
Az év mesgyőjén.
Ivid idő egy esztendő, a szárnyaló 

alóságban alig egy szárnycsapás; rö- 
cz annak, ki dolgozik, hosszú vég* 
' annak, ki elfáradt keserves küzde-

tudhatja. mit rejt méhében ez az 
elyben talán nem leli helyét az öröm, 
a bánat üti fel tanyáját. Talán jó- 

.ény, hogy látnoki kéz nem lebbenti fel 
.t a fátyolt, mely jótékonyan takarja el a 

jövendőt, nehogy biztos reménytelenség el
viselhetetlenné tegye a jelen szenvedését. 
Ne fosszuk meg az aggódó emberiséget egye
düli kitarló barátjától, a reményiül. Remél
jük, hogy ez az ujesztendő jobb lesz a sirba 
szállott testvérénél.

Fohászkodjunk az egek lírához, hogy 
óvja meg a magyarok Istene balszerencsétől 
a négy folyam hazáját. Erősítse ezt a nem
zetet, hogy hű maradjon ezredéves hagyo
mányaihoz, hogy bátorsággal intézhesse sor
sát. Oly nemzette, mely nem tud segíteni ma
gán: azt az ég ura sem segíti.

Tanuljunk a múltból. Nem sors sze
szélye tartotta fenn ezer évig ezt a nemze
tet a nyugoti czivilizácziót fenyegetett vészek 
tomboló tengerének kellő közepén. Fentar- 
totta ezt a hazát saját fiainak ereje, fen- 
tartotta a szivekben lángoló hazaszeretet.

De szenvedéseink árját is saját hibái 
zúdították reá. Az egyenetlenség, a viszály
kodás, melyek mindenkor ott lakoztak a

magyarság szivében, tettre bátorítván el.e- 
neit, kik e testvérharczban lelték a legfélel
mesebb fegyvert ellenünk. f

De azért, ha a romlás szélén álltunk 
is már gyakran: elpusztulni, nem pusztult 
el soha. Erőt kölcsönzött a csüggedő összes
ségnek, a nemesen éiző egyesek tántorít
hatatlan bátorsága, kitartásra buzdítván a 
lankadókat, a tespedés közt habozókal. Ta
lálkozott mindenkor számos igaz honfi, ki
nek meleg szivéből áradt az önfeláldozó me
leg honszeretet, ki maga köré gyűjtötte a 
gyöngéket, erőt lehelvén keblükbe a saját 
nagyerejü lelkének meggyőződéséből.

Látunk most is bölcs férfiakul, halljuk 
még azok szózatait.

Előre tehát, akiben még él hazánk re
ménye! Árasszátok szét a szivetekben élő 
meleget, gyújtsátok tüzét az elenyészhetetlen 
hazaszeretetnek, hadd melegedjenek rajta 
azok a közömbösök is, akik a mindennapi 
élet szükségleteiért küzködve, elhidegültek.
K.gyefú.j;-nefc a- bátrai u-böícsek. hegy 
épségben őrizhessék meg utódainknak, ami 
reánk szállott őseinktől: az ezeréves, szent 
magyar hazát!

A gyümölcsfák trágyázásáról.
Eléggé ismeretes, hogy kultúrnövényeink

től csak az esetben várhatjuk a lehető leg
magasabb terméseredményeket, ha azokat 
a szükséges ápoláson kívül a nekik meg
felelő táplálékban is részesítjük.

Ezen állítás nemcsak a szántóföldeken 
tenyésztett növényeinkre, hanem gyümölcs
fáinkra is vonatkozik.

Gyümölcsfáink is csak az esetben ad
ják az annyira kívánt terméshozamot, ha 
ha szükséges ápoltatási munkálatokon kívül, 
időről-időre erőteljesen megtrágyázzuk azokat

A leszedett gyümölcsökben foglalt el
használt tápanyagokat a fának* okvetlenül 
vissza kell adni, azonkívül gyömölcsfáink az 
évente szükségelt visszavágások alkalmával 
is tápanyag veszteséget szenvednek. Felada
tunk tehát a fának ezen tápanyagokat trá
gyázás által visszapótolnunk. Ha ezt tenni 
elmulasztjuk, rendesen megtörténik az, hogy 
az illető fának gyümölcsei a jövő évben 
apróbbak és kevésbé zamatosak is.

Gyengén táplált gyümölcsfák a legkülön
félébb betegségeknek vannak alávetve s az 
időjárás hirtelen változása által jobban szen
vednek, mint a rendesen tápláltak.

Minél erőteljesebben táplálunk egy fát, 
annál jobban működnek annak egyes szer
vei s csak ez esetben adhat jó  minőségű 
gyümölcsökből nagy terméshozamot.

A növények elemzéséből megtanulhatjuk 
azt, hogy növényeink nemcsak egyes táp
anyagokból élnek, hanem tökéletes kifejlő
désükhöz sokféle tápanyagra van szükségük.

Csupán csak kálival táplált növény ép 
oly kevéssé fejlődik, mint csak nitrogénnel 
és íoszlorsavval táplált. Ellenkezőleg az ösz- 
szes szükséges tápanyagok összegével táplál-
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Messze délre . .

Messze délre száll egy felleg, 
Messze délre, dél felé;
Déli táj a szivem álma,
Déli táj a lelkemé . . .

Arra az én szülőföldem,
Arra az én falum áll,
Körülte zug árnyas erdő. 
Körülte zeng kis madár . . .

Ott áll a falu határán,
Ott áll egy kicsinyke ház, 
Szivem, lelkem odavágyott, 
Szivem, lelkem ott tanyáz.

Ablakában egy lányka áll, 
Ablakából rám gondol,
S szöszke feje mélabusan 
Kis kezére ráhajol.

Látja gyorsan elsietni, 
bálja a patak vizét,
S nézi, mint a hullt levélkét 
Játszi szellő hordja szét . . .

Hangosan zúg-búg a nádas,
■ Hangosan sivit a szél,

S lassan , lassan a leányka 
Boldogsága szárnyra kél.

Füredy Sándor.

Nem pénz a gazdagság.
A lanyha szél susogva mozgatja az elhullott 

harasztot. Nem zavarja semnji az erdő mély 
csendjét, csak néha-néha hallatszik fel a rigó dala, 
vagy a gerle bugása

Egy fatörzsön ült egy ifjú az erdő mélyében 
és kutyájával felezte vadászatra hozott elemó
zsiáját. —

El-elmereng az erdő bűbájos csendjén, a le
velek harmonikus susogásain, mely mint az eol- 
hárfa, úgy zengi be a levegőt. Kis evetke szalad 
fel a fára, fürgén szökdécsel egyikről a másikra.

A mély csendben lőtávolnvira megrezzen az 
ág, nyomban egy karcsú őz dugja ki fejét a fák 
közül. Fegyveréhez kap, de a pillanatban eltűnik 
az őz. Utána iramodik teljes szenvedéllyel, de 
alig ezer lépésnyire kis kunyhó tűn fel, előtte egy 
leányka, ki átölelve tartotta őzét.

Meglepetve állt meg. Leeresztette fegyverét 
lábához és bámulta e tüneményt. Kérte, kérte a 
kis leányka, hogy ne bántsa őzét. Hogy bántotta

volna egy bálványnak, egy képnek, minőt nem kép
zelt még álmában sem. Egy ifjú leány, karcsú 
magas termete.

Vállaira omlott dús fekete haja. Arcza mint 
a felkelő nap. Szeme mint a nyári nap sugara. 
Ajka mosolyra nyílt, mint a lenyugvó nap búcsú 
pillantása, mikor látta őze szabad.

Ne féltse őzét, az szabad, de én fogva 
vagyok.

Ott lakott N. földesur szolgálatában az erdő 
őre egyetlen leányával. Neje meghalt, igy csak 
kelten voltak u kis kunyhó lakói, na meg kis őze.

Csak vasárnap megy a kis lányka a városba, 
akkor is a templomba, vagy bevásárol.

Egész héten át ott dolgozgat kis kertjében, 
mint egy paradicsom, olyan ott minden. Van ott 
rózsa, ibolya stb. virágok, de van ott káposzta és 
kerti vetemények is.

Ott ül az ifjú vadász, kinek állát alig verte 
ki még a pehely, ott ült egy pádon, elbűvölve bá
multa hosszasan, merően a szende kis erdei 
tündért.

Sokáig nem szóltak, mintha egy titkos kéz 
lapadott volna ajkukra, csak mikor búcsúra nyúj
totta Imre kezét, mert az ifjút igy hívták, akkor 
szólalt meg ajkuk.

Ott állt a kis leány a küszöbön, sokáig 
nézte az elmenőt. Nem tudta mi lelhette. Meg
mozdult szive és erősen dobogott. Kis kacsóival 
leszorította mellét, mintha csillapítani akarná szive 
lázas lüktetését. Majd beszaladt kis szobácskújukba,



koznak. Épen ez okból óvakodjunk egyoldalú 
trágyázástól.

Szükséges ezenkívül, hogy minden táp
anyagot bizonyos arányban adjunk.

Nitrogén trágyázás csak az esetben lesz 
hasznothozó, ha káli és foszforsav bizonyos 
arányban van jelen.

Ép úgy a foszforsav trágyázás is telje
sen hatástalan, ha a talajból a káli^és a 
nitrogén hiányzik.

Miután a nitrogén, foszforsav és káli á 
három legfontosabb tápanyag, a trágyalébe^. 
melyet gyakran használnak fel trágyázásra,' 
a kálit könnyen adhatjuk lahamu alakjában, 
csakhogy ezt felhasználás előtt 8 — 10 nap
pal kell hozzáadnunk.

