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Vili, évfolyam Csáktornya, 1891. május 24-én 21. szám.
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Rudii pesten: Goldberger A. V. is

Ü L t ' i d Z í  m m  6  W V Í T  r a ™  M l t i  TÁRSADALMI, ISMERETTKfUESZTŐ és SZÉHR0DAL1I HETILAP.
9 „viittarek *! \L Z J .t  H e gje leiilk  h eten kiu t egyszer: vasárnap. Daube g. l. és társánál és Hemdi.

T ^  I-  ! 7---- :------------ \------  • —  — ------------------------------------------------- Brtinben: Stern M.
x  . A ’Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet*, a ^Csáktornyái takarékpénztár*, a .Muraközi ____

SZámiUalliak. takarékpénztár* sat. hivatalos közlönye. Kyiitiér petiimrm 10 ki% »’

’ ^  A mura közi k é rd é s . be nem folyt. Minden a maga eredeti szépsé Elfelejtik természetesen, hogy a Mura-
gében, igéző meghamisitatlan nagyszerű- köznek Magyarországhoz való tartozása a 

A Muraköznek, ideiglenes elcsatollalása ségében ! honfoglalás idejéből való még tehát sokkal
után. a hO as években az anyaországhoz Érijük tehát a fájdalmat, mely a kedves kor k̂*H' m*n‘ a mostani területre egysze- 

/  lörffcrt-Tégleges visszacsatolását drávántuli szomszédokban megnyilatkozik mindannyi riien loPva atP,antá,t IIhátországnak léte- 
borvát alyánkfiai elfelejteni csak nem tudják. 9Zor, valahányszor Muraköz elvesztése fölött zése ’ hoSY a Muraközl az absolulismus 
Sba a Muraközről valahol megemlékeznek, kesereghetnek Megszólalnak ilyenkor a je e8Yszerüen csak elszakitotla hazánk (erüle- 
történjék az bár újságban vagy könyvben, remiádák az „édenkertnek* elvesztéséről. tébö1 l  a )ó szolgálatokat leljesU^t H )rvát- 
soha sem említik másként, mint .a  mi Majd megszakad a szivök hogy Horválor- országhoz kapcsolta a nélkül, hogy ezen 
díszes, pompás édenkertünk.< S valóban szágnak eme sarkában magyar a közigaz e,jaras a ‘örvényességnek még csak színe- 
Muraközre ez az epithelon rá is illik. Egy gatás, az igazságszolgáltatás; hogy iskola- ze‘̂ ve  ̂ ‘s öi t volna. Nem veszik továbbá 
pillantás a hegyvidéknek valamelyik kima- inkban a magyar nyelvet tanítjuk ; hogy a őszre, hog  ̂ a Muraköz lakossága, ha anya- 
gasló pontjáról s szemeink elé terül a lég- horvát irodalmi nyelven írott tankönyveket nYe‘ve a horvát is, azért legkevésbé sem 
szebb panorama. Síkság váltakozik domb iskoláinkból kiküszöböltük s becsempésztük 8* a vitái llorváloiszág felé, mert arra eset 
vidékkel, a kalász és csulkadus szántóföldek a xkajkavcie idiómát, a magyar helyesírást { nincsen, hogy az ide\aló iakós magát 
melleit kövér rétek, barátságos ligetek, lom* valamint, hogy újabban még a községeknek ‘lprva‘nak vallja; ezt a föltevést magától 
bős erdők, gazdag gyümölcsösök, neklárdus horvát neveit is megmagyarositottuk. visszautasítja, mivel ő „ m u r a k ö z i -
szőlők a legszeszélyesebb változatokban n e kM nevezi magát s mint ilyen érzelmeire
bontakoznak ki minden irányban Ez a Igazán jogosak a panaszaik! Mert a nézve sokkal közelebb áll a magyarsághoz, 
lő mP-nyi terület magában egyesíti a lég-1 Mui*aköz Magyarországhoz 1801. óta tarló- mint drávánluM fajrokon?ihoz, a kikre 
változatosabb képei. Egyhangúságról szó 'zik csak! Mert a Muraköz mindenkor bor- egyébiránt 1848 bán sem hallgatott. 
hiics itt. Ki megunja a lapályt, ott találja a vat terö‘el V0)I • ^ erf hazánk a Muraközt1 A Muraköznek hová tarlozandósága sze- 
dombos felületet; ide menekülhet az, kire ^surpá.1 ja. az jogos tartozékát nem képez- rintök ez idő szerint elintézett ügy ugyan, de 
nézve a nap forró sugarai tűrhetetlenekké ĉti* ^ Muraköz csak abele lopott jószág, olyan kérdés a mely még megoldásra vár. Az
válnak; árnyat nyújtanak a félsziget sürü me‘yőrt Magyarország busásan fog egykor ultra horválok ezt nyílt kérdésnek szeretik
erdői, illatos rétjei, üde levegőt ligetjei- S yezfkleni a történelem itélőszéke, vagy még tekinteni s sűrűbben azért nem bolygatják, 
hogy mi se hiányozzék, hogy a kép teljes *nhább sa át lelkiismerete előtt. mert az időt megoldására elérkezettnek még
legyen, olt van szegélynek a Mura és a S mindezeket a dolgokat mind azért nem látják s addig is, mig ez megtörténik,
Dráva. Soha s sehol ennél szebb keret a mondogatják, mert a Muraköz lakosságának ex mera gratia nyugodni hagyják békében,
kép befoglalására! java része horvát anyanyelvű s mert a Ila tehát politikailag igy gondolkoznak,

