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A lap BEellemi részére vonatkozó 
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J ó z s e f  iseikesztO nevére 
kflldend«.

K iad óh iva ta l:
MURAKÖZ

Filehel Fnlöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az elöflzetéei dijak 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetek ju tányosán  s z á m í t ta t n á l

MAGYAR és D Ó R IIT  NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
^M egjelen ik  l ie t e n k in t  eg j-sa er :  vasA riin p .

A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Elóflaatóal órak:
Égési évre . , . 4 frt
Fél érre . . . .  8 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak: 
Budapesten: Goldberger A. Y. 4« 
Ecketein B. hird. írod. Bécsben: 
Schalek H., Dukee M., Oppelik A., 
Danbe G. L. ée tárainál éa HerndL 

Brünben: Štern M.

Nyílt tér petit sora 10 kr»

Alispáni jelentés.
Csertán Károly megyénk alispánja az okt. l én 
megtartandó megyei rendes közgyűlés elé terjesz* 

tendő jelentéséből a következőket közöljük :

A felnőttek közegészségi állapota a 
lefolyt egész időszak alatt nem csak kie
légítő, de a megye legnagyobb részében 
teljesen kedvező volt. és csakis a két ren
dezett-tanácsú városban, valamint a sümegi, 
lendvai és Csáktornyái járás némely köz 
ségeiben emelkedett május és junius hó
napokban a betegforgalom

A heveny fertőző betegségek legveszé
lyesebbje, a roncsoló toroklob, mint jár 
vány szintén örvendetes apadást mulatott 
mert mig a múlt téli félévben a megye 21 
községében uralkodott, a most lefolyt idő 
szakban csak t 1 községben.

Himlő járvány volt Nagy-Kanizsán, 
Mura-Szent Mária, Alsó-Mihályoveczés Mura- 
Vid községekben, megbelegült 93 (a lakós 
ság 0 36V.-a), gyógyult 64 ,6 8 s07.)- meg 
halt 26 (2795° 0), ápolás alatt maradt 3 
(3 1* */o). K járvány ellen tett intézkedések 
felülvizsgálása czél|ából május és junius 
hónapokban Nagy Kanizsán és Mura Vidon 
a vármegye főorvosa személyesen megjelenve, 
a betegeket egyenként meglátogatta, az óv
intézkedések mindenült szigorúan végre
hajtattak, az elrendelt teendők a perlaki

járásban főszolgabíró, Kanizsán pedig a beteglétszámból 30 esett a Csáktornyái já- 
főkapiiáfi^Személyes ellenőrizése mellett rásra, mig a többi a perlaki és alsó-lendvai 
teljesittettek, a baj tovaterjedésének mielőbbi járások közt oszlik meg. A megjelenés pon- 
megakadáíyozhatása czéljából a kisdedek tossága, a betegek elővezetésének rendje, 
beoltása s az ujraoltás azonnal végrehaj- valamint a községekben a szükség kórházak 
tatait, azonkívül A  felnőttek ujraoltása is és rendelő helyiségek berendezése felett a 
te lf^ s^ t^ t , A  faj/ány a perlaki járásban felügyelő ur elismerését 'fejezte ki az illető 
röviíKltW'aMft^eljesen megszűnt, s Kani- főszolgabírók előtt, kiknek erélyes és buzgó 
zsán is lizüfitffélbenf van. eljárása teszi lehetővé, hogy e betegségnek

A megye 3 járásában uralgó trachoma komoly és súlyos voltát legtöbb eseíbeu 
járványra vonatkozólag van szerencsém nem ismerő köznép a hatóság emberbaráti 
jelenteni, hogy a gyógykezelés mikénti tel- intézkedései előtt ma már meghajol és a 
jesitésének felülvizsgálata czéljából junius jó eredményeket látva, a gyógykezeléstől 
25-IŐI 29-ig dr. Féuer Nathániel kir. egész- nem idegenkedik.
ségi felügyelő ur a vármegye főorvosával A gyógykezelés mikénti beosztását és 
bejárta az egész járvány lepte vidéket és a betegek orvosi ellátását illetőleg okvet- 
Kotor, Mura-Vid, Mura-Szent*Mária, Alsó lenül szükségesnek találtatott, hogy a mű- 
Domború, Draskovecz, Mura Csány, Hodo ködő orvosok szaporiltassanak, miért is a 

, sán, Mura-Király, Perlak, Szoboticza, Csák- tek. közigazgatási bizottság által a nm. 
tornya, Mura Siklós, Alsó Lendva Kapcza. belügyminisztériumhoz kérelem intézteiéit 
Cserencsócz, Bellatinez és Turnischa köz- az iránt, hogy a lendvai járásba egyelőre 
ségekben mint rendt ési központokon meg- Turnischa székhelylyel államköltségre jár- 
vizsgálták az ily betegekkel biró 85 köz- ványorvos alkalmaztassék továbbá a kotori 
ségből megjelenteket, az összeirt 1875 körben, hol szintén majd négyszázra emel- 
egyén közül megjelent 1612. a távol ma- kedik a beteglétszám, a jelenlegi körorvos, 
radt 263 legtöbbje oly munkás, kik már ki egyéb teendőit pontosan teljesiti, korára 
kora tavasz óta a barcsi vasúti telepen való tekintetből a trachomások kezelése alól 
foglalkoznak, vagy nyári munkára vállal- felmentetett, s helyette Szabó Zsigmond dr. 
kozva szomszéd tartományokba távozlak ; domborui községi orvos bízatott meg havi 
a megjelentek közül trachomásnak találtatott átalány mellett a szembetegek gyógyító- 
1296, trachoma gyanúsnak 44, mint gyó sával.
gyűlt a lajstromból törülletett 271. Az ősz Minthogy továbbá a szembetegek közt

L „ M m k i í ' U r t z í j a ,
Az aszfalt^ryftr F.-DernAii.

Irta : J a n c P ó  G y u la .

Margitéról indultunk el a reggeli órákban.
Kocsink lejtOs hegyi ulon halad az etdöig. 

Igazén azért van tán az ut széle szilvafákkal 
sűrűn szegve, hogy az a fekete ábrázalu néhány 
kéménykotró legény, a ki éppen erre bandukol, 
föllázadt gyomra követeléséi csilapitsa le A kocsi
út a mély erdő sűrűjén is keresztül húzódik; 
honnan magas fennlapályra jutunk. A hátas feun- 
Ispályt törökbuzás és zabos földek köritik. Már 
innen láthatók a levegőben repülő „kutyák- , 
ahogy s ö t é t  tartalmukat kőszén alakjában szál* 
litják a t e l e p r e  egy közeli tót faluból.

