
A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Ne aludjunk, hanem cselekedjünk.
Körülbelül három éve már annak, hogy 

a Vatikánból kiadták a jelszót, hogy a szl.- 
ferenezrendi szerzetet reformálni kell. A fran- 
eiskánusok közé dobolt kö hullámzásba hozta 
a kedélyeket. Nemcsak magukat a szerzete
sekéi. kik természetesen első sorban vannak 
érdekelve a meginditolt akcziő mialt; de 
érintette a dolog a világi elemeket is, mert 
hisz oly rendről van szó, mely századok 
óta fönnállván, összeíorrt a nemzettel; mely 
nemcsak egyházilag adminisztrált sok helyen, 
de a kultura munkájából is kivette a maga 
részét. Ellenállónak a szerzetesek, mert ne
kik az újítások nem kelletlek. Aggódott maga 
a társadalom — s visszafojtott lélekzettel 
kisérle figyelemmel a szerzet sorsát.

A következmények komolyabbak leltek, 
semmint hittük volna: a szent-ferenezrendet 
agyonreformállák. Halljuk halálhörgését: lát
juk végvonaglásában. a hogy utolsó nap
jait éli.

Fiatalabb, ambicziózusabb elemei egy
másután szekulárizáltatlák magukat: otthagy
ták a rendet: világi papokká lettek. S ezek 
vollak legintelligensebb elemei. Így némely 
rendházak egészen elnéptelenedtek; mert a 
reformnak magukat alávetni akarók szá
ma kevesebb lett. a hogy a reformátorok 
maguk gondolni merték volna.

S most közbelép Hőma. hogy a hal
dokló hagyatékát föloszsza. A Üdvözítőről s 
Szent Lászlóról elnevezett tartományt, mely 
n lobbihoz a Csáktornyái zárda is tartozott, 
a megmaradt rendtagok csekély száma miatt 
töloszlatlák, »iz élők sorából kitörülték s a 
Magyarország területén még megmaradt zár
dákat 8 tartomány között szétdarabollák. A 
ladiszlaitákon a marianusok és kapisztránu- 
sok osztozkodtak. A horvátországi 22 zárda 
meg, melyek eddig a magyar László-barálok- 
kal. igy a Csáktornyáinkkal is egyetemben, 
IV*cs központtal, egy tartományt alkottak, 
most különvált, uj tartománynyá alakullak 
s a szt. Cyril és Method nevet vették föl.

Hogy miféle tendenezia vezette őket 
ebben a különszakadásban, melyre az alkal
mai oly mohón megragadták s hogy miért 
választották éppen ezt a hangzatos nevet, 
azl elárulják a horvát lapok, melyek egész 
nyillan és bátran hirdetik, hogy nemzeti 
egyházat akarlak ezzel alapítani.

Senkinek sem lehet kifogása az ellen, 
hogy a borvátok saját földjükön mit csinál
nak s hogy politikai jelleget adtak elvált uj 
tartományuknak. Helyesen teszi minden nem
zet, ha az állameszme megszilárdilására föl
használ minden megengedhető eszközt. S ha 
az egyházat is odaveszi a sorompók közé, 
csak helyes érzékét s törekvéseinek őszinte
ségét s komolyságát árulja el vele. Mert 
egyházzal mindent el lehet érni, egyház

nélkül csak félsiker a siker. Ha a vallás is 
odasorakozik a tényezők közé, a nemzet 
aspirácziói hajótörést nem szenvednek: mig 
ellenben, ha az egyházat nélkülöznünk kell 
— mely helyzetben — sajnos — mi vagyunk; 
vagy ha éppen az egyházat látjuk abban a 
táborban, mely a harczol velünk szemben 
fölveszi — mely helyzetbe kerülni készü
lünk: kezünk meg van bénítva: megvalósí
tani eszméinket vajmi bajosan tudjuk.

Nem tehát azért hallatjuk jajszavunkat, 
mert fájlalnék, hogy a drávántfili reudházak 
tőlünk elszakadtak, de aggódunk miatta azért, 
mivel sérelmesnek találjuk ránk nézve any- 
nyiban, mert a mi zárdánkat, a mi rendhá
zunkat is a Cyril-Method tartományba osz
tották be olt Hómában és nem a marianu- 
sokhoz, a hová teriloriális tekintetben tar
tozunk.

Igenis ezt a merényletet követték el 
velünk szemben, a mikor a krajnai s osztrák 
rendházakat futni engedték. Ök nem akarlak 
tovább tartozni magyar piovincziához. mert 
politikailag külön területen alakultak; de 
arezulütöltek minket azzal, hogy lelépnek 
édesanyánk emlőiről, dajkaságha adnak ránk 
nézve idegen levegőre, nem nekünk való 
kosztra.

Hogy minő következményekkel jár ez 
az intézkedés, könnyű belátni. Politikai ezé- 
gér alatt megszületett szerzet ebben a szel
lemben fogja nevelni papjait. S mi, a kik 
eddig is alig kaptunk magyarul beszélő lel
készeket, ezentúl még rosszabbul leszünk. 
Magyar novicziust a rend nem fog kapni, 
de nem is fog fölvenni; s ha valaki mini 
magyar esetleg közéjük megy, ki fog vet
kőzni nemzetiségéből, mire onnan kikerül. 
Zárdánk magyar levegőt fog szívni, de ide
gen érdekeket szolgálni. Magyar palronátus 
kegyeit fogja élvezni, de koloncz lesz a nya
kunkon. mely törekvéseinkben, mozgásunk
ban akadályozni fog. Hjabb sziget képződik 
a magyar nemzet tengerében, hol magyar szó 
nem fog hangzani, de ultra-horvát aspira- 
cziókat lógnak táplálni.

S ez a merénylet a második ezredév 
küszöbén, szemünk lábára készül! Nem elég. 
hogy világi plébániáink odatartoznak Zágráb
hoz s hogy hiábavaló volt, daczára a ki
mondott királyi szónak is minden törek
vésünk. hogy a szombathelyi püspökség alá 
kerüljünk; most ezt tetézzük azzal, hogy 
megengedjük, hogy zárdánk a magyar Csák
tornyának közepén, ultra-horvát szerzetrend 
kötelékébe osztassák be?

Vájjon van-e még önérzet keblünkben ? 
Avagy kiszáradt már a velő, vagy kiapad
tak-e már vércsatornáink is, hogy se gon
dolkozni, se érezni ne tudjunk! Az a ma
gasztos hazafias érzület már kiveszett volna 
szivünkből, mely eddig büszkeségünket ké

pezte; mely annyiszor lobbot vetett s me
lyet annyi alkotásunk hirdet!

Nem. az nem lehet! Ki fognak nyílni 
szemeink s cselekedni lógunk! A merényle- 
tot meg fogjuk akadályozni! Meg fogjuk ér
lelni Hómával, hogy ilt magyar területről 
van szó, melyet ide-oda nem dobálhatnak. 
Csáktornya magyar területen fekszik, zárdá
jának magyar tartomány alá kell tartoznia.

És szavunk nem fog hiába elhangzani a 
pusztában . Azt meg kell hallgatniuk! S ha 
nem tágítanak, feleljünk a végsővel, feleljünk 
nekik azzal, hogy a zárdát a templommal 
együtt világi plébániává alakítjuk ál!

Mondhatják egyesek, hogy ez nem le
hetséges; ill szerzett jogokról van szó, me
lyeket konfiskálni nem lehet.

Diszlingváljunk kérem!
Csáktornyán azelőtt plébánia nem volt. 

A plébániatemplomot állítólag egy Cziley 
vagy Laczfy Dráva-Szent-Mihályban építtette 
domb tetejére. Csáktornya volt annak a fili- 
aleja. A jelenlegi zárdát Zrínyi Miklós gróf, a 
költő, építtette föl 1659-ben, ellátta temlom- 
mal és ajándékozta oda a szen-ferenezrend- 
nek — a ladiszlailáknak. A szenl-mihályi 
templom és papiak 1788-ban elpusztult; az 
akkori plébános, Fényesi Lukács, Csáktornyán 
telepedett le, privátbázban végezte az isteni 
tiszteletet: de közben azon láradozott, hogy 
a franeziskanusokat a rendházból Szent- 
Ilonára, az ottani zárdába kitelepítse s a 
Csáktornyái templomot a maga, illetőleg 
plébániája részére lefoglalja. Terve nem si
kerüli. mert sem a megye, sem a szentszék 
czélját nem támogatta. A barátok továbbra 
is megmaradlak a rendházban, sőt a mikor 
Fenyesi meghalt, templom nem léven, több 
plébánost sem neveztek ki, hanem a meg
szűnt plébánia javadalmait is a szerzetesekre 
ruházták át. de a ladiszlailákra s attól fogva 
a franrziskánusok látták el a plébániai te
endőket, de ismét csak a ladiszlaiták!

Hol van tehát az a pont, a hol a szént- 
ferenezrendieket — Archimedesként — sar
kukból ki lehetne emelni? Olt, hogy Zrínyi 
Miklós gról a zárdát a ferenezrendieknek 
adta álé s pedig a László-barátoknak; s hogy 
egyikutóbbi örököse, mint patronus, a plébá
niát szintén csak a ladiszlailáknak adta oda.

A plébániai teendőkel eddig ezek látták 
el. S kérdem tiszteleltel: hol vannak ezek 
a ladiszlaiták ? Kérdezzék meg Hómában! 
Kérdezzék meg tisztelendő Vosnyák Vendel 
urat, az uj tartománynak a főnökét! Ö 
is azt fogja kijelenteni, hogy a Szenl-László 
tartomány az élők közölt már nincsen; azt 
csak siratni lehet, mert már a múlté, már 
megszűnt élni. S ha kérdezzük tőle továbbá, 
hogy ö melyik provincziának a feje ?

bizonyosan azt fogja felelni, hogy 
a Cyrill-Methodnak. S ha tovább fag
gatjuk. hogy hol van ennek a tartománynak



a székhelye ? Azt fogja válaszolni, hogy 
Zágrábban.

