




4  Csáktornyái egészségügyi bizottság e 
hó 20-án dr. Krasovecz Igoácz elnök- 
lete alatt ülést tartott, mely alkalommal a 
kolera elleni védekezés szempontjából elha
tároztatott, hogy kolera kórházai egy a lkai 
más ház rendeztessék be s az ivóvíz, ár
nyékszékek és pöczegödrök megvizsgálására 
bizottság küldetett k i; az utczák napon* 
ként fecskendeztessenek s a város tisztasá
gára különös gond fordítandó.

gotoiban a Mura annyira kiáradt, hogy 
a község nagy része \iz  alatt van

{ zerencsitlenség• Múlt hétfőn Szoboticzán 
Krcsmár Imre 5 éves József fia felkapasz
kodott a gabonával megterhelt szekér te 
tejére, melyről oly szerencsétlenül esett le, 
hogy félóra múlva meghalt. A szegény kis 
fiú hulláját másnap hivatalosan felbonczol 
ták, Belső elvérzést konstatáltak

<4 muraközi szőlőhegyek jó termést i 
gérnek. Ezt mondottak múlt számunk hír
rovatában. Most biztos és illetékes forrásból 
azon értesítést vettük, hogy ezen állítás
— sajnos — nem felel meg a valóságnak, 
mert a muraközi vidék legnagyobb részét 
ellepte a philloxera s az általános rossz 
terméstől esetleg csak egyes hegyek van
nak megmentve. Sőt a pusztulás oly nagy, 
hogy erre már a felsőbb hatóság figyelme 
Is föl van hiva

(Stridön e hó 28-án tartattak az iskolai 
évzáró-vizsgálatok. Jelen voltak : dr. Ruzsics- 
ka Kálmán királyi tanácsos tanfelügyelő, 
Vrancaits Károly főszolgabíró gondnoksági 
elnöb, Margitai József tan. képzőintézeti 
igazgató, számos szülő, gondnoksági tagok 
és tanügybarát. A vizsgálaton a tanulók 
szép és értelmes feleletei mindenkit m eg
leptek. A tanítók évi munkásságuknak és 
szorgalmuknak meglepő szép eredményét 
mutatták be különösen a magyar nyelv ta
nításában A vendégek és a stridói tanítók 
délután Kozma Márton áll. isk. gondnok 
vendégszerető asztalánál pih°nték ki a nap 
fáradalmait, aki ipazi magyar vendégszerete
tében részesítette a tanügy embereit Ebéd 
alatt lelkes felköszönlők mondattak a hegy
vidék virágzó tanügyére.

—  4  zalamegyeí általános tanítói testület 
évi közgyűlését aug. hó 24 én d. e- 9 órakor 
tartja Keszthelyen a kővetkező tárgysorozat 
tal: 1 )  Elnöki megnyitó. 2 )  Elnöki jelentés 
az egyesület három éves működéséről 3,) 
Padagogai eszmék Arany János költeményé
ben. Irta és felolvassa : Hoffmann Mór nagy 
kanizsai polgári fiú iskolai tanárur. 4.) Jelen 
tés a pályamunkából. 5.) Minő eszközök 
szolgálhatnak a tanítói tekintély emelésére ?
— czimű pályakoszoruzottmunka felolvasása. 
6 ) A számvizsgáló bizottság jelentése az 
egyesületi pénzekről vezetetett számadások 
megvizsgálásáról. 7 ) Köznépünk rossz szó 
kásái és vesztőhelyei. Nézetek a részegeskedés 
és egyéb mertékletlenség kiirtásáról s a falusi 
tanító e körüli teendőiről. Irta és felolvassa : 
Békefi Elek zala-kopányi áll. segélyezeti köz 
ségi iskolai tanító ur. 8.) Indítványok tárgya
lásra. 9.) Tisztujilás. —  A közgyűlést m eg
előzőleg előértekezlet tartatik a községi nép ■ 
iskola egyik termében. E közgyűlésre az 
egyesület tagjait, valamint a tanügy barátait 
tisztelettel meghívja Zala Egerszeg, 1892. 
julius 27 én. Udvardy Ignácz, tantestületi 
elnök.

— J{aszary golos, herczegprimás aug.
12-ig marad Balaton-Füreden, onnnn szék
városába utazik ; azonban 20 án már Buda
pesten lesz, hol a szt. István napi körmenetet 
fogja megtartani.

