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XVII. évfolyam._________________ Csáktornya, 1900. október 21-én. 42. szám.

Köszönő felirat.
A Csáktornyái járás mezőgazdasági bi

zottsága és a járáshoz tartozó községek elöl
járóságai nagyméltóságu dr. Darányi Ignácz 
földmivelésügyi m. kir. minister úrhoz a kö
vetkező köszönő-feliratot intézték:

Nagyméltóságu Miniszter ur! Kegyelmes 
Urunk! A mezörendőrségről szóló 1894. XII. 
t.-cz. 25. §-ban foglalt rendelkezésnél fogva 
a községek gondoskodni tartoznak a szük
séges számú apaállatok beszerzéséről; mely 
rendelkezés az állattenyésztés fellendítése 
érdekében különösen szükségessé vált a 
Csáktornyái járásban, hol a lakosság a za- 
goriából importált riska fajú csenevész mar
hákkal az egész marha állományt degene- 
rálta, a sertés létszám pedig az 1893. évtől 
kezdve fellépett sertészvész által óriási mérv
ben megritkult, vagy némely községben majd
nem teljesen kipusztult, —  mely kétrend
beli hasznos háziállat tenyésztésében beál
lott pangás egyúttal két jelentékeny jöve
delmi forrás elapadását is maga után vonta, 
s a járásbeli gazdaközönség és kisbirtokos 
osztály ennek következtében válságos kilá
tások előtt állott.

A járási mezőgazdasági bizottság meg
alakulása után czélul tűzte ki a mezőrend
őri törvény fentebb hivatkozott határozmá- 
nyának szigorú végrehajtatása, vagyis köz
ségenként a marba és sertés létszám szerint 
szükségessé válandó nemesebb fajú tenyész- 
apa állatok beszereztetése által a züllésnek 
indult szarvasmarha és sertés tenyésztést 
fellendiíeni, s ez által a földmiveléssel fog
lalkozó kisbirtokosság gazdasági tevékeny
ségének helyesebb irányt adni és az általa 
eddig elhanyagolt szarvasmarha és sertés- 
tenyésztés révén nyomalékos jövedelemfor
ráshoz juttatni.

Azonban a lakosság s úgy a községek 
szegénysége miatt, a törvény 20. §-ában 
meghatározott 4, illetve 2 évi határidők is 
letelvén, az üsző és kocza létszám szerinti 
lenyészapaállatok csak szórványosan és arány
talanul elenyésző csekély számban voltak a 
legjobb igyekezet daczára is beszerezhetők 
és közhasznú czélunk elérésére irányuló tö
rekvésünk zátonyára jutott.

Ezen vigasztalan körülmények között 
ért bennünket Nagyméltóságod azon áldásos 
intézkedése, hogy a szegény községek ré
szére szükséges tenyészapaéllatokat kedvez
ményes árban és részletekben való fizetés 
mellett rendelkezésre bocsájtolta: 1899. és 
1900. években a járásunknak 71 községe 
85 darab részben tele vér, részben fél vér 
szimmentháli tenyészbikát és 31 darab york- 
shirei tenyészkant kapott 2 5 — 40 százaléknyi 
árelengedés és másfél éven át egymásután

következő 3 félévi részletfizetésre a szom
bathelyi magyar kir. állattenyésztési kerületi 
felügyelőség utján Nngyméltóságodnak a ma
gyar gazdaközönség és földmives nép irá
nyában tanusitott atyai gondoskodása foly
tán a földmivelésügyi magyar kir. ministe- 
riumból, úgy hogy a válogatót! tenyészapa- 
állatok ezen teljes számban való rendelke
zésre állása folytán állattenyésztésünk nem
zedékek idejére szóló uj irányt nyert s azon 
helyzetbe jutottunk, hogy képesek leszünk 
nz osztrák határral, közvetlen szomszédos 
vidékünkről a nálunk nagyobb számban járó 
ausztriai szarvasmarba- és sertéskereskedök 
keresleteit fedezni, kielégíteni, s ez által egy 
állandó és tetemes jövedelmet biztosiló ke
resetforráshoz jutottunk.

Állattenyésztésünk emelése érdekében 
indított munkánk első és legnagyobb nehéz
ségeit Nagyméltóságodnak a magyar föld 
szereidével párosult államférfim bölcseségé- 
ből eredt hathatós segélyével leküzdvén. 
alulírottak, mint a Csáktornyái járási mező
gazdasági bizottság tagjai és 71 községének 
elöljárói a Csáktornyái járás közönsége ne
vében mélyen érzett és vidékünkön örökre 
fenmaradó háladatossággal köszönjük meg 
Nngyméltóságodnak járásunknak juttatott se
gítségét és arra kérjük Nagyméltóságodat, 
hogy jövő gazdasági fejlődésünk érdekében 
bennünket magas pártfogásában továbbra is 
részesíteni kegyeskedjék.

Csáktornyán, 1900. augusztus
Nagyméltóságod iránt érzett hódolatunk 

kijelentésével maradtunk
alázatos szolgái:

(Következnek az aláírások.)

Egyházi ének. 
in.

Az egyházi karének időméretéről értekezvén, 
áttérünk azon felséges eszközre, melyet a teremtő 
az ember torkába helyezett, mely minden hang
szert csengés és művelődési képesség tekintetében 
messze fölülmúl, mely, ha szépen művelt, elragadó 
hatást gyakorol; melyet ugyan nem minden em
ber nyer egyenlő mértékben, de melyet szorgalmas 
ápolás s gyakorlás mellett mindenki annyira mű
velhet, hogy vele Istent méltóan tisztelheti. Ezen 
felséges eszköz: a z  e m b e r i  h a n g. Egyedül 
csak az ember képes Istent az énekkel méltókép 
dicsőíteni ! Egyedül csak az ember tud a szó ne
mes értelmében énekelni ! Mert nemcsak a hang 
csengésével s hajlékonyságával ragadja meg a hall
gatók lelkét, hanem a szöveg értelmes kiejtésével 
elvezet azon magas tulvilági országokba, melyeket 
minden művészetek közölt az ének eszményit leg
szebben. — Az egyázi karének egész megragadó 
nagyszerűségében a legvadabb s fásult sziveket is 
meghódítaná, ha gondjuk volna azoknak a legszebb 
kincs, a hang kiművelésére, kiknek főtisztük az 
Istent ének és dalban dicsőíteni! — A h a n g  
e l h a n y a g o l á s a  vonja maga után az egy

házi ének h a n y a t l á s á t ,  és ez sok tekintet
ben a h i t é l e t  m e g l a z u l á s á t  (304. o.) 
Az egyházi karének méltó előadását tartva sze
münk előtt, csupán rövid pontokban fogjuk ismer
tetni azon szabályokat, melyeket minden papnak, 
mint az egyház szertartásai kezelőjének tudni kell, 
ha azt akarja, hogy szertartásos működésén a hi
vő nép épüljön.

Az énekléshez tartozik: a) a b i z t o s  é s  
t i s z t a  h a n g v é t e l  (inlonatio), mely alatt 
azt értjük, hogy az illető a hanglépcsők 4s hang
közök gyakorlása által oly ügyességre tegyen szert, 
hogy a megkezdendő egyházi dallam első zengéjét 
mintegy megközelítőleg eltalálja; b) a s z ö v e g -  
n e k. de k ü l ö n ö s e n  a s z ó t a g o k n a k 
b i z t o s  és é r t e l m e s  k i e j t é s e ;  a mi 
helyes gömbölyíted szájtartás és rendes nyugodt 
lélegzetvétel állal éretik el; e) a c z i k o r n y á k -  
n a k ó s c z i f r á z a t o k n a k  e l k e r ü l é s e ,  
mi különösen hazánkban oly annyira volna kívá
natos, hol a sok sallang s sujtás elfojtja magát 
az éneket; d) az e g y e s  z ö n g é k n e k  f o l y é 
k o n y  e g y b e k a p c s o l á s a .  Ezen fölötte 
szép, de kitartást s szorgalmat igénylő énekmód 
csakhamar elfajul, ha teljesen ízlés nélkül az egyik 
zönget a másikra mintegy áthúzzuk, a mi túlsá
gos. érzelgő, hangfitogtató énekmód következmé
nye; e) a s z e r t a r t á s o s  é n e k n e k  le lk i
i s m e  r e i e s és b e h a t ó  t a n u 1 m á n y o- 
z á s a és g y a k o r I á s a, mely minden nagyobb 
ünnep vagy ritkább szertartás megtartása előtt 
igen ajánlatos.

E z e n  s z a b á l y o k  i s m e r e t e  é s  
g y a k o r l á s a  u g y a p a p, m i n t  a k á r 
é n  e k e s e k r e e g y a r á n t  k ö t e l e z ő .  
Ezenkívül szükséges, hogy az énekes á h i t a t és 
i s t e n i  f é l e l e m t ő l  áthatva a szertartáso
kig és énekeket k e d v v e l  és l e l k e s e d é s s e l  
végezze. (305. o.)

Ezen általános szabályok után tekintsük ma
gát a hanganyagot s lássuk, miként lehet azt —  
bármily gyarló legyen is — gondos ápolás mellett 
akként művelni, hogy az egyházban nem a hívók 
botránkozására, hanem épülésére szolgáljon.« (És 
zárjel közt helyén lesz megemlíteni itten, hogy a 
következő pnntokra igen ajánlatos volna uz ének
tanításnál — iskolában és azon kivül — ügyelni, 
és a tanítványokat azokra figyelmeztetni és szok
tatni.)

