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Csáktornya, 1902. márczius 16-án.

11. szám.

A lap szellemi részére vonatkozó

Kifizetési árak:

minden közlemény

Kgész é v r e ............................... 8 kor.
Fél é v r e ................................. . 4 kor.
Negyed é v r e ........................... 2 kor.
Egyes szám ára 20 fii.

MURAKÖZ

Margi t«! J ózsef

szerkesztő
nevére küldendő.

K i a d ó h iv a t a l :
Kischel Fülöp könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetési dijak
nyiltterek és hirdetések.

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M e g je le n ik h e t e n k in t e g y s z e r: v a s á rn a p .

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és
Eckstein B. hird. irod. Bécsben,
Schalek H., Dukes M., Oppelik A.
«Általános Tudósító« hirdetési osz
tálya Budapest.
Nyilttér petitsora 20 «N.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye
Örökké igaznak, meghatónak marad e egymástól választottak el a népeket, s orszá
tekintetben Ovidiusnak, a száműzött híres gokat; s hogy igy tehát az egész föld, a hol
(Márczius idusához)
római költőnek azon levele, melyet szám csak emberek laknak, egy nagy birodalommá
Erkölcsi kötelessége az minden tisztes kivetéséből Rómába küldött s a melyben az lett, a mely mindnyájunk közös hazája.
séges embernek, minden becsületes honpol a nevezetes mondás vau: Nescio, qua natale
íme, a kosmopolitismus, a hazátlan
gárnak, összes ténykedésében, működésében soluin cunctos trahit et immemores non hazafiság!
úgy intézkedni, hogy ne csak a saját előnyét sinit esse sui
Egyébiránt ez az egoistikus, kosmopoliEnnek értelme az: csodálatos dolog, tikus felfogás, ez a sivárlelkü gondolkodástartsa szeme előtt, hanem az ö s s z e s s é g
érdekeit tőle telhetőleg őszintén előmozdítani micsoda édes gyönyörrel magához vonz mód nem is uj. Már az ókor is bővelkedett
törekedjék.
mindnyájunkat a s z ü l ő f ö l d és nem en oly emberekben, a kiknek jelszava volt; min
denütt van hazád, a hol jól megy a dolgod.
Ezen érzelmet, ezen gondolkodást s az gedi, hogy róla megfeledkezzünk !
Ez az ismeretes: u bi be ne , i bi p a tria !
Ki merné tagadni, vagy kétségbe vonni
abban nyilvánuló eljárási nevezem h a z a 
Ha az apró szemecskét, a mely minden
s z e r e t e t n e k , h a z a f i s á g n a k, p a t r i o  a száműzött költő ezen érzelmének mélyen
tévelyben rejlik, abból kihámozzuk: akkor
ti s m u s n a k.
átérzell és meggyőző igazságát?
S ezen érzelem oly régi, a milyen régi az megkapjuk azt az eszmét, hogy az ember
Midőn a hazaszeretetről szólunk, akkor■j
azzal rendesen csak egy részét fejezzük ki j emberi nem. mely a földön él: s ma is oly mindenütt jól érezheti magát, a hol valami
azon gondolatainknak, s érzelmeinknek, me erős, oly hatalmas, mini akkor, midőn a teljesítendő kötelességei talál magának^, az
lyek a hazafiság, a palriotismus igazi fogal görög dalnok azl a halhatatlan dalt éne ebből támadt megelégedésnek érzete, jó Há
\
mát képezik. Tagadhatlanul igaz éppen ez kelte, a melynek lelkei s életet adott a — lást gyakorol mindenkire.
Mindazonáltal egészen más az a szív
a fontos, alapvető rész, t. i. a természetes; h o n v á g y
Ámbár a mi korunkban az élet sokkal ből eredő öröm, melylyel a földművelő azt
ragaszkodás azon löldhöz, a melyen felnőt
tünk és őszinte, odaadó ragaszkodás azon mozgalmasat)!) és sokkal kiterjedtebb, mint a talajt műveli, a mely elődeit, Őseit táplálta;
einb rekhez, a kiknek körében nevelkedtünk.! volt az ókor embereinek az élete; mégis az az öröm, melylyel a polgár mint Önálló
A ragaszkodásnak, az odaadó vonzódás minden tisztességes ember keblében sérth e férfiú azok körében ténykedik és munltálkonak ezen érzelme él minden emberben; nyil tetlen és szent marad azon darabka föld dik. a kik vele együtt ugyanazon levegői
vános, tiszta tudatra azonban csak akkor iránti szeretet, a mely o t t h o n á t képezi: szívták, ugyanazon szokásokat szüleiktől ál...
jut s abban az emberben ébred, a ki tanulni és szent sérthetetlen marad mindannak az I vették.
Főleg az ifjúság közt vannak igén
emléke, a mii azon földdarabon tapasztalt.
kénytelen — n é l k ü l ö z n i az o t t h o n i
Vannak ugyan igen sokan, a kik azt sokan, a kik azon szerencsében részesülnek,
Nemcsak a száműzött ember panasz
kodik a fölött a mit elveszitett. de panasz hangoztatják, hogy az ilyen »sentimeutalis- hogy szorosan határolt térben, vagyis szülő
kodik s érzi a fájdalmat még az is. a ki mus,« az ilyen éfzelmesség, a mi okos. czi- helyükön töllhetik fiatal korukat.
Csak a későbbi években, midőn a szé
nem önkénytelenül tartózkodik az idegenben, vilizált korunkban már túlhaladott álláspont:
s érzi a fájdalmat még akkor is. ha otl. az hogy továbbá a vasutak, gőzhajók, telegraf les nagy világba kilép az ifjúság és részi
idegen löldön esetleg virágzó szerencsének és telefon stb. áthidalták már mindazon te vesz a nagy városok zajos, nyugtalau éle
reket, mindazon távolságokat, melyek ezelőtt tében; s midőn olt az o t t h o n emlékei Isörvendhet.

Honszeretet.

T Á R C Z A.
Szabadság ünnepe.
Nemzetek, népek történelmében előfordulnak
oly napok, melyek korszakos jelentőségüknél fogva
egész nemzedékekre, sőt mi több, századokra ter
jesztik ki áldásos hatásukat. Oly napok ezek, mi
dőn néhány óra lefolyása alatt a történelem mú
zsája több eredményt képes feljegyezni, mint az
előtt századok alatt.
Ily epoehalis jelentőségű, századokra hiba tó
fontosságú nap hazánk történelmében az l84K-ik
évi márczius ló-ke, melynek évfordulóját tegnap
ünnepelték az egész országban. Nem a forradalom,
hanem a dicső szabadság, egyenlőség és testvéri
ség proklamatiújának emlékét ünnepeljük e napon,
s igy egyúttal magasztos ünnepét az emberiség
haladásának is, mert egy-egy népnek, nemzetnek
előhaladását a világtörténelem kritikája mindig
aszerint Ítéli meg, a mennyire előrehaladott az a
jogegyenlőség, a józan demokraczia utján.
Mi magyarok e naptól — 1848. márczius ló 
tól — számítjuk a modern, újkori Magyarországot.
A mi újjászületésünk is akkor kezdődött, a mikor
virágba borult minden és sebes szárnyú márcziusi
szellők vitték szét a tavasznak, az ujhodó életnek
mámoros leheletét.
Nagy ennek a napnak emléke, dicsősége !

Ötvennégy év viharfelhője és rügy fakasztó
napsugara vonult el a tengernyi vérrel áztatott
ezredéves magyar haza fölött, mióta az a nap,
— melyen a szabadság fölkért apostolának, dicső
Petőfinek ajkán elhangzott az országrendi tő föl
kiáltás. »Talpra magyar, In a haza?« — elmulloll.
De el fognak vihurzani évezredek és e nem
zet élni fog. A Szabadság, Egyenlőség, Testvériség
eszméi átöröklődnek nemzedékről-nemzedékre és az
emberszerelet által emelt bástyákat nem fogják
engedni ledönteni, hanem minden ujhodó tavaszszal, márczius ló-én áldozati tiiz lóg kigyülni az
emlékezés megszentelt oltárán.
Csáktornyán ez évben is hagyományos kegye
letiéi ünnepelték a város intézetei a nemzet sza
badságának nagy emlékünnepét, márczius ló-ikét.
Már reggel a középületeken otl lengette a márczi
usi szellő a nemzeti zászlót, s a tanulóifjúság nem
zeti kokárdával feldíszítve sietett a tudományok
csarnokába, hogy /tanítóik, tanáraikkal együtt ün
nepelje márczius lö-ikének kultuszát. — A köz
ségi elemi népiskolában minden tanító a saját
osztályában a tanulók értelmiségéhez képest ismer
tette a nagy napot, s a kis diákok lelkesen éltetve
a magyar hazát, a nagy napon szabadságot élvez
tek
A; állami polgári fiú- és leányiskolában
is lelkesedéssel ülték meg a szabadság ünnepét.
Itt az ünnepély a következőleg folyt le; 1)
Pálya Mihály igazgató-tanár hazafias beszéddel
nyitotta meg az ünnepélyt. 2) Ilymnus, énekelte a
tanulóifjúság. 3) Nemzeti dal, szavalta Tivadar
Mátyás II. oszt. tanuló. 4^ A magyarokhoz, szavalta
Zdelár Miklós V. o. t. 5) Szózat, énekelte az ifjú

