
A »Csáktornyái Fakaiékpénztái«, »Muraközi Takarékpénztár*, u »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.Állítsunk állandó menedékházat!
Mozgalmas időket élünk, a mikor a szen

vedélyek vetődnek felszínre s politikai jel
szavak uralkodnak a kedélyek fölött. A 
szív nyugodtan nem érez, az ész megfon
tolva nem gondolkozik, mert választások 
küszöbén állunk, a mikor a pártfegyelem 
alatt álló érzelmek bilincselnek le minden 
egyéb érzést s indulatot.

S még is jól esik látnunk, hogy ebben 
a forrongó zűrzavarban egy eszme villan 
meg, mely mint egy modern Főnix bonta
kozik ki a kavargó szenvedélyekből s zász
lót hont egy kulturális kérdésben, mely a 
magyarosítás ügyének van nagyobb lendüle
tet hivatva adni.

Ismét a Csáktornyái Kisdedóvó-Egye- 
slilet felé terelődik az érdeklődők közfigyelme. 
Azon egyesület felé. mely a magyarság és 
nevelés ügyének oly megmérhetetlen szolgá
latokat tett már eddig is.

S fordul azon határozatnál fogva, mely
ből kifolyólag lépéseket tett az egyesület 
elnöksége a magas kormánynál, hogy Csák
tornya területén állandó menedékház állít
tassák fel államsegéllyel.

Hogy mit jelent egy ilyfajta alkotás, 
elég visszatekintenünk 188ő-re, a mikor 
Csáktornyának társadalma áthatva attól a 
tudattól, hogy kisdedei részére óvóintézetet 
felállítania szükséges, nagy lelkesedéssel

teremtette meg és nyitotta meg a kisdedek 
hajlékát.

Azóta 10 év pergeti le a nemzet életé
ben ! S abból a hasznos munkából, melyet 
ez alatt az egész országban végeztek, a 
mi kisdedóvó-intézetünk is derekasan kivette 
a maga részéi. Nevelési szempontból meg
teled azoknak az intenczióknak, melyeket a 
törvény ez irányban a kisdedóvás elé szab; 
magyarosítás szempontjából meg éppen 
missziói teljesített, mert (‘lég ráutalnunk a 
haladásra, mely a magyarosodást is tekintve 
városunkban konstatálható, hogy elismerés
sel legyünk az intézetnek is hazafias műkö
dése iránt.

Kgy nemzedék olvadt bele ez alalt a 
nagy magyar nemzet életerős testébe.

S nem csak ezek a kisdedek lettek a 
magyarosítás dicső ügyének megnyerve, de 
általuk számottevő rétege a város polgársá
gának is csatlakozott a város magyarságá
hoz s szaporította a magyarul beszélők 
seregét.

Csáktornya városi h. magvar város jelle
gét ölti magára s ezt mind iskoláinak 
köszönheti, molyok a hazafias társadalomnak 
hatalmas segítségére voltak és vannak; 
köszönheti jórészt az egyesület vezetése alatt 
ál ló kisdedóvó-intézetnek is.

A mikor az egyesület 10 éves múlt
jára viszatekintünk. elért sikereit, szives 
örömmel elismerjük, mert arra jogos önér
zettel számíthat is.

A város áldozatkészségéből az egyesület 
egy oly faktort teremtett ez intézetében, 
mely magasztos munkakörével megbecsül
hetetlen szolgálatokat tett a tanügynek s a 
magyarságnak egyaránt.

Csakhogy ez az eredmény egyoldalú 
siker. Mert az intézet áldásaiból csak a 
város lakossága merit hasznot. Az az éppen 
nem örvendetes, de egészen természetes 
tapasztalatunk van, hogy óvodánknak hatása 
kifelé nincsen, hogy annak áldásaiban kizáró
lag csak a város lakossága részesül.

Csáktornya külközségeinek gyermekei 
nem járnak ide, mert egyrészt hely se áll 
rendelkezésükre benne, mivel az iskola első 
sorban mégis csak a város gyermekei szá
mára van fölállítva; s mert másrészt oly 
távol van központi elhelyezésénél fogva, 
hogy a falusias jellegű városrészek gyerme
keinek ez okból jóformán hozzáférhetetlen.

S ép ez az elem az, mely leginkább 
szorul rá a kisdedóvás segítségére. Mint 
földműves osztály leginkább van ráutalva 
ez intézmény oltalmára; mint tisztán horvát- 
ajku elem ez nélkülözi legjobban egy oly 
tényező áldásait, mely alkalmat adna neki, 
hogy az állam nyelvét a maga hasznára s 
az állam üdvére elsajátíthassa.

Pedig ha figyelembe veszszük a viszo- 
nyokat. a mostani rendszer mellett ez álla
potokon segíteni nem lehet. Csáktornya 
városa, miként egyéb intézményeit, úgy óvó
intézetét is a maga erejéből szervezte; azt

T  Á  R C  Z  A .A  kis franczia.
(Vége.)

Együtt borozott velük, bácskaiasan ellátlak 
fogyásig, adomázás közben tegeződtek. de ha más
nap találkozott velük, francziás aeoenlussal ejlett 
»nagyságos ur« ábrándította ki őket. Múltjáról 
nem tudtak semmit, a reá ezélzó kérdéseket hall
gatással csitította el. Nem is hozták szóba, s ha 
valami ugrifüles ősz elején megkoczkáztatta, meg
romlott az egész évi vadászat, mert a kis franczia 
bevonult lakásába, s heteken ál nem hallották 
szavát.

Az idő haladt, egy egész évtized mullolt el. 
n dunai nádasoknak neki rontott az indzsellér 
sereg s megmaradt csonka maradványát megve
tette a vizi-madár. Eltűnt a rucza sok társával, 
kiveszett a piócza, a sok puska megölte a nyíllal, 
foglyot. A kis franczia szomorúan panaszolta 
pipaszó közben Tokodi uramnak, midőn az aggas- 
fyún halászszal kiladikáztalta magát a Duna part
jára, hogy gyönyörködjenek a nagy folyamban s 
emlékeik megújításával gyönyörbe ringassák lel
kűket. Haja megőszült, szemei fénvtelenedtek s a 
sok mocsárjárás beleplántálta lábaiba a esuzt. 
A'éha beszéd közben elakadt a nyelve, szótlanul 
bámult a szaladó habokba, majd megrázkódott s 
két könnycsepp fakadt szemeiből. De csak törte 

életet, s csak mikor egy szép nyári napon 
lokodi uram koporsójától búcsúzott el, azután 
bivta minden imájában a halált. Hiába! Még egy 
nyugtalan évet kellett átélnie.