A természet remekelt tehát. Emberi Bach-korszak alatt horvát tisztviselők »bol- csoda-e, ha egyházi sérelmeikkel is lelekür*
kéz azon nem rontott, mert alakitólag abba dogitolták* az idevaló népet. lölik a vi'ágot s hevesen tiltakoznak az
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 11 1 it // l r r 1 azt belenként 2 - 3  szór fölkeresni, hogy ujjaikat télnél a preparaciok, melyek sokszor 3 órát isM ű i m  Iá* h A, f fi Z fii 1 fii ápoltassák. Az érkező egy karosszékben foglal igénybe vesznek. Egy amerikai nőnek áMitása 

Hál WJMP helyet, melynek a*-, tálkáján keíék, szivacsok, szerint különben ham ír feledlntni ez unalmas
«**------------------------- -------------------------—— reszelök s a körömszépitő művésznek egyéb esz- »üléseket", meri az ily körmök alatt a piszok

közei helye vék el. Az ujjak begyéi mindeneké ölt nem látható, minek következtében a körmöknek 
Valami ll körmökről* kölni vízben áztRt)ák, s rövid idő múlva hol nem igen kell gondját visalni. S ez a körülmény

kenőc-csel, hol hintőporral dörssöük he föl-1 s/.erinie e'egendö kárpó'láit nyújt a kiá'lott seka- 
(Folyt, és vége.) váltva. E'.után Kiaoi'jak, reszelik, ilomiiják a túrákért Valóban irigy'endö iemparamenluma!

A lélek i.ikrének r lö'lö R szemel mundja; a körmOkte*. Egy rtr« alíit rendben van » kliens Au nranyozist egyébiráni a kftrmftk befos-
A/ orvos niPí hasonló laián métz több iocual a fesl 8  ̂ do.lárl (2 40 írt). Borsos ugyan az ár, tése kezdi újabb időben ki-zoritani. Philadelphiá-
iökrének is nevezhetné azt Egyes orvosok lassan- de H” al a, ’ada,.,Rl ,Avo*ik tt ficáU’’ hogy 80nd°- n»k egyik főutcájában egy házon a következő 
ként odajutnak, hogy a különben nehezen kon 8an áP0,t kórmel vannak* hirdetés láibaio: »I't könnök-e fényképeket, mo-
staiálbaió belső bajokat egyszerűen a szemekből Egy másik tu hajtása a divatnak, a mely nogramrookat és^több efféléket rajzolnak. Ára 2 >
olvassák ki. Az egészség állapotának visszalük- hasonlóképen az Újvilágban I apott lábra s kivált do lárlól íö telé.“
rözletője úgy látszik a köröm is s bizony az az a nők körében kulliváltatik, a körmök megara- Ha ez épületnek vi lamos cíengettyÚjét meg-
idő sincs talán messze, a mikor az orvos pa- nyozlatása. Egy frar.czia körömmüvész plántálta nyomjuk, kinyílik az ajtó, a hol egy aranyos

