso
tetésre Ítélte, mely Ítéletet 1905-ben a pécsi ponát a községháza tanácstermében köz
portban állanak az em berek: »No, kigyókövet
kir. ítélőtábla s később a kúria is, mint szemlére helyeztetnek azon célból, hogy azo
fújtok ?«
GÖNCZI FERENC. megfelelőt helyben hagyott. A kir. tábla az kat az érdekelt adófizetők a hivatalos órák
Ítélet helybenhagyásának indoklásában azt alatt betekinthessék, és netáni észrevételei
[ FolytUAsa következik.)
mondja: Nem emelte a büntetést azért, mert ket megtehessék. Csáktornya, 1906. február
eltogadla az első bíróság Ítéletében felhozott hó 15-én. Az elöljáróság.

— Étkezőkocsik a déli vasúton. A
Budapest— Prágerhof között közlekedő gyorsvonatoknál a déli vaspályatársaság statiszti
kai adatainak kimutatása szerint, nap-nap
után emelkedik a forgalom. Különösen nagy
az utasok száma a nyári szezon alatt. A
mindinkább emelkedő forgalom arra indította
a déli vaspálya igazgatóságát, hogy Budapest
és Prágerhof állomások között rendes étke
ző kocsikat járasson. Étke?ő kocsikat csatol
nak a Budapestről reggel 8 órakor induló
pragerhofi gyorsvonathoz egész Prágerhofig,
és az onnan délután 3 órakor Budapestre
jövő gyorsvonathoz. Ezen újítás létrejövetelében, mely — kellemesebbé teszi az uta
zást — nagy érdeme van lovag bárdonyi
Brám Miksa miniszteri tanácsosnak, a déli
vaspályatársaság vezérigazgatójának és Gerenday Lászlónak, a nemzetközi hálókocsi
társulat főfelügyelőjének, akik hogy a Bala
ton mellett fekvő üdülőhelyek még jobban
fellendülhessenek, minden lehetőt elkövettek
s anyagi áldozatoktól sem riadtak vissza,
sőt ellenkezőleg teljesen modern és minden
kényelmet kielégitő uj étkező kocsikat épít
tettek.
—

Meghívó. A Csáktornyái Iparosifjak

Egyesülete f. évi rendes közgyűlését jövő
vasárnap, február 2ő-én, délután 2 órakor
tartja meg, melyre a t. pártoló tagokat ez
úton is meghívja az elnökség.

— Szerkesztőváltozás Az »Alsólendvai
Híradó« című hetilap szerkesztésében vál
tozás állott be. Dr. Strasser Annin eddigi
felelős szerkesztő megvált a laptól és fele
lős szerkesztő lett Korom György.
— Uj sorsjegyek. A Pesti Hazai Első Taka
rékpénztárnak még e hónapban kibocsátás alá
kerülő uj sorsjegyei tudvalevőleg többszörösen túl
vannak jegyezve, minélfogva ma már csak kész
pénzért a napi árfolyamon — vagy letétre és
részletfizetésre, — az 1883. évi XXXI. t. |cz. értel
mében megszámitandó árban kaphatók. Bővebb
felvilágosítással ingyen és legkimeritőbben szolgál
Baifeld József bankháza Budapest, Károly-körut
1 . Alapíttalott 1874

— Zalavarmegye Gazdasági Egyesülete
lebruár hó 26-án d. e. 10 órakor Zalaeger
szegen saját helyiségében rendes közgyűlést
tart. A tárgysorozat : 1 1905 évi elnöki je
lentés az egyesület 1905 évi működéséről.
2. Füredi Lajos ni. kir. gazdasági szaktanár
előadása a kender- és lantermelésről s an
nak értékesítéséről. 3. Lehne Hugó orsz.
képviselő előadása a fogyasztási és értéke
sítési szövetkezetekről. 4. A titkár próbaévé
nek leteltével a véglegesítése felett való ha
tározathozatal 5. Szalay Gyula budapesti
terményárú nagykereskedő bizományi raktár
felállítására vonatkozó ajánlatának az aján
lattevővel való tárgyalása. 6 . A bécsi cs. és
kir. gazdasági egyesület altat Bécsben ren
dezendő hizómarha, hal, termény, gazdasági
gép- és eszköz kiállításon való részvétel fe
letti határozathozatal 7. Zalavármegye tör
vényhatósági bizottsága által a honi ipar
pártolása érdekében az egyesülethez intézett
átirat tárgyalása. 8. A számvizsgáló bizott
ság jelentése. 9 Folyó ügyek és indítványok.
Ezt megelőzőleg d. e. 9 órakor igazgató
választmányi ülést tartanak.

— Kínlódás és szenvedés jut annak osztály
részül, ki nem elég figyelmes arra, hogy egészségét
megóvja s ha már megbetegedet, hogy a biztos
orvosságot megtalálja. Ezer és ezer ember küldött
hálás köszönőlevlet azért, mert kínos csuz és köszvényes bajából oly könnyen gyógyult meg a Zoltánfele kenőcs használata által, mely kenőcs üvegen— A Dr. Richter-féle Liniment. Caps,
kint 2 koronáért kapható a Zoltán-féle gyógyszercomp. (Horgony-Pain-Expeller) igazi, népszerű
tárban Budapesten V., Szabadságtér s ezt jó tudni
háziszerré lett, mely számos családban már több
mindenkinek, ki testében szaggatást s csontjaiban mint 36 év óta mindig készletben van. Hátfájás
hasogatást érez.
csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél
a Horgony-Linimenttel való bedörzsölések mindig
— A murasiklósiaknak sehogyan sem
fájdalomcsillapító hatást idéztek elő; sőt járvány
sikerül uj kántortanitót választani Már va kórnál, minő: a kolera és hányóhasfolyás, az al
lami háromszor volt kitűzve a pályázati ha testnek Horgony-Linimenttel való bedörzsölése
táridő, de a nép törvény nem tudása és az mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő káziszer
ezzel párosult harcias természete mindig jó eredménynyel alkalmaztatott bedörzsölésképpen
az influenza ellen is és üvegekben: á 80 fillér, 1
megakadályozta a választás sikerültét. Tud
kor. 40 fillér és 2 korona a legtöbb gyógyszertár
niillik a nép egy oklevél nélküli egyén ér ban kapható; de bevásárlás alkalmával tessék ha
dekében van telizgatva s igy minden áron tározottan: Richter féle Horgony-Liniment (Horazt akarja megválasztani kántortanitónak, gony-Pain-Expellert) kérni, valamint a »Horgony*
ki egyébként az oklevél megszerzését is ki védjegyre és a Richter cégjegyzésre figyelni és
csak eredeti üveget elfogadni.