Nos hát kérem, ezek a feleletek sem 
m agyaráznák meg kellőleg a helyzetet .-'Nem 
tudjuk meg belőle, hogy a Szenl-László tar
tomány kiszenvedelt. mert eltörülték, s hogy 
ladiszlaiták már nincsenek, mert őket meg
fojtották ?

A zárda fönnáll, a javadalmak meg
vannak. Fatronusa is van, a ki vele rendel
kezik. Az alapítólevél is meglesz valahol az 
Archívumban. Tessék csak utánanézni, váj
jon van-e annak olyastéle kautaléja. mely 
Így hangzik: > . . . .  ha pedig az idő vég
telenségében valamikor a Szent-László tar- 
tomány ki találna halni, vagy valakinek egy
kor úgy fog tetszeni, hogy azt kivégezze: a 
rendházat, templomot s annak javadalmait 
bizonyos Cyrill és Method tartománynak en
gedem át, melynek középpontja Zágrábban 
lesz.«

Ha az alapítólevél igy rendelkezik, akkor 
kapitulálok. Ha az adományozó végtelen böl- 
cseségének igy méltóztatott intézkednie, meg- 
hajlok a tények előtt, mert lehetetlenséget 
nem kívánhatunk.

De ha nem igy van, mint a hogy tény
leg nem is lehet, kérdem, mit keresnek a 
cyrill-methodisták a mi rendházunkban! Örö
kösei ők a ladiszlaitáknak ? Ki tette őket 
azokká? Rómában? Hát ki az a Róm a? 
Az nem a kegyúr! Beültetni egyszerűen egy 
domíniumba s örököseivé tenni őket egy el
árvult hagyatéknak, az talán mégsem megy 
olyan könnyen! Talán csak nem egy közön
séges gubának eben való kicserélése ? Nem 
hiszem, hogy szava ne legyen hozzá a vá
rosnak s tárájának, mely áldásait fogja él
vezni: vagy elsősorban a patronusnak. ki
nek intézkedési jogának épségben tartásáról 
van szó.

A világi törvények szerint is. ha sem
miféle néven nevezendő örökösök nem ma
radnak, legvégső esetben a íiskusra száll az 
vissza. Itt örökösök nincsenek, disponál a 
hagyatékkal a patronus. Fedig a cyrill-me
thodisták ép úgy nem örökösei a ladiszlai
táknak. a hogy tőlem lenne furcsa, ha mint 
örökös Rotschild vagyonára áhítoznám. A 
Cyrill-Method-rend ez évi junius 13-án szü
letett csak, a mikor a ferenczieknek uj tar
tományokra való felosztását publikálták s 
hírül adták a világnak, hogy az újszülött a 
keresztségben Cyrill-Method nevet nyerte. 
1659-ben még embriójában sem volt meg 
ez a tartomány!

A kifejtettekből látnivaló, hogy a zár
dának világiasitása könnyen történhetik. A 
mi 1788-ban nem eshetett meg, az most 
1900-ban megvalósítható. Akkor akadályai 
voltak, mert a ladiszlaitáktól jogosan kon- 
fiskálni nem lehetett; ma lehel, mert jogta
lanság volna, ha nem lehetne. A ladiszlai- 
táktól elvenni nem lehetett, de a cyrill-me- 
thodistáknak sem lehet odaadni!

Ragadjuk meg a kínálkozó alkalmat s 
cselekedjünk ! Vegye a város képviselőtestü
lete az ügyet a kezébe! Vegye fontolóra a 
dolgot. Fuhatoljon utána, tekintsen bele az 
alapítólevélbe. S ha úgy áll a dolog, a hogy 
én gondolom s előadtam, s a hogy annak 
lennie kell, akkor álljon ki a fórumra, a hol 
az igazságot eldöntik, s kiáltson oda. a hová 
szánva van, hogy vagy oszszanak minket 
oda, a hová terilorialiter tartozunk, magyar 
tartományhoz, vagy a világiasitás követke
zik be.

Szerzetesek ellen nincsen kifogásunk, 
eddig is békeségben voltunk velük, de ne
künk csak magyar szerzetesek kellenek. S

ha ez nem teljesíthető, forduljunk bizalom
mal Festetics Jenő gróf ur Öméltóságához, 
ő mint patronus meg fog minket hallgatni. 
Ö sem fogja tűrni a készülő helyzetet, ha
nem szavát oda fogja dobni a mérleg ser
penyőjébe s fejünk fölül el fog vonulni a 
zivatar!

Zrínyi Karoly.

KÜ L Ö N P É  L É K .
— Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XVII-1

évfolyam harmadik negyedébe lépett ; ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében j 
fennakadás történjék. Tisztelettel

a kiadóhivatal.
— Kinevezés. Sommer István Csáktor

nyái köztiszteletben álló adótárnok a szegedi 
kir. adóhivatalhoz I. oszt. adótárnokká lön 
kinevezve. Gratulálunk!

— Viharágyuk bemutatása. E hó 14-én 
a megye közigazgatási bizottságának a fel
hívására megyénk több járásából föszolga- 
birák. birtokosok, gazdasági egyesületi tagok 
s más érdeklődők indultak el Csáktornyáról 
Stridóra, hogy a muraközi hegyvidéken fel
állított viharágyuk szerkezetét és elhelyezé
sét megfigyeljék. A kirándulóknak a legszebb 
verőfényes idő kedvezett, s igy a megye 
minden vidékéről érkezett vendégeknek mód
jukban állott élvezni a mi hegyvidékünk ter-

; mészeti szépségeit és azt a maga nemében 
I páratlan kilátást, melyet a mi hegyvidékünk 
közel s távol környéke nyújt. Az állatni 

! szőlőtelepen diadalív fogadta az érkezőket. 
Innen rövid pihenő után tovább indult a 
társaság és 10 óra után megérkezett Stri
dóra. mely ez alkalomra lel volt lobogózva.

1 Innen a Lendva vidékéről jött vendégekkel 
s a helybeliekkel együtt mintegy 60-ra fel- 

I szaporodott társaság gyalog felment a slri- 
igovesáki vár romjaihoz, a hol fel voltak ál
lítva a régi szerkezetű Stieger- és a gyors
tüzelő Lorber-féle ágyuk. Kolbenschlag Béla 
Csáktornyái főszolgabíró, mint a tanulmány
kirándulás rendezője és vezetője üdvözölte 
a jelenlevőket, s magvas szavakkal adta elő 
az összejövetel czélját s azokat az intézke
déseket. melyeket járása a jégfelhők elleni 
tervszerű védekezés tekintetében tett. — 
lílicsny Lajos szől. és borászati felügyelő 
érdekes szakelőadást tartott a viharágyukról, 
majd Lorber szakszenfeldi gyáros, a gyors
tüzelő ágyuk feltalálója mutatta be s ma
gyarázta meg a gyorstüzelők szerkezetét. A 
mint az első lövés elhangzott a slrigovcsáki 
hegyről, megszólaltak a hegyvidék különböző 
pontjain elhelyezett viharágyuk és sokszoro
san viszhangozták a hegyek s bérezek az 
emberi elme ezen uj találmányának a dia
dalát, mely hivatva lesz közgazdasági tekin
tetben a nép jólétét előmozdítani s millió 
és millió értékű termést megmenteni a jég 
pusztításai elől. A muraközi hegyvidék főbb 
pontjain 61 darab viharágyu van már fel
állítva, ennélfogva a szakszerű védekezés 
egy nagy vidékre terjed ki. A viharágyuk 
elhelyezésének tanulságos bemutatása után 
Stridón ebédre gyűlt össze a társaság Adel- 
mann vendéglőjében. Itt Gruuner gazd. egyes, 
titkár. Kolbenschlag és Margitai mondottak 
felköszöntőket azokra, a kik a tanulságos 
kirándulásban mint rendezők, közreműködők 
s vendégek részt vettek. Elismerés illeti fő
leg Kolbenschlag Béla járási főszolgabírót,

Ulicsny Lajos borászati felügyelőt és Belecz 
Ede stridói jegyzői, a kik fáradhatatlan buz- 
gósággal tervezték és készítették elő a nap 
sikerét.

— Kinevezés. Kollay Lajos nyug. bot
tornyai körjegyző, jelenleg kottori lakos, a 
nagy-kanizsai kir. törvényszékhez hites hor- 
vát nyelvi tolmácscsá neveztetett ki.

— 25 éves évforduló. A Csáktornyái 
Önkéntes Tüzoltóegylet f. év augusztus havá
ban ünnepli meg fennállásának 25. évfor
dulóját.

— Kinevezés. A zala-egerszegi m. kir. 
pénzügyigazgatóság Görög Lajos budapesti 
pénzügyőri fővigyázót a Csáktornyái pénz
ügyőri szakaszhoz szemlészszé nevezte ki.

— Muraközi hegyvidéki vizsgák. A mu
raközi hegyvidéki állami iskolák második 
csoportjában junius hó 25-én tartattak az 
évzáró vizsgák dr. Ruzsicska Kálmán kir. 
tanácsos, tanfelügyelő, a gondnokságok, elöl
járóság és több lelkes tanügybarát jelenlé
tében. Először a második hegykerületi, aztán 
a királylaki állami iskolák növendékei mu
tatták be egy év derék eredményét a ma
gyarosodás és tudás köréből. Királyi tanfel
ügyelő mindenütt buzdította a tanítókat és 
növendékeket. Az elöljáróságokat pedig figyel
messé tette a nagy különbségre, midőn még 
gyermekeik sehol vagy Stayerországban is
koláztak. ma már pedig a magyar kultura 
áldásában részesülnek. A növendékek lelkes 
szavalatai s hazafias énekei után a magyar
nyelvi jutalmazások következtek.

— Pályázat. A perlaki kir. járásbíró
ságnál aljegyzői állásra pályázat van hir
detve két heti határidővel.

Halálozás. Özv. Sátrán Jánosné sz. 
Farkas Krisztina, tanító özvegye. Kot toriban 

! meghall. Nyugodjék békével!
Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 

ipartestület elnöksége Neumann Samu Csák
tornyái festői párosnak azért, hogy az általa 
ipariskolai tanonezok részére letelt 400 kor.