A k u t y a  nem egyéb egy iv alakú fUlön 
függő nyiott vas ládánál, mely az erdő felett 
magasan elfutó erős drótkötélén himbálva viszi 
terhét és pályája közepén békésen köszönti a t e- 
1 é p r ő l  szénért ballagó k u t y a t a r s á t. A 
sodrony-kötelet a t e l e p e n  fölállított hatalmas 
gépezet tartja működésben és I é g pá 1 y a nevet 
visel.

Éppen a gépház felállításával! foglalkoztak, 
midőn a felső-dernai a s z t a 11 - g y á r b a ér
keztem. A ni»p csak ugv persselt. 8 daczára a 
forróságnak, a munkások hangyaszorgalommal 
nyüzsögtek. Itt sárga földet ástak, ott fekete 
agyagot vájtak ; innen a pöröly zaja. onnan a 
gyalu csiszogása hangzott j a tetőkön az erdő

öreg tölgyeit fűrészelték, a völgyben meg szaru- 
gerendákat véstek egymásba, Egyik munkás tar- 
gonczán, a másik lejére emelt kosárban czipelte 
terhét; még az apró gyerekek se maradtak távol, 
kiknek serdültebb része a fűtő szerepét vitte, ap
raja pedig délebédet hozott verejtékező apjának. A 
merre tekintettem, mindenütt ember ember hátán 
mozgott, kiknek sorai közt az aszfaltos kis kocsik 
futkostak apró vágányaikon.

Ügy nézett ki a telep, mint valami meg
riadt hangyaboly.

Legélénkebb volt a sűrítés a Jégpálya háza 
körül.

Kileslem, kinek szavára hajlik a munkás 
tömeg ? Egy szürke ruhás ur volt, kihez menten 
hozzá furakodtam s a gyár igazgatója utár kér
dezősködtem „Én vagyok4* — feleié — s készség* 
gél engedte át fiát vezetőmül. A fiatal technikus 
magyaros szívességgel vitt be a telep minden 
zege-zugába.

Elnondta, hogy a gyár még csak bölcsőjé
ben van s alig 15—20 éve dolgozzák fól földje 
rejtett kincsét, melyre mintegy 30 évvel előbb 
bukkant a terület akkori tulajdonosa, a nemes 
Baranyi család.

Sajátságos ez az aszfalt!
Szőlővel határolt menedékes hegy hosszúra 

nyúlt gerinczén vagyunk, hol kőnek és forrásvíz
nek nyoma sincs. Magunk elölt 5 —12 méter 
magas vágott agyaglalakat látunk meredezni, | 
melyek tövében már bámulni kezd a talaj, raiglen 
alább ásás következtében szénfekete rétegre aku-, 
dunk. Ez a koromsötét agyag — a z  a s z 
f a l t .

Állaga csalódásig hasonlít a lúggyantához 
és ép oly szívós. Ásóval és kapával nagyoD kínos 
fenne hozzáférni, csakis csákány segélyével vág-.

ható. Legalább 4 —5 csapás kell egy-egy tenyér
nyi darab elválasztásához. Igen zsíros tartalmú 
vastag tömegben húzódik a föld gyomrában úgy 
5 —12 méter mélyen.

Ásás közben valóságos aknák és tárnák ke 
leikeznek, de ezek előállításához csaknem évek 
szükségeseimért az asztalt kutatásához, kieme
léséhez és tisztításához temérdek munkás kéz kell.

Maga az aszfalt-anyag számos alkatrész
böl áll.

A nyers ásatagot óriás kazánba öntik, hol
egy bizonyos hőfoknál megolvad. A kazán akként 
van szerkesztve, hogy a feloldott aszfaltból a 
homokot az utolsó szemig kiválasztja és gyorsan 
mozgó kerekekre illesztett apró serpenyők segít
ségével magából kiveti.

És mily tiszta homok e z ! házépítésnél meg
fizethetetlen volna.

Mikor áz aszfalt-aoyag a homoktól meg
szabadul, egy jól fütött másik öblös kazánba 
kerül. Itt újból hevitteiik. Ennek a kazánnak az 
a rendeltetése, hogy az aszfaltban bőven elrejtett 
nedvességet elvonja és nehány csatornán elve* 
zesse. Megszabadulván a homoktól és víztől, a 
folyékony aszfalt hasonló lesz a legfeketébben ra
gyogó tintához, melynek fölületén zsíros foltok 
úsznak.

Ily állapotban helyezik át a harmadik ka
zánba, mely még nagyobb fokú hevítésnek van 
kitéve. Ez a kazán addig s addig főzi. forgatja 
és izzaszlja a csepíolyóssá lett aszfalt-auyagot, 
hogy teljesen elkülöníti annak gazdag olajtartal
mát, mit vékony csöveken a hűtőkészülékbe csa
pol, hol az olajban még bennrekedt idegen párák 
leverődnek s előáll a vastag köoiaj, melyet tet«



fitnyi összeg, valamint a pályázat Utján 
200 írttal betöltendő városi állatorvosi állás 
rendszeres illetménye mellett az eddigi 300 
írttal szemben fennmaradó száz frt. egysze
rűen töröltetik a a kiadások rovatából.

A tisztviselők pragmatikáját és illet
ményeit szabályozó statútumok sürgős meg- 
szerkesztése kim ondatott; a szabályzat jó 
váhagyás végett annak idején a törvény
hatóság elé fog terjesztetni.

Megejtették az iskolaszék, ipariskolai, 
építészeti és egészségügyi bizottságok újra 
választását a következőkben : Az iskolaszék 
tagjai lettek : Czvetkovits Antal, Deák József, 
Krasovecz Ignácz dr., Nuzsi Mátyás, P ru
szácz Alajos, Sehvarcz Albert dr., Szeiverth 
Antal, Szilágyi Gyula, Tódor József, WoU 
Iák Rezső. Zakál Henrik, é9 Ziegler K ál
mán. Az épitő-bizottság tagjai: Bencsák 
Ferencz, Benedikt Ede, Debics János, 
Hirschmann Leó, Morandini Bálint, Rosen- 
berg Lajos, SzHkonyi Zsigmond és Ziegler 
Kálmán. Az egészségügyi bizottság tagjai : 
Wéber Vincze, Bencsák Ferencz, Fink J á 
nos, Jenei Gusztáv, Krasovecz Ignácz dr., 
Sehvarcz Albert d r , Pálya Mihály, Pethő 
Jenő, Szakonyi Zzigmond és Schwarcz J a 
kab. Az ipariskolai bizottság változatlanul 
a régi maradt.

A kaszánya felépítése ügyében a kö
zelebbi tárgyalások foganatosítására Ziegler 
Kálmán, Pruszácz Alajos és Hirschmann 
Leó tagokból álló bizottság választatott.