látásba helyezte megválasztása esetében.
Hogy ez ma már annál kevésbé lehetséges,
mivel elegendő okleveles kántortanitó van,
K Ö Z G A Z D A S Á G .
nem akarják elhinni. Sőt, mint most érte
sülünk, a szóban forgó oklevél nélküli egyén
érdekében a kir. tanfelügyelőséghez is fo
A trágya alászántásáról.
lyamodtak, kérvén annak a beleegyezését
az oklevél nélkülinek a megválasztatásába.
I.
Előre jelezhetjük, hogy e kérvény elintézése
a törvényszellemének megfelelőleg csak nem
A gazdák nézete eltérő arra nézve, hogy
leges lehet.
A leg jo b b sz á j- éa togápolás a dr. mi célszerűbb: a trágyát az első szántással
Feles fogorvos Stom atln száj- és fogápoló sze mélyen alászántani és a második szántást
reivel érhető el, melyeket, a legkiválóbb fogorvo némi sekélyre, vagy pedig a trágyát az el
sok legkitűnőbbeknek ismertek el és mindenkinek ső szántással sekélyen alászánlaní és a má
ajánlják. Számos kiállításon első rendű érmekkel
sodik szántást venni mélyre. A trágyái mé
vannak kitüntetve. A Stomntln tog p or
Sióm at In fogpa szta éa Stomntln tog lyen alászántani nem helyes és pedig azérl
krém alakjában előállított fogtisztitó szerek rö nem, mert a mélyen alászántolt trágya, mi
vid idei használata által a fogak tiszták, ragyogó után elég levegő nem tud hozzáférni, na
fehérek lesznek és állandóan tiszta, fehér és ép gyon csekély hatást tud kifejteni A trágya
állapotban megtartatnak. A Stomntln sz á j
inkább elszenesedik és pedig annál nagyobb
víz kitünően desinficiálja a szájüregei és a fog
közöket, elhárítja a rothadást és a száj kellemet mértékben, minél mélyebben szántatik alá
len szagát és a foghust és fogakat conservalja. A nehéz, kötött talajon ez okból nem lesz
Egyszeri kísérlet mindenkit e praeparatumok ál célszerű a trágyát 12 cmnél mélyebben alá
landó fogyasztójává teszi, mert a meglepő siker szántani. Olyan gazdaságokban, a hol kevés
a legjobb dicséret. Kapható Csáktornyán : Mraz
az igaerő, ezen helytelenítendő eljárást al
Testvérek és Gráner Testvérek füszerüzletében és
kalmazzák. A trágyát sekélyen alászánlaní
Pethó Jenő gyógyszertárában.

és később megadni a mélyebb szántást he
lyesebb. Ezen eljárás mellett a trágya ki
hordás után azonnal szétteregettetik és se
kélyen alászántatik, a szántás mélysége min
dig a talaj kötöttsége szerint kell, hogy iga
zodjék. Minél korábban végzi a gazda ezen
munkát, annál jobb, mert a talaj kiszáradá
sa ezáltal tetemesen mérsékeltetik; a trágya
hordása pedig hamarább veszi kezdetét, a
gyomirtás is nagyobb mérvű. Ezen trágya
alászántási módon egyik másik káros állat
irtása is előmozdittatik. Ha a trágya alászántása után néhány hét múlva a tarló kizöl
dül, a tarló mélyen megszántatik és ezzel
a trágya is eloszlik az egész szántott réteg
ben és az elvetett magból fejlődő növény
mindig elegendő táplálékot talál. Ha az is
tállótrágyával kapcsolatosan műtrágyákat is
alkalmazunk. Azok hatása is kedvezőbb lesz
a trágyának ez utóbb leirt módon való alászántása. Tehát ha az istáltótrágya alászántásának mélységéről van szó, azt mondhat
juk, hogy leghelyesebb eljárás, az ha a trá
gyát sekélyen szántjuk alá.
II.
A mesterséges írágyaíéléket a chilisa
létrom kivételével a vetés előtt kell elhin
teni A mesterséges trágyafélék elhintésének
idejére vonatkozólag megjegyezzük, hogy fi
gyelembe kell venni a trágyázandó növényt
és az elszórandó műtrágya oldhatóságát. Az
elszórandó műtrágya oldhatóságát figyelem
be véve a trágya elhintése és a vetés ideje
között annál rövidebb időköz legyen, minél
nagyobb azon trágyaféle oldhatósága. Ettől
eltérőleg a szuperfoszfátnak az elszórása a
tavasziak alá, nálunk sok helyütt kedve
zőbbnek mutatkozott ősszel. A késő ősszel
az őszi szántásra elszórt szuperfoszfát job
ban osztódott el, a foszíorsav mélyebbre ha
tol, mint ha csak tavaszszal szórjuk el és
azután alátakarjuk, fogas vagy grubber se
gítségével. Ugyanezen indokból az ősziek
alá is jóval a vetés előtt szórhatjuk el a
szupertoszfátot. A káli trágyáknak az elszó
rása lehetőleg mindig jóval a vetést meg
előzőleg eszközöltessék. Ez azért kívánatos,
mert a kálitrágyák tartalmaznak olyan mel
lékalkatrészeket, melyek maróhatást gyako
rolnak a növényzet gyökérzetére. Ha már
most ezek a vetést jóval megelőzőleg lesz
nek elszórva, úgy ezen káros alkatrészek a
vetés idejéig a talaj olyan mély rétegébe
lesznek mosva, a hol a növényeknek már
nem lesznek ártalmára. Az organikus nitro
géntrágya thomas-salak és a csontliszt fel
tétlenül jóval a vetést megelőzőleg szórandók el. Még pedig azért, mert ezeknek a
hatására lényegesen kedvező befolyást gya
korol az, hogy az к a talajjal minél egyen
letesebben legyen összekeverve.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó barátaim és ismerőseim,
kik szeretett fiam elhunyta alkalmával részvétnyilatkozataikkal mérhetlen fájdalmamat eny
híteni igyekeztek, fogadják ezúton is hálás
küszönetemet.
Csáktornya, 1906. február 16.
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STR AU SZ SÁNDOR.