ság. 6i Márczius ló-ről felolvást tartott Pintárs
Miklós VI. o. t 7) Induló, énekelte az ifjúság. 8)
Márczius ló., szavalta Weller József V. p t.' 9)
Márczius ló., szavalták Pvorscsák József V. Baán
László. Márkus Károly, Scheffer Tivadar és Fonai
Jenő 111 o. tanulók. 10) Nemzeti dal, énekelte a
tanulóifjúság. II) Végül az ünnepélyt néhány lel
kes szóval Pálya Mihály igazgató-tanár bezárta. —
Az állami tanilóképzőinlézet ifjúsága impozáns és
lélekemelő ünnepélyt tartott a tegnapi h&póh márezius ló-ének emlékére. A hazafias ünnepély a
következő műsorral tartatott meg: l) Hymnus
énekelte az ifjúsági énekkar. 2) Nemzeti dal, sza
valta Képás Kezső IV. é. tanitó növendék, 3) Nem
zeti dal, énekelte az ifjúság dalköre. 4) Márctjus
ló-ének méltatása, irta s felolvasta Iváhyí Dezső
IV. é. növ. 5) A nagy napon, szavalta Gombár
Vincze IV. é. növ. 0) Szózat, énekelte az iQdság
énekkara.
j,*
A lefolyt ünnepélyeken a nemzet 1848. márczis lö-iki napjának méltatása, a lelkes szavala
tok, valamint az énekek hatásos darabjai igazi
műélvezetet nyújtottak az oltjelenlevőknek, • fénye
sen dokumentálta az ifj uság, hogy az egykori,dicső
márcziusi nagy napnak szereplőit, azok emlétét és
szellemét híven megőrizte lelkében,
S tud majd tőlük lelkesülni,
Kohanni a vészbe, harczba,
Hogyha újra szertehangzik:
»Talpra magyar, hi a haza!«

mét megérintik, áthatják romlatlan életét,
lelkét; akkor csak látja s érzi azt, mily nagy
kincset bir az o t t h o n i r á n t i s z e r e t e t
é r z e l m é b e n , a melyet távozásakor vihetett
el magával.
De akkor már eléggé éretlek az ifjak
is s eléggé korosak ahhoz, hogy tudják s
érezzék azt, miszerint ez az a legrégibb,
legkedvesebb s a későbbi éleiben is a leghathatósabb érzet, a mely őket más embe
rekkel, nevezetesen pedig polgártársaikkal
összeköt.
S ez a boldogító érzelem a patriotismus,
a hons zeretet!
C s e lk ó Jó zse f.

Az iparosok közgyűlése.

A gyűlés lefolyásáról a következő tudó
sítással számolunk be:

T. közgyűlés !

Az iparhatóság nagybecsű bizalma engem
jelölt ki iparhatósági biztosul, mielőtt tehát e tisz
1. Elnöklő Godina Miklós a megjelent temből kifolyólag a törvény és az alapszabályok
tagokat üdvözölve, bemutatja az újonnan ide vágó szakasza értelmében az ipartestület elöl
kinevezett iparhatósági biztost, s az ülést járósága választásának megejlését foganatosítanám,
engedjék meg kérem, hogy az olyannyira fontos
megnyitottnak nyilvánítja.
ipartestület ezélját néhány szóval ecseteljem. Az
2. Felolvastatik az elnöki jelentés, mely ipartestület legfőbb czélja az iparosok között az
beszámol az ipartestület 1901. évi műkö egyetértést megteremteni, fenntartani és őket ha
déséről. Az elnökség köszönetét fejezi ki azon ladásra serkenteni. Ezt t. uraim a törvény boldo
gulásuk legtöbb eszközeit a saját kezükbe tette le,
tagoknak, kik az ipartestület elöljáróságát
mert ha az iparososztály a törvény szellemét á t 
hivatalos eljárásában támogatni szívesek vol értve összetart, egyetért, iparában tökéletesedik,
tak. A tanköteles iparostanonczok iskolába akkor a boldogulása útjába álló akadályokat mind
járatásáról, valamint azok többszöri látoga legyőzheti, mert az egyetértésben ellenállhatatlan
tásáról megfelelőleg gondoskodott az elöl erő van, melyei a haladás, a tanulás csak fokoz.
járóság a múlt évben. A tanonczok iskolai Tehát haladás és összetartás. Magában a legkivá
lóbb ember is csak csekély sikert mutathat föl,
elhaladásáról, mely a tantestület fáradozásá azért igen t. uraim az ipartestület ezélját soha
nak köszönhető, teljesen meg volt elégedve. sem tévesszék szem elől. Védelmezzék egymás ér
A mi a tagsági dij hátralékokat illeti, da dekeit, mint egy ember támogassák egymást test
czára annak, hogy minden módozat igénybe véri jó indulattal s mindenek fölött pedig ne ne
vétetett, hogy a nagymérvű tartozás apasz- hezítsék meg azon társaik munkáját rossz akaratú
gyanúsítással, a kik közös boldogulásukon önzet
tassék: behajtható nem volt: ennek egyik lenül fáradnak és akkor meglássák, boldogulásuk
fő oka az üzleti pangás és a fizetési kép sikere nem marad el. Nem maradhat el, annyival
telenségben keresendő. Végül tudomására is inkább, inért hisz a kormány is politikája egyik
hozza az elnöki jelentés a közgyűlésnek, sarkpontjául a kisipar támogatását tette, mert a
hogy a Neumann Samu-féle 400 koronás nagy ipar, a gyáiak magas kéményei gazdaggá te
hetik ugyan az országot, de a haza fennállását
alapítványnak kamatait, vagyis 20 koronái csak a kis ember, a földmivelő és kisiparos ezer
Bukovecz Jakab bognár iparostanoncz és nyi ezer kis tűzhelye biztosilja. A nagy ipar, a nagy
Horváth István lakatos iparostanoncz nyer tőke tiazája az egész világ, de a kis ember, inig
ték el, kik egyenkint 10— 10 koronát kap meg van a mindennapi kenyere, nem kívánkozik
el hazájából a hol született, a hol atyái csontjai
tak jutalom dij czimén.
porlanak, kik vérükkel védték e hazát s verejté
3. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvé kükkel telték termékenynyé annak rögeit.
nek felolvasása után. annak hitelesítésére
T. U raim ! Legyenek hűek ezen ősi szent
Pecsornik Ottó és Szlrahunya József kéret hazához, dolgozzanak és tanuljanak lelkiismerete
sen,
szeressék
egymást lestvérileg és meglássák,
tek fel.
hogy boldog jelent biztosítanak maguknak és bol
4. Megállapittatott az 1902. évi költ dog jövőt gyermekeiknek.
ségterv, mely szerint a bevétel 984 kor, a
T. közgyűlés! Rövid működésem alatt az
kiadás 818 korona, pénztári maradvány iparteslületben azt tapasztaltam, hogy az ipartes
tület
csak
akkor felelhet meg feladatának, ha mun
166 korona.
kás. lelkiismeretes férfiak állanak az élén, kivált
5. Előterjesztetett az ipartestükül multi most, midőn biztos kilátás van reá, hogy az iparévi ügyforgalmának, a számvizsgáló bizott testület mostani elöljáróságának fáradozása folytán
ság által megvizsgált számadásának és va ezen ipartestület betegsegélyző pénztára is ezen
gyoni állapotának jelentése. A jelentésből i ipái testület székhelyére kerül. Iparkodjanak tehát
a választást úgy megejteni, hogy az ipartestülel
kiemeljük a következőket: A Ügyforgalom felviruljon.
a) Beérkezeti s elintézést nyert 119 ügy
T. Uraim ! Ez idő szerint Godina Miklós ur
darab. b) Tanoncz-szerződés köttetett 50. személyében egy rendkívül szerény, tevékeny és
c) Tanoncz-szabadulás eszközöltetett 37. d) önzetlen elnök áll az ipartestülel élén, kinek az
Munkakönyv kiadatott 43. B. Ülések. A múlt ipartestület eddigi felvirágoztatása körül is nagy
évben tartatott 12 rendes és 3 rendkívüli érdemei vannak, azt hiszem, csak az ipartestület
érdekében tesznek, ha bizalmukkal ismét őt tisz
előljárósági ülés; a békéltető bizottságnak telik meg. Én tehát az uj cziklusra ismét Godina
4 ülése volt. C. Tagok. A testület iparos tag M. urat ajánlom elnökül.

