
89

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, ú »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

Muraköz selyemtenyésztése.
Az országos selyemtenyésztési felügye

lőségtől vetlük Zalavármegyérői szólő jelen
tését a selyemtenyésztésről, melyből a kö
vetkező, Muraközt érdeklő részletet közöljük.

Muraközben a következő községek fog
lalkoztak selyemtenyésztéssel:

L é g r á d községben a selyemtenyész
tők átlagos keresete 1901. évben 1(» kor. 
Hit fillér volt, mely csekély eredmény a nagy 
szederfa hiánynak tulajdonítható. Kérjük az 
elöljáróságot, hogy az 1894. évi Xll-ik tör
vény 46. §-a értelmében mentői nagyobb 
gondol fordítana a szederfatenyészlésre.

Alsó-Uomboru, Kotor, tíelicza. Domasi- 
necz, Bottornya, Őrség. Hódosán, Nyirvölgy 
és Battyán községekben a szederfa hiánya 
miatt a selyemtenyé9ztés nem ölthet nagyobb 
mérveket. A selyemtenyésztök átlag keresete 
11 — 49 koronára rúgott.

C s á k t o r n y a  községben 1900-ban 
70 korona 10 fillért keresett átlag egy se
lyemtenyésztő, de 1901-ben nem sikerűit a 
tenyésztés. Reméljük, hogy ezért jövőben is 
foglalkoznak selyemlenyesztéssel és a te
nyésztés körül több figyelemmel fognak el
járni.

D r á v a - V á s á r h e l y  községben sem 
sikerült a tenyésztés, amennyiben a tenyész
tők átlag csak 13 korona 6b fillért kerestek.

U r á v a - C s á n y  községben élénken 
érdeklődik a nép a selyemtenyésztés iránt. 
Átlag 3b korona 9b fillért keresett egy te-1 
nyésztő. Azonban nem ölthet nagyobb mér
veket a tenyésztés, mert a köztereken nincs j 
szederfa. Melegen kérjük az elöljáróságot, 
hogy a köztereket, közutak mellékét ültesse 
be szederfával, mert csakis az által biztosít
hatja a szegény selyemtenyésztőknek a szabad 
lomb9zedés(. A tenyésztők a magántulajdonban 
lévő szederfákra vannak utalva, melyekre 
azonban minden körülmények közt nem 
számíthatnak

M u r a - S z t .  - M á r t o n  község lakos
sága szintén érdeklődik a selyemtenyésztés 
iránt és annak daczára, hogy a lombot sok 
utánjárással, fáradsággal messziről vollak 
kénytelenek beszerezni, mégis átlag 32 kor. 
volt a tenyésztők keresete. Nagy szolgálatot 
tenne az elöljáróság a szegény népnek, ha 
a köztereket és a község határában a közeli 
közutakat befásitaná szederfával.

M u r a - S z e r d a h e l y  község lakos
sága is kedveli a selyemtenyésztést, mi ab
ból leginkább kitűnik, hogy az 1900. évi 
eredménytelenség nem riasztotta vissza a 
népet a tenyésztéstől és 1901. évben átlag 
36 koronán felül keresett egy tenyésztő. Itt 
is kívánatos volna, hogy különösen a köz-; 
lereket és közutakat szederfával fásitaná be 
a község

B á n y a v á r  és P o d h r e s z t  köz
ségben 1901. évbei kezdtek foglalkozni a 
selyemtenyészléssse. és meglehetős volt az 
eredmény. Az érdeklődj ;i tenyésztés iránt 
minden esetre lokozódm fog, ha az elöljá
róság szives lesz a szeder fa állományt gya
rapítani.

P e r l  a k községben már két évben 
nem sikerült a selyemteuyészlés. Ha azon
ban a tenyésztés körül az adott utasítások 
szerint járnak el. úgy az eredmény nem 
marad el.

S z o h o t i c z a községben élénken ér
deklődik a nép a selyemteuyészlés iránt és 
egy tenyésztő állag 23 koronát kereseti A 
tenyésztés azonban nem hogy nagyobb mér
veket öltene, hanem csökken, mivel kevés 
a szederfa, söl az epreskertien lévő összes 
fákat kivágatta a község bírája.

T ü s k e -  S z I. - G y ö r g y község se- 
lyemtenyésztői átlag 31 koronái kerestek. 
Kérjük az elöljáróságot, hogy a szederfák 
szaporítása ezé íjából minden l«*helöt köves
sen el, mert a régi fák lassanként kipusz
tulnak.

Z a I a - li j v á r igen jó selyemlenyésztő 
községnek ígérkezik. A tenyésztők állag 30 
koronán felül kereslek. Hogy itt nagyobb 
mérveket fog ölleni a tenyésztés, annak biz
tos jele az. hogy a jobb módúak is foglal
koznak azzal. A fö természetesen az. hogy 
a szederfa állomány mentői nagyobb mérv
ben szaporitlassék

Z r i n y i í a I v a községben 1901 év
ben nem igen sikerüli a solyemlenyésztés. 
amennyiben a selyemtenyésztök állag kere
sete 14 korona 6» fillér volt Reméljük 
azonban, hogy a szederlaállomány szaporo
dásával. a selyemteuyészlés is töhh ered
ménynyel fog járni

Kzekből látható, hogy a nép nemcsak 
érdeklődik a selyem lény észlés iráni, hanem 
ezzel foglalkozik is és idővel igen nagy 
mérvékel fog ölteni a tenyésztés vidékünkön, 
ha elegendő szederla lesz.

A Zrínyi-emlék ügye.
Legutóbb lapunk 18-ik számában mu

tattuk ki a Zrinyi-emlékre összegyűli ado
mányokat. Most ismét szép, hazafias sorok 
kíséretében Horvál-Szlavonországból kaptunk 
adományokat, melyeket Csáktornya szülötte 
Zrínyi Miklós káplán gyűjtött Lipovljanihan, 
ahol mint írja »az eszme meleg pártolókra 
talált lelkészi működésem téréül kijelölt sze
rény falum intelligens magyarjaiban is«.

Zrínyi Miklós káplán ur ivén szívesek 
voltak adakozni alulnevezettek. Úgy nekik, 
mint a gyűjtőnek hálás köszönetét fejezzük 
ki a végrehajtó-bizottság nevében. Mura- 
Csányból Perhács Ádám volt szives 60 fil

lért adományozni. Fogadja ő is kószöne- 
: tünket.

Negyvenkilenczedik kimutatás.
(üasparó Henrik vasúti mérnök

Lipovljani 4 k.
Mihczer Illés szolgabiró Lipovljani 1 * 
l)r Polilzer Mór orvos » 2 *
Sóska Gyula főerdész » 2 »
Sóska Gyuládé úrnő * 1 »
Zrinvi Miklós káplán » 10 »
Perhács Ádám ácsmester M.-Csány 60 f.

Összesen : . 20 k. 60 f.
Lapunk lK-ik szám. kimutatása 4063 k. 45 f.
Az eddigi gyűjtés eredménye: 4084 k. 05 f 

A további gyűjtés eredményét lapunk 
jövő számában fogjuk folytatólag kimutatni

k  0  L Ó  N  F  É  M i  Ív .
Előléptetés. A m kir pénzügymi

niszter Óriás János helybeli kir. adótisztet a 
XI. fizelési osztály második fokozatába lép
tette elő.

Kinevezés. A m kir belügyminiszter
a felső-mibályíalvi anyakönyvi kerületbe 
Friedl Gyula körjegyzőt anyakönyv vezetővé 
nevezte ki.

Hirdetmény. Az esküdtbiróságokról
alkotod 1897. évi XXXIII I -ez életbe lépfe- 

, letése és végrehajtása tárgyában 3300/1. M 
98 sz a kiadott rendelet értelmében köz
hírré tétetik, hogy Csáktornya nagyközség 
területén lakó minden férfi, aki magyar ho
nos, a folyó évben legalább 26-ik életévéi 
betölti, a magyar nyelvet érti, azon Írni és 
olvasni Ind és évenként legalább 20 (húsz) 
korona egyenes állami adót fizet, a meny
nyiben pedig időleges adómentességet élvez, 
20 korona egyenes állami adónak megfelelő 
érlékkel biró vagyonnal rendelkezik, vagy 
az adózásra való tekintet nélkül: köztiszt
viselő. lelkész, a magyar tudományos aka
démia tagja, tudor, oki tanár, ügyvéd, mér
nök, épilész, hajóskapitány, gazdász, gyógy
szerész, vegyész, erdész, bányász, tanító, 
sebész, állatorvos, továbbá az. aki a felsőbb 
művészeti vagy más felsőbb szakiskolát el
végezte. végül aki a középiskolai záróvizs
gái letette, az esküdtszéki tagok alaplajstro- 
mába való felvétel véged Csáktornya nagy- 
községháza tanácstermében 1902 évi május 
hó 26. és 27. napjain d. u 3 — 5 őrá kö
zötti időben az összeíró bizottság elölt sze
mélyesen. vagy meghatalmazott által is meg
jelenhet A községi elöljáróság.

Megszökött kéregetö. Az elmúlt hé
ten özv. M. M helybeli lakosnál egy ismeretlen 
nevű és lakhelyű, papiasan öltözött egyén 3 
napig tartózkodód, ki a zágrábi templom 
javára könyöradomány ürügye alatt kére
geled. s a lakásadó nő kárára f. hó 13-án
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éjjel záratlan helyről egy pár 12 korona 
értékű czipőt ellopott, azonkívül a 6 kor. 
szállási és étkezési pénzt nem fizette meg, 
hanem megszökött. A csendőrség járőre 
megállapította, hogy a lopást és csalást 
Kai cserz Ferencz 50— 60 év körüli varazsdi 
illetőségű csavargó követte el, ki azon ürügy 
alatt, hogy a zágrábi templom javára pénzt 
gyűjt, egész Muraköz területén kéregetett. 
A csendőrség minden irányban nyomozza a 
tolvajt és csalót.