Ezen folyadékot czélszerü naponta jól 
összekeverni s mire felszínén buborékok kép
ződnek, használatra alkalmas. Alkalmazása 
tetszés szerinti évszakban történhetik, a be
lőle trágyázásra felhasználandó mennyiség 
az illető fa nagyságától függ; inkább többet 
adjunk belőle, mint keveset.

Legczélszerübb évente háromszor trá
gyázni és pedig a következő évszakokban:

A legelső trágyázás őszszel történjék, 
mielőtt a fa teljes nyugalmi szakát eléri. 
Minél nagyobb volt a termés, annál többet 
kell trágyáznunk. Az őszi trágyázás azért 
fontos, miután a fa még a fagy beállta előtt 
megerősödik, s igy jobban képes az időjárás 
okozta behatásoknak ellentállni.

Második trágyázást előnynyel alkalmaz
hatunk február és márczius hónapokban, a- 
szerint, amint azt az időjárás megengedi. 
Ekkor már közel vagyunk azon időhöz, 
melyben a rügyek megduzzadnak, a bimbók 
kinyílásukhoz készülnek és a törzs életmű
ködését megkezdte. Ezen korai trágyázás a 
hajtások növekedését is jelentékenyen fo
kozza.

Harmadik trágyázás szükséges junius 
és julius kónapokban. Ezen időben fejlőd
nek a jövő évi virágrügyek és ez okból a 
trágyázás ezen időben nemcsak ajánlatos, 
hanem a szükséges is.

A trágyázás ü k  azon időben-esetben 
előnyös, ha e czélból idősebb és egyedu 
álló fáknál ott ásunk csatornákat a földbe, 
ahol a gyökérzet s z í v ó  készüléke és a gyö
kérhajak vannak elhelyezve, miután ezek 
veszik fel a talajból a táplálékot, rnig a törzs 
alján levő idősebb gyökerek táplálék felvé
telre már nem alkalmasak. Ez okból nem 
czélszerü a trágyalevet a törzs tövéhez 
önteni.

Igen czélszerü a szívó gyökerek köze
lében agyagcsövekel beásni és pedig oly 
módon, hogy azok néhány czentiméternyire 
kiálljanak a földből.

Hogy a forró nyári hónapokban a gyors 
elpárolgást megakadályozzuk, czélszerü a csö
vekre cseréptéglákat vagy paladarabokat rak
ni. Fiatal fák körül keskeny árkot is ásha
tunk és azt töltjük meg trágyával. Jól ké
szített komposzb ez esetben is nagyon 
ajánlatos.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kérés. Tisztelt előfizetőinket és la
punk minden jóakaróját és barátját kérjük: 
szíveskedjenek a »Muraközt« az uj eszten
dőben is szives pártfogásukba venni, régi 
előfizetési tartozásaikat megfizetni s az elő
fizetéseket megújítani ! Szives munkatársain
kat pedig arra kérjük, hogy a közjó érde
kében szíveskedjenek ezután is közremű
ködni, lapunkat népies irányú közleményeik
kel ellátni, főleg pedig a vidéken előfordulj 
eseményekről minket minden alkalommal 
értesíteni. Lapunk csak úgy töltheti be hiva
tását s úgy telelhet Ineg feladatának, ha fő
leg azok. kik állásuknál fogva a muraközi 
népnek a vezetői, a »Muraközt«, mint e 
határszéli magyarság hazafias, emberbaráli, 
közgazdasági és közművelődési törekvései
nek orgánumát erkölcsileg, anyagilag és tol
lal támogatják.

rávetette magát egy lóczára és maga sem tudta 
miért, de oly annyira sirt. Azt sem tudta ki volt, 
csak azt, hogy szereti. Látom-e még, vagy soha ? 
sóhajtozott.

Apja rögtön észrevette leányának bús han
gulatát; faggatta, de kitérőleg hagyta el kérdéseit.

A kastélyban már mindenütt csendesség és 
sötétség, csak egy ablak van kivilágítva, és az 
átszürődő világosságnál látjuk Imre karcsú alak
ját. Fel-alá jár szobájában és a nagy ur egyetlen 
fia szerelméről ábrándozik.

Egy pórleányl szeret. Nem ! atyja soha bele
egyezni nam fog.

Nem ! És ez aludni nem hagyja.
A szomszéd szobában, hol atyja lakosztálya 

van, egy aggódó fül hallgatózik.
Mi lelte gyermekét.
Alig virrad, alig hogy az ég boltján a nap, 

már nyeregben ül Imre és vágtat ki az erdő pa
gonyán a kis erdei ház felé. Az erdő őre jön 
elébe, alázatosan köszönti az ő urának egyetlen 
gyermekét.

A háztól jó távol leszáll lováról, oda köti 
egy fához és gyalog megy szerelméhez, mint 
vadász.

Már a nap jól delelőn van, akkor hagyja el 
a kis lakot, de már ölelő karok bocsátják el és 
forró csók a búcsúzó.

Hetek, hónapok múltak el. A kis leányka 
azt hiszi, mindvégig igy leend. Ha tudná, hogy 
féltett szerelme ha kiderül, mennyit fog szenvedni, 
tán elfojtaná azt, de bízik, hisz és szeret az ő 
tiszta szerelmével. Imre pedig rajong és bálvá
nyozásig imádja az ő erdei csalogányát, mint Imre 
nevezi, nem gondol a jövőre, nem arra, hogy ő

egy nagy ur fia, a leány egy pórleány. A kis lak 
előtti lombos fa alatt ülnek és átölelve tartják 
egymást. Nem latnak, nein hallanak, csak a bol
dogságuknak élnek; akkor rezzennek fel meren
géseikből, mikor Imre atyja vállukra teszi kezét.

Keményen kifakad az öreg. Hetek óta vigyá
zom lépteidet. Anyád buskomorrá vált aggodalmá
ban és keserveiben, hogy te hova jársz. Folyto
nos bús arezod a kétségbeesésbe dönt minket és 
szüleid helyeit e lányt szereted.

Apám, én szeretem e leányt.

A leány megtántorodva esik el. Szaggatottan 
iajdul fel. Ű fia az uraságnak. Megcsalt. Nem 
vadász.

Csak mikor Imre felemelte, ájullságábóí forró 
csókjaival ébresztette, akkor nyitotta ki éjfélhez 
hasonló koromfekete szemét.

Megcsalt. Nem tudtam mit most tudok, bo
csásson meg nagyságos uram ! Miért nem mondta 
meg kilétét Igen. Kn egy erdőőr laánya vagyok. 
Szegény vagyok, csak a becsületben gazdag. Az 
uraság mereven hallgatta és nézte e bús drámát 
végig. Keserves harczot vívhatott önmagával, mert 
arcza vonaglott, de nyugtatólag szólt meghatott
ságtól a leányak:

—  Ne félj leányom, fiam nem csalt meg.

Telve vannak a lapok. Mindenki csodálkozva 
olvassa N. .1. földbirtokos fia Imre és V. L. ura
sági erdőőr leánya egybekellek az urasági ká
polnában.

Gálái Géza.

—  Bíróság köréből. Folyó évi január
l-lől a Csáktornyái kir. járásbíróságnál a 
telekkönyvi ügyeket Kollarics Mihály kir. alj 
rásbiró a vizsgálóbírói teendőket pedig 
Szegő Hugó kir. aljárásbiró, intézi el.

—  Kirendelés. Kolbenschlag Béla j í  
főszolgabíró Grosch János dekánovec 
gédjegyzőt Csáktornyára helyettes kö 
zővé rendelte ki.

—  Értesítés Ur. Wolf Bél? 
gélyző egyleti orvos értesiti az eg 
hogy folyó évi január 1-től az o. 
deléseket naponként d. e. 8 — 9 ón 
eszközli.

— Eljegyzés. Kováts Emil a cs 
grófi uradalom központi ispánja 
tolt Filipich János lelenyei 
kedves leányával Ida kisaszsz 
boldogságot a kötendő frigybe;

Uj orvos. Ur. Viola 
ismét Csáktornyán ttlepedett 
Fő-téren Mayer Salamon ház' 
emelet.)

—  Értesítés. A csáktonyt 
f. hó 7-től kezdődőleg szedi a 
betegsegélyző pénztári járulék 
mezteli a tagokat, hogy járulél 
vasárnaponként 2—\ óra ki 
hetik

— Áthelyezés. Török Károly ct 
nyai csendőr hasonló minőségben Kis-ku 
maromba helyeztetett át.

—  Előléptetés. Goldstein Béla szombat- 
helyi déli vasúti főellenőr, ki Csáktornyán 
is sok éven ál működött, felügyelővé lön 
előléptetve.

—  Megbízás. A földmivelési miniszter 
Gyulay Károly Csáktornyái áll. képezdei gaz
dasági szaktanárt és vándortanárt a Csák
tornyái járásra nézve a gazdasági tudósítói 
liszttel bízta meg.

—  Előléptetés. Todor József Csáktor
nyái illetőségű volt önkéntes, a januári ki
nevezések alkalmával tiszthelyettessé lön elő
léptetve.

