
Ismét egy uj szölőbetegség.
A »Muraköz« olvasóközönség már hozzá 

van szokva, hogy minden felszólalásommal 
valami uj szőlőnyavalyával tudom ijesztgetni. 
De most ne ijedjenek meg, mert egyszers
mind hozom a patikát is! Mert — fájdalom 

mai napság egész patikai arzenállal kell 
dolgoznia az ujabbkori szőlésznek.

Az amerikai tőkének ismert betegségei 
ezek (Amerikában): Perronospora, Oidium, 
White rőt, Black rőt (zöld és fekete rotha
dás), Anlhracnosis, gyökérpenész és a már 
megszokott Phylloxera.

Az első hármat ismerjük régóta, de itt 
van már a negyedik, a black rőt is.

Nemrégiben nálam járt két német szak
ember. ezek nagy diplomalice azt állították, 
hogy a látott kékes foltok a nagy kénporo
zás következményei, ámbár nagyon hason- 
litának a black rolhoz, de, úgymond az egyik, 
mi mint idegenek nem konstatálhatunk itt 
semmit, pláne olyan rettenetes betegséget. 
Már azelőtt tisztában voltam ezzel a bajjal, 
de ezen szavak után még jobban ! A mi hi
vatalos köreink is szeretnék tagadni a bajt, 
hogy a nagyközönséget ne rémitgessék és 
el ne ijeszszék a szőlőműveléstől, pedig a 
fődolog itt: keresni az orvosságot! A szőlé
szeti lapok kérdésemre azt telelték, hogy 
Francziaországban már nem nagy baj a 
black rőt; 1895-ben ugyan 8 nap alatt el
pusztította a termést egyes helyeken, a ré

mület általános volt, de a többi szárazabb 
években nagyon csekély kárt tett és a nem 
épen nehéz védekezési módját is megtalál
ták. A francziák az ismert Bordói-lét hasz
nálják és mindig a 8 percentesl: 1-ször: mi
kor a hajtások 10— 15 ctm. hosszúak, 2-szor: 
mikor a virágzás majdnem a végét járja, 
8-szor: mindjárt a virágzás után és ekkor 
csak a fürtöket és a 3 felsőbb leveleket. 
4-szer: 20 nappal később szintén úgy.

Ez volt a tavalyi védekezési mód, amit 
véletlenül tegnap, legnagyobb megnyugvá
somra, Vermorel franczia szőlészeti gépgyá
ros katalógusában találtam.

Már most az a kérdés, mit szól égal
junk ehez a bajhoz? Az igaz, hogy nálunk 
sok az eső, s különösen sok a napos eső, 
de ez le is hüti nagyon is a temperaturát; 
végre nálunk a lovak még sem kénytelenek 
napernyőben járni, mint az amerikaiak és a 
déli francziák; viharos esők után még sem 
oly gyilkos a nap tüzelése nálunk, mint ott.

Aztán mire valók viharágyuink. Hisz 
azt nálunk akárhányszor láttuk, hogy a nagy 
lövöldözésre eloszlottak a felhők és alig 
esett egypár csepp.

A kis Szerbiában országosan behozták 
a viharágyukat, nálunk csak a főrendi Er- 
núszt Kelemen szólalt fel a lőpor miatt.

Képviselöházunk inkább a Basták és Caraf- 
fák idejében indokolt karjogi vesszőparipán 
nyargalászik, pedig higyjék el: okosabb po

litikát nem csinálhatnának, mintha jó  esz
tendőt csinálnak!

kgy-egy kis felhő mennyi kárt okozhat 
a nyári hónapokban, pedig könnyű azt el
lőni, viszont tartós szárazságban országos 
lövöldözés mellett lehetne esőt produkálni. 
Tudtommal az amerikaiak foglalkoztak már 
ezzel; különben is tudjuk, hogy Metz körül 
1870-ben a sok lövöldözés miatt folyton 
szitált az eső.

De térjünk ismét a Black-rothoz!
A Black rőt ismérvei: kékesfekete pusz- 

tula, vagy sima folt a bogyón, egyszerre csak 
4 — 5 bogyó lesz megtámadva a fürtön, az 
aztán ránczosodik és elszárad, idővel az 
egész fürt megy tönkre.

A francziák még a perronospora ellen 
is 3 %  bordóit használnak, az utolsót 15 
nappal a szüret előtt.

Én úgy hiszem, a mi égaljunk alatt a 
2% *) is elég lesz, mert 10 évi tapasztala
taim szerint, szőlőm emellett mindig be tu
dott érni, még az idei black-rotos is; talán 
egész haszonnal használhatnók a rézkénport 
is a 2-szori és 4-szeri permetezés helyett 
10 holdhoz kellett nekem az idén egyszeri 
porozáshoz 3 0 — 40 kiló, amit l 1/* nap alatt 
4 munkással könnyen el tudtam végezni, 
az utolsó gyorsabb is, olcsóbb is, jobban be-

*) Ezt így készítik: 100 liter vízben 3 kiló kék-gálicz 
oblódik, ebbe kell önteni 2 kiló meszet frissen oltva és hi
degen és nem megfordítva, vagy pedig beleöntttnk folytonos 
kavarfis mellett 2 és */|-szer annyi régen oltott meszet.

T Á R C Z A.
A v á m f e l ü g y e l ő .

Irta: Alphonse Daudet.

Az alkalmatosság, amelyen szomorú utamat 
a l.avezzi szigetek felé megtettem, az »Emília« 
volt. Régi vámhajó volt ez, I*. Vecchiótól, mely
nek födélzetén a szél, a hullámok és az eső ellen 
való védelmid rozoga sátor szolgált, alig elegendő 
egy asztal és két pad számára. Matrózaink a rossz 
időjárásnál nem sokkal különbek voltak. Izzadt 
orczáik, nedves ruháik, mint a szárítóban fölag
gatott ruhadarabok gőzölögtek; a legzordabb téli 
hidegben a szerencsétlenek egész napokon s éj
szakákon át összekuporodtak a nedves padokon 
és csatakos ruháikban máj megvette őket a hideg. 
Mert a fedélzeten nem volt szabad tüzet gyújtani, 
a partra meg csak ritkán szállottak, fis mégsem 
panaszkodott volna egyikük sem. A legfertelme- 
sebb időben egyformán jókedvű volt a szánandó 
vámhivatalbeli matróznépség

Majdnem mindegyik feleséges ember volt már, 
némelyiknek gyermekei is voltak és mégis hóna
pokon keresztül távol kalandoztak családjaiktól e 
körül a veszedelmes partvidék körül. Táplálékul 
alig kaplak egyebet penészes kenyérnél és fog
hagymánál, soha egy pohárka bor, vagy hús, mert 
hisz a bor is, hús is drága, és sohsem keresnek 
meg többet 500 franknál évente. Elképzelhető, 
milyen kunyhóban laktak odahaza családjaik, s 
mily pőrén futkostak a gyerekeik.

fis mindamellett ezek az emberek egész meg
elégedetteknek látszottak. A kormány mellett nagy

eső-vizzel telt kád állt, amelylyel a legénység 
szomját oltotta, s a jóleső »ok«, mely minden 
korty után felhangzott a szegény ördögök ajkáról, 
még máig is fülemben cseng. A jólesés e kifeje
zése oly nevetséges, de mindamellett oly megin
dító is volt.

A legmeglégedettebb közülük egy bonifácziói 
fiatal szálas legény volt, akit társai Paloinbonak 
hívtak. Felt légyen szép idő, vagy a legfertelme- 
sebb vihar, egyaránt jókedvű volt, fütyült, dalolt. 
S mig a többiek görnyedlek a hullámok által há
nyatott hajó egyensúlyának helyreállításán, nyu
godtan csendült Palombo hangja:

Nem, jó uram, ne tessék,
Túlságos nagy tisztesség.
Lizett okos kis leány,
Nem megy túl a faluján.

Fütyülhetett a déli szél, meg-megrecsegtetve 
az árboczokat, a vámfelügyelő nótája egyforma 
vígan csendült bele a vihar bömbölésébe. Egy na
pon azonban nem hallottam a hangját, bár vihar 
volt s az eső hatalmasan zuhogott a fedélzeten. 
Annyira feltűnt a dolog, hogy kidugva fejem a 
sátorból, kérdezősködtem:

— Nos, Palombó, hol marad a nóta ?
Palombo nem felelt. Mozdulatlanul feküdt a

kormánykerék mellett. Fogai vaczoglak és egész 
testét a hideg rázta.

—  Punturája van, mondták a társai szo
morúan.

Amit ők punturának neveztek, az mellhárlya- 
vagy tüdőgyulladás. A hideg, a szél és a hajó rin- 
gása csak fokozták betegségét. Félre beszélt, s mi 
sűrűn raktuk rá a borogatásokat. Estpfelé roppant 
erőfeszítések árán egy elhagyott kikötőbe eveztünk

ahol alig adott más életjelt magáról, mint egy 
néhány ragadozó madár. Körüskörül kopár szik
lák meredtek a parton, lent, majdnem a vízben 
pedig a vámház állt. Ebben a félelmes egyhangú
ságban ez a számozott hivatalos épület bizonyos 
titokzatos jellegűnek tűnt fel. Ide vitték a szegény 
Palornbol, — szomorú kórház a beteg szám ára! 
A vámfelügyelő családjával az asztalnál ült. Mind
nyájuknak sápadt arcza volt, s lázasan fényű sze
műk. A fiatal asszonyt, aki csecsemőjét ringatta 
karján, a hideg rázta, mialatt velünk szóba eresz
kedett.

—  Szörnyű egy hely, szólt csendesen a fel
ügyelő, minden második évben más vált fel ben
nünket, mert a láz egymásután pusztítja el az 
embereket.

Most fődolog volt orvost keríteni. A legkö
zelebbi azonban nyolez mértföldnyire lakott. Mi
hez fogjunk ? A matrózok holtfáradtak voltak, s 
nem tehették meg az utat. Az asszony ekkor ki
szólt az ablakon, mire egy erős, csontos legény 
lépett be. Valódi mintaképe a banditának. Már a 
a partraszálláskor feltűnt nékem.