—  Állategészségügyi kimutatás Mura
köz területén f. hó 11-én a hivatalos adatok 
alapján: veszettség: Csáktornya I u.: ivar- 
szervi hólyagos kiütés: Bányavár I u., Be- 
licza 2 u.: Felső-Puszta fa 2. u ; Vili. hegy- 
kerület 1 u.; Lapány I u : Tótfalu I u.; 
Zsedény 1 u.: sertésvész: üáborvölgy l u :
I. Hegykerület 1 u., IV. Hegykerület I u., 
Lapány l u., Alsó-Pusztafa I u . Kotor 3 u.

—  A vármegye küldöttsége a Festetics 
szobor leleplezésénél. A vármegye törvény- 
hatósági bizottsága folyó hó 12-én tartott 
rendes gyűlésében elhatározta, hzgv folyó 
évi junius 8-án tartandó Festetics szobor 
leleplezési ünnepélyen ki'ildöttségileg vesz 
részt s annak vezetésére a vármegye főis
pánját kérte fel; egynttal megbízta a vár
megye alispánját, hogy a megye közönségé
nek nevében a szoborra koszorút helyezzen 
s a törvényhatósági bizottsági tagokat a kül
döttségben való részvételre szólítsa fel. hogy 
ezen országos ünnepélyen a megye törvény- 
hatóságának küldöttsége minél nagyobb szám
mal legyen képviselve.

— Vizsgák sorrendje a Csáktornyái ta
nítóképző-intézetben. Május 24-én a negyed
évesek osztályvizsgálata Junius 2-án. 3-án 
és 4-én Írásbeli képesítő-vizsgálat, még pe
dig. 2-án 8 — 12 óráig a paedagogiából. d n
2— 5 óráig német és horvát tannyelvű tan- 
képességiböl. 3-án 8 — 12 óráig a geometri
ából, 2 — 6 óráig a rajzból. 4-én 8 10 óráig
a német nyelvből. 2 — 4 óráig a horvát 
nyelvből és szépírásból. Junius 12-én hitlani 
vizsgálat. 13-án az első-. 14-én a másod-.
16-án a harmadévesek oszlályvizsgálata. Ju- 
18., 19.. 20., és 21-én lesznek a szóbeli és 
gyakorlati képesitö-vizsgálatok.

—  Valamennyi törvényhat. bizottsági 
tag urnák ! Keszthelyen lolyö évi junius hó
8-án lóg megtartatni Festelics György gróf 
a legnagyobb magyar gazdának szoborlelep
lezési ünnepélye, a melyre a Festetics szo
bor rendező-bizottsága a vármegye törvény- 
hatóságát is mint ilyent me*ghivla. Midőn 
erről t. bizottsági tag urat érlesilem. felké
rem, hogy vármegyénk ezen kimagasló alakja 
iránti tisztelet és hálás kegyelet leróhatása 
végett a jelzett napon Keszthelyen délelőtt 
liz órára megjelenni szíveskedjék. Zalaeger
szegen, 1902. évi május hó 20-án. Cserián 
Károly s. k., Zalavármegye alispánja.

— I|j találmány. Vendéglősöknek külö
nösen fontos Borkimérő készüléket talált fel 
S t i 11 e r József jégszekrénygyáros (Buda
pest. Nagydiófa-uteza 22.) K szab. sörknnérö- 
készüték (hőtőlI levegőnyomással) az előb
biekkel szemben tele jeget takarít meg. a 
mi különösen a mostani jéghiánynál rend
kívül előnyös. F megbízható ezég egyébb 
készítményei is. mint fagylalt, bormérési be
rendezései, csapjai, fürdőkádai stb. mind tar
tósak és a mellett olcsók. Képes árjegyzékét 
ingyen és bérmentve küld

—  Halálozás, s z o v á t h y Lajos volt 
Csáktornyái áll. tanitóképző-intézeti tanár 
legutóbb a pápai áll. tanítóképző* intézel igaz
gatója e hó 22-én Pápán elhunyt. Béke 
hamvaira!

—  Értesítés. Tudomására adatik az 
adózó közönségnek, hogy a folyó évi nyil
vános számadásra kötelezett egyletek és vál
lalatok adókivetési lajstroma m á j u s  hó 
23-tól nyolez napon keresztül a községháza 
tanácstermében közszemlére van kitéve. A 
nevezett napokon a hivatalos órák alatt 
bármikor megtekinthetők.

Felhívás. A folyó évi ebadó Össze
írás elkészítése hatóságilag elrendeltetvén, 
felhivatnak Csáktornya nagyközség területén 
lakó eb-tulajdonosok, hogy a község elöljá
róságánál átvehető lapokon ebeiket bejelen
teni folyó évi junius hó 10-ik napjáig el ne 
mulasszák. Megjegyeztetik, hogy az összeírás 
házról-házra fog az elöljáróság által telje- 
sittelni, mely alkalommal a bejelentési lapok 
az összeírást foganatosító községi elöljáró
nak is átadhatók.

Gazdakörök (gazdák vagy földmivelök 
szövetsége). A magyar Gazdaszövetségnek 
egyik legfőbb törekvése a kisgazdák és föld
mivelök támogatása s érdekeiknek hathatós 
előmozdítása. Hogy ez minél eredményesebb 
legyen, legsürgősebb feladat a kisgazdák és 
löldmivelők szervezkedése. A szervezkedés! 
módozatainak megbeszélése czéljából a Ma
gyar Gazdaszövetség a folyó évi junius hó; 
12-én, csütörtökön, d u. fél 4 órakor Buda
pesten a vármegyeház dísztermében egy érte
kezletet tart, melyre ez utón is meghívja a 
lelkész, tanító és jegyzőket, valamint mind
azon birtokosokat, gazdákat és födmivelőket. 
kik a földmivelök szervezkedésénél, illetve, 
a községi gazdakörök létesítésénél (földmi
velök vagy gazdák szövetsége) közreműködni 
hajlandók. Fzen értekezleten a fölkéri előa
dók rézsletesen fogják ismertetni a kisgazdák 
és földmivelök szervezkedésének szükséges
ségei vagyis a gazdakörök ezéljál. hivatásál 
és működési irányát. A kik e hazafias ne
mes munkában részi venni kívánnak s az 
értekezleten jelen lenni akarnak, szívesked
jenek legkésőbb junius hó 1-ig a Magyar 
Gazdaszövetség titkári hivatalánál (Budapest. 
Baross-ulcza 10.) jelentkezni Miután lehet
séges. hogy ingyenes elszállásolást kaphatnak 
az értekezleten megjelenők, a mennyiben 
tehát erre rellekiálnak. szíveskedjenek ebbeli' 
szándékukat szintén junius l-ig tudatni. A 
jelentkezők féláru vusutimenetjegy váltására 
jogosító igazolványt kapnak, ha köziik pontos 
ezimüket s azon vasuli állomás nevét, honnan 
elindulni akarnak Az értekezletet megelő
zőleg ismerkedés czéljából társas étkezés 
lesz d. u. I órakor a Pannoniaszálló (Kere- 
pesi-ul) éttermében.

Jókedvű kompánia. A t ú r n i  se ha i 
korcsmában nagy mulatság volt. Még a ze
nészek is berúgtak. A társaság eloszlott, de 
a hangász urak nem akarták félbehagyni a 
a mulatságot s uj pasasérokra vadásztak. 
Behúzták az ulczáról Hül Jánost, aki azon
ban nem akart bort fizetni, mire a hangá
szok úgy eldöngellék. hogy lepedőben vitték 
haza.

Az állami népiskola építésének ügye.
Lapunk zártakor vesszük a hirt, hogy a vá
rosunkban építendő áll népiskola épületének 
fölépítésére a város képviselő-testületének 
tegnap megtartott gyűléséből kifolyólag az 
árlejtést 83.623 kor. 74 íill. összegben kiír
ták Az árlejtés határidejéül f é. junius
19-ének délelőtljét tűzték ki, az árlejtés sorsa 
lölött ugyanezen nap délután döntenek Kpitő 
az épületet jövő év aug. 1-én tartozik át
adni. Az építés a kormány által készített s 
a képviselő-testület által elfogadott igen csi
nos terv szerint történik.

0 S A R N O K.

Süketíajd vadászaton.
Nem annyira a vadászszenvedély, mint in

kább a természet szépségei iránt érzett szeretetem 
és tudásvágyam ösztönzött, mikor vidékünkön ál
talánosan tisztelt alsó-domborui Ujlaky-Hirsehler 
ezég tulajdonosai szives meghívásának engedve, 
útra keltem, hogy Karinthiában fekvő unter-drau- 
burgi fenyveseiben lésztvegyek egy fajdkakas va
dászaton.