I alapítványának 16 kor. 20 ft kitevő kama
tait 20 koronára egészítette ki. hálás köszö- 

i netél fejezi ki.
Templomrenoválás. A kis-szabadkai 

templomot kibővítik és renoválják, a mun
kálatokat már megkezdették.

— Zárvizsgák. A kis-szabadkai népis
kolában f. hő 12-én tartattak meg a zár
vizsgák Feczek György alsó-muraközi espe
res-plébános. Jung Ferenez jdébános, Bartal 
György körjegyző és több tanügybarát jelen- 

! létében. A hodosáni áll. népiskolában f.
hó 23-án. a mura-siklósi népiskolában pedig 

120-án voltak az iskolai zárvizsgák.
Nyári mulatság. A Csáktornyái keres

kedő ifjak lolyó évi julius 8-án a »Fehér 
Galamb« vendéglő kerti helyiségében láncz- 
czal egybekötött nyári mulatságot rendeznek.

Szoborfelszentelés. Tkálcsecz Fálné 
zrinyi-külvárosi lakosnö saját költségén háza 
elölt szobrot emelt, melyet főt. Horváth Lajos 
zárda főnök f. hó 24-én ünnepélyesen fel
szentelt.

Villám által agyonsujtva. Mull hó
18-án Strelecz községben vihar alkalmával 
a mezőn levő Szabó Júlia földmivesnőt a 
villám agyonsujtotla.

Megjutalmazott iparostanonezok. Neu
mann Samu Csáktornyái festő-iparos által 
tett alapítvány kamataiból Sosterics Antal
II. oszt. és Bukovecz Jakab I. őszi. iparos- 
tanulők szorgalmukért és jó  magaviseletü- 
kerl 10 10 korona pénzjutalomban része
süllek.



— Búcsúszó Mindazon k. barátaim és ös- 
merőseimnek, kiktől elköltözésem alkalmával el
foglaltságom miatt személyesen nem búcsúzhat
tam el — ez utón mondok »Isten hozzád«-ot 
azon kérelemmel, hogy engem és családomat to
vábbra is szives emlékezetükben tartsanak. Fóliák 
Bernát.

Nyári mulatság. Perlak és vidéke fiatal
sága folyó hó 8-án (kedvezőtlen idő esetén 15-én) 
Perlakon, Herman János vendéglős kerthelyiségé
ben tréfás mutatványokkal egybekötött zártkörű 
nyári mulatságot rendez. Kezdete délután 5 óra
kor. Beléptidij személyenkint 1 kor. 50 fill. Csa
ládjegy 4 kor. A tiszta jövedelem és felülfizetések 
a (lasparits emlékoszlop átalakítására fordittatik.

— Katonaszökevény. Fischer Islván 
Csáktornyái dsidásközlegény századától el
szökött.

— A Drávába fulladt. Kráiics Mihály
podbreszti lakos Vincze nevű 14 éves fia f. 
hó 7-én fürdés közben a Drávába fulladt. 
Holttestét csak e hó 17-én találták meg 
Karlovecz mellett. A szerencsétlen fiú szo
morú halála mély fájdalmat okozott a szü
lőknek.

— Kimutatás a csáktornya-külfárai anya
könyvi hivatalból, május haváról. 1. Szüle
tések: Mihálkovics Francziska, Magdalenics 
Flórián, VV'ittinger Ilona, Novák Ferencz, Ko- 
rent János, Csrép Zsófia, Gyumánics Flórián, 
Bernát Antal, Derk Mihály, Bujánics Júlia, 
Mihálics János, Bassek halva szül., Novák 
Ilona, Pál Ilona, Lukacsics János, Sántek 
Ilona, Vidovics Ilona, Zádrávecz Klára, Dvor- 
csák Ilona, Zserjáv Magdolna, Szernecz Péter.
2. Házasságkötések: Kánevár Alajos és Nagy 
Teréz, Vinkovics Endre és Győri Rozália.
3. Halálozások: Horváth Pál 7 é. Soltics Ro
zália 14 é. Novák Andrásné 42 é. Sivos 
István 6 hón. Debér Jakab 64 é. Szernecz 
Péter 1 napos.

— Zalavármegye községi és körjegyzők egylete
1900. évi julius hó 10-ik napján délelőtt 10 óra
kor Balaton-Füreden a fürdő-intézet gyógytermé- 
ben évi rendes közgyűlést s ezt megelőzőleg 1900. 
évi julius hó 9-ik napján délelőtt 10 órakor ugyan
ott választmányi ülést tart. — A közgyűlés tárgyai: 
1. Elnöki évi jelentés. 2. Múlt közgyűlésről felvett 
jegyzőkönyv bemutatása. 8. Nagy-Kanizsán 1899. 
évi szeptember hó 28-án tartott választmányi ülés 
előleges intézkedéseiről felvett jegyzőkönyv elő
terjesztése. 4. Az 1899» évi egyleti számadás meg
vizsgálása. 5. Az 1901. évi költségvetés megálla
pítása. 6. Zalavármegye Tekintetes Alispáni hiva
talának megkeresése az országos központi egylet 
elnöksége által kidolgozott jegyzői nyugdijintézeti 
szabályrendelet tervezetnek a Zalavárinegyei nyug
díj szakályrendelettel való összehasonlítása és ja 
vaslat előterjesztése tárgyábani határozathozatal. 
7. A magyarországi községi és körjegyzők orszá
gos központi elnökségének megkeresése a »Erzsé
bet Királyné országos községjegyzői árvaház« alap
jának segélyezése iránt. 8. A magyarországi köz
ségi és körjegyzők országos központi egylete által 
az árvaházi alap kezeléséről alkotott szabályzat 
előterjesztése iránt. 9. A magyarországi községi 
és körjegyzők országos központi egyletének járó 
hátralékos tagsági dijak utalványozása. 10. Fehér 
Sándor köveskállai körjegyző egyleti tagnak az 
egylet ellen intézett méltatlan megtámadása tár
gyában az elnökség előterjesztése. 11. Az egyleti 
alapszabályok 15. §-a alapján 3 tagú számadást 
vizsgáló bizottság választása. 12. Az országos jegy
zői közgyűlés képviselőinek megválasztása. 13. Ne
tán beérkező indítványok tárgyalása. 14. Jövő évi 
közgyűlés helyének meghatározása. — T á j é k o 
z á s u l :  Van szerencsénk értesíteni a t. tagtárs 
urakat, hogy e közgyűlésünk alkalmával gondos
kodva lelt: I. Szálló-szobákról á 1 kor. 60 fill.— 2 
kor. 2. Társas-vacsoráról á 2 kor. 40 fill. 3. T ár
sas-ebédről á 3 kor. 60 fill.— 5 kor., a mely árak
ban >/, liter bor, kenyér s a fekete kávé is bennt 
foglaltatik. A déli vasút vonalán történendő uta
zásnak végállomása Nagy-Kanizsán át Siófok; a 
honnét Balaton-Füredre és vissza hajó közlekedik. 
A gőzhajó viteldija I. osztály 2 kor., II. osztály 1 
kor. 20 fiill. Az odautazásra legalkalmasabb a 
Nagy-Kanizsáról délután 2 órakor induló vonat, a 
mely Siófokon az 5 óra 30 perczkor induló hajó
hoz csatlakozva, 6 óra 30 perczkor érkezik Bala-
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ton-Füredre. A visszautazásra pedig legalkalma
sabb a Balaton-Füredről reggel 6 óra 5 perczkor, 
avagy a délután 7 óra 30 perczkor induló hajó; 
mely előbbi a délelőtt 10 óra 46 perczkor Sió
fokról induló vonathoz csatlakozva, délután 1 óra 
40 perczkor; mig az utóbbi az este 10 óra 14 
perczkor induló vonathoz csatlakozva, éjjel 11 óra 
57 perczkor fut be Nagy-Kanizsára. A melyeket a 
midőn a t. tagtárs urak becses tudomására hozni 
szerencsénk van, egyúttal felkérjük, hogy a szük
séges intézkedések kifogástalanul eszközölhetése 
czéljából a közgyűlésen leendő megjelenését, Ba
laton-Füredre érkezésének napját és óráját, a tár
sas-vacsorán és ebéden, valamint az esetleg a Ba
laton mentén rendezendő kirándulásban leendő 
részvételét f. hó 26. napjáig, mint záros határ
időig az egylet elnökével körülményes pontosság
gal annál is inkább közölni szíveskedjék, mert 
később érkező értesítések az idő rövidsége miatt 
figyelembe vehetők nem lesznek. Kelt Eégrádon, 
1900. junius hó 14. napján. Kováts Gyula egy lei 
elnök. Starzsinszky György egyleti jegyző.

— Fontos betegeknek! Méltó feltűnést kelt 
és nagyban hódit, úgy a bel mint a külföldön egy 
uj gyógymód, a melyre annál nagyobb megelége
déssel tekinthetünk, mert annak szellemi alkotója 
magyar ember. Ez a gyógymód a Vérgyógyitás (He 
inopatia), mely a modern kezelési rendszertől el
térően, sőt több krónikus betegségben azzal telje
sen ellentétes felfogásból kiindulva gyógyít, még 
számtalan oly esetben is, mikor a modern orvosi 
tudomány már leszámolt a beteg életével. Ezen 
gyógymód megalapítója Dr. Kovács I. fővárosi or
vos, a kinek Budapest, V., Váczi-körut 18 sz. alatt 
levő rendelő intézetére felhívjuk mindazon betegek 
figyelmét, kik valamely régi, nehéz betegségben 
szenvednek és bajuk ellen gyógyulást eddig hiába 
kerestek. Jobban ajánlható, mint bármily fürdőhely 
sőt hasonlíthatatlanul olcsóbb is. Különösen fel
tűnnek a hemopatia eredményei asthma, s z í v , tüdő 
gyomor, hólyag, vér-és bőrbántalmaknál és neu- 
rastheniánál, a mely bajok majdnem minden eset
ben gyökeresen ki lesznek gyógyítva. A hemopati- 
ában mellőzve lesznek s chemiai és mérges orvos
szerek, a kezelés kellemes, könnyen betartható és 
nem jár időmulasztással.