—  Ez az én bátyám, szólt a vámfelügyelő 
neje, amint Cecco, kissé kipirulva a szobába lé
pett. Rendkívüli bátorsága meglátszott rajta.

Az asszony halkan beszélgetett a legénynyel, 
közben-közben a beteg felé mutatva. A fiú tejével 
helyeslőleg bólingatott, aztán anélkül, hogy csak 
egy szót is szólt volna, vállára vette puskáját, s 
a sziklás utón néhány perez múlva eltűnt az éj 
sötétjében.

Közben a gyerekek, akik úgy látszott, nem 
a legszívesebben látták az atyjukat otthon, el
költötték szegényes vacsorájukat. Milyen jól esett
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hatol a lombozaton át a fürtökre és egy
szersmind megvéd az Oidium ellen is.

Nagy baj és szülője mind e gombabe
tegségeknek a nagyon szorosan álló tőke is; 
az uj szőlőket gazdag talajon 2 méterre 
kellene ültetni négszogben, akkor a kisebb 
hegyeken talán fogatos erővel is lehetne dol
gozni. mini a francziák, ami gyorsabb is. 
olcsóbb is volna.

Br. K nezev ich  V ic to r.

Megyei közgyűlés.
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága 

szeptember havi rendes közgyűlését f. hó 
10-én és folytatólag 11-én tartotta.

Elnöklő főispán a közgyűlést megnyit
ván, kegyelettel emlékezett meg arról a sú
lyos veszteségről, mely a magyar nemzetet 
boldogult Erzsébet királyné Őfelségének gyá
szos elhunytával ép két évvel ezelőtt érte 
s indítványozta, hogy a vármegye legmélyebb 
gyászának ezúttal is kifejezést adandó, a 
törvényhatósági közgyűlés testületileg vegyen 
részt a d. e. 9 órakor tartandó gyász-istcni- 
tiszteleten.

A közgyűlés a főispánnak előterjeszté
sét egyhangúlag magáévá tevén, a főispán 
vezetése mellett a gyász-istenitisztelelre ment. 
mely időre elnöklő főispán a közgyűlést fel
függesztette.

A felfüggesztett közgyűlésnek a megtar
tott gyász-istenitisztelet után való megnyitá
sakor a napirend elölt a közgyűlés a főis- j 
pán indítványára elhatározta, hogy Zalavár
megye közönsége alattvalói hódolatát és 
örömérzetét felséges királyunknak hetvene
dik születésnapja alkalmából t'eliratilag fe
jezi ki.

Az alispáni jelentést a közgyűlés tudo
másul vette.

Az alispáni jelentéssel kapcsolatban fel
szólalt Koller István bizottsági tag s indít
ványozta, hogy a vármegye alispánja uta
sítsa a járási főszolgabirákat, hogy a behajt
ható útadót záros határidő alatt hajt
sák be. mig a behajthatlan tartozásokat je 
lentsék be, hogy azok törlése iránt a kellő

volna a szegény férgeknek egy kis bor! Oh, a 
nyomor! Az asszony eltávozott velük, hogy lefek
tesse őket. A férj meggyujlotta a lámpáját, hogy 
körüljárja a partot, mi pedig helyet foglaltunk a 
tü .helynél betegünk mellett, aki nyugodtan feküdt 
a lóczán, mintha most is a tengeren, a hajó fe
délzetén nyugodnék. Hogy punturáját kissé eny
hítsük, tányérakat és téglákat melegítettünk és 
mellére, meg a lábaira raktuk. Amint hozzáléplem 
megismert a szerencsétlen és hálaadó tekintettel 
nyújtotta felém forró kezét, hevesen megszorítva 
az enyémet. Szomorú virrasztás.

Ott künn a vihar egyre jobban ordított, a 
sziklákhoz verődő hullámok egyre jobban csattog
tak, mint csaták tüzében a kardok. Időről-időre 
hatalmas szélroham jött a tenger felől és rreg- 
reszkedtette házikónkat. A tűzhely zsarátnoka fel- 
fellobbant, megvilágítva a matrózok sötét, sápadt 
ábrázatát, akik némán, merően bámultak a le
vegőbe.

l’alombo kebléből olykor-olykor mély sóhaj 
tört elő. Mindnyájan feléje fordultak ilyenkor, el
gondolva társuk szánandó sorsát, aki most távol 
ővéitól, messze szeretteitől a halállal vívódik. Oly
kor-olykor egyikök mélyen sóhajtott, a maga álla
potára gondolva. Semmi panasz, semmi keserűség, 
egy sóhaj — semmi más.

Mégis . . . mégis . . . .  minthe csalódnám. 
Amint egyikök mellett elmentem, hogy egy faha
sábot hozzak a tűzre, keserű hangon szólalt meg:

— Lássa uram, hébe-korba nagyon nehez a 
mi sorsunk.

Ford. Róna Béla.

intézkedés megtétessék. A közgyűlés az in
dítványt egyhangúlag elfogadta.

Koller István bizottsági tag indítványozza, 
hogy dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi mi
niszternek Párisban a földmivelési congresz- 
szuson tartott beszédéért a Pester Lloyd ré
széről történt méltatlan és indokolatlan tá
madása alkalmából — teljes bizalmát és 
elismerését fejezze ki a miniszter személye 
és működése iránt a vármegye közgyűlése, 

i fejezze ki továbbá ezen igaztalan és sugal
mazott támadás felett rosszalását és meg
botránkozását azzal, hogy a személye és ál- 

| lása ellen folytón működő aknamunkával 
szemben öt a vármegye közönsége osztatla
nul minden időben és alkalommal támogat
ni kész, s erről a határozatról őt értesítse. 
A küzgyülés az indítványt egyhangúlag el
fogadta, s a közgyűlés határozatát felirat kí
séretében küldi meg a miniszternek.

Ezután a közgyűlés áttért az elhalálo
zás folytán üresedésbe jött árvaszéki ülnöki 
állásnak választás utján való betöltésére.

Húsz tag írásban névszerinti szavazást 
kérvén, elnöklő főispán azt elrendelte. A sza
vazáson Ellmann Ödön 101, Czebe Károly 
47 szavazatot kapott, s igy 54 szavazattöbb
séggel Ellmann Ödön megválasztott árva
széki ülnöknek elnökileg kimondatott.

Az igy üresedésbe jött árvaszéki jegyzői 
állásra Pap Ferenczet, ennek helyébe pedig j 
Fangler Belát választotta meg a közgyűlés j 
közfelkiáltással, valamint as Yr-ik megyei al-1 
jegyzői állásra Bubils Tivadart.

A vármegyei tiszti-, segéd-, kezeiő- és j 
szolgaszemélyzet fizetésének rendezése tár
gyában kiküldött bizottság javaslata, mely 
szerint az állami tisztviselők fizetésével szem
ben a legalsó fizetési fokot véve figyelembe 
s 5°/0-os, ötször ismétlődő ötödéves korpót- 
lékot véve számításba, évi l 6/ io 7 o  várme
gyei pótadó kivetése válnék szükségessé a 
nagy- és kisközségeknél, mig a rendezett ta
nácsú városoknál, melyek a járási fizetések 
felemeléséhez szükséges költségtöbblet vise
lésére nem kötelesek, 8/10% -os vármegyei 
pótlék vettetnék ki. előterjesztetvén, a bi
zottság javaslata mellett szólaltak fel Herte- 
lendy Ferencz, Fábiánics Gyula, Skublics 
Jenő, GyörPfy János, dr. Haudek Ágoston, 
mig ellene Koller István és Szily Dezső bi
zottsági tagok, dr. Háry István tiszti főorvos 
pedig a járásorvosok érdekében emelt szót.

Erre elnöklő főispán szavazásra bocsájija 
a kérdést és pedig az ügyrend értelmében 
az állandó választmány javaslatára történt 
a szavazás. A közgyűlés 107 szavazattal Hl 
szavazat ellenében elfogadta egész terjedel
mében az állandó választmány javaslatát a 
tisztviselők fizetésének korpótlékkal kapcso
latban rendezése és e czélra l% o 0/°-os vár
megyei pótadónak kivetése tárgyában.

Az állatorvosi közszolgálat államosítá
sáról szóló 1900. évi 17. t.-cz. végrehajtása 
tárgyában érkezett földmivelésügyi rendelet 
előterjesztetvén, a közgyűlés felterjesztést tesz 
a miniszterhez, hogy mindegyik járásban 
egy*egy járási állatorvos alkalmaztassák, va
lamint Zala-Egerszeg és Nagy-Kanizsa r. I. 
városokban, mig Tapolczán, tekintettel a 
a járás nagy kiterjedésére és Csáktornyán, 
tekintettel a határszélre 2 — 2.

A vármegyei árvaszék az 1898. és 1899. 
évi gyámpénztári mérlegeket bemutatta s 
ezzel kapcsolatban a gyámpénztári tartalék- 
alap mikénti rendezése czéljából szükséges 
intézkedések javaslatba hozatalára kiküldött 
bizottságnak véleményes jelentése terjesz
tetett elő.

Ezen ügy tárgyalásának befejeztével Bar-

cza László bizottsági tag, mint az árva tar
talékalap állagának megállapítása czéljából 
a f. évi májusi közgyűlés határozatából ki
küldött bizottság egyik tagja, felszólalt és 
kijelentette, hogy a hiba tulajdonképen a 
mérleg felállításában volt. amennyiben mi
dőn még az árvaértékeket egyesítették, az 
árvatárnak az egyes községeknél kint levő 
követelései a mérlegben évről-évre, mint va
gyon szerepeltek, holott azokból —  mint 
köztudomású — igen jelentékeny összeg az 
árvatárba soha be nem folyt, amely össze
gek végre a valóságnak meglélelőleg a mér
leg vagyon részéből töröltetvén, ezek a tö
rölt részek, valamint éveken keresztül a tar
talékalap terhére a közgyűlés által a mi
niszter jóváhagyásával létesített közigazga
tási és gyámhatósági tisztviselők fizetésére 
fordított évi összegek, a tartalékalapot egé
szen kimerítették; kijelentette, hogy a bizott
ság a visszaélésnek vagy a bűnös mulasz
tásnak még csak nyomára sem talált és 
hogy hiány egyáltalán nincsen. A közgyűlés 
tagjai a való állapotot feltüntető ezt a kije
lentést megnyugvással és helyesléssel vették 
tudomásul.