A déli vasútnak tervben levő államo 
sitásával, az ez ügyben forgalomban levő 
hírek alapján indítvány merült fel az iránt, 
hogy a város illetékes helyen lépéseket 
tegyen az itteni állomásnak vasúti köz 
ponttá szervezése ügyében. Tervszerű meg
állapodásról ez idő szerint természetesen 
szó sem lehet, de Ziegler Kálmán tan á 
csosnak tüzetes fejtegetései és Pilicz állo
mási főnöknek felv.lágositásai után három 
tagú : Ziegler Kálmán, Pruszácz Alajos és 

| Hirschmann Leó képviselőkből álló bizottsá
got küldött ki a képviselőtestület azzal a fel
hatalmazással, hogy minden, legjobb belá
tásuk szerint szükséges lépést tegyenek 
meg a város érdekében. Az elmondottak 
szerint kilátásainkat röviden a következők 
ben lehetne vázoln : Remélhető, hogy Csák 
tornyán az átvétellel járó u raszervezés 
kapcsán, mint határszéli állomáson for
galmi főnökséget lehet szerveztetni; ha 
Csáktornya állomásittatnék, ez esetben a 
tehervonatok, talán a személyvonalok is 
itt állomásittatnának, fütőház, javítóműhely, 
vasúti szertár azerveztetnék. Hogy ezen 
körülmény a város fejlesztése szempontjá
ból lehető kedvezően használtassák ki, t. i. 
az államosítással járó újjászervezés, azt első 
sorban most a kiküldött bizottságnak éber
ségétől, kellő körültekintésétől várhatjuk. 
Hogy a letelepedő 5 0 —60 családból álló 
személyzet a városnak fejlődését újabb épít
kezések stb által mily mértékben fokozná, 
fölösleges fejtegetni.

Tárgyaltatott a szépítő-egyesületnek 
azon kérelme is, hogy egyrészt anyagi tá 
irogatásban részesítené a város érdekeit 
szolgáló egyesületet a képviselőtestület, 
m ásrészt: engedtetnék át az egyesületnek 
a lefolyt népünnepély alkalmával is hasz
n á l  terület, mely befásittatnék és bekerítve 
nyári mulatságokra alkalmas térnek hasz
náltatnék. A kért területet készséggel bo
csátja rendelkezésre a képviselőtestület; az 
anyagi támogatást azonban e pillanatban, 
a városnak éppen a számadásokból is lát
ható terhes kiadásai miatt, bár sajná'attal, 
nem adhatja meg, mihelyt azonban a vá
ros anyagi viszonyai azt megengedik, szí
vesen támogatja a nemes czélt szolgáló és



szintén a város érdekében működd egve- 
sületet. K 1

Ezeken kívül még apróbb, részben 
személyi ügyek tárgyaltattak.

K ü l ö n f é l é k .
<§r áfflJíffo Q fdioly kir. tanácsos, megyei 

főorvos e hő 27-én Csáktornyán gyógyszer* 
tári vizsgálatot tartott, ő  nagysága másnap 
a stridói fiók-gyógyszertárnál teljesített hi
vatalos vizsgálatot.

— eghirö  Csáktornyán, f. évi okto
ber hó 6-ik napján fog megtartatni Jeney 
Gusztáv igazgató-tanitó ur, a Csáktor
nyái népiskolánál eltöltött 26 éves tanítói 
működésének jubileuma a következő prog
rammal: d e. 10 órakor ünnepélyes isteni
tisztelet, ez után a népiskolában a tanuló ifjú 
ság elénekli a himnuszt, mely után Rhédey 
Antal népiskolai tanuló üdvözli a jubilánst 
g átadja a jubiláns volt tanítványainak 
ajándékát, erre Zrínyi Károly polg. iák 
tanító ur, volt tanítvány üdvözli, illetve 
méltatja a jubiláns 25 éves működését, 
végül a népiskola ifjúsága énekkel fejezi 
be az ünnepélyt, melyre az érdekelt t. 
szülőket, volt tanítványokat s a tanügy 
barátait tisztelettel meghívja a rendező bi
zottság elnöke Nuzsy Mátyás.

<£ gzép ttő -J fg yesü le t választmánya Mo- 
randini Bálint elnöklete alatt e hó 24-én 
gyűlést tartott, melyen a kővetkező határo
zatokat hozta: 1- Alszeghi Alajos beterjesz
tette a folyó hó 16 án rendezett népünne 
pély költségeinek és bevételeinek kimuta* 
tatását, a mely szerint az összes bevétel 
828 frt 05 kr., a kiadás 714 frt 88 kr. 
Tiszta jövedelem 158 írt 36 kr* Az érde
kes számadást a következőkben ismertet
jük ; B e v é t e l :  1323 belépő jegy után 
264 68 kr. Felülfizetések 62 40 frt. Pano 
ráma és legyezők 58*02 frt- Tányér és kor
sók után 28*57 frt. Kenyér után 33*40 »I, frt. 
Ördögmotolya 5 frt. Kávé után 13*55 frt. 
Hús után tiszta 20*90 írt. Bor után 166 08 
frt. Sör után tiszta 50*00 frt. Szalámi, sajt 
stb. 82*52 írt Különfélék 42*92 7, frt* Ki 
a d & s : Zenészeknek 10188 frt. Verseny* 
futók és előleg 7 68 frt. Tűzijáték 32 83 frt 
Erfurtból 61*67 frt Borért 118 85 frt. Tá 
nyér* és korsókért 30 78 frt. Mázolóknak 
17*50 ft Kenyérért 38 frtVászonnemüek 13 81 
frt. Vasnemüek 16*07 frt. Nyomda Varazsd 
17.15 írt. Nyomda Csáktornya 21*40 frt. 
Panoráma apróság 10 67 frt. Szalámi, sajt, 
kávé stb. 112*07 frt. Deszkákért 6-20 frt. 
Napszámosoknak 68*36 frt. Kiszolgálóknak 
44*96 írt. Adóhivatal 2 frt. összesen 
828 05 frt bevételiéi szemben áll 714 88 írt 
kiadás. Készpénz maradék 113 17 frt s 
ehhez hozzá jön a leltár szerint átvett 
tányér, korsó, lámpion stb. értéke 4619 frt; 
az összes tiszta jövedelem tehát 159*36 frt.
2. A választmány Morandini Bálint, Czvet- 
kovits Antal, Salon Péter, Maszlnak József, 
Neumann Albert, Alszeghi Alajos, Sztrahia 
Károly és a többi rendező uraknak, vala 
mint Herlinger Olga kisasszonynak, Kohn 
Hermán és Löbl Mór uraknak részint a 
rendezés, részint az elárusitás, nemkülön
ben deszka és egyéb anyag kölcsönadása 
körül tanúsított szívességükért jegyzőköny
vileg a legmelegebb köszönetét szavazta.
3. A választmány elhatározta, hogy azt a 
helyet, a hol a népünnepély (artatott, a vá
ros képviselő testületének beleegyezésével 
eleven-kerítéssel veszi körül s általában 
egy állandó nyári mulatóhely s esetleg nép 
kert czéljaira berendezi és beülteti. Evég

bői a városi képviseld testületet megkeresni' 
elhatározta. 4. Ugyancsak a város képviselő- 
testületét megkérni elhatározta, hogy a 
szépitö-egylet czéljait rendes évi subventió 
val támogatni szíveskedjék. 4. A létesítendő 
park kérdése egy külön gyűlés tárgyául ki* 
tűzetett.