Zimske misli.

kője bi si mi sami znali napraviti i doma
tr4iti, pák ipák od drngih kupimo. Denes
v e 30 jezer ljudi prinas takaj se poéelo
baviti sa lém, ali to je jako mali broj. Delaju korpe logo4are, metle, za kola koáe, rogo4nice, rasuhe i Bog zna kaj vsega, kaj
nije moguée tak na fietnoma sbrojiti. Sama
vlada za Zeleznicu od poleg Verhovine stanujuéih ruthenov 50 jezer brezovi metelj si
je beátelala. Jeden drugi veliki trgovec pako
30 jezer taékih si je zafremal. Imaju vezda
tam dela. Zimska domaéa meátrija, ako niti
né forinta, nego barem gustoga groáa donese к hizi. Moremo se hapiti dela. Poljodelstvenih poslov minister vezda 240 meátrov
poále vun vse povsud po orsagu. Ne denimo si ruke v kri4. Odtuéimo se kakov hi4ni obrt, »meátriju budemo poéeli deiati. Ako
spametni hoéemo biti vu odluéenju, onda
takvoga hi4noga obrta moramo poéeli d<*lali,
za kojega — potrebna dugovauja — najmre s éesa budemo delali, vu naáoj okolici
ali vu hataru se najdeju. Gde vrbovina ras
te, tarn plesti gde rogoz razte, tam
4njega treba delali, gde sume ima, lám vre za
rezanje se no4 mora nucati. Za vse dobi
obéina od orsaga potrebne stroáke, da расе
meáterske ljudi takaj. Samo naj как najprvIje prosi, ar как se véli, nérno dele ni ti
— mali ne razmi. Mozbit si mislimo, da
za ovo 1jeto smo v.e zamudili. Nismo, ar
vzimi se moremo odluciti kakve f**le bude
mo poéeli deiati. To si takaj more preraéunati kaj budu kupci najrajá* kupuvali. Kontrakta takaj moramo s nekun napraviti, da
vnogi Illeni meáter bude mogel ono prodati.
kaj je vzimi stesal i skup sprel. —

— Jako spametno, jako napre videéi
posel je ovo zimsko delo. Svaki bude zadovoljen. Vsakoga bude Bog blagoslovil, koj
ne pusti mimo vuh öve reéi.
Как ávabi, taljani, zagorci znaju kaj
kakve éiékarije i sredstva deiati, niti nasje
ne dn>gi Bog tuliko od sebe vritnul, da mi
nebi znali ono kaj ávabi i ovi drugi znaju.
— Istina da je to te2ko bez vodje. Ali prosimo naáu goepodu vu selu pák budu nam
oni sigurno navuk dali vu toj stvari.

Vezda éas ima gospodar si zdihavati i
premiáljavali. Premiálavajmo se malo i mi
sa njim.
— Zakaj nezna napreduvati naá gazda?
Zato nemre napreduvati, kajti je zima duga,
a ploda pák samo jenkrat dobi. Vzemimo
si samo onoga dve ruke imajuéega teíaka,
koj na zimu si samo ono more deti na stran,
kaj si je vu vrémenu 4etve na résu zaslu,
4M. Nit ovo vse ni. Kad prvi sneg opadne
tak rekué je vse potroéil. Dela néma. Íz gotovoga 4ivi. Vmanjikovanja vréme pák je
dugó, jako je dobro, ako prestrada zimu
bez duga i kad se protuletje za poéné bez
duga se more hapiti deiati iz nova. Так je
ravno sa malim gospodarom ali s gmajnarskim élovekom. Oni veliki obéinski terhi, joá
ktomu mozbit i dugi takaj, joá vekáu skrb
njemu zavdaju.
Ima li proti tomu kakvu pomoé? Ima.
То bi bila pomoé, ako vzimi bi imái»
delo. Kakvo delo? Kaj pák je domaéa iliti
hi4na meálrija. Vu Svajcu ne rodi páenica,
pák itak milliun i milliun ljudi 4ivi iz hi4ne meátrije. Samo si vzemimo, da na bo4ié
kuliko milliun vredni igraékah dojde vu deéinje ruke. Ako bi samo onih pet milliunov
siromaáki ljudi dobili za zimsko svoje delo,
kaj vezda vu tudje orsage samo za igraéke
poáiljamo, bi nekaj mesa i siromaáki élovek
takaj inogel pojesti. Zvun toga joá kai vse
drugo bi se moglo pripraviti.
Drugi deset millunov damo slranjskim
orsagom za ona gospodarstvena dugovuija,

Z А В A V A.
Pripovedke iz 1848. letnog bojnog
vrémena.
Spieal: Majczen Ferencz.

Vu augusztuáu, 1849.-ga Ijeta su dvostruko vruéi dnevi bili. Narod je öve dneve
za pesje dneve zval. 1 zaisto su pesji dne
vi bili, jer joá nije bilo dosta nepriatelja vu
orsagu, jód su i rusi vdrli na siromaka ma
gjára.
Pri Vacu je bila jedna bitka s rusom.
Med honvédi bil i jeden sedemdeset
Jjet star starec. Njegovi dugi séi i lasi i ve
liki sivi muslaéi su jako dobrö slaji к s
Cerleno- Énorastoj barnasti attili.
Starec je iz magjarskoga doáel med
honvédé. Dva sine je imái, ali obedve su
mu opali vu boju. Komu bi onda on dalje
gospodaril, i za koga bi se dalje on trl? Ostavií je doma pluga i na mesto bűje senok^Se je nepriatelja poéel kositi.
Staroga Miáku su ni samo njegvi bli4nji pajdadi nego i céli regiment ga je póz
nál. Znameniti je bil on ni samo zato, da

da je on bil najstareái honvéd, nego i zato,
da on svoju pipu niti onda nije zel iz vusl
vun, da je »äturm» bil.
Njegva kratka pipa je jedenput jako
smeánoga sluéaja naéinila Kaj se véé éez
mesece ni pripetilo. Battalion na zadnje na
par dnevov je na salad v jedno selo doáel.
Ali da ljudi nebi se jako od poéink xanemarili, oberst je i ovdi dal gustoput alarm
naéiniti. I laki prvu nőé si éul bobenj gde
su honvédi toéno spavali na svoji trdi postelji.
Ali ljudi su za nekojah mmutah pripravno v redu stali pred cirkvom. Dakako
niti naá starec nije falil, niti on nije bil
najzadnji.
Oberst je iz konja dr4al progled nad
pred njim po meseéini odhadjajuéim áeregorn. Onu mmulu, kad je starec Miáka koracil pred njim, praskanje i svetlost je nastala. Sereg je v pomeáanost opal i v prvim
hipu je sam obrst mislil, da je morebiti odkud rakketlin opal med njegve ljudi, ali v
drugi rninuti je véé nazaj stupil na mesto
i obrst je poéel iskati zrok ovi pojavi.
Niáői nije znal odgovora dali.
Nazadnje iz reda vun stupi stari Miáka
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Politiéki pregled.
Cosa se je bilo bojati, to za mali Cas bude istina. Ministerpredsenik baron Fejérváry
Géza odputoval je vu Béé, i veliju da to
skup stoji, sa predstojecim raspustom sabora. Joá se prav nezna za vreme raspusta,
ali svikak bude joá ovoga meseca, jer do
1. marciuáa se trgovaéki ugovori moraju
spraviti pod krov.
Так veliju, da bude se sabor — ako
kralj bude dozvolil razpustil 19-ga februara. Onda bude izaáel kraljevski manifest
na narod, vu kojem bude N|egovo Veliéanstvo sveéano izjavil, da se proti postojeéim
zakonom mkaj nebude uéinilo, ali se kralj
nadja, da naskorom nastane zakoniti red,
podpuni mir med kraljom i narodom.
Kaspust ili odgodjenje sabora? 0 <i toga
se sada govori najviáe. Najva4nije je pitanje
svikak, kaj da se poérne sa parlamentem?
Haspust, odgodjenje ili zakljuéak sesije?
— No kaj je novoga