Kevés ügy van, mely élénkebben fog
lalkoztatná az ország illetékes tényezőit, mint
az, melyet közgazdasági helyzet néven hal
unk napról-napra emlegetni. Nemcsak hazánk,
hanem Európa összes államai e kérdést tart
ják napirenden, mert nagyon jól tudják,
hogy a közgazdasági tér az, melyen a népek
a XK-ik század nagy csatáját megvivandják. S hogy e fegyver nélkül vivott harczban az a nép lesz győztes, mely a művelt
ségnek megkivántató fokán áll, a melynek
ipara, kereskedelme fejlett s minden tekin
tetben versenyképes, bizonyítgatnunk telje
sen felesleges. E fegyverek biztosítják egye
dül a győzelmet, s éppen azért az illetékes
faktorok legtöbb törekvése csak az, hogy e
fegyvereket megkovácsolják, s a nemzet ke
zébe adják. Ha azt vizsgáljuk, hogy hazánk e
fegyverei mily állapotban vannak, bizony
nagy aggodalom szállja meg lelkünket a ví
vandó harcz kimenetele iránt. Nem mondjuk,
hogy nemzetünk fegyvertelen, hisz művelt
ségi állapotaink az utolsó félszázad alatt oly
szépen és rohamosan javultak, hogy Európa
nyugati népeivel bátran versenyre kelhetünk.
Szó sincs róla: szellemi műveltségűnk, elmé
leti tudásunk a megkivántató fokon áll,
ámde nem mondhatjuk ezt iparunkról és
kereskedelmünkről.
Különösen iparunkról. Nem a szorosabb
értelemben vett gyáriipar, hanem a kisipar
jövőjéről szólunk. Hiszen mindnyájan ismer
jük a kisipar magasztos nemzetgazdászati
erejét, anyagi és kulturális jólétéi előmoz jainak létszáma 280. évközben meghalt 3,
dító erejét. Egyedül a kisipar a nemzetnek eltávozott 2, ipar beszüntetés által törölte
fenntartó eleme és ez képezheti csak lét tett 5, az év végén maradt 270. — A nyil
alapját egy modern államnak. A kisipar vántartott iparos segédek létszáma volt 456,
olyan, mint a természet alkotó és teremtő munkából kilépett 366. nyilvántartásban ma
ereje; az is alkot, teremt, nemesit, lelkesít és radt 90. Nyilvántartott tanonczok létszáma
az eszményi télé tör. Egész életünk beren volt 158. felszabadult 37, tanonczszerződés
dezkedése, létjogosultságunk a kisipartól lügg, felbontatott 7, nyilvántartásban maradt 114
nemcsak annak nagy számával, de teremtő A mi a pénztár állapotát illeti, a mull év
ben a bevétel 2587.42 kor., kiadás 917.09
erejénél fogva is.
Mióta az ország kormánya törvénynyel kor., pénztári maradvány 1670 33 kor. Beintézkedett az iparosoknak testületekké való iratási és tagsági dijakban a hátralék 1307.50
egyesüléséről, a kisipar fejlesztéséről, annak kor A testület tárgyainak leltári értéke —
támogatásáról, azóta hazánk kisipara is kezd a 10% koptatási dijat leszámítva — 192.77
mindinkább előre haladni, hogy kitűzött czél- kor. Az összes vagyon 3170.60 kor. A je 
ját a közgazdaság terén érvényesítse, s fej- lentést a közgyűlés tudomásul vette.
leszsze.
6. Elnök előterjeszti, hogy tekintettel
Csáktornya nagyközség ált ipartestü- arra, miszerint úgy az ő, mint az elöljáró
lete, szokásos évi közgyűlését múlt vasár ság. számvizsgáló-bizottság és a pénztáros
nap tartotta meg Godina Miklós ipartestületi egy éves mandátuma lejárt, szíveskedjék a
elnök elnöklete alatt. Fájdalommal konsta közgyűlés a í. évre az uj elöljáróság megtáljuk e helyen, hogy az iparosok csekély,, választását eszközölni A közgyűlés úgy az
nagyon csekély érdeklődést tanúsítanak a elnök, mint az elöljáróság lemondását tudo
saját ügyük iránt, mert bizony — tekintve másul vette, s Mencsey Károly iparhatósági
nagy számukat — a közgyűlésen csak kevés biztos elnöklete alatt a választást megej
tag jelent meg, pedig a vezetők szivvel-lélek- tette. A választást megelőzőleg az uj ipar
kel azon vannak, hogy e testületet minden hatósági biztos a következő lelkes szavakat
ben fejlesszék, felvirágozzák.
! intézte a jelenvolt iparosokhoz:

A közgyűlés az iparhatósági biztos szív
ből jövő szavait lelkesült éljenzéssel fogadta,
s ajánlatára az uj elöljáróság választását az
1902-ik évre következőleg ejté meg: 1) El
nök: Godina Miklós 2) Pénztárnok: Márczius
Ferencz. 3) Elöljáróság: Nuzsy Mátyás, Prtisatz Alajos, Horváth Ferencz, Horváth István,
Horváth Pál, Mofcsán István, Maltyán István,
Lukács István, Masztnak József, Golub József,
Premecz Miklós. Bedics Ferencz. 4) Szám 
vizsgálók: Petrics lgnácz, Slrausz Sándor,
Sztrahunya József. 5) Ügyész: Dr. Hajós
Ferencz.
Godina Miklós, az újonnan megválasz
tott elnök meleg szavakban megköszönve a
bizalmat, az ülést bezárja.

A Zrinyi-emlék ügye.
Lapunk mai számában mutatjuk a Csák
tornya Vidéki takptárnak szives adományát,
melyet közgyűlésén szavazóit meg a Zrinyiemlék czéljaira. Az adományozott 120 koro
nával is jelentékenyen emelkedett az emlék
oszlop tőkéje. Fogadja az igentiszlelt taka
rék ptár igazgatósága a Zrinyi-emlék nevében
hálás köszönetünket a szives adom ányért!