»I. A hang ereje s terjedelme a rendes és 
mély lélegzetvétel által gyarapodik. A mellkas és 
has vagy gyomor minden nyomasztó tehertől ment 
legyen. A nyak lehetőleg szabad legyen.

2. Érczes tömött hang nem mindenkinek 
adatott; ez senkit se szomoritson. A vékony és 
kevésbé kellemes csengésű hang a mély lélegzet- 
vétel által erősbödik, s a hangszinezet elveszvén 
érdességét, sokkal sirnultabban jő elő.

3. A magas hangok kierőszakolása a legkel
lemetlenebb hangszinezelet, az u. n. torokhangot 
eredményezi; a mély hangokban való túlságos 
kedvtöltés a gége kitágulását s kellemetlen recze- 
gést támaszt. Mindkét túlzástól óvakodni kell. —  
A természetes inellhang a leghatásosabb, s annak 
csengése gyönyörrel tölti el keblünket, — A hang 
gömböl yded s kerek csengése s száj tartást illető
leg, a szájkinyitástól függ. A látott szájból jövő 
hang megfosztja a hangot zománczától; a száj 
annyira legyen nyitva, hogy hüvelyk ujjúnkat a 
fogak közé lehessük. Lelkiismeretes tanulmányo
zás által lassanként megszűnnének ama gyakran 
nem oknélküli panaszok, melyek az egyházi kar
ének szellemtelensége, vagy unalmassága ellen fel- 
hozatnak.« (300— 307. old.)



Hogy még teljesebb legyen az egyházi ének
ről adott e kiskeretü kép, álljon itt annak ma
gasztosságát, fenségét a fentebbieknél is hatáso
sabban hirdetve a fentidézett miiből (401. o.) meg 
a következő: »A műtörténelem büszkén jegyezte 
fel Mozartnak a lángeszű Leneköltőnek a praefatió 
felett ejtett szavait: »Minden dicsőséget odaadnék, 
ha csak egyetlen egy praefatiónak szerzője lehet
nék.« — A praefatio dallamának inagasztalása fö
lött egész irodalom támadt, s hivő s hitetlen 
egyaránt meghajol a zenészeti műremek ezen bája 
előtt. — Dr. Mettenleiter Domonkos a hírneves 
zenész és zenetudós az egyház ősi zenéje fölött 
irt áphorismáiban — (tantételeiben) —  az elő- 
szózat (praefatió) és a »Miatyánk« dallamairól 
ekként nyilatkozik: »A praefatió és pater noster 
dallamai a legfelségesebbek, melyek valaha han
gokba foglaltattak és foglaltatni fognak.« — A hí
vek feleletei orgonakiséret mellett énekeltetnek: 
mig az e g é s z  p r a e f a t i ó  a l a t t  az o r 
g o n a  m i n d e n k o r  és m i n d e n ü t t  e l 
n é m u l .  — Miért — kérdezzük — némul el az 
orgona ? Az idézetből magából folyik a felelet rá. 
Mivel amazok dallamánál nincsen fenségesebb 
hang. Ily fenkelt, magasztos ének és zene tehát 
figyelmet érdemel, és méltókép kezelendő !

Egy pár szót még csak!
A jelesek e nyilatkozatai és magasztalásai 

az egyházi zenéről, melyeket, mint mondám, csu
pán csak azért szedegettem össze és foglaltam 
csokorba, hogy intelmül és buzdításul szolgálja
nak, vajha ne maradnának megszivlelés nélkül! 
Mely csokrot azért befejezésül átkötöm még a 
meghatott lélek s s z í v  megragadó érzelmeinek 
gyöngyeiből font aranyszalag gyanánt egy nagy 
egyházatyának gyönyörű szép megindító fohászá
val: »Mint sírtam a te dicsénekeid s dallamaid 
fölött oh Isten! midőn kedvesen éneklő néped 
hangja bensőmet inegrázkodtatá: E hangok fü
leimbe hatoltak és a te igazságod szivembe lön 
csepegtetve. Ekkor felgyulad bennem az áhitat 
érzelme, könyek peregnek végig arczomon és én 
oly boldognak érzem magamat.« (Szt. Ágoston 
Vallomások. 9. 2.)

(Vége.)

Schadl István.

K Ü L Ö N F É L É K .

— Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XVII.
évfolyam utolsó 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 
fennakadás történjék. Tisztelettel

a  kiadóhivatal.
— Esküvő. Gerő Izsó keszthelyi gyógy

szerész a mai napon d. u. I órakor eskü
szik örök hűséget a helybeli izr. templom
ban ifj. Neumann Miksa helybeli lakos ked
ves leányának, Olga kisasszonynak.

— Felhívás a Muraközi Tanítókor tag
jaihoz. Igen tisztelt Tagtársak 1 A lefolyt 
1899/900-ik egyesületi évre szóló és esetleg 
korábbi tagsági dij-hátralékok szives kiegyen
lítését tisztelettel kérem. Ne várjának igen 
t. Tagtársak külön-külön felszólítást, mert 
eltekintve a sokféle levélírás terhétől, az 
egylet jövedelmének nagy része, melyet pe
dig sokkal hasznosabb egyleti czélra lehetne 
fordítani, postaportóra pocsékolódik el. — 
Csáktornyán, 1900. okt. 17-én. M e n c s e y 
Károly elnök.

— Nyilvános köszönet. A Muraközi Ta- 
nitókömek a F. J. Tanítók Házánál leteendő 
alapítványát, hogy az ezzel kapcsolatos in
ternátusbán a tagoknak a főiskolákon ta
nuló fiai részére egy alapítványi helyet biz
tosítson, főtisztelendő Varga Vitusz ur fi, 
tekintetes Kollarics Imre ur 10 koronával 
volt kegyes gyarapítani. Fogadják a nemes

szivü adakozók a kör nevében hálás köszö- 
netemet. — Csáktornyán, 1900. okt. 17-én. 
M e n c s e y  Károly elnök.

— Hirdetmény. A helybeli községi elöl
járóság közhírré teszi, hogy a sertészárlat 
feloldatván, folyó hó 24-ikére a sertésvásár 
meglartása engedélyeztetett. Egyúttal figyel
meztetnek a sertéstulajdonosok, hogy állat
jaikat vásárra való hajtás előtt járlati levél
lel büntetés terhe alatt ellássák.

— Országos vásár. Csáktornyán f.hó 13-án 
megtartott országos vásár igen élénk volt. Kü
lönösen pedig az állatvásár; felhajtatott kö
rülbelül 5000 darab állat; a 4 — 5 hónapos 
csikók és 1 éves bikák iránt a kereslet igen 
nagy volt. Eladatott 944 darab.

— Nyilvános köszönet. Le Gay Albert 
helyben állomásozó százados ur a lakásá
ban elszállásolva volt katonatiszt után ese
dékes 5 k. 72 f. lakáspénzt a község sze
gényalapja javára átengedte, melyért a köz
ség elöljárósága nevezett adakozónak ezen
nel nyilvánosan köszönetét nyilvánítja. — 
Csáktornyán, 1900. október 15-én. — Az 
elöljáróság.

— Tüzek. Sztojko Márton lappányi la
kos szalma és zsuppkazla m. hó 2fi-án a 
délelőtti órákban ismeretlen okból kigyulladt 
és leégett. A kár meghaladja a 20 koronái. 
Biztosítva nem volt. — Bratkovics István 
dráva-magyaródi földmives lakóháza, vala
mint a hozzátartozó melléképületek f. hó 
1-én d. u. 2 órakor leégtek. A kár 824 ko
rona. A tűz kitörésének oka ismeretlen. Sem 
a lakóház, sem a melléképületek biztosítva 
nem voltak. — Neumann Albert helybeli 
rőföskereskedő raktárában f. hó 9-én dél
után 2 1/* órakor tűz támadt és 1500 kor. 
értékű készlet égett el. A tűz véletlenségböl 
keletkezett. Az elégelt áruk biztosítva voltak.

— Iskolakerülők. Novák István baltyáni 
lakos Ignácz nevű fiát f. hó 16-án azzal 
küldte el hazulról, hogy menjen az isko
lába; e helyett azonban a Náczi gyerek a 
szüleivel együtt lakó Bubek János battyani 
lakos Mária nevű leányával valahol a vasút 
mellett tüzet rakott, s itt töltötték délutáni 
idejüket. Amint a tűz mellett álltak, a ne
vezett leány ruhája meggyulladt s ennek 
következtében oly súlyos égési sebeket ka
pott, hogy f. hó 17-én meghalt. A fiúnak 
azóta nyoma veszett, mert a leány apja a 
szerencsétlenség okozásáért a fiút megölés
sel fenyegette.