—  4  keszthelyi iparosok a mílleniumi orsz.

kiállítás tárgyában D ö f 1 e r György, soproni 
keresk- és iparkamarai alelnök vezetése alatt 
értekezletet tartottak. Határozatilag azon 
óhajtásukat fejezték ki ,hogy az orsz. kiálliás 
1895-ben a milleniumi ünnepélylyel együtt 
tartassák meg; ha azonban mégis elhalasz- 
tatnék, az arra fordítani szándékolt összeg 
addig tőkésitessék, mig abból egy nagyobb 
szabású kiállítás költségei az iparosok meg- 
terheltetése nélkül fedezhetők lesznek.

— 4  föld,miv elé sí miniszter a zala-somogyi 
homok szőlőtelepesek részére három 10 — 10 
aranyas pályadijat tűzött ki, melyet azon 
gazdák kapnak, kiknek újonnan ültetett sző
lőik legjobban lesznek megmunkálva.

— (Életmentő huszár hadnagy. A keszthelyi 
csónakázó egyesület szolgájának 4 éves fia 
egy csónak kikötése közben a Balatonba 
bukott, Már-már elmerült, midőn Koller Ődöu 
honv. huszár hadnagy a partról ruhástul a 
vizbe ugrott s az eszméletlen gyermeket k i
mentette.

— Í02 éves szőlőtőke. Néhai Piltermann 
Károlyné keszthelyi kertjében egy 102 éves, 
philoxera-mentes sző ötöké a legszebb sző
lőfürtökkel megrakva^ disze’egve. Ezen tőkét 
náhai Pittermann József 1790 ben Elszászbó! 
hozta magával. A tőke évről évre dúsan volt 
megrakva fürtökkel s az 1885 és 80 iki 
években 2 —2 akó bort termett. A szőlő 
faját ez időig az ahhoz értők sem voltak 
képesek meghatározni.

— 4  keszthelyvidiki gazdakör közgyűlé
sén Deinger Imre alenök felemlítette, hogy 
a philoxera pusztítása folytán a hegyközségek 
lakói, kiknek fő keresetforrásuk a borterme
lés, nap-nap után nehezebben élnek s már 
sokan elhagyják szülőföldjüket, máshova köl 
töznek és leginkább Horvátországban keres
nek uj hazát Ennek megszüntetése czéljából 
indítványozza, hogy a kör tegyen lépéseket 
az anyaegvesületnél vagy a kormánynál arra 
nézve, hogy ezen vidékeken is nyujtassék 
alkalom és mód a népnek más kereselforrá 
sokból fentartania m agát; mire nézve vala 
mely ipar meghonosítása vagy pl. egy do 
hánygyár fölállítása volna a legjobb mód. 
Ilasonlólag br Puthenai Géza fölhívja az 
egyesület és hatóságok figyelmét a kivándor 
lásra buzdító ügynökökre s ezeknek szigorú 
megfenyitését s üzelmeik megakadályozását 
kéri. A kör mindkét indítványt elfogadta s 
a minisztériumhoz terjesztendő főiirat szer
kesztésével az elnökséget bízta meg.— B a r o m f i  ét* tojó.«* kivitelünk és igy a termelési ág fellendülése ésjelümozditására a földmivelési és kereskedelmi m. kir. minísleriumok támogatásával egy részvénytársaság alakult. Ez a „Magyar kiviteli- és csomag-szállítási részvénytársaság", mely egyelőre a tojás, csirke, liba, pulyka, vad és vaj értékesítését úgy a hazai mint a külföldi piaczokon vette kezéhe. A társa ság akár a legmagasabb napi áron megvesz akár pociig bizomanybani eladásra elfogad a fenti csikkekből bármily kis mennyiségű árut és úgy kis és nagy termelő egyaránt igénybe veheti szolgál latát. — Felvilágc áfással díjtalanul ssolgál az igazgatóság Budapest, mérleg-utcza 11. s*.