K  Ü L Ö N  P É  L É K .

—  Kinevezés. A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter Hossmeisel Pál helybeli szü
letésű kultusz-miniszteri számgyakornokot 
számtisztté nevezte ki.

—  Esküvő. Dr. Fárnek László máté
szalkai kir. közjegyző f. hó 20-án esküdött 
örök hűséget K. Hajós Mihály alsó-lendvai 
köz- és váltóügyvéd kedves leányának, Ella 
kisasszonynak.

—  Dr. Krasovetz Ignácz csáklornyai 
járásorvos külföldi útjáról vissza érkezett és 
hivatalos működését ismét megkezdette.

—  Egyházi kinevezés. Weber Vincze 
nagy-kanizsai ferenezrendü zárdufönök, ki 
városunkban is több éven keresztül műkö
dött, Csokonyára (Somogy.-m.) adminisztrá
tornak neveztetett ki.

—  Eljegyzés. Récsei József zala-ujvári 
vendéglős leányát, Hermin kisasszonyt, f. hó 
12-én jegyezte el Hollandéi- Lázár kereskedő 
Bács-Csonopláról.

—  Véglegesítés. A helybeli közs. iskola
szék Brauner Lajos tanítót, lapunk belső 
munkatársát jelen állásában végleg meg
erősítette.

—  Tanszer engedélyezés. A vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium a helybeli áll. 
polg. leányiskola tanszereire 2057 korona 
összeget engedélyezett.

Hivatalos vizsgálat. Hegedűs Gyula 
nagy-kanizsai csendőrhadnagy az elmúlt hé
ten vizsgálat alá vette a stridói, mura-szer
dahelyi és Csáktornyái csendörörsöket, a me
lyeket teljes rendben talált. Innen Perlakra 
utazott az oltani csendőrség megvizsgálása 
végett.

— Kántortanitó-választás. A vizi-szent- 
györgyi üresedésben volt kántortanitöi állásra 
Major János mura-királyi tanító választa
tott meg.

—  Vasutasok áthelyezése. A m. kir. 
államvasutak szombathelyi üzletvezetősége 
Sebő Géza helybeli állomási felvigyázót ha
sonló minőségben Paksra helyezte át.
A cs. kir. szab. déli vasú ti-társaság igazga
tósága Bruch Miksa szombathelyi állomási 
kezelő gyakornokot Csáktornyára helyezte át.

— Értesítés. A Csáktornyái izr. ima
házban ezentúl a péntek esti áj latosságok 
0 órakor veszik kezdetüket.



; fi 2

—  Tanítói választások. Lukmán Károly 
oki. tanító Dobronakon, Vörös Lajos oki. ta
nító pedig Ferenczfalván választatott meg 
rendes osztálytanítónak.

—  Gyászhir. Dr. Mangin Károly sok 
éven át megyénk volt tiszti főorvosa mun
kás életének 60-ik évében elhunyt. A család 
a következő gyászjelentést tette közzé: Öz
vegy dr. Mangin Károlyné szül. Rotter Vilma 
a maga és az összes rokonok nevében is 
megtört szívvel jelenti bőn szeretett férjének 
és legjobb rokonnak nagyságos dr. Mangin 
Káioly ur kir. tanácsos, az orsz. közegész
ségi tanács tagja, a koronás arany érdem
kereszt birtokosa, Zalavármegye nyug. tiszti 
főorvosa és a zala-egerszegi takarékpénztár 
elnökének Zala-Egerszegen 1900. évi szep
tember hó 20-án reggeli 3 órakor hosszas 
szenvedés és a halotti szentségek ájtatos fel
vétele után életének 60-ik, boldog házassá
gának 23-ik évében történt gyászos elhuny
tál A boldogult hült tetemei folyó hó 21-én 
délután 4 órakor fognak a zala-egerszegi 
köztemetőben levő családi sírboltba örök nyu
galomra helyeztetni. Az engesztelő szent mi
seáldozat folyó hó 21-én délelőtt 10 órakor 
fog a zala-egerszegi róm. kath. plébánia tem
plomban a Mindehatónak bemutattatni. — 
Zala-Egerrzeg. 1900. évi szeptemb. hó 20-án. 
Áldás és béke hamvaira!

—  Közgyűlés. A helybeli Sport-Egylet
f. hó 15-én tai tolta ez évi rendes közgyűlé
sét. A közgyűlésen jelen voltak: Rabics Sán
dor, Fejér Jenő, Nagy Elemér, Huszár Pál, 
Sztrahia Károly, Viasz Nándor és dr. Zakál 
Lajos. Fejér Jenő alelnök üdvözölve a meg
jelenteket, a gyűlést megnyitja; egyúttal a 
legnagyobb sajnálattal értesíti a tagokat, hogy 
dr. Hajós Ferencz, az egylet eddigi el
nöke állásáról lemondott. A lemondást tu
domásul véve, elhatároztatott, hogy dr. Ha
jós Ferencznek eddigi tevékeny és ügybuzgó 
működéséért jegyzőkönyvi köszönetét mon
danak, s erről őt átiralilag értesítik. Megej- 
tetvén újból a tisztujitás, elnök lett: dr. Za
kál Lajos, alelnök: Fejér Jenő, titkár: Hu
szár Pál, pénztáros: Sztrahia Károly, szer
táros: Nagy Elemér.

—  Halálozás. Buday Sándor mura-csányi 
kántortanitó életének 30-ik, tanítói működé
sének 10-ik évében hosszas szenvedés után 
f. hó 20-án Nagy-Kanizsán elhunyt. A meg
boldogult egyike volt a muraközi tanítóság 
azon derék harczosainak, kik kötelességüket 
nemcsak pontosan és híven betöltik, hanem 
a nemzeti közművelődés szent ügyét is fej
lesztik és magasztos czéljához közelebb vi
szik. Tanítói pályáját Mura-Csányban kezdte 
meg, s közel 10 éven keresztül volt úgy az 
ottani iskolának, mint a társadalomnak ügy- 
buzgó, tevékeny tagja. Munkálkodását a »Mu
raközi Tani tókor«-ben is — mint annak 
tagja — érvényesítette. Már egy év óta nagy 
beteg volt, egészségének helyreállitáss végett 
szabadságot élvezvén, drága jó szülői min
dent elkövettek, hogy megmentsék életét; 
de hiába, életereje — különösen az utóbbi 
időben — napról-napra fogyott, egészsége 
mindinkább hanyatlott. Hosszas szenvedé
seitől, kínjaitól végre e hó 20-án a halál 
jótékony angyala váltotta meg Temetése e 
hó 21-én délután ment véghe nagy részvét 
mellett Nagy-Kanizsán. Legyen síri álma 
csendes!

— Társas estély, a stridói kerékpár
egyesület f. hó 13-án igen sikerült és kedé
lyes estélyt rendezett Kalkbrenner Ferencz 
vendéglőjében Stridón.

—  a z  állami tanítóképző-intézet »ifjú
sági Ön képző Köre« f. hó 16-án tartotta

Tömör Boldizsár tanár elnöklete alatt ala
kuló gyűlését. Elnök a kör tagjait üdvözöl
vén, megnyitó beszédében a növendékek fi
gyelmét ráirányította az önképzés czéljára 
és hasznára. Ezután pedig a kör tagjai a 
tisztikart választották. Megválasztatott titkárrá: 
Moravecz Imre IV., jegyzővé: Riedlmayer 
Sándor IV., aljegyzővé: Horváth János II., 
pénztárosnak: Gasparics Endre IV., ellenőr
nek: Illa Dénes IV., könyvtárnoknak: Módly 
József 111. éves növendék A biráló-bizottság- 
ba megválasztattak: Berger Nándor, Telkes 
Endre, Vágó György IV., Gombár V., Lopa- 
rils Rókus, Répás Rezső HL, Horváth lgnácz 
II. és Bóna József I. éves tanitónövendékek.

—  Halálozás. A következő gyászjelentés 
küldetett be hozzánk: A sümegi róm. kath. 
elemi iskola tanítótestülete mély fájdalommal 
jelenti felejthetetlen szeretett kartársának, 
Kocsis Károly sümegi róm. kath. kántorta- 
mtónak szeptember hó 16-án reggel 5 óra
kor élete 35-ik, buzgó tanítói működésének 
16-ik évében történt gyászos elhuny tát. A 
megboldogult kedves kartárs hült tetemei í. 
hó 14-én délután 5 órakor fognak a sümegi 
róm. kath. temetőben örök nyugalomra té
tetni. Az engesztelő szent-miseáldozat folyó 
hó 18-án reggel 9 órakor a plébánia-temp
lomban íog az Urnák bemutattatni. — Sü
megen, 1900. évi szeptember hó 16-án. — 
Az örök világosság lényeskedjék neki!

—  A beiratások eredménye. Városunk 
minden iskolájában már befejeződtek a be
hatások, s az előadások megkezdődtek. A 
beiratási statisztika szerint az áll. tanítóképző- 
intézetben az első évfolyamba való felvétel
re folyamodott 53 növendék. Felvétetett 27. 
A második évfolyamba felvétetett 31 folya
modó közül 25, a harmadik évfolyamba fel
vétetett 22 folyamodó közül 18, a negyedik 
évíolyamba felvétetett 20 folyamodó közül 
18. Folyamodott összesen 125, helyszűke 
miatt felvehető volt csak 88. Van tehát az
I. évfolyamban 27, a íl-ban 25, a 111-ban 
18, a IV-ben 18 tanitúnövendék. — Az áll. 
polg. fiúiskola hat osztályába fel lett véve 
178 tanuló. Ebből az 1. osztályra esik 42, 
a Il-ra 35, a 111-ra 28, a IV-re 34, az V-re 
37, a Vl-ra 2. — Az áll. polg. leányiskolába 
felvétetett 58 tanuló. Még pedig az 1-sö osz
tályba 17, a 11-ba 17, a III-ba 13, a IV-be
II. — A községi elemi népiskolába beirat
kozott 219 fiú és 216 leány, összesen 453 
tanuló. — Az alsófoku ipariskolába 84 ta
nuló lett felvéve. — Az egyesületi óvodába 
beiratkozott 136 kisded.