— Az elvezett csolnak. Modlicz István 
mura-siklósi lakos f. hó 10-én azon panasz- 
feljelenlést tette a mura-szerdahelyi csendőr
őrsnél, hogy Mura-Szent-Kereszt határában 
bérben birt, s a Mura vizén a parihoz ki
kötve volt halászcsónakját 12 korona érték
ben ismeretlen tettesek ellopták. Annak ide
jén — történt pedig ez szept. hó közepén, 
— jelentve nem volt. A feljelentés folytán 
a mura-szerdahelyi járőrség a nyomozást 
rögtön megejtette, s ekkor kitudódott, hogy 
a szerencsétlen csolnakot a viz vitte el Mi- 
kófa határább. Itt két révész, Jambrasics 
Vida és Bozsics Pál ferenczfalvi lakosok a 
csolnakot kifogták és minden feljelentés nél
kül egy hónapon keresztül használták. Ké
sőbb ezektől is búcsút vett a csolnak, el
vitte őt a viz tovább. Bottornyán azonban 
Markovics Mihály molnár nem engedte to
vább eviczkélni a csolnakot, hanem kifogta 
s 14 napig magánál tartotta, Hogy, hogynem, 
meghallotta ezt Bozsics Pál ferenczfalvi ré
vész, nekiindult Bottornyának s jelentkezett 
a molnárnál, Markovics uramnál, hogy a 
talált csolnak az ö tulajdona; egyúttal —

tekintettel arra, hogy a csolnakot ő most 
már vissza nem szállítja, — azt az ajánla
tot tette a molnárnak, hogy: mivel ő a csol
nakot Bottornyán kifogta, keressen rá vevőt, 
s adja el 4 koronáért, a mely összegen 
azután felezni fognak. Markovics meghajlott 
az ajánlat előtt, s sietett vevőt keresni a 
csolnakra, nehogy azt a viz újból tovább 
vigye. Szerencsére Poszávecz István bottor
nyai lakos meg is vette a csolnakot 4 koro
náért, a mely összegből aztán Bozsics is 
kapott 2 koronát. Az egész hamisságot a 
csendőrség most kiderítette, Bozsics kemé
nyen tagadott mindent A kiderítés után a 
csoinak Bottornya község elöljáróságának 
adatott át, a nevezettek pedig a kir. járás
bíróságnál fel lettek jelentve.

— Zrínyi Miklós a költő levele. Kapos
várott a somogymegyei levéltárban, melyei 
a f. évben rendeztek, Zrínyi Miklósnak, a 
költőnek, megyénk szülöttjének és Muraköz 
egykori urának egy érdekes és eddig isme
retlen levelét találták meg. Az »Obsidió Szi- 
getiana« írója e levelet 1660-ik év október 
hó 25-ik napján irta a Somogyvármegyei 
gyűléshez, s a levélben kimenti magát el
maradásáért, minthogy a királyhoz kelleti 
utaznia. A levél szóról-szóra a következő:

A mostani Generális Gyűlésnek pro 
Trigesima praesentis prefigált Terminus 
Napjára mindenképen disponáltam és el
rendelem volt Kegyelmetek közé való me
netelemet, de mivel eő Felsége Kegyelmes 
dispositióját értettem, hogy pro Die Uertia 
alluturi Mentis Novembris az Tanács Urak
nak Bécsben föl kölletik menni, az hová 
személlyemben is okvetlenül el kellett 
mennem, compascálnom,egyébiránt semmi- 
utlal el nem mulattam volna ezen előttem 
levő gyűlést. Minthogy pedighlen legkivált- 
képpen a Nemes vármegye Tisztviselői 
állapotjok felől lészen, úgy tetszik, hogy 
alkalmatosbukat nem találhatunk és nem 
is tudok az mostaniaknál jobbakat. Azért 
hellyén hagyván Coníirmáljuk. A Bírák 
Uraimék közül némelyek hellett pedig, — 
az kik kötelességek szerint nem akarván 
megfelelni, alkalmas dolgokat mulatják el 
— azok hellett, az kiket kegyelmetek gon
dol érdemeseknek lenni az Candidátorok 
közül válaszszon és tegyen kegyelmetek.

Ezek után az . . . mi romlott és 
csaknem tellességgel elpusztult Hazánk
nak és nemzetünknek javára nézve min
den hasznos és szükséges dolgukról Con- 
sulálkodván, minden jót végezzen kegyel- 
melek. Szüből kívánom, tartsa Isten ke
gyelmetek kedves jó egésségben.

Comes Nicolaus Zrini.
— Anarchista Muraközben. Burgnó La

jos galicziai illetőségű munkást a mura-szer
dahelyi csendőrőrs Szelenczén a petróleum 
telepen f. hó 17-én letartóztatta, mivel ma
gát anarchistának adta ki és többféle len
gyel szoczialistalapok találtattak nála. Burg
nó anarchista átadatott a nagy-kanizsai kir. 
ügyészségnek.

— Kézrekerült tolvaj. Schmiedlechner 
Ferencz perlaki és Margyetkő István drás- 
koveczi lakosok hazafelé mentek Szt.-llonai 
vásárról, hol Margyetkő István lovát eladván, 
Ifin frtot tett zsebre. Útközben betértek a 
Szent-Kereszti korcsmába pihenőt tartani, de 
Schmiedlehner ajánlatára csakhamar tovább 
mentek, ki egyre azzal biztatta menésre a 
most már teljesen részeg Margyetkót, hogy 
ne féljen, majd vigyáz ő —  t. i. Sehmied- 
lechner — a pénzére. Schmiedlechner Fe- 

I rencz úgy intézte a dolgot, hogy Magyetkó-



nak a pénzes zsebe mellé került. Perlakra 
érve' Kozarics házába tértek be. Miután 
Schmiedlehner a lónak árából 100 forintot 
valahogy elcsempészett, odább állott. Útját 
Csáktornyának vette, hol a százast felvált
va, ezüst órát és lánczot vett Herlinger Mór 
órásnál 25 frt értékben. Hanem innen már 
nem sikerült tovább illania, mert a csen
dőrség neszét vette a dolognak, mire aztán 
Schmiedlechner Ferencz uramat megcsípte, 
s átadta a perlaki kir. járásbíróságnak. — 
A százasnak azonban már a nyakára hágott, 
mert elfogatásakor egészben csak 10 forin
tot találtak nála.

— Lopások. Zsemlics György beliczai 
illetőségű csavargó f. hó 7-én reggel Pamics 
Ferencz felsö-mihályfalvai lakos kárára zá- 
ratlan istállójából egy 10 korona értékű 
zsebórát lopott el. A tolvajt a helybeli csen- 
dőrség I. hó 11-én Csáktornyán elfogta, s a 
kir. járásbíróságnak átadta. — Murcsics Fe
rencz kisédezsdi lakos pajtájából f hó 9-én 
1 boronát, 1 m. hosszú lánczot és 1 jármot 
loptak el. A stridói csendőrségnek sikerült 
a tettest Zsibek György verbáviczai hegyi 
lakos személyében kideríteni s a helybeli 
kir. járásbíróságnak feljelenteni.

— Betörés. Márczius István zrinyi-kül- 
városi lakos f. hó 14-én éjjel midőn haza ment, 
észre vette, hogy zárt lakásán a szoba ab- 
kát valaki betörte. Midőn a szobába lépett, 
a sötétben észrevette, hogy valaki ruhane
műit szedi össze; a tettes — a nem vári 
meglepetésre, — hirtelen kiszökött a szo
bából. A helybeli csendőrségnek sikerült 
azonban a tolvajt Glavnik Imre Csáktornyái 
ács személyében kideríteni, s a feljelentést 
ellene megtenni.

— Letartóztatott tolvajok. Szabó Ká
roly eszéki és Brill Borbála stájerországi il
letőségű csavargókat a helybeli csendőrség 
lefogta, mivel Szabó Imre dráva-magyaródi 
lakos kárára betörés utján 180 korona ér
tékű ruhaneműt és ezenkívül Turk Pál szász
kői lakos Kárára szintén különféle ruhane
műt loptak el. — Varsics Irén helybeli ille
tőségű csavargónő, ki Gázdek János dráva- 
vásárhelyi lakos kárára különféle ruhaneműt 
lopott el, szintén letarlóztatott. Nevezetteket 
a csendőrség a helybeli kir. járásbíróságnak 
adta át.

— Budapest világváros. Ezt mondjuk 
mi idehaza, de ez a véleménye a világlátolt 
idegennek is. Ne menjük messze, csak néz
zük a nagy körút forgalmát, mely kaleido- 
skopszerü képével a legélénkebb benyomást 
gyakorolja a szemlélőre. Az élelmes keres
kedő, szállodás, bankár mindmegannyian az 
újabb technika vívmányaival iparkodnak a 
közfigyelmet üzlethelyiségükre téríteni és 
meglátszik az igyekezetükön, hogy a hatás 
elérésére nem riadnak vissza anyagi áldo
zatoktól sem. Ez a kis elmeíuttalás pedig 
abból az alkalomból jut eszünkbe, hogy az 
Erzsébel-körut 54. számú ház előtt állan
dóan sok a szemlélő közönség, amit egy 
hölgy okoz, ki a kirakatban sorra mutogalja 
mikor lesz az osztálysorsjáték húzása stb 
Igazán érdemes megnézni ezt az elmésen 
összeállított automatát, melyet viilamáram 
tart működésben s a toileltejeit is a legelő
kelőbb műteremből kapja, sőt a frisurája is 
a legmodernebb. Hazánkban ez az első ily- 
lajta mozgó alak a Török A. és Társa Er- 
zsébet-körut 54. sz.*alatti fiókbankjában van 
felállítva és igazán látványosságszámba megy. 
Ez a szolid czég mindent elkövet, hogy a 
fővárosban levő és ide utazó vevőkörét mi
nél inkább tágítsa és a nagy közönségtől 
már kiérdemelt bizalmat fokozza.

Közgazdaság.