Kgy idő óta levelek jöttek a város tanácsár 
hoz, melyben valami Charles Aulnay után kér
dezősködtek. A tanácsos visszafelelt, hogy egy 
állítólag franczia ember régen lakik a városban, 
de hogy mi a neve. senki sem tudja.

A kis franczia megtudta, s hónapokon át 
nem mozdult ki lakásából s szolgálóján kívül 
senkit sem eresztett maga elé. Pedig valaki már 
kereste is.

Egy napon egy fiatal embert vezettek háza 
elé. Hiába zörögtek a kis ajtón, nem nyitott ki. 
Hosszas dörömbölésre kidugta fejét a vén szol
gáló s azt mondotta, hogy ura senkit sem bocsát 
be, különben is beteg. A fiatal ur újabb s újabb 
üzeneteket küldött, de nem bocsátották be. 
Végre jó gondolata támadt. Kibontotta ingét s 
nyakáról egy kis arany lánczon függő medaillon-t 
kapcsolt le s beküldötte. A szolgáló bevitte s 
átadta Charles Aulnay kezébe. Az ránézett, melle 
erősen hullámzott, ajkához emelte a medaillon-t 
miközben könnye pergett. Aztán felugrott a diván- 
ról s egy sikoltással nyakába borult — fiának, ki 
megjelenésével egy álok. egy nehéz vád alól oldozta 
lel. mely a távol idegenből folytonos üldözés köze
pette ide hajtotta.

Víg élet vert tanyát a kis házban, s bár a 
vigasság oka titok maradt, a kis franczia lakása 
megnyílt barátai előtt, kiktől ez alkalommal 
búcsúzni kívánt, hogy aztán fiával messze szálljon, 
szülőföldjére.

Szegény kis franczia! A lakomán pohárcsen
gés, vig beszélgetés közben felállt ő is. Előbb 
francziául szólt, azután magyarul köszönte meg- 
megesukló hangon sok jó emberének, hogy körükbe 
fogadták, hogy szeretetükkel melegítették. Mikor

arra került a sor, hogy a búcsú szavát kiejtse, 
poharát ejtette el, székére hanyatlott s ölelő fiát 
csókolva meghalt.

A kis franczia nem ment el. — Fia — egy 
fiatal franczia tengerész — kikiséi te atyját a szo- 
morufüzes temetőbe s egy hantot vitt magával 
emlékül abból a földből, mely szülőjének megadta 
a végtelen nyugalmat.

SzombattalA második fejezet.
Irta: Verner  László.

Az első fejezet, a melyet csak futólag kívá
nok elbeszélni az volt, hogy Nyomárkay Jenő 
tegethóf-nyakkendőt kötött föl, vörös szegfűt tűzött 
a gomblyukába, arczulata bizonyos ünnepélyes 
kifejezést öltött s ebben az elérzékenyülésre haj
lékony külső és belső jelvényekkel bucsuvizitet 
csinált VVeineréknál.

Éppen olyan idő járt akkor mint most. Szá
raz, hideg őssz, mely a künymirigyeket sírásra 
ösztönözte A földön ördögtánezot járt a zizegő 
avar; ezüstös bikanyálak csináltak valami kezdet
leges kordont. A tegethóf-nyakkendős Nyomárkay 
Jenőben a természet emez elegikus lemondása 
felébresztette az alvó oroszlánt, akarom mondani 
a két év óta lecsillapult poétát. Ebben az átszelle
mült pillanatában látta be, hogy Jász-Árok-Pacsér 
és Vidékének is van hivatása: különben hol jelen
nének meg az ő szerelmi költeményei — »Hozzá.«

Ilonka elpirult, Jenő olsápadt. a papa mo
solygott. Ez volt a helyzet szignaturája, mikor 
Jenő előterjesztette, hogy bucsulátogatást tesz, siet
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kes beszédben emlékezett meg az iskola 
czéljairól, a gondnokság kötelmeiről. Köszö
netét mondott a Miniszter urnák az iskolá
nak ily nagyfontosságu helyen történt fel
állításáért, az ünnepélyen megjelent dr. 
Mandel Pál országgyűlési képviselőnek pedig 
azon odaadó buzgóságáért, melylyel az iskola 
ügyei iránt évek óta viseltetik, s dr. Uuzsieska 
Kálmán kir. tanfelügyelőnek a mura-szerda
helyi oktatásügy fejlesztéséért.

A gondnoksági elnök megnyitó beszédét 
dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos tan
felügyelő szónoklata követte, melynek kap
csán a két uj tanerőtől fogadta el a hivata
los esküt. Végül az iskola hivatását s a 
rnillennáris esztendő nagy jelentőségét mél
tatva, beszédét a szép ünnep hatása alatt 
álló nagy közönség lelkes éljenzésétől kisérve 
fejezte be.

Az ünnepélyen az elölj áróság, sok szülő 
és vidéki tanitó is jelen volt.

A beszédek közben a mura-szerdahelyi 
iskola növendékei hazafias dalokat éne
keltek.

Az ünnepély közönségét Szmodiss Viktor 
főszolgabíró, gondnoksági elnök, hívta meg 
vendégszerető asztalához.

K Ü L Ö N F É L É  K.
—  Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XIII

évfolyam utolsó negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon l. előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani, a kik pedig előfizetési dijakkal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében 
fenakadás történjék. Tisztelettel

a kin dóhiva ta 1.
—  Kinevezés. A pécsi kir. postaigaz

gatóság B a b i c s  Sándor tanfolyamot vég
zett gyakornok-jelöltet a helybeli kir. posta- 
és távirda-hivatalhoz osztotta be gyakor
noknak.

Áthelyezés. A m. kir. igazságügyi 
miniszter K r a i c z  Ernő szatmár-németii kir. 
járásbirósági aljegyzőt a perlaki kir. járás- 
büósághoz helyezte át hasonló minőségben.

—  Eljegyzés. B e l e c z  Ede mura.-szt.- 
mártoni körjegyző jegyet váltott özv. Lisziák 
Ferenczné kedves leányával. A d é l  kis
asszonynyal, Perlakon.