Vizsga. A földmivelési miniszter által 
Csáktornyán rendezett gazdasági téli tanfolv /rí 
nak első hat hetes kurzusa (a második f. 
kezdődik) f. hó 13-án bevégződik, méh 
mai az áll. tanítóképző-intézet torna 
nyilvános vizsgálat fog tartatni, mely« 
földmi velősből, az állattenyésztésből, 
méhészetből s egyéb gazdasági isme 
nak a tanulók megvizsgáltatni, egyb 
tilag bemutatván a kosárfonásban é 
ben szerzett ügyességüket, s a tanfol 
alatt készített kosarakat és seprűket p» 
ják. A vizsgálat d. e. 9 órakor kezdődik, 
kel és az érdeklődőket ez utón hívja meg a t,. 
folyam vezetője.

Tánczestély. Sikerült szilveszter-estélyt 
rendezeti a »Csáktornyái Sport-Egyesület«, melyen 
társaséletünk legelőkelőbbjei s szebbnél-szebb 
leányok és asszonyok voltak jelen. Az estély igen 
jó ízléssel összeállított prog ram injának első pont
ját a szép összjátéku (Fejér, Viasz, dr. Hajós, l)o- 
bosyj quartett képezte, ezt dr. Zechmeister secessio 
stilii felolvasása követte, mely után Dobosv Elek 
valóban művészi tökélylyel s megkapó erővel adott 
elő hegedűn egy szólót, melynek egy részét a 
szűnni nem akaró taps folytán megismételte. Ne
gyedik pontot egy tréfás akrobata mutatvány ké
pezte. ezt a történelmi tréfás kiállítás megnyitás 
követte, az utolsó előtti szára a tréfás sorsjáték 
volt: a programra utolsó száma az egyesület teljes 

j zenekarától előadott induló volt, melyet igen ke
délyes, reggelig tartó táncz követett.



szü lető  ^éc^Lentferenczrei!dur szerzetes ^ ' f 00' A «*ermekck tiszla magyarsággal A Horgony-Pain-Expeller jffazi, népszerű
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házmegye világi papjainak sorába vétetett fel s fiuk Pusk“‘- a '^ y o k  babát kaptak. A czu- m*nt miedig készlétben van. Hátfájás-
hosegre káplánná neveztetett k,. kor es déli gyümölcsfélék az ünnepek után sü). né, ,  Horgony-Pai„-Expellerrel való be-

-  Kmevezes. A vallás- és közoktatás- oszlattak ki. dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak
ügyi minister ur m. hó decz. lh-án 95 .í)79. — A Csáktornyái kereskedő ifjak önképző- bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera,
számú rendelettel a kotoii plébánia javadal- köre szép ünnepélylyel ülte ineg az uj évfordulót, hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való 
mát Lisziák Lajos szelenczei segédlelkésznek Vasárnap este 9 órakoj szép számmal gyűltek bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult, 
adományozta. Az uj plébános rnuraközi szii- egybe a tagok a kör helyiségében, hol Kemény Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta- 
letésü és úgy a magyar, unni a nép nyel- Jákú elnök szép szavakban emlékezett meg a le- tolt bedörzsölésként az Iniluenza ellen is és 40 
vét bírj a s magyar érzelmű, lehal a haza- folyt évről és kitartásra buzdította az egyesület kr., 70 kr. és l frt üvegenkénti árban a legtöbb
fias közönség előtt miniszter Ul intézkedése tagjait. Ezután Kopjár Sándor ur az általános gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár-
nagy örömet keltett. kérésnek engedve, elszavalta Petőfi Sándornak »Az lás alkalmával mindig határozottanmint »Richter-

Nevmagyarositas Rosenberg Sándor csák- őrült« czimü költeményét, melyet a jelenlevők féle Horgony-Pain-Expeller« vagy »Richter-féle
ai illetőségű budapesti lakos és kiskorú fia zajos tapssal honoráltak; majd meg humoros fel- Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« véd-

vezetéknevét Rónai-ra mngyarositotta. olvasásával vívott ki szép sikert. E rögtönzött jegyre ké’ünk figyelni.
- Az »Alsó-Lendvai Ifjúsági Önképzö programm másik felét ének és zene képezte. A -- ^ ; .a f-i, ____ _
900. évi január hó 18-án a »Korona« programul lefolyása után a kör tagjai vig poha- ii h á h o r U
’.agytermében saját pénztára javára razás közt a kora hajnali órákig maradlak még *
i tánczestélyt rendez. Belépti-dij sze- együtt. 0lY szerencsések vagyunk, hogy olvasóinknak egy

térit 2 korona. Kezdete este fél (» ' finfivilknMán M„ll hó 'dl-én senzá- '^»"'ithbólJövő hírrel szolgálhatunk. A »áros, .usly u»*UngyilKOSSaQ. IMUIt no o l  en senzd néhány hettel ezelőtt majdnem ismeretlen voll, most egy-
CZiÓS Öngyilkossági eset hozta izgatottságba szerre soha el nem mosódó hírnévre tett szert szabadságáért 

Kinevezés. Az igazságügyminiszter Nagy Csáktornya közönségét. I). U. 2 Órakor ré- küzdő kis népének hősiessége révén. Minden szem Dél- 
örvényszéki dijnokot a perlaki kir. járás- m Q|v e  jelentette Szeivert vendéglőjében a afrika 0 Ponlj !l M é fordul s érdeklődés kiséri minden

oz írnokká nevezte ki. külieeyzöi hivatal szolgája, hogy Barakkó tettukpt
-  , . . . ,  , . , . .1 f i i  j  ’ e j  Lelekemelo ugyan a kitartó háborúskodás, de szo-
A nagy kanizsai ált. munkásképzó- Miklós a Csáktornyái külső községek h. jegy- ,n0ru hatást is gyakorol s ennek oka az a kétségbeesés és 

let 1900. január h ó  6 - á l l ,  a Polgári zöje d. U. I 1/« Órakor főbe lőtte magát. A az a sok rom, a mit maga alá temet. Egy másik háború.
Kjy.51 összes emeleti termeiben az egyesü- közigazgatósági közegek azonnal Barakké la- » mely csak megelégedést és örömet szül, a metv az em- 
leti könyvtár alapja javára japáni gésa-es- kására siettek, akit levetkőzve, ágyán átlőtt b,‘ris<;* Jótevője, az a betegségek ellen viselt háború, a i*- 
lélyt rendez, melyen Vun-Csi tea-házában fejjel találtak meg; bal kezében anyjától ka- “ • a m‘ f en ^ ndolkodá8 "élkül ha™ba keU
találkozot adnak a legszebb japáni gesák, polt olvasu-füzért szoiongatott. Az öngyilkos róp;i legészakibb részétől, le egész Déiafrikáig mindenütt is- 
az ott megjelenő minden nemzetbeli lenge- még élt. de eszméletlen állapotban s este H mert Pink-pitula, a vér nagy helyreállítója, melynek hírneve 
részek, matrózok, polgárok és katonáknak, órakor az utolsó kenet feladása ulán el- megtöltötte a világot.
Belépő dij nem tagoknak 1'/* korona, la- hunyt. Az eset annál nagyobb izgatottságot Egy polgármester, kit a nép nagyon tisztelt, w. A. c.
goknak 1 korona, családjegy 3 korona. keltett a közönség körében, mert Barakkó “ t l “

— Áthelyezés és kinevezés A pécsi posta- volt a Csáktornya váiosi megüresedett jegy- tudott oiya.n világos ítéletet mondani, mint az elmúlt na-
és távirda-igazgatóság Zsindarics János posta- és zöi állás egyik jelöltje, aki e hó 1 1-én a pókban, egészsége elgyengülése következtében meg volt tá- 
távirdai-szolgát Paksról Csáktornyára helyezte át; legnagyobb valószinüség szerint meg lett madva s elméje vesztett erejéből és világosságából. Szuk- 
Mekóvecz Antal Csáktornyái posta és távirdaszol- volna választva, mert a város törzsgyökeres *ége volt, hogy erejét, a betegség és munka következtében 

gát pedig a imgy-kun.zsa. moügó,rostához altisztté polgárság!, tömören es kitartóan mellette okoz a vér82egénV g a legnagyobb , zeovej (-.Sek7V w  
nevezte ki. foglalt állást. Az öngyilkosságot Úgy la hatja. Levele elmondja nekünk, hogy tudta erkölcsi erejét

__ Meghívó. A Muraközi Tiszti Ünse- szik a választási izgalmakon kívül főleg visszanyerve fizikai erejét helyreállítani.
oélvző Szövetkezet rendes évi közgyűlését pénzbeli zavarok idézték elő; a h . jegyző Ma irja vakon bizom a Pink-pilulákban. a me-
1900 január 21-én d u. 1 */, órakor a közs. irodáját az azonnal megejtett hivatalos vizs- iy<* vjsozaadták rigót* hiányos ^ ™ ^  n™  tudtam 
j » u u .  ju u u a i  12 i , i i u U a r a b b A  tn h h  járni, lábam szára dagadt volt, szörnyű főfájás és olyan
népiskolában tarlja meg a következő tárgy- gálát nem talalta lendbcn. Barakko több Jgzivdobogás kinzolli hog, ttbbMör elestem. E gy napon va-
sorozattal: 1. Igazgatóság évi jelentése és a levelet hagyott balra, melyekben azon an (ĵ gzaton voltam s ott elájultam s a kaiíerek vittek íaká- 
tiszta jövedelem felosztására vonatkozó tér- öngyilkosságának okát nem irja meg. Ba- somra. Emésztésem mind rendetlenebbé lett. Olyan beteg 
vezet benvuitása 2 \ felügyelő-bizottság je- rakkó 3 7  évet élt. Temetése e hó 2-án lettem, hogy a* ágyat kellett őriznom és meg vagyok gyó-
lonlise n Járm .lások és lllérice helvben- volt a közönség részvéte mellett. Nyűgöd- *«dye, hogy máz kevésbbé erő . oml.er tönkrement volna, 
lentese, a SZtMiaddíOK j  b I b ' • I f .avatásomnak nem tudtam megfelelni. Három doboz Pink-
hagyása és a felmentvény megadása. 8. pel- Je >ere\C pilula használata után jelentékeny javulást éreztem és egy

'’velö-bizollság (8 tag) és egy póttag vá- — Perlakon ;i »Szegény tanulókat se- ideig tartó használat után teljesen mnggyógyult&m. Ez idő
<tása. 4. Indítványok. — Csáktornya, 1900. ö , , ,  defZ M  31.én a társaskor “ bb b™»f‘ *“«“ • « “ •« f*é“ f * w*  örr™d' k •

\ 1 irka n ln i ib  °  J lelkiismeretesen és iáradhatatlanul teljesítem bekebiroi
uar 2-an. Alszegi^ Alajos elnök. helyiségeiben fényesen sikerült silvesztei- tisztemPt.