stari? —

pita

j obrst.
— Pokorno javim ja sam se exploderal (raznesel.)
Céli áereg se smejati poéel i sam obrst
je mislil, da starec, ki se je od alarma mo
ral stati, probuditi, si je joá dobro za4mikal
óéi, pák joá dremlje.
A|i starec je istinu imái, jer na prvi
glas bubnja prvié si je stari pipu za4gal,
samo onda je hitil na se opravu i se po4uril к cirkvi.
Samo onda je zel vpamet, da se mu
pipa kadi, kad je pred oberstom moral defilirati. Vernoga svoga pajdaáa — pipu — v
kraj hititi se rnu je milila i tak na nagloma Nije ju mogel drugam vteknuti, nego v
pajrontaáku. gde su se patroni spro4ili :
njegvu pipu na jezero komadov raznesli.
Ali hodmo nazaj v boj pri Váczu.
Stari Miáka, как navadno, tak i vezda
se dr borii vite4ko. Dva ruse je njegva kugla
poáela, a svoju ápiku (bajonette) pák je vu
viáe rusov tela spreobmul. Njegva pipa se
vu tem poslu i veselo kadela vu njegvih
vustah. Ali da sve premine, i njegva pipa
je na zadnje vgasla. Na bojnim mestu za-

MinIsterpredsednik baron Fejérvári Géza
povratil se je iz Beóa, рак акоргеш se о
njegovoj audienciji nikaj pozitivnoga nezna,
je ipák glas, da sabor nebude niti raspuáten
ni odgodjen, veó da sesija bude zakljuóena!
Veliju, da se ministerpredsednik hoóe
zahvaliti na slu2bi i da bi na mesto njega
Nyíri bivái minister honvédskih poslov pos
tai ministerpredsednikom.
Na I ivih strankah nekoji neveruju, da
bi mogel biti absolutizmuá. Jedne novine
sledeóe veliju:
Absolutizmuá nebude jer ne mo2e biti.
Kralj se je pred oltárom sveőano zaklel, da
bude ustav. zakone poátuval i pazil nad tim,
da njih svaki poátwa; dakle nije moói niti
misliti da bi kralj prekráil zakletvu. Veó radi toga je dakle obsolutizmuá iskljuóen.
Gróf Batthänyi pozivlje na bojkot na
svaku robu iz Austrije. Tojest nikaj naj nekupimo kaj vu Austrijskih fabrikah delaju.
Ali i polusluZbeni M. N. govori, da nije ni
ti misliti moói, kaj bi bil absolutizam. Nije
dakle izkluóeno, da bude se gori zela opet
ona nit, koja je iz rukah vodjah leve stranke opala, ali se nije pretrgnula.
Sve magjarske novine tvrdiju, da sabor
nebude raspuáten, veó samo zakljuókom sesije odgodjen, doóim sve beóke novine jednoduáno javljaju, da je raspust sabora go
lova stvar.
Как pod zadnje vreme óitamo ovoga
meseca J9-ga bude se skup ziálo orsaóko
sprav iáóe, gda bude po ministerpredsedniku
poslano kraljevsko pismo preóitano. Onda
bude znati jeli bude samo kraj sesiji ili
razpustiju sabora.

Politika vu stranjskih zemljah.
S e rb iJ л. Jer je magjarskom konzulatu vu
Belgradu doála prijava, da nekoji srbski
trgovci poálaju vu Bugarsku óitave transporte 2ivadi, odkud se kakti bugarska iivad
uva2a vu Astro-Magjarsku, zaprl je magjarski
minister uvoz bugarske 2ivadi u naáu mo*
narchiju
Vu srbskoj skupátini je v pelek na dnevnom redu bila trgovaóka pogodba sklopljena med Nemaókom i Srbijom. Lazarevió

rekel je, da Srbija stoji pred tim izborom
ili da trgovaóku pogodbu prime ili da sa
Nemaókom zapoóne harmiónu borbu. Interes
Serbije zahteval bi, trgovaóki ugovor sa Ne
maókom sklopitt samo onda kada bude onaj
med Nemaókom i Austro-magjarskom napravljen. Nemaőka je lak dobila nizku harmicu za najglavniju robu nemákoga izvoza
vu Srbiju.
Vu Belgradu razáirii se je glas, da bu
de se vlada zahvalila, jer nemre naj ti pravoga puta da se sa Austro-Magjarskom po
miru pogodi.
N e m ä k a i F r a n c u z k n . Sada je
medjunarodna konfe/encija vu Algecirasu,
koja hoóe mirno napraviti slogu med Nemäkom I Francuzkom. Так Nemáka, как Fran
cuzka bi rade áinle svoju vlasl vu Afriki.
Nad Marokom se trkaju. Skoro je veó do
tabora doálo, kada su se ipák pogodili vu
tem, da naj medjunarodni sud napravi pravicu med njimi. Ali как se vidi niti iedna
stranjka neóe biti zadovoljna do sadaSnjim
staliáom pák se zato trsiju, da laj sud prepreóiju. Ako se sud dotrgne, onda bude ta
bor med Francuzkom i Nemákom.
M o n t e n e g r o , Jedne novine pilaju
jeli Italija zna od pregovorov, kője Monte
negro i Srbija imaju med sobom. Prvi óin
novih savietnikov bil je, da su dali voziti
oru2je i municiju vu Albaniju. Vu priátenskim, senid2ejskim i plevljanskim kotaru
delili su do 8000 puákah. Véli se, da su
austrijske oblasti zaznale zato, da se i vu
Plevlje oruÉje áverca. —
Na temelju saveza sa Crnom Gorom
poóela je Srbija toóno paziti na svako austrijsko gibanje vu Plevlju.j

bude delomióno potemnenje sunca, kője se pri
пае nebude moglo videti. — Vu petek tojest 23ga sunce zide ob 6 vuri 6 minuti vn jutro, zaide
ob 5 vuri 42 minuti na veöer. — Sejam bude
24-ga vu Bellatincu, i vu Letenye i vu Ljubeőici. — Vreme bude pod prve dneve lepő, zatem
se preobrne i bude curelo.