— Levelezőlap újdonság. A Zrínyi-szo
— Utonállás. Mikulek Ferencz mura-;
füredi lakos a helybeli csendörség járőrének borra való gyűjtés kezdetének emlékéreFischel
a múlt hét folyamán azon panaszt tette, hogy Fülöp (Strausz Sándor) könyvkereskedése
f. hó 1-én Zrinyifatvára vezető útvonalon ót igen sikerült levelezőlapot adott ki. A »Mura
2 ismeretlen egyén elkerülte s mintegy 200 köz« 1901 évi február 17-iki számának le
lépésre haladva utána mentek s a földre fényképezett főlapja a felhívó vezérczikkel.
teperték s tőle 1 drb jegyzék könyvet 10 f. A lapon ütött résből a Zrinyi-vár képe tű
1 drb. 10 koronás bankjegyet erőszakkal el nik elő.
vettek, azután eltávoztak Járőr a nyomozás
— Adományozás. A Muraközi Takptár
folyamán a tetteseket Orešnik Ferencz és Részvénytársaság tek. Igazgatósága a helybeli
Negyvenhetedik kimutatás.
Jakab volfgangi születésű és illetőségű va- jótékonyczélu keresztény nőegylet részére
razsdi lakosok személyében kiderítette, kik 80 koronát volt szives adományozni. A neA Csáktornya Vidéki takarékpénz
tettüket eleinte tagadták, de a midőn a ká meslelkü segélyezésért az elnökség ez utón
rossal szembesítve lettek, beismerték, hogy az egyesület nevében hálás köszönetét mond.
Mikuleket a jelzett helyen és időben elke
— Színészet. Kövi Ede színtársulata, a
rülték, állításuk szerint azonban a káros zalaegerszegi közönség általános óhajtására,
pénzét nem vették el. A tettesek a varazsdi ott még 12 előadást tart, melyekre sikerült
kapitányságra kisértettek, s egyúttal a nagy- az igazgatónak Fáy Szerénát és Komáromi
kanizsai kir. ügyészségnél feljelentettek.
Mariskát vendégszereplökül megnyernie. A
— Megfagyott. Csípős hideg, szeles idő társulat városunkba való bevonulását f. hó
járt f. hó 10-én, úgy, hogy az emberek új 19-ére volt kénytelen halasztani. Előadásai
ból elővették a meleg léli ruhát, hogy a ke- j nak sorozatát a »Sasok« Rákosy és Guthy
mény időjárás ellen megvédjék magukat. Az kitűnő vigiátékával kezdi meg.
nap Dráva-Vásárhelyen országos vásár is
— Eddig 12.895 elismerő és köszönő
tartatott, s bizony a vásárosokon meglátszott, levél bizonyítja, hogy a Feller-féle Elsa-Fluid
hogy nem a márcziusi lágy szellő pirositotta csodás hatással segít és a legtöbb betegséget,
meg arczukat, mert ugyancsak dideregve, mint köhögést, intluenzát, láz, csuz, köszvény,
fázva érkeztek haza az országos vásárról. mell-, fej- és fogfájást, szúrást, görcsöt, kézDobránics György kristóffalvi földmives is és lábmerevedést, szaggatást, gyomorbaji, ét
elment a vásárra, hogy egyet-mást vásárol vágytalanságot. szembajt, stb. gyorsan és biz
jon magának. A midőn már dolgát elvégezte, tosan meggyógyítja. A párisi, berlini, londoni,
több társával hazafelé indult, útközben azon római és nizzai kiállításokon aranyéremmel
ban betértek Csáktornyán egy vendéglőbe, kitüntetett szer. 12 üveg ára 5 korona bér
hogy a meleg kályha és bor mellett egy mentve. Egyedül készítő Feller V. Jenő gyógykissé kipihentessék elfáradt tagjaikat, s hogy ! szerész, Stubicza, templom utcza (Zágráberőt gyűjtsenek a további útra. Jó kedvvel megye). Egy családnál se hiányozzék ezen
szürcsölték a földmivesek a hegy áldott le ezerszer kipróbált kitűnő növény-eswenciavét. későre járt már az idő. mikor hazafelé I fluid, mely minden más gyógyszernél jobb
készültek Dobránics azonban még mindig és melyei mindenki, a ki csak egyszer al
nem akart indulni társaival, a mikor is ezek kalmazta is sokoldalú hatása miatt állandó
itt hagyták a 67 éves öreget a kocsmában an használ.
s haza mentek Dobránics. hogy az időt In
A történelem félhomályából szépen lassan
ába ne töltse, ugyancsak szorgalmasan fo bonlakozik ki egy különös, rnssera a többiektől
gyasztotta a bort. s bizony-bizony a szegény egészen elütő nemzet. Az országuk is ép olyan
öreg. kérges tenyerű löldmives nagy alkot különálló, mint nemzeti jellemük az errópai nép
mányosan berúgott Késő este volt már, a családtól. Véres erkölcsű, merész és számitó nép
mikor a nagy útra. életének utolsó útjára, ez, munkabírása a sziklából is kicsikarja a sikert
Van benne művészi hajlam is, sőt nagy mértékelindult egyedül. Billegeti, ballagott az öreg. aen, de hideg, finom, kiméri s kimértségében is
de nem érhetett el otthonába, inért Kristóf bájos és megragadó a művészetük. (íondozott utak
K Ü LÓ N F É L É K.
fal va közelében másnap reggel megfagyva melleit kedves, régi mezei lakok, a miket egészen
befut a loncz, régi házak a nagy városokban, eg\
találták
egy családnak puha, meleg fészke mindenik. On
— Kiváló esetek bizonyítják, hogy a
ási
tengerjáró nagy hajók a kikötőben és minden
— Országos vásár. Csáktornyán a jövő csuz és köszvényes hántalmak leghasznosabb
hajó egy darab a nemzet földjéből. Ezek az embe
héten, márczius hó 24-én (hétfő) országos gyógyszere a Zoltán-féle kenőcs. Üvegje 2 rek a ezipőik talpán magukkal hordják a hazájuk
vásár tartatik. Ezen kívül Csáktornyán még kor. Zoltán B. gyógyszertárában Budapest. földjét; nyers erejű nép ez, de munkás és meg
négy vásár lesz, u. m junius 30.. augusztus A leghíresebb orvosok is ajánlják e páratlan állapodott kedély. Tudományra, kereskedésre, ipar
ra és művészetre egyaránt egész lélekkel adja
4., október 13. és november hó 2n-én.
kenőcsöt, mely nemcsak a bel-, hanem a magát. Kereskedelme lassanként első lesz a vilá
— Állategészségügyi kimutatás. Mura külföldön is nagy elterjedtségnek örvend.
gon, ipara is művészi, lelke a legnagyobba! dicsek
köz területén f. hó 2-án a hivatalos adatok
— Felhívás. Miután a f. év tavaszán szik. a mi a művészet mezején valaha a világon
alapján sertészvész: Belicza 1 u
megkezdendő állami elemi népiskola építte volt, övék a legnagyobb szobor az emberiség mű
— Lopás. Mull hó 28-án éjjel a hely tése következtében az úgy nevezett szegé velődéstörténetében, a neve: Shakespere. Ennek a
történelmi szerepe ott kezdődik, tulajdonkópen ki
beli Stolczer-lele vendéglő záratlan istállójá nyek háza már a legközelebb lebontandó fejlődése ott indul meg igazán, mikor Európával
ból Kovacsics Lörincz szodineczi (Stájeror és más helyre építendő lészen, így az ott szoros és állandó összeköttetésbe lép, miután Stuart
szág) lakos kárára 2 drb ló farka levágva, elhelyezett szegények részére ideiglenesen Máriának, a skótok szerencsétlen szép királynőjé
lótakaró, istráng összesen 56.30 kor érték más alkalmas helyiségek lesznek kibérlendők. nek sorsa felkeltette az egész föld figyelmét. Ezzel
ben ismeretlen tettes ellopott A rsendőrség Felhivatnak mindazon Csáktornyái háztulaj a korral foglalkozik a Nagy Képes Világtörténet
most megjelent tő t. füzete.
járőre megállapította, hogy a lopást Gutics donosok, a kik ily helyiséggel rendelkeznek
A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Marés
azt
bérbeadni
óhajtják,
hogy
ezen
szán
János perlaki illetőségű csavargó követte el,
czali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal e kötet
dékukat
Csáktornya
nagyközség
elöljárósá
kit a járőr f. hó 1-én Csáktornyán elfogott.
írója is. Egy-eg) gazdagon illusztrált kötet ára
díszes félbőrkölésben 16 korona; füzetenként is
Gutics, ki időközben a lopott tárgyakat el gánál mielőbb bejelenteni szíveskedjenek
— Öngyilkosság. Hortl Tekla kulcsárnő, kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten egy
adta, tettét beismerte. Egyúttal bevallotta azt
is. hogy f. hó 1-én virradóra Jánács Fái. a ki alig egy hónapja jött Sziléziából Stridóra füzet Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Iro
dalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, Vili.,
Glavina János, Herczeg Bertalan perlaki la gróf Dunay Hugó házához szolgálatba, pár nap Üllői-ul IH. sz.) s minden hazai könyvkereskedés
kósok kárára záratlan helyről különféle ru óta csendes őrültségi tünetek mutatkoztak utján, havi részletfizetésre is.
haneműt és könyveket 41 54 kor. értékben rajta, egy véletlen pillanatban, bár a cseléd
lopott el, mely tárgyakat Dráme Antal drá- ség vigyázott reája, f. hó 7-én délután,
Felelős szerkesztő:
vaszentiváni lakosnál mint saját tárgyait egy szoba ajtó sarok vasára felakasztotta
H A R G I T A I
JÓZSEF.
hagyta, hol azok meg is találtattak s lefog magái. A hivatalos vizsgálat megejtése után
kiadó és laptul^jdonos:
jál va a csavargó tettessel együtt a perlaki 10-én temeltetett el a hü cseléd a gróf
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
költségén
kir járásbíróságnak átadattak
1
--------------

Ma mutatjuk ki Sopronban lakó földink
Czvetkovics István gyűjtését, ki 13 kor. 30
fillért volt szives a Zrinyi-emlék czéljaira
Sopronban gyűjteni. Fogadja úgy t. földink,
hogy a szűkebb haza hazafias mozgalmait
figyelemmel kiséri s a czél elérésére a tá
volban is gyűjtött, s fogadják a nagyontisztelt soproni adakozók is hálánk őszinte nyil
vánítását adományaikért!

•ál
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XIX. tečaj

Predplatna cena je:

Sve pošiljke se tiöué zadržaja
novinah, naj se pošiljaju na
ime, Margítai Jožefa urednik a
vu Čakovec.
Izdateljetvo:
knjižara Fi s c he l Filipova,
kam se predplate i obznane
poSiljaju.

Broj. 11.

Vu Čakovcu 1902. 16-ga marciuša

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
Izlazi s v a k i t ije d e n je d e n k r a t i t o : vu s v a k u n e d e lju .

Službeni glasnik: »Cakovačke ŠparKasse«

Na celo leto . . .

8 kor.

Na pol leta

4 kor.

. . .

Na četveri leta . .

2 kor-

Pojedini broj: koštaju 20 fill.
Obznane se poleg pogodbu
i fal računaju.

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

I

Osobito veliku pazku imati moramo, vu svojem spravišču izrekla alduvati za spo
ikada krumpera kopamo, naj ne ostavimo na menik Zrinyiev. Hvala ravnateljstvu šparkas
i zemlji gnjiloga krumpera, niti pako cimu se za ov lépi dar!
Injegovu, najbolje včinimo, ako sva ova na
Na dalje denes izkažemo one dare, koje
Gledo ovoga bilja, od poljodelstva viso- zemlji več požgemo, ar jako lehko bi se pri je naš domorodec gosp. Czetkovics István
kog ministeriuma izdani je naputak, koji po- petilo, da dojduče leto bi ravno tak obhodili. vu Šopronu sabiral. Lépa hvala njemu, da
ljodelavcom sledeča objavljuje.
Od gnjiloče krumpera se samo lak mo misli na svoju rodnu okolicu i hvala svim
Krumper je jako vnogim betegom i remo braniti, ako čisto zdravoga krumpera onim šoprončancom. koji su dobri bili danevoljam podvrženi, koje tak rekuč, iz slo- vu zemlju posadimo, kojega pako za dojdu ruvali na naš Zrinjiev spomenik !
bodnimi očima niti videti nemoremo, tak su če Ijeto želimo sadili, pazku imati moramo
male po njem naraščene gobe. Ako se ove nato, da vrutega vu pivnicu, ali budi kakvo
Četerdeset i sedmi izkaz.
gobe po njem po množiju, onda ga na nikaj 'drugo mesto nedeneino. gnjiloga, ali budi radeneju. Ovomu betegu još do sada nenajde- I njenoga skupne zmešamo, takvoga najbolje Šparkassa Čakovečka okolice
120 k.
no vračlvo, samo se poljedelavcom na zna včinimo, ako ga taki pohrammo
Grof Festetics Elek kr savietnik
nje daje, da imaju barem pojem u tom, od
Sopron
5 k.
Višekrat se i to pripeti, da iz semenačesa je na nikaj bil došel posadjeni njihov loga krumpera drugi drobni krumperi raste- Biber József kr. tajnik
Sopron
40 I
krumper.
20 *
ju, tomu je zork taj, da po dugoj suši krum- Puskás Sándor kr ekžekutor *
Najpogibeljneši beteg krumpera je tak pir ne mogel bil rasli, i ako još dalje traja Czvetkovics István kr. »
»
1 k.
zvana krumperova nevolja, koja najprije na velika suša. najbolje včini gospodar, ako ga Balta György kr pero vodja »
24 *
- listje, zatim na cimu, najposlije pako na se izkopa.
Szilágyi György» ekžekutor »
20»
me dojde, od česa vre vu zemlji počne gni»
20 *
Krumpera na zimu vu lakovo mesto Stekler Adolf » činovnik
liti krumper. Najprvlje je videti na listju črne moramo spravili, gde nije jako preveč vru Freyseysen Virgil kr. penezui nadkrpe, ove od dana do dana vekše postajaj u če. ali pako prekoreduo mrzlo, istina. da ako
komišar Sopron
1k.
i s tim ne samo listje i cimu, nego istoga krumper malo ozebe, slajšega teka ima. ali Kecskés Dezső kr. savetnik, ra vkrumpera na nikaj spraviju. Takovoga krum je več onda ni lak stalen kak je predi bil nalelj Sopron
1k
pera je pogibeljno za zimu sraniti. ar se
Kaj se dotiče podzemne stvari, jedino j Markonesz Kornél kr. činovnik
more pripetiti, da ves zegnili.
Sopron
20 *
samo tako zvani kolorado kukec včini veliOva krumpera kuga je ni svaku letu, koga kvara vu krumperu, ali takovoga pri-; Klieim Samu kr činovikSopron
26 *
i po svakoj mesti jednako pogibeljna. Kada ! nas nema, lakov se samo vu Ameriki na- Prindl Kálmán pentajnik
*
20 »
je vnogo deždja, zatim jako vruče sunce pri- hadja, koj jako velikoga kvara zrokuje tamo Kegye Sándor
»
»
»
20 *
peča, vu močvarnoj zemlji se vnogo bolje
György Elek varmegjinski Cinovpozna, nego kad je sušno leto.
nik Sopron
20 *
Proti ovoj kugi segumoga vračtvo neVida Gyula kr. penezni konnSar
Spomenik Zrinyiev.
ma, nego jako dobro včinimo, ako od sve
Sopron
j k.
nevolje prostoga i zdravoga krumpera sadi
Vu denešnjim broju izkažemo dar 120 Bachschitz Antal kr činovnik
mo i to samo čim bolje vu suhu zemlju.
kor. Šparkasse Čakovečke okolice, kojega je
Sopron
#
20 *