— A legizletesebb asztalviz. a »Kristály« 
Szent-Eukácsfürdői hegyiforrás, mely mint egész
séges ásványvíz, több száz orvos által ajánlva van.

C S A R N O K .

Találkozás.
Szerették egymást égőn, forrón,
Aztán csalódva váltak el.
S találkoztak. A nővel férfi 
Es más nő volt a férfivel.

Egymásra néztek. Mint a villám 
Czikkázolt a két pillantás.
A férfi mondá: milyen sápadt!
A nő mondá: ez hát a más?

Nem volt szemükben szemrehányás,
Se gyűlölet, se szerelem.
Egy perczig nézték egymást, nézték, 
Oly sóváran s oly hidegen.

Aztán elmentek egymás melleit.
Egyik sem nézett vissza se.
Szerették egymást és csalódtak . . . 
Elhangzott dal, igaz mese!

De azon éjjel nem záródtak 
Álomra a nő szemei.
Nem tudta, mért? A szive úgy fájt 
És hosszan folytak könynyei.

A férfi ült uj kedvesénél,
Aki csókkal hízelkedett 
S a férfi szólt: ó ne csókolj meg,
Ne csókolj meg ma engemet.

. . . Két ajk száraz maradt az éjen 
S egy párna telt meg könnyekkel . . . 
Szerették egymást égőn, forrón,
Aztán csalódva váltak el.

Desiderius.

Emléksorok.
i.

Ha keblemben virágoskert volna, 
Közepében Te volnál a Rózsa;
S mikor Érted könyeim peregnek,
Rád hullnának enyhe harmalcseppnek.

Oh de az én égő könyem hervaszt! 
Elhervadnál . s nem látnál több tavaszt 
Nem sírnék hát ha keblemen volnál; 
Feledném, hogy rám is vár a halál!

II.
Mit adhatok én emlékül,
Kinek szivén mély bánat ül,
Az érzelmek rég elhagytak.
S barátaim, a fájdalmak.

Szép leányka azt godoltam 
Menyországom szemedben van.
Menyország, de — hej! nem nekem:
Én csak villámát ismerem.

E villámtól lesujtotlan 
Vérzik szivem fájdalmasan.
Számomra már vigasz nincsen;
Szakadj hát meg árva sziveml

Sz. T örök  István.

Szenzáció Becskereken.
E város egyik lakója, Braun Péter ur különösen ér

dekes levélben tanúságot tesz megelégedettségeről. Sokáig 
fájdalmas betegség áldozata volt és oly szerencsés volt, hogy 
abból ha nem is gyógyult ki teljesen, de legalább a betegség 
veszedelmességét és fájdalmasságát mérsékelte.

— Van szerencsém önökkel tudatni, Írja, hogy a Dr. 
Williams-féle Pinkpilula igen jó eredményt gyakorolt reárn. 
Asztmatikus vagyok, s csak nagyon nehezen tudtam lélegze
tet venni. Leheletlen volt éjjel feküdnöm és aludnom, a mi 
nagyon kimerített. Ma sokkal jobban vagyok, s miután látom 
mily jó eredményt értem el, remélem hogy teljesen is meg 
fogok gyógyulni s a Pinkpilulák használatát folytatom.

E pilulák, melyek ma általánosan jó hírnek örvende
nek, a vér helyreállítására kitűnőek. A vérkeringést szabá
lyozzák, és az egész szervezet működését rendszeresítik. 
Visszaadják a szervezet elveszett erejét és meggyógyítják az 
eigyöngülés vagy a vér tisztátlansága által létrejött betegsége
ket. Ily módon legyőzhető a vérszegénység, sárgaság, reuma, 
az idegbetegségek, az angolkór és a gyermekeknél a vitus 
táncz.

Kapható minden gyógyszertárban, valamint a magyar- 
országi főraktárban TÖHÚK JÓZSEF gyógyszerésznél, Buda
pest, Király-utcza 12. doboza I frt 75 krért vagy hat doboz 
9 frtért.

Nyiltté r. *)
Értesítés.

Ezennel van szerencséin Csáktornya és vi
déke nagyérdemű közönségének becses tudomására 
hozni, hogy a helyben fenáliolt

lírás és ékszerész f i z t a d  V a r a ir a
(főtér, takarékpénztári-épület) helyeztem át. —  

Üzletemet az eddig is ösmert szolid alapon 
vezetve -  kérem t. vevőimet engem továbbra is 
becses bizalmukkal és rendeléseikkel megtisztelni —  
annál is inkább, mivel raktáramat dúsan felsze
relve bármely igényeknek megfelelhetek.

Fontos kiszolgálást biztosítva, maradtam

kiváló tisztelettel

Pollák B ernát
órás és ékszerész Varazsdon.

Javításokat gyorsan és pontosa aszkozlök - p g
*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a

S t e r k .

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F
Kiadó és laptulajdonos:

F IS C H E L  F Ü L Ö P  ( S T R A U S Z  S Á N D O R ).
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Oti SD av ania  Ali, kak je kvarno veliko prekračenje i onih organumah i vu ovimi poslujučih ži-
*  '* j spavarija, ravno lak je pogibeljno i vnogo ca h napreduvanje, koji i vu noči m o raju

Kod spavanja je čovek vu lakvini sta- j spavanja; gdo prež mere vnogo spava, on posluvati. Opažnjeno je dakle. da odrasli čo- 
lišu, gda mu organumi vidjenja slušanja di- né samo. da svoga života veliku stran ne- vek. iz svakih 24 vurah najmenje (>, ili naj
denja i čutenja ne poslujeju. gda mu svoje- pohasnuje, nego da žice ne vežba. ove osla- više H vurah mora vu spavanje vršiti. Koji 
voljno gibanje prestane, gda je  duh na zvu- biju i omekšaju se. pak i onim žicam i su još ne vu odrasloj dobi. duže spavaju i 
našnji posel nemogučen. — Poleg toga je  orgánumom, koji i pod spavanjem delujejo.! duže moraju spavati, kak odrasljeni. 
anda stališ spajučeg čoveka čisto drugi, kak lehko vnogo betegov priskrbi. Na ustanovljenje, Cilj spavanja nije drugo, kak počinek 
stališ nespajučega čoveka. Ali. da čovek i kuliko moramo spavati nam sama narav da za dobijenje jakosti, da to postignerno sle- 
takve orgánumé ima, koji i vu noči delujeju navuka. — Još ne israsli ljudi redovito vi- j tleče moramo vu opazko vzeti; 
kak napriliku: srdce. pluča želudec. je  spa- še spavaju, kak izrasli — Tomu zrok vu I Iz sobe gde spimo sve moramo od- 
vanje ipák né mosi tak gledati kakti pro- onim zakonu narave moramo iskati, da one strandi kaj bi nam žice moglo banluvali, 
tustvar bdijenja, med njimi je  samo ta raz- žice, koje vu pod slobodnu voljo našu neo- ova mora kmična i mirna biti. zbog česa 
lika, da ovi organumi vu noči vnogo redne- padjenül organumah poslujejo, najme koje su lampe, glasno hodeče vure inirisnc slva- 
še i mirniše delujeju, kak po tlanu. — Spa- vu življenju sok delajočih i vu za ceranje ri, automale ne prilične v noči vu takvu liižu. 
vanje je čoveku ravno tak potrebno, kak organumah poslujeju, vu rastljojoči dobi ne II Jer je  soba gde spavamo ono mesto 
hranenje. Zato, ako je  bez sdvojnosti islina, samo za gorizdržanje življenja, nego i za vu kojem čovek svoga života veliki tlel spro- 
da nč zato živimo, da jedemo i spavamo povekšanje téla moraju poslovati. — Odras- vadja zbog zdravnja je  potrebno, da bode 
ipak je istina i to, da proli naravi greši, loga čoveka za spavanje vrtane lakaj narav vu n j oj dosta friškog luí'la. — Jako je dobro 
gdo k življenju potrebno spavanje i lirami odmčri. anda, ako onu sobu gde slanujemo nelias-
ne daje tčlu. Svaki na sebi more opaziti, da mu nujemo sa jednim i sa spavačnicu. — Spa-

Gdo iz onog zroka. da: gdo vnogo spava, okolo pol noči srčna žila bole počne luči, i vačnica nesme bili nili jako topla niti i
svoga življenja, najvekšu stran mrtvo vrši, da na mesto svoje odvrženog pospanja, nas mrzla.
hoče vnogo bditi on, akoprem sa odprtimi menjša groznica prime. Točenje žile je okolo 111. Pred spavanjem taki ne smemo 
očimi ipak više spava, jer si vréme nemre polnoči najvekše a za lem pak redovito jesti, jer preteršeni želudec je  nnjvekši zrok 
tak pohasnuvati, kak gdo teta dosta pofin- prestane. lomu da nam je  spavanje ne počinek i'probu-
ka nedopusti ov bude tak vu zdravju kak To nas nato opominja, da svaki zdrav djenje je ne naše novorodjenje. 
vu životu sebi na kvar. jer se bez počinka čovek. par vur tek pred pol nočjom. kak IV' Kakvoča postelje lakai dieluie m  
organumi pokvanju i sloprav onda ga opo- po pol noči mora spavati, jer na mesto sna spavanje, najbolša je skoro vodoiavno nos 
nunjaju na to da se narav svakomu, gdo ona groznica nije drugo kak krč onih orga- lelja. sedeč je n č ' dobro spati jer so krv 
je  proti njoj ofanti._________________________ numah koji prilikom spavanja ne poslujeju. nemre lak gibali, kak redovito neimamo po-

Z A B A V A  kvariti. — odgovori mladi — .ona bude bi se za uviek izničila onomu. koj. vsim
'' vei llosla do osviedoCenja, da si pri meni onoga grba. mozbit ni kakav e duševno

N il n rošČ P llill barumju — nemre kupili. jer je  sposobnosti notna, jer ja li dram janek
P  J  • "Jezl" bugjilanš mozbit debiji od mojega, lakovc držim za suvišne na svielu "pak ma-

Mladi baron se po sobi velikimi koraki " a svaki l,aku naiin> dragi japek, neulaj se kar su i baroni., 
žeče, kak je  to svaki krat bil navaden či- |m,no od nl0Ba lmla na vuglede; ja ti za »Xegovori lak li senieat. _  n... i
niti, kad je  bil uzrujan. Plan njegovoga olca. vo jn ulem n grad loga trgovca i tvog prija- ju olilc Kak mo i  . P 11rf " °
kojemu kakti izobraženi sin nije hotel pro- ® a Maily-a, ali me ne,noj na n,kaj siliti, Jduiem' zaručn^ku g Z  p T  e u envam

ovori ’ “ 'Je 'nU 86 Pal‘ 16 S!*d Pr° ' japek?« m°JemU S pr0lm l° ’ |pl' dra»  da Je to lini mladič duševno podpun muž.’