—  Választási mozgalmak a Muraközben 
és szomszédságában. Az országgyűlést fel
oszlató legmagasabb kir. kéziratnak megjele
nése óta az egész vonalon, úgy vármegyénk
ben is megindultak a képviselő-választási 
mozgalmak. C s á k t o r n y á n  mull vasárnap 
tartottak vagy 100 választó jelenlétében 
Pruszátz Alajos elnöklete alatt előértekezle- 
tet. melyen Wollák Rezsőnek előadása mel
lett kijelentették egyhangúlag, hogy az e hó 
18-án (ina) délután megtartandó gyűlésen 
Wlassics Gyula dr. minisztert fogják újból 
jelölni. A néppárt jelöltje kerületünkben 
Major Ferencz dr. Csáktornya városának 
magának 812 választója van. — Az a l s ó 
ié n d v a i kerületben dr. M a n d e l  Pál 
szabadelvű-pártit múlt vasárnap kanditál- 
iák. A néppárt dr. M a r s o v s z k y  Endre 
pestmegyei földbirtokost lépteti löl. 
Le t e n y é n :  R e m e t e  Géza nemzetipárti, 
l epsényi  Miklós néppárti és dr. Zboray 
Béla (ugronpárti) függetlenségi ajelöltek.
A 11 agy- ka  ni z s a i  kerületnek függetlenségi 
miynpárti jelöltje Unger Alajos, kinek ellen
ibe a néppárti Zichy Aladár gróf.

—  Kölcsönös áthelyezés. Az igazság
ügyi ni. kir. miniszter P i n t a r i c s  Pál nagy- 
kanizsai kir. törvényszéki és V a d l y a  István 
perlaki kir. járásbirósági Írnokokat kölcsönö
sen áthelyezte.

—  Megerősítés. Ho r v á t h  Zoltánt, a 
Csáktornyái kir. járásbíróságnál ideiglenesen 
alkalmazott írnokot az igazságügyi m. kir. 
miniszter állásában végleg megerősítette.

A katonatiszti lakások ügyében gyű
lést tartott a város képviselő-testű lete múlt 
pénteken K o l b e n s c h l a g  Béla főszolga
bíró elnöklete alatt, hogy segítsen azokon a 
tűrhetetlen állapotokon, melyek lakás dol
gában a katonaság bevonulása által még 

i tarthatatlanabbakká váltak annyira, hogy ;i 
katonatisztek egy része szállást se tudott 
eddig kapni a városban. A képviselő-testülel 
utasította az elöljáróságot, tegye magát a 
katonai hatósággal érintkezésbe, hogy meg
tudja, hány tisztnek nincs lakása s járjon 
utána, mely lakások volnának a tisztek 
részére a városban kibérelhetők. Az elöl
járóság erről úgy a szolgabiróságnak, mint 
a katonai parancsnokságnak e hó 19-éig 
sürgős jelentést tartozik tenni.

—  Halálozás. B a u m a n n  Zsigmondot, 
a Muraközi Takarékpénztár kövnyvelőjét. 
érzékeny csapás érte ipjának, Weisz József
nek. Siófokon 70 éves korában történt 
elhunytéval. A boldogultál nagy részvét mel
lett múlt héten temették el.

—  Az ellenőrzési szemlék beszüntetve. 
A honvédelmi miniszter f. október hó 9-én 
kelt 00901. XIV. számú rendeletével, tekin
tettel a képviselő-választásokra, f. hó 15-töl 
kezdve az ellenőrzési szemlét az összes járá
sokban beszüntette.

Az ezredéves országos kiállítást nem 
október 81-én, a hogy eredetileg tervezték, 
hanem november 2-án zárják be ünnepélyesen 
a már megállapított program szerint O Fel
sége a király jelenlétében.

Megszűnt sertésvész. A megszűnt 
újból kitört sertésvész következtében még 
május havában elrendelt sertésvész-zárlatot e 
hónap elején föloldotlák, miután a sertés
betegségek a Csáktornyái járásban teljesen 
megszűntek. Ennek folytán a szokásos szer
dai és pénteki hetivásárokra múlt szerda 
óta sertések is felhajthatok a Csáktornyái 
piaczra.

A déli vasút vezetői. A déli vasút
nál tudvalevőleg üresedésben van úgy az 
elnöki mint a vezérigazgatói állás. Minthogy 
ez az állapot éppenséggel nem hasznos az 
üzemre nézve, a vasut-társaság főrészvényese. 
Rotschild báró, a napokban Bécsbe és Buda
pestre utazott, hogy a két kormánynyal meg
állapodást hozzon létre az elintézendő személyi 
kérdésekben.

Népesedési statisztika. S z ü l e t t e k :  
Szagol Mihály, Novak Ferencz, Megla Jusztina, 
Hanzsics Rókus. Mosmondor Imre, Szalai 
Ferencz, Fricz Ferencz. Hrescs Ferencz, Brano- 
vics Lajos, Pintarics Ferencz. Jelenics Fe
rencz, Doklea Mihály. Halabovecz Ferencz, 
Rudolf Teréz. —  M e g h a l t a k :  Horváth 
Mihály (86 é.), Sopár Lajos (50 é.), Mátyán 
Mária, Molnár Ferencz (27 é), Kovácsics 
Károly (1.1 h ), Tkalcsecz Ilona (9 é.). Köl- 
kedi Anna (48 n.). Zseleznyák Mária (7 h.), 
Varga József (08 é.), Pecsornik Frigyes (88 é ).

Há z a s s á got  kötöt tek:  Grábár Mátyás 
és Varsics Ilona; Haring Mátyás és Fiiszár 
Viktória.

A vármegye adóügye A kir. pénz
ügyigazgat«) jelentése szerint augusztus hóban 
294.668 frl 80’,* kr. adó folyt be Az év

elejéiül augusztus végéig befolyt 1,867.050 frt
89 kr., mely a múlt év hason szakában 
befolyt 1,442.718 frt 61 */* krral szemben 
75.691 frt 82V* kr. apadást tüntetett föl. 
Augusztus végén a hátralék a vármegyé
ben: 1,614.911 frt 87 Vi kr. egyenes adó
ban, 91.646 frt 5 1 V* kr. hadmentességi díj
ban. 2.088.482 frt 95 kr. szőlődézsmavált- 
ságban, 858.688 frl 21 kr. bélyeg- és jog
illetékben. 6.089 frt 99 \ 2 kr. illeték egyen- 
értékben, 186.088 frt 187* kr. fogvasztási- 
és italadókban, 11.768 frt 98 kr. italmérési 
illetékben, vagyis összesen 4,247.615 frt
90 kr. Leírásba hozatott augusztusban egye
nes adóban 5.888 frt 30 V* kr: fizetési 
halasztás nem engedélyeztetett, házadómen
tesség 3 esetben.