I
r iensének a szó szoros értelmében ujjait fogja át ez őrültséget az ocaánon túlra s üzlete virág zsinorzatUl s nehéz gombokkal gazdagon diszite:t
vizsgálgatni, hogv a körmök alakjából, sziliéből s zik. A szerint, a mint egy vagy öt körmöt, vagy vörös livrejbe bujtatott négerfiu fogad, ki nyom- 
keménységéből pontos vizsgálat mellett a beteg'a két kezének mind a ti* körmét vetteü tulajdo- bán egy elegáns szobába vezet, melyben egy 
hajat megállapítsa. nosa a műiéinek alá 1, 3 vagy 5 doliái az ára. selyemruhába öltözött sápadt asszonykát találunk

Hogy a tisztaság elhanyagolásával a körmök A művész ajtaja fölött olt olvasható a fölirat: magunk elölt. S a mikor elmondja, hogy fény- 
alail c-unya s némelykor, kivált véres sebek „Lt asszonyok megirauyoztatnak.* A dolgozó képeket, egyéb képeket, egész szókat vagy egyes 
érintése a kaiméval, veszedelmes piszok is gyűl- szoba falainak mentében a karosszékeknek egész betűket a körmökre vé«ni képes, kijelenti, hogy 
lemlik, ismeretes s sok embernél bizony nagyon sorát láthatjuk; az ab’aknál ott áll az asz'alka, az utóbbiakért 2 .i, az elsőért 50 dollár fizetendő, 
is mindennapi Megszokott je'enség S hogy ez a rajta egész sokasága a keféknek, késeknek, üveg *lgen uram, — mondja az elképedő jövevénynek 
piszok m< nnyire ártalmas lehet, kivált a koiöm- cséknek s egyéb kisehb-nagyobh, a műtétnél az asszonyka — az ón művészetem egészen uj, 
rágókra né/.\e, kitűnik, ha tudjuk, hogy azoknak használt eszközöknek. A tnegaranyozandó körmö- még Amerikában is Oh, ez egy bájos, észszerű 
különféle báciílusok s különböző gombák, neve- két először is gondo-ian megmossák s megketélik. tudomány! Gondolja c ak mekkora boldogság az 
zrtesen penészgombák képesik alkatrészeit. Ezek Erre oldatot öntenek rájuk, mely ez ideig a fólia a szerelmesre nézve, ha kedvesének arczképét 
eléggé figyelmeztethetnek arra, hogy körmeinket Iáiénak titkát képezi s erre kenik végül az aranyat, hüvelykujján hordozhatja magával sa  mely onnan 
rendesen gondozzuk A megaranyozo‘t köröm egyre nő s sómén ujy el sem távolítható!*

Mint sok másban, úgy a körmöket illetőleg Dyirandó, mint a másik, miközben az aranyozást Bámulatos, hogy a civillisaiio terén az
is tetemesen vannak előre az amerikaiak. New ismételni kell, mert a köröm tövében a körönnek amerikaiak mennyire baladtak elő; s mert a kőr- 
Yoikban már évek óta áll fönn egy intézet, eredeti színe jelentkezik. Mosdás közben az arany mök ápolásában s szépítésében aligha fogjuk 
melynek föladata a kezek gondozása s annyira nem tűnik le a körmökről, erőszakkal aem távo- tudni őket tu'azárnyalni, azért legokosabb, a mit 
fölkapott ez az intézet, hogy dandyk, előkelő litható el. Nincs rá esel, hogy lemosható legyen, cselekedhetünk, ha e kis tanulmányt a körmökről 
uracsok s divatbö'gvelc kötelességüknek tartják : mert a maisa nagyon tartós. Unalmasak e mü I ezennel befejezzük.