— Közgyűlés. A Csáktornyái izr. hú’ estélyi rendezett. A táncz reggelig tartott. Az erkölcsi gyengeség a vérszegénység következménye
-.ízt LA Ql.ón tnrlntla mos rendes évi 3 .........  „ . . 1 volt s igy könnven legyőztem a Pink-pilulák által és min-
3 1 1 S ó i )  ík  évben vá- ^  felülfizetők névsorát jo\ő számún a den Ugyanez okból eredő betegség, mint a sárgaság, a váltó-

■gyűlését, a melyen az 1890-ik evben \a ,4z, a n-uma ,zh,.án iw « ^ i h » z n i l» i« ?  által, a mi-
.Ztott elöljáróság * minthogy inanr .1 lim.l ...., . . . . . . ■ erőltetett munkában elnyöngtllt férfiak visszanyerték régi
z 9 9 . év Végével lejárt leköszönt, S be- Időjárás. A deczemberi kemen\ n  Minden oly esetben, a midőn a vér erejét vesz-

terjesztette az évi számadást. A közgyűlés (lég napokat kora tavaszi napok váltották tette, a Pink-pilulák alkalmazása biztosan visszaadja, 
úgy az évi jelentést mint a számadásokat fel. A déli szél nemcsak havunkat vitte el, Magyarországi főraktár: török József gyógyszertárában, 
észrevétel nélkül tudomásul vette, a fel- hanem megindította a vegetatiót. Libatop és Budapest, Király utca \2. 
mentvényt megadta és a lelépő elöljáróság- más korai növények virágzásnak indultak,
nak a hitközség érdekében tanúsított buzgó sőt e bő 4-én békát is láttunk. E vízi la- Szerkesztői Üzenetek:
tevékenységéért jegyzőkönyvi köszönetét sza- kök, a  tavasz első hirdetői nagy csapatban Perlak. A állami ovoda ünnepélyéről csak ezúttal
vázolt Nyombáll ezután az uj elöljáróság tanyáztak a déli órákban a vasúti töltés kaptunk rövid tudósítást. Múltkori hirllnk csak a Dunántúli
választása elletett mec a következő ered- melletti déli fekvésű mocsarak partján. küamtivoiődísi egyesület óvodájáról siólott. AUrt nem ka-
V it l u. /. i a .  u L ji L te  r» /ölhettünk az államiról hírt, mert senki sem értesített ben-
ménynyel: elnökké Wollak Kezso ugyvea, A Csáktornyái gőzfürdő ezután fér- nünket. Mindenről, de főleg az ilyen közművelődési mozgal-
tanácsosokká Benedikt Béla, Bacbracb Gyö- ^  r(»sz^re csak szerdán és vasárnap a dél- makrói és ünnepélyekről mindig szitesen emlékezünk meg, 
ző. Csakatburner Annin,Gráner Miksa, Hirsch- . . . .  n n „. 4._ámáp.1 n p . i il7 néntokon ha kapunk tudósítást. Kérjük tehát a  perlaki közművelődési
maim Samu. Hirschmann Adolf, Kőim Ar- elolt, órákban, nők számara pedig Pénteken egyM61otok jogysóit, hogy c r te .i t,enek b « .n «nke. l 
min Lobi Mór, Mózes Bernát, Fóliák Bér- a délutáni órákban lesz nyitva. Kaó- es Kotor. Köszönöm . Kérem, más alkalmakkor is keres

nál, Rosenberg Lajos, Hosenberg Bezsö. Wel- zubanyfürdő ezután is mindennap rendel- sen fel sorúval. ____________  ______
tendorfer Dávid, W eisi Miksa, póttagok; Mesésére áll a közönségnek. v«MSs wekmiő:
Heinrich Miksa, aMayer Ármin, Hocbsinger _ Dráva-Váaárhelyen sikerült szilveszter- M A R G I T A I  J Ó Z S E F
.Sándor, dr. Schwarz Albert, Heinrich Henrik. napi t1>u|atság volt ifj. Bautnhak Frigyes vendég- Kiadó és laptulajdonos:

—  A perlaki állami óvodában is meg- léjében, melyen Csáktornyáról is többen részt vet- FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR),
ünnepelték a kis Jézus születésének napját, lek, u táncz csak a kora reggeli órákban ért __________
Volt dúsan megrakott karácsonyfa és sok ér- véget.
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja Predplatna cena je .
novinah, naj se pošiljaju na ■  JB H i  B ^  f l  I  H  JB  H  H  H  Na . . . .  4
me, Margitai Jožefa I l i i  m i  1 1  ^ ^ 1  I

vu 1 ^ 1 1  I ®  l i l i  l l f l  1 1  I

Izdateljstvo: I W I  B B  B ^  ^  B  B W B  B B  B  B  V  B B  Pojedini broj: koštaju 10 kr

k á m T p ^ p U te ^ S m é  na ho™ “ kom 1 "»afljarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 0l)J!nilnt! „  polog pogoJlll>

pošiljaju. Izlazi sv ak i tije d e n  je d e n k r a t  i to : vu sv a k u  n e d e lju . > fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«, »Medjiniurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

^  i j  • takvoga korena, grane ili šibe v jednu ši- lomu 25 dekih mašče, tak lor
oatlOAllO bicnu škatulicu, pak to naj pošle kraljevski zmešaju i gotovo je  mazilo, s

II. postaji kukčeni v Budimpestu, pak odonul zamažuvaju.
Tiram dalje svoju reč tam: gde sem mu več daju glasa i zadosta naputke. Ali vezda naj vidimo, k

prošli Ijeden pustil i opominjam gazde. Tak sam rekel, da se krvna vuš naj- „jjj .x̂ 0 su nam krvnovuši
da ovdi v Medjimurju več smo višekrat v radje po ranjenih mestah drevja sposede nj e moramo očistili?
reč donašali, i zadnjiput imenuvanoga i z mokrine drevja se živari; po gladki To je  več na širokoma 
kukca, tako zvanu krvnu vuš, ioga napria- kori jako neišče mesto, zato naj bude na- «Mcdjimurju» v onim vreme 
telja našeg sadovnog drevja, koj se v našoj vek nitim gazda, da gole ili nezakrite rane 8kjn| j horvalski,n a(j mor( „ 
domovini vu najnovim vremenu lletno širi. niti po drevah, niti po čepov nebudeju. ^jtate|ji ovdl ll0vin, koii su to v 

Krvna vuš se redovito po jabučnih dre- Ako ,ial® l)azi’ onda se Pn,,jem ležko bude menu ne zapaziii v novinah, ili 
vah zadržava, najprije ove poišče, ali gde sposela krvna vu.. zato: gde je  po drevah rebitj (Joi.|j (io |b pak zalo misi (l) 
nega jabučnoga dreva zadosta — pak se 8ra,,u 1,1 š,bu vrezal, lamo naj s tekucini samo ovi n(?K,0 j oni z:l dobro bu

‘more povati — zide na hruškovo drevo i vojskom odmah naj zamaže i tako naj ako j0 budem opetuval.
na glog. Po drevah po malih, lenkah, šibah, zakrije s nožoni cinjeim ranu, pak ako
kre batkov se vidi, pak osobito na ranjena na drevi zapazi, da kora poka, pokanje i ^ vekšmb dre v krvnovušne grane,
mesta i nazadnje na vrat korenja se za- reáke ravno tak naj zamaže s vojskom. * ,bl° »porežemo, v plavti di ponjavi je  v
sede. Gde se jedenput zasede, potlam svig- Tekuči vojsk se sledeče načini: ze- Jeden kuP zn0him°  1 zezgemo. I od obrc-
der grdu ranu včini, koja na korenju poče meno za jednu kilo kalafunje, pak nju raz- f arijem u m Jei]e rane ih s vojskom ih s
prhnuti pak poleg toga za par Ijet belež- talimo v jednim železnim loncu, pak kad ka,ranom zamažemo: plodi zatem ocišča-
Ijivo drevo pogine. se tak razhladi, da ruka more presbati; ali va,f  dreval \  oslj‘ le de,e Pak su v,,0* e