— Cigani k oji pénzé delaju. Vu
Lesnyeku blizu Déva varaáa su 2andari cigane
prijelí, od kojih se je zazvedilo, da su foliáne peneze delali. Med siromaákim pukom
koj peneze nepozna su onda foliáne 20 ko
run cekine i jednokorunaste peneze za prave peneze zmenjali. Zandari su pri cigani
2700 komadov foliánih 20 kjrun cekinov i
vnogo olova, pák maáinu za peneze delati
naáli. Cigani su sirumaákoga puka do vide
slo korun povkanili. Zmed ciganov su 2audari áest prijeli i vu reát odegnali.

— Strasna smrt vu tunelu. 10-ga
február v jutro ob 8 vuri doáli su te2aki
vu kapodistrijski tűnél (Tűnél je velika bolta pod bregom, kud cug more hoditi na delu i kada su vre poóeli delati svaki na
svojim poslu, iz jednoga vugla opal je jeden
veliki kamen do tri centimetre te2ek jednomu te2aku 48 let staromu na hrbet, da ga
je odrnah zdruznul doli. Odmah su kosti iz
njega vun stale i za dve vure je vumerl.
Irnel je vu kasi 60 forinti penez. Ostavil je
dvoje dece jednu 8 let staru pucku i ijednoga 12 let staroga deóeca. — Takajáe 10ga februara popoine ob 1. vuri i 5 miniti
su vagoneri koji su pelalali vagoné vun iz
tunela isii su jeden za drugim na hitrom
i tak se je tresnul jeden vu drugoga daje
prvi opal vun iz glajza, a drugi se je prehitil. — Iz vagona prehitilo se je kamenje
na tefcaka, koj je gori bil i vtrglo mu je obedve noge prek ober kolena, da su ga moKAJ JE NO YOGA?
rali pelati vun iz tunela. Teftak je bil iz
Like rodjeni, od varaáa Gospióa 28. ljet je
ikolendnr. Február 19. Pondeljek, Konrad bil star.

prizn. — 20. Turk, EleutarijuS muő. — 21. Sreda, Eleonora kraljica. — 22. Getvrtek. Stol sv.
Petra. — 23. Petek, Peter damaskuäki. — 24. Subota, MatjaS apoStol. — 2ö. Nedelja Valburga. —
Evangelium öve nedelje je: Sobom je zel JezuS
dvanajstoricu. (Lukaő XVIII. 31— 41.) — Mladi
mesec bude 23-ga, tojest vu pelek ob 8 vuri 57
minuti vu jutro. — Takajse 23-ga vu petek —

— Nesreca vu rudi. Februara 9-ga
vu jutro su dva tefcaki hoteli doli ili vu
Körmöczbányaisku zlalnunidu Sobom su nesii i dinamita, sa kojim su hoteli kamenje
kalati. Ali dinamit je zmrijeni bil, pak su
ga zato pri ognju suáili. Kak se vidi, su ga
du2e drZali pri ognju как bi ga morali pak

pazi to stari Miáka sglavom — sklimavajuó mo staroga Misku. V jedni ruki je ogaáenu
— Kaj ne ápajsno. sam sam se nad
véli svomu susedu, da se to joá nigdar nije pipu, a s drogom pak v jedni posudi friáko lem smejali. Zbogorn gospon general. 2ivila
vodu dr2al. Na njegvim obrazu se veó poz- domovina.
pripetilo.
Hudo znamenje je to. jako hudo Nez- nala smrtna ruka a z hudo porezaue njegS zotim je starec svoju ruku к kapi
ve rane je samo tekla krv.
nam, ói niti i ja nezaspim denes ?!
svoji kaiul zdióti, da se nakloni generalu,
General je órez óoport prek odiáel i к ali ona je s glavum skupa dob opala. Z
S zotim svoju puSku к nogi svoji poslavi i napre si je zel mehura s duhanom, v mírajuőeinu je slupil.
ruke je pipa vun opala i on hip se je skup
svoju meátriju za ognja napraviti pak si je
Как se zovete priatelj? — zapita ga potrla, gda je duáa vite2koga njezinoga gazpipu, zatem pak puáku kanil nabiti. Vezda general pomilovano.
de iz tela vun zidla.
se óulo znamenje za reterati. Céli Battalion
Starec se na mesto odgovora na smeh
se genul, samo stari MiSka je na mesti os- poóel dr2ati.
Poleg na levim obrazu i na kuótu dotal, im si je joá ni naphal svoju pipu. RavNavek nekaj 2alostnoga je v onim,
bitih ranah je v ápitalu le2al Bandi ciganno je ognja kresal, kad su ga najedenput kada se vmimjuói smeSno dr2i.
skoga fajta honvéd.
obkolili kozaki (ruski konjeniki). Retirajuói
— Kaj se smejete? — zapita znovió
Dobro su se obrinili za njega vu hrabattalion je samo tuliko videl, da su se na general.
ui, pitvini i vu podvorbi. — Za kratko
jedenput deset pike (landZej zapióile v prsa
— Nad mojom smrtjom — odgovori
vreme je poóel zdraviti, ali vuo joö nije
staroga i da se on skup zruäil.
starec z te2ka.
smel
oditi.
— Dobro je óutil starec, — veil on
— Nad vaSom smrtjom?
Te2ko je to navek bilo Bandiu; óieto
honvéd, ki je Miákov pajdaá bil. — Njegva
— Je, jer je jako Spajsna.
je uznemiren postai, kad je zaóul, da njepipa i njegvo íivlenje je na jeden den —
— Vám nehodi te2ko govor?
vgasnul.
— Joá du2e morém s govorom как gov battalion po zutra vu veliki boj bude
odiáel.
Na koncu bója je general progled dr- s pipom.
Prosil i prosil je doktora, da naj se s
— Dakle ja pak bi jako rád znati ime
2al na mesti bója. Pod gorice dohadjajuó
zapazi jeden mali óoport. Honvedi, med nji moga onoga soldata, ki za sloboáóinu po vraóenjem 2uri, jer on, niti svoji» babici od
zutra du2e neostane v ápitalu.*
mi su viáe samo malo oranjeni, su okolo svojim teln s tu Ilka mi ranami vumre.
jedne preáe pod kamenate klupi stali, na
— Moje ime je Hus Mihály.
Doklor je spregledal Bandia rane i re— Ali je to ápajsno ime!
kojoj grdu skup spikano na pol U*2eó vidiIóe mu, da za 10— 12 dni bude óisto ozdra-