Vn Cakovcu 24-ga majusn 1&91- Broj 2 i.Vili tecaj
S urtdnikon mo£i ja svaki dán 
Kovoriti med 11 i 12 varom. — 
Sva poSiljka fönce f>e sadríajano- 
vinah, naj se poSiljaju na ima 
H a r g it a i  J o te fa  urednika vu 

Óakovec.
Izd a te lja tvo :

Knji'/.ara Fiaclial Filipova kam sa 
predplata i obznane poSiljajn.

l*i*e<lpialna cena Je:
Na celo lelő . . . 4  írt
Na pol leta . . . 2 Irt
Na éetvert leta . . 1 írt

fojedini broji kofitaja 10 kr.

Obznane se poleg égődbe i fal 
raőunaja.

n a liorvafsliom  i n in^jarskom  je x lk ii iz la ze ci d ru z tv e n i zn a n sí voni i p o v u e ljiv i lisst za p ú k .
I z l a z i  s a r a i n  t i j e ö L e n  3 e d . e n l c r a t  I  t o : v u  s a r a k r a .  n e d . © l j \ i .

: lnzbrni glasnik : ,.Medjimurskoga podpomagajucega Cinovniékoga dru2tva“ „Cakovecke áparkasse“, „Med.jimurske sparkasse4. i t. d.

Nekaj iz zdravoslovja.
i.

Zrak.

Friáek i éist zrak (luft) znamenitesi 
je za éoiéka nego jelo i pilo, ar ga jem- 
]je dihanjem neprestance, i onda kada sp;. 
lírán vo za éovéka vu zraku je kisik, on 
najmre plin (gajz), vu kojem ogenj búj* 
neáe gori ; nasuprot je duáik, onaj plin. 
vu kojem goreée drévo vugasne, neákod- 
Ijiva primesa zraku Zrak je, rekel bi, ne- 
izmerno morje, kője zemeljsku kiuglju po- 
kriva, a mi mu na dnu 2ivimo, ima pák 
vu ato délov 79 od prilike délov duáika a 
21 dél kisika.

Zvun ovih plinov ima vu znku na- 
vék vodene pare takaj za Zivljenje potréb- 
nc, i ugljiéne kiseline ; nego navék Jelji- 
mo da od öve vu zraku ne bude viáe 
nego jeden tisuéni dél, a zrak, vu kojem 
ima viáe nego tri tisuéna déla ugljiéne ki 
seline, vei je pogibeljen za zdravje.

Kada ti doktor i tvoj zdrav razum 
navuka daje, da hi2e (sebe), gdé stanujeá, 
dobro preluftas (prevetriá), tim se brineá 
ponajvi:'e, da se vu zraku ne nakupi pre* 
véé ugljiéne kiseline, kaj bi ti odmah 
zdrav^u ákodilo Sluáaj kak.

Covék dihajué zrak vu plu a, jemlje 
vu nje kisik, koji mu je té!u hrana, a iz- 
diáué povraéa zraku za njega ugljiénu ki 
selinu, koja je t m postain, kaj su se sa- 
slavine éoveijega léla saáegle kisikom 
Ako li d Se vu istom zaprtom prestoru 
100 ljudih. to je naravski, da se bude vu 
njem 100 krst viáe ugljiéne kbeline na- 
kupíalo, nego bi je bilo, da jedan je- 