— A zágrábi szentszék 
Bezenhofer Mihály tüske-szent-györgyi róm 
katb. kántortanitót jelen állásában végleg 
megerősítette.

— (Qrszágos te le fonhá lóza t A kereske
delmi minisztériumban a telefonnak olyan 
kifejlesztését tervezik, hogy első sorban az 
összes megyei székhelyek a fővárossal, azu
tán a járási székhelyek a megyei székhe
lyekkel továbbá a jelentékenyebb közsé
gek a járási székhelyekkel és végül a fon
tosabb központok egymás között is telefon
nal köttessenek össze. Ez az országos háló
zat a posta- és táviró reformját is maga 
után vonná, a mennyiben a hálózat a táv
íróhálózattal közösen telefon* és táviró igaz 
gatóságok alá rendeltetnének, mig a posta
igazgatóságok hatáskörében csak a posta 
ügyek maradnának.

— (S ta tis z tik a  A Csáktornyái járásban 
folyó évi ápril 1 tői augusztus 3l-ig terjedő 
időszakban született 675 egyén, meghalt 
504 egyén; szaporodás 171. A perlaki já
rásban született 717, meghalt 363 egyén ; 
szaporodás 354

— <§zőlővesszők adom ányozása . A tör
vényhatóságok, községek, egyesületek és 
szövetkezetek által közérdekű czélokra léte
sítendő amerikai szőlővesszőket a földművé* 
lésügyi miniszter ingyen adja, ha folyamo
dók magukat a következő feltéjeleknek alá
vetik : 1. A szőlő vessző szaporító anyatelep 
a folyamodó saját tulajdonán vagy ezen 
czélra legalább 12 óvre bérelt területen ál
lítandó fel. 2. a telep megfelelőn rendezendő 
be, s fenntartásáról és a kerü eti szőloszeti 
és borászati közeg útmutatása szerinti ke
zeléséről folyamodó saját költségén tartozik 
gondoskodni 3. A telep földjének előké
szítése (forgatása) a vesszők adományozá
sáról szóló értesítés vétele után azonnal meg
kezdendő és még őszszel befejezendő. 4 Az 
adományozott szőlővesszőket csakis a köz 
érdekű szőlővesszŐ-szaporitó telep czéljaira 
szabad felhasználni. A folyamodásokat midéi 
előbb, de legkésőbb október hó közepéig 
kell az ottani kerületi szőlőszeti és borászati 
felügyelőhöz benyújtani.

— J fd ltó p ó n iek  bevonása A régi 20 és 
4 krajcrárosok bevonásának határideje de 
czember 31-én jár le. A régi tizkrajezáro- 
sok, egykrajczárosok és félkrajczárosok, va
lószínűleg 1895. deczember 31-ig marad
nak csak forgalomban és helyettük korona
értékre szóló uj nickel és bronz pénzeket 
fognak kibocsátani. A bevonás már is meg
kezdődött oly formán, hogy a kopottabb 
pénzdarabokat az állampénztárak vissza
tartják.

—  In t e r v i e w  E d i s o n n á l  - A nagy 
amerikai határozott ellensége minden interview- 
neh: Ediggelé még egyetlen laptudósilónak sem 
sikerült a felta'álóval hosszabb beszélgetést foly
tatni és életviszonyait kifürkészni, a mi az ismert 
élelmességü amerikai ripoterekné! sokat mondó 
dolog. Most nem rég sikerült e gárda egyik fur
fangos képviselőjének a zárkózott amerikait ala
posan meginterviewolni* Riporterünk egy nagyobb 
társaságban találkozott Edisonnal. A beszélgetés 
vidáman folyt Edisonnról és találmányairól. Pen
ny kapván az alkalmon, érinföleg e kérdést vetet- 1 
te föl: Melyik volt az első találmánya Edison úr? 
Edison, a ki addig élénken vett részt a társalgás
ban, észrevette a tudósító szándékát éa lehangolt- 
tá lett. A felelet elmaradt. A tudósító azonban ,

jól ismerte az amerikai nők kíváncsiságát és ezek
ostromainak Edison sem tuddtt sokáig ellentállni 
ős végül igy kezdé: „Mint szegény újságkihordó 
gyerek, az utczasarkon árusítottam el kis újsá
gaimat és eszmékkel telt fővel, de meglehetős 
üres 'zsebekkel, gondolkodva haladtam végig az 
utczán. Újságaimban olvastam, hogy városunk 
gazdag bankárjánál, S. urnái, az utóbbi napokban 
vakmerő betöréseket követtek el a »betörés el
leni biztonságú0 pénzszekrónyeiben és hogy e 
rendkivül gazdag ember kétségbe van esve afölött 
hogy kincsei nincsenek biztonságban ilyen táma
dások ellen.u Ez segíthet rajtam, gondolám, és 
rövid >dő múlva a bankár előtt álltam, a ki cső- 
dálkozva kérdezősködött kívánságom után. „Uram 
én hallottam az önt ért szerencsétlenségről, nékem 
van egy találmányom, mely minden pénzszekrény 
tolvajt pár óra alatt az ön kezeibe szolgáltat. —  
Ah, és mit kér az ön találmányáért? —  Nem keve
sebbet, mint szépségéről híres, egyetlen leánya 
kezét!'4-,.Lehetetlen. Ajánlok 10,000 dollárt ta
lálmányáért, feltéve, hogy találmányának sikeres 
működését bebizonyítja. Legyen, de leánya ke
zét aztán biztosan akarom ! No hát áll, felelte a 
bankár, ha leányom bele fog egyezni.* —  E re
ménynyel fogtam munkámhoz. Két nap múlva 
ismét fölkerestem a bankárt. Ágyban találtam.—  
„Uram,*— mondám— „tegnap esti 8 óra után ön 
pénzszekrényet vizsgálgatta., —  „Igenis." —  „A 
zár érintésekor villamos ütést kapott, minek kö
vetkeztében ma reggeli 8 óráig eszméletlenül ma
radt és ez idő szerint jól érzi már magát ? “ —  
„Igen, de igen tisztelt uram, ez az én találmá
nyom, mindenki, a ki irodazárás után az ön 
pónzszekrényeit hívatlanul megérinti, eszméletlenül 
marad fekve a pénzszekrény előtt mindaddig, a 
meddig ön akarja... akár föl se kel többé, ba 
úgy kivánja !u —  Ez volt az ón első találmányom 
—  végezte Edison. —  És a bankár leánya ? —  
„Tudvalevőleg nem az én feleségem*. —  És me
lyik az ön utolsó találmánya?c —  kórdé az
interviewoló. —  „Az imént elbészélt történet.....
(Közli: Bergl. mérnök).