Krumpera bolesti, i njegovi
neprijatelji.

___ Z A B A V A
Zaboraviti.
1. »Ah draga mamica, moje niže su se
posve posušile« — rekla je plačuča mala
Janiča, te je pokazala materi tegleca s po
sušenim cvetjem. — »Je, moja draga kčerka,
vidiš, ti sito cvietje z a b o r a v i l a zalievati,
akoprem sam te ja na to češče opominjala «
2. Tamo dieca zakapaju štigleca —
svojega dragoga ptičeka — i vruče suze cure u grob. Roditelji su otišli na gosti svojoj
rodjakinji u bližnji varaš, gde su ostali tri
dana, na diecu domaj je do tog vriemena
pazila suseda, kojoj sve kučne navade nisu
bile poznate, a dieca 3U svojega štigleca z ab o r a v i l a hraniti, pak sada suznimi oči
stoje tu okolo svojega ljubimca i jedan svaluje krivnju na drugoga, ali to sve nemože
ptičicu oživeti.
3. Nut, — Onde u sobi sedi siromaški
obrtnik, ciele dane i noči se |e mučil, dok
je dielo dovršil. Sada je dielo zgolovleno, a
baš je i skrajnje vrieme! Dieca bi rada kru
ha. »PoCekajte samo malo, ja odmah done-

sem kruha i novce« — veli on. On odnese
dogotovljcno dielo lamo onomu bogalomu
gospodmu. — »Dobro, dobro dragi majstor«
— veli ov, — »ali ja se moram sad odpeIhti. pak nemam vriemena, nego suIra vam
pošaljem novce.« - Žalostnim licem otide
majslor iz sobe gospodina i mimo več zaprežene kočije iz dvorišta; medjulim do sut
ra nije dugó.
Drugi dan več od jutra
čeka siromak majstor na novce, ali novac
neima te neim a! — Bogati gospodin je jednostavno z a b o r a v i l . On nema pojma, kaj
njegovo zaboravljenje za siromaka majstora
i njegovu diecu znamenuje. On nežna, kak
glad boli.

jšel, ali liečnika od nikud, — niti po poldan,
niti na večer — Drugi dan pošalju drugo
ga delavca po liečnika, jer mozbit ov prvi
nije povierenu mu stvar dobro izvršil —
»Ah. gledaj,« — veli liečnik — »posve sam
na toga bolestmka z a b o r a v i I!«
A zakaj je z a b o r a v i l ? Mozbit zato, jer je
Adam jednostavm t^žak? — A jeli bi bil
z a b o r a v i l , da su ga k bolestnomu bogatoinu fabrikantu pozvali? — Medjutim i k
Adamu dojde sada liečnik, ali je več danas
prekasno, jer je več vučac (Brand) nastal te
če noga biti odrezana a Adam doživotno
šakal, iko n obče posle amputiranja noge
ostane živ — i lo sve radi toga, jer je lieč
4. U jednoj komori leži težko ranjeni nik z a b o r a v i l u pravo vrieme k ozledjedelavec. Mašina ga je na nogi ležko ozlie- nomu dojti.
dila, drugi delavec bieži po liečnika. »Tko
5. Kesno je u |esen, hladan je dan, —
je taj ozledjeni?« — pita liečnik — »Adam o tac se vozi sa svojom sedamgodišnjom kčerFerek, težak u fabriki. stanuje u preložkoj kom u bližnji varaš na sajam. Kad su se
ulici kuče broj 13. odzad na dvorišču« — iz sajma domov vračili, staneju pred krčmom
odgovori poslani. — »No, ein to nebude ta- u koju su se navadno putujuči sejmari nakova sila valjda« — veli liečnik — »več vračali i tu reče otac kčerki: »Ostani tu na
budem za čas došel «
kolih, ja budem laki došel « — On otide
Siromaški bolestmk zdibava i slivče le nutar. sedue se za stol, zatim dojdu i dru
gleda prama vratam jeli bu več liečnik do- gi, te pričmu piti i — kartati se. Ovak projde

Baján Rajos pen. podtajnik Sopron
20 *
Kosztrobszky Ferencz kr. perovodja Sopron
20 »
Tatár Péter Cinovnik Sopron
20 »
Kocsis Pál
*
»
20 »
Katzender Károly Cinovnik *
20»
Keller Gyula nótárius Nyék
40 »
Gzvetkovics Jenő učenik
Sopron
10 »
*
Gusztáv »
*
10 »
»
István
»
»
10 »
*
Margit učenica
»
JO »
Ukupno 133 k. 80 f.
Izkaz prošloga broja 3902 k. 35 f.
Sveskupa 4035 k. 65 f.
Četerdeset i osmi izkaz bude sledil vu
sledečim broju naših novin.

KAJ J E NOVOtiA?
J la r e lu š 15.
Géli orsag je opel vu ono čustvo opal,
koje su čutili naši predji 1848-ga vu Budapeštu kada su zadobili slobodu. Géli orsag
se opet zmisli na ona lépa vremena, koja
su bila početak slobode naše. M a r c i u š 15
je táj dén, kojega je včera svaki čovek. svaki
pravi sin ove domovine posvetil. Marciuš 15,
ti budeš zanavék spomenek naše slobode.
J e fina s c g u r n n p o š /a r ie a .

Iz Marmaros Szigela pišeju, da vu Kurdek zvanoj občim prošastnoga meseca 26
dana malo 1'alilo, da iz one pošle vnogo j«*zer korun iz lak zvanom železnom ladicom
skupa odnešeno bilo. Dva vlaški dečki ne
kak su zeznali bili, da vnogo penez vu da
našnjim dnevu na poštu donošeno bilo Ova
železna ladica je prek poda, vu pivnicu bila
prišrajfana, zato su uakanili prije poda pre
luknjati da ladica vu pivnicu spadne, gde
oni bez svakoga straha deluvati su nakanili, ali sreča njim ni bila poslužila. Poštarica,
koja je bila vu drugoj luži spala, počuje ovo
ruženje i simo lamo hodanje, prime vu ru
ke revolvera i na vulicu streli. Naravski.
tolvaji na ov glas pobegli jesu, ali svoju
mešlriju, s kojom su svoje zločesto nakanenje vršili, sekiru, gletvu i I d. su lam ostavili. Žandari su Grgič Juraja prijeli, nego
ov svojega pajdaša mkak i mkak povedati
neče.

Z m r z e i Je.

Iz Nagybajoma, gde je sejam bil, je išel
dimo Fekete Lajos iz Hosszupálya občine. Ali
na putu je veiiki viher bil, koj je snega no
sil i nesrečnoga čoveka je jeden slap takaj
doli hitil na zemlju. Tak su ga onda našli
zmržnjeuoga.

zakoni ova sobom donašaju, nego osobito
zato. ako sadovno drevje obranimo od tih
nepotrebnih stvarih, imamo se nadjati ni
samo hasna. nego i veselja takaj, čemu se
i mala delca raduju, da su srečna vuživati
se od Boga danoga ovog dobroga dara.
it im s k i o te e p a p a , i S u lta n .

I 'h o j st v o Jednog doktora.