dini éovék vu onom istom prestoru diáé. 
D Sué (dihajué) anda kvari jeden drogomu 
zrak, pák éim dule onih 100 ljudih on 
véé pri emljeni zrak opet udiáe, tim vi e 
se bude on kvar I, ar bude kisika, koji 
ostaje vu télu, tim viáe iz onoga preatora 
nastajal, i tim viáe se bude ugljiéne kise
line, dolazeée iz pluéa, vu onom prestoru 
skup spravljalo. Na zadnje bude slab co- 
vék od onoge zraka, koji je bil véé viáe 
pút ud san, poéutil glavobolju, omeglovicu 
itd. pák more i pogibeljno zbetezati, ako 
li ga hitro neodpeljaju na fri2ek zrak, gde 
bu se naskoro oporavil, ar mu iri2ki zrak 
opet podaje skroz potrébito branivo : kisik, 
— kak goder mu je pr»v pomenjkanje 
t(ga kisika vu zaprtom prestoru, prena- 
punjenu ugljiénom kiselinom. zadala be- 
tega.

Odovud sljedi duinost pog’avarstvu, 
tiek se brine i pazi, da budu na vekáih 
ljudskib sastojaliáéih kak na példu vu te- 
alrih, vu plesnih h 2ah, ápitalih ákolah 
itd. osobite 2 valjane sprave za luftanje 
pripravljene

Na rekel mi budeá : dobro, sko pre* 
luítavam svoju sobu, poglavarstvo ako 
akrbi za preluffavanje javnih stanjab, onda 
smo ízt rali na polje (vun) onu ákodljini 
ugljiénu kiselinu ; ali pokehdob túl ko 
svéta po zemlji diáé, to bi se vu vanj- 
skorn zraku véé tuliko ugljiéne kiseline 
skup spravilo, da bi moralo od nje véé 
vse ljudstvo postradati, i kisika bi morala 
sa zemlje ve zevsema nestati!

I bilo bi za s:gurno tak, da se pred 
tobom ne dela éudo. kője kak vsaki dán 
vidG. zato i za nje malo inariá. Ono isto, 
ka) éovék i 2ivine izme. u iz sebe, ar je 
za njih gift (otrov), ono je opet za bilje 
hranivo, najme uljiéna kiselina ; — a bilje 
za usisanu ugljiénu kiselinu povraéa zraku 
opet kisik, koji je ljudem i iivinam poíre- 
ben Po tóm je moguée, da ljudstvo dalje 
obstoji, kaj je najmre dervetje i bilje n;e- 
gov osobiti dobroéinite^j, ar mu vugiblje 
seguren gift, 2ivué i rastué od tóga Ijud 
skoga otrova gif'a.

Nemoreá anda nikaj pregovoriti po- 
glavarstvu, ako te po naputku doklorovom 
nuka, da sadiá sadje (voéke) i drévje ^u 
vrtu i kraj drumov, kad znaá, da ti je ze- 
leno üstje, sisajué ugljiénu kiselinu a vra- 
éajué ti za njega kisik, naboláe ristilo po- 
kvarjenoga zraka,

Vu staro vréms bil je prepis : da je 
vsaki mladié, prvlje nego mu se dozvoli 
áenitba, duíen barem tri voéke (jabuke ili 
hruáke itd ) zasaditi ; ne samo zato, da mu 
sadje daje hrane vu sili da mu \u liladu 
pod 8vr2natim drévom dééica skaé ju i 
igraju se, véé stoga ponajviáe, kaj je za
kón kakti znal, da je sadnjak najboláe 
őistilo za pokvareni zrak vu sobi (b 2i). A 
kaj budeá rekeí onomu bukveáu, koji ua 
dobije dozvoiu za Zeniíbu, vzel je tri ja 
buke (cépe) od^óe im korén.e tér bojeéi 
se, da se budu ipák prijele, ze?piéil je nje 
kak koliéa, na ognju je maloobe2gal. pák 
stopram onda je posadil vu zemlju, poka- 
zajué obó’nskomu poglavarslvu, da ih je 
zaistinu posadil vu zemlju i da mu ne 
moreju vezda prekraliti dozvole za 2e* 
nitbu.

fiedasta glava vkanila je za istinu po 
glavarstvo ; nego sam budeá vezda rekel, 
komu je ^kodila ?