—  A választásokról. A választási moz
galmakról egyetlen egy fővárosi hírlap sem 

| nyújt oly tiszta objektiv képet és oly ala
pos informácziókat, mint a kitünően szer
kesztett M a g y a r  II j s á g, mely a fővárosi 
sajtóban a legelső helyek egyikét foglalja el. 
A M a g y a r  P j s á g, a mely tudvalevőleg 
azt a rendkívüli kedvezményt nyújtja, hogy 
minden előfizetője havonkint ingyen kap 
egy kötet regényt, oly nagy levelezői karral 
rendelkezik országszerte, hogy minden ese
ményről a leggyorsabban értesül. A Magyar 
Újság (kiadóhivatala: Budapest, Várrnegye- 
utcza 15.) a legolcsóbb lap is, mert egész 
évre 12 frt, fél évre 6 frt. negyed évre 
3 frt, egy hónapra I frt. A ki alapos infor
mácziókat akar szerezni a választásokról, 
olvassa a M a g y a r  Új s á g o t !

Fejérváry Géza életrajza. A magyar 
honvédelmi miniszter nagyérdekü pályafutá
sának élettörténete jelent meg dr. Kőrösy 
László »Korrajzok' czimü irodalmi vállala
tának huszonkettedik füzetében. A díszes 
kiállítású kötetet Fejérváry báró arczképe s 
a vállalat számára irt jelmondatának kéz
iratmása ékesíti. Fejérváry báró, a mai kor
mány doyenje, nemcsak katonai pályáján, 
de mint államférfin olyan érdemeket szer
zett. melyeknek történeti értékét senki sem 
kisebbítheti, a ki az igazságot szereti. Nem 
régiben ép oly kíméletlen, mint igazságta
lan politikai hadjáratot indítottak Fejérváry 
ellen. A solferinoi hős azonban győztesen 
került ki a csatából. Az országos elégtétel- 
adás sokféle alakban nyilvánult s ez a most 
megjelent kötet sem egyéb, mint ugyanezen 
mozgalom irodalmi formája. A nagyérdekü 
kötet fejezetei: l. A Komlős-Kcresztesi Fejér- 
váryak. 2. Fiatal évek. 3. Solferino. 4. Újabb 
érdemek. 5. Közpályán. 6. Fényes évtized. 
7. Méltó elismerés. 8. Jellemvonások. A mii 
ára csak harmincz krajczár s megrendelhető 
a K o r r a j z o k  kiadóhivatalában Budapest. 
Andrássy-ut 25. sz. alatt.

Fontos. Mint értesülünk egy kiváló fő
városi bankintézet kiterjedi sorsjegy-üzletét 
városunkra is ki akarja terjeszteni és e 
czélból kiváló erőket keres, figyelmeztetjük 
tehát t. olvasóinkat a lapunk mai számában 
megjelent hirdetésre.

L egújabb!
A Znia-Égerszögen tegnap megtar

tott t negyei törvény hat ósági gyűlés kép 
viselő- vn/nsztási napul Zulu-varmegyé
ben e hó 28-át tűzte ki.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

H AR G IT A I  JÓZSEF.  Z R Í N Y I  KÁR OLY .
Kiadó és laptulajdnnos .

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



Vu Čakovcu, 1896. 18-ga oktobra. Broj 42.A"X I I I . tečaj.
Sve pošiljko tičuč se zadržnja 
n ovi n a h, naj se poSiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara Fischel Filipova, 
kam se predplate i obzn me 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 f,f. 
Na pol lela . . . .  2 frt. 
Na čel vert lela . . . 1 (Vt.

Pojedini broji koštaje 10 kr

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči ružtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svaki tijeden jedenkrat i t o : vu svake nedelju.
Obznane se poleg pogodbe 

1 fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.Žitna trgovina.
Pri nas je tek gde koji nerazborito 

podhvatan čovčk našel burzovnirn špekulan- 
tima, upustiv se vu žitnu trgovinu na termin. 
I takov nesrečnik redovito šuti (tiho je), ter 
je srečen, ako glas o njegovu malheuru 
neprejde preko kruga njegovih najzaufane- 
nih prijateljah. Pri nas anda neima izravna 
povoda razpravi o toj novovjekoj trgovač- 
koj uredbi; jer ona izravno našem narodu 
niti puno škodi niti hasm.

Ali gdo če océniti kvara, kaj ju ta 
trgovina na termin nosi neizravno vsim 
poljodelstvenim razredima naroda, pak još 
vu zemlji, koja je za istinu eminentno 
poljodelstverm? Netajiva je činjenica, da 
od onoga časa pada blagostanje ne samo 
evropskih gospodarah nego poljodeleov cč- 
loga svčta od kak se obogačuju špekulanti, 
koji se bave žitnom tergovinom. No kaj 
velimo: žitnom trgovinom? Ta žitna trgovina 
na burzi nije drugo, več fikcija, izmišljena 
i prilagodjena na propast realnoj žitnoj 
trgovini.

Sam njemački car nekoliko puta zešpo- 
tal pretjerane pretenzije ovoga veoma važ- 
noga razreda vu svojoj državi; niti car niti 
vlada nisu se protivili nastojanju, da se 
zakonom dokine (dotrgne) trgovine na termin, 
nego su pristali, ter je vu Njemačkj stupil 
vu krépost 22. juniuša . 189fi. zakon o 
dokinuču terminske trgovine.

Z A B A V AOdlučan čin.
Pošto osobe, koje u ovoj pripoviedki 

dohadjaju danas još sve živu izvan jednoga 
visokoga gospodi na, neču je ovde poimence 
navadjati nego samo početnimi slovami nji- 
bovog preži mena. Pripoviest pri tom na 
svojoj liepoli neče nikaj gubiti, a čtevcem 
pak bu sve jedno, jeli pravo ime dotičnika 
znadu ili ne.