.Km je  istina dragi japek. da su da- >l’od nikakov način moje diete. -  ^jhTl'.ívn?\raTTpomhiah!,,.S’ ' “*  
našnje ženitve skoro sve same špekulacije. 0(1 0̂V0ri stan gospodm — »tvoj zrel razum ,
Ako komu imelka ponestaje, on se onda trsi ,JU<Je vet5 Pravo pogodil pak — jer se več , , . '1 M se 8 0 )0,n odmah imala volju
bogato oženiti niti nepitajuč, kaj mu k tomu ne*3Û emo videli — sretan jiut na sutra u \ ‘V odgovori ona, dočim si olca
činu srdce govori, i to se onda zove ženit- J utro-* f '•> n® ~~ *da 'z le meÜe nebude q
va pameti, koja se potlam kakti najbedastija .. Tim si ruke stisnu le se razidu, kak ASa,m dosla 0 tih mladih ba-
pokažc. jer učini dvie duše nesretnimi. Ja Pr*jatelji, koji se razmu. — . I n!!1 1 gr, ll1 Cu,a\ a uv'ek svi jednaki.
se bojim, da bi se to isto moglo dogoditi * * * ^ledjutim hoču se još kakti dievojka neo-
polag tvog plana med menőm i poštovanom Ako je  stari baron Hegger na tu ženit nip'1' ^  Sulra Je P»i nas prošče-
torkom  tvoga prijatelja trgovca Mally-a, vu svum Sigurnostjo računal, lak se je'vka- biču i ja farno n f z a b a v u t i f '  kr<’'nÍ ‘C

Stari baron je  pustil mladoga svoje do rm ^ o g o v im l, spomiíalT Í^ je  "íre.'m'aiaUy hovu ta'ímvu ^amo^kv *  ^ deS se|j ako,n " J '- 
kraja izgovoriti, zalim veli on: . J a  nebi sa svojim olcem o isloj stvari a nri ton, v„h.! kvarila,.
mkada bil na tvoju ženitvu sa trgovčevorn je bila istog mnienja kojega i mi lili lmon ei..ln \  L!'" ie..J”|,ek za lo- Ja sa"> si več 
kčerju niti pomislil, da mi nebi bilo pod-1 Viktor J • ’ J i m ,o i >,non (Jelo seljačko odielo nabavila, koje mi kak
puno poznalo, da je Irena vrlo ljubezna i .Moj dragi japek« -  rekla ie -  >V„ 0 T 1 S °," J.!,1 ,se ncb,,dem » ničem od
zrela u mislih kojoj tvoja baronija nebude te je  zašel duh oholosti. Ti h di demoknd m uke žalThnie razliko''a|la- j edino 
impomrala i koja jedrno cieni dobrota i pak bi rad svoja kčer u višeši stališ nori ; a b " e,naju žule' To « »*u*le 
znanost čovieka, a za lituluše nikaj nedaje. miti; ali dragi japek li svoiu Irenu zlo -a /  ̂ J,'P<‘k' vellka šala' a kaJ ne- ti me bu-
To si moj Viktor zapame.i, jer to s to ji, naš,’ ako m is l i h I  M  ̂n]u 'grb nâ  ̂kočijindi ° T °

»Ja ču joj sigurno njezmu misel po- vralcih najviše veselil, do koje ga bilimdošbi.d!, važne’ r̂ a é u ^ d t ^ t o í i u . r ^ 1'’ J * r ' " ° ri" n



Cinka. Postelja bolše je ako je  tvrda, kak svetlo nesti, kad se med snum malo gene, lesno, kak duševno otrudjeni si ležeju spa- 
mehka zbog toga je pernata postelja né pre- ga gori zdiči i okolo nositi. vat, i da kak se prebudiju taki ostaviju pos-
poručena. Zaodeča je vu zimi jako dobra Vnogo njih ga, koji déte na vure hočeju tolj n. mladim vu postelji se preteganje je
dunna (blazina), a vu vručini pak kakva nahraniti i pozabiju to. da dete vnogoput iz na kvar.
vunasta ili pamučna zaodeča. noči dén napravi, i da déte zato zbuditi, __ __

V. Sa doliležanjem svako delo i skrb da 8a hranimo je  škodljivo i nehasnovito. 
moramo na stran deti. Vu postelji Citati ili Pri detetu večina rastenja nije svigdar jed-
vučiti se je  huda i škodljiva navada, jer naka> Pak zato niti ga je né moči na vure S t r 6 u l l l J 6  Vil oblílKO .
lo nam né samo pocinka, — nego i pogleda llr!U" 1'- Jer . déJe f ada viSe- kak su ln" 0voK meseea .H  je na pozjv var. 
vzeme. jer si vu ležečim položaju žice sa D éw Ste megjinskogodbora vise velikih sudcov, ze-

8,1 JJ ! "  I  a' ; PraUm° samo onda treba dali”sisali. kad si moremo 'neli f  il.‘ ? °sPon? v- Članov gospodarstvenih
VI. Nne svejedno, da gda spamamo po mis|iti da je  več ije dobljenu hranu po. druž val. . drugih zanimivih išlo iz Čakovca

danu ih po nőéi pred pol nocjom ih po po hasnuvalo S pavanje samo onda da jakost, vu Štngovu da „a medj,murskih bregih poé
nod, Narav zahtéva da gda je  pospanost ako je  dele d njem otrudilo, zato je  dob- tavljenih Stokov lak kakvoCu, kak nameSCe- 
naivekša zdrav covek onda naj spava. ro ako se sa deletom dok ne8pi £avjmo nje pogledneju,

—  Najbolje včninimo dakle, ako spa- (sa igranjem) da tak. gledajuč na njegovu Ravno je  lépő vréme bilo, i tak su se 
vanja */, pred pol nočjom a */7 P° polnoč- jakost, se otrudi. gosti mogli raduvati vu onoj krasnoj lepoti
jom vršimo — Rano se leči i rano se stati Dete mirno né nosititi je ravno lakva be- narave, koja se kaže pred očmi čoveka iz 
je  sigurno najbolše. darija, kak privčiti ga na zibanje i vu snu. naših bregov. Pri orsačkdi goricah je na

Čovek prve Ijedne svoga života vu Ali vu mali kučijki gibanje je ne protinarav- čast dojdučih slavolesa bila postavljena, 
spavanju vrši i to je  tak občenito, da kője no jer déte je  tomu več još pred narod- Od ovud je  družlvo po kratkim poči- 
dete vnogo spava, velimo da je  i zdravo. Ne- jenjem se privčilo. vanj u vu štrigovu došlo po 10 vurah Štri-
pokojnost deteta nam svigdar na lo kaže, Déte, kak je  sve vekše ga moremo i gova je bila zastavami nakinčena. Tu su se
da je  déte ne pre redovitim zdravju. Ali na to privčiti da vekšu stran dana bdije i pridružili k druži vu iz lendavske okolice 
svigdar je pogibeljno zbog nepokojnosti, ka- vu noči spava. to tak postignemo, ako ga dojduči gosti i domači i sada su svi, tak 
kove pospane sredstva dali detetu, jer ne- podjednim sa novimi i novimi stvarim za- okolo 60 njih je  bilo, pešice išli k ruševi- 
pokojnosl samo tak moremo prestati, ako nimivamo. — Sada moremo privčiti dete i nam štrigovčaka grada, gde su bili postav- 
zrok toga iščemo; ali pospanih sredstvab na to da svoje naravne polreboče svigdar Ijeni stari Stiegerovi i novi brzohicni Lor- 
hasnuvanje je  na kvar detetu i smrt mu zbudjeno znači. jer samo sa lem postignemo, ber-ovi šluki.
moro zročili.: Zrok nepokojnosti ili se je več da je  déte i vu noCi Cisto. Kolbenschlag Béla CakoveCki veliki su-
saueletom narod,I. ,h pak od baratanja sa Vnogokral se pripeli, da déle kője je de(. i kakli vureditelj i vodja célog druživa 
deletom proizhadja. Baralanje sa doletom iz za svoje cecelje vréme k čistoči se privčilo j P pozdravil nazočne i sa lépimi rečmi je  
loga sloj,, da njegov, n,gdar kaj takvoga ne oko|0 5 - 7  letal, opel poče smraditi -  naj- „apreddal cilj skupdojdjenja, i ono delo, koje 
včinipi s njim kaj b, njegove orgánumé vu yjézkrat mokrili - .  To kak je  nevugodno, njogov kotar *!*,,, zanatnog strelanja vu ob- 
rastljenju priprccilo. ravno tak zahteva pažnju i pazljivost. |ake včinil. lllicsny Lajos gorični i vinarski

Cecatno déle nemremo tak uzgajati da — Telesna kaštiga i osramotenjc malo inšpektor je lépi govor držal od štukov za
nebi vu opažnju vzeli sve one zakone, koji a(ja more déte osloboditi iz ove nevolje; jer strelanje proti oblakom a Lorber saksenfeldski
k naravi deteta spadaju. i ako hočemo da zrok toga. vnogoput i iz slaboče orgánuma fabrikant iznašatel brzohicnih šlukov, pak je 
deteta življenje nebude sa našim baratanjem proizhadja, i to sa kaštigom zvračiti namre- pokazal i raztumačil ustrojbu brzohicnih 
okvarjeno, iz njegovoga života opažnjene mo Slaboču organumah najvišekrat mrzla štukov. Kak se je  čul prvi hic na štrigov- 
moramo za kazalo vzeti vu svem. kaj znjim postelja, ili pak prisiljeno nazad pridržanje čanskim bregu, na medjimurskih bregih pos- 
delamo. potreboče izročiju. Od ovih se moramo tavijeni šluki su još dugo glasili odziv pob-