É r d e k e s  k ö z g y ű lé s .  E napókban tar
tatott meg a gróf Eszterházy Géza-fóle cognao- 
gykr részvénytársaság évi közgyűlése. Mikor a 
közgyűlés véget ért, az igazgatóság meghívta a 
részvényeseket a gyár és pinczebelyiségek meg
tekintésére. Kiváncsi érdeklődéssel balgatta a 
csupa előkelő kereskedőkből álló vendégcsoport a 
vezérigazgató magyarázatait: miként desztillálta- 
dik meleg utón a jófajta bor cognaccá, mint 
erősbödik ízben, aromában hova tovább való 
pihenése alatt stb. stb. Mikor azután meglátták a 
részvényesek az óriási hordókkal telt pinczeraktá* 
rakat, a hol érték szerint külön-kttlön fekszenek 
az egy és több csillagos cognacok, mikor raeg- 
kóstolgatták a hordók illatos, zamatos tartalmát 
tisztelettel tekintettek a drága bordó-óriásokon 
végig (némelyik 8 ,0 0 0  és 9,000 liter tartalmú) éa 
mintegy vezényszóra hangzott fel az éljen, melyet 
visszhangoztaiolt a részvéoyeseknek a borpinczé« 
ben kóstolgató csoportja. Késő délután volt már, 
mikor a részvényesek biz&lomteljes lelkes hangú • 
latban a gyárból távoztak.

Szerk- Qzenet.
C s á k t o r n y a .  »Elismerést az ér

demnek«. Hozzánk küldött aurait egyrészt 
pártfogolja érdekében, a kinek nem akar • 
jak szerénységét sérteni, másrészt azért ne m 
közölhetjük, mert nem ütik meg a közöl
hetőség mértékét. Észrevételei egyébként is 
tárgytalanná váltak.

Felelős szerkesstő; 
H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Laptulajdonos és kiadó;

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
könyvkereskedése.
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8 urednikom moči je irak i dan 
fororiti med 11 i 18 rnrom. — 
Sre poliljke tičnče se aadržaja no* 
risah, naj se poliljajn na ime 
■ a r f U a i  J o ž e f *  urednika ra  

Čakovec.

Isdateljstro:
K^iftara Fischol Filipom k a s  m  

predplata i obanane požiljajn.

MEDJIMURJE P red  p la tn a  r eu a  |e  s
Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . . 2 frt 
Na četvert leta- . . 1 frt

Pojedini broji koltajn 10 kr.

O bnane M  polef pogube I faj
računajo.

n a  h o r v á t ik o r  i f m a ir)a rsk o m  j e z ik u  iz la z e é i  d r u ž tv e n i  z n a n s tv e n i  i p o v n é lj iv l  l i s t  z a  p u k .  
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Jedno društvo je, koie hode da poje* 
dine narodnosti dobiju posebne sloboščine. 
Da bi pojedinom kraju ved narodnosti 
vsigdi bil drugi službeni jezik, a magjarski 
jezik bi se zahitaval. — Ovo družtvo, koje 
je proti jedinstvenoj politiki magjarskoga 
orsaga, — nemore magjarska nigdar popri
jeti Ali je duften magjarski kormanj dati 
im ono, kaj ih po pravici ide, a popraviti 
im ono, kaj je vu upravi i vudružtvuzla 
A ovaj magjarski orsag, koji stoji na fun 
duőu ravnopravnosti na proti vsakomu, koji 
da je jednake sloboščine, vsakomu negle- 
ded na véru i narodnost, potrebuje, da mu 
bude veren vsaki sin ove domovine prež 
razlike na narodnost.

Nek idejű Rumanji i Srbi vu ljep° 
Medjimurje se vučit, kak je treba ljubiti 
doraovinu ! Medjimurec, ako je treba, i 
život svoj alduje za domovinu!

Nemoramo dalko példu izkati. — Ne- 
zdavnja smo podigli i posvetili vu Prelogu 
Gašparičev spomenik (monument), koji je 
kakti medjimurski sin za magja^sku slobodu 
mučeničku smrt podnasel.

Hodite Rumunji i Srbi vu Med imurje 
i vzemite si példu i vučite se kak se ljubi 
domovina!

Izpisal, koj je sluáal:
J e d e n Me dj i mur e c -

K A J J E  N O V O G A ?
Valuta I privilegijum banke.

0*ih danah sé ali so ra Budimpešti do- 
že vremena magjarski minister-prezeá dr. 
Wekerle i austiijski minister financijab dr. 
Plener. Predmet véóanjajbil je nastavek ure 
djenja valute i pitanje o privilegiju banke. 
Usljed denešnjega stanja bankovnoga pitanja 
nije moguče, da se nastave sa bankom for
malni pregovori, ar moraj u prije vsega obed ve 
vlade biti suglasne glede osnovnih načelah, 
na kojib hode, da vu buduče urede poslove sa

bankom. Nedvojbeno je, da budn vlade usta
novile kakti glavno načelo pouovljenje ban- 
kovnog privilegija ter preuzimanje izplačiva- 
njab vu 'gotovom. Zvuu pitanja o valuti i 
privilegija banke, ministri su jod védali i o 
zasnovanih reformah glede ueizravnib porezab.

Knez prímás Vaszary.

Vse budimpeStanske novine razpravljaju 
vezda o pozdravnom govora, kojim je knez 

prímás Vaszary vu Balassa Gyarmata pozdra
vil Nj. Veličanstvo. Knez-primas spomenul 
je tim povodom i cirkveno-pohtiČke reforme, 
kojimi da suzuju prava cirkve i da su zato 
bolno dirnuta srca katolikab, ali je nadonal, 
da ako ti zakoni budu i vpeljani, da to ipak 
neče potresti njihovu podaničku«vjednosti. Óva 
dva paSuša primasova govora predmetom su 
novinarskih razglabanjah' ter jih budimpeš- 
tanske novine tumače vsaki sa svoga stano- 
višta. L beralni i radikalni Ijstovi (novine) 
misle, da se je knez-primaš tim govorom za 
uvék odrekel vodstve agitacije proti cirkve* 
no politički.n zakonom, dočim klerikalni lis- 
tovi m ale, da je ovaj govor najbolši dokaz, 
da se bude knez primes povrnul vu svoje 
staro kolo. Odgovor Nj. Veličanstva bil je 
jako topel, ali se ni iz daleka doteknnl pita
nja cirkveno političkih reformah Kralj je sa 
mo opomenul sveóenstvo, da uztraje n vjer- 
nosti prema kroni i ljubavi k domovini. Ne* 
koje novioe smatraju odgovor kraljev dokazom, 
da budu ci kveno-politički zakoni potvrdjeni.