To, da jeli je  po drevi krvna vuš, kalafunja je  tekuča, pod jednim mešajuč Pro ,e, osvedofirfe (,a za"  Poso! Je naJ l)0,Jše
lehko prepoznati, jer tam, gde se posede, vu nju vlejemo 28 deki jakoga špiritusa, sredsl' 0 lako zvan0 Petroleum emulzió,
osobito po onih stranih dreva, gde od vetra nazadnje zmešamo 10 dekih lenovog ulja pak Petroleum emulzió se tak dela, da za 
ohranjene po rezanju i po mestah ranah tak onda denemo v jednu plehnatu po- 15 18 deki sopomi, kojega za pranje has-
uvek se beli plesniveni flek vidi (koj čez sudu. nujemo, skuhamo v za jeden liter deždjovne
zimu malo pepelnativskasti bude) pak ako Komu se skupi vidi takov vojsk, naj ili tekuče vode, pak onda pustimo se na
spod plesnivoče naprimer s kusturom paz- kupi za tri kile katrana, to naj vleje v mlačno prehladiti. Vezda vlejemo vu to za
Ijivo vun zete živine na papir pretišnjeno, železni lonce, pak naj kuha tak dugo. do- dva litre petróleuma, pak te tak mešamo, 
z njih črleno kak krv mokrina dojde, onda klani na |>ol skup neopadne i vgosti se da bude k vrhnju spodobno. Ako onda to
je  sigurno, da su krvne vuši po drevi. pak onda to naj hasnuje za zamazanje hasnuvati hočemo, z zotoga za jeden liter

Ako gazda nebi bil mogučen se os- ranah, kojč je  s nožom včioil ili pak pri zememo i zmešamo za pet litrov mlačne
vedočiti, da jeli mu krvna vuš ili kaj drugo pokanju kore. Vnogi o poldrugo kilo zme- vode, dobro zmešamo i gotovo je  sredstvo
bantuje drevje, naj zeme jeden komad z šaju 30 deke črne smole, to zrastaliju, daju s kojem drevo, osobito rane z a m a ž e

7  A R  A V A raju u ôbnu; sutfa Je sve propalo, ako je  ruke na glavu, kak da je  blagosti'
™  ™  ™  neodbijemo!« vi čete slobodno iti s nami!« —

»Hočemo najprije do kraja izmoliti« — >Juhe!« zahušnu dečki ve?
Maike božie liusari. veli detlek mirno ' naslavi ,nolllvu i litanije; |>j jsij na kakovu igračku

„ . . . . ,  .. , ,  . .. '<a koncu m n o lcjo š .Zdravo kraljica, itm . .Moramo Čvrsto skupa dr
Bilo je  tedne lietne veCeri godme 179/, se stanu. jk , h>anr.,7i .. .  h ki a

kad su u jednoj lirolskoj seljaCkoj »Anda nam sad pripoviedaj!« veli gazda. vi t  o , . , . '  ,. ,„ « .„ 1; 1 j ,
kuci. ne daleko od peCinske tvrdjave J sad priCme glasmk pripoviedali, da ^ ° p 0dujuU S lom dolinom !
»Klausen« u južnem tirolu, svi Stanovniki su birovi trih selah u dolini dali sve spo
na podu klečali i zažgano molili čislo. To sobne muže i dečke pozvati na boj proti * Ha je  samo msu gore pustili!« veli 4
je  morala nekakova osobita prošnja biti, jer neprijatelju, tko goder zna puškom ih kosom "7  " ,)ole i° t^žkodobimo,pak makar bi tri rc
je glas onoga, koj je  naprvo molil, kad kad ili vilami baratati. neka dojde vaui pred se- g,menla soldatov imali. Njihov general Veau
zadrhtal, a ostali su osobitom ozbiljnostjum lom na brežuljak; sutra u jutro neka se sve Je odvažan s0,dal’ a nj e8°vi ljudi su pravi
i pobožnostjum za njim molili. lamo sakupi. vragi «

»Pomočnica krščanska« je  baš izustil, Gazda je sad pregledal svoje ljudi: Ja, Pri tih riečih pogleda žalostno na žene
a ostali su odgovorili: »Moli za nas.« I tri Andraš — lo je  bil njegov ožanjeni sin — ‘ dievojke: »Vam siromaškim ženskam bi
put je  to isto izustil, i tri put je bil od ostalih njegov brat. zalim četn i ledični dečki, dva u}ijgorje išlo« veli dalje — »U dolini
na podu klečečih isti odgovor. slugi i dva pastiri, koji su tekar navršili ^tscha su haračili kak divlja zverad, niti nije

Prije pako, nego je  mogel dalje moliti, petnajstu godinu starosti, ali puškom su na za povedati • T ošu  poživinčeni ljudi, 
vikne babica jakim glasom: »Mati božja, Ti tirolski način znali dobro baratati. nÍ‘m nÜe n>ki,j sveto.«
braniteljica nedužne čistoče!« 1 ruke u vis »1 ja  — i ja!« — viknu dva čvrsta de- Žene se mučeč pogledaju.
dignvvši, molili su mužkarci i žene, a čaka u starosli od kakovih dvanajst godi- »Majka božja bude pomogla« —  veli
osobito cvatuče dievojke, kčeri i dekle tri nah, dva dedekova unuka. »Zajca i veverica u lom hipu babica ozbiljno — »Ako čoviek
krat: »Moli za nas i nezapusti nas!« smo več više krat strelih« —  veli jedan svaki dan čislo moli tak, kak mi ovde, on-

U tom se iz vana začuju koraki, vrata »tak anda nemoguče, da nebi takovoga jed- da nas mati božja nemre ostaviti. Samo ku-
od sobe se otvore i nutar stupi sav zasop- noga francuza mogli pogodili « raž žene i dievojke! Branite se za vašu krie-
Ijeni glasnik te vikne: »Francuzi su u Klau- »Neka pomaže, kaj more pomagati« - post i poštenje, tak čete kak mučenice um-
senu i Sabner briega su poseli te več maši- veli gizdavo dedek te metne dečakom svoje rié ti« —

. *  I T

XVII. tečaj.__________________Vu Čakovcu, 1900. 7-ga januar.__________________________ Broj 1.
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*>0 vp' ji i 3,t U Jos 0(,ma o s p o a  tiguvati nas, nego snažijte na vaš hasén, 179o-ga rnajuša 20-ga gorespomenutim a 
na vratu korena, tojest gde se počme ko- pák pazite, da v hataru svaki gazda to Szolarcsiku i Őz Pálu pak juniuša 3-ga 
Kii. pominjam a e gaz e, a pod ma- včini poleg reda, pak ako nevčini, presiljite glavu odsekli na budimskim krvnim polju, 
zanjem naj 1 korenje spregledneju, pak ga s poglavarstvom nato, da vam nebude Szolarcsik i Őz ni su bili člani urote, ali 
ako vuši najdeju po korenju, tak dalko naj drevje došlo. kak trsje. Oz je  dal vun pismo, da su smisli demok-
zrazkopaju korenje, kak dalko je gnjezda, Ne gledite dragi gazdi to nevulju s ratične pravične i za to su ga onda odsu- 
zatim onda mesto ih s petróleum emulzióm sklopljenem! rukami, nego se brinite, da se dili; a Szolarcsik pak je  tem razbrdil sud- 
namažeju, zalim pak debelo posipamo s naš sadovni plod na više razcvete. ce, da je na stenu tamnice jedno obrezano
vapnjen.m prahom, ih pak s mattom, malo Mnjenen Feren c*.  steblo narisal i na pet njenih gran je  na-
pregoretnim repičnem uljem zarnažeju ko- pisal imena Martinovicsa, Hajnóczy-a, Lac-
renje, pak opat zakopaju.  ̂ kovitca, Szentmárjaia i Sigray-a a pod

Posle prvoga očiščavanja naj ima IZ  p o v e s t i  M a g ja in k é . steblo je ove reči napisal: «Ovo steblo
na brigi gazda svoje drevje, pak ako 1Jaljo bude još bolje razcvelo». Zvun ovih njih

•ebno, naj tulikrat, kulikoput je  pot- j  , frannwekim ritu ie i Je Još vnogo bi,°  odsudieno< ko)l su vu
Za iC' -  b'la » S  buna, M  je  i vu drugih gradih bdi

jedna urota zročila. Ovoj uroti je  bil glava *aivu,cl“-
od ove živine još više hoče Martinovits Ignácz, gdo je prije kapucin 0vi nečemurni sudi su onda prestra
ši more priskrbeti prj vladstvi — jjjj pouam professor i opat i nadzornik šdi 1 magjarsko demokratično družtvo na 
‘.inskim sudcu spis ove v.uši. physičkog muzeuma Leopolda cesara. lak, da Je na du8om mir postal vu or-
ster zemljodelavskih poslov je Martinovics kakti vnogo putujuči čovek sa8u- . 

jinštavanje, koje krvna vuš po se j e i vu Francuskoj obrnul, gde se je  Žalost, koja je postigla magjare sa po-
agu čini, dal je načinih opis krvne sp0znal sa plemenitimi misli slobošcine. gubom Martinovicsa i njegovih drugah, je

zmalati i v vnogih komadov je  Kak j e djmo došel, ovdi je  vlastiten razšir- stem vekša bila öa smrtjom Sándora ná-
lazposlal. Ali i još više je načinih njk bil ovili mislih. Sledniki su se na hit- dora> 8do Je Pri eksploderanju baruta vu 

' potuvati svojim ljudem, koji k rom našjj vu osobah Hajnóczy, Lackovits, Laksemburgu takve rani dobil, da je za 
razmiju, koji su puka zvučavali, na- Szentmarjai i grof Sigray velikašov. Ovi su vur vumrl. Magjari su za nádora Sán- 

zadnje prošlog Ijeta 14. oga februara je  savez napravili i jednu poletušnu knjigu dorov°g inlajsčg brata József-a zebrali.
pod 9079. brojom, polarom i gornim pos- vun dali sa nazivom: «Katekizam purgara 0d vezda Je 0,1 bil hranitelj magjar-
tirom, da po njivah mestah opazku imaju j coveka. skog puka.
najabučna dreva i cčpe, jiak ako krvnu lstina, da je  nakana ovih ne bila bunu D r u g i  t r a n c u z k i  ra t . Napred je  
vuš najdeju, to dotičnoj vlasti ili pogla- zročiti, ipak su savez tajno držali, jer je  bdo moč‘ v*deb> da campo-formioski sklop 
varstvu naj prija vij u. ravno vu onim vremenu preplašeni kormán mba ne bude dugo trajal. Sami francuzi