je zato dinamit eksploderal, tak jako, da je jeni 89. i brez Zene na imenu veliju 46.
Neuel Mihalya i Privices Andraäa äirom rez- Sve skupa brez dece se je stareäi vtopilo
neeel. Obedva su taki vumrli, a dva teZaki 207, a za decu, koja su nutri bila, se joä
su ogluheli od straänog glasa. Zvun ovih nezna kuliko njih je bilo.
— Kuliko se je narodilo i vumrlo
je drugih pet teZakov oranjeni. Neusei i Privicer su — veő oZenjeni ljudi bili. Neusl vu Medjimurju? Proäloga 1905 Ijeta od auje sedem siromaäke dece oslavil za sobom. gustuäa 1-ga do deőembra 31-ga se je vu
— Mrtvo telo su naäli vu morju vu csáktornyaiskim kotaru narodilo 718 deceFiumi. Joä pred dvema Ijedni se je pripe- vumrlo je 417 ljudi, dakle pornnoZalo se
tilo, da je Gomersics György 51 Ijeto star je ljudsvo sa 301. — Vu perlaökim kotaru
teZak pijan posluval na jednoj barai na se je narodilo 784 dece, vumrlo je 572 ljudi,
morju. Ónak pijani se je vu morje prehitil dakle pornnoZalo se'je ljudsvo sa 256duäah.
— Vu dvoru negdasnje Hackl oäi vtopil se je. Slopram vezda su naäli njegovo mrtvo telő skoro veő öista gnjilo. Evo r:je poleg csáktornyaiskog banhofa budejedno druZtvo za krmlenje svinjah косе i svinjkam pelja pijan Sói na.
— Ogenj. Vu sredu tojest februara ki äloperk napravilo. Dakle pak bude moöi
őeternajstoga ob pol peti vuri vu jutro je svinje tarn prodati.
ogenj bil vu Kristófalvi pri Szternád Vince— Drva su vkrali. Ne je zabadav zi
ku. Zgorela je hiZa i ätala. Ogenj se je, как ma, svaki bi se rad vu loploj hiz grel. Ali
veliju od jedne peöi zrocil zaran vu jutro dok si drugi poäteni ljudi drva kupiju i sa
kada su joä svi spali. Samo kada je suho onirni sparnoma kuriju, zatoga Panics György
meso poCelo na nahiZju doli opodati, jer Tisics Peter, Gvurgyek Pál, Mihac Imre,
su se äpagovine zgorele su se prestraäili do- Sztovnek György i Jambrovics Ferencz tötmaöi i beZali su vun. Kvar je do blizu 900 faluäki stanovniki su si mislili, da zakaj bi
korun. Samo mesa je za blizu 200 korun oni drva kupuvali, kada je v i groiovi äumi
vrednosti zgorelo. Joä veő kvara bi bilo, ako dosta drv te, koje si je zabad v moöi prisse lju li nebi trsili gasiti. Jer poleg goreöe krbeti. Pak su vu Ferencsak zvanoj grofovstrehe j.t i drugi krov stal all ov se na sre- skoj äumi do 120 korun vredne hraste podöu nije vuZgal. Vu celoj stvari je to Zalost- Zagali i dimo odpeljati. Veliju, da je drva
no, da je nikaj ne bilo assekulerano. —
krasti ne greh. Ali zakón рак drugaő véli,
— Vellki sneg vu Italiji Proäle de рак zato budu ovi lati dobili svoju kaätigu.
ne bil je vu Taljanskoj veliki veter i sneg.
— Nekupimo vec stranjsku robu.
Opal je na dva metra na visokom l zima Dakle doálo je i to vréme Mi smo se veő
je bila velika tak, da Zene, kője su vjutro vu trih brojov naáih novin srdili, zakaj nanesle mleko vuvaraä, su dve na putu zmrz ái trgovci trZiju stranjskih orsagov robu i
nule. Jeden őlovek se je pHjal na koli s zakai naái ljudi kupujeju one canjk\ kaj
jednim konjom dok je doäel do bliZnjega veő ávabi nemoreju nősíti. Jer kaj gud mi
sela, veő nije mogel nili govoriti niti po stranjskim orsagom damo za nj'hovu robu,
nogah iti i zbeteZal je; teZko dabi ozdravil. stem |e siromaäkeäi naä orsag. A orsag, to
— Nesreca na morju. Iz Trsta je smo mi svi. Dakle mi smo siromaäkeäi. —
proäle dane iäel jeden veliki äif vu A- Radujemo se sada. kada őujemo, da ravno
meriku. Na njem je bilo dvestodeset ljudi i csáktornyaiski trgovci su oni, koji su previäe dece. Kada je odiäel dva dane daleko, razmeli glas sadaánjeg vremena i odluőili
je doäel na nesreöno mesto, gde se je rez- su da budu od sada samo lakvu robu triäel. Iz putnikov se nije viäe oslobodilo ne- Zili, koja se vu domaőih fabrikah vu naáim
go samo tri: dva su bili vrllari i jeden ka orsagu dela. Ovoga meseca 12-ga su drZali
pitan. Drugi ljudi su se si potopili. Bile su sednicu csáktornyaiski trgovci. Na sednici
nutri 34 puce i 38 deCkov i bilo je oZe- jje Gráner Miksa bil predsednik a Benedikt
vil; ali joá za osem dni prije na nikakov
nnőin nemre vun idti iz ápitala.
Bandi je dojduőu noő skoőii.
Pri Váczu jednoga battaliona njihov
major proti jednoj jako i lak rekuó najnevameái punkti vodi. — Ako ovo mesto mo
reju zadobiti; veliki boj se s zadoblenjem
magjarov zakljuői.
To je sve dobro znal battalion.
Ali ovo nevarno mesto se je jako branilo; od kuglih, koje su curele, как ploha
bez toga, da na jezere nebi spocureli, se
niti nije moői bilo pribliäati к mesti.
Dvaput vodi major svoga battaliona,
dvaput su ga nazaj prélirali.
Tretjiput podkuraZno se gene slavm
battalion к boju рак je veő puno dalje zasel, как na dva hipe.
Ali i nepriatelj je svu svoju jakostskup
zel, Gätzövi ljudi se harcuju как tiger! ma
jor previdi,, da sve svoje ljudi bude zgubil,
ako se nebude nazaj povrnul!
— Jobbra át! — zakrik ne major
— Nikaj jobbra át! — se őuje mrgotanje zmed battaliona, pak joá onu minutu
vun skoői jeden őrnokoíni honvéd, svóga
bajonetta vupre na majora i zakrikne tnu:
— Nikaj jobbra át! — nego napre major.
Vu oői majorovi su se od veselja suze poőele nabirati.

л

Béla je sa duáevnimi reőmi pozval trgovce
i meätre, koji najviáe moreju napravíti za
dornaői obrt i za domaőu robu, da naj svaku austrijsku robu stisneju vun iz trgovine
i naj samo domaőu robu trZiju. Lepő je to.
Sada mi joä pozovljemo naäe drage medjimurce, da vu svakim átacunu naj zahtevaju
domaőu robu, koja je vu naáim orsagu bila
napravljena.