— 4fegyei hírek. M e g y é n k  közegész
ségügyi viszonyai junius hóban a felnőtteknél 
kedvező volt, a gyermekeknél azonban ked 
vezőten nemcsak a gyakori heveny gyomor- 
és bélhurut mialt. hanem azért is, mert több 
vidéken a kanyaró, hökhurut és roncsoló 
toroklob több esete szórványosan és járvány- 
szerüleg lépett föl. Járványszerüleg a kanyaró 
nyolcz községben —  köztük Csáktornyán, 
Perlakon, Mura-Királyon — uralkodott. Ön 
gyilkosságot 3 egyén követett el, véletlen 
szerencsétlenségnek 9 egyén esett áldozatul; 
elmekóros pedig 3 jelentetett be, kik közül 
kettő tébolydába szállitatott. — Z a  l a m e *  
g y é b e n  76 községben konstatál látott a

philoxera 1890-ben; azóta sajnos — az 
ily községek száma szaporodott. -  A s ü -  
rn e g v i d é k i gazdakör elnökévé RezsőfTy 
György, türjei jószágkormányzó, jegyzőiévé 
S z ű c s  Zsigmond, dergec^ei lakos választat • 
tak meg. — M e g y e i  utmesterekké a szt- 
gróthi, keszthelyi, alsó lendvai és letenyei 
utmesteri állásokra főispán ur D e á k Józse 
fet, S z o m b a t h Józsefet, K i s s  Ferenczet 
és H o f e r Mihályt ideiglenes minőségben 
kinevezte. — F o r g ó s z é l  dühöngött Z.- 
Egerszegen kívül Döbréte, Bazita, Ebergény, 
Csács, Milej községekben s csaknem minde
nütt nagy károkat okoztt- Sokat szenvedtek 
a Skublics Jenő és Zsigmond urak gazdasági 
telepei — A p e r o n o s p o r a  N.-Kanizsa 
vidékén a kétszeri permetezés daczára is 
nagyon pusztít. — Szent Vincze napján 
Keszthelyen nagy búcsú tartatott. — A 
k e s z t h e l y i  főgymnasium uj épületét e 
hó 2 3 -á n  nagy ünnepélyek közt vette át 
dr Kuntz Adolf prépost, —  Zala Szent László 
vidékén az idei termés nagyon silány. A 
kukoricza, burgonya még jól állanak, a szőlőt 
azonban ajég elverte; széna is kevés volt.— E lő f iz e t é s i ,  illetőleg megrendelési felhívás a »Tőrvónyhafósáai naptár 1893-iki fo’ya mára. — Alulírott ezenel a „Törvényhatósági Naptár" V. évfolyamára hívom tel a t. érdeklődők figyelmét. Naptáram czélszerüségét és hasz- mvebeiőségét előkelő helyeken is elismerték ; igy gr. Teleki Géza belügyminiszter ur 47 281/1889. számú körrendeletében, gr Szspáry Gyula miniszterelnök és belügymiuiszier ur 1890. junius 30-áo 44.050/1890. számú rendeletében ajánlotta annak terjesztését az összes megyei és egyébb hatóságoknak, gr. Csáky Albin vallás és közoktatásügyi miniszter ur 1650/18*9 eln. számú körlevelében, dr. Wekerle S. pénzügyminiszter ur 2646|1891. számi körlevelében és Budapest főváros polgár- mestete 15 284j 1888. és 17.551 1890. eln. sz. körlevelemen a saját hatáskörük alatt á'ld hivataloknak ajánlották azt. A díszes kiállítású naptárnak, mely körülbelül hatodfélszáz oldalra fog terjedni, ára fűzött példányban l írt k r , ke ménykötésü példányban 1 irt 50 kr. lesz, tehát hallatlanul olcsó. Kérem az előfizetési, illetőleg megrendelési iveket azok vételétől számítva két bét alatt a „Pesti könyvnyomda-részvénytársaság11 hoz beküldeni, hogy a nyomatandó póldáuyok száma iránt intóikedbe^sem. — Dr. T o l d y  László, Budapest fő- és székváros főlevéltárnoka, a »Törvényhatósági Naptár« szerkesztője.— . M a g y a r  G f ó n in s z " . Mér többiben méltattuk e kitünően szerkesztett és fényesen kiállított képes he il apót s a legújabb szám is megerősíti azon elismerő véleményünket melyet a »Magyar üéniuszc-ról elmondottunk. Legújabban a 39. számot vettük, mely szintén díszes és felelte gazdag tartalommal jelent meg. A cim- kép királynénkat ábrázolja, a mint a Karlsbad mellett levő „Hir.tchenprag" nevű magaslatról szemléli a regényes vidéket. — Igen érdekes h „M igyar Géniuszának a • Kényszerházasság• -pót szóló közleménye, melyben íelhivja a közönséget, hogy nyilatkozzék : üdvösnek, jónak, czólszerünek tartja-e a behozandó kényszerházasságot, vagy nem ? — Dóczy Lajos »Szakítás« czimfi remek novellája már magúban véve is érdekessé tenné a számot, melyben még legkitűnőbb íróink : Kar czag Vilmos, Gonda Uező, Sajó Aladár, Szoma- házy István, Szeredai Leó neveivel talá koaunk. Pesti Fabula Gábor .Vasárnapi mesékw czimU közkedvellaégüvé vált rovatában a Xantemi vér- váddal foglalkozik igen érdekes, satyrikus tollal. Keleti 0  Lajos — tehetséges fiatal Írónk — a »Képűselüház« első felvonásáról irt érdekes karcolatot. Már maga a tartalom annyira dicséri a „Magyar Géniuszt", hogy bővebb commentárra nem is szorul. Kik még nem ismernók olvasóm* közül a »Magyar Géniuszt« forduljanak 8 kiadó hivatalhoz (Budapest, Kerepesi-ut 14.), mely, mint lapunkat érfesité. készséggel küld mutafványszá • mókát. A „Magyar Géniusz" előfizetési ára égése évre 10 frt, félévre 5 írt, negyedévra 2 írt 50 kr. Az újonnan belépő előfizetők a »Kenyér« czimU emléklapot ingye kapják.