A szölőoltványok sárgulása.
Az ujabbkori szőlőtelepitők s különösen 

az amerikai oltványszőlők ültetői nem rit
kán jutottak már azon tapasztalatra, hogy 
ültetvényük egyes helyein az oltványok ki
sárgulnak s lassanként elpusztulnak. IÍ kel
lemetlen s érzékeny veszteséggel járó jelen
ség okát keresve-kutatva, azt eleinte az ol
tás helytelen keresztülvitelében vélték felta
lálni, de később rájöttek, hogy a tulajdon- 
képeni ok egyrészt a föld túlságos mész- 
mennyiségében, másrészt a talaj tápanyag 
szegénységében rejlik. Ismerve az okot, meg
találták a baj orvoslásának módját is a vas- 
gáliczban, melynek alkalmazása után a chlo- 
rosisban — sárgaságban —  szenvedő tökék 
újból kizöldültek s a legszebb termést szol
gáltatták. E vasgálicz többféle módozat mel
lett használható; és pedig egyik módja a tő
kének bekenése, másik módja a gyökerek 
behintése illetve permetezése, harmadik mód
ja  pedig a szőlő lombjainak permetezése 
kénsavas vasoldattal.

Az első mód alkalmazása abban áll, 
hogy az október hó folyamán megmetszett 
tőkék metszlapjai s vesszőcsonkja lesznek a 
vasgálicz vizes oldalával bekenendők. A be
kent részek megfeketednek, de tavaszszal 
kizöldülnek.

A gyökerekre irányuló védelem kétféle
kép vihető keresztül, úgymint: a vasgálicz- 
nak száraz alkalmazásával és nedves alkal
mazásával. A száraz alkalmazás abban nyil
vánul, hogy a szőlőterületekre kai. holdan
ként 7— 8 q. vasgáliczot szórnak el s azt 
befödik. Ha a föld 2 5 — 30% -nál nagyobb 
mennyiségű szénsavas meszel nem tartal
maz, akkor az eredmény kedvező, ellenben 
ennél több szénsavas meszel tartalmazó ta
lajoknál az kétséges. Egyébként a hatás attól 
is függ, hogy miként fordul elő a mész a 
talajban. Finom egyenletes szétosztás mellett 
csekélyebb mésztartalom is bizonytalanná 
teszi a hatást, inig szemcsés, vagy nagyobb 
darabokbani jelentés mellett még nagyobb 
quantum mész sem gátolja a vasgálicz ha
tását. Arra azonban ügyelni kell, hogy a 
holdanként adandó mennyiség a 7 — 8 méter
mázsát meg ne haladja, mert különben a 
gyökereket megégeti. A vasgálicznak nedves 
állapotban alkalmazása a gálicz feloldását 
teszi szükségessé oly mérvben, hogy az oldat 
1 0 % - o s  legyen. Az oldatból egy-egy tőkére 
4 — (> kilogramm számítandó, a mely menyi- 
ség részletekben adandó úgy, hogy már- 
cziustól kezdve júliusig bezárólag minden 
hónapban egyenlő quantum adassék minden 
egyes tőkének.

A levelek permetezése szintén hig ol
dattal viendő keresztül megfelelő részletekben.

A vasgálicznak ilyetén alkalmazási mód
jával s megfelelő műtrágyák segélyével le
hetővé van téve szőlőoltványainkat a chlosis 
betegségétől megmenteni.

C S A R N O K .

Nagy emberek utolsó mondatai.
Nem lesz érdektelen, ha egyes nagy 

férfiak utolsó szavait idézzük, mert rende
sen a nagy jellem visszatükrözi magát még 
a halottas ágyon is.

— Világosságot, több világosságot, mon- 
dá a haldokló Goethe.

— Elég — mondá Locke a nagy tu
dós. midőn elköltözött e földről.

— Mindig jobban, mindig csendesebben
— hangzék Schiller ajkairól.

— Hadoszlopok —  lehelé Napoleon, 
midőn Szt.-lbna szigetén lelkét kiadá.

— Gyermekeim — mondá Viktor Ema
nuel.

— All rigth! — mondá Washington.
— Királyságomat egy pár pillanatért! 

Erzsébet, az angol trón regense mondá 
ezeket.

— Egy csöpp vér se tapadt kezemre
— dicsekedék V. Frigyes.

— Bejive vagyok — mondá Cromvell.
— Az alváshoz való pillanat elérkezett

— mondá Byron.
— A barát! A barát! A barát! kiáltá 

III. Henrik.
— A halál már nincs messze —  só

haj tá IV. György.
— Engedjétek meg, hogy utoljára még 

zenét halljak! mondá Mozart.
— Legyünk komolyak, mondá Horácz.
—  Ismét látandjuk egymást! mondá 

Lamennais.
— Üterem nem ver már többé! mondá

Bescuret.
— A zene hangjainál akarok meghalni

— mondá Mirabeau.
— Szorítsatok kezet, mert meghalok —  

mondá Alfieri.
— Istent, atyámat és a szabadságot 

szerettem. Madame de Stael szavai.
— Isten veletek, barátaim, veled együtt 

vége mindennek ! mondá Gambetta.
— Más szivet adjatok — mondá Tóth 

József, a nemzeti színház tagja.

Húsz évi szenvedés és küz
delem.

Küzdeni a sors és a csapások ellen nehéz, de küzdeni 
a testi táplálóimnál húsz éven át, a legborzasztóbb kin és 
a létező legnagyobb és leginkább gyüngitő szenvedés. Vég
telen sokan szenvednek igy és igazán csodálatos, hogy még 
akad ily körülmények között olyan energia, a milyenről itt 
megemlékezünk. NVonder Mari asszony Hécsből (Kimberger- 
strasse 48.; csodálatos példát nyújt a szenvedés ellen kifej
tett ellentállásról. Levele a legmegkapúbb bizonyítéka a bá
torságnak és eltökéltségnek.

Boldog vagyok, írja - hogy felhasználhatom ez 
alkalmat, hogy a Pink-pilulák jóságáról s a rém gyakorolt 
bámulatos hatásáról nyilatkozhatom. Huszonegy év óta bor
zasztó* főfájásban és idegbajban szenvedtem, melytől nem 
tudtam szabadulni. Gyakran elállt a lélegzetem s oly heves 
szívdobogásom volt és oly gyenge lettem, hogy a felgyógyu
láshoz semmi reményem se volt, jóllehet sokféle módját 
megkísértettem. A véletlen egyik barátnőm által néhány do
boz l’ink-pilulához juttatott és bár már semmiben sem bíz
tam, használtam a pilulát. Az eredmény nemsokára bebizo
nyította jóságukat, mert lelkiismeretes használat után, ily 
hosszú szenvedés után teljes gyógyulást éreztem. Mindenki
nek ajánlom a pi in Iákat és önt felhatalmazom levelem köz
lésére.

A pink-pilula az i legek legjobb helyreállítója, a vér 
leghatalmasabb előállítója; meggyógyítja, mint számtalan 
példa bizonyítja a vérszegénységet, az idegességet, a reumát, 
a neuraszténiát és minden gyengeséget.

Kapható minden gvógyszertárbaan, valamint a ma
gyarországi főraktárban TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, 
Budapest, Kirily-utcza íz. doboza i frt 7 J krért, vagy 
6  doboz 9  írtért.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)



X V II. tečaj. Vu Čakovcu, 1900. 21-ga oktobra. Broj 42.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knjižara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJI MDBJE
na horvatskom i magjarskom jeziku iztazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi svaki tijeden  jed e n k ra t i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor

Na pol leta . . .  4 kor.

Na četvert leta . . 2 kor

Pojedini broj* koštaju 20 fi||

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke

Zahvalni-list.
Poljodelski zbor čakovečkog kotara, 

kak takaj pod ov kotar spadajučih občinah 
poglavarstvo je  ministru poljodelskih poslah: 
pospodinu dr. Darányi Ignáczu sledeči zah
valni list poslal:

Preuzvišeni Gosp. Minister! Milostivni 
Naš Gospodin! Poleg 1894. XII. z. čl. 25.§-a 
od polske straže govorjenog zakona su se 
občine dužne obskraiti za dosta mužkog spola 
živinah; koja naredba je  osobito bila potreb
na vu svrhi gorizdižanja povanja marve vu 
čakovečkim kotaru, gde je  stanovničtvo oso
bito sa iz zagorije dopelanim tak zvane riš
ka fajte hudom marhom i dobru marhu 
pokvarilo, — a broj svinjah pak je po 1893. 
Ijetni koleri jako doli opal i vu nekoji ob
čini čista izpustil — vu povanju ovih dvčh 
hasnovitih živinah goristupljeno priprečenje 
je takaj presehnenje dvčjuh znamenitih pe- 
neznih zviranjkov za sobom vleklo, i več 
su ovoga kotara gazdi na tém bili, da se 
nisu znali čega hapiti.

Kotarsko polja- gospodarstveno pove- 
renstvo, kak se je utemeljilo, je  taki si to 
zelo za prvi cilj da sa pomočjom ovog polj
ske straže zakona poleg zgornje naredbe 
oštro spunenja, tojest vu občinah sa pris- 
krbljenjem dosta mužkog spola marve, i ži-

Šparkasse« »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

vinah, več skoro na doli opadnjeno povanje 
ovih opet zbudi i sa tem malim gospoda- 
rom vu gospodarstvu pravi put pokazati, 
kak takaj sa po njimi zavrženim povanjem 
marve i svinjah gazde k jednomu izvrstno- 
mu zviranjku penezah pomoči.

Ali zbog siromaštva stanovničtva, kak 
takaj i občinah, i vu 2b§.-u zakona odlu- 
čeni 4, tojest 2 Ijetni terminuši su minuli, 
mužkog spola živine ipak vu malo mes- 
tah i vu malim broju su bile moguče pris
krbljene, i trsenje naše, koje smo na obče- 
niti hasén obrnuli, je  pripreku trpelo.