Poglavarstvo je  dužno poleg ove na- na život i smrt preganjal sve francuzke su dab na *° Prd‘ku višeput i tak je 
redbe controlerati polare i gorne pastire. demokratične smisli. Tajne redarnike je  1^99-ga opet vun vudril rat i trajal do 
Gospodari pak su dužni na poziv pogla- poslal širom, koji su onda sve javili kor- l i 
varstva za tri dane počistiti drevje, pak manu, kaj se vu orsagu pripeti. Tak su Magjari su od kraja vitežko harcuvali,
ako bi to zanemarili, ima oblast pogla- došli i na bitje ovog družtva. Thugut drža- ad potlam su francuzi sa ženialnom painet- 
varstvo na strošek gospodara dati snažiti i vni kamellar je  mislil, da je tu prilika pri- i° m Bonaparte Napoleona vodjeni čude 
zanemarljive ostro kaštiguvati itd. prečiti sve slobodne demokratične misli, šinili i 1800-ga jun 14-ga pri Marengó

Dakle je med nami krvna vuš, koju zato je odlučil, da bude urotnike nesiniljeno varašu vitežko svladali austro-magjarske 
treba skončati, pak bi jako vrlo bilo. ako kaštigal. Okolo petdeset njih je  dal spolo- vojske.
bi prije spisane naredbe svaki na svoj viti i vu Beč odpeljati, ali potlam nje je  Vu ovoj nesreči je Ferenc opet prisi-
hasen načinih, pak tormu čim prije i naj- ipak na protu reč više varmegjijah vu Ijeni bil se k magjarom obrnuti za vekšu 
holjeje, ako to v zimi čini svaki, jer v zimi Peštu dal odnesti gde su vu kloštru fran- pomoč. Na osobni ustanak je  pozval ple- 

olje i najlehkeše je snažiti. ciškanov bili zaprti. menstvo i za vodju ovih je Eszterhazy Mik-
,i pitani, jeli je razumnem gazdom Vezda je kormán krive svedoke pos- lós hercega, Benyovski, Mészáros i Splényi 
•o, da se bi na njihov strošek dalo tavil, koji su s kajkakvimi lažlivimi krivi- generale postavil. Ali vezda je  več fran-

o to hočemo!« — b ilje  jednoglas- kud goder su išli, kakov bezsramni zulum u red svoje primitivne čete, za da svaka po 
— »Za naše poštenje čeino se su sa ženami i dievojkami tierali, koje su mogučnosti borbu podpomaže. Bile su pak 

i i radje hiljadu krat umrieti.« im u ruke pale. med njimi i dosta visoke jake osobe, kak
neie nuno hasneti« -  veli Anda su žene i dievojke onih trih ob- 'b l°  P° briegovitih krajevih, najme pak u 

. jUCi glavorn. .Molite se radje Cinah, Latzfons, Verdings i Hardell sa muž- TtoIu navadno .ma; oboružane dobrem. 
I da vam nekoliko regimenta!, karci jednako korak držale i odlufiile jed- puSkam, je r  t.rolke znadu puSkom .stotak 
pomoč pošalje - samo onda „ako Snjimi. oružje.n u rukah proti nep, i- baralat, kak . njihov, mužkarc. , ja , s, ga 
1 j J . . • , . iti ,• onomu, koga tirola na cilj vzeme, oštro okoancuzi gotovi ali ovak, gde mjed- jatelju se na život i sinit boriti, a na svaki . . - . d : ik k : krmzla

ašega soldata na daleko i široko nig- način radje pasti, nego razusdanim trancuz- 1 n,,rna ruka uC,ni l0’ da r,edk0 k0Ja kru8la
mje videti -  ovak je stvar vrlo težka, kim soldatom u ruke dospeti. 'z ciev, poslana svo, cilj promaši.
• uje viueu .iv G v a k kad su se u redove pomiešale

Mi seljanci moramo se sami za sebe boriti « To je bila šarena povorka, tu su se svojimi onde navadnimi do zemlje dopiruči-
«Maj k a božja nam more i husare pos- sve farbe mogle videti! Na briegu »Biihl« mj bielimi kepenjki, veli jedan izmed tirol-

lati, ako hoče« — veli iz zapečka babica — su se več mužkarci u bojni red postavili; cev; »Valeno j e Majka božja nam nije hu- 
»samo kuraž, i nikaj se bojati « a žene su jedno malo zaostale, one su gare posja|a na pomoč, a mi sami težko če-

Ove noči se ie vrlo malo spavalo, naj- j ° š iedn0 č,a}°|,0‘ele PnJe b'tke “ ka.f®llcl mo neprijatelja zaustaviti; medjutim u ime 
viže pak se je  molilo i k Majki božjoj zdi- Majke božje’ ne d<>leko od *Bdhla* božje, bolje je  umrieti nego njihovim robom

n -i'  n oi! p' ̂ d itn 111 lo' "l ̂  se" i f°  o l!o r o sa no- Francuzi su sad se za istinu poprijeli »Mi smo Majku božju molile« —  veli
vimi puškami novimi i starimi 'pištolami, posla. Iz bližnjega »Sabner« brega grune na jedna dievojka iz reda. »Pak ako se bude ona 
kosami sekirami, krampi , ostalin, orožjem. H ™  k'»t salva; " f o 'ik o  kanonsk.h krog- za nas Uogu molila more Bog .z nas hu-
te se ie unutilo u Verdmgs -  . žene su bdi preleti preko glavah t.rolcah, koj. su se sare naCimh. —  Pustite samo, nek krancuz.
zajedno izmarširale te su bile obleCeue u »a •«'ihl« br,e«u l,a odPor ' akuPlb blh .. dojdu bliže, naša nijedna krugla nebude iz
svoje, kak je onde navada nošnje, proste iz »Sada hajd u ime božje!« zav.kne nj.- cev . badava van letela!«
cvilliha sašile proti deždju kepenjke. One hov vodja. Ah Francuzov n,je bdo. DapaCe on.su
su odluCile sa svojimi muži zajedno se bo- Zene su taj kom.nanod svog vodje u prestah streljat.. On. su se natrag povukl. 
riti i radie umrieti nego razkalašenim fran- kapelicu zaC.de; one lnlro dokonCaju svojo t e je  njihova zastava na jedan krat iz »Sab- 
cuzom u ruke pasli, za koje se je  povedalo, molitvu te juuaCki se od svih Stranah žure ner« briega zniknula.
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9-ga mir sklopil vu Luniville-u, pri kojim skim delicom. Poüam ja  tena osUvila muža

sklopu mira je  terene vu napredku bil, a !e°górke Zrnato '  O vdTnju je  njezin dragi Velika nesreča se je  pripetila vu Beuč 
vremenu T . o p ^ a  mTa več‘r!o ezer ma- v ^ p u t pohodil l.odner je  božične .volke vu jednoj menažerii. Rutnyevski Károly je-

— •> p'«—  -  »*• — : r r s s n s  ‘zr“  S i t t S k r n s A i
(Daljo sledi.) Lopants. né bi|Q po vo|jii kaj j e Lodner ne pri njoj nov stupil vu gajbu ovili. Vu jutro kak je

i s njom svetkuval, zato ga je  grdo počela čistiti počel gajbe je  né pustil oroslane vu 
i-A  t i t?  M / v im p A S  špotati. na njega se postavila i s jednirn no- druge gajbe, nego je  batrivo nutri stupilK A J  »J-b JN U V U u A . žom ga spjkala, Lodner, kak se vidi, s e je  med oroslane. Nutri je  pustil iz druge gajbe

braniti počel ali zabadava, jer ga je  žena i Szahara oroslana, koj je  jednako na njega
—  Prosimo naše poštuvane pred- tak spjkahi, najme pako na črevi, da doktori skočil i hitil ga na zemlju. Rutnyovski je  

plutnike naj nam vu prvim  fertalju misliju, da bude vumrl. zdvojno kričal za pomoč, ali kad su dva
- — 7— 7-------— — T— 77----------- slražari ta dobežali, več ga je  ne bilo moči

pndplatne noa totke cim pred, pošUjti Ogl/lntl Jebotrin. osloboditi. Oroslani su ga cčloga razmrcva-
i  predplate ponoviju. .........  rili i nikak su nje ne mogli vkrej ztirati. S a

Rosenberg varaški vračitelj iz Veszpré- geljeznimi rudi su je  hoteli vkrej z lir  
Samonbojstvo. ma je  o. m. 1-ga na hitrom hudo postal. Y0(j u su pUStjli na nje ali zabadava.