Oly sokat olvastam és hallottam a fajdkakas 
vadászatról, hogy kíváncsiságomat a legnagyobb 
mértékben felcsigázta a sfiketfajd s annak va- 
dászási módja. Tudni akartam, vájjon nem a va
dászok élénk képzelődése vetette-e a papírra azokat 
a regényes leírásokat a fajdkakas titokzatos dör
géséről, arról a nagy fáradságtól, véglietellen tii 
relémről, melylyel a fajdkakas megközelíthető stb j

Az utazással együtt csak 27 órát szentel 
hettem a karintliiai fajdkakas vadászatnak, de ez 
a kis idő ölökre felejthetetlen marad előttem 
April 22-én kaptam sürgönyt az unter-diauhurgi 
uradalom erdőmesteri hivatalától, hogy jöjjek, inéit 
a dürgés megkezdődött s a süketfajd biztos tar
tózkodási helyére akadtak. Másnap d. u. az I órai 
gyorsvonattal indultam Csáktornyáról Prágerhof 
felé. Marburgon. álszállottam a karínthiai vonatra. 
A Dráva és a Bacher-alpok közölt mindvégig re
gényes helyeken haladó vonatunk d. u. 4 és fél 
órakor már Unter-Diauburgba érkezett, a hol a 
druuburgi 4<miO holdból álló erdőbirtok kezelője 
Kalcher Frigyes erdőmester várt reám. Az erdő 
mesteri hivatalban átöltözködvén, puskát a vál 
lainra és turislabotoL a kézbe, megindultunk, hon 
mielőtt az éj beköszönt, elérjük az 1522 méter 
magas Hühnerkogel oldalában fekvő éjjeli tanyánk
hoz, a vadásziakhoz. Folyton fölfelé haladtunk 
Közben meg-megálltunk s gyönyörködtünk az elől 
tünk elterülő Dráva-, Mies- és a Lawanvülgyben. 
nem messze a háborította 1690 m. magas Orsolya 
hegyben, a 2110 m. magas Petzenben és távolabb 
a csodás szinpompáhau ragyogó Karavankákbau 
Már sötétedni kezdett, mikor a messze begyekben 
kigyuladlak a pásztorlüzek, lenn a völgyben pedig 
megszólaltak a mozsarak, melyeknek durrogása 
ezerszeresen verődött vissza a Dráva-, Miesz- é>

I Lawanlhalban s erdőkoszoruzta hegyeiben. Szent 
György napjának előestéje volt, a hegyi nép ün
nepelt. Kste K órakor megérkeztünk a Tratling 
hube-nek nevezett vadásziakba. Csakhamar terilell 
a derék Zoppoth Antal főerdőór felesége s vacso
rához ültünk az erdőmesterrel, ki _ igazi lypikus 
alakja a karinlhiai erdészeknek. 0 maga is ka 
rinthiai. villachi születésű, erdészeti akadémiát vég
zett, kiváló szakférfiú az erdészet terén. Zoppolliot 
is meghívtuk vacsorára. A beszélgetés tárgya tor 
mészetesen a fájd, annak élele, állománya s va
dászatának módja körül forgott. Kérdéseimből nem 
fogytam ki s igv igen sok érdekes dolgot tudtam 
meg az alpesi fajdról s vadászatának módjáról.

Az Alpesekben élő fájd csak ezer méteren 
leiül fekvő hegységeken található. Alantabb nem 
tartózkodik A dürgés április elsejétől május k<> 
zepéig tart. A dürgés idejében talpon van az ura 

i dalom minden erdővédje.. Hét kilenc/ erdőőr li 
Igyeli meg a fajdkakasok tartózkodási helyét. \ 
fajdkakas ürüléke árulja el rendes tartózkodási 
helyét s a hol az erdőőr friss ürülékre talál, azon 
a tájon kezd figyelni A fajdkakas 7—9 felesége 
társaságában tölti el a nappalt. Kste azonban teljes 
kényelemmel egyedül helyezkedik el valamely fe
nyőfán. Ilyenkor lesi már ót az erdőőr. ki egy 
fenyő tövében húzza meg magát. Mikor besölé 
tedik, a kakas »kelekk, kolekk, kelekk, kelekk'* 

i hangja hal Iszik még s mikor elszunyad, az erdőőr 
í hason csúszva hagyja el leshelyét. Kgy héten át 
tart az erdőőrnek ez a megfigyelése, s ha több este 
ugyanazon tájékon hallja a kakas esti dalát, je
lentést tesz, hogy a fajdkakas biztos és állandó 
helyére akadt, ilyenkor sürgönyileg hívja meg az 

! erdőmesteri hivatal a magyarországi vendégeket.
í.ppen vacsoránkat végeztük, mikor éjjel fél 

10 órakor megérkeztek az erdőőrök a fajdkakas 
lesről. Az erdőmesternek jelentették, hogy két síi- 
ketlajdnak biztos és hétnek bizonytalan tartózko 
dási helyét fedezték fel. 12 ezer hold vadásztel ü 
leten, tmert 4 ezer hold saját birtokon kivül még 

js ezt*r hold vadászterületet bérel a tulajdonos,) 
czak 2 biztos kakastanya! Az erdőmester a két 
biztosat jelentő erdőőr közül behívatta megbizha- 
tóbhat, a hosszú Tónit.



yo
Kezdetét vette a betanítás. A főerdőkerülő 

kitünően tudja utánozni a kakas dürgését. Kikezdi: 
»kelekk, kelekk, kelekk, kelekkelekkelekk! Klakk!« 
S ezután mintha két kaszát dörzsölnének össze... 
Figyelmeztettek, hogy a dürgésnek csak a klakk! 
után következő utolső részében az úgynevezett 
köszörülésnél nem hall a süketfajd. Kbben az idő
ben szabad csak feléje közeledni. A közeledés két, 
három nagy lépésből, vagy ugyanannyi ugrásbői áll. 
Knnyi ideig tart a dürgés. Figyelmeztettek, hogy a 
lépés vagy ugrás után bármilyen helyzetben legyek 
is, ne mozduljak; s azért lépésemet, vagy ugráso
mat úgy intézzem, hogy biztos legyen a megállá
som, mert a testnek egy kis ingása a sikert koez- 
káztalja. A szobában megpróbáltuk az ugrást. A 
főerdőőr dűrgött, előttem leendő vezetőm, a hosz- 
szu Anion lépett, majd ugrott s én a puskával 
kezemben utána. Figyelmeztettek, hogy a mikor 
lőlávoiba érkezem s meglátom a fajdkakasl, csak 
dörgéskor húzzam fel a puska kakasát, csak dür- 
géskor czélozzak s csakis dürgés idejében süssem 
el a puskát, mert ha esetleg először nem találok, 
a legközelebbi dürgés alkalmával ismét lőhetek 
másodszor, sőt többször is, ha nem sebezem meg 
a kakast, mert a süketfajd még a puska durra
nását sem hallja meg a dürgés idejében. No ezt 
nem akartam nekik elhinni, de mint később kide
rül, volt alkalmam meggyőződni, hogy vadász-ta
nítóimnak igazuk volt. Azt is telkemre kötötték, 
hogy lépés és ugrás közben soha fel, hanem min
dig a földre nézzek, mert egy csillagnak visszave
rődése a szemben, árúlóm lesz s a kakas még 
ideje korán eloson. Végül figyelmembe ajánlották, 
hogy szemközt ne lőjjek a süketfajdra, hanem vár
jam meg, inig oldalvást fordul, mert mellének al
kotása oly ruganyos és tollazata a mellen oly 
erős, hogy a serét is lecsúszik róla. A be la ni tás
nak vége lett, miután biztosítottam az erdőmen
tért, hogy utasításait a leghívebben fogom követni, 
fél 11 órakor lefeküdtünk.

Künn hideg szél fújt, az erdőmester nem jó
solt szerencsét, mert szélben nem dürög a kakas. 
Talán reggelre megszűnik a szél, azzal vigasztal 
tűk magunkat Az álom, daczára a II óráig tartó 
hegyi gyalogolásnak, sokáig nem jött a szememre. 
A fajdkakas, a dürgés, az ugrás, a czélzás, a ta
lálás motoszkáltak agyamban. Az erdőmester a 
boldogok álmát aluszsza, künn a fenyők ágain 
végig süvöltő északi szél barátságtalan hangjával 
versenyre kelt a kályhában égő tűz egyhangú, de 
barátságos siistörgése. Alig szenderedtem el egy 
keveset, megszólalt a szomszéd szobában az éb
resztő óra. Éjfél után félkettő volt. Gyorsan fel- 
öllözködtem. Csakhamar reggelit hozlak s azonnal 
útnak indultam vezetőmmel, a hosszú Anionnal 
A szél megszűnt, az ég felhős volt. Néha-néha 
előhujt a hold, s mi egyforma lépésekkel mentünk 
fel, H  a magasba, a Hühnerkogel tetejére. Sűrű 
fenyvesek közt, majd kivágott erdőrészleteken, víz
eséseken keresztül egy-egy keskeny büriin át ha
ladtunk célunk felé. Mélységes völgyek lejtőjén 
mentünk, itt-otl kapaszkodnunk kellett a sziklákba 
s fenyógyükerekbe, hogy a magasba juthassunk. 
Utunkban hóval Imritolt helyekre akadtunk, me 
lyeket kísértetiessé tett a felhők közt bujkáló hold 
fénye. Mélységes és tulvilági csend uralta a tájat, 
melyet a távoli vízesések egyforma locsogása még 
egyhangúbbá lett. Minden pihent, csak én és az 
éu hosszú Anionom mint kísértetek bandukoltunk 
a fenyvesek rengetegében. Az ut valóban fárasztó 
kezdett lenni. Lábam majd felmondta a szolgála
tot s tüdőm túl gyors tempóban működött. Az én 
hosszú Antonom kiméri lépéssel, a milyen csak 
egy hegyi lakosnak van, haladt elöltem, mintha 
mi sikföldi lakók egy kis délutáni sétát tennénk 
l’edig ö órával ezelőtt, előtte való este is ugyan
ezt a fáradságos utal tette meg.