Med ovimi žalostnimi slučaji nas je 
postigla Njihove Preuzvišenosti ona dobrot- 
vorna naredba, da su siromaške občine po
trebne mužkog spola živine vu menjšoj ceni 
i na rate izplačanjetn puščene dobili; —  
vu 1899. i 1900. Ijeto je 71 občinah naše
ga kotara po putu szombathelyskog m. kr. 
živinskog okružnog nadzorničtva i po skrbi 
Njihove preuzvišenosti za magjarske gazde, 
iz magjarskog kr. poljodelavskih poslov mi- 
nisteriuma 85 komadov nekaj čiste krvi ne
kaj na pol simentalske fajte bikov i 31 kom. 
yorkshireski maroscov dobilo sa 2 5 — 40 
procentov puščanjem i na tri Ijela jedno za 
drugim vu pol letnimi ratami na izplačanje, 
tak, da vezda zbog ovih vu dosta broju 
mužkog spola živinah je  povanje marve i

svinjah na vnogo íjét znameniti novi cilj 
dobilo i vu tak vi položaj smo došli, da bu- 
demo mogli zahtevanja austrijskih trgoveov, 
koji vu vekšim broju hodiju sem kupuvat 
zadovoljiti i poleg toga smo došli k jedno- 
nomu stalnomu zviranjku penezah.

Dela, koje smo vu svrhi povanja živi
nah započeli prve i najvekše težkoče sa 
pomočjom Njihove Preuzvišenosti, koja iz 
ljuba vi domovine zvira i pari se sa velikom 
mudrostjom orsačkih poslov muža, dakle 
sa ovom pomočjom obladajuč, doli podpi
sani, kakii čakovečkog kotara poljogospo- 
darstvenog poverenslva člani i 71 občinah 
poglavari vu ime čakovečkog kotara ob
činstva duboko čutjenom i vu naši okolici 
za navek slalnom hvalom zahvalimo Njiho- 
voj Preuzvišenosti našem kotaru datu po
moč, —  i na to prosimo Njihovu Preuzvi- 
šenost da nas i vu budučem vu svrhi gos- 
podarstvenog napreduvanja vu svojoj viso- 
koj milosti, kakti delnike naj držiju. —

Vu Čakovcu, 1900 augustuša meseca.

Prama Njihovoj Preuzvišenosti čutje
nom zahvalom ostanemo

ponižni slugi:

(Slediju podpisi.)

Z A B A V A

Tašta gospa.
»To je ipak vragu dužno« — rekel bi 

pokojni Stagl — « kak je taštu ženu moči 
zaslepiti i na sve napelati.« —  Samo ako 
joj čoviek jedno malo udvara i njezine vr
line hvali a najradje imadu, kad im tko 
vanjštinu tiela u nebesa diže, jer tko taštoj 
gospoji pri sastanku dovikne: »Ah milostiva, 
Oni od dana do dana mladji postaju! — 
i puno friškeše izgledaju nego Njihova mla
dja sestra!« — Tko, velim taštoj gospoji ne
kaj sličnoga dovikne, on si je pri njoj gnjez- 
do splel, iz kojega ga več nitko van neiz- 
rine, pak makar potlam i izbilja kaj zagrieši. 
Em znam, kakovoga sam posla imal, dok 
sam se riešil, jer sam jednoč niekoj, okolo 
trideset pet godinah staroj gospoji rekel, — 
da ju na ulici nemogu razpoznati od njezi
ne osamnajt godišnje gospodične kčerke, 
tako joj je slična i tako izgleda mlada . . .

Da se takovo ulagivanje gospam neiz
merno dopada i da su u vrieme, kad im 
se ulagiva i njihova liepota i mladost nad 
oblake diže. za sve ostalo, kaj okolo njih 
biva, sliepe i gluhe, dokazuje u ovoj pripo- 
viesti tašta gospa, koja od varalice trgovca

kupuje jajca, koja su joj u meštriji po
trebna.

Zna se, da pekari, slastičari i ostali ta- 
kovi, puno jajec treba ju za svoju robu, — 
pak je jednoč nieki prevejani trgovac s jajci 
došel u takovu jednu poslovnicu u Čakovcu 
i pošto samoga gospona nije bilo doma to 
je on svoju robu domačoj sriednje dobe 
gospoji ponudil. On je imal jezika na pra
vom miestu, kak več trgovci u obče imati 
moraju, ako hoče svoju robu prodati. Ktomu 
je ona znala, da u meštrilnici njezinoga 
muža mkada nije previše jajec, a sa 
svimi mastmi namazani trgovac, — ako- 
prem je znal, — da je gospa, — 
ju je gospodičnjrn tituliral. Tko anda nebi 
od njega jajca kupil? I ona se pogodi za 
dva »šoka« t. j. sto i dvadeset jajec za tri 
forinta te naš trgovac i odmah pričme iz 
svojega sečkom napunjenoga koša liepo jajce 
van U2imati i u njezinu košaru na glas 
broj i ti.

»Jedan, dva, tri, četiri, pet« — ovde 
prestane te polag stoječu gospu košaru drže- 
ču zapita: »Milostiva gospa imadu več valj- 
da malu tamiliju?«

»Mala baš nije« —  odgovori ona — 
»jer imam trinajstem diece.«

»Ali kaj povedaju!« — veli on začu- 
djeno — »to čoviek nebi mislil. Anda več

trinajst!« —  broji ja jca dalje. »Četernaji, 
petnajt, šestnajst, sedamnajst, osamnajst, de
vetnajst« —  opet pretrgne i zapita: »A jeli 
su njim sva dieca živa?«

»Troje je  umrlo« — odgovori ona — 
»med njimi i najstarija kčerka Marica. Ona 
bi sad več bila dvadeset i osam godinah 
stara.«

»Ah oni se milostiva samo šale« — 
veli on — »tak mlada i cvatuča gospa, pak 
njihova kčerka bi več bila dvadeset i osam 
godinah stara. Hm, hm — dvadeset i osam« 
— broji dalje: »Dvadeset i devet, trideset, 
trideset i jedan, trideset i dva« —  i opet 
prelrgne. »Milostiva su najviše, ako su tri
deset stari!«

»Je, to bi dobri bilo« — veli ona za
dovoljno se smiešec — »ali žalibože imam 
več četrdeset i pet na plečih!«

»Četrdeset i pet!« —  opet on začudje- 
no — »tu čovieku pamet prestaje. Kad vze- 
mem razliku med njimi i starom — no, to 
je ipak čudno. Četrdeset i pet!« —  broji 
dalje — »Četrdeset šest, četrdeset sedam, 
četrdeset osam, četrdese'1 devet, petdeset« — 
opet prestane — »Oni mitostiva za svoje 
četrdeset i pet godinah izgledaju još posve 
mlada. Da bi njihova mati još živela, ona bi 
š njimi veliko veselje imala!«

»Ah, em ona još živi« — odgdvori



Kak je treba postupati s vinom? 
n.

Ako se je mušt več zevrel, taki ga je 
treba pod redovito pivnično postu panje vzeti. 
—  Za dva mesece je iz vina treba sčistiti 
sve kaj se je sposelo na dno lagva, né da 
vino griznog teka dobi i stem bude kiselo, 
skuminasto. Zbog toga se mora vino prece
diti i to pazljivo, né da se sposedjeni drož- 
dji med vino zmešaju; ovo delo je  med 
svakimi 6— 8 meseci treba opetuvati, sa 
tem bude farba vina svigdar lepša i čisteša.

Čistoča je glavna zapoved vinogradara. 
Zbog toga osobito mora skrb imati na lag- 
ve, da budu ovi navek čisti, tojest vu tak- 
vem položaja, da je  vu nje moči vino spra
viti. Žalostno je, ravno pri tem vidimo naj- 
vekšu nemarnost, i zbog toga je tuliko po- 
kvarjenoga vina vu naših pivnicah. Praz- 
noga lagva vu — čistoči držanje je  to, da 
mi lagva taki kak smo ga spraznili sa vo
dom zčistimo i sa žvepljom vu maloj meri 
einšlageramo. Zatem pak lagva bezluftno 
zateknemo, tak, da zvunašnji zrak vu lagev 
nemre iti. Ako bi lagev duže vremena pra
zen ostal žvepljenjč (einšlageranje) višeput 
moramo opetuvati. Ali čuvajmo se od veli- 
kog hasnuvanja žveplja; 5 grammov žveplja 
je  dosta za dvé véderni lagev, pri vekših 
lagvih je  više treba, ali né sa vnogem.

Pljesnivi, okiselini pak razsušeni lagev 
je  né priličen za drženje vina. Ako se je 
beteg još né ukorčnil vu lagvu, tak ovoga 
sa vručom solnatom vodom vnogoput mora
mo prati i tak popraviti, ali áko tak nebi 
bilo moguče, onda je bolše takvoga lagva, 
koj smrdi zežgati, kak pak za pokvarenje 
vina ostaviti. Ako je  vino vu stranjskim 
lagvu drugog teka dobilo, je to treba —  
taki vu drugi čisti lagev pretočiti, — ako se 
je  beteg još né ukorenil, tak se vino po 
tem popravi — ali ako se nebi taki popra
vilo, moramo za nekoji dan ga opet preto
čiti. Nije istina, da bi se pokvarjeno vino 
popravilo, ako ga sa čistim vinom zmeša
mo, —  još se vezda i dobro vino sa tém 
pokvari.

gospa — *te je  danas več šestdeset i šest 
godinah stara.«

»A kaj povedaju! — čudi se on — 
»To su liepa lieta! Šestdeset i šest« — broj; 
dalje: »Šestdeset i sedam, šestdeset i osam. 
šestdeset i devet, sedamdeset, sedamdeset i 
jedan, sedamdeset i dva« — i opet presta
ne — »Da bi mati njihove gospe matere 
još živela, ona bi sigurno š njimi, svojom 
vnukicom veliko veselje imala.