IX tečaj Vu Čakovcu 3l*ga júliusa 1S92. Broj 31.

8 uradnikom moči j« ivaki dan 
govoriti med II i 12 vnrom. — 
Sva poiiljka tičuče ae aadriaja no* 
viaak, naj aa pokiljajn na im« 
Hargitai Jožefa uradnika tu 

Čakovec.
Zsdataljatro:

£njilara Fiaehal Filipova kam ae 
pred pl a ta i obznane pokiljajn.

P r e d p la t n n  c e n a  J e :
Na oelo leto . . . 4 (rt
Na pol leta . . . 2 (rt
Na četveri leta . . 1 trt

főjed in i broji kuktája 10 kr.

Obznane ae poleg pogodb« i fal 
računaju.

n a  h o r v á t i k o r !  I m a g )  a r a k o m  j e z i k u  i z l a z e é i  d r u ž t v e n i  z n a n s t v o m  i p o v u e l j l v l  l i s t  z a  p u k .
^ I z l a z l  s v a l E i O t l j o d l e x i  3 e d .e n ls r a t  1 t o :  v u  gTralg-u. n o d .e  13vi. __________Službeni glasnik : „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva‘ G„Čakovečke Sparkasse“ , „Medjimurske sparkasse'4. 1 t. d.

Božja skrb vu naturi, 
v.

(Dalje).

On zakapa male životinje, n. pr. miše, 
krte, i to večput jako kunfltno. Naravoslo
vec Clairville pripovéda : „Lépoga majuš- 
kog dana, stupil sam ja vu jeden vrt pri 
Winterthurn (vu Švajcarskoj) i spazim na 
stezi mrtvoga mi5 a, koji se od vremena do 
vremena gibal. Gda sam palicom obrnul, 
spazim jednoga grobara, koji ga je po 
svoj priliki pomikaval, da ga zakopa Né* 
se je nikaj dal zbuniti pri svojem poslu, 
premda mu néje išel za rukom, budilo je 
zemljište bilo tvrdno sbijeno s prudjem.

Najpotlje ostavi miša, te odleti falat 
po stezi. Vrtel se vezda sim i tam, obrne! 
se na jeden slog. Spoznuvši rahlo zemlji?-1 
če, počme opet znova svoj posel; zatim 
odleti k mišu nazad, te je gledal, da ga s 
rivanjem natezanjem odonud odvleče. Ali 
glej, 9ve je zahman bilo Vezda odleti, i 
ja sam mislil, da se je zesvim od ustil od 
svoga posla. Nu kak sam se začudil, gda 
sam ga za nekoliko časov opazil s 3 - 4  
padaši Kak da bi se bili dogovorili, pod 
vleku se namah s vi pod mrtvo tél o i no 
sili su ga pomalem doista, ali ravno na 
on isti slog.