Vu Budapesti. 18* septembra.

— Izmedju raagjarskoga i austri.skoga 
ministra trgovine vode se več nekoliko danah 
pregovori glede dnnavskog parobrodarskog 
druživa i prelaza južae željezoice vu državun 
upravn. Kak „Pester Lloyd« dozaaje, postig- 
nnto je suglasje vu vsih točkah ter če se 
zaključki ovib danov objelodaniti.

— Vu Budimpešti iezzval je govor pre- 
zeša magjarske delegacije, grofe Tisze, vu 
prvoj sodnici delegacije senzaciju i vnogo ko- 
mentarab. Natcanja o neopravdanib izvanj-

skih nplivih tendencioznim sa načinom pro- 
tegnuta sad na Rumuojskn sad na rimska 
kurija, a dapače i na grofa Kalnokya. Večina, 
kak se pripovčia, i nije zadovoljna s tim 
pasusom Tiszina govora, a novine opozicije 
dovode ga vu savéi s govorom Kolmana 
Tisze Velikom Varadinn te oaslnčnjn vu njem 
intriga proti kabineta Wekerlevom. Cim se, 
da bude posljedica vsemu torna, da se vu 
magjarskoj delegaciji povede mirna nmjerena 
diskusija i time odstrani vsaki žaleč. Stranka 
grofa Aponyia oglašuje vu svojih organih da| 
neima nikakova povoda, do oponira grofa 
Kaluokyaf pak da bnde prepustil tak zvAnoj 
„Tiszinoj kliki*, neka vnogu komentovanu 
izjava grofa Tisze dopelja n sklad s pred* 
stoječim votnmom poverenja grofa Kalaokya 
vu odbora za vanjske posle.

Urednje granice na Visli i Sanu.

Urednje granice na Visli i Sana izmedju 
Rasije i austro-magjarske monarkije napreduje 
vrlo dobro. Kak javljuja iz Petrograda, ruska 
vlada je sklona, zadovoljiti po mogočnosti 
željam, kaj so ih austro-magjarski delegat* 
izjavili vn zadnjoj kooferenciji stalnog medjui 
narodnog povjerenstva (komišije) za uredjenje 
Visle i Sana. — Kak javljaju telegrafičoo 
iz Petrograda, vn ruskih merodavnih krngovih 
je prestolni govor Nj. Veličanstva delegacijam 
izazval najboldi ntisak, i da nčvrSčnje nade 
(ufanja) na vseobči evropski mir. Novine 
„Novoe Vremja*' velijo, da sa izjave kralja 
i cesara Ferencz Jožefa i njegove vlade o 
političkim odno«ajima evropskih državah naj- 
bolji d >kaz, kak je mir vsim jednako potreben 
i dobro doflel, a tim 09egaran.

Kakova slova da rabe slagari za razni slog ?

Objave poroda — „petitom*, vésti o kursu 
„cursivom**, vésti o zlatom gostovanja — 
„ant'qaom", za senzacionalne vésti o razpi- 
tanju ženitbe najspretneša je — »fraktura**, 
za razmatraoja o financialuib i orsačkib dugov 
— „borgis", za izvö.ttaje o kazalidtnih zvéz- 
dab — diamant*, za govore popoldadojlh

Velika prevejanost tatov.
Pri jednom bogataáa u Rima su tati 

razbili stan, to odnesli, kaj je samo moči bilo 
odnesti, ali a naglosti ipak niša bili moguče 
sve kištice i kutaajke pregledati, te im je 
tak jedaa velika bankooU od 500 lira neopa
žena na svojem miesta ostala. Sve novine sa 
o toj veliko] kradji pisale a med ostalim i 
napomenuie, da sn tom prigodom tati banku 
od 500 lirah neopažena oude ostuvili.

Kratko vrieme za tim dojde k-tomu 
bogataSu jodan gospon, koj se kakti tajni 
policista mu predstavil i povedal, da je poli
cija več na tragn tatom, a nj hov jedan po
močnik da je dapače i ulovljen te je več i 
sve priznal.

Bogata! se je na to krnto razveselil. — 
„Ulovljeni* — tak pri me policista dalje 
pripoviedati — „tvrdi, da sa tati i sa kri-: 
Totvoritelji novac u savezu. Radi toga je jol 
posebna iztraga potrebna, jer ulovljoi tvrdi, 
da su tati i njihovu gospodine bank nota od 
500 lirah odnesli, a za da ja budu mogli 
lahko zmeniti prije nego nego se za tatbinu 
zeznalo, Jpodmetouli sa njim jednu krivot- 
vorenu.

„A jeli moguče — kaj mi to povedajc** 
—* zakrči obkradjeni i donese iz droge sobe 
rečenu banko.

„Izailja 1* — veli policista/, poklamkam 
bi banku točno od svib Stranah bil pregle 
daval — „Ova bankaota je izbilja samnjiva 
— papir nekak čadno pod prsti raži**.

„Nije mogače !** odgovori okradjeni,
„Znajn kaj gospodine ?* — nadalje po

licista — „Oni ovu banka nek ne zdada, jer 
bi mogli veliku odgovoruost na se potegnuti, 
nego ja nek pošalja na oblast, onde se bn 
odmah ustanovilo, jeli je banka prava ili 
krivotvoreua. Neka svoja kuharicu z*meuom 
poáalju, ja i onak sad idem k oblasti, i za 
pol ure budu znali, jeli je banka prava te im 
ju n tom slučaju kuharica natrag domov do* 
nese. Hi pas je krivotvorcna, n kojem slu 
čaja banka pri oblasti ostane a kuharica če 
njih o cielom obaviestiti, za da budu mogli 
odmah potrebne korane poduzeti.*

Tak je bilo i včinjeno 1 Policista vzeme 
sumjivn banka k sebi,kuharica se obleče i ide 
sa policistom k oblasti, a obkradjeni doma 
zvedljivo čeka na povratak kuharice, za da 
bu na čistom glede svojih 500 lirah*

Z a pol ure dojde kuharica natrag, ali bez 
banknote. Policista joj je na pijača „Via 
Nationale** med množinom n stiski zginul te 
ga više nije mogla najti.

Sad odbeži okradjeni bogata! sam k-ob- 
lasti pitat, kaj je na stvari, ali tn o svemu

nitko nidt znal nije te je okradjeni bogataš 
dodel do osviedočenja, da su tati ono, kaj sn 
prvi krat pozabili, sada nadomestili i žabo- 
ravljenn bankaota si naknadno odnesli.