»Sirota moja babica« — veli gospa — 
»Ona je stoprv lani umrla, a bila je  več 
devetdeset i osam godinah stara, da je os
tala sirota živa, bili bi kletu njezinu stogo- 
dišnjicu svečano obslužavali — Več smo se 
pripavljali i ja  sam se tomu osobito vese
lila, ali smrt nam je račune pomiešala, pak 
neka bude kak je  Bog odredil!«

»A, to pak je za istinu riedsa starost!« 
—  veli on — »Devetdeset i osam!« — 
broji dalje — »Devetdeset devet, sto, sto 
jedan, sto dva« —  opet prestane, —- »Mi- 
iostiva budu mojom robom sigorno zado
voljna, ako dopuste, ja drugi tjeden opet 
dojdem. Prosim koja je njihova hižna nu
mera, da nezabludim kam drugam?«

»Sto i šestnajsta,« — odgovori ona.
»Budem si več zapametil, — dakle sto 

i šestnajst« — broji dalje: »Sto sedemnajst,

Da je vino, do luknje (pilke) treba na
točiti to svaki zna, pak ipak njih vnogo 
grčši proti tomu. Petrebno je to zato, da 
luft, — koj je vu onem prostoru, vu ko- 
jetn nega vina, tojest odzgor, — nemre pro- 
izročiti okiselenje vina; zvun toga se ober 
vina béla koža napravi, koja ako duže stoji 
onde, takaj okiselenje vina .proizroči. Zato 
vino treba sa — zdravim vinom —  do
točiti, i sa vu luknju pasavnim zatičom 
(pilkom) zateknuli, tak da luft ne bude 
mogel nutri vu lagev. Lagvi moraju na tvr- 
dim fundušu i tvrdo stati, né da bi lehko 
se gibali i tak bi se lehko posedjeni drož- 
dji navék kalili med vinom i čistenje ovoga 
odlagali. Lagve takaj i zvuna višekrat mo
ramo zbrisati, jer nečistoča po vremenu prek 
dreva vudri i vu vino dojde.

Sa velikim uticanjem je  još na kakvo- 
ču vina još i mesto gde vino držimo, tojest 
pivnica. Zvun potrebne toplote je treba, da 
bude ovu dobro moči luftati i nije dobro 
vu pivnici vina, meso, zelje, mléko, sira i t. d. 
držati, jer vino lehko ovih duhu na se vze- 
me. Takvu pivnicu, koju je ne moči dobro 
spreluftati treba višeput s žvepljom nakaditi.

Samo po obdržanju ovih zgora pisanih 
ročih, budemo mogli odgovorili onoj zadači, 
da podpomoremo posluvanje narave, pri 
onim aldovom božjim, sa kojim je naša do
movina lépő nadeljena. —

(Konoe.)
— F. —

KAJ JE  NOVOGA?

— Prosimo naše postu vane pred- 
platnike, naj nam vu zadnjim tertalju 
predplatne zaostatke čim predi pošleju 
i  predplate ponoviju.

Tatica .

K jednomu egerszecskomu slanovniko 
je ove dane išla jedna služkinja i jer je 
nikoga né bilo doma, je na klinu visečeg 
golira gospe doli žela, pak kak gdo je svoje

sto osamnasjt, sto d vadeset. Tak, tu je  još 
jedno jajce na radaš!«

Gospa je  prijaznomu trgovcu sva za
dovoljna izplatila tri forinta za dva šoka 
jajec te ih je odnesla u špajzu. Da pak bi 
išla jajca prebrojiti, dakako. da bi bila vidla. 
da joj je pun liepih riečih trgovac miesto 
sto i dvadeset samo trideset i pet jajec u 
košaru nabrojil. Ali za to pak je on n joj 
dosta toga napovedal, kak ie liepa i mlada.

Tri ladleki.
Bilo je  to negda, dok smo još mladi 

bili i frajlicam udvarili. Jedan izmed nas se 
je strastveno — kak se ono veli: do vuh 
za'jubil u nieku na pol aristokratičnu fraj- 
licu, pak akoprem je videl, da mu je njego
va izabrana na nieki način sklona, to se je  
on ipák, jer je na njoj bilo nekaj aristokrat- 
skoga, jedno malo poslance držal te se nije 
ufal onak gjegjerno napred stupiti, kak da 
ima sa sebi ravnom posla.

Odlučnim pokazom ruke — kak to on 
čini, čija odluka se več neda preinačili — 
pokaže liepa Jelica na jedan japanski or- 
mar sa trimi priškrnki iliti ladleki, te spus- 
tivša se u mehki naslonjač reče:

»Jednoga od ovih trih priškrnkov ne
ka otvore, Valentin ali neka dobro biraju,

délo najlčpšc svršil je otišla. Med vratami 
se je sréla sa gospom, čiji golir je  bil, ali 
jer je gospa né znala zakaj je  služkinja 
bila nutri su se jedna drugoj poklonile i 
otišle svaka vu svoj kraj. Samo za pol vure 
je zpazila gospa, zakaj je  bila tu služkinja, 
ali onda je več kesno bilo. —

Zgoret o dati//išče .

Vu Petrovaczu se je vu četvrtek po 
poldan tamošnje na sredini varaša stoječe 
dadilišče zažgalo i čisla zgorelo. Decu, koja 
su vu dadališču (óvoda) bila su čez oblok 
oslobodili vun. Ognjogasci su na hitrom tam 
došli i tak ognja priprečili, da se ne na 
druge zudine primiI.

H rv  n nje s a j  e dnini tigrišom .

Veliki nemir je bil vu petek pred Bu- 
dapeštanskim živinskim cirkusu. Sobin Má
tyás je  išel vu kiletku, gde je  jeden tigris 
bil. On je  hotel kralkiti ovoga tigriša, pak 
zato je  išel nutri Opominjali su ga da još 
naj ne včini to, ali on je  zato ipak išel, 
kak je  nutri stupil je tigriš na njega sko
čil i vdrapil mu iz glave jeden falat kože. 
Smrtna borba se je na to napravila med 
čovekom i živinom. Obedva su ne zemlji 
ležali i onda su ipak oslobodili vun Sobina, 
gdo jc  više ranah dobil. Vu špital su ga 
odpeljali.

f Hitiassy K orn é l dr .

Ilidassy Kornél szombathelyski biškup 
je o. m. 12-ga vumrl. Dugo je  bil betežen, 
dok ga je nazadnje ipak oslobodila od bo
lesti smrt. Jeden zmed najvučenih i čovekO- 
Ijubnih biškupov je bil pokojni. Covekoljub- 
na duša mu je  pred velikim sudeom, ali 
spomen mu za navek ostane med nami. 
O. m. loga su ga pokopali sa velikom pa- 
radom. Vnogo i vnogo njih je  bilo na spre
vodu. Kakti zalavármegjinski poslaniki su 
na sprevodu bili Jankovich László grof ve
liki župan, Csertán Károly podžupan i dr. 
Ruzsicska Kálmán školski inšpektor.

jer u svakom stoji napisani odgovor na nji- 
hovu molbu, kojom me več kroz šest mie- 
secih časte. Ja sam se odlučila odgovoriti 
tako, da njim puki slučaj neka dade odgo
vora. Ako otvore priškrnka u kojem je  cé
dula sa »Je«, onda hoču njihova žena biti. 
— Ali neka se čuvaju sa drugim odgovo
rom ladleka otvoriti, jer u lom slučaju me 
nikad više nebudu videli, pošto sam odlu
čila odputovali u Itália k mojoj teci i više 
se nepovrnuti.

»Ah ja j si ga meni sirom aku!«— zdeh- 
ne si on. — »Sada imam ovde dva zlo
česta broja proti jednomu dobromu. Kak su 
mogli draga gospodična tako nesmiljena 
bili pak moju sreču u jedan a nesreču u 
dva priškrnka metnuti? Jeli nije sad viero- 
jatno, da prije mogu nesretnoga nego li 
sretnoga priškrnka odpreti? Draga duša, ka- 
kova njim je to okrutna misel došla?«

I on je sada dugo promišlaval ove tri 
priškrnke te je  zatezal odpiranjem. Njegova 
ruka je sad posegnula za jednim, sad za 
drugim i opet za tretjim, a nigde se nije 
odvažila za pozlačeni gumb potegnuti. Nje
govo srdce se je od straha stiskalo, jer jeli 
nebude baš nesretnoga priškrnka odprl, gde 
bude našel cedulicu sa »Ne,« koja če ga iz 
tretjega neba strmoglaviti.

Konačno se ipak odvaži zaprtimi oči



Tit n s m ed so Ida ti.

Vu Teschenu, kak to jednim peštans- 
kim rovinam pišeju je tifusbeteg vudril 
vun med soldati. Več njih 71 ima vručinu, 
med ovimi njih je 49, na kojih več čisto 
poznati ,belega.

Atentat p re ti jednom u p e r je  tu.