—  Halálozások. Özv. Petrics Józsefné, 
szül. Goricsánecz Mária f. hó 17-én életének 
74-ik évében elhunyt. Temetése 18-án d. u. 
nagy részvét mellett történt. A megboldo
gultban Petrics lgnácz helybeli derék város- 
biránk édes anyját gyászolja. — Néhai All- 
mann József Csáktornyái izr tanító özvegye, 
Weiss Betti úrnő életének 65. évében hosz- 
szas szenvedés után Belováron meghalt. A 
boldogult hüli tetemeit Csáktornyára szállí
tották, s f. hó 16-én az izr. temetőben he
lyezték örök nyugalomra. — SchelTer Rezső 
helybeli kincstári szállítót és családját súlyos 
csapás érte, ugyanis anyósa, Reif Károlyné 
rövid szenvedés után, élte 58-ik évében. Pé
csett elhunyt. Áldás hamvaikra!

—  Táncztanfolyam. Neumann Márk jó- 
hirü budapesti okleveles táncztanitó, ki már 
a mull évben is igen sikerült tanfolyamot 
rendezett, ismét városunkba érkezett. A »Zri- 
nyit-szálló nagytermében szeptember hó 1-én 
kezdi meg a táncz- és illemtanitást. Beirat
kozások a táncztanitónál vagy Fischel Fülöp 
(Strausz Sándor) könyvkereskedésében esz

közöltetnek. Eddigi sikereinél fogva b. olva
sóink figyelmébe ajánljuk.

—  öngyilkosság. Lukmán Márton vasúti
munkás f. hó 14-én reggel Polstrau mellett 
a robogó vonat elé vetette magát, mely a 
felismerhetlenségig összetiporta. Öngyilkossá
gának oka az volt, hogy felesége másokkal 
szerelmi viszonyt folytatott, s ő ezt tovább 
nem nézhette.

—  Halálozás. Kipke István helybeli épü
let- és műbádogos édesanya, Kipke Sándor- 
né szül. Gácsár Katalin f. hó 17-én életé
nek 65-ik évében Gimesen (Nyitra-m.) meg
halt. Legyen áldott emléke!

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok a jó ismerőseink, valamint a 

Chevra Cadischa egylet, a kik felejthetetlen 
édes jó anyánk elhunyta alkalmával a te
metésén részt vettek, valamint annak ren
dezését elvállalták és mély bánatunkat és 
fájdalmunkat részvétükkel enyhítették, fogad
ják ez utón hálás köszönetünket.

Altmann család.

Az éhhalál.
Az éhhalál a legszörnyübb a mi létezik, las

san és fenyegetően közeledik és hatása már jóval 
az agónia előtt mutatkozik. S fájdalom, a civili
zált országokban még elég gyakran fordul elő a 
halál e neme. Nemcsak azok köréből szedi áldo
zatait, kik oly szegények, hogy már kis kenyérre 
se jut nekik, hanem gyakran a gyomor idézi elő 
az éhhalált. Mert nem elég az ennivaló, meg is 
kelt azt emészteni. Szerencsétlen az. ki komoly 
bajban szenved, hogy a legcsekélyebb táplálékot 
sem képes magához venni és nem ismeri az esz
közt, a inelylyel betegségéből kigyógyulhat. Gyak
ran megtörtént már, hogy egy-egy ember éhenhalt, 
mert gyomra minden táplálékot visszautasított. Ha 
ez a betegség mutatkozik, rögtön el kell vágni fej
lődésének minden útját, mert nemcsak hogy óriási 
fájdalmat okoz, de a test úgy elgyöngül, a vér oly 
kevés lesz, hogy teljes feloszlást okoz. Az egyet
len mód, a inelylyel a betegség fejlődését meg
akaszthatjuk az, hogy oly szerit alkalmazunk, mely 
a vért helyreállítja. Ilyen a Pink-pilula, a mely ha
sonló esetekben bámulatos eredményt ért el. Szám
talan évről tanúskodó levél közül a következő le
velet, Schwartz de Karvitz Etelka kisasszonyét 
választottuk ki.

— Tudatom önökkel — Írja — hogy a Pink- 
I pilulákat bámulatos eredménynyel használtam. 
Nem tudtam már, hogy mit tegyek, ennem lehe
tetlen volt, álmom elhagyott, gyönge voltam a 
végletekig s mindig fáztam, nem tudtam soha se 
fölmelegedni. Az újságokból olvastam a Pink-pi
lula bámulatos eredményeiről s elhatároztam, hogy 
próbát teszek vele. Istennek hála, jóttevő hatása 
mihamar érezhető lett, s ma mintha nem volnék 
ugyanaz, kitünően táplálkozom, jól alszom, egy
szóval jól vagyok.

A vért helyreállító Pink-pilula ismét rendsze
resítette a vérkeringést, a mi a gyomrot egészsé
gessé telte s igy a szegény beteget sok szenvedés
től, talán a haláltól mentette meg. Minden eset
ben, a midőn a vér elgyengül, a mi különféle be
tegséget, úgymint vérszegénységet, sárgaságot, skro- 
fulát, reumát s más betegséget okoz, a Pink-pilula 
mindig kitűnő eredménynyel alkalmazható.

A Pink-Pilula kapható Magyarországon a legtöbb 
gyógyszertárban. Egy doboz ára I írt 75 kr. és hat doboz 
9 frt. Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszer- 
tárában, Budapest, Király-utcza 12.

Szerkesztői üzenet:
A perlaki tantestület több tagjának. Hozzánk 

intézett nyílt kártyájukra vagy e helyen, vagy más 
utón lesz szerencsénk válaszolni. Adósaik semmi 
esetre sem maradunk.

Felelős szerkesztő:
HARGI T AI  J Ó Z S E F

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Knjižara F i s c h e l  Filipova, horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 0 t,znane se poleg pogodi,«
kam se predplate i obznane r  © f  b

pošiljaju. Iz lazi sva k i t ije d e n  je d e n k ra t  i to : vu  sva ku  n e d e lju . Idi racunaJu- H

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------ :------------------------- -— ------------------ :--------------------------- ---
Službeni glasnik: »Čakovačke ŠparKasse« »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Tr . n  i t  i • i akoprem je 189ő-gu 8 dni na nikaj del po rujte mi, spametnešu politiku nigdar nebi vči-
\ n o g o p o s tu v a n i ( jo s p . U re a n iK . vnogih mestah sad, plašenost je občenita nili, ako bi dobro leto nareddi ! !  —

Citatelji »Muraköz«-a su več navadni bila, ali vu drugih Ijetali je ne vnogo kvara Jeden mali oblak kuliko kvara more 
tomu, da ako ja pišem štivu. tak svigdar sa napravil i ravno né težko obrano- sredstvo napraviti vu letnimi meseci, dapače ga je 
kakovim novim betegom trsah nje plašim, proti njemu su našli. lehko prestreljiti i naopak vu suhim vre-
Ali vezda se naj neprestrašiju, jer laki do- Francuzi poznatu Bordosku juliu has- menü bi po orsačkim slrelanju moči bilo 
nesem takaj i apoteku. Jer žalostno je de- nujeju i svigdar 3%-nu. l.-krat kad su mla- deždj napraviti. Kak znam amerikanci su se
nes, gdo gorice pova, céli apotečni arzenal dike 10— J 5 cm. duge, 2.-krat kad več sko- več bavili sa tem a i drugač znamo, da
mora imati! ro cvetenje premine, 3.-krat taki po cvete- okolo Metza 1870- ga je zbog velikog stre-

Amerikanskom trsu su poznati belegi ovi nju i to samo čehulje i 3 zgornje liste 4.-}lanja navek išel deždj.
(vu Ameriki): Perronospora, Oidium white krat za 20 dni kesneše ravno lak. Ali govorimo opel od Black rotha!
rot (zeleno i črno gnjilenje), Anlhracnosis. To je bilo lanjše vračtvo. kaj sem včera Black rola je poznali po modro-črnoj
pljesnivost korenja i več od zdavnja poznata vu jeduim katalogušu Vermorela, francuzko- pustuli, ili po gladkoj  ̂ Hoki na zrncu; na
Phylloxera. ga goričnog fabrikanta, našel. jedenkrat je samo 4 — 5 zrncah betežno na

Prve tri več poznamo ali tu je več i Vezda je to pitanje, kak se priloži naš grozdu, ovo se skuj) zagužva i posuši a pol- 
četvrta nevolja. a to je black rot. zrak k toj nevoljiV To je istina, da ga pri- lam cčli grozd na nikaj doj dr. Francuzi još

Ne zdavnja su pri meni bili dva vu ,ias vnogo deždja, ali to prehladi i dosta i proti peronospori 3° „-noga bordoskog me-
vinogradarstvo se razumeči nemei, koji su prehladi temperaturu; nazadnje prinas konji šanja hasnujeju i najzadnjega tő dni prel 
tvrdo govorili, da one flleke po trsah su ne ipak nehodiju pod suneobranom. kak vu bral von). Ja mislim, da bi pod našim zraku 
od diugoga, kak od jakoga žvepljenja, ako- Ameriki i vu Južnoj Francuzkoj, po veliki- i 2%-m*) dosla bil, jer po desetljetni opaž- 
prem jako su spodobne k black-rotu, ali tak mi plohami je prinas ipák né tak jako sun- nji je grozdje svigdar se dozrelilo pak i le
veli jeden, mi kakti stranjski, nemremo kon- ce, kak tam. tošnje black rotno takajše; morti bi sa bas- B
štaterati tu nikaj, osobito pak takvoga betega Pak onda zakaj su štuki proti oblakom!? nom mogli hasnuvati na mesto 2-ga i 4-toga 
né. Več sam od prije poznal ovu nevolju, Im smo to prinas več kulikokrat vidli, da špricanja žvepljenje, k 10 mekotam je me-
ali po ovih rečih još bolje! I naši krugi bi su se na strelanje razišli oblaki i komaj da ni lelos bilo treba k jednomu žvepljenju
radi zatajili tu nevolju, da veliko občinstvo je samo malo curelo. — Vu maloj Szerbii 3 0 —40 kilah; kaj sam poldrugi dan sa 4
ne plašiju i prestrašiju od povanja Irsah. a su orsačko donesli nutri štuke proti obla- težaki lehko mogel svršili; zadnja forma
ipak je najvekše delo tu, da iščemo vračtvo. kom. a prinas pak je samo Ernuszt Kele- -------— — , , .. , ,

Od vinodragarskih novinah sam na pita- men držal govor zbog falešeg praha. 3 kg. modro* ga.i.a, vu to moramo 2 k«, frisko razumno*
nje taj odgovor dobil, da je vu Francuskoj Abligati još i vezda na onoj jux šibi lnra.loK ,:lli n(- "aoPak> vaPnâ Pilk poleg podjednim me-, ,  , ... . , , ... ,. ' .  , . . , - ... . šanju nutri zmešamo 2 i pol krat tuliko več zdavnja talje-black roth niti né tak velika nevoija več; jašeju, kak negda Bašla i CaralTa, pak ve- ll0g vapna.