(D rugiput dalje).
G. F.

SIRO TA DEVOJKA.
XXI

Profim gospone. ja nepazim na to 
kaj zakón neprepovéda, nego a se samo 
tóga driim : ili nigdar zamu2 iti, ili pák

samo takvoga vzeti za mu2a, koj je iste 
vére kak sam ja.

Perczey t-e nek j nrnlo zbantuvanoga 
éut l, i na to rekel : »Tak ovo je rnrinja 
na véru»

Naj oprostiju gospone, — odgovorila 
e Gabrle\a : — ja jako poátujem i Nji- 

hovu véru, im je i od poganske vére Ije* 
pi i doBtojno, da dotiéni obrnuvái se s 
obrazom proti izliodu, nastoji moliti onoga 
gospona -véla, koiega ne pózna; ali ja 
njim i t nski oéitujem. da ja samo k on .j 
véri nagnenje i c‘ut imám, pod éije krilo i 
zastavu s boi;om pomoé|Um sreéu imala 
sam dospeti.

Priznati moramo, da je ovo prava 
vőra krréanska ; pák ako je, pák ako je 
to bő je delo, onda po pcéetku njecom 
nije mréi niti polepáati niti preobrnuti ; ar 
Bog sam 11a svoje delo pazi.

Prosim draga Rabéi !
Naj oprost ju gospone 1 ja sam véé 

ne Ráhel, nego Gabriela, ar sam na krí- 
éenju ovo ime dobila.

Anda draga Ga riela ! samo njih ovo 
prosim : naj mi nezameniju moju véru s 
mojom per onum, arznvju, da ja na moju 
véiu neobra am nikakvu opre^nost, nego 
naproti moji p ráoni prosim njih da bi 
va2nD3t postwili.

Je, gospone, — odgovorila je Gabri* 
ela, — da nebi od zakonskogi mira bila 
reé ja od vére nebi napomenula nikaj ; 
pokehd b pák je ovo ozbiljna stvar, pák 
njih bi \kanila, i svoju bu’uén st bi na 
kocku postavila, da nebi vezda Í9tinsko 
ocituvanje njim naprvo donesla

Vidi u gospon-, dók sam jo5 domaj 
pri roditeljski hi2i bila, gda je doála subo- 
ta, ali svetek, tak mi je po vol.i i vugo- 
dno bi ot da sam s mojimi roditelji skupa 
VU cirkvu ifila, i to vu jrdnu ciikvu.

Da se je to meni dopadalo, imala 
sam i z;oka zato* ar vu na^em susedstvu 
stanuvala je jedna poátena gospodska fa* 
milija, kője su roditelji vu mőiovitoj 2enit* 
bi 2iveü.

Kada su koj svetek ili vu nedelju vu 
cirkvu iili, gledala sam za njimi, i navek 
sam se raz2aloslila, kada sam opazila, da 
su se p i jednem vuglu vsigdar razi li, 
otec je iáéi svojimi s ni vu jednu cirkvu, 
a maii s kéé járni vu drugu cirkvu, kak 
da bi drugaékoga kakvoga aBoga molili, 
ali kak da bi hotejué moliti, se jeden na 
drugoga bil s dil.

Jedenkrat sam iála k ovoj hifti vu 
poliode, ar smo navadni bili tam h d iti; 
pák kaj se pripetilo tam ? vékái sin pi* 
svadil se s mlajáom s*ojom sestrom \ 1 li