Kak je čudnovati ov sprevod doiel 
do mjesta, gdč je prvlje kukec grébel, p o 
stavili su miša vu jamu Sve su gliblje i 
gliblje spuvčali miša, nazadnje i zijdu svi 
ti grobari gori, te ga brzo zesvim zagrnu. 
Zatim su stranom se razišli ili su se vu 
grob zavlekli.

Još jeden primer, kak se živine med 
sobom pomažeju. Cuvier, siromaški dijak, 
bil je podvučavatelj déce grofa Hericy, te 
je sa svojimi pitomci stanoval vu starom 
gradu Friquainville. Jedenput su déca na 
obloku zamke pometala, da lastavicu jednu 
vulove, i za nekoliko časov bila je sirotica 
vu istinu vulovljena

Ona začae strašno cič&ti, i na skorom 
se skupi c lo jato lastavicah, koje su se 
trudile, da ju oslobodiju. Nego je sve zah
man bilo Kak je probala. da bi odletila, 
onda ju zanka još više nazaj potegne i bol 
joj je još vekšu zavdav*la

Najedenput zdiguu se sve lastavice vu 
visinu, zaokružile su po zraku, spustile su 
se, te su počele s kljuni zanku kvacati, 
dok se néje razpala, te odob >djena ptica 
veselo cvrkutujuč odleti sa svojimi pajda- 
šicami. Ta je prigoda Cuviera sklonula, da 
se je dal na naravoslovne znanosti

Lamark je videl, gda je jedenput 
jedno lastavičinO gnjezdo razru er.o bilo,

ravno gda je ženka nesti hotela, i kak )e 
iz susjedstva došlo deset do dvanajst lasta* 
vicah, pak su onda sčim brže delali novo 
gnjezdo i bili su gotovi za poldrug dan. 
Drugač treba za to jčden par lastavic o- 
sam do dvanajst danah.

Pak da bi nam se još kak neizm er
nim činil broj živinah, ipak je ono po 
stvoritelju jako mudro ustanovljen i odre- 
djen Svigdé su medje naznačene i osigu- 
rane. Jedrn vrst drugu omedjašuje i pre 
gr de joj stavlja A da se jako nepomenjša 
broj mirne hasnovite živine, to je prama 
njim neznaten broj grabežljivcov. Lavov 
imamo jako malo razmčrno prama ovcam 
i gacelam; koko i neseju mnogo jajec i 
izvale mnogo, grabilice jako malo. Razplod 
ribah obilno je osiguran, i njih nebude ne. 
sta!o poleg svega umanj avauja po grabež 
ljivih ribah i ljudih.

ü t  ovi (gift) imaju svoje proti otrove. 
Za živinske stvarne otrove nahtdja se 
vračtva vu rastlinstvu. Gda se pastru4i i 
kobilice preveč umnožiju, zemeju se na 
jedenput na pram morju, te sami vništiju. 
Vu krajih neobdelanih, gdé je ljudih malo 
ili nihaj, pokazuje .nam se zesvim jasno 
ravnovesje i muštra gospodarstvo nature ; 
živinstvo i rastlinstvo zevsim je odméreno 
jedno napram drugomu.

Samo čovčk razruši gustoput svojm

Z A B A V A .

Žena poginnloga. 
v.

(Dalje.)

Špilja je po nekaj zapuščeni, pak je 
tfžko po njoj prehadjati, rekla je vdovica; 
du kad su je Ijodi, lehko jo budete za ne
koliko var počistili. I s kanoni bodete mo* 
feli prejti, ar je ganjk dosta širok.

I ooi so prehadj&li vae dalje i dalje vo 
srce gore, napré gospa vo črnini s goručom 
bakljom, za niom vojvoda vo sivoj kabanici. 
To i Um bilo je vo vutrobi zemlje vroče, 
kak sa Ijetoe sparivanje; gdegde opet šu- 
mela je podzemna voda škropeči opravo o« 
bedvih potnikov.