Z A B A V A  j kakovo čudo. ako se takov mladi jagar u |tgar črez plot sladkoga korenca diše; pak
-----  -------- ------- =* jednu takovu vilu zateleba. ga je to podsmehavanje več i srdito i on
o  , . . v . . .  Tu je bil nieki Sermekov Gjurek, koj si preduzel do Sermekove kuče več neiti,
s v a k i  j a g a r  se  m o r a  z e n iti • j je rad po noči u grofovu šumu zalazil za ali ciganjasta črnooka coprnica ga je na raz-

Stari jagar u Domašincu je umrl, a da ““  “  se friékoK zraka naužije, — drugi stanku samo onak znamenito stisnula i mo-
miesto njega je grof naimenoval jednoga ^  govorili, da hodi pregledavat podmetnutc jeinu mladomu jagaru je upravo tak išlo. 
mladoda adjunkla iz Čakovca. Moram priz- zamke ‘ di» Proli iutru Z'*« nekaj u plahti. k„k zajcu tam u šumi u Sermekovoj zamki. 
nati, da mladi ledični jagar vani u jagariji, kak švercar dubana, domov nositi iz Anda je opel u Gjurinu kucu dobadjal, kak
sam, nije nikada mogel svojoj službi pod- l̂ime sU HapaCe rekli, da su na svoje i prije.
puno zadovoljiti, jer ima tu starih koje takovjga videli srnjakove rožiče iz plahte van lu- »Ali kak bi ja mogel lak tvrdi biti!«
mladoga čovieka posve konfundiraju u vršenju k'.1̂  Oj u rek a ravuič pri lom nije več dugo — spočitaval je jednoč opel preko plota
službe, a takove zapreke su večinom žene. n'lko ylovi I, još za vrieme sta roga jaga- Marici, crnookoj ciganjskoj coprnici.

To je bil visok, jak, mlad i liep muž, 1:1 j°^an kra  ̂ rat  ̂ ^rv dva tjedna u (.a- »IVed olt« írom sam se drugomu zavie- 
naš novi jagar, le je imal otvorenu i zrez- k0^ 11 odsedel, a za mladoga jagara se kaj , j|a « — odgovori ona — *a drugo blago i 
nu narav, baš kakovu medjimurske žene takovoga nije nikada dogodilo. bogatstvo nemam, izvan dobrog glasa. Anda
ljube, — ja to dobro znam a i drugi zna- Mladi jagar si drugač nebi bil za ose- nesmem!
du. — Novi jagar bil je vrlo Ijubezau čo- bujnu čast držal, daje mogel u Sermekovu »Km li zato nebi bilo na nosu napisa- 
viek. pak je on i svakoj dievojki, koja ga ku û zalaziti. Više krat je znal dojti na čašu no.« — Veli opel on. 
je uzput u šumu sa štucom preko ramena, vina, koju mu je mlada črnooka Gyúróvá Marica se sad učini tobož, da ju je 
pozdravila, znal i liepo odzdraviti. Bilo je žena rada natočila, a on je onde zato opet strašno sram, te ga pogleda onim nedužnim 
tu krasnih dievojkah, kakovih u medjimurju znal u sobi na klupi divju racu ili mladoga pogledom mladih dievojkah, kak da prvi 
ima na pretek, s kojimi se je naš mladi je- zaJca zaboraviti. krat ovakove prepovedane rieči čuju.
gar zabavljal te im se prijateljan i posve Ali tu se ipak nesme krivo govoriti, jer »To bi bil grieh i kaštiga nebi dugóim
nagnjen izkazuval, ali rieč o ženitvi nije ho- ciganjska črnooka Sermekovica je držala do se čekalo« — veli ona, a mladi jagar od 
tela mu na usta dojdi. svog poštenja i dobrog glasa, pak ako seje  ljubavi sav u vatri, negledeč jeli bu tko vi-

Na skoro je izišlo na videlo, da je gos- kada dogodilo, da Gyure nije bilo doma. del, skoči preko plota i zagrli Mariču. Ali 
pon mladi jagar sam nieke vrsti zverokra- onda je i jagar moral on kraj plota ostati ona mu se iz zagrinja izmekne i kak da je 
dica i da zahadja u tudje revire. To te ovak čez staklo med lizati. Seljaci i selja- njezina slutnja o griehu i kaštigi izbilja se
ravnič u medjimurju uiti nije težko, jer tam k i nje, koje su tu mimo prohadjale, samo su voljna izpuniti, prišaplne mu u uho* »Moj 
bogme ima liepših ženah, kak nigde, pak se podsmiehavale, kad su videle kak mladi muž ide onde sa Uorkovim Matekom!« —
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je  bolša i faleša, pak i bole nutri ide vu 
listje i grozde i oslobodi trsa sa jednim i od 
Oidiuma.

Velika je  falinga i mati je tak rekuč 
svim ovim betegom, da su trsi jako blizu 
jeden k drugomu. Nove gorice bi na plod- 
noj zemlji na 2 metre treba bilo saditi vu 
kvadratu, onda bi i na menjšimi bregi sa 
konji moči bilo posluvati, kak to francuzi 
delaju, kaj bi faleše i friškeše bilo!

Baron Knezevich Victor.

KAJ JE  NOVOGA?

P re m e n jh a .

Minister školskih i cirkvenih poslov je 
Tihanyi (Blazsek) Lajos ujantalvögyskog na- 
vučitelja premenil k rác-kanizski ors. školi.

P r i l e t i  t a t .

Čakovečki stražmešter je  prošlog m. 
27-ga poleg Dráva-Csány občine dobroga 
ftička vlovil vu osobi Klobučar Antala iz 
Stayerskog, gdo je 1899. skočil iz lutten- 
bergskog rešta. Klobučar je  zatem obhodil 
Magjarsku, Hrvatsku, Stayersku i vnogo tat- 
bine je  včinil na više meslah. Vezda se je 
nazadnje vlovil i vu Čakovečkim reštu 
čeka kaštign svoju.

A o te  tlv u flo s e t k o ru n a s te  b u n k e .

Več su vu n dane nove 20 korunaste 
banke na belim paperu, vu zelenim prostoru, 
sa črlenimi slovami, dakle moremo reči vu 
magjarskoj narodnoj farbi. Ravno takve far- 
be je i druga sira n, tojest austrijska. Jako 
su Ičpe i svim se dopadaju. Na svakoj 
— strani je jedna medallia. —  na 
jednoj plava austrijska žena a na dru- 
goj pak barnasta magjarska žena. Magjarska 
stran je čista magjarski napisana, a na 
austrijski je zvun nemškoga još sa 8 jezi - 
kami vun deto *20 korun.*

O ra n e n jc  t r o j ih  g e n e r a lo v .

Pri galičkih velikih soldačkik vež-

1 zbilja več ih je  bilo iz daleka videti proti 
kuči dohadjati, baš od one strane, gde je 
jagar malo prije čez plot skočil.

»Vrag ti v kapi popeval, kam ja sad?« 
— zapita isto tak po tiho jagar Mariču. 
Kroz plot opel ni je mogel, jer su ova dva 
od one strane dohadjali, a kroz vrata na 
ulicu opel nije mogel, jer susede imadu pu- 
no odpratih očih

*U štalu moraš iza toga stati, gospon 
jagar, a kad hude zrak čist, ja ti več doj- 
dem povedati.« — podučila ga je mlada 
ciganica Marica, a našemu jagaru drugo nije 
preostelo več posluhnuti.

I, anda on stupi u štalu med krave i 
vole, koji su ga prijateljski prijeli i nozdr- 
vami povohali. Tu je sad bil dosta dugo, 
jer je  dosta vriemena prošlo, dok je bil zrak 
čist, i dok je onda gospon jagar mogel po 
zavrtju domov odbiežati, kak zverokradica, 
kojega je  gazda u svom reviru našel te ga 
progoni.

Borkov Matek pako, tc Sermekov Gjura 
i njegova ciganjska črnooka coprnica su 
ove večeri još dugo za stolom pri kanti vi
na i pečenoj drobovini srnjačkoj sedeli, dok 
je jagar bil doma posve zadovoljan tim, — 
da ga Gjura nije u svojem reviru ulovil.

Spomenek, kojega je taj dan imal sa 
Maricom, samo ga je još u njegovom podu-

bah — kak iz Jaslove pišeju jednim buda- 
peštanskim novinam —  se je nesreča pri
petila. Tri generali Bihar. Šteffan i Kalaova 
su se peljali po varašu i konji su se njim 
prestrašili od jedne automobil kučije. Ku- 
čija generalov se je prehitila svi tri su se 
jako oranih. Šteffanu se je potrlo jedno reb
ro. Sve tri su onda namestuvali, drugi z 
rezerve zebrani generali.