Iz Pečuha javiju da je proti Pataky 
Luczidus 80 Ijet staromu perjelu piarištah 
fratrov vu pondeljek po poldan jeden okolo 
30 Ijet star čovek atentat napravil. Vdrl je 
vu hižu perjela na papir je napisal nek 
1000 frti da i naj se ne ufa gibati. Perjel je 
revolvera hotel napre vzeti, na kaj je i 
rauber jednoga revolvera i jed noga noža 
cuknul iz žepa. Zalem pak je staroga sve
čenika doli hitil i gutiti ga počel vzel mu 
je dvé vure i bugjilariša. Perjel je sve pe- 
neze 500 frti prek dal rauberu, na kaj je 
je  ov onda mu mira pustil i odbežal. Vu 
kloštru su samo onda zeznali. kaj se je pri
petilo, kad je rauber več dalko bil. Žandar- 
sto i redarstvo jako išče raubera.

Tatbina.

Schmiedlechner Ferencz iz Preloga je 
od Margyetkó Istvana iz Draskovecz 100 
forti vkral. Najme kad su dimo išli iz Sv. 
Jelenskog sejma su pri Sv. Križu vu krčmu 
siupili i tam se zabavljali na jedno vréme. 
Margjetko se je več dobro pripil, pak zato 
ga je Schmiedlechner sobom vzel vu Prelog, 
da mu tobož gdo peneze nebi vkral po 
putu. Vu Prelogu sa vu hižu Kozaricsa išli 
tu je  vkral Schmiedlechner od Margyetkó-a 
100 frti. Najme Margyetko je na sejmu — 
prodal konja za 165 frti. pak su ovi penezi 
vu onim žepu bili, poleg kojega je Schmied
lechner sedel. Tu je lépő vun vkral stotin- 
ku pak se je s njom jednako vu Čakovec

sa jedan gumb potegnuti, ufajuč se u mi- 
lostivu providnost.

On potegne za gumb i priskrnjak je 
odprt. Drhčučom rukom u nutra ležeči cr- 
venkasti papir zgrabi te ga sapu zadržajuči 
odmata . . . .  i . . .  O veselje i bezprimer- 
na radost! Odgovor napisan na cedulici je 
glasil »Je.«

Za prvim veseljem, hitro ga otuzme 
žalost i on tu stoji nepomično a lice mu 
se je držalo, kak da je litru octa izpil.

»No« — zapita ga ona začudjeno te ga 
sada kakti gotova zaručnica sa »Ti« nago- 
govori —  »Kaj se sad tak kiselo držiš, kaj 
ti nije po volji, ti moj dragi nezahvalni?«

»Mene jedna velika briga tišče,« — 
odgovri on.

»U mojoj bližini?« — veli ona — »A 
koja je  to briga prosim, ako smem pitati?«

»Ja tebe imam zahvaliti samo slučaju 
a ne samomu sebi« —  odgovori on — »jer 
da sam slučajno drugi priškrnak odprl, bil 
bi sada uništeni čoviek« I tim zamukne i 
žalostno gleda pred se.

Sad se ona pričme grohotom smejati i 
veli: »Ali dragi moj, ako nije nikaj drugo, 
to te neka netišče, jer ja  sam u sva tri 
priškrnka metnula isti odgovor!*

Em. Eoilay.

peljal, gde je pri Herlinger Mór vuraru ku
pil jednu vuru za 25 frti. Od ovud je da
lje hotel iti, ali su ga prijeli i prek dali 
preločkomu kot. sudu. Kad su ga prijeli, je 
samo 10 frti bilo pri njem.

B ra t v a.

Vu zalačgerszečkim kotaru su bratvu 
več vu najvekšoj strani dovršili. Kak nam 
pišeju, kakvoča vina je dobra, ali vu kuli- 
koči nije tak, kak se je kazalo. Ravno tak 
je  to i vu više stranih naše varmegjije zvun 
Balatona, gde je več zdavnja né bifa k le- 
tošnjoj spodobna bratva. —  Iz lendavske 
okolice takaj dobre glase dobimo od bratve. 
Veliju da je  Ijetos tam tak dobro vino raslo, 
kak več više desetina Ijetah ne, a vu kuli- 
koči, gledajuč na prva slaba Ijeta je Ijetoš- 
nja bratva jako zadovoljno dala.

Sm rtni udarec.

Frošle dane se je pripetilo vu Pór- 
szmobat občini, da je  Szabó Dimitra, gdo je 
kučiš pri Farkas János zemeljskim gazdi, 
kad je dimo idei, Tóth Lajos odzadi tak vu 
glavu vudril sa jednim količom, — 
kaj je  ov taki omedljel. Glava mu je pre- 
Ijuknjena i nega ufanja da bi vu živ
ljenju ostal.

Tatbina Žitka.

Vu žitnicu Farkas József zemeljskog 
gospona iz Bagód občine su o. m. 4-ga sa 
odpiračom nutri vdrli i tam iz lépe pšenice 
vnogo vkrali. Sumnja je bila na jednoga na 
drugoga, ali pravi krivec ipak nije došel 
vu ruke. Nazadnje se ipak se je  ipak zaz- 
vedilo, da su krivci Volf Márton iz Ollár 
občina i njegov sin István, koj pri Farkas 
Józsefu služi kője kad su prijeli su valuvali, 
da su več 14 metercentov pšenice vkrali i 
sa pomočjom Ötvös Károly krčmara odlif- 
rali. Sve tri su prek dali sudu.

Vtopii se  Je.

Tömpe Mihály grotoskog logara sin iz 
Pozva marofa je več od zdavnja srdčenoga 
betega imel. Ove dane se je išel kupát vu 
Zala vodu. Med kupanjem je  krč prijel 
mu srdce pak se je vtopii. Telo mu iščeju.

Stara s vadja.

Ács János iz Kápolnapuszte i Kálóczy 
János iz Kolospuszte su obedva konjari, lo- 
jest konjski pastiri. Pak kakti takovi su več 
od zdavnja vu svadji i svaki je samo na 
priliku čekal, da se osveli nad drugim. Obe
dva su obšitaši, pak tak su ove dane vu 
Kanižu morali iti na vizitu. Po viziti je  Ács 
išel vu jednu krčmu, kam je  i Kálóczy za 
njim došel i sa nožom ga je  pogibeljno 
vu črčvo vpičil.

Ognji.

O. m. 11-ga je ogenj bit vu Egerszegu, 
Bencze Károlya hiža, koja je čista na kraju 
varaša, je zgorela. Stanovničtvo se je jako 
prestrašilo jer 30 metrov duga hiža je  sa 
velikim ognjom gorela, ali na sreču da blizu

nega nikakove hiže niti drugo, kaj bi se 
moglo vužgati, pak tak je ognjogascom sa
mo ova hiža zavdala delo, — Poleg Eger- 
szega vu goricah je  o. m. 9-ga ogenj bil, 
zgorelo je stanje Ssakály István zalaeger- 
szečkog gradarnika. Ognja njih je  vnogo gle
dalo. t oj est ne tuliko ognja, kak Horváth 
Károly zidara, gdo je višeput nutri vdrl vu 
goreču hižu i tak svoje življenje na pogi- 
bilj del i od onud je  sve oslobodil. Ognja 
je jeden mali dečec napravil, gdo je pod 
kiét ognja zakuril. Ali kad je  videl, da se je 
i ova zažgala, jc  vu hižu bežal i pod pos- 
telju se |e skril, Horváth je  samo onda 
vzel na pamet dečeca kad je  cela hiža-gorela, 
ali i onda je nutri skočil i dečeca vun do- 
nesel i tak oslobodil. Občinstvo je  čin Hor- 
vatha sa éljenom plačalo.

Ogenj.

Vu Čakovcu, vu štacunu Neumann Al
bert trgovca je  o. m 9-ga ogenj bil; 1500 
korun vrednosti robe ja  zgorelo Ogenj se je 
iznenada napravil, Zgorela roba je aseku- 
lérana bila. —

Tatbina.

Zsemlics György iz Belicze potepuh je 
o. m, 7-ga pred poldan vu Felső-Mihály- 
falvi iz štale Pamics Józsefa 10 korun vredno 
vuru vkral. Tata su žandari vu Čakovcu 
prijeli i prek dali sudu.

Anarkista  vu Atedjim urju.

Burgnó Lajos vu Galicii rodjenog teža
ka, gdo je  pri selničkim petroleum-zviranjku 
delal su mura-szerdahelyski žandari prijeli, 
jer se je  za anarkištu valjuval. Pri njem 
su našli više socialistnih novinah. Žandari 
su ga prek dali Kanižkomu sudbenomu stolu.

O rsa čk i sejam .

O. m. 13-ga obdržani orsački sejam vu 
Čakovcu je  jako lépő vudril vun. Najme 
živinski sejam; dognalo se je 5000. koma
dov živine 4 — 5 mesecov stare žrebiče i 
1 Ijetne bike su jako iskali. Prodalo se je 
944 komadov.

Skita vci.

Novák Istvána iz Battyán občine Ignácz 
zvani sin je o. m. 16-ga tobož sa tom na* 
kanom olišel z doma, da vu školu pojde. 
Na mesto škole jc  kre štreke otišel sa svo- 
jom pajdašicom Bubek Mariom, koja bi ta
kaj vu školu morala iti. Tu, kre štreke su 
si onda ognja zakurili i tak zabavljali. Ali 
pucka je  sa robačom ne kak jako blizu 
došla k ognju, pak njoj je  oprava se vuž- 
gala i tak se je zopekla, da je  od ranah o. 
m. 17-ga vumrla. Dečko pak je  zniknul, jer 
se mu je puckin oteč grozil, da ga zakole.