D o g o d j a j.
U Peštu nadojde jedan stran jaki gospon na 

jedno raiesto, gde mnogo ljudstva bilo zakup
ljeno. Neznajuči kaj ta brpa Ijndih zaaraenuje, 
ide bliže i zapita onde stoječega SoUarskoga 
inuša, kaj se je zgodilo.

„Ah dragi gospooe, strašno!** — odgovori 
ovaj — „B>rba za obstojanjen! — Dva sn 
na miestu ostali !"

Gospon ves blied pita dalje: „Ah za 
Boga miloga, pak kak se je to zgodilo ?**

„Posve jednostavno** — odgovori mali 
dočtar — „Jeden officir je došel se je hotel 
s iUkerom dalje peljati, :vde sn dva stali, i 
on namegne jednomn, da se hoče voziti. Sad 
se ova dva počmu svaditi, koj ga bn vozil, 
jer svaki od njih je tvrdil, da se njemn na* 
megnnl. U tom dok se ova dva svadé; vozi 
se jedan tretji, slučajno prazen mimo, ovoga 
officir zadrži, sedne n kočija i odpelja se daljei 
a ova dva su tn na miesta ostala, gde sa 
bila**

Em. Kollay



govornikah — „ciceró,* za pikantne notice 
iz kazalistnog svöta — „corpus*. Vésti o 
vulovljenju. zatvoru treba Blagati „vu zapor, 
kah*, včsti o Deveovu oklopu — „probušeno*, 
v se résti o manevrih — „stegnutot, a vse 
lati — »mastno4*.

Kristus i sv. Peter.
Kristuš sveti, Peter,
Dok su ta živeli,
Velka siromaštvo,
Oni su terpeli,

šesto čutilo.

Ovih danah zestana se vu Beču 66 
kongres njemačkih piirodoslovacah i doktorah, 
koji več Ijeta 1832. i 1857. ondi večal. S 
kongresom bode skopčana i medicinsko 
prirodoslova izložba, koja je več vu nedeljo 
odprta vn Ijepih prostorijab bečkog aveučilišta 
ter izazivlje obča senzacija, Izložba ima tri 
döla; Obči prirodopi8ni odel, historički odel, 
i ódéi srödojih školah.

Vu prvom odélu nahadja se vnožina 
aparatah i modelah, a medjo njimi zanimajo 
vse krugeve najviše predmeti fíziologiskog 
zavoda bečkog svenčilišta, koji predočoju 
modele funkcijah novo odkritog šestog čutila, 
tak zyanog čutila ravuotcže. Ovo su čutilo 
odkrili profesor Mach vu Praga 1 dr. Breuer 
va Beču. Šesto čutilo je ono, koje omogočuje, 
da se i zaprtimi očmi moremo vu prostoru 
zuaiti. Unifiti li se ov organ, nezuaju betež- 
niki, da li se uahadjaju gori ili dolji ter 
nemreju ravno iti.

Brzi vlak (šnelcug) Beč-Cheb

Bilo je več govora o novogradjenoj 
lokomotiva za šnelcnge, kaj ih kani prezeš 
Bilinski vpeljati na državnih avstrijskih 
ieljeznicah. Vezda je izpeljana i glavna próba. 
18. septembra vu jutro ob 9 vur 44 minate 
nredjen je i poslan prvi za próba šnelcug 
iz Aeča vu Cseb, ter je stigel onamo ob 2 
vur 50 minut po poldan. Prevalil je anda - 
pat od 455 kilometrov za 6 vur i 5 minut, 
doklam dovezdašnji ánelcogi trebaju za taj 
put 9 vur i 20 minut. Cug je anda poprččuo 
za vuiu prevalil 75 kilometrov ter je priš- 
paral 9 vure i 18 minut navadne voinje., 
Novi cng imal je lokomotivu i pet vagonah, 
a vozili su se na njem dvorski savjetniki 
Biscbof Kargl i Pichler, prometni direktor 
Gerstl i inšpektor Gltick. Uspjeh je vse tak j 
zadovoljil, da se budc več budnče protuljetje i 
vpelalo pet ovakvih lokomotivah vu promet i 
Medtiratoga je s istom lokomotivom prevaljen 
pot od Wesselya do GmQnda tak, da je 
mašina za jednu vuru prebežala 110 kilo 
metrah, pak se more očekivati, da sc bude na 
taj način ves osobni promet preobrazil.

Duhan vu Dalmaciji.

Ljeta 1893. bilo je vn Dalmaciji 7852 
gojiteljah duhana, koji sn pripovali 20,556 784 
strokah (kite o * ) duhana, ter prodali državi 
dubana 649*108 kilograma. Za tekuče Ijeto 
dozvoljeno je pováti 31,600 kitčšov.

Pr* o vrčtvao proti otrovanju.

Vzeme se oveča kavinska iiica toli i za 
pol toga mustarde, pak se to razmuti vu 
kupici vode i da betežuiku. Od toga bu na 
stalo bluvacje, a za tim se da betelniku 
belanjek od jajca i galica dobre črne kave

Franje' â ki kloiter vu Sarajevu

16. septembra posvečen je svetčanim 
načinom novi samostan (kloiter) Franjevacab 
vu Sarajevu. Posvetu je obavil nadbiškup 
Stadler, koji je i medu služil i prodekoval. j 
Na korušu popévali bu preparandisti. Novi | 
kloiter sngradjen je vu gotskom Stilu, ima 
42 sobe, nekoliko dvoranah, ljepu kapélu i 
prestran refektorij>

Več gladni i žednji,
Po svt tn hodili,
Po peska, k&nunju,
Jesu se trudili.

Brege i doline,
Jesu prehodili,
Po celi dan nesu,
Jeli niti pili.

Sve dobre dušice,
Oui su izkali.
Dobroga tolnača,
Navuka jim dali.

Na jeduo guvuo jenkrat, 
Ravno su dospeli,
Kad mlatci k obedu 
IÜ jesu őteli.

Obed je bil fiui,
I — to mastua pura,
A kre pure bila,
Z vinom je čatora.

Prijatelji mlatci!
Daj tak dobri bili,
Kaj bi nas putnike 
Malo nahranili.

Bog bi vam dal mertük, 
Obil za dobiti,
Da bi vi nas šteli,
Malo okrepiti.

Ali mlatci nato 
Hudi su postali,
I s cépi iz guvua,
Su je pretirali.

Kristus jim je ouda, 
Mahom ovo zrekcl,
Da več mlateč vino, 
Sčutore na vlekel.

Ar pečenka nebu 
Mlateč više imal,
Nego sira, luka,
Kruha se bu vžival..

Jesti bude moral,
Viőe pute treuca,
Za napitek bude 
Imal vodu z denca

A Žitka nijednoga,
Nebu čisto zmlatil. 
Makar bi svu slamu 
Ou na nikaj spravil.