Vo sredini tunela bil je glibok i širok 
ponor, spodoben zdenco, zdigajuči se kak ka- 
kov raofang tijam do vrha gore; a otvor 
toga zdenca ovdi vo globljini od viže sto
tinah koračajov bil je spodoben četvero 
tračooj zvézdi. Zatim se ponor pretezal dolji 
vo dobljioo ze m e Íjéke vntrobe, na stotine 
kliftrov do rodoika; još ae vidi greda, na 
kojoj ae je vlekel i spuščal štrik (vuie), po 
kom so rudari dohadjali vo zemlju i izha- 
djftli vod  i po kojem se je izvlačda roda.

Otvor je čisto razkrit poleg ganjka. 
Gospa, zgražajoč se pogleda nuter.
Kad sam prvi put tod prehadjala, ni* 

sem opazila ničesa; a kak bi se mogla vn 
to globljinu zrušiti.

Malo dalje tekel je potok prek tunela.
Ni toga nišam onda vidla; morti su ga 

prvlje odvodili gori kakvim kanalom, koj se 
je pokvari), pak si je potok ovod napravil 
put.

Gospa nije mogla prekoračiti vodu ; voj
voda jo vzeme ua ruke, ona mu se nasloni 
na ramena.

Lica su obedvem bila zevsema blčia.
Negda — vu davno doba, nebi jim li

ca ovak prehladila vu spodobnoj priliki, no 
črna oprava, črna vura !

S onu stianu potoka vojvoda postavil 
je gojpu na tlo. Domala došli su na drugi 
kraj tunela, koj je bil čisto aesipan. Voj
skovodja moral je s puta porinuti nekoje ve* 
liko kamenje, da su mogli iti, — i oni su 
došli vo divja, temno, borovu Šuma.

Iz daljiue čuli su viku obhodeče straže 
neprijateljske vojske.

Vo šumi bilo je temno kak vu rogu.
Sad s bogom, ja idem dalje, rekla je 

gospa, i prulila ruku vojvodi.

Kam budeš išla, Hermina ? Po toj šu
mi, vu tak voj noči . . .

Nije to moj prvi put vo takvo vréme, 
po takvom putu. Nedalko odvud stanuje je- 
deu mlinar, koj me dobro pozna; idem k 
njemu, da se opravim po mužki; a onda i- 
dena dalje.

Zakaj tak hitro ?
Vi ste več zaboravili, no ja nišam, da 

sam vu hiši svojoj ostavila covčka koji mi 
je vabil mula: k njemu se žurim. Bog • 
vami!

Ja te nebudem pustil samu, Hermina 1 
Ja te budem do onde sprevodil, ili barem 
do na kraj šome.

Nezaboravite, da ste vodja dvadeaetim 
jezeram soldatom, koje morate hitro i na 
kakov god način osloboditi. S bogom 1 Mi 
se budemo gustokrat još vidli.

Skrovna ta žena otišla je posije tih ré- 
čih sama vu šumu, dapače vgasila je bakija, 
koju je sobom douesla b la, pak je zniknula 
vo -umi, koje je diévje vu zimskom, bčlom 
svčtu jediuo pridržalo Jog zelenilo.

Vojskovodja gledal je još dogo za te
nom, a zatim se istim putem čres temni 
ganjk povrnul dimo, ter je još pred zorjom 
dospel na svoj stan.

Taki je nalog dal, da se spraviju pio* 
niti na odlazek, podigel je vojsko, pak po-



A  kad je začelo svitati, zdigla se i ona Nalog ? Gdo ga je dal i zakaj ?
vojska, koja je vu varašu bila zaostala, ter Dal mi ga je isti on oberšter, koj je
je pošla cestom proti Szélakni. pred menőm ovdi stanuval; zakaj ? toga vara

Neprijatelj je mirno dočekal njezinu nemrem povedati, pak to i na mene nespada. 
navala vu tvrdoj svojoj točki. Gospa se nije dalje suprotivila, več je

No za prvim grajenjem štukov (kano- naložila kočijašu, koji ju je do sim dopelal 
nov) pofavil se za neprijateljevim hrbtom on da ju odpelja do naznačene itacije ; lajtnan- 
šereg, koj se je doškuljal pod zemljom, a ta pak je zračila ključe od svoje sobe i re- 
obkoljena vojska, videči se med dverni oguji, kla mu je sarkastničnom bladnočom :





238 szám 892.
Árverési hirdelmény.