Másfél órai ut után egyszerre csak az én 
Anionom izgatottan megáll. »Halottá? kérdi. 
• Nem én!* válaszoláin. Kevés idő múlva én is 
hallom az erdő mélyéből a sükelfajdkakas »kelekk. 
kelekk* hangját. A kakas felébredi. Éjfél után 3 
és >/« óra volt. Vezetőin figyelmeztetett, hogy most 
jön a munka legnehezebb része Most kell meg
közelítenünk a fajdkakasl. Kegy vei em mindkét csö
vébe nulla seréttel töltött hüvelyt tettem Messze 
a távolban ismét felhangzik a »kelekk, kelekk!, 
de a tulajdonkénem dürgés még nem kezdődött el. 
Kgy negyed óráig csúsztunk a hang felé. mire 
a kakas »kelekk, kelekk!« hangja után a klakk-ot 
s ezután a köszörülést hallottuk. A kakas már 
hívja szerelmes dalával feleségeit.

A kori-alpok nyúlványain I5<H> méter ma
gasban vagyunk. Körülöttünk mélységes csend, más 
madár még alszik, csak a vízesés egyforma mo

raja, a fenyőkön a szellő susogása és — a fajd- 
kakas megszakított, titokzatos szerelmi dala hal
latszik az erdő mélyéből. »Kelekk! — kelekk! — 
kelekk! — kelekkelekkelekk! — klakk!» — erre 
következik a dürgés, — ezt a pillanatot felhasz
nálva ugrunk mi előre. Minden dürgésnél csak 2 
métert haladhatunk. Közben nehány kelekk! de 
a dürgés elmarad. Mozdulatlanul, lélekzetünket 
visszafojtva vártunk, inig a legközelebbi dörgésnél 
ismét előle mehettünk. Kgy emelkedetteb sziklás 
helyen az én Antonom megfogja kezemet s a 
dörgéskor nagyot ugrik előre, engem magával ránt 
s ujngához szőrit, hogy el ne essem. A dürgés 
mindinkább közelebb hallatszik. Az izgalomtól, da
czára a hűvös hajnali szellőnek, melegem kezdett 
lenni. A legközelebbi dörgéskor levetem téli kabá
tomat, az ujubbi dürgéskor Anionnak nyújtom. 
Az uj dürgésnél vezetőm eldobja magától kabáto
mat s lenézőleg tekint reám. Megértettem. Ily ma
gasztos pillanatban egy kabáttal törődni!

így haladtunk egy óra folyásig, mindig füdüli 
helyzetben fától, fáig, mire az erdőőr egy vastag 
fenyőfához ránt magával. Vezetőm fogott még, 
hogy el ne essem A lifosszu Anton remegett az 
izgatottságtól; a vadászszenvedély dolgozott benne. 
() már megpillantotta a kakast. Tovább már nem 
mehettünk, mert előttünk kopár, sziklás részlet 
terült el s azon túl 40 lépésnyire újra kezdődő 
erdő fenyőfájáról hallatszott a kakas dörgése. Én 
azonban a kakast nem tudtam a homályban ki 
venni. A dörgések perezében kérdeztem vezetőm
től, hogy hol van a kakas? — Csak újabb dür
géskor kaptam választ, hogy az előttünk levő leg- 

j nagyobb fenyő közepén, l/ehajoltam, hogy meg- 
| lássam. Mintegy 6 perczig maradtam igy, inig az 
újabb dürgés felszabadított kényelmetlen helyze
temből. Felegyenesedtem s megpillantani véltem 
a fa tetején a kakast, mely ismét dörögni kezd 
Én előírás szerint a puska kakasát felhúzom, az 
újabb dörgésnél czélozok és az ismételt dörgésnél 
meghúzom fegyverem ravaszát. Az éji homályban
egy villanás, nagy durranás és ezután......... egy
perez múlva újra ugyanazon helyen hallom a 

I süketfajd »kelekk! kelekk!' hangját. Nem ta- 
I láltam el, de ő sem vett minket észre. Sem a 
puska villanását nem látta, sem pedig annak dur
ranását nem hallotta. »Hol van a kakas? kér
dőm kísérőmet újabb dürgéskor. »A legmagasabb fe- 

| nyő közepén* volt a válasz. »Alulról fölfelé, 
vagy jobbról balra számítva a fa közepét ?« * AItiI-

I ról fölfelé számítva a fa közepén van.« Nézem, 
vizsgálom szememmel a fal. Végre a félhomály- 

i balt meglátom a fajdkakas fekete alakját a fenyő 
közepén egy ágon, a mint oldalvást fordulva lo- 
porzékol mint a kanpulyka. Kiöld* izgatottságom
ban a fenyő tetején egymásba hajló ágakat kép
zeltem süketfajdnak. Több, mint öl méterrel ezé 
loztam magasabbra, miét a fajdkakas állott.

Megvártam az újabb dörgést, mikor fegyverem 
kakasát felhúzom, az újabb dürgésnél czélba veszem. 
Nem sokára ismét baliszik a »kelekk! kelekk' 
— kelekk' kelekkelekkelekk! klakk* . ..'. s el
sütöm a fegyvert. Kbben a pillanatban a fájd fel
vágja magát a magasba és félkört Írva le, holtan 
lezuhan a földre. \z én bosszú Anionom nagy 
örömmel hozta fel kitárté* és valóban fáradságos 
munkánk jutalmát, a hét kilós, 5 éves süketfajdot. 
Kste 3 órát gyalogolni fel a hegyekbe, nem aludni, 
éjjel másfél órái a fenyves rengetegben a sötét
ségben botorkálni, hegyei mászni, egy órán keresz
tül a legnagyobb óvatossággal lépni s ugrani a 
kakas hangja felé. nem kis feladat, de a siker 
tudata és öröme elfelejtette fáradalmunkat.

Az én Antonom megnézte óráját. Heggel \ 
és >/4 óra volt, még nem pirkadt. csak az éjj ho
málya küzködött a reggel világosságával. Én eldo
bott télikahátomal kerestem, vezetőm pedig valami 
után kutatott az erdőben. Kgy. azon a tájon rit
kább fenyőfa, a pinus picea után járt, melyről 
egy gályát vágott le, levette kalapomat s »(Jut 
Heil* szóval kalapomba tűzött belőle egy 3 ágú 
galyacskát. egy másikat pedig a kakas csőrén hú
zott keresztül. Kz itt így szokás. \ kakas csőre 
tövét egy árral keresztül szúrta, egy zsineget hú
zott rajta át, összekötötte, egy dorongra helyezte, 
vállára emelte s diadallal vitte hazafelé. Az én jó 
Anionom, ki eddig hallgatag volt, kifogyhatatlan 
volt a beszédben. Nyolcz év óla szolgálja az ura
dalmat s ez volt a 10-ik fajdkakas. melyet az ő 
vadásza lőtt. l tunkban már kivilágosodott. Most 
láttam csak, hogy milyen veszedelmes helyeken 
botorkáltunk mi az éjjel. Akárhány ponton csak 
egy megcsuszamlás, egy félrelépés és a vadász 
nyakával fizeti szenvedélyét, tudásvágyát, termé
szetszeretetét.

Éppen felkelt erdőmesterünk, mikor a vadász
iakba érkeztünk, őszinte örömmel gratulált a si
kerhez és jegyezte fel a vadász nevét és a lövés
idejét erre a czélra készült iörzskünyvbe.

Újra megreggelizvén, megtekintettem a va
dászlak közelében elterülő erdőgazdaságot, a piszt
ráng gyűjtőt és hazafelé vettük utunkat. Az erdő
mester marasztalt, hogy még egy nyírfajdot lőjjek 
a következő éjjel, mert H-at jelentettek az erdő
kerülők. Knnek a vadászata másként történik mint 
a süketfajdé. Fáradt és álmos voltam, nem volt 
kedvem maradni. Majd a jövő tavaszszal! Három 
órai gyaloglás után leértünk Unter-Drauburgüa.

Itt megtekintettem az unter-drauburgi, tizen
kettedik századból fennmaradt várromokat, az ura
dalom mintaszerű fenyőiskoláját, az urodalomnak 
az erdőmesteri hivatalban elhelyezett térképeit, 
üzemterveit, leltárát, az erdőmester több százra 
menő őzagancsait és kitömött vadjait, s korai ebéd 
után a szives vendégszeretet és á fajdkakas va
dászat emlékeivel délben 12 órakor a vasúti állo
máshoz siettem. Fajdkakasomat, mely már kitömve 
szobámat díszíti, igen ügyesen fenyő-ágak közé 
csomagolták az erdőmesteri hivatalban. Az én de
rék hosszú Anionom hozta ki az állomásra. A 
vasúti állomásnál kalapomból kivettem a fenyő- 
galyacskát. »Ne tegye azt! — mondá az-erdő- 
mester meg fogja látni, hogy úgy Karinthiában, 
valamint Stayerban köszönteni fogják a vadászok, 
mert a ki valamikor süketfajd vadászaton volt, 
csak az tudja igazán méltányolni azt a fáradsá
got, a melylyel egy ilyen vadászat jár. A sikerhez 
azonban, mint minden vadászathoz szerencse s 

; főleg a szabályoknak szigorú betartása szükséges. 
A szomszéd uradalomban tegnap 16 kakas biztos 
helyét jelentették az erdőőrök. Ugyanannyi vadász 

| indult ki szerencsét próbálni s a 16 kakas közül 
j csak 3 esett. A 16 vadász közül 13 nem tartotta 
be a szabályokat Kzek voltak az erdőmester 
szavai, a mikor a déli-vasuttársulat karinthiai. vo
nata megérkezett s én elbúcsúzván tőle, hazafelé 
indultam.