Bilo je to godine 1890-a, kad je jedan 
dijak imenom H... u kadetsku školu u 
Beču stupil. Odmah iz počelka školske 
godine je isti kadet jednoč u nieku oštariju 
otišel i tam se jedno malo krepil, jer novac 
je još imal, koje je iz doma soboin ponesel; 
kad je iz oštarije izišel, baš se je na nje
govu nesreču zapoviednik kadetske škole, 
oberstar P—  pred njim stvoril. Ovo sveta- 
nje ga je naravski odmah na to sietilo, da 
mu sad d vadeset i četiri ure rešta pod 
nikakov način manjkati neče, jer soldački 
zakoni su strogi, a dijakom kadetske škole 
pak je oštarije pohadjati strogo zabranjeno, 
izvan ako bi sa svojim otcem ili bližnjim 
rodjakom koj to učinil.

Nuš kadet se u loj stiski hitro odluči

Vu prestolnicu Magjarske došlo je vnogo 
gospodarskih ugleduikov (preštimanih) cčloga 
svéta. Ni koja evropska zemlja neosta na 
kongresu nezastupana. Na kongres požurili 
su se Francezi. Englezi, Kusi, Nemci (Prajzi), 
Talijani pak tijam i sjeverna Amerika i 
Australija poslale su svoje zastopnike.

Trgovine na termin obsudjena je na 
kongresu malo ne jednoglasno, a ono neko
liko zastupnikov ove negospodarske institu
cije, kaj su došli na kongres, da ju braniju, 
ostavili su i prež bitke bojno polje, na ko- 
jeni se bila sakupila tako ogromna agrarna 
vojska.

Zabadava umovanje burzovnib novinah, 
zabadava grožnja, da če se zatvorom burze 
zatvoriti jedina poljodelcom odprta vrata, 
ako ne do pristojne prodaje, a to harem 
do nekaj novca; budava vse to: osuda ter
minske trgovine toliko je jasna i odlučna. 
da če sada trebati i više od obične burzovne 
kuraže, da se ona javno brani.

Moril su na duhove vu medjunarodnom 
kongresu šlo god djelovala dva dogodjaja, 
što su se sliila na tom polju nekoliko danah 
prije, nego li se kongres sastao.

Prvi se sbil na bečkoj burzi.
Kad je koncem augustuša usljed toli

kih elementarnih nesrečah, šlo su toga nesreč- 
noga mjeseca stigle v noge predele srednje Ev
rope,a najpače našemonarkije(Tirol, Štajersku, 
Moravsku i Magjarsku), poskočila cena, žitku,

i stupi k jednomu mimo prolazečemu u 
civil noj odeči gosponu, prime ga svojom 
rukom pod ruku le ga po tiho zamoli, da 
bi mu dopustil ovak šnjim pod rukom se 
vodeč lak dugo iti, dok mirno oberstara 
projdu, kaj mu je i stranjski gospon na 
molbu dozvolil.

Potlamkam bi ovak mimo salu tirajočega 
oberstara bili prošli, pripovieda kadet gos
ponu, da se u kadetskom zavodu tak zlo 
košta, kakovoj kosti 011 iz doma nije naučen, 
pak je zato u oštariju išel, da se jedan krat 
pošteno i do sitosti nahrani. Pošto pak je 
sad kad je iz oštarije išel, baš na nesreču 
mu njegov oberstar naproti došel, kaj ga 
hude sigurno d vadeset i četiri ure rešta 
košlalo, vzel si je tu sloboščinu te se je s 
gosponom pod ruku prijel, tobož da mu je 
on nekakov stric ili vujec i na taj način 
bi ga kaštiga mogla minuti, jer tobož nije 
sam u oštariju išel nego u pratnji bližjega 
si rodjaka i jer mu je gospon dobrovoljno 
dopustil, da se znjim pod ruku prime dok 
mimo gospodiua oberslara projdu, najliepše 
mu se sad zahvaljuje. I stim ga pusti izpod 
ruke, liepo se nakloni i svojim putem 
otide.

Drugi dan hude naš kadet pred ober
stara pozvan i ov ga zapita: »Tko je bil

našla na bečkoj burzi čestimičan, ali dosta 
osjetan krach. Osvanulo jednoga jutra dese- 
tak insolvenata, a medju njima jeden sa 
deficitom od 82 jezere forinti. Buduč da je 
taj špekulant moral plati!i na dan, kad j<* 

i opal, slopram diferenciju cčne, za koju se 
bil za žitek pogodil, a ta diferencija neiz- 
nosi više od 40— 60 krajcarov po metričkoj 

j centi, mora da je sklopil kontrakt sa naj- 
menje 45— 50 j°zer metričkib centih, kaj 
predstavlja glavnini (kapital) od 825.000 
for. Gdo bu včruval. da je taj čovčk imal 
toliko Žitka na prodaju. dok je sbog zgu- 
hička od 82 jezere forinti prepái!

Drugi se dogodjaj sgodil vu Ameriki. 
Farmeri saveznih državah podigli su se 
listom (vsi skup) na burziance, potrebujuč 
da se izkažeju. gde im je žitek, kaj ga na 
burzi nudiju na prodaju. Pritom navedoše 
za primer burzu vu Čikagu, gde trgovina 
Žitkom iznosi vsaki dan 40 milijona bus- 
liela, premda se célé godine onde za istinu 
neproda tolika. Pri špekulaciji, koja denes 
odlučuje o višini cénah, glavnu robu igra 
vnožina žitka. To bi bilo izpravno, kad bi 
se uzimal obzir na pravi prirodni žitek. koji 
doista obstoji, ali lomu nije tak. več se 
konjukture prave ter se po njima cčne 
ustanovIjuju za žitek, kaj postoji na papim, 
a kupec neplača niti neprima robe, nego 
stopram razliku izmedju pogodjene cčne. i 
one koja se na opredeljeni termin zabitje 'n 
(promotuje) na burzi. Špekulacija nepita,

on gospon, skojim su včera išli kad srno se 
tam pred oštarijom sreli?«

»To je bil moj slric« odgovori kadet 
koj gospona nije poznal.