V e lik i  v ih er.

Veliki viher je  bil vu Ameriki. Vu Gal- 
vestonu je osem ladjah na nikaj spravil. 
Roleg morja su više kak 700 mrtvih našli. 
Jer pak je  na ovim mestu veliki viher bil 
i dalje nutri, tak je  sigurno, da je mrtvih 
broj više jezer. Više stotinah njih je sigurno, 
i morje zgrabilo. Vu Galvestonu su zmed sto 
betežnih vu špitalu samo osem njih mogli 
osloboditi. Vu Vashingtonu je vlada odre
dila za ove 10 jezer šatorov gori postaviti i 
za Ő0.000 ljudi hranu poslati.

P r o t i  fo llš n o m u  vinu.

Darányi Ignácz minister poljodelavskih 
poslov je varmegjinskim podžupanom i pur- 
garmeštrom, naredbu poslal, vu kojoj, gleda- 
juč na bližeču se bratvu, poleg prošlog leta 
juliuša 28-ga pod 7618 br. vun danog lista 
njim iz novic pozivlje pozornost na to, da 
se svim vincellčrom i uredom ova naredba 
naznači. Poleg ovoga zakona tojest naredbe 
je vu mušt ili vu vino, kak lakaj vu več go
tovo droždjeno vino drugo zmešati — i kak 
gud malo — strogo prepovedano, i to i on
da, ako bi to i kupec zahteval; nadalje je 
prepovedano naturalnomu vinu zmešanje sa 
droždjenim vinom ili sa sadovnim vinom. 
Hasnuvanje vode je samo pri delanju drož- 
djenog vina dopuščeno, ali i ondi samo kak 
to naredba prepiše. On koj po prepovedanoj 
formi vu promet donese vino, tojest koj zgor
nje naredbe pretrgne poleg 1898. letnog 
XXIII. članka do 600 korun je kaštigan,

zelju ohrabril. On se je  sada nekoliko dni 
sa vizitiranjem šume bavil, a onda je  opel 
došel dole k Sermekovim.

Gjura je sada doma bil, te je  jagar 
posve slobodno u sobu stupil i lepo je bil 
od Gjure i od Marice prijet, — em je  bil 
prijatelj obodvema — i to je  znal, da Gjura 
nema na njega radi Marice nikakovu sum- 
nju, samo to nije znal, zakaj onda, kad se 
ga je Marica nadala u pohode, nije bilo 
Gjure nikada doma, te je onda radi Mari- 
činoga dobroga glasa moral on kraj plota 
»hali« načiniti. Pak onda, to nije znal, da 
Gjure onda za to nije bilo doma, jer naje- 
dan krat na dva miesta nije moguče biti; 
dok je  najme jagar bil u Gjurovem reviru, 
gde nije nikakovu škodu Gjuri niti sebi ba
sen mogel nač>nitl, zadržaval se je  Gjura u 
jagarovem reviru, gde je ali znatnu škodu 
na drvi i divljači grofu, a Ijepu hasén sebi 
učinil, pak još k lomu liepo segurno i bez 
straha, da bi ga jagar tam ulovil, za kojega 
je po dogovoru svojorn mladom Ženom 
znal, da doma kod njega kroz staklo med 
liže i nema vriemena za poglednuti u šumu.

Anda jagar je po Sermekovih bil liepo 
prijet, i kad je Gjura na uieko vrieme iz 
sobe otišel, pričel je jagar opet Mariču po 
navadi nagovarati, — a ona konačno u 
ljubavi sva slomljena — te bez od

gdo pak vino sam meša s vodom ili sa dru
gimi materiáli, sa droždjenim ili sa sadov
nim meša do 600 korun penezne globe i 
sa mesečnim reštom je  kaštigani i zvun to
ga njim se vino vzeme.

U t ec  a n je  š t  u k o v  z a  vu o b la k e  
s t r e la n je .

O. m. 9-ga su se iz najdaleših Stranah 
po pozivu Zalavarmegjinskog gospodarstve- 
nog družtva vu Badacsony žurili gazdi da 
budu nazočni na utičanju štukov za proti 
oblakom i da se osobno osvedočiju, da ka- 
kove fele štuki su bolši. — Zalavármegjins
ko Gospodarstveno družtvo more biti zado
voljno sa onom svrhom sa kojem je  uteca- 
nje doli preišlo. Na utičanju su zlatnu me- 
dalin diplomu dobili: Farkas i Faragó bu- 
dapeštanski i Lorber sachsefeldski fabrikanti, 
priznatu diplomu je  dobil Emmerling buda- 
peštanski fabrikant.

D é te  m e ti v ip e ra m i.

Vu Érmelléku se je pripetil ov dogodjaj: 
Jeden mladi vincellér je sa ženom i malim 
detetom vu gorice išel delat. Malo dete su 
vu kiét deli na jeden strožak, kojega su 
več od protuletja držali tam za ovaj cilj: 
Kad je  blizu poldana oteč vodu išel pit, je 
pogledal i vu kiét i prestrašeno je  videl, da 
ober deteta jedna velika vipera(kača) stoji ihoče 
ga vpičiti. Viperu je sa jednim vudarcom 
zaklal, a déle pak je  gori prijel i odnesel. 
A zatem pak je  po strožok išel. Pod strožo- 
kom je  vipera-gnjezdu našel i vu njoj pet 
malih viperah. Čudnovato je, da su déle, 
kője je  svaki dan na ovim strožoku spalo, 
ne zgrizla vipera.

P e tm il l io n o v  a m e r ik a n s k e  b o rb i je .

Bukovszki Pávla šnajdera iz Temešvara 
je  na to opomenul budapeštanski ameri- 
kanski konzul, da mu je  jedna bogata teca 
vumrla vu Ameriki i celoga imetka, koj pet

pora mu obeča sastanak na saniu. Dakako 
da če iza toga opet Gjura u šumi po svo-\ 
joj volji gospodariti

»Danas na večer, kad se smrkne,« —  
prišaptne mu hitro u uho, kad su se Gju- 
rovi koraki na hodniku čuli. Za zahvalnost 
ju je u brzini hotel za vrat objeti i srdač- 
no izkušuvat, ali je  ona svojorn desnicom 
takovo znamenje načinila, da bi svaki, koj 
se samo malo u znamenja razme, to bil 
držal za znamenje šuske.

Cim se je  pričelo smrka vati. več je  ja 
gar pazljivo bodal okolo kuče Maričine, kakti 
maček okolo vruče kaše, akoprem mu te 
opreznosti baš k-ničemu nije bilo potrebno, 
jer je Gjura još pred jednom urom otišel k 
Borkovomu Mateku — i sad mn hude na 
jedan krat dogovoreni znak užganjem svie- 
če u kuči dan, te se on odputi izravan u 
kuču k Marici.

Ali ako kojega jagara u lov idučega 
sretne stara baba, onda je za on dan si
gurno kraj lovu. Ovak anda mati Mateka 
Borka nije iznimku činila. Jeli je sam »Bog 
budi s nami« staru Borkovicu danas moral 
sim donesti baš u hipu, kad je  na vrati 
stoječu i tobože čekajuču Mariču hotel poz
draviti. Ova se je  tobož u svojoj ženskoj 
prefriganosti pred Borkovicom začudila, da,



millión korun dene vun je na njega osta- 
vila. Bukovszki je taki vu Budapeštu iáéi i 
priskrbel si je pisma i odišel je vu Ameri- 
ku, od kud bude knk bogati millionaš 
došel dimo.

N e a ret* a vu k o p a o n ic i.

O. m. 20-ga je poleg Brüxa vu jednoj 
kopaonici vu jutro explodéranje gaza bilo. 
Vu kopaonici je 82 težakov delalo. Zmed 
ovih njih je  28 moglo vuiti, a drugi pak su 
nutri ostali. Do vezda su 2 mrtve i 18 tež
ko oranjenih donesli vun iz kopaonice, zmed 
ovih je opel pet mužov vumrlo. Med ora- 
njenimi je i vodja kopaonice. Još 30 mrtvih 
su našli vu kopaonici, ali ove je né moči 
vun donesti, jer je zbog ognja pogibelno k 
njim dojti. Još pet ljudi fali. za koje nez- 
naju jeli su živi ili pak mrtvi.

O b ja v a ,

Dr- Krasovecz lgnácz čakovečki kotars- 
ki lečnik je  iz svog putovanja dimo došel 
i službeno posluvanje opet započel.

D u g i  C a a te iin n c  g r o fa .

Boni de Castellane grof, gdo je Go ul da 
amerikanskoga millionara kčer zel za ženu, 
kak se čuje ima, velike duge. Ovi dugi su 
ravno tak priličneši za pripovesti, kak je za 
pripovesti prilično i njegvo trošenje. Tak je 
pred dvema Ijetmi na burzii zgubil fertalj 
millión korun. Na royalistne cilje je pet 
millión frankov dal, njegove žene Gould 
Anne jedna oprava je 30 jezer korun koš- 
tala, jeden obligatni mandat je 2.500.000 
korun koštal, za desetjezer falatov hlačah 
je dal 750 jezer korun, pohižtvo jedne pa
lače je  500 jezer korunah koštalo, jeden 
obed je 1.500.000 korun koštal za parižku 
palaču je  dal 15.000.000 korun, jedna mors
ka ladja (yacht) je 3.000.000 korun koštala,

danas tak kesno gospona jagara ovde vidi 
te ga pozove skupa susedom u kuču na 
čašu vina i falačec prevodjenoga mesa. Ja- 
garu dakako stara Borkovica ni je bila baš 
po volji, ali se je primiril, kad se je  ona 
proti jagaru obrnula i rekla, da je došla 
k Marici samo na kratek čas, jer je Marici muž i 
stare sin Matek otišel u varaš na sajam, 
pak joj je  doma jednoj i drugoj sarnoj dugo 
vrieme.

Ali staroj je  vino i prevudjeno išlo baš 
u tek pak je onak u dobroj volji ostala na 
stolcu sedeti kad je več bilo blizu pol noči, 
a siromak jagar još nije na to došel, da je 
tak med njimi dogovoreno bilo.