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



Nyilttér*)
K rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tártaim 

tekintetben nem vállal felelősséget a Sxork.

Selyem-báli-ruha 6 frt 30 krtól
feljebb — 14 m éter! póstabér és vámmentesen szállítva 
Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben fekete, fe 
hér és színes »Henneberg-selyem« 4ő krtól 14 frt 65 krij 
méterenkint.

Henneberg G. selyemgyáros (cs. és kir. udvari szállító
Z ürichben .

í®r“!eté" « kotorj lato. sZijkvben Bérbeadandó üzlethelyiség.
347/a. hrsz. a. felvett ingatlannak Weisz Lmi- °
lia térj. Braun Bernátnét illető Ve-rész ju-

talé az Csáktornyán a főtéren a nagytözsde m elletti
rf. e. Í O  ó r a k o r  H r k l f h t o l v / i c ó o '

Kotor községházánál dr. Löké Emil n.-kani D Ó I L í l G l y  I S Ö g
zsai ügyvéd közbenjöttével megtartandó árve- . , ............  ,  ,  ,, ,
résen eladalni fognak. bárm ily üzlet re sz e re  a lk a lm a s ,3 e s e t-

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy lég 6  évre azo n n al bérbe a d a n d ó , 
az árverés megkezdése elölt a fenti kikiál
tási ár 10%-át bánatpénz fejében letenni B ő v eb b et a  tu la jd o n o sn á l:

kötelesek^ ^  1|kvj halóság7t:’ I f j .  Neum ann M iksa C sáktornyán.
Perlakon, 1900. julius 18-án. 74* 2 - 3

Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben

1 . 0 0 0 , 0 0 0  korona.
Az ö s s z e s  5 0 , 0 0 0  nyerem ény ( , . . .

JE G Y Z E K E  N yújtsunk k ezet a s z e re n c s é n e k !
A legnagyobb nyeremény legszerencsesebb esetben: M ár sokan szerencsések le tte k

l . o < M f t , o o o  k o r o n a  egy nálunk vásárolt sorsjegygyei!
A nyeremények részletes beosztása a kov- tkező , . • ,  . .* Az egesz világban a legnagyobb esélyekkel btró

_  -K o r o n a  magy. kir. szabad, osztály sorsjáték legközelebb
* 0  1 Jutalom b V l M P I H i l  újból megkezdődik.

I  g g ® © «  1 0 0 , 0 0 0  sorsjegyre 5 0 , 0 0 0
0  *  » » ^  ^ * * *  k 1!  pénznyerem ény jut, tehát az oldaltálló nyere-

IQ  3  „ m 1 Í Ü N M Í 4 I  mén\jegyzék szerint a sorsjegyek felét pénz-
nyereménynyel húzzák ki és egy külföldi sors- 

Q  *■ • n játék sem képes aránylag ily nagy nyereményeket
S  1  „ „ N I M M M I  elmulatni mint a mi magyar osztálysorsjátékunk. H
g  ^ ^ 0 0 4 ^ 4 ^  legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

1  I 5 SJJJ egy millió korona.
m  ,  4 1 0 1 ) 4 ) 4 )m " n ■■ Egészben tizenhárom  millió 16 0 .0 0 0  korona

*  5   ̂ ff *5 4 ) 4 ) 4 ) 0  lesz kihúzva és az egész vállalat állam i fel-

L, a , . 2 5 0 »» ÜB1,e,et a,att á"-
r v  Azeredeti sorsjegyek tervszerű árai az I osztályhoz:

■  ^  9 •  ‘T  _  * * * * * *  e9V */* frt 75 vagyis 1.50 korona
3  „ „ Ji * > 4 )1 )1 )  egy negyed (l/4) 150 3. - *

3 1  £ 4 ) 0 4 ) 4 )  efly fel (Vi) 3. .  6 . -
3  * ’  V * * * * * *  e9y e9e8Z (V.) 6 . -  12.
0 7  „ ,  0 1 ) 1) 1)  utánvét mellett vagy az összeg e lő zetes bekül- H

»  . .  « 0 0 0  dése ellenében. Hivatalos tervezet díjtalanul. Meg- H
" • rendeléseket eredeti sorsjegyekre,

™  ' • í  <• «• " «  a « - '«* ” '•  » m m  v  kérünk hozzánk beküldeni.

" S :: SSt Török A. és Ts*
8 1 7 0 0  ,  a 2 » »  B A N K H Á Z  ■

3 » o o  , , fi 7 0  Budapest, V., Váczi-körút 4 C.
4 3 . 0 0  .  „ 1  * 5 «  Pinkhstnl huó7obi IV., M u zeu m -k ö ru t 11. I

*  .18 , 41, rlUKDailKliaZaK. VI., E rz sé b e t k örú t 5 4 .
5 0  » ,  fi 4Í*3P

„  M O  Sok es nagy n y erem én y t fizettü nk
«IOOO 9 m P íiP  m á r ki vevőinknek  es pedig rövid idő
2 0 0 0  w ,  4 0  a la tt körülbelül h árom  és fél millió H

50,01)0 °cr Í3.1600ÖÖ 1koronat _______
Rendelőlevél levágandó. ____ T ö r ö k  A. és T á r s a  főelárusitók Budapest

Kórok részemro . osztályú magy. kir. szab. osztálysorsjátók predrti sorsjogyot a hivatalos
tervezőitől egy ott küldeni

8 « ™  — : s s s a f t S r « * . ; a ,„.m

■|
m |u
V)© I

II

Több száz kiváló orvos által ajánlva. 
A legizletesebb és legolcsóbb ásványvíz. 

Csáktornyán kizárólagos raktár:
Strahia Testvérek fűszer, csemege és ásványvíz kereskedésében.
4946. tk. 900.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy dr. Eőke Emil ügy
véd által képviselt Spiegl József kereskedő 
kotori lakos végrehajtatónak Weisz Emília 
lérj. Braun Bernálné végrehajtást szenvedő 
kotori lakos elleni végrehajtási ügyében 500  
k. tőke, ennek 1900. évi február hó 15-től 
járó 5%  kamatai, 44 k. 30 f. és 20 k. 60 
f. eddigi, 28 k. 30 í. árverés kérvényi költ
ség tőkék s jár. kielégítése végett a nagy- 
kanizsai kir. törvszék a perlaki kir. jhiróság



4779. tk. 1900.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható
ság közhírré teszi, hogy dr. Tamás János 
ügyvéd által képviselt Singer Salamon szo- 
boticzai lakos végrehajtatónak Vugrinecz 
György végrehajtást szenvedő szoboticzai la
kos elleni végrehajtási ügyében 91 kor. 88 
f. töke, ennek 1899. junius hó 29-töl járó 
5%  kamatai, 19 k. 40 f. árverés kérvényt 
Költség kielégítése végett a n.-kanizsai kir. 
törvszék a perlaki kir. jbiróság területén 
fekvő a szoboticzai 258. sztjkvben 40/b. 
hrsz. a. felvett ingatlan a végrh. törv. 156. 
§. alapján egészben 75 kor; az u. o. szljkv- 
ben 103/b. hrsz. a. felvett ingatlan u. a. §. 
alapján egészben 46 k.: az u. tjkvben 152/b. 
hrsz. a. felvett ingatlan u. a. §. alapján eg. 
17 k.; az u. o. tjkvben 190/b. hrsz. a. fel
vett ingatlan u. a. §. alapján egészben 83 
k.; az u. a. tjkvben 257/b. hrsz. a. foglalt 
ingatlan u. a. §. alapján egészben 67 k. s 
az u. a. tjkvben 43/a/3. hrsz. a. foglalt in- j 
gatlan u. a. §. alapján egészben 31 k. kikiál
tási árban mint becsárban az

1900. évi nov. hó 2. napján  
d. e. ÍO  órakor

Szoboticzán a községházánál dr. Tamás János 
ügyvéd közbejöttével megtartandó árveré
sen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási 
á r l0 % -íit bánatpénz fejében letenni s a vevő 
a vételárt három egyenlő részletben lefizetni 
köteles és végre az árverési feltételek a hi
vatalos órák alatt alulirt tlkvi hatóságnál és 
Szoboticza község elöljáróságánál megtekint
hetők. Az árverés elrendelése a fent említett 
tjkvekben feljegyzendő. 744

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlakon. 1900. jul. hó 12-én.

Az idei tűz i faáruim Csáktornyán ház
hoz s z á ll ít v a :

egész kocsirakomány 5 öl óO lit 1^0 kői.
I. oszt. bükkhasáb ölenként 12' 4 írt 24 kor. 50 flll.
I. oszt.gyertyánhasáb - 1 — ' 4 írt 24 kői. 50 flll.
I. oszt. szil- és tölgy hasáb .  1 1  hl -  -  k°t--

Becses megrendeléseiketh érve s pon
tos kiszolgálást biztosítva

tisztelettel

742 2  10 kai. k in cstá ri és  tűzifa -telep .

Weisz Márton
órás, ék sz erész  és vésnök C sák to rn y án .

Van szerencsém köztudomásra hozni, hogy Csák
tornyán, a főutezában, (takarékpénztári épület)
a mai kor igényeinek megfelelő

órás- és ékszerész-üzletet
rendeztem be és nyitottam meg.

Egyúttal értesítem a n. é. közönséget, hogy
Intszerészeti vzikkeket

is nagy választékban raktáron tartok továbbá 
vés n ök i-m  n n k it ka  t

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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