Najbolje pak je preporučano da sve, čuvati. jede iznašastja čovečje pameti, koje izna-
kaj sa detetom včinimo, onda svršimo kad Kak dele rasle, tak se i vréme za spa- šasije je  pozvano dobru puka podpomoči i 
ovo nespava. Nije hujšega, kak dete za vanje mora kračiti. Iz zdravstvene i duševne na millione vrednosti sada osloboditi od tuče. 
svaku malu znatiželjnost zbuditi iz sna i na strane je  potrebno, da dečki svigdar, takte- Na medjimurski bregih je več til komad

...............   — — I ■ ■■■■ "  " 1 '■ ■■■' ■' » 11  ............. 11 " 11 ■■■■■ 1 "■ - -

»No, onda pak me hude naš jagar spro- prosta ponošena odieča, za koju neče nitko da je  on više nego seljuk ili jagar — »ali
vadjai. Ti dopuščaš, jeli?« misliti, da je u n j  oj baron. si ti fina!«

.  * .  Tu je bil veliki Skedenj raznim žele- . 0na na lo nespretno zviSavanje obori
Zamišlen i zle volje se dopela vlakom nilom nakinčeni i u plesaču salu pretvoreni, 0t:' le olte°vori »Zar neznaš nikaj smiešni- 

na kolodvor mladi baron, od ovud je jednu gde su se mladi pari samo onak vrteli i Je8a govoriti r* Još jedmi takovu rieč, i ja  te 
uru daleko cilj njegovog putovanja. On je  skakali, kak da im za to tko kaj plača, a 11 sredmi P'esa ostavim.« 
na vuglede išel samo radi loga, jer je  lak mladi baron, kad je na vrata Skednja stu- Medj uti in ta grožnja nije morala posve 
bila želja njegovoga otca. a da iz te ženitve pil nije se mogel zadosta načudili nad tim ozbiljna biti, jer ta seljačka dievojka svojim 
nebude nikaj, o lom je  tuj fini kavalir bil selskim naravnim veseljem. Poznal ga nije finim ponašanjem, vitkim, liepo zraščenim 
posve na čislom, pak zato niti trgovcu Mal- nitko. lielom i kak ruža crvenim i friškim licem,
ly-u nije svoj došaštak najavil, a niti si ka- Sada on hiti svoje oči na onu slranu, Pak laJ sRa,,jski »dečko« ostali su cieli on 
kovu drugu odieču soborn uzel, izim one. g<|e su selske liepotice stale, — za da si večer neruzdruživi, kak pravi dva zaljubije- 
koju je  na sebi imal, a lo je bila stara, po- jednu za ples izabere. I baš u taj hip dojde ni 1 njihov rastanak od ovud je bil baš 
nošena, za lov odieča. — Kad se je od ko- jedna sva zažarjena od plesa s jednim sie- srda ân, kad J® črnooka morala na dom 
lodvora u selo laguno vozil, dopirali su mu (fim gosponom do njega, po opravi toga sie- m*sliti, te se je  i sa svojim siedim pratilcem 
do uha razni glasi: mrmljanje bajza, cvile- Joga gospona bi se moglo suditi, da je  bil k° j(*8a Je za svojega v ujca izdavala na put 
nje šipa, pievanje i juhuškanje množine iz jagar, kojemu je to skakanje više muke ne- spravila. »Kad se budemo opet videli^« - 
daleka. Hrpa mladih dečkov sa kiticami za g0 veselja zavdavalo. veh ona Pri rastanku svojemu mladomu ple-
škrljaki i flašami u rukah, zaustave njegova . . . • . saču, stranjskomu »dečku.«
u blizinu doiduča kola te nošto su punu . , * , e Puckd * baron joj samo namegne Ah Rože moj, etn ove rieči na rastan- 
čašu rujnoga vina natočili i mu ponu- 1 beZ da pun0 noC.,h Pnme ,JU 7f  r“ ku ku su bile pravi pravcati uzdisaj, koj je  to- 
dili, — zahtievali su obiCnu proSCe- le “  Poslav' na p ps’ n|ezln s'etJl Ka ga mladoga plesaCa na toliko ohrabril, da
njačku maltarinu. pogleda od glave do pete, kak da mu to j u j e zagrii| i na njezino crveno lišce kušca

Ova šala je mladomu zamišljenomu ba- n,je praV0 pritisnul, dader je  samo onak crnoknulo.
runu baš dobro došla, za da se jedno malo »No, mozbil si ljubomeran? (eifersűch- Ali ona je  na ti kakti zrasla, a strele
raztrese i on foringašu naloži u občinskoj ÜK)« — ve,i mu smiešeči se varoščan, a u su sievale iz njezinih črnih očih, a on se
krčmi stati i njegove stvari sklasti, oni u lo ga več njegova bivša plesačica na stran j c rukami nehotice prijel za svoje lice, jer 
gradu dojdu sutra na red, za danas mu je  porine i prime se s baronom teše  več med se je  na taj pogled moral naduti, da če mu 
bilo potrebno, da se malo razveseli nad se- plesači vrti. i ona nekaj na lice pritisnuti — ali ne kuš-
Ijaci, a da nebude nitko na njegovu ple- »Pasja taca« — veli jo j njezin sadanji ca. Za tim, bez da ga je još jedan krat po-
menščinu sumnjal. od toga ga je čuvala varoški plesač, trseči se, da joj se neoda, glednula, otide uvriedjena iz šale — šked-



Štukov postavljeno, tak se onda zanatno 
branenje na jednu veliku okolicu širi.

Po navučnim pregledanju štukov se je 
družtvo na obed zišlo skup vu Štrigovi vu 
ošteriji Adelmanna. Tu su Grunner gospo- 
darstvenog druživa tajnik Kolbenschlag i 
Margitai rekli napitnice na one, koji su vu 
navučnim pregledanju. kakti nareditelji, pos
redniki i gosti bili nazočni. Priznanje su si 
zaslužili osobito Kolbenschlag Béla veliki 
sudec Ulicsny Lajos vinarski inšpektor i Be- 
lecz Kde štrigovski notariuš, koji su se naj
bolje trsili da svrhu dneva postignoju.

KAJ JE N0V06A?

—- P ro s im o  naše poštuvane pred- 
plutnike, n u j nam vu t r e t j im  fertalju 
predplatne z n o s tn tk e  č im  predipošleju 
i  p re d p ln te  p o n o v i ju .

Atentat proti jednomu kanoniku.
Iz Pečuha javiju da je Potay Mátyás 

sabo! o. m. 25-ga na Pozsgai József kano
nika, papinskog komornika i seminariumskog 
rektora sa revolverom navalil triput je stre- 
lil na njega, oranil ga, zatem pak dva hice 
proti sebi strelil i smrtno se oranil. Potay 
je seminariumski dobavljač reverendah, ali 
pod zadnje vréme je jako hudo zvršaval 
svoje posle. Zato ga je onda kanonik odlii- 
til iz broja dobavljačov. Sabol je zato došel 
ovaj dan tam i prosil, — da ga nek nazad 
primeju, ali kanonik je iz svojih rečih né 
pustil. Na to je  šnajder navalil sa revolve
rom na kanonika i triput strelil na njega. 
Prva kuglja je vu lice išla druga vu ruku 
a tretja nije treiila. Zatem pak je na se stre
lil i vu krvi se doli zrušil. ,Sebe je smrtno 
oranil, ali kanonikove rane su na sreču né 
pogibeljne.

Zaklani övé ar.
Vu Izsép baranjavármegjinskoj občini su 

vu jednim zdencu mrtvoga našli Engyel Jó

zsef ovčara. Devet dni kak je zginul, sada, 
su ga našli i vidlo se je da je umorjeni, j 
Krivca su več i našli vu osobi Bácsvánim 
Szávó-a iz Izsépa. gdo je Engyela iz osvete 
zaklal i zatem pak vu zdenec hitil. Ubojni- 
ka su odpeljali vu Peč uh i prek dali kr. 
kot sudu.

Zaklani nevalanec.

Vu Brixenu se je blizu varaša jeden 
žandar zišel sa dvema potepuhi, zmed ko- 
jih je jednoga prijel. Prijeti je  komaj išel 
nekoliko korakov, kad je noža zgrabil iz že
pa i rekel žandaru. » — Z med nas dvejuh 
jeden vumre! — « Žandar je nato sa ban- 
ganetom prepičil potepuha. Vu žepu su mu 
vnogo gyungyov. diamantov i cirkvenih bi
serov našli. Misliju da je ov bil jeden zmed 

llrientskih cirkvenih rauberov.

Vtopljeni sin.

Vu Podbresztu 7-ga juniuša se vfopil 
Kralics Mihálya sin Vincék 14 Ijet star. Zrok 
je  bil kupanje. Našel s e je  17-ga juniuša vu 
Karlovcu med vodami. Veliku žalost je zro- 
kuvalo déte svojim roditeljom, koja žalosl 
bude u njihovom srdcu do hladnoga groba. 
Dragi roditelji! Molite se Bogu i Majki božji 
i pazite na svoju decu. da vas dragi Bog 
oslobodi. ove velike žalosti: jer ovu žalost 
počuti svaki človek vu svojem srdcu, a ka- 
mo li oteč i mati, za svojega ljubljenoga 
sineka kojega je voda odnesla 10 danov su 
ga iskali i nazadnje ipak našli vu vodi.

l ia n a  vu K in i.