»Tak, tak« —  veli na to oberstar — 
»pak odkad je njegova cesarska visosf Ka
rol Ludvik, brat njegovoga Veličanstva nji
hov stric?«

Pošlo na to nikakovog odgovora nije 
dobil, veli dalje:

»Njegova cesarska visost je zapovedala, 
da njim s ' rešt od d vadeset čoliri satih 
neodrosti, radi povrede regulah, ali gledeč 
na njihovu odlučnost, koju su včera n 
svojoj nepriliki pokazali, naloženo mi je. 
da njim priobčim, da se njegova cesarska 
visost hoče pobrinuli za njihovu koštu u 
zavodu, tak dugo dok lam budu kadet, jer 
njegova visost očekuje od njih, da budu i 
potlam, kad budu kakti ofiicir pred nepri- 
j a teljem stali, isto tak se hitro znašli i 
odlučno cin i I i kak su to včera črnili «

Isti kadet je dauas lieutenant, pak mi 
je taj svoj dogadj aj s am pripovedal lielos. 
kad je kroz Ludbrcg u Čakovec na mane
ver marširal, ja pak ga evo, dok je joá 
vruče priobčujem slavnomu Murakuzu.

t v



hoče li se na termin izničiti roba kupcu; 
ar se napré zna, da je neirna.

Iz statistikih podatkov, kője su farmeri 
preglasili, sljedi, da se vu samoj Ameriki 
proda na žitnim burzama tri i pot puta 
više pšenice, nego ti rodi na célom 
svétu! Ovo nije više trgovina, véé hasardna 
igra na kvar poljodelcov, koji eto iz dva 
svéta glasno vičeju za pomoč.

Prije 15 do 20 godina počele su padati 
cčne Žitku, i to vu toliko, mjeri, da gos
podari. koji su s početka zabrinuto gledali 
vu budučnost, denes po gotovo zdvajaju. 
Hazmjer izmedju stroškov proizvodnje i 
cčne sustavno se progoršava, ter je več 
nekoliko puta opal izpod graduša. koji se 
smatral zadnjom . točkom na trgovinskoj 
skali. Danas glavnica, uložena vu zemljišče 
i njegovo obdelavanje. nenosi niti najnižib 
interešov za uzdržavanje išto pristojne 
eksistencije. Zbiranje.

Občinstvo čakovečkog zbirnog kotara 
se je vn cčloj okolici zdiglo. da si svojega 
dovezdašnjega ablegata dr. Wlassics Gyula 
ministra na novo za ablegata izabere. Naj- 
vokša stran zbiračov, gledeč na visoku per* 
gonu dr. Wlassicsa ministra i na onu dobro volj
nost. s kojom je dr. Wlassics kakti ablegat 
i minister svojeg zbirnog kotara vu svaknn 
poslu podupiral hude zbiranje dr Wlassicsa 
ministra podupirala. Vu tem poslu se je 
prošlu nedelju vu Čakovcu, a 12-ga o. m. 
vu Pretoku vu menjšem krugu spravišče 
držalo kandidacija dra. Wlassicsa ministra 
s vclikom oduševljenjem jednoglasno izreklo 
Denes ob 8 vuri odvečer hude stranjka 
AVIassicseva vu Čakovcu veliko Spravišče 
držala.

Stranjka Wlassicsa ministra je sljedeči 
poziv zbiračom vu občine poslala:

Postuvam ' Z bira telji’
(i os pod in dr. Wassics Gyula minister 

od leta 1892. meseca júniusa 22-ga, kojega 
dneva smo srečni bili Njega za našega 
orsačkoga ablegata postaviti do vezdašnjeg 
vremena, tojest više, kak Celici let je posto

pal našu okolicu vu orsačkim spravišču. S 
jekakovim uspčhom izpunil gosp dr. Wlassics 
Gyula minister svoju dužnost kakti ablegat 
vu svojoj službi kakove izvrstne zaslužbe 
je vrinil našoj miloj domovini i našemu 
zbirnomu kotaru: to, postu vaui zbiratelji! - 
koji ste Njegovo osobito dčlatnost s pazlji- 
vostjum vašom sprevadjali, nije treba vam 
ovdi opisati. Dosta je, ako se pozivam na 
onu istimi, da si je gospodin dr. Wlassics 
Gyula minister kakti ablegat vu svojem 
kratkim delovanju simpatiju i poštuvanje 
cčloga orsaga priskrbel. Takvoga osobitoga 
i izvrstnoga domorodca smo srečni bili 
imeti za našega ablegata!

Poštuvani zbirači! Sami sebe bu- 
denio počastili, ako si gospodina dr. Wlassics 
Gyula ministra na novu za ablegata izabe- 
beremo, i ako zastupstvo našeg zbirnog 
kotara na novo ovomu odličnomii domo
rodcu povčrimo!

Zaprosimo anda sve one postuvane 
zbiratelje, koji gospodina dr. Wlassics Gyula 
ministra za ablegata našeg zbirnog kotara 
na novo izehrati hočeju. naj se 18-ga o. 
m. (vu nedelju) ob 8 vuri popoldan v Ča
kovec vu veliku oštariju na konferenciju 
potruditi dostoju!

Vu Čakovcu, 189H. oktobra \ L-ga.
Szabó Imre.K A J J E  NO V UG A ?

Kraljica na rtu Sv. Martina.
Kak vsekoga Ijeta. tak hude i tjetos 

X) Veličanstvo kraljica Jalžabeta pohodila 
francezku Itivieru. naročito omiljelo joj bo
ra višle rt Sv. Martina. Vu tamošnjem hotelu 
izradjuju se več znatne proinjene i priprave 
za boravek vladančin. Naročilo se prigra- 
djuje posebno krilo bolela, dugo 19 metrov. 
Kraljica če st i<*i polo vinom decembra onamo 
ter ondi ostati do aprila Nebude li nepred- 
vidivih zaprekah, vjerojatno je, da hude i 
kralj Ferencz Jožef tečajem mjeseca febru- 
ara na neko vrčme opel pohodil rt Sv. 
Martina.

skoro istodobno ja vi jaj u iz Budimpešte 
i Londona odstup prešli mani h pol itičkih 
ličnostih s političkoga poprišta. Groj Julijo 
Szapárv i dr Aleksander Wekerle, obedva 
bivši ministri predsjcdniki povlače se iz 
političkoga života. Grof Szapárv napušta 
posve javno djelovanje, a dr. Wekerle biti 
če imenovan pretsjednikom upravnog sudišta.