A süketfajd vadászatról közölt leírásom ki
egészítéséül még a következőket hozom tudomá- 

! sára t. vadászlársaimnak. Az általam lőtt fajd
kakas a dürgés (köszörülés) végén teljesen olyan 
hangol hallatott, mint mikor este az anyafogoly 

| fiait hívja. Krröl még neiu olvastam. Az erdö- 
' mester azt mondta, hogy ez ritkaság, az erdőőrök 
is jelentetlek már ilyen eseteket, de ő még nem 
hallotta a kakas ilyen hangját. A fájd a fogoly 

! lyal rokon madár, tehál a tyúkjait hívogató fájd 
kakas ezen ritkaságszámba menő hangja az ő faji 
jellegéből származó elválás. A szeczessio már a 
| fajdkakasok között is meghonosultÜ Megjegyzem, 
hogy az l'jlaki-Hirsehler ezég unter-drauburgi ura
dalmában a fajdkakast az észszerliség követelmé
nyeinek megfelelőig vadászszák. Csakis öreg ka
kasokat lövetnek; évenként 10—12 darab esik. 
Fiatal kakasok dürgését nem is szabad a vadőr 
nek bejelenteni. Az öreg kakasok elűzik a fiata 
lokat s ezáltal az állomány szaporodását megaka- 

j dály ózzák A fiatal kakas ennélfogva egyedül buj- 
! dosik a fenyvesben egész nyáron át, inig a vadász 
nem szabadítja meg őt vetélvtársától. Télen azon- 

, bán a legnagyobb barátságban élnek együtt az 
öreg kakasok a fiatalokkal. A nyomorúság össze 

| hozza őket és egymás mellé bújva melengetik hi
degtől megdermedt tagjaikat s közösen keresik 
fel a fe.'.yő rügyeit, a mi télen úgyszólván egye
düli táplálékuk.

Kgy német lapban olvasom e sorok írásakor, 
hogy *az igazi vadász, a ki nem a gyors és fá- 
rudság nélküli, haszon, vagy nyerészkedés ezéljá- 
hól űzi a vadászatot, kinél a vadászat főingere a 
természet benső megfigyelésében, a hangulatnak 
végtelen változatosságában nyilvánul, csak az tudja 
igazán megbecsülni és élvezni azokat az órákat, 

i perczeket, melyeket a fajdkakas dürgése nyújt.« 
i Igaza van a német írónak. De megjegyzem, hogy 
i a természet szeretelén és a kakas dürgésének él
vezetén kívül a siker édes tudata is szükséges egy 
ilyen fáradságos vadászaihoz. A fajdkakas vadá- 

í szálnál a siker eléréséhez pedig jó láb, erős tüdő 
j és véglietetlen nagy türelem szükséges. A ki ezen 
| kívánalmak egyikének is a hiányában van, az soha 
I sem fog fajdkakast lőni.
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Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  K kor. 
Na pol leta . . . 4 kor. 
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini kroji koštaju 20 lili.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse«. »SparkasseOkolice Čakovca«, i t. d.

Poljodelavca domača meštrija.
Med magjarskim puku je več od zdavnja 

vu navadi bilo to, da su se onda, kada ga 
na polju dela né bilo tojest vu zimi. sa do- 
inačom meötrijom bavili. Stari ljudi se još 
sada moreju pamtiti. da pred 40 — 50 Ijetmi 
je iz domače marljivosti došla sva béla 
oprava, a negdi po brežnih okolicah je i 
zgornja doma bila délana. Vretence, krasna,
i. t. d. su tak platno, kak i vunu dale. Vno- 
gim poljodelstvenim sredslvam se negda i 
pri jakših hižah doma najde inajster Zubače, 
držalo, motike, kose, olke i. t. d. na zdencu 
sve kaj je iz dréva to se doma napraviju. 
Vnogi gazdi tak znaju napraviti vupore na j 
kola, kak da bi je kakov najliniši kolar 
delal

Na sve to je navčil puka, onaj tvrdi 
majster, koj se zove: potreboča. Pak je 
i bilo to onda i na basen, jer svaki gazda 
se je tak obskrbel sa svém, da bormeš niti 
polovica nije istina onoinu hvalenju. kaj 
stari ljudi od starih dobrih vremenah govo- i 
riju.

Ali pod zadnje vremena se je jako 
preobrnulo sve to: pomalem je prestala 
svaka domača marljivost. Velike déle moremo 
prepotuvali vu orsagu. pak nebudemo našli 
niti kolovrat, niti vretence, niti villo Ako 
sada počemo iskali, zakaj je to, budemo 
spazili, da lomu zrok vnogo fabrikah. le da 
se po cugu sve jako tal vozi.

Z A B A V A

Blagoslov molitve.
Poslie trogodišnje službe kakti soldal, 

vratil se je domov jedini sin Fran, vried- 
noga i poštenoga seljaka Gjure Blagaja iz 
Tordinovca. Fran je u ono vrieme, kad je 
bil unovačen ilili za soldata uzet, bil jedan 
pobožan miran dečko, pak je kakti takov 
otišel i med soldate, ali kak to več više 
krat biva, povrnili se je ves drugački. Narav 
mu se je tobož promienila dok je bil med 
soldati, pak je sada tobož poslal junakom, 
pred kojem se slobodno neka sve skrije, a 
viera, to pak je najsmiešnija stvar i samo 
za diecu pak za stare babe. koje imadu 
dosta vripmena. pak inakar i cieli dan u 
cirkvi sedeti le čislo premetati. — Ovak i 
slično je u glavi našega soldata Frana vrelo; 
naravski da k lomu vrienju spada i drugo 
vrienje, najine vrienje mošta j vina. pak je 
zalo naš Fran puno radje hodil u krčmu 
nego u cirkvu, k tomu pak je klel i nepri
stojne govore vodil, jer lun se je upravo 
hotel pokazati, da je on junak, da je on 
sóidat, koj je  svieta probal i koj uslied toga 
anda više zna nego njegovi domorodci, koji 
su samo doma ostali te nikaj drugo videli.

Pod zadnjih 50 Ijetah najine se je  vu j 
Auslrii i prinas vnogo takvih fabrikah podi-! 
glo, koje vu množini na bitroma delaju za 
svakidan naj potrebneše sredstva pak onda 
öve na hitroma širom razpošleju po pože-; 
Ijeznici i vu najmenša sela po orsagu, gdej 
je fal moči kupiti ono. kaj bi gazda duže 
vrémena moral delati. Istina je, da je  ta fa l-1 
nost samo na vidjenje, jer je fabrično delo 
nigdar ne tak stalno, kak kaj gazda doma 
dela. ali zalo ipak rajše kupiju fabrično, kak 
pak bi doma delali.

Fal cena i lepo zvunašnje jena hitroma 
vnogo kupcov priskrbelo labričnoj robi i zbog, 
loga je domača meštrija po célim orsagu 
pričela zanemarjena biti. Anda velikih fab- 
rikah mašine su žele iz rukah siromaških| 
ljudili lakovo delo.

To samo vu sebi nebi bila falinga, jer j 
ako su i fabrike faleše delale nekoju robu, 
zalo bi poljodelavec svigdar dobro včinil, ako 
bi na mašine ostavil fal robu. a sam pak 
bi si drugo delo iskal. Ali to nije napravil, 
nego je neufano gledal i po malim je sa 
svim gori pustil i pozabil je i takve mešt- 
rije tirali, koje bi i poleg fabrikah mogle 
gori stati

Ali vu loj Ali vi nečemo oplakivali, kaj 
je minulo, nego hočemo pokazati, da kako- 
ve domače mešlrije bi mogle cvesli sada 
poljeg poljodelstva

lz gore rečenih smo se več mogli nav-

nego svoja polja i sienokoše, a nikaj drugo čuli 
nego po nedeljah u cirkvi svoga gospodina 
plebanoša iz prodekalnice. On, kakti solda! 
je došel višekrat u krčme, kam dohadjaju 
ljudi, koji dobro poznaju sve huncutarije 
popovske, pak je dosla istinskih st varih 
proti popom čul i tak se izobrazil, da je 
do osviedočenja došel, da je viera suvišna 
stvar, a popovi pak, u pravom smislu rieči, 
su pogibeljni za društveni život. Ovak anda 
je to u siroinaškoga Frana glavi vrelo, a k lomu 
onda je posve razumljivo, ako se je po 
krčmah med dangubami, bezvierci. karlaši 
i pijanci najradje zadržaval, a dielo biežal. 
Opomene otčeve i materine, koji nisu po 
svietu bodili, išle su inu u jedno uho nu- 
tar a kroz drugo van, jer tko i bi ta- 
kove bedastoče poslušal, kakove mu otac 
govori, koj nikada nigde nije bil, pak onda 
sloprv mati, koja je včera tam kraj šumice 
pred kipom Majke Božje klečala i jednu ura 
dugo molila. — takova bedasta žena! — 1 
Kaj se on. koj je bil soldal, od lakove be
dasta žene more naučiti?

Anda veli jednog dana stari Blagaj 
svojoj ženi: »Ovak dalje nemre ili! S našim 
Franom moramo drugčije pričeti, jer drugač 
hude se opel sve rušilo, kak se je  negd i 
s menőm i s mojimi. Buduče sriede je i onak

čili to, da se domača meštrija nemre bovati 
pak zato ili se k takvim poslom moramo 
obrnuti, sa kojimi se fabrike nebaviju, ili 
pak i mi sa mašinami moramo iskati proc- 
velenje domače mešlrije.