Kad je več i pol noči prošlo, moral se 
je jagar ipak, hočeš nečeš, domov spravljati, 
jer stara je  tu sedela, kak da je korenje 
pustila.

U odhodku mu Marica prišaptne u uho: 
»Ja bum staru več odpravila, samo počekaj 
onde gore pri šumici.« — A kad je  i ovde 
badava dugo čekal i nikaj dočekal, onda se 
je  srdit na staru, odpravil domov za da ga 
još i pevec nevkani.

Cudnovato! — Od današnjeg dana je 
uviek od ženah u selu dobival toliko pozi
vati, da več niti nije znal, kam bi prije išel 
i svaki dan je  bil u drugoj kuči na večerji

sto falatov elegantnih pruslikah je za 7.500 
korun bilo, a magazin grofičine oprave je 
1.400.000 koštal. Poleg takovih okolnostih 
jako tiskaju grofa dugi pak bu pangrot, ako- 
prem je njegova žena od svojega olca 85 
millión korunah herbala.

S ta r e  p u c e  vu N ew - Y o rk  u.

Poleg najnoveše Statistike je vu New- 
Yorku 27 jezer više ženskog spola, kak muž- 
kog. To je jako prestrašilo Stanovnike New- 
Yorka jer su do sada mislili, da više mu
žov dojde vu varaš kak pucah. Ali Statisti
ku nije moči vkaniti. Ako više mužov dojde 
nutri onda se više pucah narodi, sa rečjom 
Statistika mora istinu imati. New-Yorkski 
otci se žaluvati počeju, kaj bude sa njiho
vimi pucami.

D u n a  vu K in i .

Biillov nemški kancellár je knjižicu dal 
vun, vu kojoj pozove druge vlade, da nek 
ne dopustiju pekingskomu kormanu, da on 
sudi zvrhu krivcov, nego da same vlade spo- 
loviju i kaštigujeju glave bune. Da kuliko 
je istinito zahtčvanje, moremo se vučili iz 
lukavosti Li-Hung-Čanga, gdo takove man
darine govori za krivce, od kojih je  nigdo 
još niti ne čul. 1 to je več rekel ov luka- 
vec, vu kojega su se do sada vlade ufale. 
da on pozna i zna prave krivce ali je ne- 
bude imenuval, da tak ne dojdu vu ruke 
kormán vladah. Ravno tak je  napravi kinezerski 
i 18(>0-ga, kad je Euglezka i Francuzka 
krivce zahtévala, ie kinezerski kormán čista 
nekrive i nedužne ljudi dal skončati. Vlade 
su zvekšinom več dale dozvolu na ovu 
knjižicu samo Amerikanska-Unio još nežna 
kaj bi napravila; iz Vashingtona telegraféraju, 
da tam od loga držiju, da bude ova knjiži
ca priprečila složnost vladah. Buna još i sa-

On se je lomu čudil, kak je njegova vried- 
nost na jedan krat na IoIíko narasla. Ali 
mu je jednog dana ta ciela zagonetka bila 
riešena, jer je na jedan krat od svoje gos- 
počije dobil dugo pismo, a kojem je stalo, 
da ovde na skoro nebude potreben jagar. 
jer divljačinu i drva iz šume voze neplačeni 
Stanovniki one okolice u svoje dvore i da 
radi zločestog puta Sermekov Gjura i Bor- 
kov Matek dapače na četveroprežna kola 
nakladaju. A to sve, da od toga dohadja, 
jer se gospon jagar više sa ženami u selu, 
nego sa šumom i divljačinom bavi.

Sad je tekar naš jagar razmel Maričinu 
i njezinih prijateljicah ljubav naprama sebi, 
te je načinil vratolomni zaključak, i to ta- 
kov, da je prije, nego je  pol godine prošlo, 
bil oženjen.

I zbilja! Od onog vriemena, odkad ja 
gar več nije bil ledičen, je prestala kradja 
drvah u šumi a i zverokradicah je puno 
manje, pak i od onih, koji jesu, več ih je 
mnogo bilo po jagaru ulovljenih i po sudu 
kaštigovanih.

Jagar anda, ako hoče svojoj dužnosti 
podpuno zadovoljiti, mora sc ženiti, jer drug- 
čije ide sve naopako.

K m . K o /ta y .

da traja. Vu Liang-Hsianu je Höpfner ge
neral imel težku borbu sa kinezeri. Ali na
zadnje su europejci ipak nadvladali kinezere 
i više petsto njih spoklali.

S a m o u b o ja tv o .

Lukman Márton banhofski težak se je 
o. m. 14-ga vu jutro poleg Polstrau banhofa, 
pred cug hitil, koj ga je  zdruzgal, — 
tak, — da ga poznati né bilo moči. 
Zrok samoubojstva — mu je bil, da jot 
žena sa drugimi ljubav tirala, pak je  on to 
né mogel duže gledati.

Z b ir a n je .

Vu Vizi-Szt Györgyu su za školnika 
zebrali Major Jánosa, gdo je do sada na- 
vučitelj bil vu Mura-Királyu

V u m ria  je .

Vdovica Petrics Józsefa rodjena Gori- 
csánecz Mária je  o. m. 17-ga vu 7U letnoj 
dobi svoga života vumria. Pokojna je  mati 
bila čakovečkoga varaškog birova Naj po
čiva vu miru!

V u iu r / je .

Buday Sándor školnik iz Mura-Csány-a 
vu 30 Ijetni dobi svoga života i 10 Ijet- 
noj dobi svoje službe je po dugim betegu 
o. m. 20-ga vumrl vu Velikoi-Kaniži. Pokoj
ni je  bil jeden zmed onih dobrih medjimurs- 
kih navučiteljov, koji svoje posle pravično 
zvršavaju. Službu svoju je  vu Mura-Csányu 
započel i blizu 10 Ijet je bil posluvan član, 
tak tamošnje škole, kak drulžva. Več od jed
nog leta je  jako betežen bil, zbog vračenja 
je slobodu dobil i dragi mu roditelji su sve 
včinili, da mu živlenje oslobodiju. ali sve 
zabadav, jakost ga je — najine pak pod 
zadnje vréme — či sve bolje ostavila. Po 
dugoj muki ga je  nazadnje smrt oslobodila 
od življenja. Naj mu bude lahka zemlja!

N c in i/o s t iv o s t  n a  c in to ru .

Iz Boroszló varaša javiju jednim buda- 
peslanskim novinam, da su antisemite vu 
pzerskim židovskim cintoru spotrli deset 
grobnih kamenov i jednoga deteta télo su 
vun zkopali iz zemlje. Vu Pzer varašu an
tisemite veliki uznemir čiuiju. Krivce su 
prijeli. Prijetih broj je  devet i svi su mladi 
dečki.

Z a k o p a n o  b lag o .

Vu Athénu su grčki težaki za neka kö
ve cevi kopali jamu. Med kopanjem su jed
rni plehnatu škatulju našli, vu kojoj je za 
35.000 korun vrednosti zlalnoga peneza bilo. 
Gazda, gdo .je ravno tam bil, je  friško si 
naphal žepe sa zlatom; njegovu pčldu su 
sledili i težaki, koji su se onda nad zad
njim cekinom posvadili, tak da je  svadju 
redarstvo moralo pretrči, Sigurno je  da su 
raubari zakopali ove peneze, koji su 1852- 
ga ovim mestu zakljali jednoga bogatoga 
marvinskoga trgovca. Raubare su pri)eli i 
skončali i tak je  né bil, gdo bi ove peneze 
vun zel.

Odgovorni urednik 
M A R C I T A I  J Ó Z S E F .
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G a b o n a  á r a k . — C i e n a  t i t k a . megállapított költségek erejéig Csáktornyán! vényi költség kielégítése végett a n.-kanizsai
-------------------------------------------------------- -—------ leendő eszközlésere kir. törvszék a perlaki kir. jbíróság területén

1 m.-mázsa. 1 m.-cent. } kor érték 1900. évi szept. hó 25. napjának d, u. 2 órája fekvő a perlaki U 9 9 . sztkvben 5 /8 . hrsz. a.
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé- felvett ingatlan fele 2026 kor. kikiáltási ár- 

Huza Pšenica 14 0 0 — kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy bán mint becsárban az
Zab Zob .10 50 az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. iDOO. é v i  s z e t e n ib .  h ó  2 0 .  n a p j á n
Rozs Hrž || 1 1 0 0  107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés w. 3  ó r a k o r
Kukoricza uj Kuruza nova 0 0 .0 0 — mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén Perlakon a tikvi irodában dr. Hajós Ferencz

» » ó » stara 1100  becsáron alul is el fognak adatni. 721 Csáktornyái ügyvéd közbenjöttével megtar-
Árpa Ječmen 1 1 0 0  Kelt Csáktornyán, 1900. szept. 18-án. tandó árverésen az özv. Loncsárics Jánosné
Fehér bab uj Grah beli *4.80 ______  (*in x ln n  #J á n o s  kir. Mr. végrehajtó, javára bekebelezett kikötrnényi jog fentar-
Sárga » » • íuti' Nelkulozhetlen házi gyógrszerll tásával fog eladatni, de a mennyiben azért
Vegyes » * » zmcsan|(1 1 0 0  ■ ■ ■ * ■ «  Törvényesen bej. vMjeBy. |_________  a kikötrnényi jogot megelőzően bekebelezett
Lenmag Len 2 4 0 0  ^  J n követelézek fedezésére szükséges 3600 kor.
Bükköny Grahorka 11 0 0  —7____ Egy Biztos nem Ígért etoék, az árverés hatálytalanná vá-

T . jjj családnál se és 0y°rs s a ny°in*:)an megtartandó uj árverésen
N y il t té r  ) hiányozzék segítséget :,z ingatlan e kikötrnényi jog fentartása nél-

E rovat alatt közlőitekért som alaki, som tartalmi a * nyújt a kül ismét el fog adatni,
tekintetben nem vállal felelősséget a Saork. 1 V'(Mini szándékozók figyelmeztetnek, hogy