Takvu su kaštiga 
Mlatci zadobih. 
Siromašne darujte 
CUatelji mili 1

Kristus svetim P.trom, 
Tak terpe teškoče,
Od tud odputuju,
Do mliuarske kuče

Mlinar prav ua pragu, 
Južinu užije,
Suhi krušeč jede 
Hlad nu vodu pije.

O prijatelj mlinar,
A ko Boga znate,

Da malo nam potnim
Vi južine date.

Mlinar gori stane,
Nuter v kuču teče,
I — pečena guska 
S police on vleče.

V jednom kuta kuče,
Zmore polič vina,
Tak podvori Petra,
I Božjega Sina.

Zatem Jezus Kristuš 
Ruku zdigne gori,
Za to sve mliuare 
Lepo blagoslovi.

Potem mlinar nigdar,
Siromaštva nab vžival,
Kruha, mesa. vina,
Dosta bude imal.

Samo Kristoš reče 
Jošče jedno ondi:
Svaki mlinar meru 
Naj pravično vodi.

Ouda bu posmrti 
Z menőm v nebu bival,
Gde bu se veselja,
Nebeskoga vžival,

Sada ova pesma 
Imala bu kraja,
Nam Bog daj dobiti 
Nebeskoga raja.

Láczkovícs Tamás

(Nekaj za kratek čas.
Vernost.
Vu naSega svetlog kralja,
Ima dost vojuika,
Vse jnnakir bistri morki,
Vseg kraljestva dika.

Vsaki soldat péva# strčlja,
Brani dom i kralja,
Kad vn boja koji pane,
Pane kako valja,

I ja imam tvog Soldata,
Kom sam srce dala,
Zujim ču srečna vu boj pojti,
Makar stó put pala.

Pred 8udom.
Sudec; „Ni je dosta, da ste iz oitarije 

vuáli, a niste vaš račun platili, nego ste još 
dvé žlice aobom odnesli0.

Obtuženi: „Ja sam to do duše včinil, 
ali samo vu poštenora nakanenju.*

Sudec: „Kakvo je to „pošteno nakano- 
nje“ meguče ?u

Obtuženi: „Bože moj, zevsema pošteno, 
— ja sam hotel žlice založiti, kaj bi mogel 
račun platUi.*

— o
Jako Ijepo.
Jeden muž izvlekel je jednoga gospona 

iz vode.
Gospon: „A znate li vi, komu ste vezda 
življenje oslobodili (spaaili)? Vašemu tisztar- 
tóvu!“

Muž; „Pa kaj zato, prosim ib, naj ai 
jueteru glavu, ina je jen vrag, — da su se 
j oni vtopili došel, bi drogi, morti još tri put 
gorši.*

Priredil :
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Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal fe 
lelőssóget a Szerk.

O D G O V O R N I U R E D N IK  
M A R G I T A I  J Ó Z S E F

Glavni surednik
G L A D  F É R E N O Z

4652. tk. 1894.

Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 
telekkönyv hatóság közhírré teszi, hogy 
az államkincstár végrehajtatnak, Zsganecz 
Balázs és neje Hukl Mária dráva-szent-rai- 
hályi lakósok végrehajtást szenvedettek illetve 
ö ököseik elleni 68 frt 78 kr. tőkekövete
lés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a nagy-kanizsai kir. törvényszék (a Csák
tornyái kir. jbiróság) területén lévő dráva- 
szent-mihályi 22. tk. 42/a és dráva-szeut- 
mihályi 246. tk. 42/b hrzi sz. a. ingatlan 
együttesen egy becsárban vagyis 516 írtban 
az árverést ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan ik az

11 8 9 4 . évi október hó 2 2 .  nap ján  d e. 10 ó rakor

a drava-szent-mihályi községbiró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in* 
igatlan becsárának 109|o*át készpénzben 
ívagy az 1881: LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
novemberhó 1 -én 3333. sz. a kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8 §.ábau kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, av8gy az 1881 : LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

K ir jbiróság, mint tikvihatóság.
Csáktornyán, 1894. évi aug. hó 15 én.

593 1 — 1

4584 tk. 1894.

Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
az államkincstár végrehajtatnak, — Vin- 
czetics János és neje Novák Mária végre
hajtást szenvedők elleni 21 frt 35 kr. tőke- 
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék — (a 
Csáktornyái kir. járásbíróság) területén lóvó 
dráva szc.-mihályi 115 tk. 30|i hrsz. a. 208 
frt; 80/a hrsz. a 53 fi t ; 123/b hrsz. a. 30 
frt; 176/c hrsz. a. 130 frt és 266/8 hrsz. 
a. 141 írtra becsült ingatlanokra az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az

1 8 9 4  évi október hó 16  ik  na p i ón  délelőtti 
10 órakor

a dráva*szt,-mibályiköz8égbázánál megtartandó 
nyilvános árveiésen a megállapított kikiáltás 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 
10° .-á t készpénzben vagy az 1881 LX. 
t- ez: 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3383 sz. 
a. kelt igazságűgyministeri ren lelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881: LX . t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza* 
bályszeiü elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 
Csáktornyán 1894- augusztus 9.

690 1 — 1.

H IR D E T M É N Y .

1 0  r é s M í l  sg já iii 1  Itt U i t t s i  issiiggsl
közös tőzsdei spekulatiók keresztülvitelére egy társaság állittatik össze.

l i y  m ó d o n  e g y  1 0 0 .0 0 0  f r t n y i  töke  h o za iik  össze,

melylyel a jelenlegi kedvező tőzsdei helyzetnél nagy eredményeket lehet el
érni a nélkül, hogy, mint a kis tőkénél, a tőzsdei áramlatok veszélyének 
ki lenne téve.

A betét jótáláson kívül még 5ó/0-kal kamatozik.
Alulírott bankház által keresztülvitt operátiókról a résztvevők, köz 

vétlenül a kivitel után egyidejűleg fognak értesittetni, az elért nyereség pe
dig havonta elszámoltaik és kifizettetik.

Belépési nyilatkozatok

iKanitz M. (E. bankházához Budapesten
K is  híd- u tóra  8 .  (a la p itta to tt 1865-ben)

intézendŐk, melyhez 10 frt melléklendő, mely után az eredeti okmány 90 
frt utánvétellel küldetik el.

Kik e«en konsortiumba, a részesedés csekély volta miatt, nem akar
nak belépni, saját nagyobb spekulálóiknak keresztülvitelére fentnevezett 
bankháznál, külön számlát nyittathatnak maguknak, és azon előnyben ré
szesülnek, hogy a konsortium szakszerűen keresztülvitt operatióiból, saját 
javukra fordítható tájékozást menthetnek. 5 9 1  i _ i
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