Vu Londonu je pako sklouula akcija 
Gladstovona proti Turskoj, vodju liberalne 
stranke lorda Rosmberga. da se odreče 
vodstva stranke, koje če po svoj priliki 
preuzJi Harcourt.

Urod Žitka Ijeta 1896.
Ovoga Ijeta nije se obdržaval medju- 

narodni žitni senjem vu Beču. pak nemarno 
službenih izvjcštaja, kak smo ib vsake go- 
dine iz njegova ureda dobivali. Nu da naši 
čitalci mogli sebi stvorih dosta vjernu stiku 
(spodobu) o ovogodišnjem urodu, vadimo 
im evo podatke iz francezkoga »Bulletin 
des Halles. Po njezinim izvještajima uka
zuje se ovoga Ijeta deficit 57 milijuna 
hektolitra prema urodu minuloga Ijeta. Vu 
gotovo vsim krajevima svčta urodilo je 
menje. Najznutmja je razlika na gore vu 
\rneriki. gde je samo vu Saveznim državama 
i Kanadi urodilo od minule godine menje 
za 19 milijuna hektolitara. Hepublika Or- 
gentua im \ manjak od fi milijuna hektolitara. 
Vu Evropi bil je uspjeb žetve prilično raz- 
ličit. Husija proizvela je ozimine (zimske 
setve) za 18 milijuna hektolitara menje od 
prošte godine. Više je urodilo vu Italiji. 
Njemačkoj (Prajzkoj), Bumunjskoj, Turskoj 
evropsko], Bugarskoj, Humeliji i Srbiji. Menjši 
je urod bil vu Austriji. Magjarskoj, Španjols- 
koj, Portugalskoj, Erancezka imata je ove 
godine žetvu malo ne posve jednaku sa 
mirnilom godinum, t. j. 1 19,7(>7.7T7 hektoli
tara: 119.508.861.

Azija proizvodi pšenice najviše na svčtu. 
no tu iz Kine n imamo mkakvib pouzdanib 
podataka. malo ne jednako je vu Japanu. 
Csuprot vu Indiji konštantov.m je prema 
minulo) godiui manjak og 21 milijuna 
hektolitara.Ooviek sa petenii cigli.

Jed noč je u Prelog došel nieki Švaba, 
koj je soboni panorami! i raznovrstne figure 
iz voska, nieku felu muzeuma dopeljal. te 
kad su velika, na formu ciele kuče na ko
tačih, kola na pijacu pri cirkvi postala i 
on si za svoju panoramu i múzeum šatora 
bil napravil, dojde k njemu jedan mlad 
čoviek, koj mu reče:

»Gospone ja sam bez kruha, a sad je 
bas lakovo vrieme. da nitko me na posel 
Űzeti neče, nego mi svaki veli, da neka 
za miesec dana dojdem, dok se dieto odpre. 
Bo tog vriemena ja mogli bez dieta od 
glada umrieti, jer zaslužbe neimam a krasti 
neču niti nesmém. Mozbit bi mi vi mogli 
u vašoj panorami kakovoj posla dati, da si 
kaj zaslužim, ja sam pripravan na svako 
dieto i znani sve dietah. <

»Ako hočete u moju službu stupiti, ja 
ja vas dragovoljno primam i vi si morete 
P*'i meni na dan dva forinta zaslužiti. Ako 
ste mojom ponudom zadovoljim, anda se 
oči tuj te.«

»Kako nebi bil sa dva forinta zadovo
ljim« —  odgovori prositelj —  »samo prosim 
da mi dielo naznačite, koje imam izvršavaln

a ja bum sc trsil, da budete zmenom 
zadovoljni. <

Vi morete dieto od mah započeti« —  
veli mu sad Švaba — »evo ovde imate 
pet eiglov. jednoga odnesite tam k-staroj 
svilani te ga metnite na vuglu na zemlju, 
na vuglu stare škole, tretjega na vuglu 
farofa, četvrtoga na vuglu farofa.«

»A kaj bum s petim ciglom?* zapita 
prositelj.

»Njega zadržite u rukab. Vri čete nag
lim korakom ili, držanja tiela neka vam je 
ka svieča jednako, ogledavati se nesmete 
niti desno niti lievo. Na ov način, kad četiri 
cigle ponameslile, se obrnete, idete opet do 
svakoda pojedinoga ciglii te ga zamienite 
s-onim kojegii čete n ruki imati. To sve 
morate najvcčom ozbiljnoščum činiti i pri 
svakem ciglu. kojega budete zamienjivali 
malo postati, kiik da kakov svečani čin 
delate, na nikakova pitanja, koja bi vam 
mozbit od znatiželjnog občinstva postavljena 
bila, nesmete odgovarati nego mučeč i oz- 
biljnim licem ovo sve delati, budete ovak 
jedmi uru dugo te cigle premienjali, porv- 
nete se zadnjim ciglom u ruki u moju 
panoramu prejdete laganiin korakom vuz- 
duž ciele panorame. izidete pri drugih vra
tih opet na pijač i pričmete opet cigle na

vuglih ponamcščene s onim u ruki izmie- 
njivati te kak i prije svoje potovanje od 
jednoga do drugoga obavljati. niti se smie- 
šeč niti na ničija pitanja odgovarajuč. Jeli 
ste me dobro razmeti, kaj sam vam rekel 
i kak želj im V«

»Jesam razmet« —  odgovori ov —  
»a kad morem početi?«

»Odmah sad« —  odgovori Švaba.
Čoviek se odmah povda na posel i 

počme te cigle na naznačenih mu vuglih 
ponameščati i izmenjivati. Prije nego je pol 
ure svoju šetnju od cigta do cigla obavljal, 
stiedilo ga je prek sto osobah, odraslih i 
diece te su gledali, kaj taj čoviek to dela i 
premišljavah njegovo puno skrovnosti drža
nje pri to m.

Kad pak je poslie jedne ure se zad
njim ciglom u panoramu povrnul. sve je 
hotelo toj skrovnosti na dno dojti te ciela 
lu pa, koj je za njim po ulici hodila i za njim 
u panoramu nagrnula, naravski uz ulazninu 
od deset krajca rab. Broj kassirov na vrati 
je moral pot rosi ručen biti, koji su ulazninu 
pobirali, toliko občinstva nadrnulo, a pri 
tom je Švabi najbolje išlo.