Mindönkinek az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál-

Selyem-damaszt-ruha 9 írtől á h "! &  ParefemeTkdiaprobaartSU | ÍJ"1 s a vev̂ â vételáí" TegyeníőtéMle ben""'
1 Feiier-féie , fizetni köteles és végre az árverési feltéte-

Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben fekete, fe- L̂SA-FLUID előzetes be- lek a hivatalos Órák alatt alulirt tlkvi ha
bér és színes »Henneberg-selyem« 45 krtól 14 frt 65 krig f f i f j *  Cl Q A -  FI 11111 kül',,'s" utAn tóságlíá! és Perlak község elöljáróságánál
méterenkint. Szabó H. István. L L O fl  I L U IU  megtekinthetők. 722
Henneberg G. selyemgyáros <«. ét* .  témi o m  a  kir. ib ir^ g  mim u m  hatóság

•* " ' melv segít külsőleg és belsőleg a legtöbb betegségnél: 1 e T la k, 1900. évi juníUS hó 20-én.
Z ü r i c h b e n .  Íg y :  M l, szúrás, szaggatás, köszvény, reuma, köhögés. -------x—  — — x . ~  j ,  7------7 ---------

____________________________________ ________. nátha, gyomorbaj. hasmenés, mell-, fe j-és  fogfájás, étvágy- o h J .  SZ. 1 9 U U . A-TVeréSl llirCletlllOnV.
. —  talanság. gyengeség, szembaj stb. slb. gyorsan és bizto- J

Schneider- P í f  X á II V-t 0 |( 0 C S k 3 k ?Z san gyógy.th ,tó. 12 üveg ára használati utasítással együtt Mulirott hír. végrehajtó az 1881.
fele r a l i  0  I I J  l U I U l U O I v a i V  elhajtó.) 5 kor., 24 üveg 8 kor. 50 fill., 4H üveg 16 kor. Bermentve . v  .

H i l l i  ó nmhomol/ e szer visszaadta Ai|DC7Q0nPt I küldi utánvéttel vagy a péoz előzetes bekóldése után az OVI LA. t.-C Z. Hl*.. sj-a é r t e l m e t l e n  ezennel
MIIIIO B in u c i í lc K  teljes o y G o £ o C y c i .  egyedüli készítő: közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. iárásbir.
Kik g a la n d fé re g b e n  és g y o m o rb a jb a n  szen ved n ek . F E L L E R  V. J E N O  1 U (>0 é v i  V  2 2 0 / 1  S 7 á m i l  V éff7 Í*S P  k ö v e t -

w  Pántllkagilisita fejestől, ^  J  V á r n y a i  lakos
é O j b  legebbenajanf.faTök ügWéd által képviselt Pecsornik Ottó csák-

M i  m ellett, a legrövidebb idő , történet a tam volna ha | ,or‘>yai lakos JAVaril SafíariCS István felső-
E j S Í A L  !>{ haj táti ̂ E ze n ^  uu n ő* gyógy Egy' öregember F E L L E  R-féle a Keikr-féio inihályfalvi lakos ellen 116 kor. s jár. ere-

szerJ fájdalom nélküli gyors MtörhlM-Pillll'ít nen^ííSl-1 Jé,g l 900- évi JU,IUS hó 7-én foganatosított
é8 biztos e redm ényéért jó t- io fillér porto IIU dl dUl l HUKllt tam volna! kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 670
p á n t í i k S « ^  féregdnincí ‘ "lésé" inán “  ** \ ** A‘ ’ h e t e n . k o r 0 n á r ^  b e c s ü lt  1 s z e k é r ,  1 k ö n n y ű  kO C SÍ,

• P O t T  “e i i a r - AT » X ." « - '  k .t W í i k . ''T a io 'L "  állkancz* 10’ i  üszőborju é9 1  bikaborjuból
y  védve. Egy eredeti doboz tssnei gyomornyomasna. ^  ^  ullo ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

W w í & f  K T b e M L T s i t ;  ____________vérszegénysé*ijéi, «  ^ i .  Földes | Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás-
4 f r t  postai utánvéttel vagy nal slb. betegsegnel. ------------ -- Óirosag 1900. eVI V. 220/2. SZ. VegZPSe foly-
a.50 előre való beküldéssel'. 1 tekercs (li doboz) használati utasítással egyitt 4 kor. ■  ̂K> kor. tőkekövetelés, ennek 1899. évi

- A p á n tlik a g ilis z ta  tü n e te i bérmentve. ....................... ■  . . .  „  . . . . .  ,  . . 0 / . , .
a k ö v e tk e z ő k : Az arc/, hal- Főraktárak Budapesten: Török József Ktrály-u. 12. es ■ október hó 16. napjától jaró 6 % kamatai,
ványsárga, bágyadt tekintet, Zoltán Béla N.-korona-u. 23. gyógyszertárakban. J  | t;s  e tJ(Jjg öSZSZesen 30 kor. 80 f.-ben bi-

3  nvLiTcln^fkiLdiTbi- I Bámulatos ■ . . .  r> , milag már megállapitott költségek erejéig
vont nyelv, emészthetienség, Igyogyercdm cn^ Felső-Mihályfal ván a végrehajtást szenvedő

étvágytalanság felváltva mohó étvágygyal, gyakori 'lakásán leendő e s z k ö z lé s é r e
rosszullét vagy éppen ájulások s szédülés főleg é h -g  Q n n  Í I L  Í i  * ^ o / á -
gyomornál, egy gombolyag felszállása egész a nyakig, t -0 .)8 .  k . . __ 1900. éfl SZ6pt. hÓ 26, n8pj3l18k d. U, 2 ÓrSjS
nyálösszegvülemlés, a test rnegdagadása, gyomorsav ^  A r V G l ’é s i  l l l F C l © t l l l G l l  V. határidőül k i l Ü Z e f i k  és ahhoz a  Venili szándé-
gvomorhév, gyakori felböfögés, bélgörcs, hengergetes, 0  J  . , , . ,  , . , . • , , ,
hullámszerű mozgások, szúró,'szívó fájdalmak ésszu-g A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha- kozok oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy
rások a belekben, szívdobogás, a vérkeringés rendet- közhírré teszi hoizv a Csák tóm YH-v i- az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-cz.
f ő n i j^ ,,akb!iskomör8ágr:i<' v̂  *éieumtság*és déki Tkpénztúr r.-társaságnak özv. Loncsa- 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés
Uh,a.«|Óh» t t i » p h . ,4= schneider  józsEf rics l.ipótné szül. liezerédi Ilona perlaki la- mellett, a legtöbbel Ígérőnek becsáron alul
gyógyszerésznél, Resiczán, Fö-utcza 55. iDéimagv. orsz) kos elleni végrh. ügyében 374 k. tőke, ennek is el lógnak adatni. 723

— “ ““  ̂ 1899. évi október 25-től járó 5%  kamatai, Kelt Csáktornyán 1900. szept. hó 13-án.
510. sz. v. 1900 ‘27 k. 86  f. eddigi, 16 k. 36 f. árverés kér- G iav /n n  'Já n o s  kir bir. végrehajtó

Árverési hirdetmény. # # # # # # # # # # #
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó az 1881. M K  r * f \ * * %

évi l,X. l.-cz. 102. §. értelmében ezennel L I 2 Q 0  Z O n P U r ö o  ^
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróság °

Mtillcr-féle jó állapotban levő k itű n ő ®
véd által képviselt Schlenker és Kienzle ko- jS T
motai ezég javára Herlinger Anna csáktor- M K  l l c l l l ^ l l  ^35^
nyai lakos ellen 312 k. 12 f. s jár erejéig * á t b
1900. évi junius 7-én fogamatositott kielégi- M  W

végrehajtás utján lefoglalt és 606 kor. I U  w l  Í O i
becsült szobabútorokból álló ingóságok nyil- m  y y
vános árverésen eladatnak. 4 3 É r C la d f ln d Ó *

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbiróság . . . . . .  . . .
1900. évi V. 230/2. számú végzése folytán B ő v e b b e t  a  k ia d ó h i v a ta l b a n . d b
H12 k. 12 f tőkekövetelés ennek 1898. évi W

■
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. P o lfá k  ú  B e rn á t |
;  £
'2 ór ás  és é k s z e r é s z  V a r a zs d o n .  &
1  Főtér, takarékpénztári épület. £
*  ------—  --------  *

Ajánlja dúsan felszerelt J

| svájczi zsebóra arany-, ezüst- és cbinai-ezüst-áru >
 ̂ raktárát. £

s s:
A já nd ék tá rgya k  nagy vá lasztékban  |

f  w- o lcsó  á ra k é r t ,  -w  |
M inden  c szakm ába vágó ja v ítá so k a t jó tá llá s  m ellett  a ^

lego lcsób ba n . le lk iis m erete sen  é s  g y o rsa n  esz közlöm .

1 ^ *  *Jtt v i t á s o k  o lc s ó n  e s z k ö z ö l t e t n e k  !

K e i l - S a k k
(GLASUR)

legk itűnőbb  m ázoló szer puha padló szám ára.

Padló-fényesitő Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beereszlő-szer ke- képkeretek stb. bearanvozására. I kis 
ménv padló számára. I köcsög ára 45 kr. palaczk ára 2 * kr.

Fehér „Glasur“-fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani be festésére.

1 kis doboz ára lő kr. — I nagy doboz ára 75 kr.

Mindenkor kaphatók:' X

| l |  Heinrich Miksa czégnél Csáktornyán.

á Pályázati hirdetmény. 0
| A légrádi (Muraköz) róni. kath. elemi É
9 ideiglenes tanító állásra pályázat hirdettetik. ©
t Fizetés: 800 korona; 4 öl la; egy szó-
9 liabol álló lakás: ismétlő iskoláért 50 kor. ©
1 Az előadás magyar-horvát nyelvű. A 2 
9 kívánó, lm orgonái ni tud, előnyben 0

9 Folyamodások 1900. évi szept. 30-ig 0
s az iskolaszékhez nyújtandók. íjj
S Légrád, HK)(j. szept. 18-án. 0

í  Gadő M átyás 0
P /2i) isk lsz . e ln ö k . @____ ______  0

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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