Alulírott bír. kiküldött az 1881 LX. 
t.-cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a perlaki kir. jbiióság 3110 ,892  
sí. végzése által Schwarcz és Tauber ezég 
úgy Pfeifer Jakab nkanizsai lakósok végre
hajtatok javára. Beck Vilmos és neje Sp tz<r 
Karolina a. domborni lakósok ellen 252 frt 
24 kr. és 300 frt tőke, ennek és pedig 252 
írtnak 1892. évi jnnins 25-től, 300 írtnak' 
pedig 1892 évi julius 28-tól számítandó 6 
százalékos kamatai és edd g összesen 95 frt 
perköltség követelés erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás alkalmával biróilag lef'glalt 
és 1734 frt 90 krra becsült szobabútorok, 
konyha és kávéházi felszerelések, szikviz gép 
a hozzá tartozó készülékekkel s üvegekkel, 
teke asztal, kocsi, ló, fé;fi és női ruhanemű 
ékből álló ingóságok nyilvános ái verés utján
eladatnak. . . ,

Mely árverésnek a 3 1 10|892 sz ki kai 
dést rendelő végzés folytán a helyszínén 
vagyis Alsó-Domboiuban leendő eszközlésére

Í892. évi augusztus hó 4-én d. e. 8 örija

batáridőül kitüzetil; és ahhoz a venni szán- 
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen az 1881. évi LX. t.-cz. 107 £-a értel
mében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is 
eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi L X . t.*cz. 108 §-a értelmében 
megállapított feltételek mellet lefizetendő.

Perlakon, 1892 évi juhos hó 24-én.
MEGYBRCSY GÉZA 

BJ1* bír. kiküldött.

240 szám 892.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bir. kiküldött az 1881. 60 t- 
ca. 102. §-a értelmében ezennel közhírré te
szi, hogy a perlaki kir. jb'róság 2967|892  
sz. végzése által Ebenspanger Miksa perlaki 
lakos végrehajtató javára, Stóger Miksa per
laki lakós ellen 1200 frt tóke, ennek 1892. 
évi május 26 tói számítandó 6 százalékos ka
matai és eddig összesen 55 frt 30 kr. per

költség követelés erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
1691 írt 11 krra becsült vegyes bolti áru 
czikkek és szobabútorokból álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 2967|892 sz. kikül
dést reudeló végzés folytán a helyszínén 
vagyis Perlakon leendő eszközlésére

Í892 évi augusztus hó 5-én d. e. 9 órája

határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
msg, hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen az 1881. évi 60 t.-C7. 107. §-a értel
mében a legtöbbet Ígérőnek beesáron alul is 
eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi L X . t.-cz. 108. §-a értelmében 
megállapított feltételek szerint lefizetendő.

Perlakon 1892. évi julius hó 27-én.

MEGYERESY GÉZA 
550. bir. kiküldött.

Árverési hirdelmény.

A perlaki kir« jbiróság közhit ré teszi, 
hogy Karján Mihály kotori lakós végrehaj- 
tatónak Járni András és társai u. o. lakósok 
mint Járni Mái tón örökösei elleni végrehaj 
tási ügyében 66 frt tőke, ennek 1878. évi 
szeptember 27-től járó 6 százalékos kamatai 
és 28 fit 85 kr. eddigi, s ezúttal 10 frt 
85 krban megállapított költségeknek behaj
tása czéljából a nkanizsai kir. törvényszék (a 
perlaki kir- jbiróság) területén fekvő a koto
ri 768 sztkvben A f 6085 hrsz. a. foglalt 
Járni András nevén álló ingatlanra 55 frt, 
az A f  6603 hrsze a ingatlanra 73 írt, az
n. o. 3505 sztkvben A f  6680 hisz a. fog 
lalt Jár ni J< romos és György nevén álló in
gatlanra 287 frt és az u. o. 3506 sztkvben 
A f  6133 hr8*. a. foglalt Járni Mária és 
Balázs kiskorúak nevén álló ingat anra 40 
fit becsáiban Kotorban a községi bíró lakásán

1892, évi augusztus ll-én d. e 10 órakor
Grész Alajos perlaki lakós felperesi ügyvéd 
vfigy helyettese közbejöttével megtartandó 
^yilvános árverésen elfognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10 §-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni.