- Koga je Peczek podbrstil. őto
bi si to misül da bi gospon őastni kanonik
Peczek György nekoga podbrstil, da proti
magjarskomu narodu, proti magjarskom zakonu govori. Mi sami skorom neverujemo,
jer su nam joá dobro vu pameti vnoge izjave, koje je gosp. Peczek bil naőinil. Stem
je nerazumljiveáa sada sivár pred nami, ka
da ő tamo molbenicu, koju je Vlahek István
birov iz Hodoáan dal naőiniti na Njegovo
Veliőanstvo kralja Kak nam je znano Vlaheka je nagykanizski sudbeni stol na tri
meseca reáta i na 40 korun átrofa odsudil
zato, da je proli magjarskomu orsagu puntal vu krőmi. Sud ga je zato ne bolje kaátigal, jer je rekel da ga je Peczek kanonik
podbrstii. To je od onda ne bilo potrto, pak
zato je i kraljevska tabla i Kúria potvrdila
dosta slabu kaätigu. Sada je Vlahek molbe
nicu dal na kralja, da rnu odpusti kaätigu.
Vu molbenici véli da je ne iz svoje volje,
nego na nagovorenje Peczeka kanonika iáéi
vu Muracsany obőinu i poleg Peczekovoga
navuka je postupal.
— Vizita bikov i kanzurov Febru
ara 26-ga pred poldan ob 10 vuri vu Drávavásárhelyu. Clan odbora je Löwensohn
Miksa — Marciuäa 1 ga predpoldan ob 9
vuri vu Bottornya. Clan odbora je Tomka
György. — 2-ga predpoldan ob 9 vuri vu
Belici. Clan odbora je Murai Hóberi. 3-ga
popoldan ob 2 vuri vu Csáktornya. Clan od
bora je Tóth István. — 5 ga predpoldan ob
pol 8 vuri vu Miksaváru. Clan odbora je
Löwensohn Miksa. — 8-ga predpoldan ob
pol 10 vuri vu Felsőmihálytalvi Clan od
bora je Kayser Lajos. — 9-ga predpoldan
oh 9 vuri vu Muraszentmárton. Clan odbora
je Kecskés Ferenc.

nicom napunjaval. Na lepu autó pitvinu su
spotrli illerci s straánim pogledom se ogledavali. Zapazi to magjarski sin, su se mu
poőeli smí ovati vuzniki i к njemu najbliíe
stojeőemu illercu véli:
— Aj, da bi ti vrag zel tvoga trbuha
kaj ne, rad bi malo Zganice piti? Na, pak pi
Illerec nije átél veruvati, da od stran
nepriatelja bi tuliki graciji bil delnik, s stra
hóm, i s odkritom glavom je gutal ponud
jenu i njemu drago pitvinu.
Nato ovi drugi vuzniki su joá s bolje
fcuhkim obrazom se ogledavali na po drugoő napunjenu tlaáiőku. Pomiluvanoga srca
imajuői magjarski sin s nekojimi ápotnimi
reői i ovoga dela je dal drugomu horvatu
Napunjava tretjiő, i makar je straäno kiel
Kad je nemilostiv magjarski soldat vu j ali niti vezda nise mogel zadráati, da s jed
boju prama nepriatelju, ravno lak je dob- nim horvatom, koga za pilvinu ovu samo
roga srca i plemenite duáe prama onim boj- da zimica nije stria, nebi razdelil svoju Éganim vuznikom, ki su ponizeni sebe nemreju nicu.
I őetrput napunjava, ali flaäa je praz
braniti. Pri drugih narodih pak ravno to
vidimo, da oni najodurneáu neőemurnost ői- na postala. Zapazi, da poleg sve svoje milosrdnosti je samo sebe vőinil praznoga, jer
mju s vuzniki.
je bez zajtreka ostal, pak onda őisto jednoKad bi Roth cesarskoga generala célo
voljno reőe:
trupu bili honvedi vlovili, illérske vuznike
— Ejnye, ga dal negda, vezda vidim,
su iz Szabolcs varmegjije svojevoljni hon-,
da sarnomu nikaj nije ostalo! —
védi pratili v njihovu domovinu. — Jeden
Nikaj zato, veő mi da Bog drugu!
zmed ovih svojevol nih najedm poőivajuőni
postoji si je za jutro svoju palacku s Zga- j
M. F
— Veselo zakrikne — éljen Kossuth!
— i na álurm vodi svoga slavnoga batlaliona.
Mesto je battalion predobil.
Ali v po bo|u nastanujuőem miru su
na raőun pobrali őrnoga honvéda.
To je bil Bandi, ranjemk iz ápilala.
Za nepokornest je kaätigu dobil.
Bandi nikaj nije rekel, nego da je videl, da kaätigu zaisto mora doprinusti, na
svoj levi obraz i kuőet kazajuő véli med
officiri stojeőemu majoru.
— Gospon major! Ja sem joá osem
dni vu ápitalu.
Major je s suznatami oői к sebi prigrill Bandija, ciganskoga honvéda.

4487 tk. 1905.