Prošlog meseca 31-ga po poldan ob 2. Na jedenkrat su drugoga doktora zvali, gdo zacjnj e su slamu naphali natri i vu'
vuri je  vu Szeivertovi ošteriji preplašeno ja- je  konštatčral, da je  doktor ogiftani i proti (>genj j e tak oroslane vu drugu gajbu s
vil sluga zvunjskih far notariuštva, da se je  medicinu mu je dal nutri od česa je  Rosen- j S(1 mogli mrtvo telo vun zeti.
Barokkó Miklós notariuški namestnik vu berg bolje postal. Samo vezda su spazili, da ny0 vski je  jako rezmrcvajeni. 
glavu strelil. Glas je  s tem vekšu uzrujnost je pjestovalica Rosenbergova, jedna mlada
činil, jer je  Barokko bilježen bil na prazno devojka iz Graca, koja je  več od zdavnja Ah b n A/mi n očn i stražar.
mesto varaškog notariuša i sigurno bil bi bila pri famibi je  zniknula i celi dan je  ne ,z Kelsd-Nemes-Keresztura je  dvana
zabrani, jer su varaški purgari jako poleg došla nazad. Niti opravu su " jo j ne naSli j ()e<lkov jS|0 sa ,|0brom voljom vu krčrnu
njega bili. llbojstvo kak se vidi su a ' l '1° 1 a j e olla 10 p J  ,®gl ,l 1 11 Itigács sela. Ali junaki iz Bigača su ni hoteli
i penezljive zmeSanosli zročile. Barakko l»erga. /andarstvo nju jako isce. svojega jussa lak prek dali i posvadili su
je  više listov ostavil, ali niti vujednim ne- se. Kereszturski su morali iz krčme na vu-
piše kaj je  bil zrok ubojstva. Sprevod sa- A « odsudjenn  ž e « « .  ,jfu p, gde S(l na nesreC„ Német József nočni
moubojmka je  2-ga o. m. bil. Pokojni živel Kak naln pjšeju. 0V0(ia meSeca 2-ga su slražar zmešal vu kompaniu. Ali dvanaist 
je  37 letah. Naj počiva vu miru. obesili vu Beču Hűmmel Julianu, koja je  dečkov su ga lak obdelili sa pesnicami, da

Imenuvanie. na smrt bila odsudjemi, jer je  nu smrt mučila siromaka, gdo je  svoja dužnost zvršaval, vu
svoje déle. Več 70 Ijet su vu Beču Ženu ne plahti su morali dimo nesti.

Za kotoribskoga plebanuša jedi*. W las- smaknuli, zato je  vu Beču vezda tostem vekšu 
sies Gyula minister Lisziák Lajoša selničko- uznemirnostčinilo.Ženajecčlu noč mirno spala B ožičn i tia ri nemškog cenam . 
ga kapetana imenuval. Lisziak Lajos je  me- sam0 vu jutro, kad je  ob četrti vuri stražar Zbog velike mokrine, koja je  vu pots- 
djimurski sin i dober domorodec, zato se sjUpjj vu tamnicu, je več gori bila. Ob pol damskim kaštelju, vezda nemški cesar na 
domuljubno pučanstvo laduje. da je  baš on peti vuri je  sa svečenikom molila i mešu je  pos- poruku doktorov vu Berlinu stanuje. Vilmoš 
imenuvan za medjimurskoga plebenuša. lušala; svečenik je  uzdirnjeni govor držal cesar je i ovog Božiča vnogim nepoznatim

Aesreča na zm ržnienoi Donavi. nJ°j Zatem su Ju ob,ek,i na zat,nJ ‘ Put ‘ daruval Peneze Vilmoš ve(< lo »Jet
stupil je nutri obešenjak ruke njoj je  zve- tak čini. Iz nove palače iduče prama Pots- 

Iz Mohača nam javi ju, da se je vu za| i Vun su ju peljali na dvor pod galge. damu kre puta delajučim težakom deli pe-
Bezdán občini na zmržnjenoj Dunavi de- Nesrečna žena javče, kriči glavu si na sve- neze. Vezda je  na večer činil to i najbolje má
sét dečecov igralo. Led se je  predrl i pet čenikovo rame nasloni i tak ide pod vešalo loj deci, sa kojimi se je  na putu zišel. Je-
dečecov je  vu Dunavu opalo. Dva su zgi- Nazočni smržnjeno glediju na nju. Posla- den kučiš je  10 marke dobil, jedna stara
nuli, a drugi su se pak oslobodili. ničtvo törvényszéka je  več skupa, predstoj- babica 5 marke. 1 stražari kraljevske pala-

„  . , ,  ,  . nik veli obešenjaku nek svršava svoje duž- če su vnogo dobili iz dara. Cesarica, princ,
rosvndUn ne Je v« n v o j Im dragim.noz(j Hrjbéki pograbiju ženu dobro zvežeju, i Iri najstareši brati su lakaj delili dure 

Iz Nagy-Kanizse nam pišeju: Kadila Jo- polegneju vuže i kraj njoj je. Za tri minute Božiču siromaškom puku. 
zsefova žena, Pécsak Katalina je  još prije je  več né živela nesrečna žena, ubojica svo-
________________________________ _____________________________________________________ Aa mesto vračtva g itt.

»Nut gledajte, francuzi bieže!« —  veli nego ferlal ure projde — nas je  premalo. . *z nam P‘š^ju Baborsky a
jedan izmed tirolcev — iizbilja je tak bilo. Tu ni je nikaj za učinili; idemo radje natrag. °̂ °. ,n' ’8a ,za ^  sa Rudan
Naglo su iz briega dole otišli, bez bitke bez dok nam nije put zatvoren, i onak nam , m0' ni 0,IJ ,l.,ms ° . druž va. Meo
boja i bez, da bi je tko bil preobladal, jer ova okolica nije poznata, pak bi nas husari avom J6 . u an. re e. .l <l mu budo
tirolci nisu niti u prliliku došli, da svoje mogli u kakov klanjec zatierati iz kojega f*‘l  ̂ ava )0 1. a M)r? rlf^ . antlPnna )̂0n'
gorske puške i jedan krat samo spruže. nas nijeden nebi živu glavu iznesel Idemo!« 1 20 ^  vun 1° no s . t u j u  iz žepa, vu ko

. . . . . . .  v . . .. . . .  joj su vu belim paperu praln bili. Rudan
Pak kak je to bilo? I tak je  bilo Naglo su ökreim . ledja je nulri ze) je dnoga praha, ali mu je još
U onom hipu, kad su francuzi, sigurni J i  ̂ a t'f ZÍJ ' ilí ^ ! i * u t0 e ^ f 1 huje postalo. Sa velikom mukom se je žu- 

pobiede, hoteli na tirolce navaliti te su več |.j-e tno^li ( * l- ,l su Sd,no 11 * ril dimo, gde je za nekoju minutu vumral.
i svoje kanone dali čuti, opaže na jedan llJPU* kr | Doktor je  prepoznal, da je  Rudan na mestu
krat množinu med njimi, dugimi bielimi ke- . d . lr0 <j ! . vitl I* aPUSM se antiprina strichuina vzel nutri. To je  lak
penjki odevenih osobah, koje su odtnah pos- s' ° 8  Jie’,u J a veJ  onl ' I KOm 1 ' 1 om dirnulo Baborszky-a, — gdo pak je  ne sam 
lie prvog francuzkog hitca. od svil. Stranah ' lolP* pak onda n/ V Sabner- l-r.eg opet gore, rad da| ift svojemu prialeljl, J  da se je
se med tirolce sakupljale. k0JegM f  zaP°9,edn1u'' 1 0,1 onu,d ,P° vu glavu strelil i vumrl je.francuzih pucali koliko su mogli i dobro j L

»Kaj je to?« —  pitali su se francuzi pogadjali. — I sad je bila la dolina u lom Vnogo penoze si prispara on, koj prt 
medjusobno. ralu podpuno od neprijatelja izčiščena. MA YER ŠALAMONU (drugač Hochsingcr vu

»To je  austrijanska regularna vojska« Pred bielimi kepenjki tirolkinjah su fran- Čakovcu, puljeg kloštra) sipriskobi štacunske 
—  rekli su si — »To su austrijanski bu- cuzi pobegli. Majka božja je  svoje kriepostne potreboče. Pri njem je moči sre vu najfale- 
sari. — To su magjarski husari, kojim gje- > pobožne štovateljice u očili francuzah iz šoj céni kupiti, pokehdoh bude svoj štacun 
gjernosti niema para,« —  veli jedan fran- bilja husarima načinila, na koje samo pog- poljeg razprodaja, do kraja zaprl. 
cuzki officir —  »ja nje poznam — to su led Je onc u bieg natieral.
ljudi, koji prije svi do jednoga padnu nego Km. ho/iay. Odgovorni urednik
bi biežali. Mi se nahadjamo suproti velikoj M A R G 1 T A I  J Ó Z S E F ,
austrijanskaj vojski, husari nas prije obkole
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G a b on a  á ra k . t i r n a  Ž itk a .  Iben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában IA I. 506. hrsz. szántó 204 □  öl 118 frt; u,
—  --------- ----------------------------------- -—  ---- ——  jelelt árfolyammal számítolt és az 1881. évi'a. tjkvben AI. 504. hrsz. a. szántó 1467 □
_ V ^  '^ z s a .  1 m.-cent. Írttól frlig november 1-én 3833. sz. a. kelt igazságügy- 54 Írtban az árverést ezennel megállapított 

. | miniszteri rendelet 8. §-ában kijelelt óvadék- kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen-
Jruz<l lsen  Ica 7 oü 'képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le- nebb rneg-jelelt ingatlan az

• Zab Zob o 2 0 — tenni, vagy az 1881. LX. t.-cz. 70. $-a ér- , _ . c . , 0 0
Rozs Hrž 5 0 0  — (».00 (e,n,ében a bánatpénznek a bíróságnál elő- ér/ h6 2S‘ n * p l * n
Kukul icza uj Kuruz.i uo\.i n 20 'leg es  elhelyezéséről kiállított szabályszerű fié lo tő tt

Árpii * °  Ječm en 5,1111 Ü o o — elismervényt átszolgáltatni. 978 Xótfalu, d é lu tá n  2  ó m k o r  Dráva-Vá-
Fehér bab uj Grah beli , 6 5 0 — Kir. jbiroság mint tkvi hatóság. sárhely és Nagyfalu községházainál megtartan
om,.,,.. „ „ » *; rvr>íi ,, . ____ dó nyilvános árverésen a megállapított ki-
Vegyes * * * zmešan 5 2 5 __ Csáktornyán, 1899. évi nov. 3-án. kiáltási áron alól is eladatni fog.