Iz Birna nam pišeju, da sad ove dane
Vu Egerbegy občini ove dane streljen zvunredni poslenik bude došel vu Rim, koj
je bil Grál Dezső občinski doktor. Krvoloč bude svetomu rimskomu Otcu papi vu ime
no ovo pripečenje se na sledeči način do jubileuma gratuleral od strani Sultana turskoga cesara.
godilo. Vucsak Fabiana žena i njegovo déle
betežni su ležali vu posteli, koje betežnike
R a d i m u k e Je p o n o r e la .
|e Gral občinski doktor bil vračil. Ovaj dok
Strahovito pripečenje se dogodilo ove
tor kojega je svaki človek za poštenoga vučenoga doktora prešlimaval, sve mogučno- dane vu Szcnt-Ivana občini, koje pripečenje
sti je bil včinil, da Vucsaka Ženu i njegovu je célo selo pobumlo. Bosner Ferencz sela
déle zvrači, poljek najvekše želje vendar m Svetog-lvana Stanovnik još prije dve letah
mogel včiniti. ar žena mu je preminuču kao žandar je bil služil, vu tom položaju
sredu, a déle pako drugi dan vumrlo bilo. se bil spoznal Duser Jakoba vdovicom, koja
Muž se radi toga tak razljutil na doktora, je vnogo stareša bila od njega, nego boga
kada je drugi dan bil došel. da pregledne mrtva- ta. Bosner je tak dugo hodil K njoj, da su
ce, daje Grál doktora juicohil uvredil. Doktor se bili i spoznali, i na zadnje kad je pri
je zbog toga zašpotal Vucsaka i hotel je oditi. žandarstvu službu bil dovršil, si je i nju za
Koma da stupi na dvor, Vucsak iz klina ženu bil vzel. Vu zakonskom stališu su izdoli vzeme nabitu pušku, pák na doktora prvme vu lepom miru skupa živeli, i Bosnesproži, jedmi kugla mu glavu, a druga pako ricu je na tuliko bil dopelal po lépim goprša pogodi. Siromaški doktor za par minut vorenjem, da je svega svojega pol imetka
na dvoru |e bil vuinrl Vmoritelja su žan njemu tašterala, i zvun toga svoje i njegovo
dari prijeli. Grál doktora pako mlada žena živlenje na Rl jezer korun assekurirala. Pak
nesrečni Bosner ni bil stim zadovoljen. Vu
i dvoje dece tuguje.
prošastuoin tjednu se sam holice posvadil
Itezd n ša n o ter.
lul i svojum tuvarušicum ruke njoj je skuj)
Horváth János iz Kovesda biroš. kak; izvezal. zube pako s rubcom naphal, da m
nam iz Estergoma pišeju,
dva meseca mogla kričati i vu lakovim položaju vu ko
staro svoje déle, zato. da se je plakalo, vu mori k jednomu stupi nju bil jirevezal. Za
srditosti iz zibeli za nogice van potegne i lim odnese jednoga vedernoga lagva nahižje,
tak hiti vu sténu, d.i p* déle taki dušu spus kojega s mrzlom vodom napúm, i preko
tilo. Naravski bezdušenoga ovoga otca su prosnic po malo na glavu cedi. K stupu pre
žandari prijeli, i kad su ga rotili, valoval je vezana žena niti gibati, niti kričati mogla nije.
i to lakaj, da sporaziunljenjem svoje žene, i lak je pretrucana bila célú noč stati na
vre dvoje delce s lakvini načinom su bili glavu po kaplicah je voda curela. Nesrečna
žena od velike muke je drugi dan ponorela.
izkončali
Vu jutro je nesrečni muž sva ta sumljiva
it r e v Je č is titi od g n s e n ie o n a j
dugovanja pospravil i sam ide k poglavarst
noža m n tiim o .
vu. paK javi, da mu je žena ponorela. BosNajpriličneša doba Ijeta začistjenje gu- nerica je prisebi imata jednu 12 let stani
senic je prolulelje. Irsit<? se dakle prigleda- pucicu. koju su za svoje prijeli. Ovu pucicu
vati poštuviim gospod iči vaše sadavno drev je Bosner on večer iz doma bil poslal, ali
je. koje mozbit Ijelos. vašega truda obilno pucicu je m hotela ostati tam, kam je pos
naplatilo bude. Dakle ni samo zato. da nam lana bila, nego je dimo nazad došla pak je

jedna ura za drugom i je na diete za bo r a v i I. nosti. Ali kaj čemo, kad j 3j je muž na dom či u veselju visoko škočiti, a nekaj boljega
jesti i za okrepil čašu vina. to im je sin i
— Njegovoj ma loj kčerkici je vam na ko z a bo ra v i I.
lih u tmim i zimi poslalo neugodno, pak je
7.
Nut, u loj samolnoj sobici sedisnaha
mla donesti z a b o r a v i l i . Medjutim oni
sišla iz kol, te se je slisnula za vrata od da žena se dieteloin u naručaju. Je, da je budu još više toga imali odgovarati pred
sobe, koja su se podjednom otvarala, i zat- ona zakonita žena, vezon sv« toga šakramenta viečuim sudcem. jer oni su i četvrtu zapo
varula, kak su več gosti dohadjali i odhad- ženitve svomu odabranomo priključena! — ved božju z a b o r a v i l i ! —
9 Ali moji dragi čilatelji, ja ču vas još
jali, tu je sva popreko prezimela, le je do Ali žaiibože to nije. Do neba i zemlje joj se
bila po cielom tielu trganje a poslie je i po j je zaklinjal, dok ju je zavel, a sada je na u jednu mzku kučici voditi, samo hodte sa
boti hodila do smrti svoje, jer |e one noči svoja obečanja i zaklinjanja posvema za- ! menőm ! - Evo tu vam u zapečku sede dva
boravil.
- II spolni sramoti z a b o r a v - starca, otac i mati gospodina kraljevskoga
otac na nju z a b o r a v i I.
savietmka. Oni su si za mladih lietah vtrIj e n a !
6.
Gledaj onde u podzemnom stanu o- 8 I <*uo opet liepa prilika. Dva starca gavali, samo da su mogla svojega jedinoga
nu sirotu ženu sa zimu trpečom i gladujusigurno več preko osamdeset godmah i vrlo talentiranoga sina školali. I izbilja, on
čom dečicom. — Svi skupa tu sede okolo stara — otac i mali sede u svojoj komori- lse je dobro učil te je i postal kraljevski samrzle peči. Baš je subola u večer. — Mati ci, njihove nabore u licu nije toliko starost, vieinik Ali za olcem i malerom nepila nisi duboko zdehne: »Ah, jeli hu več jedan koliko nevolja prouzrokovala. U svakom kil i kaj On zna, da oni imadu malu kučicu i
krat otac došel i novce donesel? Idi Gjurek tu njihove sobice se vidi potreboča a na sto toliko zemljih, da baš zagladeli nebudu, ali
drugo je sve z a b o r a v i l i
pogledni, jeli mozbit tam preko, u krčmi ne- lu je pol hleba kruha i kanta vode. —
sedi.« Gjurek hitro odskače do krčme, poMoji dragi čitatelji! Drava ljubav, prava
Naprvo u kuči, u prednjih sobah sta
lukne kroz prozor u sobu. I izbilja, japek nuje njihov sin sa mladom suahom, le se viernost nezaboravlja nikada Pak onda, ako
nutri sedi za stolom, te zleva
se čašu za iz tih sobah čuje danas veselo pievanje i si se iz svoje dužnosti zaboiavil, Onda ne
čašom, a krčmar nudi: još jednu V — do- puno smieha Kako i nebi, kad je danas fa- »valuj krivnju na pamet, več na srdce, konesem još jednu?« I mali Gjurek otide ža šenik. pak hoče svaki još za zadnji krat jemu za tu zaboravljenu stvar, Ijubav manjka.
Ako pak s e ti hočeš one ljubavi zapolostno izpod obloka domov i poveda si ma pred korizmom vesel biti. Ali slarcoin u nji
teri, kaj je videl, žena pako je sva snužde- hovoj komorici to nemore biti, jer ob kruhu moči, da nečeš zaboravljati dužnosti naprana i satrta radi takove bezprimerne nemar i kanti vode, koje je na stolu, nije baš mo ma roditeljem, svojemu bližnjemu it. d., on-

sve videla, koja su se vu komori pripečala.
Célo pripečenje ova pucica pripoveda susedom i tak je céla tajnost došla na videlo. Siromašku ženu su odpelali vu norsku hižu
na vračtvu, njega pako vu rešt. Kaj se pako njezinoga imetka dotiče, poglavarstvo
bude skrb imalo na njega.
T a b o r vu A f r ik i.
I mi smo se navek spomenuli iz burov vu naših novinah. Povedali smo — kakov nepravični tabor imaju englezi vu Afriki,
te ravno zbog toga, kak da bi je Bog kaštigal, pod jednom zgubiju rat, akoprem pod
jednom i jednom ide više i više englezkih
soldatov doli vu Afriku, da se vojujeju proti
búrom. Sve zabadava, buri se pod jednom
jako držiju i veliko ufanje imaju, da budeju
gvinuli. Englezki vodja Kitschener je pod jedinom glase pošiljal, da tuliko pak opel tuliko burov je opalo tuliko su njih prijeli i
t. d. Ako bi ono sve istina bila, tak več zdavnja niti jeden bur nebi bil vu Afriki. Sada
nazadnje opet čitamo jeden glas od Kitschenera, ali tu več negovori, da je bure prijel,
nego sramotno mora valuvati, da su buri
vu jednoj velikoj bitki kre Maribogo tak nabuhali engleze, kak se šika. Prijeli su jednoga englezkoga generala Methuena sve nje
gove oficére blizu dvč jezere ljudi, 5 štukov,
konje i sve kaj je sa vojskom bilo. Stčm
vekši je Spot na engleze, jer je burov još
menje bilo od njih. Buri su pod vodstvom
Delarey burskog generala bili.