Kak se vidi. vu Kini bude se veliki ta
bor držal med kinezeri i europejci. Kinezka 
cesarica je sada več odprlo na strani boxe- 
rov Kinezerski soldati vu velikim broju se 
pridružiju k boxerom, kaj se sve na zapo
ved cesarice pripeti. Najgorši stališ imaju 
missionari, koje najbolje odurjavaju kinezeri. 
Tak se vidi. da su i europejski konzuli vu 
veliki pogibelji. — Seymour admirališa, gdo 
je ove osloboditi išel sa europejskom vojs-

kom. su kinezeri okolo vzeli i sada mu ide 
2000 rušo v na pomoč. Europejske vlade 
vidiju več na kaj moreju računati pak zato 
se i trsiju s kim više vojske poslati vu Ki
nu. Buška je pripravna dati taki 80 jezer, 
Japan 20 jezer ako je  druge vlade na to 
opomeneju. Amerikanci su 4500  a brancus- 
ka 3500 vojakov poslali vu Kinu. Englezi 
takaj budu najbliže iz Indie poslali 10 jezer 
ljudi; a Nemška, koja več sada ima više 
3000 ljudih vu Kini bude opet 3000 poslala. 
V nogo krvi bude se još prelevalo, ali menj- 
šu stran ipak bude Kina vlekla.

libojstvo na željcnicl.

Ove dane su blizu Odessa varoša vu jed- 
noj željezničkoj kučiji zaklano našli jednu 
bogalu rusku gospu, ženu Wolodkievica. 
Kak su doktori konštatčrali, ubojstvo se je 
pred odkritjem tak pred 10 vurami pripe
tilo. Pri n j oj je bilo 18 jezer rubelov, koje 
su raubari odnesli. Sumnja je na Iri gospo- 
ne. Wolodkievica je pred trema létmi dala 
napraviti testament, vu kojem svoju vred
nost opaticam ostavlja.

Male novosti iz Medjiniurja.

—Nndnrjeni inoši. Iz temelja Neuman 
Samu čakovečkog farbara su Sosterics An
tal II razreda i Bukovecz Jakab I razreda 
navučniki zbog marljivosti i dobrog pona
šanja svaki do 5 —5 frtov nagradjeni bili. 
— Imenuvanje. Kollay Lajos penzionerani 
botlornyaiski notariuš sadašnji kottorski Sta
novnik je k kanizskomu kr. törvényszéku za 
uverenog tolnačnika hrvatskog jezika ime
nu van. — 25 Ijet. Gakovečko svojevoljno 
ognjogasno družtvo bude o. Ijeta augustušu 
mesecu obslužilo 25 Ijetni jubilej goridrža- 
nja. — Vumrlu je  vdovica Sátrán Jánosa 
navučiteija rodjena Farkas Krisztina vu Kot- 
lori. Naj počiva vu miru! — Itenoveranje 
cirkve. Vu Szobotici cirkvu budu povekšali 
i obnovili. Delo su več započeli. — Posve
čenje pila. Tkálcsecz Jánosa žena iz Zrí
nyikul városa (Mártán) je  svojim stroškom 
dala postaviti pred svojom hižom pil. kojega 
je velečastni Horváth Ignácz gvardian o. m. 
24-ga svečano posvetil. — Strelu. Prošlog 
meseca 18-ga je vu Strelecz občini veliki 
viher bil. Na polju delajuču Szabó Juliu je 
strela vudrila i osmrtiia. —  Imenuvunje. 
Som mer István čakovečki občen i to poštuva- 
ni kassir pri štairamtu je  k sz°gedinskom 
poreznom uredu za. I razrednog kassira i me
nü van i.

nja van, a njezin siedi pralilac »vujec« za 
njom. —

** * * *
No, to su bili svoje fele vugledi u gra

du trgovca Mally-a! — domača gospodična 
si je  japeka prosila, da neka gleda, da ju 
toga dosadnoga plemenitaša iz varaša čim 
prije rieši, jer nije voljna njegovo barunsko 
prenjavljanje i bezsmisleno klafranje poslu- 
lušati, pošto ona več lakove varoške fičfiriče 
i njihove Spomenke pozna, i opet taj mladi 
mladoženja, kojega se je domača gospodič
na želela čim prije riešiti, je odmah prisvo
jeni dolazku bez svakog okolišanja starornu 
trgovcu na kratko i odprto svoju želju iz
razil, da on jedino po želji svoga otca, sta- 
roga baruna, prosi, da bi ga trgovac izvolil 
svojoj gospodični kčeri predstaviti. Stari trgo
vac si je več i sam mislil, tim mladim lju
dem, koji se več netrpe, prije nego su se 
videli, bi bilo bolje sastanak prišparati.

Medjutim, pošlo je več sastanak bil na 
redu, odpelal je stari trgovac mladog baru
na dole u vrt, gde mu se je gospodična 
k čer k a šetala te joj ga predstavi: »Mladi ba
ron Viktor Hegger, sin mojega prijatelja od 
starine barona Reggera.«

Bilo baš smiešno videti, kak su se ovi 
dva mladi jedan pred drugim osupnuli. Je- 
dan se je  bolje požaril nego drugi.

Stari Mally je sad pod niekom izprikom,

da ga posel zove, ostavil mlade na samom. 
a kad je po dogovoru sa kčerkom. ga ju 
neka čim prije toga dosadnoga barona rieši, 
opet došel u vrt, nije ih več na onom miestu 
našel, gde ih je ostavil. Otišel je anda na 
terassu. gde je več za sve skupa bil stol 
pokrit, te ih je tam čekal i daleko u vrl 
lukal, odkud budu došli.

Ali kaj je to V Tam ide njegova kči — 
on nevieruje svojim očim — em ide sa om- 
raženim smiešeč se —  i drže se za ruke!

Stari trgovac steple glavom le se obr
ne proti starornu jagaru, koj za njim stoji 
i veli: »Hm, ovi dva neprijatelji su se hitro 
spoznali i evo komaj da se ferlal ure poz- 
naju, več su si na toliko nagnjeni, da se za 
ruke pela ju!«

»Ah kaj još ne — fertal ure — « — 
odgovori smiešeči se jagar — i »vujec« od 
snočka — »em su včera cieli večer skupa 
plesali na proščenju! Ja sam gospodina ba
runa odmah prepoznal, čim je danas u naš 
grad stupil, pak tak je  valjda i pri milostivi 
gospodični bilo, — em su se snočka dosla 
dugo jedan drugoga gledali i se spominali!«

Da su kratko vrieme za tim gosti bile, 
netrebam ovde dalje spominjati, to si more 
svaki na prste zbrojiti.

K ni. Kollay.
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Nyilttér*)
K rovat alatt közlőitekért sem alaki, som tartalmi 

tekintetben nem vállal felelősségei a  S g o r k .

„Henneberg-selyer
csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendeltetik 

Takele, feher s színes, 4f> krtól 14 frt 6í> krig méterenként. 
Mindenkinek póstabér és vámmentesen, házhoz szállítva ! 
Minták postafordultával küldetnek.

Henneberg G. selyemgyáros (cs. és Mr, udvari szállító) 
Zürichben.

L je k a rn a  u L u d b re g u
vlastnik

Josip Kon ljekar,
prepoiuča svoje obilno uredjeno skladište 
svake vrsti zdravstvenih spretna h, na- 
vJastito poj a sah za prod er hudi muz- 
kitti, ženskam ili djeci, svake vrsti 
štrcaljkah, spremah za udisanje (in
halacija), /ječničkih. sobnih i kuplje
nih top/omjerah. nepremočivih podlogah 
za djecu i bolestiike. sisaljkah za djecu, 
hygijeniókih pojasah za gospodje i više 
toga. — Nadalje obilnu zaliliu domačih 
i inozemskih specialitetah p roti raz
nim holesfi/na. — Poljcpšalah i  už
il rž a la h Ijepote lica, zitbah, lasih i 
brade. Svake vrsti najtinijih pa riti mah, 
sapunah i pomadah. Napokon — Sto se 
samo Qb sebi razumjeva — točnu u sva- 
ko doba spre tunu i  savjestnu podvorbu 
cienjenoga obči n st v a.

Za pismene naručbe dovoljan je  naslov:

L jokarna u Lnttbref/u.
(510 2 3
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Bérbeadó üzlethelyiség.

Csáktornyán, Főtéren a nagy
tőzsde melletti

üzlethelyiség
f. é. augusztus hó i-től 

3 esetleg 6 évre
b érb e adandó.

Bővebb felvilágosítással szolgál ;t 
tulajdonos

Ifj. NEUMANN MIKSA
Csáktornyán.
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,énből álló ingóságok nyilvános árverésen 1900. N jullü. N 6. napjának d. a. 10 áfája 
I l iin k határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szande-
‘ Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás- kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 

»íróság 1900. évi V. 284 2. sz. végzése foly- az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
án 800 kor. tőkekövetelés, ennek 1900. évi 107. és 108. g-a értelmében keszpenzfize es 
nárcz. 20-tól járó ö*/0 kamatai és eddig mellett, a legtöbbet ígérőnek becsaron alul 
»szszesen 90 kor. 85 f.-ben biróilag már is el fognak adatni. <>*.8
negállapitott köilségek erejéig Dráva-Vásár- Kelt Csáktornyán 1 «300. jun. hó 2o-en. 
lelyen leendő eszközlésére S d s  Frigyem  kir. bir. végrehajtó

5©0©0©©©0000000© 0©0©@@000©00©©0©©0©©

|  PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. §

* Dráva-Vásárhely nagyközségben lomon- 0

ídás folytán megüresedett »300 k. évi fizetés @ 
lés természetbeni lakással javadalmazott iné-1| 
gnedékház vezetőnői állás. fi
5 Ezen állásra alulírott községi elöljáróság 0  

|pályázatot hirdet s felhívja mindazokat, a kik 0  

fezen állást (‘lnyerni óhajtják, hogy kellően §  
»felszerelt pálvázati kérvénveiket Dráva-Ya- 0  

gsárhely község (dőljáróságra ezimezve f. év & 
fjulius 17-ig adják be. ||
| A választás f. évi július hó 18-án d. e. || 
31) órakor Dráva-Vásárból von fog nu'gtartatni. 0

________ -_______ • n  ^  M
0  A később beérkező kérvények figyelembe 0  

|nein vétctii(»k. i
g  Kelt Dráva-Vásárhelyen. UMX). évi június hó 2'>-ön. @

3 Kornfeind Nándor Novák János 0
S jegyző. <>32 1—2 bíró. *
3 0

498. sz. 1900. Árverési hirdetmény.
Alulírott bir. végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. iárás- 
bir. 1900. é. V.284 4 . sz. végzése következtében 
Zakál Henrik Csáktornyái lakos ügyvéd által 
képviselt Muraközi takarékpénztár javára 
Stefuly József s t. ellen 800 kor. s jár. ere
jéig 1900. évi junius hó 2-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 040 
koronára becsült Stefuly József dráva-vásár- 
helyi lakosnál: 1 vastengelyü szekér, 1 
könnyű kocsi, 1 pejszőrü kanczaló, 1 ku- 
koriczakas, 1 sertvésól és 1 piros szőrű te-

Védjük sző lő inket
a különféle szölöbetegségek ellen!
A szőlő p e r o n o s p o r á j á n a k  a leghatékonyabb 

ellenszere a dr. Aschenbrandt-féle

„b o r d ó i p o r“
Kezelése egyszerű, az oldat néhány perez alatt elkészíthető, kilii- 
nően tapad, a permetezőgépeket el nem dugaszulja.