Ako po célim orsagu život med poljo- 
delavci širom gledimo, budemo spazili, da 
kada gazda vu jesen zvrši delo na polju, od 
ovog vrémena čez meseca skoro nikakvog 
dela néma zvun gojenja marve. Kuke vkriž 
déne te vu dugimcajtu sprevadja zimsko 
vréme. Ali i letno delo je najviše takvo, gde 
stareši i deca nemreju pomagati, pak lan 
ovi bez dela živiju. akoprem sa kakvom do- 
mačom meštrijom bi si dnevi vugodnešimi 
mogli deti te i neka zaslužiti k domačemu 
kruhu.

Pri meštriji je glavno najprvič K broj 
jakost, kaj pak se svigdi nahadja, jer poljo- 
delavcov jakost vu zimi a slarešili i dere 
pak po célim Ijetu zabadav leži bez dela.

Drugoč je potrebno, da imamo dosta i 
tal sirovog materiala, — lojesl kaj je kcoj 
potrebno. Tu nemremo nikaj zahtévuli. jer 
vnogo i vnogo ga tak vih biljinah, koje za 
meštriju moremo pohasnuvali.

Dakle kada več to sve imamo, najine 
dosta rukah i dosta sirovog materiala, to pi
tanje nam, dojde na pamet, kak bi to ščim 
bolje pohasnuvali. da nam više liasna nosi.

Ja sem zbog ovog pilanja prehodil ne- 
koje orsage Furope promalral sam njihove 
izvrstne domače mešlrije. promatral sam na-

znameniti spomendan iz moje mladosti, onda 
ču ga soborn povesti, mozbit ipak dojde u 
se i uvidi u pravo još vrieme. kam ga nje
gov način življenja vodi*

1 tak se je dogodilo. Dojduče sriede 
pozove otac sina, da ide šnjim i oni su 
išli u selo Selnica, koje je od Tordinca, od 
njihovog naj m e sela ,bilo udaljeno šest sati h 
hoda. Kada su poslie šest satnog pulovanja 
došli na brežuljak, ležalo je pred njimi selo 
Selnica, na koncu isloga bila je  liepa zidana 
kučasa prostranim dvoriščem i velikim vrtom, 
da je bilo u lom dvorištu i vrtu sve liepo 
uredjeno i da tu stanuju dobro stoječi ljudi, 
bilo je iz brežuljka jasno videli, jer je va
ljano ili nevaljano gospodarstvo u kliči moči 
na prvi pogled ocieniti.

Stari Blagaj pokaže si sinu rukom laj 
liepo uredjeni posied i veli u kratko samo: 
»Moja otčinska kuča!» — a pri lom mu je 
glas od uzrujanosti drhtal. Sad je  pričel si 
sinu opisivati cieli grunt i blagostanje, u 
kojem su njegovi roditelji šnjim zajedno na 
lom posiedu živilj. Sin ga je poslušal, ali 
nikak nije došel na to, kaj bi to čudnovato 
dosta daleko potovanje moglo znamenuvati. 

ithi je znal, da mu je otac došel iz Selnice 
u Tordince i da je sada dobro stoječi gazda 
u lord u k u : a kakov je bil on sknpa sa



dalje život našeg puka, ovo dvoje sam opet 
skupno promatral te sada dva pule znam 
za poslu vanje domače meštrije.

Prvi put je  to, da bi svaki gazda sa 
svojimi sve ono napravil, kaj je njemu i 
njegovim potrebno. Mogel bi hasnuvati kcoj 
materiala iz svojeg gospodarstva i ove bi 
lak moral včinili, da ga vnogo nebi koštale 
te onda, gda bi na te vréme imel. Takvu 
meštriju zovemo za domaču meštriju.

Drugi put je  to, kaj za ptičku rnešt- 
riju  zovemo. Pre ovi né tak domače pot- 
reboče, nego bolje se trsi tak ve robe delati, 
kaj je  za prodati i to za dobre peneze i 
lehko. To se več razluči od domače mešt
rije, pak nju zato za pučku meštriju zovemo.

Pri domačoj meštriji gazda materiala i 
posla gazda doma ima, ali pri pučkoj mešt
riji pak materiala i kupce drugde išče, te 
ako se dobro tira, more biti kruh vnogih 
tamillal)

(Dalje nlodi.)
— F —

Pongrára, Szervára, Bonifácz.
Ova trojica vu zločestim glasu bivajuča 

gospoda vre više krat pokvarili su gospo- 
dnrom zaofanost njihova. To se več od jako 
dugoga vremena pripoveda, da su ovi zmrž- 
Ijeni svetci gospodarstva voditeljem strahote. 
Majuš 12, 13 i 14 dan vnogo nevolje i fa- 
hnge zrokuval je vre orsagu, spozebicum. s 
tučom je  oništil najlepšu zaufanost.

Kaj se toga tiče, majuška pozebica nije 
baš svigdar uredno vu ovih danah. Negda 
prije a negda kasnije pozdravi nas zima. 
Nego zato vendar se svaki od zmržljeuih 
svelcov spomina, od njih se boji i nje kudi. 
Kak nam hišloria pripoveda, Pongracz, Szer- 
vacz i Bonifacz gospoda su poniznoga živ- 
lenja mužkarci bili, oni su dakle ni krivi, 
da su kolendarišti ove tri pogibeljne dane, 
na njihov imen dan deli. Tak su došli mi
iéi oni, kak Pilatuš vu verubož^u.

Ni samo prinas vu našem orsagu. nego 
vu céloj Europi živuči narod straši se od 
pogibeljne pozebice ove dane. Ov terminus 
vendar nije uvék jednaki. Navadno apriliša

meseca okolo zadnjega ili pako iz prvine 
majuša takovi pogibeljni dani znaju biti. Ova 
majuška pozebica, kojaje Ijetos pred zmrž- 
njenimi svetci nas pozdravila bila, dosla 
kvara je  zrokuvala osobilo pako vino grads- 
kim gazdom. Pri našim prostim puku je ta 
kriva misel razširjena, da zagodna trsna réz 
prije pozebe, zalo trsnuréz kesno zvršavaju. 
Ovakovo delo je ne jako pametno, kajti jakši 
mladiki ne naškodi tak zima, ona nju leže 
podnaša. Zalo trsnu lozu zagod treba obre
zati, nekoji gorički gospodari vre vu jesen 
obrezeju svoj vinograd. Zalo prije neg bi cé- 
loga orsaga svakih Stranah nam nazveštjene 
pozebice i vremena kakvoče naprivo stavili 
od imenuvamh trojice zmržjenih svelcov, od 
njihovog životupisa hočemo se spomenuti 
na njihov imen dan:

Pongracz narodil se je vu Erigiji 29(l-ga 
leta. Oteč njegov se zval Kledonius preštima- 
ni i jako bogati rimski veliki gospon je bil. 
Po smrti Kledoniusa maloga Pongracza nje
gov stric Dieneš je k sebi hii prijel i vu 
Rimu se bil nastanil, da svoje imanje tim 
ležije vodi. Dioklecian cesar je za ono vré
me izvanreda preganjal krščenike. Pongracz 
i njegov stric Dieneš su jcdnoga preganja- 
jučega krščeni k a k sebi bili prijeli, koj je 
i nje na krščansku vem hil ohmul. Nego 
ovo preobrnjenosl je nje živlenje koštala, 
kajti ohodvem je dal glavu vzeli. Pripetilo 
se ovo 304 Ijeta, kad je Pongracz slopram 
14 Ijet bil star

Szervacz je  Tongerm biškup hil, koj je 
347 Ijeta na skupšlini jako vojuval proti 
arianušom. Ovaj svetoga živlenja biškup je 
njim prorokuval, da himni došli budil vu 
Galliu. Na molbu svojega puka olišel je vu 
Kirn, da se lam pred svetoga Petra i Pavla 
grobu nek moli, da gospodin Bog oslobodi 
od njih domovinu njihovo Poljeg privosli, 
vu putuvanju vu snu pn*dstavi se sveti Pe
ter pred njim. pak ga opornem*, da nek se 
povrali nazad, da zalo ipak hudo vodi li hlin
ili vu Gallileu.

Szervacz biškup m* povrali nazad. nego 
je ni mogel dojli do svojega doma. na polu 
je bil vumerl vu tak zvanoin mestu Mnsl- 
richu. —

roditelji svojem i u Selnici, to ga je baš to
liko briga, koliko za lanjski snieg si je u sebi 
mislil, dok je  stari pripoviedal. — Kad pak 
je bil svojim pripoviedanjem golov, okrene 
se prama poljskomu putu nadesnu ruku i 
opet si vodi sina do križanja, koje je bilo 
lam poa šumicom i na kojem je pobožna 
ruka farne občine podigla veliki liepi križ 
sa razpetim zvehčiteljem, koj je na mimo 
uluče tak umiljato iz križa gledal, da si je 
svaki tu pokleknuti le oteč naš i Zdravu 
Mariju izmoliti moral

Kad su stigli pred to poljsko razpelo 
le je  stari Blagaj pred njim tu postal i se 
odkril, obrne se sin Fran k njemu pak u 
svojoj pokvarenosti veli ismehavajuči se pos
mehne: »Anda ste me japa sim pelaliV 
To li je bil cilj našega preko šest satih tra- 
jajučega potovanja? — To se baš nije iz
pluti to!»