Ova komedija je trajala jedan deli dan 
i na zadnje se je toliko ljudih sakupilo 
bilo, da več po glavnoj cesti niti kola uisu





Selyem-damasztok 6 5  krtól 14 fi t 65 kríg 
méterenként — valamint fekete, fehér színes 
Henneberg-selyem 35 krtól 14 írt 65 krig 
méterenként sima, csikós, koczkázott. mintá
zott. damaszt sat. (mintegy 240 különböző 
minőség, 2000 szin és mintázatban sat" a meg
rendelt áru postabér és vámmentesen a ház
hoz szállítva mintákat postafordultával küld: 
llenneberg G. (cs. és k. udvari szállító) se- 
lyemgyárn Zürichben. Svájczba czimzett 
levelek?« 10 kros, levelező-lapokra 5 kros 
bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt meg
rendelések pontosan elintéztetnek. 6

3364. tik. 1896.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi halóság közhírré teszi, hogy 
3/ államkincstár végrehaj taténak Novák 
Bálint dráva-szt.-mihályi lakos végrehajtást 
szenvedett elleni 23 Irt 83 kr. tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir törvényszék a Csáktornyái 
kir. járásbíróság területén levő mihovláni 
104. tlkv. 147. hrsz. a. ingatlanból Novák 
Bálintot illető fele része 585 Irt kikiáltási 
árban az árverést ezennel elrendelte és hogy 
h lentebb megjelelt ingatlan az

1H90. é v i  n o v e m b e r  h ó  9 -ik  n a p já n  
d é iu tA n  H ó r a k o r

a mihovláni községbirö házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
lási áron alól is eladalni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingat
lan becsárnak 10%-át készpénzben, vagy az 
IM I. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam

mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ban kijelelt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170 §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
álszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 

Csáktornya, 1896. évi augusztus hó 21-én. 
619 1 1

C sak 4 7 * fo r in té r t
szállítom világhírű

„B O H E M I A“
vonóharmonikámat, mel y 

Hosszú billentyűkkel és 
gyöngyház ablakocskákkal 
van ellátva, úgyszintén 2 
kettős fúvóval 11 soros erős 
bőrrel, valamint elpusztít-, 
hatlan bronsz-védsarkokkal. 

A billentyűk lemezeken állanak, miáltal gyönyörű 
orgonaszerü hangja van.

40 billentyűs 2 reg. ésnagys. 157, X  33 cm. =  47, frt 
60 » 3 * * 17 * X 3 4  * = 5 7 *  *
80 » 4 » * 1775X347,» =67* »
Hozzávaló iskola magántanulásra ingyen. Csoma
golás és szállítási dij 60 krajezár. - Árjegyzék 

dij men tesen.

S C H U S T E R  C. A. h a rm o n ik a k é s z itő ,
603 Graslitz, Csehország. 5— 20

Szétküldés utánvétel inellett. Becserélés elfogadta tik. 
Összeköttetés Wszontelárusitókkal kerestetik.

3363. tik. 896.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kin járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
az államkincstár végrehajtatnak Leszár 
Márton és neje Kollár Mária nyirvölgyi lako
sok végrehajtást szenvedett elleni 55 frt 
77 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. 
törvényszék a Csáktornyái kir. járásbíróság 
területén levő macskoveczi 179. tlkv. 32 a. 
hrsz. a. ingatlanból végrehajtást szenvedette
ket illető felére az árverést ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fentebb megjelelt ingatlan az

lHiHi. é v i  n o v e m b e r  h ó  9. n a p já n  
ti. e. Í O  ó r a k o r

a macskoveczi községbiró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladalni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri

rendidet 8. §-ában kijelölt ovadékképes é r
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges clhelye- • 
zéséről kiáilitolt szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Csáktornya, 1896 augusztus hó 21-én. 
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Képviselőségek
és

ügynökségek
törvényesen megengedett

SORSJEGYEKNEK

havi részletfizetésre
való eladására

betölthetők egy elsőrangú bankháznál 

(részvénytársaság) magas jutalék és 

fixum mellett.

Ajánlatok „ K iv á ló  e rő *4 j lige alatt

ECKSTEIN BERNÁT
hirdetési irodájába 

Budapest. Fürdö-utcza 4. szám
621 intézendök. I — 3



3297. tik. 189«.

Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
az államkincstár végrehajtatónak özv. Foszedi 
Andrásné jelenleg Dunyszó Istvánná által 
képviselt kiskorú Foszedi Dorotya, Antal és 
Apolonia dráva-szt.-mihályi lakosok végre
hajtást szenvedett elleni 44 írt 2 kr. tőke- 
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyéhen a nagykanizsai kir. törvényszék a 
Csáktornyái kir járásbíróság területén levő 
dráva-szt.-mihályi 249. tlkv. 29. hrsz. a. 
ingatlanból nevezett kiskorúakat illető dele 
része 165 frt; 138 hrsz. a. 28 írt; 149 hrsz. 
a. 29 frt; 246. hrsz. a. 115 frt; 249 hrsz. 
a. 125 frt; és 262 hrsz. a. 4 frt; kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb meg
jelelt ingatlanok az

1890. é v i  n o v e m b e r  h ő  O. n a p já n  
d é lu tá n  S  ó r a k o r

a dráva-szt-mihályi községbiró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-é i 3333. sz. a. kelt igazságügyin in isz- 
teri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 

Csáktornya, 1896. évi augusztus hó 16-án. 
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3361. tik. 896.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
az államkincstár végrehajtatónak Szakács 
Jánosné született Kollár Katalin végrehajtást 
szenvedett elleni 15 frt 22 kr. tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
nagy-kanizsai kir. törvényszék a Csáktornyái 
kir. járásbíróság területén levő mihovláni 
69. tlkv. 54/a. hrsz. a. ingatlan 431 frt és 
233/a. hrsz. a. 95 frt kikiáltási árban az 
árverest elrendelte és hogy a fentebb megje
lelt ingatlan az

1890. é v i  n o v e m b e r  h ó  7. n a p já n  
d. e. Í O  ó r a k o r

a mihovláni községbiró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alói is eladatni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333 sz. a. kelt igazságügy miniszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.

Csáktornya, 1896. augusztus hó 21-én. 
617 1 - 1

! Olcsóbb a fővárosi áraknál!

Képviselővá lasztási

z á s z l ó k a t
színtartó szövetből

f e l i r a t t a l ,  ro j t  és nyé l le l
szállítanak

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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