folytán az árvi ési fdtétéleket meg nem tartó 
▼evő Neumann Iguácz ellen a befizetendő 
1521 fit tőke és járulékai iiáut a nkauizsai 
kir. törvényszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) 
teiületéu lévő VII hegykerületi 623 tk. 
190 hm . ingatlan 1200 írt becsárban, 
ugyanitt 259 hm . a. 41 fit, 263 hrsz. a. 
36 írt és 265 hisz. a. ingatlan 110 írt 
becsárban az árverést ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a leu 
nebb megjelölt ingatlanok az
1891. évi junius Jió 8-ik napján d. e 10 őrakoi
a VII hegykei illeti község biró házánál meg 
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az iu- 
gat’aook becsáráuak 10°|,-át készpénzben 
vagy az 1881. LX. t. ez. 42. § óban jel
zett álfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1 éu 3333. sz. a kelt igaz- 
ségügymini8teri rendelet 8 §-ában ki)elölt 
óvadékképes éi tékpapírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál eiölegcs elhelyezésétől kiállított sza
bályszí rü elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1891. évi ápril bó 
30-'k napján.

A Csáktornyái kir. jb ’ó ág mint tikvi 
ható ág.

KOLLARITS
843 kir alibiró.

Kiállítás Páris 1889. a r a n y  érem.

Legnagyobb eredmény!! |  Próbáljatok és ítéljetek ! !

A P U S Z T Í T ÓTORD-TRIPE
kiirt patkányt egere t és v a k o n d o t anélkül, hogy más káziállatoknak kárt 
okozna. — DC* Ezen ezer sem Arsenikumot, sem Strychnint, sem Phosphort 
vagy más a hányást ingerló szert nem tartalmaz és háziállatoknak teljesen 
ártalmatlan. *98

Arak: Egy nagy csomag 1 fi i., egy kis csomag 5 0  kr.
Ezer forintot fizetek annak, ki bebizonyíthatja, hogy egy a Tord-Tripet 

felülmúló szer létezik, mely főképen — mint ez — a háziállatoknak nem árt, 
mig ellenben más phosphorvegyülék elpusztít kutyát, macskát és legkellemetle
nebb bűzt terjeszt'.

A« C o i i s s e a i l  Traverse Gazzino Marseille,
a franczia , belga- és olasz-allamTasutuk szállítója.

Kapható IIE IX R IC H  M IK SA  füszerkereskedésében Csáktornyán.
826 4 -6

958/tk. 91.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint tkkvi hatóság 
részéről közhírré tétetik, hogy Purics Mihály hodo- 
sáni lakos végrehajtatónak Purics József hodosáni 
lakós végrehajtást szenvedett elleni ügjében a jfl- 
zálogilag biztositott 73 írt 80 kr. tőié, enuek 1890. 
július 14 tői folyó 6#/0 kamatai é9 30 frt eddig, úgy 
rz alkalommal 10 fit 65 krban megállapított ér
véréé kérelmi költség behajtása ezé jából a perlaki k r. 
jb;ióság illetve n. kanizsai kir. törvényszék területé
hez tartozó Uodosán község 117. számú tjkvében 
foglalt 133. hrsz. beltelkes ház aűóbizonylatra való 
tekintettel s az 1881 évi LX. t. ez 156 §-a al p 
ján 388 frt kik á tási árban Ilodosáu község házánál

1891 évi május hó 27-ik napján d a. i  diakor 
D . Tersánszky Gyula perlaki lakos mint felperesi 
ügyvéd vagy helyettese közbejöttével mrgtartando 
nyilvános árverésen el fognak adatni.

Kikiáltásiár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10 százalé

kát készpénzben vagy óv&dékképes értékpapiban a 
kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles a vételárt 
3 egyenlő rószletbeumég pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 8 nap a , a máso
dikat u. a. 10 nap a., a harmadikat u. a 15 nap 
a. minden egyes részlet után az árverési uapjáto 
számítandó 6 °/#-os kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen én módozatok azé- 
lint lefizetni. Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy- 
idéjüleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
<v ák alatt a petlaki kir. jbiróság tlkvi osztályánál s 
Diáskovcc* község elöljáróságánál megtekinthetők.

Kelt Perlak* n, a kir. jbiróság mint tlkkönyvi 
hatóságnál 1891. február hó 2Uikóa.



Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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