G e n e r a i i ta t.
Prilikom, kak je Henrik nemški princ
vu Ameriki sada i Niagaru pogledal, se je
smešni dogodjaj pripetil. Nésu imali dosta
redarov, koji bi bili na princa pazili pak na
njegove. Zbog toga s e j e najprvič Evans ge
neral imel rasrditi. Najme dok je Evans Hen
rika vodil, najedenkrat je samo jedno Ijudsku ruku počutil vu svojim žepu, ali toga
je né dirnulo, nego je jednostavno rekel:
— »Bugjilar, moj dragi, vu drugim že
pu najdete!«
Moremo si misliti, da tat nije imel voIju i vu drugi žep segnuti generalu.
N e s re č a .
Na Mező-Laborcz banhofu se je velika
nesreča pripetila. Jedna Jerm a zvana gospa,
koja je ravnatelj jednog dadilišča, je sa svo
jimi dvéma kčeri, na cug čekala. Kad je cug
nutri dobežal, je jedna kči, koja je blizu stala
k šinjam, je od slapa pod cug opala. Druga
kči nju je hotela oslobodili i zato je za njom
zahačila. Ali na svoju nesreču, jer je cug i
nju za sodom potegnul i tak su obedvé mrt
ve ostale med šinjami
K u j j e n em og oče
sadu.

Novine vnogo i vnogo pišeju od nemškoga princa Henrika, koj sada vu Ameriki
putuje, i koga amerikanci jako radi vidiju
sveposvud. Vnogo glasov pišeju novine i med
ovimi vnogotakvih, koji sami sebe oblažeju.
Tak su pisale sada jedne taljanske novine
da je Henrik princ zato išel vu Ameriku,
kaj bi si zaručil kčer prezidenta respublike
K a m e n a 4i deždj.
Unio. Ali ove novine su sigurno to ne znale,
Za kamenati deždj bi mogli znati onaj da je več Henrik zdavnja — oženjeni.
Z g o re tu o b č in a .
čin, koj se je sada pripetil med Mende i
Sülysáp banhofi. Kak je cug išel, na jedenSiklós zvana udvarhelyvármegjinska ob
krat je strašno kamenje počelo cureti, koje čina je ove dane skoro čisro zgorela. Zgo
je 19 oblokov potrlo. Jeden kamen je jed- relo !)9 zidiuah i vnogo živine. Jednoga
nomu kre obloka sedečemu vu obraz letel, skupoga čoveka 2600 korun penez je pod
i pipu mu vun zbil iz zubi, sa tém su mu blazinom zgorelo Kvar je veliki. Više kak
dva zubi vun opali, a jednoj staroj ženi je 60 jezer korun
očalje potrl jeden kamen, od kojih je glaž
Kaj je pripovedala dobra
vu oko išel i ovo je taki izcurelo. Zvun to
ga su vnogi bili oranjeni. Od célog dogodjaja
mamica?
su službeniki na cugu samo onda znali, kad
je cug na banhof došel vu Sülysáp. Taki su
Dobra stara mamica je pripovedala.
žandari išli na lice mesta, ali krivce još niVnogo, jako vnogo k ra lje pripovedala.
su prijeli.
Sada več vu zemlji leži, ali ako bi opet čuda si u duši predstavi ljubav tvojega stvo- u krčmu. od onud u drugu. u treču — dok
ritelja, gospodina Boga, koj nikada nezabo- je d o večera skoro sve odhodil. Onak pijan
ravlja. Na toj ljubavi se uči ljubiti !
je pod večer otišel k stolaru, te je pri njem
naručil za svoju bolestnu maler mrtvački
lies, jer če »stara na skoro umrieti«. kak se
Naručeni lies.
je pri naručivanju izrazil i tim svoju suro
Ivan Grbec iz Grbinja bil je vesel deč vost potordil Nekolika izmed poznancah i
ko, t j. njegova stara mati ga je tak nazi- prijateljah njegovih su ga k stolaru pratili
vala, a drugčije i od drugih bil je poznat i on je nje posve ozbiljno pozval, da dojkakti neotesan, prost i surov deran. Tako- du sutra na večer na verest u vanje k njevih mladih neotesanih proščakah ima žali- govoj mrtvoj materi, tak je bil sigurari, da
bože po selih uviek dosta, kojih razvuzdano če »stara« umrieli
Ali kaj se je dogodilo? — Drugog da
ponašanje, njihove matere »veseljem mla
dosti« nazivlju. Dakako, da ih ima i po va- na su iz vapelne jam e u školskom dvorištu
— baš su novu školu zidali — van izvlekli
roših, ali oni su onda opet druge vrsti.
Anda kak sam rekel, mati Ivanova je dvadeset godišnjega Ivana mrtvoga, u vapsvojega »jedinca« držala, polag sve njegove nu zadušenoga
On je onak pijan, u noči domov iduči.
razvuzdanosti i prostole samo za nedužnoga veselaka; pak njezin priličan i nezadužen zašel u školsko dvorišče, gde je u tmini oimetak je dopuščal, da se je njezin »jedini 'pal u jamu punu vapna i tu se zadušil
Prijatelji mu, su izbilja u večer došli
sinek« lahko i bezbrižno mogel u svietu ob
račati i po gde koj skok više učiniti, nego ; verestovat, ali ne njegovu maler, več njega
jsamoga, mati pako je za nieko vrieme oz
njegovi ostali vršnjaki i priatelji
U tom mu na jedankrat zbeteža mati dravela i još nekoliko godinah za tim doi Ivan je moral iti po liečnika. On je otišel gadjajem u istom miestu proživela.
u varaš po njega te ga je poslal domov
svojoj beležnoj materi, a sam pak je otišel

K rn . K o l in y .

la moju prošnju, da naj govori od starih
lépi h vrémenah, sigurno bi se stanula iz tvrdog sna i pripovedala b i ............ pripovedala
bi mi od vitežkih magjarskih husarov i houvedov, od lépih četerdesetosmih vremenah,
gda je ona još mlada bila. Pripovedala bi
i nebi žela v pamet, da njoj suza teče po
obrazu, kojega je vréme več preoralo . .
i ja bi sa pobožnjostjom poslušal dobre sta
re mamice pripovesti, gda-gda bi si doli
zbrisal suze, koje su mi nehotomice na očih
se kazale.
Kak lépe je pripovédala dobra stara
m am ica! . . .
*
Črne noč je pokrila Nedelišče občine.
Čez oblake je samo negda-negda porinula vun glaviču jedna-druga zvezda, zatem
pak je opet zginula. Meseca lakaj nije moči,
bilo videti. Zniknul je i on. Morti je mislil,
da vitezi, koji se za slobodu harcujeju, budu
se vu noči opet borili, nije hotel odkriti one,
proti kojim se njih je tuliko postavilo. Skril
se je za oblake i lak kmična, tak tajna je
bila noč. . . .
Dobra stara mamica je senjala. Težku
sénju ie imala. Morala je gledati jednu veliku borbu, morala je videti strašno kolenje,
koje je oružje včinilo. Vidla je, kak ide napré vitežko honvedstvo, i kak bežiju serežani . . . i čula je nekakvoga glasa ruženja.
čula je bučenje štukov.............
Sada se je zbudila. Poslušala je. Sve
je tak mirno, tak tiho. Dakle samo sénja je
bilo sve.
Dobra stara mamica je moliti počela
Molila je za opalih vitezov duše. Zatem pak
se je znovič doli legla . . ali san njoj nije
došel na oči mislila si je. A zalem pak je
kleplenje vure poslušala. Jedno je vudrila.
Ali kaj je to? .
konjski bobotruženje kolah
čuje Gori se je stala i na hitroma k obloku
stupi Dakle istina; štuke, — velike Stuke
peljaju, a za ovimi pak komaj začuti vu
smernimi stupanji idejű Soldati — honvédi.
Kam putujeju tak zaran, proti komu idejű.
Dobra stara mamica si je zdehnula, a
zatem pak si je nazad legla vu postelju. 0 pel je počela molili . . . i sada nije za mrt
ve, nego za žive je molila.
*
Zvuna je opet mir nastal
Dobra stara mamica je dugó né mogla
zaspati. Vura je več i tri odbila, kad je još
skoznila. Ali nazadnje je ipak zaspala. Spala
je, i opel je senjala. Opet je boj vidla i ruženje oružja Opet je čula bučenje štukov.
Zbudila se je. Posluša. Bučenje štukov da
lje traja. Dakle sada nju je pravo bučenje
štukov zbudilo

Drugidan su sa velikim plénorn nazad
došli honvédi Vu Ormožu su bili. Siromaški
austrijski »švigeri« se né jako rado spomeneju na ovaj dan, a štayerski puk pak se
je tak navčil poštuvati magjare, da ako sa 
mo reč magjarsku čuje, škrljak zdigne doli
Tak je meni pripovedala to moja dob
ra mamica, te od pripovesti se samo tuliko
razluči, da je istina bila.
L ig e ti R. J.