A perlaki kir. jbiióság mint tlkvi ha* 
tóság. 548.

2246 tkvi szám 892.

Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi ha: 
tóság közhírré teszi, hogy a muraközi taka
rékpénztár részvénytársaság végrehajtatónak

Lonceár Gábor végrehajtást szenvedő elleni
250 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehatási ügyében a nkanizsai kir. tör
vényszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) terüle
tén lévő a nagyfaluBÍ 43 sztk. 50 hrsz. a. 
ingatlanból úgy legelő és erdő illetményből 
végrehajtást szenvedettet illető *|T részére 
107 fit 14 */7 kr, u. i. 75 hrsz. ingatlan
'|7 részére 34 frt 14 *|7 kr, 122 hrsz. a.
• 7 részére 34 fit  14 *|7 bri, és 163 hrsenak
**T részére 42 fit 85 5|T kr., 187 hrsz egész
ingatlan 38 frt, 276 hrsz. ingatlanra 96 frt 
becséitékben az árié ést elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az

1892. évi augusztus hó 26 ikia d. e. 10 órakor

a nagy falusi község bíró házánál megtar* 
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in. 
gatlanok becsárának 10 százalékát készpénz 
ben vagy az 1881. LX. t.*ez 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8 §*ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. L X . t. ez. 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál e'.óleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1892 évi junius bó 
12-én.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság- 549.

C D G S A C - p T - K I M A T .
Kitüiiő, egészsége« és tár

tál más cognnr pillanat alatti
kóazitósére, mely a valódi 
franczia rognsctól semmiben 
sem különbözik, ajánlom e 
p tiia k  b iz o n y u lt  külun-
legssséget.

Ára 1 kilónak (elég 100 
liter mgnac készítésére) 16 
frt n. é. Készítési utasítás 
ingyen nu-llékeltetik l e g 
jo b b  s lk e r é r lé s  egtf-Mz

ic y á r tw A n jé r t
k e z e s k e d e m

Spiritusz megtakarítás
érhető el felülranlhatlan p A lin k n  erÓ M itő -kivo n n - 
to in  által ; ez az italoknak kellemes, erőteljes izet 
ád és csakis nálam kapható. Ára kilónként 3 frt 60 
kr. (600 —1000 literre) használati utasítással együtt.

K  különlegességeken kivül ajánlom még valamennyi 
e s s e n e iiá u ia t . rum  s i i l v a p á l l n k a ,  tö r k ö ly ,  
f'iik cN crü , valamint a létező IlkiVrttk, s z e s ie s  
It a lo k , e c s e t  és b o re cs e t készítésére felülmulhat- 
Isn minőségben. Készítési utasítások ingyen mellékel
tetnek. i 5 5

M t -  Á r j e g y z é k  i ngye n.
Egészség gjírtaíinUrt lifzessrgrt vállalok, 

t o l l á k :  I K I d r o l j r
CNNCursia kiilöulegcM M -gek g j  A ra  F rA g A b a u

(Tisztéé képviselők kerestetnek.)

Árverési hirdetmény.
Alólirt Perlak községi elöljáróság részéről közhírré tétetik, hogy Perlak mvá- 

rosának tulajdonát képező nagy vendégfogadó, és Ottoki csárda helyiség

f. évi augusztus 23-án
Perlakon nyilvános árverés utjáu három évre bérbe fog adatni.

Erre vonatkozó árverési feltételek a községi tanácsteremben bármikor bete- 
kinthetők.

Perlakon, 1892. évi jolins hó 20-án.
(lio r icN á iiecz  J ó i a e f  s k. H o r v á th  M ih á ly  s. k.

vjegyzŐ. 547 2—3 városbiró.



a legkitűnőbb szer minden rovar ellen.

A csodálatra méltó „Z a c h e r I i n“ ösmcrlető j e le i:
■ lepccaátalt palactk , 2, a „ Z a c l i e r l *  név- Arak: 15 k r , 30  k r , 50  kr., I Irt. 
Kapható: Gsáktornyáa: Strahi« Testvérek, Gráncr Testvérek, Ilvnricli Mikss, Oó.nciy L. gyógy sz. 

pinára  : Fuss Nándor gyógysz,, Freyer Fü öp. cPjrlak: Sosterics FAI, Kramarits Vidor.
508 9 — 10.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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