»Dobro dečko* — odgovori zrezno i 
ošlro otac — »Danas petdeset i dva lieta 
je  prošlo, stal sam |a ovde pod o vem kri- 
žom zajedno sa mojom materju — kakti 
prosjak. A kaj nas je do toga dotieralo? 
Nikaj drugo, nugo to, šlo moj otac o vieri, 
o Bogu, o crkvi nikaj čuti niti znati nije 
hotel, pak niti onda još, kad je pričel opa- 
zivati, da na taj način pričme u kuči i gos

podarstvu sve nazadovati. Niti onda se mje 
i hotel Bogu u ruke dati i u vieri za sve ja 
kost tražiti: klomu j«* onda još došla i la 
nesreča, da se je otac povdal pijanstvu, kaj 
ga je i života košlalo. jer jednoč iduči pijan 
iz krčme domov, strovahl se je iz brvi pri 

j melinu, koja kroz polok vodi. u njega, koj 
je  baš onda od prevelikoga olaplanja sniega 

j bil nabuval D* se utopil, pošto je jošče k 
lomu nočno vrieme bilo te mu nitko nije 

i mogel u pomoč priteči. Moja mati i ja smo 
[prije petdeset i dva lieta, baš na današnji 
dan ovim istim putrin, putovali, jer nam 
je radi olčevih dugovah sud kuni i kučište 

'koje sam ti malo prije iz onog brežuljka 
pokazal, prodal, a mi smo kakli prosjaki 
morali odpulovati, te smo došli simo: tu 

j smo se pod ovo križno drvo kleknuli i iz- 
I molili nekoliko »Otac našah» i nekoliko 

»Zdravo Marijah.« i to su bile naše zadnje 
molitve u našoj domovini Mi smo poslie 
loga došli sa ono malo vlasHnsli na pleči, 
kaj smo od prodaje u otčinskoj kuči mogli 
spasili, u naše današnje selo Tordinovec i 
lu smo se čvrsto prijeli diela a molili smo 
svaki dan lak zažgano, kak onda za zadnji 
krat u domovini pod ovim križom I izbilja. 
okrenulo se je na bolje le je mir i blagos
lov božji se nastanil u našem kvartini, tej

Bonifacz tulikajše kak Pongracz je  za 
vréme Dioklecian cesara bil živel. Ovaj tretji 
zmržljeni svetec je  ni bil nit kakov veliki 
gospon. niti pako biškup, nego kod imučne 
tako zvane Aglaja velike gospe jako povo- 
Ijen činovnik je hil. Vu jedno vreme se Ag
laja bila odlučila, da se bude za svoje vči- 
njene gréhe požaluvala, i od seh’ dób sveto 
živela Svojega dvorskoga pošlje vu svetu 
zemlju, da nek njo j donese odonut od ne- 
kojega svetca »relikviu, ili kakov komad tela,« 
Bonifacz se na put odpravi, da svojoj ze- 
melskoj gospoji želju izpuni. Nego putuva- 
nju njegovomu je zločesti konec bil včinjen, 
ar Bonifaca, koj se takajše na katoličansku 
veru hil ohmul, jeden po imenu Simplicius 
sudec vu vručoj smoli dal skuhati Njegova 
družina mesto relikvie su bila odnesla onda 
Aglaji Bonifaca glavu.

Iz ovoga viditi moremo, da na ove tri 
ismržnjene svetce baš nikaj ne spada ma- 
juška pozebica Naj menje pako Bonifaca, 
kojega su vu vručoj smoli skuhali bili,

Sad odzadi je još svetoga Urbana dan. 
Ov zmržnjeni svetec relko, kada nam do- 
nese kakovo osi bujno zlo, nego ako donese, 
onda jako veliko donese. Napriliko, kak je 
bilo 18<!() Ijeta na Urbanov dan po célim 
orsagu sve bilo pozeblju

Šlo se tiče ovih zmrznjenih svelcov, 
lj«*tos su nas ni baš najpovolnešem vreme
nom pozdravili. Vu glavnim gradu Peštu ove 
dane iz dešdjam pomešena solfka je padala. 
Vu Marosludasu kroz deset minut k orehom 
spodobne debeloče Inča je padala. Vu.sa
dovnjakih jr  vehkoga kvara zrokuvala Vu 
Szabolcsú célú okolicu je tuča potukla. Vu 
Nagyvaradmu i tak rekuč vu céloj onoj oko- 
lici s tučom /mešena ploha je preko letela 
Medju grmlavicom i bliskavicom k lešnjaku 

j spodobna velika Inča kroz fertal vure je ter- 
pela Paplamasi okolice v udri la, kak od opud 
pišeju, sadovno drevje, gorice, da pače i vu 
silju je neizmernoga kvara vučimla Led je 
pollam još pol vure na zemlji ležal i tak 
ohladil zraka, da su morah kuriti

M. F

smo šparajuč malo po malo došli do bla
gostanja i mogli smo si kupiti vlaslilu ku
čmi i zemlje, koje nas sada pod starost 
liepo hrane Prije petdeset i dvie godine 
sam ja kakli prosjak na ov isti grunt do- 
šel. č iji  sam danas posiednik i gospodar več 
d vadeset i šest godmah dugo — A kak 
ilaleko hočeš li moj sinko tierati? — Zar 

Ijoš neuvidjaš, da te tvoj današnji način 
življenja mora u nesreču i sramotil dovesti?* 

Sin ovim ozhiljmm otčevim govorom 
iznenadjen stal je tu, kak da je iz oblakah 
opal N* mu je zabegla rieč, a stari, kad je 
videl njegovo iznenadjenje te i k lomu nje
govo mučanje pumnt pravom si tolnačil 
lamo, da se ga je ovaj ozbiijni govor po 
neslo prijel, nastavi ili bolje, zaključi. »I ja  
li samo savietujem to. da se svaki dan k 
razpetomu zvehčilelju zažgano pomoli, da 
li podieli ozhiljnu volju i jakost, iz tvog 
dosadašnjeg puli života zaokrenuti u drugi 
put. na put krieposti i trieznog mara i po
slovanja. koj če te voditi u životu k blago
stanju a po sinrli k spasenju duše, koja bi 
li sadanjim tvojim načinom života za uvi- 
eke morala skvarena biti!*

Dok je otac taj nadovezani govor još 
govoril, kleknul je pred razpelom na zemlju 

ja sin sav smutjen je  kleknul kraj njega





kanizsai kir. törvszék a perlaki kir járásbi- 2682. tkvi 902.
róság területén lévő fekvő a rnuracsányi 323 írv ftró s i liir íW m Á n v
sz tkvben a  I. 4 7 5 , 47  4 . hrsz. és 18. 19 A n e i e s i  m r a e t m e n j
sorsz. alatt telvelt ingatlanok együttesen a A Csáktornyái kir. jbiróság, mint tkvi 
végrh. I. 156 §-alapján egészben a Kiss Isi- hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornya vi- 
vánné szül. S an ora Katalin rnuracsányi lakosi déki Ikpénztár végrehajtatónak Sesdeimicsar 
ja v á ra  bekebelezett szolgalmi jog lennlartá- b raucziska kerékhegyi lakos végrehajtást szén 

I savat 57 k. az u. o. 9 8 9  szlkvben 7 hrsz vedelt elleni végrehajtási ügyében f. évi áp- 
alalt felvett ingatlannak Spiegl Albert nevén ril 8-án loganasitott 621 tsz, 902. sz. a. el
álló V, része az üzv. liaKsza üyörgyné. mu- rendelve volt árverés Wollák Rezsőnek uto- 
racsányi lakos jav ára  bekebelezett szolgalmi ajánlata folytán határon kívül helyeztetvén 
jog fenntartásával 5 9  k., az u. azon Ijkvben a kielégítési árverés végrehajtatónak 2980 k 

! lelvett 2  sorsz. ingatlan a végrh lörv 156 lobé. annak 1901 évi aug. hó 2-tól járó 6%  
§-a alapján egészben az özv. Rakcza György- kam atai 7 k 8 6  I árverési és közlési V ',%  

iné. llran y ecz  Albert és neje Gudlin Mária váltódij 9 9  k 10 f. per. 8 8  k 8 8  I. végre- 
valam int llranyecz Flórián rnuracsányi la- hajtás kérelmi, 17 k 10 f. végrehajtás fo
kosok jav ára  bekebtezeil szolgalmi jog lenn- ganasitási 27 k. 52 f. árverés foganasitá9Í és 

j tartásával 9 k . az u. azon Ijkvben felvktl 8 a még felm erülendő költségek kielégítése vé- 
í sorsz. ingatlan n azon íj a alapján egészben getl a végr. Iiajt. törv. I 44 146 § és illetve 
az özv. Ilaksza Györgvne. llran yecz Albert 187 $ értelm ében elrendeltetvén, a nagy- 

jés neje Gudlin Mária, valamint llranyecz kanizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái 
Flórián rnuracsányi lakosok jav ára bekeble-1 kir járásbiróságterületén levő Csáktornyái 

ízeit szolgalmi |ug l'enniarlásával 9 k . az u 4 5 8  kor. 112 hrsz. a. 3 0 I D  ölből álló 
a. 2 6 5 9  szljkvben A I 78. 71 , 76 . hrsz. alatt ingatlanból belsőségből, melyen a 87 nép sor. 

j felveti ingatlanoknak Spiegl Albert nevén sz. ház is létezik alperesi illető felerésze 2200 
álló '/s része együttesen a Zagorerz Fái mn- korona kikiáltási árban azárverést azzal, hogy 

i rácsányi lakos jav ára  hckchlezell szolgalmi a fennli ingatlanra 2 6 0 6 /ts z . 867. 684/879 
i jog lennlarlásával 116 k. a pálinoveezi 2 9  sz. végzésekkel G I 2  sor. sz. a, Fintáriós 
| szljkvben felvett 81 hisz ingallnii 2 1 6  kor József és neje Horváth Fran czisk a és özv, 
l kikiállási árban mint in t sárban az Sesavn icsár Im réné jav ára  bekebelezett szol-
1 1902 e»i junius ho 17-ik napjan d. e 10 órakor galmi és kikötinényi jogok ezen árverés-

Mura-l'.sány község házánál és Fálinoveez srl nem érintetnek, 
községházánál 1902. évi junius hó 2-ik napjan d i. 10 órakor

1902 évi junius ho 17 napjan délután 3 órakor. a Csáktornyái kir járásbíróság tkvtárában  
l)r. Kem ény Fiilöp. Ih Csem pész Kálm án. |)r Hajós F eren cz ügyvéd vagy helyettese 
Wollák Hezsö. Zakál Gyula. I)i Rród Tiva- közbenjóltével m eglartandó nyilvánob árve- 
dar és Hapocli Gyula ügyvédek vagy be- résen eladalni fog
lyettesiik közbmijöttével m eglartandó árve Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsára

i résen eladalni fognak árverezni kívánok tartoznak a becsár 1 0 °/o
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy készpénzben vagy ovadékképes papírban a 

az árverés megkezdése előli, a fennli kiki- kiküldött kezéhez letenni

■ állási ár I " “/„-••>     ......... " lki Kir. jl.ir.W.K m int tkvi liítAsá«
’ Kir jbiróság mini llkvi hatóság.