okt. 15 napjától járó 6 % kamatai, biróilag
már megállapított költségek erejéig, Plaftarics Róza és Mi léc Lukács lakásán leendő
A Csáktornyái kir. jbiróság, mint tkvi eszközlésére
hatóság közhírré teszi, hogy az alsólendvai
1906. évi február hó 26-ik lapjának d t 10 érája
tkpénztár részvénytársaságnak Novak István
határidőül kitüzetik, és ahoz a venni szán
és Novak Bálint belicai lakosok elleni vég
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,
rehajtási ügyében a kielégítési árverés elren
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.
deltetvén, nevezett hitelezőnek 240 kor. tö
t.-cz. 107. es 108. §-ai értelmében készpénz
ke, ennek 1905 évi jnnius hó 2-tól járó
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron
6 % kamata, 8 kor. 35 fiit. óvási, 1/3 vál
alul is el fognak adatni.
tódíj 32 k. 88 fill, és 22 k. 15 I. már
Amennyiben az elárverezendő ingósá
megállapított 15 kor. 88 fill, ezennel meg
állapított költségekből álló követelésre kie gokat mások is le* és felülfoglaltatták és
légítése czéljából a nagykanizsai kir. tör azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értel
vényszék és a Csáktornyái kir. jbiróság terü
letén Belica község határában fekvő belicai mében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Perlak, 1906. jan. 15.
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73 sztkvben I sor hrszám alatt fogl. 69 sz.
ház belsőség kert a hozzátart. aránylagos
legelőilletőséggel együtt az 1881 évi LX
6882 tk. 905. Érk. dec. 8.
le. 156 §-a érteim, egészben u. a. törv. 163
Árverési hirdetmény.
;§-a érteim. C. 7 alatt ezen ingatlannak és
hozzá tart. legelő illetőségnek Novák Istvánt
A perlaki kir. jbiróság, mint telekkönyvi
lés Bálintot illető részre özv. Novák And- hatóság közhírré teszi, hogy Kolenkó Balázs
! rásné belicai lakos jav. és C 8 al. u. csak drávaegyházi lakosnak, Salkovics Imre per
fenti ingatl. és arányi, legelő illetőségi!, töb laki lakos elleni végrehajtási ügyében hátra
bi részére Novák Mária özv. Borkovics Flo- lékos 18 kor. 47 f. tőke, ennek 1902 évi
riánne jav. bekebl. haszonélv. szolgalmi jog okt. hó 29 napjától járó 5 % kamatai és
érintetlen, hagyása mellett 679 k. becsárban 9 k. 30 fill, újabb árverési kérvényi költség
továbbá a belicai 704 sz. tkvben A I l 14 kielégitése végett a nagykanizsai kir. tör
sor 151/a, 220/b, 290/b, 538/a, 671/b, vényszék a perlaki kir. járásbíróság területén
756/a, 804/a, 873/b, 923/b, 923/d, 966/a, Ifekvő a perlaki 3120 szfjkvben I 378 hrsz.
1007/b, 1007/d, 1031/c hrsz. alatt foglalt 269 népsorsz. ház, udvar, kert, legelő és
ingatlan egészb. 2027 k. becsárban belica j 279 hrsz. kert ingatlanok együttesen és a
községházánál
végrh. törv. 156 §-a alapján egszben 855
korona kikiáltási árban mint becsárban az
1906. évi március hó 3-án délelőtt 10 órakor

I. Árverési hirdetmény.

1906. évi febr. hó 28 napján d. i. 10 órakor
Izsó Ferenc alsólendvai ügyvéd vagy helyet
tese közbejöttével megtartandó nyilvános Perlakon a kir. jbiróság, mint tkvi hatóság
hivatalos helyiségében dr. Tamás János per
biiói árverésen eladatni fog.
laki ügyvéd vagy helyettese közbenjöltével
Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár megtartandó árverésen a kikiáltási áron alul
is eladatni fognak.
10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
Venni
szándékozók
figyelmeztetnek,
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti
67 kor. 90 till. 202 к. 70 t.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő kikiáltási ár 10 %-át bánatpénz lejében
letenni.
részletben még pedig az elsőt az árverés
A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt,
a másodikat ugyanattól 30 nap alatt a har
Perlak, 1905. dec. hó 12-én.
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madikat ugyanattól 45 nap alatt, minden
egyes részlet után az árverés napjától szá; mitaudó 5 % kamattal együtt az árverési
Ifeltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni.
574
Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy
M egjelent!
idejűleg megállapított árverési feltételek a
>.r„, ! hivatalos órák alatt a csáKtornyai kir. jbi
róság tkvi osztályánál és a bottornyai község
J* Ielöljáróságnál megtekinthetők.

2 szoba bútor (az egyik
ó-német) jutányos áron el

adó.
Megtekinthető NAGYFALUN
a Körngast-féle házban. 697J_„
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Megrendelhető:
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5 darab

б

Flschel F. (Strausz Sándor) könyvkereskedésében Csáktornyán

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1905. dec. 15-én.
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Perlaki
(uj) takarékpénztári

15 sz 1906.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. tör
vényszék 1905 évi 6189/5 számú végzése
következtében Zakál Henrik Csáktornyái
ügyvéd által képviseli Muraközi tkplár r. t
javára Plaftarics Róza és Mikec Lukács elI len 300 kor. s jár. erejéig 1905 évi dec. 9-én
loganatositott kielégítési vég végrehajtás utján
[ le- és felülfoglalt és 720 kor. becsült követ; kező ingóságok, u. m.: 1 csikó és szarvasmarhák nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 1905 évi V. 387/2 számú végzése foly
tán 300 kor. tőkekövetelés, ennek 1905 évi

teljesen befizetett

részvény
eladó.
Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
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MALTOSIN-ját (sütőmaláta.)
A süteményt sokáig friss és ízletes
állapotban tartja, azt könnyűvé, tet* szetősebbé teszi és szép szint, tartós
ságot ad. Megtakarít sok tejet, cukrot.

K é p v i s e l e t és ra k tá r C sáktornya és
-------------- vidékére ------------
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Csáktornya.

Ugyanoda naponta friss élesztőt szállítunk.
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^
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6972 sz. tk. 905.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy az alsómuraközi
tkpénztárnak — özv. Cseh Jakabné szül.
Szanár Mária novákoveci lakos elleni vég
rehajtási ügyében 4000 k. tőke, ennek 1905
évi juuius hó 28 napjától járó 5 % kamatai
41 к 35 f. eddigi 35 k. 60 f. árverés kérvényi költségek kielégítése végett a nagyka
nizsai kir. törvényszék, a perlaki kir. járás
bíróság területén fekvő Novákovec községi
681 sztkben А. I. 973/a, 1273/a, 368 és
1921 hrsz. alatt fosl ingatlanok együttesen
343 к., a novákoveci 516 sztkvben foglalt
224 hrsz. ingatlannak Szenár Mária férj.
Cseh Jakabnét illető '/«-ed része 850 к., a
novákoveci 132 sztkvben fogl. 370. 677,
806, 1725, 2024 és 1989 hrsz. ingatlanok
nak ügyanőt illető V4*ed része együttesen
429 к., a novákoveci 684 sztkvben foglalt
270 hrsz. ingatlannak ugyanőt illető V,-ad
259 к., a novákoveci 685 sztkvben foglalt
1091 hrsz. ingatlannak ugyanöt illető y 8-ad
része 108 k. és a novákoveci 42 sztkvben
411 hrsz. ingatlannak ugyanőt illető tele
része 288 k. kikiáltási árban, mint becsárban

1906. éli Március hó 5 napján d. e. 10 órakor

SZOLOOLTVANYOKRA
fa jtisz ta ameri
kai sim a vagy
g y ö k e r e s veszSZÖre van szüksége,

Novákovec községházánál dr. Wollák Adoll
alsólendvai ügyvéd vagy helyettese közben
jöttével megtartandó árverésen a becsáron
alul is eladatni fog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
az árverés megkezdése előtt a lenti kikiáltási
ár 10%-át bánatpénz fejében letenni.

forduljon teljes biza
lommal az I lam i segélylyel létesített

Vállalati szölötelephez Billédre (Тоголшт.»

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlak 1905. dec. 16-án
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán
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