A ra: (lom Budapest a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének
raktárában 50 kgos zsák á kg. 76 fillér, 5 és Hl kgos zsák á k*-. 
80 fillér.

A szőlő l i s z t h a r m a t á n a k  leghatékonyabb ellen
szere á dr. Aschenbrandt-féle

„r & x k v / o r“
A por finomságánál fogva nagy anyagmegtakaritás, a por 

jobban tapad és nem büdösiti annyira a bort, mint a tiszta kén por. 
Ara: (loco Budapest a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének

raktárában) f>n kgos zsák á 52 fillér, 5 és 10 kgos zsák á kg 
56 fillér.

Unni is iin  s
Minden csomagnak el kell látva lenni ólomzárral és a Borá

szati Lapok ellenőrző bélyegével.

A porok megrendelhetők :
A M agya r M ezőgazdák S zö ve tke ze té n é l

(B u d a p e st, A lk o tm á n y -u tc z a  31.)

A B o rásza ti L a p ok  k ia d ó h iv a ta lá n á l Ji
(B u d a p e st, Ü llő i-u t  25,) >r.

azonkívül Szalmay József urnái Csáktornyán.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.



2010 Ik. 900..

Arverési li i rdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Varga Lajos nagy
kanizsai ügyvéd és üzv. Kollarics Balázsné 
szül. Iliasics Anna orehoviezai lakosnak Kol
larics György orehoviezai lakos elleni végre
hajtási ügyében 160 kor. töke, ennek 1896 
évi aug. hóSO-tól járó 6 %  kamatai, 31 kor 
90 f. eddigi, 18 k. 40 f. árverés fcérvényi 
költség és 35 k. töke kielégítése végett a n - 
-kanizsai kir. törvszék a perlaki kir. jbiróság 
területén fekvő az orehoviezai 36. sztkvben 
112, 138, 228. 305, 335, 450. és 488. hrsz. 
a. felvett ingatlanból 1330 sorsz. a. Kolla
rics Györgyöt illető 1 5 rész 888 kor.: az 
orehoviezai 394. szik vb. 405. hrsz. a. felvett 
ingatlan a végreh. lörv. 156. $-a alapján 
egészben 240 kor. és az orehoviezai 397 
sztkvben 41. hrsz. a. felvett házból, erdő és 
legelő-illetményből Kollarics Györgyöt illeti) 
7» rész 504 kor. kikiáltási árban mint becs
árban az

m o o . évi jú liu s  hő 14. unpjnn 
f/. e. IO árukor

Orehoviczán a községházánál Varga Lajőr
nagy-kanizsai, v. Csesznák József perlaki ügy
véd közbenjöltével megtartandó árverésen 
eladatni fog.

\renni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási 
ár 10% -ál bánatpénz fejében letenni, s a vevő 
a vételárt 3 egyenlő részletben lefizetni kö
teles és végre az árverési feltételek a hiva
talos órák alatt alulirt tkvi hatóságnál és 
Orehovicza község elöljáróságánál megtekint
hetők.

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság. 626

Perlakon. 1900. évi inárcz. Imi 22-én.

Posztó szejjeiküldés csak magánosoknak
I 2 írt 80 krért jó , \

E& y v é g  3 .1 0  in . 3 • io  . jó,
hosszú, elfgoml« í * ''*lóai
1 fórII öltözetre s ! 70 .’ rínom! ( flyapÍ“*.

csak 10 » 5o • űrén f., I tiovetbol.
ennyibe k e r ü l. 12 » 40 » ani?oi,

I IS » 95 • kanig. '
E g y  v é g  f e k e te  u za lo n ö ltö n y  h oz 10 f r t .  

Falöltoszovetek meten«- 3 frt 25 ki tói feljcbn I .‘ i n 
srincktu n, egy vég 6 frt, 1 vég 9 frt 95 kr. Peruvienne és Cosk rq 
Állami, vasúti hivatalnoki ruhaposztók es bírói talárposztók,
Hnoiiialih kamgarnok es cheviottok, valamint cny-nrnii.i pns/: k 
féntügyőreég es csendörscg szamára stt> , gyári árun küld a i i 

ságáról ismert

K i e s e l  A in h o l  , B r ü i i n .
Minták ingyen és bérmentve. Mintahu szállítás.

Figyelmeztetés! A t. k-zónsi-g kUIoim-.-n ti.-,, .i ■ . 
hogy a posztok ára, ha közvele'lenül hozatják, sokkal olts un, 
mintha azokat közvetítés utján va-n  A Kiesel Amhcf bmn-i
Oég az ossz- s szöveteket valóság .a1 gyári a -»n kiti 'i S en ged n e',t 
nem számit hozzá.

__Melléklet a „Muraköz" 1900. évi julius hó I. (26-ik) számához.

l/ ;)í. ik. 900. a m.-vitli 2406. istkvbeo 2 4 6 .h n s .ta -
Árverési hirdetmény. gatlan most Salamon Vincze és Salamon

A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható- lslván ni.-vidi lakosok tulajdonát képezi, 
ság közhírré teszi, hogy Bezéthy István csák- A m.-vidi 780. és 441. sztkvben felvett 
tornyai ügyvédnek Kuhár Balázs mura-vidi i ingatlanok a Kuhár Balázsné javára beke- 
lakos elleni végrehajtási ügyében 73 k. 82. belezett együttes haszonélvezeti jog fenntar- 
t. töke. ennek 1894. évi május hó 11-töl tásával adatnak el. de ha ez a haszonélve- 
járö 6° o kamatai, 79 k. eddigi. 18 k. 30 f. zeti jog előtt bekebelezett követelések lede- 
árverés kérvényi költség, továbbá 52 k. 30 zésére szükséges 2200 k. ez ingatlanokért 
f. és 16 k. 90 f. s jár. kielégítése végett a he nem igértetnék, azok nyomban a haszon- 
nagy-kanizsai kir. törvszék a perlaki kir. élvezeti jog fenntartása nélkül újabb árve- 
jbiróság területén fekvő a m.-vidi 2406. sz. rés alá bocsáttatnak.
Ijk\b. -Ah-hrsz. a. fel\etUngallan 980 kor.. Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
a m-\idi /80. sztkvben /el, 2610, 25o4. Hy árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási 
2<>8.k hrsz. a. teheti ingatlan 216, n e. Ikb. ár 10°/o*át bánatpénz fejében letenni s a vevő 
2i>89 hrsz. a. lelvett ingatlan 248 k.; a rn.- a vételért bárom egyenlő részletben lefizetni 
\idi h I. szlk\ben 2701. hrsz. a. tel vett in- köteles és végre az árverési feltételek a In
gatlan ;>(> k. kikiáltási árban mint becs- Ví,({l|os órák alatt alulirt tlkvi hatóságnál és
arb anaz Mura-Vid község elöljáróságánál megle-

JIJOO. évi Imiim* J * ™ .  kinlhetök. «31

Mura-Viden a K öL ég btó iu d V zéthy  István A kir j birósá8 mint Hkvi hatóság. 
Csáktornyái ügyvéd közbenjöltével megtar- Perlakon. 1900. april. 23-án. 
tandó árverésen eladatni fog.
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I  Kereskedő tanoncz i |
felvétetik Ilirschsohn Zsigmoinl vegyes- a  

g és rövidáru kereskedő által Poriakon. ■
 ̂ M(‘̂ kívántatik a magyar és kurvát nyelv 1  

j| ismerete, az ulemi népiskola Y I., vagy a 9  
a  polg. iskola II. osztályának elvégzése. ?

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ©  m m  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

! Életképes üzlet 1
e  L  a

0  fűszer- s vegveskereskedés Muraköz jóför- 0
0  gabim kelvén, t<*li<‘s berendezés és készlet- 0  
0  tel elköltözködés miatt szolid alapon eladó. 0
H  Jelentkezés 1000 8 0 0 . szám alatt a kiadóhivatalba. J |
00000000000000000000000000000000000©

ÉRTESÍTÉS. #
^  A budapesti nöi-kézimunka ipariskolából haza-
iV f  érkezvén, helyben magán //ői-kéximunkn iparisko/nI 

tun folyamot nyitok, melyre a t. szülök figyelmét fel hi- 
vöm és tömeges támogatásáért esedezem. JSw

A tanfolyam julius 1-én veszi kezdetét. W

Kiváló tisztelettel
W  B 1 a u F l ó r a  W9 Z a la -U jv á r i u te xa 197.

Csáktornyán kizárólagos raktár: é

Strahia Testvérek fűszer, csemege és ásványvíz kereskedéseben



Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság1 esetleg felügyelő-bizottság jelentése a szövetkezet 

ügyeinek állapotáról.
2. A mérleg megállapítása.
.*}. A szövetkezet feloszlása s felszámolása tárgyában hozandó hatá

rozat, valamint a szükséges választások megejtése.
Kelt Bottornyán, 1900. jun. 27. i g a z g a t ó s á g .
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