IVrlakon. 1962  m árczim . 18. 7 0 9  C sáktornyán, 1902 . ápril 2 4  7 0 8

Gázkészülék gyártási vállalat

|  jVlautner Adolf a Társai |
i í w  BUDAPEST Dembinszky-utcza 18.
jaj ask
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Azállat-praeparatumok teljesen molymentesek.
Budapest, 1900.: Állami érem.

Állatok minden fajainak Kitömísére Vállalkozik

Katona Mihály
nyilv. állatpraeparálo és tanszerkeszitö intézete

B U D A P E S T . József körút 13.
Em lősök és m adarak természethüen a leg
újabb módszerrel ónodéi lirozással) készíttetnek, 
szebben, jobban, olcsóbban, mint bármely 

hasonló intézetben.
A z  állatok kitömése nagyság szerint kerül: 

EMLŐSÖK: MADARAK
Kgéruagyságu uho l frt l'intynagyságuosn Ifit.
Menyéi * 2 • Galamb *
Nyesi • 5 * Knlei bagói\ 8 »
Hóka » 9 » Nagy suhuly ilJImi 6 •
Vaddisznófej 15 26 • Sas (nagyi
Szarvasfej 85 9» Keselyű
Sikelfajdkakasdiirdő helyzetben ágon f.ddiszül 10 » 
Nyír * * * erdő rész jelel

utánzó állványon •
Siketfajd fej és farok faragott tablettán •*> * 
Nyír » * » » * . ‘ \

Az intézetben készülnek mindenféle vadászati 
tropheák, kisebb, nagyobb biológiai csoportok, függő 
vadak, emlős fejek; művészileg faragott tablettákon, 
mint szolmdiszek. madarak, mint faldiszek. emlős- 
bőrök tepieheknek természetimen utánzóit fejek
kel őz, szarvas, agancsok inondirozása tablettákra, 
levetett agancsok koponyauláuzalokra helyezése 
és minden egyéb praeparatori munkák művészi és 
gondos kivitele jutányosán számittatik. CÍM .* M 

Az intézet kltömesi czélra frissen lőtt ritkább 
állatokat minden időben vásárol: sas-fajokat, fájd 
kakasokat, uhu és luxokat, medvét és medve-bocsot, 
hiuzl, vadmacskát, vidrát, farkast. K fajok elve is 
szállíthatók, a legmagasabb árakkal lesznek fizetve

79 5 /Ikv 902. sz.
Árverési hirdetmény

A perlaki kir. járásbíróság mini llkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái 
takarékpénztárnak és csatlako/ollnak kimon
dott végreliajtatdknak Spiegl Albert inura- 
szenlkereszli lakos elleni végrehajlási^ügyebeii 
178 k tőke, s jár valamint 28 k. 75 f. ár
verési kérvényi költség, úgyszintén 800 k 
460 k 280 k 5254 k 800 k 1200 k I lob 
k. tőkék és jár. kielégítése végett 51 n;lKV'

Q n b o m » á r a k . — C ien a  Ž itka .

1 m.-mázsa. I m.-cenl. kor. érték

Búza Fáenica 16.00 —
Zab Zob 18 00 —
Rozs Hrfc 12.00 —
Kukoricza uj Kuruza nova 10.80 —

* » ó » stara 00.00 —
Árpa Ječmen 12.00 —
Fehér bah uj Grah beli 12.00 —
Sárga » » • žuli 08.50 —
Vegyes » » » zmešan 08.50 —
Lenmag Len 22.00 —
Bükköny Grahorka 11.00 —



M

4.36, 247 és 496 sz. 1902.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 188J. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbíróság 1902 
évi V: 61, 202, 136, 186 és 133 sz. végzése 
következtében Győri Gusztáv Auerbach Mór,
J. Stern Brüder és Hirsch Lipót és fia 
bécsi kereskedők javára Herlinger Sándor 
Csáktornyái lakos ellen 192 kor. 47 fiiI. 136 
kor. 62 fül. 190 kor. 10 kor. és 150 kor. és 
jár. erejéig foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és telülfoglalt és 780 kor. 
becsült lali-órák. zseb-órák, I vas szekrény 
és egyébb arany és ezüst nemüekből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás- 
bíróság 1902. évi V. 202/2 61/2 133/2 és 
135 és 186/3 számú végzése folytán 192 
kor. 74 fill 136 k. 62 fitt 190 kor. 10 k 
és 150 kor. tőkekövetelések és ezek összes 
járulékai erejéig Csáktornyán alperes üzlet
helyiségében leendő eszközlésére

1902. évi május hó 28 napjának d. e. '/#9  óraja 
batáridőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbel Ígérőnek, becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Csáktornyán, 1902. május 13-án

1357 tk. 902. sz.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái 
takarékpénztárnak, az alsó-muraközi taka
rékpénztárnak, a leler.yei takarékpénztárnak 
Dr. Kemény Fülöpnek. Spiegl Albert és neje 
Böhm Fani muracsányi lakosok elleni vég
rehajtási ügyében 23800 k. tőke. 2200 k. 
után 1899 decz. 1-tól 1200 k. 1899 decz. 
14-tól 2700 k. 1899 decz. 20-tól 1600 k. 
után 1900 jan. 7-től 15000 k. után 1900 
jan. lö-töl és 1100 k után 1900 évi jan. 
hó 20-tól járó 6%  kamatai 7a %  váltódij 

1 509 k. 95 f. eddigi 60 k. 65 f. árverési kér- 
j vényi költség úgy 800 k. 600 k. 7800 k. 16 
f. tőke, s jár. kielégítése végett a nagyka
nizsai kir. törvényszék a perlaki kir. járás
bíróság területén fekvő a muracsányi 1235 
sz. tjkvben felvett 83 hrsz. 66 népsorsz. ház 
a hozzátartozó erdő és legelő illetmény 2006 
k. 1415 sz. Ijkvben felvett 452 hrsz. 244 
népsorsz. ház 1095 k. kikiáltási árban, mint 
becsárban az

1902 évi június hó 16-ik napjan d. e. 10 órakor
Mura-Csány községházánál VVollák Hezső, 
l)r Kemény Fülöp Csempész Kálmán ügy
védek vagy helyettesük közbejöttével meg
tartandó árverésen eladatn fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt, a fennli kikiál
tási ár 10° 0-át bánatpénz fejében letenni 
kötelesek.

A kir. jhiróság. mint tk vi. hatóság
Perlakon, 1902. márcz. 12-én. 710

12682. tkvi 902.
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. jbiróság. mint tkvi 
i hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornya vi
déki tkpénztár által 1902 april 8-án foga
natosított 651/902 sz. árverés határon kívül 
helyeztetik, VVollák Hezső ügyvéd utoaján- 
lata folytán Sesdeimicsar Francziska végre
hajtást szenvedő elleni 2980 kor. töke kö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a nagy-kanizsai kir. törvényszék és a 
Csáktornyái kir. járásbiróságterületén levő 
Csáktornyái 458 kor. 112 hrsz. a. 301 □  öl
ből álló ingatlan belsőség, melyen a 87 nép 
sor. sz. ház is létezik alperest illető fele rész 
2200 korona kikiáltási árban azárverést ezen
nel megállapított elrendelte és hogy a fen- 
nebh megjelölt ingatlan az

1902. évi junius hó 2-ik napján d i .  10 órakar 
| a Csáktornyái kir. járásbíróság tkvtárában 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla- 

1 pitott kikiáltásiáron alul eladatni nem fog.
Az árverezni szándékozók tartoznak az 

ingatlan becsárának 10% át készpénzben Vagy 
az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ban jelölt árfolyam
mal számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 
3333. sz a. kelt igazságügyminiszleri ren
delet 8. §-ban kijelölt ovadékképes papírban 
a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881: 
LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt beszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán. 1902 ápril 24. 70»

K i r á l y k á t  (Xdnigslirnnn)
Xostrmitzbai (Xobitsth ndlrtt).

A  l e g t i s z t á b b ,  l e g e r ő s e b b  é s  l e g s z é n s a v d ú s a b b  s a v a n y ú v i z .

Kihűlő hálással van az em észtési szervekre, a gyomor hurutos 
bántalmai és lélegzési zavarok ellen.

- E ls ő re n d ű  h ű s ítő  és g y ó g y ita l.  —
S z á m o s  r / i s t n c r ö  o k i r a t ,

Széjjelküldés: K o s t r e i n i t z .  posta: podplat, pSltschach m e l l e t t  (Slejorország).

Egyedüli raktár Csáktornyán:

T 0 D 0 R  R. fűszerkereskedése.
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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