Lenmag Len 1 0 0 — í 45^9 ^  99 Árverezni kívánók tartoznak az ingatla-
Bükköny Grahorka 5 .5 0 —  nők becsárának 10% -át készpénzben, vagy az

Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y i  k iv o n a t .  1881 LX 1<Z- 42 §‘ában j ° ,zeU árfoiyam-
N v i l t t é r * )  * mai számított és az 1881. évi november

- t Hiatt köziiitt.kóri sem alaki sem tartalmi A csáktornyai kir. járásbíróság mint hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz- 
•m_vMiai felelősseget a ‘ Szók. j tkvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Kra- téri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes

n| I A £ i  i á  I ■ r | sovecz Ignácz végrehajtatónak Mesetár Mi- j értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
L R  n i lS n k  Z í r t  4-D K M ÍII ^ ly  Végrehajtást szenvedő elleni 300 frt j avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a érteimé*
I UIUUUUI1 im I I I  T V  111 *WI tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges
n éter! póstabér cs vámmentesen szállítva ! ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék és elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
jrduitavai küldetnek; nemkülönben fekete fe- a Csáktornyái kir. jbiroság területén levő a ! vényt átszolgáltatni. 976
.HoniieWrg-sdy  4r. krtól .4 «  65 M, tótfalusi 20. szljkvben Af75/a hrsz. a. | kir. jbiróság mint ,|kvi hatóság.

szántó, told es ret 1 hold (>20 □  ol 7ö frt ;
G. S6ly6IH0y3í3Í (cs.es Hr. udvariszallitó) a tótfalusi 377. sztjkvben A+76/16. hrsz. Csáktornya, 1899. évi nov. 6-án. 

7 i i r i r h h p n  legelő 1200 □  öl 76 frt; a dráva-vásárhelyi!
1 ' 11 238. sztjkvben Af644. hrsz. a. szántó 1560

, 0  öl 103 frt; a nagyfalusi 209. sztjkvben
* Richíer-Íéle _^  ^

j: Horgony - Pain - E x p e lle r :  ©
1  • J Í S Í 2 S S *  :  $  g©©©©©®©© ©©© ©© ©©© ©© ©® ©©© ©© ©©© ©© ©©© ©®
0  _  megpróbálásának, mert már több mint 30 ?  0  f i  (  I

•  év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- *  ^  f f  / t
Tjr • dörzsölésként alkalmaztatik köszvenynél. • /93í)/tk. 899. SZ. jj
A  © csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél • 0  f i  V >

@E •  és az orvosok által bedörzsölésekre is •  f f   ̂ )
•  mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi •  * Z

s •  Horgony-Pain Expeller, gyakorta Horgony- 0  0  f i  H i r M P T I Í I P I I V  V )
% Liuiment. elnevezés alatt, nem titkos szer. 0  ^  f f  H I l U U l l l l U l l T l  ( |
0  hanem igazi népszerű háziszer, melynek ^  tP f Z  *
^  egy háztartásban sem kellene hiányozni. ^  0  > fi V I

O  • MóS'é m A 111 kir Igafflágügyminiszter 1899. julius 3-án 20565/99. szám alatt el- < I
a  • ben van; fő ra k tá r : Török József gyógy- • A  ©  rendelte, liogy a perlaki kir. járásbíróság, mint tlkvi hatósághoz tartozó Mura- v I
2  • !  n (  Csíny község telekjegyzökünyveilie felvett mindazon ingatlanokra nézve, amelyekre ( I

• bórtokü utánzat van forgalomban.. I . ^  f i  az 1886:XXIX., az 1889 :XXXVIII., 1891: XVI törvényczikkek a tényleges bir- { 1 
A  • minden egyesüveget“jltorfóny** P j j L ^  ©  f i  tokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik az 1892. évi XXIX. t.-czikkben sza- f i
/Si. I  védjegy és Richter ezégjegyzés ml- |. f i)  bályozott eljárás s ezzel kapcsolatban a telekkönyvi bejegyzések helyesbilése f i

kül mint nem valódit utasítsa vissza. [\h I  41 f f  . A
* RICHTER F AD. és társa. RUOOLSTADT @  S  kaPC50,a,0í5an foganatosittdtlk. f i
J —  .a.és kir. udvari H/iiiitoh. ^  0  x  E czélhól a helyszíni eljárás a nevezett községben 1900. évi február hó X

~ ®  3-dik napján fog kezdődni. J
. • i • i 4 , * i * ^  i f f  Ennélfogva felhivatnak: Sérési hirdetményi kivonat. W Z

. . .  f i  1. Mindazok, a kik a telekjegyzőkönyvekben előforduló bejegyzésekre 9
csaktcrnyai kir. j »uosag mm ’ vi &  n ẑve 0^a(j at0|t előterjesztést kívánnak lenni, hogy a tkvi hatóság kiküldöttje f i  

\uznirre eszi. JÍI a e!]n | fi előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és az f i
' " #k í ogr ? . 1 T  Í L  1  előterjeszléseikel igazoló okiraloka. mutassák fel. S

mii 22 frt 73 kr. tőkekövetelés X  J X
végrehajtási ügyében a n a g y -'X  2. Mindazok, kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de telek- j f

örvényszék és a Csáktornyái jl)i- SE könyvi bekeblezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886. J t 
\ lévő Csáktornyái 287 sztkvhen SE XXIX. l.-cz. 15 — 18: az 1 8 8 9 :XXXVIII. t.-cz. 5., 6 , 7. 9. §-ai értelmében szűk- W  
ilatl ház 7 sz udvar és kéri- k séges adatokat beszerezni iparkodjanak s azokkal igényeiket a kiküldött előtt 
i 257 í öl 865 frt- u a. sz- l igazolják avagy oda hassanak, hogy az átruházó tkvi tulajdonos az átruházás x  

)() "hrsz. a. szántó ugyanott 1 ! I létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el s tulajdonjog bekeblezésére enge- #
1 410 frt u a tlkvben A+924. | £í délyél nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón nem érvényesíthetik, X  
270 i öl 144 Irt u a. tkvben* l  és a bélyeg és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek. jE

995. hrsz. a. rét u. o. 281 [ öl 201 frt: ( | 3. Azok, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálog- A
u. a. tkvben Af996. hrsz. a. szántó u. o ( l j 0g, vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy szintén az A
1058 □  öl 133 frt, továbbá a Csáktornyái ( í üy bejegyzésekkf‘1 terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak tör- { >
629. sztkvhen Af422 hrsz. a. 3 hold 21 j í lését kérelmezzék, illetve, hogy a törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldőit  ̂ )
□  ölnyi rét és szántónak Jagecz Bálint ne- j í előtt jelenjenek meg, mert elleneseiben a bélyegmentesség kedvezményétől ( |
vén álló f/ 4 részére 240 frt 50 kr. kikiál- f f  elesnek. ( )
tási árban az árverést elrendelte és hogy a ' f i  j \
fennebb megjelelt ingatlan az f f  Kelt Perlakon, 1899. évi deczember hó 23-án. j |
11*00. t v i  Ja n u á r hó  22. nap ján  f f  < 1

<ié í r  fő t t  ÍO  ó r a k o r  f f  A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatoság. ( |
a telekkönyvi hatóságnál megtartandó nyíl- f i  |
vános árverésen a megállapított kikiáltási f i  L )r. K o b lllC Z  h l e k ,  \ )

áron ^alul is dadatni _fog. ^  ^  ^  ^  f i n O Q f m t l O O O O O O O Ü Ü Ü  ! ^  ^  < I

I
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Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Zakál 
Henrik végrehajtatnak Sostarics Ferencz 
végrehajtást szenvedő elleni 23 Irt 40 kr. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék és 
a Csáktornyái kir. jbiróság területén levő az 
V. hegykerületi 240. sztjkvben A f464. hrsz 
a. gyümölcsös, szőlő, szántó, erdő Vueseli- 
neczen 1 hold 552 □  öl 190 frt; az V. hegy
kerületi 009. sztjkvben Af463. hrsz. szőlő, 
gyümölcsös és erdő 1879 [ j 289 írtban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb meg
jelelt ingatlan az

1 9 0 0 . é v i  J a n u á r  hó  3 0 . n a p já n  
d é le lő tt iO  ó r a k o r

az V. hegykerület községházánál megtartan
dó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alól is eladalni lóg.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10° „-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 12. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. $-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. 979

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornya. 1899. évi nov. 13-án.

4720. tk./99.

FISCHEL FÜLOP (STRAUSZ SÁNDOR)
könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n ,
a egujabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.

Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat,
u. m. névjegyek, levéli éjek, meglövök, el jegyzési-. esketési- és iryász jelentéseket, 
— számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röpiratokat,

műveket stb. stb.

b á rm e ly  n y e lve n  é s k iv ite lb e n

a legjutányosabb árak mellett.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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