Odgovorni urednik
M A R G IT A I
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Legjobbak saját nemükben a

MAG6I
var. kert és szántóföld, melyen az 5. népszr.
sz. ház és udvar alpereseket illető felerésze
750 kor. a 318. tkv. 549/14 hrsz. szántó
föld alpereseket illető fele része 240 kor. és
a 487 tkv. 301. hrsz. rét és edő egészben
270 kor. becsárban az árverést ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy
a fennebb megjelölt ingatlanra

1902 évi márczius hó 21-ik napján d. e. 10 órakor

98/tkv. 902.

Árverési hirdetményi kivonat.

Zalaujvár község-házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási
áron alul is eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 1 0 %-át készpénzben vagy
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelelt árfolyam
mal számítolt és az 1881 évi nov. 1 -én
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende
let 8 . §-ában kijelelt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy
az 1881. LX. t.-cz 70 §-a értelmében a
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
667
Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornyán. 1902 január 8 .

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint
tkvi hatóság közhíré teszi, hogy a Csáktor
nya vidéki takarékpénztár végrehajtatnunk
Feriin István és neje Golenkó Katalin végre
hajtást szenvedők elleni 616 kor tőke kö
vetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében
a nagy-kanizsai kir törvényszék és a Csáktor
nyái kir. járásbíróság területén levő V hegy- 6782/lk. 901.
kerületi 6 8 tk. 81 hr. sz. a. ingatlan 1950
Árverési hirdetmény.
kor becsárban az árverést ezennel megálla
A perlaki kir jbiróság. mint tkvi ha
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a
tóság közhíré teszi, hogy Fuudák András
fennebb megjelölt ingatlanra
és neje Kovács Mánika kotori lakosok vég1902. évi narczlus hé 20-án délelőtti 10 órakor
rehajtatóknak Kecsák András és Kecsák Ma
az V. hegykerületi község hiró házánál meg tild végrehajtási szenvedő kolon lakosok el
tartandó nyilvános árverésen a megállapított leni végrehajtási ügyében 16<i kor. tőke, 1899
évi május hó 5-tdl járó 8 % kamatai 74 kor
kikiáltási áron alul is eladatni lóg
Az árverezni szándékozók tartoznak az 1 0 f. eddigi 27 kor. árverési kérvényi költ
ingatlan becsárának 1 0 % készpénzben, vagy ség kielégítése végett a nagy-kanizsai kir tör
az 1881. LX. t.-cz 42 §-ban jelelt árfolyam vényszék a perlaki kir járásbíróság területén
mal számított és az 1881. évi november fekvő a kotori 3157 sz. tkjvhen felvett kö
vetkező ingatlanok és pedig az 1643 hrsz.
1 -én 3833 sz. a. kell igizságügyminiszteri
rendelet 8 . §-ban kijelölt óvadékképes pa ingatlan 56 kor. az 1649 hrsz ingatlan 30
pírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az kor . az 1656 hrsz ingatlan 45 kor., a 2084
1881. LX. t.-cz. 70 & érielmében a bánat- hrsz. ingatlan 24 k, a 6444 hrsz ingatlan
péuynek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 143 k. s a 9604/b hrsz. ingatlan 31 k , to
kiállított szabályszerű elismervényt beszol vábbá az u. o. 30/3 sz. tjkvben felvett kö
vetkező ingatlanok és pedig az 1644 hrsz.
gáltatni.
ingatlan 63 kor . az 1887 hrsz ingatlan 208
Kir. jbiróság. mint tkvi hatóság.
k . a 2845 hrsz. ingatlan 76 k , a 6438 hrsz.
Csáktornya. 1902. jan hó 8
667 ingatlan 54 k. a 6470 hrsz. ingatlan 85 k.,
a 6453 hrsz. ingatlan 6 6 k, az u i 4770
tjkvben felvett 459/a hrsz. ingatlan 51 kor.,
1 0 0 ./tkv. 902. sz
végül az u o. 5524 sz. Ijk\ben felvett kö
Árverési hirdetményi kivonat. vetkező ingatlanok és pedig a 6362/40 hrsz.
ingatlan 5 k s a 10333 hrsz. ingatlan 15
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi
kor kikiáltási árban, m ini becsárban az
hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornya
1902 évi április hó 3. napjón délelőtt 10 órakor
vidéki takarékpénztár végrehajtatónak Hergyári János és neje véghajtást szenvedők Kotor községházánál dr. Kemény Fülöp ügy
elleni 2400 kor tőke követelés és jár. iránti véd közbejöttével megtartandó árverésen elvégrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir adatm fog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíró
ság területén levő zalaujvári 166 tk. sz. 268 tartoznak az árverés megkezdése előtt a fennti
hr. sz. rét és erdő 114 kor., 231 tkv. 517 kikiáltási ár 1 0 % -át bánatpénz fejében letenni.
A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
hrsz. szántó 1 1 2 kor.. 167 tkv 1 7 8 hrsz.
Perlak, 1901. nov. hó 29-én.
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rét és erdő 108 kor., 168 tkv 6 8 hrsz ud

6467 tk. 901. sz.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság m int tkvi
hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái
takarékpénztár r. t. végrehajtatónak Anderlin
Simon és neje Kalancsics Mária domásineczi
lakosok elleni végrehajtási ügyében 1 2 0 0 k.
tőke, ennek és pedig 400 k. után 1900. évi
augusztrs 16-tól 800 k. után 1901. augusz
tus 28-tól járó 6 % kamatai */,% váltódij
80 k. 25 f eddigi 46 k. 90 f. árverési kér
vényi költség továbbá 494 k. tőke. ennek
1901 január 4-től járó 6 % kamatai, V«®/«
váltódij és 79 kor 05 t. költség kielégitése
végett a nagykanizasi kir. törvényszék a
perlaki kir. járásbíróság területén fekvő a
domásineczi 69 sz. tjkvben felvett 691,1467,
2164, 1129, 1939 és 175 hrsz. ingatlanok
nak a végrehajtást szenvedők nevén álló 5/36
része 92 k. az u o. 1393 sz. tjkvben fel
vett 2131 hrsz. ingatlannak ugyanazokat il
lető 5 36 része 22 k 50 f.. az u o. a 690
sz. tjkvben felvett 1 2 2 2 /a hrsz. ingatlannak
végrehajtást szenvedők nevén álló 7/36 része
23 k.. az u o. a 613 tjkvben felvett 89 hrsz
ingatlannak ugyanazokat illető 7/36 része
400 k. az ugyanazon tjkvben felvett 375
hrsz ingatlannak ugyanazokat illető 7/5 ré
sze 18 k, a murscsáki I l i i sz. tjkvben
felvett 653. 655, s 6 8 6 hrsz. ingatlanoknak
ugyanazokat illető 15/36 része 386 k s vé
gül a murscsáki 1209 sz. tjkvben felveti
651 hrsz. ingatlannak ugyanazokat illető 15/36
része 6 6 k kikiáltási árban, mint becsárban

1902 évi április hó 2-ik napjan d. i. 10 ónkor
Domasinecz községházánál Wollák K e z s ő ü g y
véd közbejöttével megtartandó árverésen
eladatn fog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
az árverés megkezdése előtt, a fennti kikiá l
tási ár 1 0 %-át bánatpénz fejében letenni,
s a vevő a vételárt 3 egyenlő részletben
lefizet ni kötelesek.
A kir. jbiróság. mint tkir. hatóság
Perlakon, 1901. decz. 6 -án.
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Kiadandó!
Csáktornyán a íőutczában levő
Hirschmann-féle házban eary

üzlethelyiség tatással
kiadandó.
Bővebbet a háztulajdonos
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HIRSGHMANN LEÓ-nJI.

E g y d a ra b
A ls ó - m u r a k ö z i ta k a r é k p é n z tá r i
(P e rla k )

Részvényt

.se

e la d
L » b l I m r e $|rflr (VMM0 4

Szölöoltványok
szokványminöségben.
A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtisztán,
teljes jótállással

Élőkerités.

Gleditschia csemeték és magvak

U r a d a lm a k n a k , k ö z s é g e k n e k három évi
t ö r le s z té s r e is a d a tik .
Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövénynövény. K7. az Agyedttli-

raelyből oly örökös kerítés nevelhető pár év alatt, rendkívül cse,
kély kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még
az aprö nyíllak sem hatolhatnak át M in d e n
re n d e lé s h e z
r a jz o k k a l e llá t o t t ü lte té s i és k e z e lé s i u ta s ítá s m e l
lé k e lte tik . Ezer csemete elég 200 méterre. — Ára 6 frt.

n in o c o m o tű k
jövedelm et biztositó voltánál
UlUbuGlIlGIGA. fogva, ennek tenyésztése számos gaz
daságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.
Színes fénynyomatu fő á rje g y z é k in g y e n és b é rm e n tv e
küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az á r je g y 
zé s e n kívül még egy olyan könyvet kap ezzel, ki azt czimére ingyen és bérmentve küldeni kéri, mely nincsen az
a ház, vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ne
(ordítanák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy szegény
családnál egyaránt. Így még azoknak is igen érdekében
áll, k ik re n d e ln i s e m m it n e m a k a r n a k , mert benne
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenki
nek nagy szolgálatot tesznek. Czim:
,É r m e llé k i e ls ő

s z ő lő o ltv á n y -ts le p " ,

N agy

G ábor,

579 2 0 —20 N a g y -K á g y a , u. p. S z é k e ly h ld .
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j)r. Manfred Glasgall
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strauaz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán

