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Csáktornya. 1899. február 19-én.

A Up szellemi részére vonatkozó
minden közlemény

MURAKÖZ

M a r g i t a i J ó z s e f szerkesztő
nevére küldendő.

K ia d ó h iv a tal:
KíscIip I

Külöp könyvkereskedése

Idr küldendők az előfizetési »lijak,
nyiltterek és hirdetések.

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

irdetések jutányosán számíttatnak.

M e gje le n ik h e te n k in t e gy sz e r: v a s á rn a p .

8. szám.

Kgyes szám ára 10 kr.
Hirdetések elfogadtatnak:

Budapesten : Goldberg<‘r A. V. és
Kckstein B. hird. irod. Bécsben:
Schalek II., Dukes M., Oppelik A.,
Általános Tudi'isitó« hirdetési osz
tálya Budapest.
Nyilttér petitsora 10 kr.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.
nyai, a sertésvésztől eltekintve, kielégítők \összes feltételeit, az állami iskola megnyitása
voltak. A sertésvész a lefolyt időszak alatt már csak az elhelyezéstől függ.
A Kristóffalván emelendő állami isko
tetemesen apadt, s jelenleg a vármegyének j
A felnőttek közegészségi állapota nem még csak Itt községe van zárlat alatt. Ai lához Kristóffalva és Jánosfalu járulmányaivolt kielégítő amennyiben váltóláz, légző és vármegye területén tt9 l'edeztetési állomáson !nak s fen tartási költségeinek arányos meg
emésztő szervek hurutos bántalma mellett a nin. földmivelésügyi m. kir. miniszter ur osztását rendelte el Miniszter ur.
Nyirvölgyön, a mennyiben a község a
a hasihagymáz az egész vármegye területén 1 Ki állami ménnek elhelyezéséi engedélyezte.
A mull évi augusztus hó l-löl deczem- rendelkezésére álló jelentékeny iskolai alap
szórványosan nagyobb számban mutatkozott.
A gyermekek közegészségi á'lapota szin ber hó végéig a vármegye területén előfor ból a helyiséget felépíti, az állami iskola
tén nem volt kielégítő, mert a légző és dult tüzesetek száma Sí) volt, melyeknél az esel lég már 1899. év folyamán fog meg
emésztő szervek hurutos megbetegedése összes elhamvasztott érték a hivatalos kár nyílhatni.
Állatában pedig több muraközi iskolái
mellett a vörheny, vérhas, roncsoló-toroklob felvételi jegyzőkönyvek szerint 101.159 frl
150 krt telt ki: biztosítás által megtérült kul község iskolaikig rendezése ügyében, a
nagyobb számban észlelteiéit.
tionczvizsgálal rendőri tekintetből 10 50.8Ö4 f. t tt4 kr. s igy a biztosítatlanul telek, fen tartás vagy járulmányok nehézségei
miatt felmerüli akadályok elhárítása czéljáesetben teljesittetett; ezeknél a halál leg szenvedett kár 50.295 frt 20 kr.
A vármegyei népoktatásügy állapotáról búl a tárgyalások tovább folynak.
közelebbi okául 5 esetben fulladás, 1 agvA vend vidéki Mellincz község állami is
roncsolás, 1 tüdőlob, 1 szivszélbüdés, 1 agy- a következőket van szerencsém jelenteni:
A november hóban lezárt utolsó tanév kolája 1899. évi szeptember hóban nyílik meg.
liüdés, 1 rohamos szülés utáni elvérzés ta
A vármegye tanítóinak száma (591. Kzek
statisztikai adatai szerint a tankötelesek száma
láltatott.
Külső hullaszemle rendőri szempontból 79008. A tényleg iskolázó tankötelesek száma j közül 642 képesített. 49 nem képesített, 625
57-szer ejtetett meg, súlyos sértés bejelen 990-tal több. mint az utolsó előtti tanévben, j rendes, 66 segéd. 57tt férfi, 118 nő.
A vármegyében van jelenleg 11 polgári is
A nem képesített tanítók közt vannak
tetett tt2-szer.
Öngyilkosságot 14 egyén követett el. kola, két felső népiskola, 417 elemi iskola.! az óvó- vagy tanítóképzőt teljesen, vagy
Vélellen szerencsétlenség állal halálnak egy szak rajztan folyam iparos segédek részére, részben végzett, de még oklevelet nem nyert
i bét iparos tanoncziskola. bárom kereskedelmi egyének is. A nem képesített tanítók száma
IS egyén esett áldozatává.
felszökkent, mert a tanítói hiány, az uj állá
Szerencsétlen szülés előfordult ö esetben. tanoneziskola.
Több iskolátlan muraközi községnek sok szaporodása, az üresedésben levő állá
Klmekórnak 11 esete leli hivatalos el
állami iskolával ellátása ügyében fontos in-1 soknak okleveles tanítóval betöltését, ismé
járás tárgya.
teli pályázati hirdetések deazára is, sok eset
Veszett eb állal 5 egyén maratott meg. I tézkedések történtek.
Nagyfáin község elfogadván Minister ur| ben teszik lehetetlenné.
A hasznos háziállatok egészségi viszo

Az alispáni jelentésből.
(Az 1898 második félévről.)

T Á R C Z A .
S z é p B e l ő n a.
Irta: Kóbor Tamás.

Szép Helena ezelőtt (liergl Zsófia volt. egy
cseh házmesternek a lánya. A házmester szobából
vitte útja a csillagok felé.
Bolondos szűkös idők, mikor minden áldott
éjszaka kaput nyitott a szegény riporternek s szé
pén megköszönte érte járó tiz krajozárt A kicsi
kézi lámpás derengve világított hajnalban, a kapu
aljban el-eláldogáltunk. mint a szerelmesek. Kn
tréfáltam, ő nevetett. S míg fölhaladtam a lépcsőn,
jó magasra tartotta a lámpát s az utolsó fokig
bevilágította az utamat.
Most maga világit nekem Zsófi, majd ha ki
került az iskolából, én világitok magának.
De nemcsak igy, kézi lámpással.
— De nem is csak úgy 10 krajczárért.
Hát mit kapnak a kritikusok ?
Szabadjegyei az öltözőbe.
— No. kap — egészen a spanyol falig.
Ha ugyan nem lesz a feleségem. Színész
nőnek legjobb, ha újságíróhoz megy.
— Föltéve, hogy nem megy egy báróhoz.
Az már igaz. De ha nem kap bárót, gon
doljon reám. Még én is nagy ember leszek addigra.
Kikészülök drámámmal s akkor meglássa, többet
érek egy bárónál is.
.ló. jó, hanem aztán jól kidicsérjen ám !
Isten a tanúm, hogy jól kidicsérem. Nem az új
ságban. hiszen ott sohasem szorult protekcziómra,

hanem az én szűk, szegényes, hónapos szombám- épen úgy mint ő, mert az az idp örökre letűnt,
ban. Dicsérem a lámpája szelíd fényéi, mely b e -, mikor a művész és költő életrajzában dicsőítő
világította nemcsak háromemeletes utamat, hanem passzus az volt: »szegény szülőktől származott s
a szivemet is. Találtam abban sok esodálatos szép nyomoron küzdötte fel magát a Parnasszusra.
dolgot, melyekről eddig sejtelmem sem volt, hogy
Aztán az a becsöngetés. A kapu is kedvet
benne vannak. Például az ő gömbölyű piros ar- 1lenül nyikorgóit és egy mogorva, tompa félhang
czát, gyönyörű metaforákat arról az arczról és j dörmögölt magában valami jó kívánságot. Félig
csilingelő rímeket, hullámzó ritlnnusokat, melyek meztelen kőnnives ember a kedves, rövid ruhás,
hez csak a szók hiányzottak, hogy a világ leg szép leány helyett. Megálltam gépiesen a kapu
szebb költeményei legyenek. Kzeket a szókat ke alatt és kerestem őt. Aztán három lépcsőt ugorva
restem a piros hajnal hasadásáig és máig sem egyszerre csak úgy menekültem a lámpa álmos
találtam meg. Nem is találom soha többé, mert világától és alig értein a második emeletre ez a
a gömbölyű arcz is kiköltözött szivemből, a rí szerelmes tárgy is eltűnt már. Szép Heléna, nagy
mek, a rithmnsok sem rezegnek többé a lel művésznő vagy hanem — ne vedd sértésnek —
kemben.
mégis csak jobb voltál te nekem házmester
Zsófinak különben is valóságos házmesteri nőnek.
álmai voltak a jövőről. A legnagyobb boldogságát,
Nem maradhattam meg ebben a házban.
abban lelte, hogy ezután nem kell menni kinyitni
a kaput, hanem ő csenget he a palotába, neki Valami gyógyítani valóm volt, a minek nem jó
mondják, hogy: kezeit csókolom, s ő ad tiz kraj- az illeni levegő.
Volt alkalmam tapsolni a dívának, találkoz
czárt. S nem kell többé hazudnia, mert most röstelte, hogy házmester leánya és nem kell többé tam is vele estélyeken, hangversenyeken, de ő
két életűnek lennie. Most az iskolába takarosai), nem nézett reám, én meg félre fordultam. Még
sőt elegánsan jár, de mihelyt hazaér, belebuvik a mindég a kis riporter voltam, a drámám nem
hamupipőke bluzjába és horgol, köt, súrol, mos akart elkészülni.
és éjfél után nyitogatja a kaput.
De nem azért vett semmibe, hanem mivel ő
Hadd szokja meg az éjjelezést, mondta már nem volt házmeslerleány. Kestelte a múltját
az apja.
és én ebből a mutbúl voltam emlékeztető múmia.
— Zsófi letette az utolsó vizsgát és lett be
Klvezte a pompát, a fényt, a gazdagságot s
lőle Szép Heléna, .v közönség adta neki ezt a mintha az a báró is találkozott volna már, a ki
nevet, annyira egynek találta őt első szerepével, többet ér a szegény újságírónál.
melyben föllépett. Szomorú estém volt akkor.
(Vége küv.)
Láttam őt fölragyogni, mint elsőrendű csillagot és
nagyon megsajnáltam
magamat. Voltak nekem
is álmaim a dicsőségről s lám nekem még min
dég he kell térnem az én kicsi harmademeleti
hónapos szobámba. Rejtegettem a szegénységemet

Tanítói fizetéseknek négyszáz forintig tokosság legnagyobb része adóságokkal van érlelni. miért is azután annak azt a részét
kiegészítése vagy második tanítói állás ja terhelve, váltókkal, kötelezvényen alapuló a melyet a vértetü nem ölt el, elöli a téli
vadalma czimén közel hetven iskola kap tartozásokkal el van árasztva, — jónak nem fagy. Ez pedig nemcsak kihat a terméshozam
nagyságára, hanem a fa életerejére is.
jelleg különbsége nélkül államsegélyt vagy jelezhetem.
Hogyan védekezünk a vértetü ellen?
A lefolyt időszak alatt nagyobb elemi
van államsegélye közvetlen elintézés alatt.
Az évötödös pótlék államsegélye körüli csapások, a lakosság anyagi viszonyaira be Hol a vértetü már régen pusztít és igen
folyással biró események nem fordultak elő. magas törzsű fákat lepett el. ott — ha a
eljárás folyamatban van.
A jövő évi aratási és cséplési szerző fát érdemes megtartani — a koronáját fel
A tanévet lezáró adatok a vármegyei
kisdedvédelem kővetkező állapotát tüntetik dések legnagyobbrészt a múlt évekhez ha kell nyitani és pedig olyan formán, hogy a
fel. Volt 18 kisdedovoda, 7 állandó, 42 nyári sonló alapon megköttettek, s egyáltalában régi fertőzött ágakat levágatjuk és azonnal
gyermekmenedékház. Összesen teliát (>7 óvó oiy körülmények, melyek akár az adminis- elégetjük s a törzs valamennyi (uj és régi)
tratiórn, akár a törvényes és társadalmi rend sebeit, legyenek azok vértelvesek vagy még
intézet szolgálta a kisdedek védelmét.
A nemzetiségi vidékek kisdedvédelmé megbontására befolyással bírnának, vagy arra tiszták, akár terpentin olajjal, akár petróleum
emulzióval, vagy valamely növényi olajjal
nek fejlesztésére az illető vidékek viszonyai zavarólag hatnának, nem észlelteitek.
A m. kr. csendőri őrjáratok által le bemázoljuk s azután pedig vagy folyó oltónak megfelelő menházvezetönők kiképzése
czéljából tanfolyam rendezése fog kéreímez- tartóztatva lett gyilkosságért 1, gyilkosság viaszkkal, vagy egyéb anyaggal annyira be
gyanúért 1, rablógyilkosság kísérletért 1. kenjük, hogy az egész seb teljesen és állan
tetni miniszter úrtól.
Megindult a gazdasági ismétlő iskolák emberölésért 1. emberölés kísérletért 1, gyer- dóan fedett legyen és abban vértetü ne sza
mekölésért 1, méhmagzat el hajtásért 1, rab porodjék el. Szükséges, hogy a korona le
szervezése is.
Zala-Egerszegen az állami elemi iskola lásért 5, mérgezésért 3, súlyos testi sértésért vágáskor földre hullott tetveket is irtsuk
mellett egy önálló gazdasági ismétlő iskola 10. gyújtogatás gyanúért 3, betöréses lopá olyan módon, hogy az illető földet a fa gyö
sért 22. lopásért 76, lopás részességért 2, kereinek sérelme nélkül mélyen leforgatjuk.
nyittatott.
Az állami iskolák mellett már több he lopás gyanúért 5, orgazdaságért l. sikkasz Minthogy pedig a földre hullott vértetvek
lyen nyittatott gazdasági ismétlő iskola. így tásért 4, okirat hamisításért 3, felségsérté- egy része igen szívesen le szeret telepedni
Stridón, Hodosánban, Perlakon, Ráczkani- sérl 2. magánlak megsértésért 1 igazolvány a törzsön, de már félig a föld alatt közvet
zsán, Királyiakon, Zrinyifalván.
nélküli csavargásért 72 egyén, — továbbá lenül a gyökerek teleti, azért szükséges, hogy
A vármegye tanítói közül eddig mintegy 5 katonaszökevény és 4 körözött egyén fo ii’tsuk ezt a vértetü tömeget is, a mi úgy
ötvenen vettek részt gazdasági, gyümölcsé- gatott el, s szolgáltatott át az illetékes ható történik, hogy a földet ilyen helyen kissé
kinyitjuk, s a fa vértetütől fertőzött törzsét
szeti, kertészeti, tejgazdasági tanfolyamokon. ságoknak.
Az 1897. év végén volt 1189.82 km.
a petróleum emulzió 5—fi-szorosan hígított
hosszú törvényhatósági közúthálózat 1192
oldatával gondosan lemossuk. Ne feledjük
A vértetü.
krn.-re emelkedett.
azonban el sohasem, hogy ez az eljárás csu
(Folytatás.)
Ezen 1192 km.-t tevő hálózatnak csak
pán csak egyszer alkalmazva teljes sikert
fi.fi km.-nyi része kiépítetlen. A lobbi 1185.
sohasem ad: azért szükséges, hogy az ilyen
Öszszel néha már augusztus végén, de fát folyton szemmel kisérjük s ha valahol
km. az ez év minden szakában jól járható.
A törvényhatóság területén levő községi közle legtöbbször csak szeptember végén, október kis vértetü folt újból mutatkozik (a mi bi
kedési és községi közdűlő közutak térképe elején — a szárnyatlan rovarok között akad zonyos !) azt rögtön a fönti eljárással el
zése az elmúlt évben befejeztetetett. Össze nak aránylag kisebb számban szárnyasok pusztítjuk.
(Folyt. küv.
sen 53 drb. uj Ilid és áteresz létesittetett, 71 is, a melyek a szárnyatlanokból egyszerűen
nagyobbszabásu hidjavitás foganatosíttatott. ugv fejlődtek, hogy testük többszörös ved lés
A közgazdasági viszonyokat illetőleg utján karcsúbb lett és négy szárnyat kapott.
KÜLÖNFÉLÉK.
tisztelettel jelentem, hogy az összes termé Ezek a szárnyasok szintén szüzén szaporo
nyek október hó folyamán betakarittattak. dás utján és szintén eleveneket szülnek és
Hivatalos látogatás. Hegedűs Gyula
az őszi vetések a kedvező időjárás következ pedig összesen csak 7—9-et. Ezt az ivadé nagy-kanizsai csendőr hadnagy f. hó 17.-én
tében bevégeztettek, ki is keltek és jól álla kot a szárnyas vértetü vagy ugyanarra a meglátogatta a Csáktornyái csendőrőrst, melyet
nak, hogy kedvező időjárás esetén a leg vértetü okozta sebhelyre, a hol maga is fel rendben talált.
szebb reményre jogosítják gazda közön nőtt. vagy sokszor másra, a melyre átrepült,
— Uj anyakönyvezed. A m. kir. belügy
helyezi el. A szárnyas vértetü ezen ivadé miniszter a hódosáni anyakönyvi kerületbe
ségünket.
kának
nagyobb
része
mézszin
sárga
és
na
A szüret nem a legkedvezőbb eredmény
Kovács Árpád segéd jegyzőt helyettes anya
nyel végződött. Nagy baj, hogy a gazdák nem gyobb termetű, inig ellenben kisebb része könyvvezetővé nevezte ki.
tudják értékesíteni azt a csekély bormennyi zöldes szinii és kisebb termetű: az előbbi
— Áthelyezés. A déli vaspályatársaság
séget sem, melylyel rendelkeznek, mert a nagyobb rovarok teljesen kifejlődött ivar budapesti igazgatósága Berger József vasúti
szervekkel
bíró
nőstények,
inig
az
utóbbiak,
kereskedők nagyon tartózkodnak a borvétel
hivatalnokot Nagy-Kanizsáról Csáktornyára
től, s árak ennek következtében alacsonyan a kisebbek teljesen kifejlődött ivarszervekkel helyezte át.
biró hímek. Mindkét alak szárnyatlan, s z ív ó
állanak.
— Köszönetnyilvánítás. Mindazon nagy
A vármegye területén a jobb módnak szájszerveik és belső emésztő szervek telje számú igen lisztéit helybeli és vidéki hívek,
sen
hiányzanak,
úgy
hogy
nem
táplálkoz
bevételi forrását jelenleg a bor és gabona
kik fiunk esküvője alkalmából irántunk való
készletének, valamint hízott és tenyésztésre hatnak. Egyedüli rendeltetésük az, hogy pár jóakaratukat oly megható szívélyességgel ta
szánt sertéseinek értékesítése, a Muraköz zás után a nőstény letojja az egyetlen petéjét, núsították, fogadják részünkről legószinlébb
vidékén pedig a kukoricza és marha el azt, a mely sok tekintetben hasonlít a fillo- hálánkat. — Csáktornya 1899. évi február
xera téli petéjéhez, de különbözik attól abban, hó Ifi. S c h w ’a r z J. rabbi és neje.
adás képezi.
A kisiparos osztály megélhetési viszo hogy belőle a rovar még az ősz folyamán
— Gyászistentisztelet. Az izraelita ima
nyai is kedvezőbbek az előbbi évekhez ké kikel. hogy azután védve részint a rovarok házban a Csáktornyái Chevra-Kadischa egylet
pest, mert a magasabb gabonaárak következ levedlett bőreitől, vagy az elpusztultak hullái f. hó 19-én d. u. 3 órakor gyászistenitiszletében készítményeiket jobban értékesíthetik. tól, részint pedig a sebet takar«') viaszos vá letet tart a varazsdi izr. főkántor közremű
A napszámos osztály és a lakosság sze ladéktól, a sebhely mélyén átteleljen.
ködésével. Ugyanekkor tartja a fennti egylet
Tavaszszal pedig úgy ez a rovarlak, évi közgyűlését.
gényebb része fuvarozás, erdei famunka és
az erélylyel megindult szőlőfelujitásoknál mint általában a többiek közül azok, a
— Halálozás. Üzv. Kayser Sámuelné
nagyobb mennyiségben szükségesssé vált melyeket a tél fagya nem ölt meg, úgy sza sz. Schüektanz Mária úrnő f. hó 14-én 83
napszám által fedezi mindennapi szükségletét. porodnak, mint azt már elébb láttuk.
éves korában Keszthelyen elhunyt. Benne
A hasznos háziállatok meglehetős kelen
Miért veszedelmes a vértetü ? Azért, Kayser Lajos grófi titkár édesanyját gyá
dőségnek és árnak örvendenek, különösen mert nemcsak nem engedi, hogy a fa sebei szolja. Nyugodjék békével! — Antolek Mária
a sertések iránti kereslet nagy, de a mull behegedjenek, hanem újakat is okoz és pedig m. kir. postamesternő, ki a Csáktornyái posta
évben uralgott sertésvész miatt csak kevés leginkább a fa véghajtásain s a gallyakon hivatalnál hosszabb ideig működött, f. hó
gazda van azon helyzetben, hogy eladhasson. olyan nagy mértékben, hogy ott a fa folyton 12-én Viniczán, élte 22. évében meghalt.
Általában véve a múlt év jobb gabona szenved, nemcsak azért, mert a millió és Áldás poraira ;
és bortermés következtében a lakosság meg millió számra felszaporodó rovar folyton a
A perlaki kisded-ovoda javára f. hó
élhetési viszonyai a vármegye egész terü a meglepett fa nedvéből él, hanem azért is, 11-én műkedvelő előadással egybekötött tánczletén jelenleg kielégítők ugyan, azonban az mert az ilyen beteg fa nem bírja koronája estélv volt. A Dunántúli Közművelődési-Egy
anyagi helyzetet, — tekintve, hogy a bir ágainak és gallyainak Iáját elég korán meg let perlaki óvodájának felügyelő-bizottsága

mint házigazda, dr. Szabó Zsigrnond mint ren osztatik fel: 17500 frt 500 drb részvény Molnártársai hamarosan kivették a kerekek
dező s az összes közreműködők szereztek érde szelvénynek darabonkint 85 fiijával közvet közül, de a hamar előhívott orvos már csak
meket a közjóérdekében tett fáradhatatlan mun lenül a közgyüiés után történendő beállá a halált konstatálhatta. Másnap tartatott meg
kásságukért. Az érdekes műsor zsúfolásig sára fordittatik. 980 frt helyiérdekű, köz a helyszíni szemle. A szerencsétlenül véget
telt házat hozott össze. Igazi gyönyörűség hasznú és jótékony czélokra adományoztatik. ért molnárt hétfőn temették el nagy részvét
volt nézni, hallgatni azokat a fess, elragadó 500 frt az intézet épületeinek értékéből le mellett. Mint volt hadastyáni tagnak teme
bájos hölgyeket, a kik a jótékony czél iránti íratott 800 frt, tiszteletdij Szeiverth A. igazgató tésére kivonult a nagy-kanizsai hadastyán
szerétéiből fáradoztak. Meg is kapták a jól urnák, 475 frt jutalom a tisztviselőknek és egyesület testületi zászlójával és a légrádi
kiérdemelt dicséretet. »Virágfakadás« czimü szolgának szavaztatott meg. 8088 frt 60 kr. tőzoltó-egylet zenekara is.
vígjátékban Grész Melanie k. a. elevenen és pedig a tartalékalap gyarapítására rendel
— Az eddigi gazd. előadások eredménye.
sok kedves naivsággal csicseregte el a fő tetett. Titkos szavazás utján megejtetett vá A múlt héten kimutatott 4830, hozzáadva
szerepet. Gyürke Ilona k. a. ügyes, tempera lasztáson az igazgatóságból mandátum le- a legutóbbi vasárnapi eredményt 820, résztmentumos játékával igen kedves volt. Fii telés folytán kilépett: Bencsák Ferencz, Grá- vett eddig 5250 gazdz és érdeklődő.
szár Irma k. a. bátor játékával és bájával ner Miksa, Hochsinger Sándor, Mayer Her
— Kosár-kiállitás a Csáktornyái m. kir.
ragadott el. Unger Kálmán, Chityil Fái és mán, WolIák Rezső és dr. Schwarz Albert áll. tanitóképző-intézet tornacsarnokában márGrész Kálmán urak műkedvelőknél szokat urak; nemkülönben az alapszabályok értel czius 1-én a kosárfonó tanfolyam által előlan ügyességgel és preczizitással játszottak. mében évről-évre leköszönő felügyelő bizott állitott összes kosarak ki lesznek állítva, to
Fzután Horváth Csongorné Ő nagysága éne ság ezen tagjai: Pálya Mihály, Alszeghy Ala vábbá a kosárfonás gyakorlatilag is bemukelt; tiszta csengésű, szépen iskolázott éneke jos és Hirschmann Miksa mint rendes tagok. lattatik. A kiállítás végeztével a szegedi ki
sok dicséretet érdemel. Végül Box és Cox Stefaics Miksa és Mayer Károly póttagok állítás tárgyait nem képező kosarak a leg
egy felvonásos bohózatban dr. Szabó Zsig- újból meg lellek választva. Néhai Lobi Jakab többet ígérőknek árverés utján eladatnak.
mond és Grész Kálmán urak igazi művészi volt takarékpénztári könyvelő özvegye ha— Egy szegény ember története. Szegény
tehetségükkel és pompás alakításukkal ka- vonkinti 15 frt kegydij élvezetében a jövő
czagtatták a közönséget. Spitzer Rezsinka rendes közgyűlésig érvényben maradandókig volt. A szerencsétlenség üldözte. Hét éhező gyer
mekének és betegen fekvő feleségének nem tudta
k. a. szerepében nagy müérzéket árult el. meghagyatott.
megkeresni a mindennapi kenyeret, nem annyit,
igen bájos házi asszonyka volt. Előadás után
Felülfizettek a perlaki kisdedovoda
a fiatalság tánezra perdült s a legnagyobb javára rendezett estélyen: Ziegler Kálmán 4 hogy az éhező család ne fázzék. Nyomorgott nap
lelkesedéssel járta kivilágos kivirradtig. A frt, dr. Szabó Zsigrnond 8 frt 50 kr.. Varga nap után s vérző szívvel kellett látnia, hogy gyer
kitünően sikerűit estélyért Grész Alajosné Jakab. Ilirschler Miksa, Golub János, Schram- mekei hogy rogynak össze az éhségtől, a hidegtől.
urhölgyet illeti a babérkoszorú, az ő kitartó mer György 2 -2 frt, Steril Samu 1 frt 50 Végre az Isten megkönyörült rajta, meghallgatta
fáradozásának köszönhető, hogy a kisded- kr.. dr. Pachinger Alajos, dr. Kis Ernő. Man az ártatlan gyermekek imáját. A szegény munkás
ovoda czéljaira 76 frt 87 kr. tiszta jövede óik Pál. Porkolác József. Tubán Tibor, Suliéi* nak egy könyörülő szív munkát adott s a szeren
lem gyűlt egybe. Jelen voltak névsora a kö János. Vándor József, dr. Vörös Gziril, Schulcz csétlen ember, ki csak nyomort ismert, meg volt
elégedve sorsával. Az Újságírók sorsjátékának
vetkező: Banelly Ferenczné, Banellv Vilmos- Ernő, Uferbach Jenő, özv. Werli Miksáné.
utolsó húzása előtti napján valami benső sugal
né, dr. Böhm Szidneyné, Benkovics Ferencz Horváth Gézáné. Hajós Ferencz, Kengyelics
latnak engedve, majdnem öntudatlanul lépett be
né, Ebespanger Miksáné, Fischer Józsefné, János, Spiegl Albert, Malek István 1— 1 Irtot
Gaedicke A. Cőelárusitó Kossuth Lajos-ulcza 15.
Grész Alajosné, özv. Goricsánecz Józsefné, a kiknek, valamint mindazoknak a hölgyek
szám alatt levő üzletébe és első keresetéből egy
Grünvald Henrikné, Horváth Csongorné, Hor nek és uraknak, kik a mulatság rendezésé
ujságii ó-sorsjegyet vett magának. Elrejtette a sors
váth Gézáné, Hirschsohn Zsigmondné, Ko ben közreműködni szíveskedtek, a l). K. E.
jegyet, hogy hiábavaló reményeket ne keltsen csa
vács Rezsőné, dr. Kemény Fülöpné, Lange perlaki választmánya köszönetét fejezi ki.
ládja tagjaiban. Másnap vasárnap lévén, munkába
Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái
Kelemenné, Loncsarics Lipótné, Márkus Ré
nem ment, hanem otthon maradt. Ki Írja le örö
temé, Németh Gyuláné, Nemsics lgnáczné. Takarékpénztár tekintetes igazgatósága a hely
mét, midőn egy újságot kezébe véve, látta, hogy
Xemsics Józsefné, özv. Szauerné (Bpesl), dr. beli m. kir. állami polg. fiúiskola tanári
a főnyereményt az ő sorsjegye nyerte meg. Mint
Szabó Zsigmondné, Sípos Károlyné. Spitzer könyvtára részére 20 Irtot volt szives adomá
szegény ember feküdt le s mint jómódú ember
Józsefné. özv. Sternné, Unger Jánosné (F.- nyozni. Midőn ezen összegnek a mondott
| ébredt fel. Most már elmondta családjának is az
Kajk.), Weszeli Ferenczné (Szlánya), Zala czélra való átvételét nyilvánosan nyugtázom, J esetet s elképzelhetni azt az örömöt, mely azután
Józsefné. Leányok: Bezerédy Margit (Alsó- hivatalos kötelességemnek ismerem, hogy a i e buldog családi körben uralkodott. A szerencsés
Lendva). Fiiszár Irma, Grész Melanie, Gyürke tekintetes igazgatóságnak, intézetünk iránt
ember még aznap felvette a pénzt.
Ilona, Grünfeld Matild. Mattesdorfer Margit. | táplált jó induláláért és a tanügy iránt vi
Anticalvus a neve azon elismeri kipró
Xemsics Gizella, Xemsics Lina, Radi Etelka seltető meleg érdeklődéséért, hálás köszüne- bált szernek,
mely hajkihullás, ’fejkorpa, kopaszoCsáktornyán. 1899. I dás ellen a legsikeresebben
(M.-Király), Sostarics Irma és Karolin. Spitzer j temet nyilvánítsam.
használható. Az Anti
évi
febr.
18-án.
P
á
l
y
a
Mihály
igazgató.
Rezsin, Sümegi Stefi, Steiner Teréz. Thyri
calvus a hajat puhítja, a fejbőrt tisztítja, s a haj
— Tánczmulatság. A Csáktornyái vasúti mindennemű hántalmait eltávolítja. Nemcsak fér
Olga, Unger Margitka (F.-Rajk), Weszeli nő
vendéglőben f. hó 18.-án sikerült tánczmu fiaknak és nőknek, hanem gyermekeknek is kitü
vérek (Szlánja), Wirth Amália.
nően ajánlható. Üvegjét 2 koronáért küldi a fő— A Csáktornyái takarékpénztár rész latság volt, mely virradatig tartott.
szétküldési raktár: K a n i t z Ödön gyógyszer—
Sárközy
testvérek
zenekara,
mini
vénytársulat 50 azaz ötven Irtot volt szives
tára Balassa-tíyarmaton, de kapható minden más
a Csáktornyái önk. tűzoltó-egyletnek adomá halljuk, a farsangba Gráczban is elismerést! gyógyszertárban is.
nyozni, a miért is egyesületünk nevében aratott, ugyanis Reinighaus sörgyáros háziA Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű
forró köszönetét nyilvánítja N u z s y elnök. mulatságára sürgönyileg hívta meg őket.
háziszerré lelt, mely számos családban már több
Gazdasági szakelőadások f. hó 19-én. mint 27 év óta mindig készletben van. Hasfájás
— Halálozás. Vizeki Tallián Ede pré
post-kanonok Zágrábban, életének nyolczvan- Szent-Gyürgyvölgyön: Nagy Károly tanár, a nál, csipfájdulom, fejfájásnál, köszvénynél, csuznál
Letenyén: Berger Károly La stb.-nél a Horgony-Pain-Kxpellerrel való bedörzsönegyedik évében meghalt. A zágrábi arclii- háziiparról.
mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak bizo
jos
gazd.
szaktanár
a nórii ló táj fajta te lések
diocézisben ő volt a magyarság utolsó kép
nyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, hanyóLégrádon: Guzman Dénes hasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való beviselője. Kanonokká lett még abban az idő nyésztéséről.
ben, mikor a zágrábi püspökséget magyar szőlészeti felügyelő, a szőlő okszerű met dörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. Ezen
kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott be*
egyházmegyének tekintették, mely az eszter széséről.
Szerencsétlenség. Légrádi tudósitónk dörzsölésként az influenza ellen is és 40 kr., 70
gomi érsekség fenhatósága alatt áll. Tallián
kr. és I fit üvegenkénti árban a legtöbb gyógy
Ede meg maradt jó magyarnak s az is volt Írja, hogy ott múlt szombaton halálos végű szertárban készletben van, hanem bevásárlás al
haláláig. Tallián Ede kanonok sok ideig Lé- szerencsétlenség történt egy malomban, mely kalmával mindig határozottan: mint »Kichter-féle
nek áldozata maga a tulajdonos Koren Ja Horgnny-Pain-Kxpeller« vagy »Kichter-féle Horgrádon volt plébános. Áldás porain !
— A Csáktornyái Takarékpénztár f hó kab molnár lett. A szerencsétlen molnár gony-Liniment« kérendő és a »Horgony« védjegyre
1t-én tartotla 27. rendes közgyűlését melyen holmi javítani valót talált a kompban levő kérünk figyelni.
az igazgatóság és a felügyelő bizottság lel két hajtókeréknél. Mig ő igazilgatott, meg
olvasott jelentései helyeslöleg tudomásul ve indult a malom és a kerék bekapta fejét és
Felelős szerkesztő:
tettek, a számadások jóváhagyattak, a fel mellét. Ugyanakkor a malomkő körül log»HARGITAI J Ó Z S E F
mentvény mind az igazgatóság, mint a fel lalkozö legénye csak a malomkeréknek hir
Kiadó és laptulajdonos:
ügyelő bizottság részére egyhangúlag meg telen beállt megállására lett figyelmessé. Utána
néz
az
oknak,
de
nem
sokáig
kellett
keresnie.
FISCHEL
FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
szavaztatott. Az intézet 27748 frt (19 krt
kitévő 1898. évi jövedelme a változatlanul A kerekek között ott lógott a gazdája vér
elfogadott igazgatósági javaslat szerint ekként től elborítva, összezúzott fejjel és mellel.

Predplatna cena je:

Sve pošiljke se tičuč zadržaja
novinah, naj se pošiljaj u na
me Hargitai Jožefa urednika
vu Čakovee.

MEDJIMORJE

Izdateljstvo:

Knjižara F is e h e l Filipova
kam se predplate i obznane
pošiljaju.

Broj 8.

Vu Čakovcu, 1899. 19-ga februara.

X V I. tedaj.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči u. užtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
Iz la z i s v a k i tije d e n j e d e n k r a t i t o : v u s v a k u n e d e lju .

Na eelo leto . . . . 4
Na pol lela . . . . o f,*i
Na čet vert leta . . . 1 f, |
Pojedini l»roj; koštaju 1(1 kr
Obznane se poleg pogodbe
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke ŠparKasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.
3—4 dane gotov. Ako vezda zapredka s
oštrim nožom gori vrežemo, tak vidimo, da
Skupu svilnu opravu ili rubca je gosenica je zginula, i na mesti njezini
vre svaki videl; s kak finimi, svetlimi i skorom nepomično leži barnasta kukuljica.
jednakemi niti je tkano? — Ovu tkaninu Za 18—20 danov se kukuljica čisto pre
obrne; zapredka s črleno barnastim mokom
jedna mala gusenica dela.
Svilec zide iz jedne drobne jaje. Na preje i jeden béli, čedni metul zide vun,
protuletje, kad se vréme stopi, iz jaje zideju koj nezna leteti; poroti mu pred oči vid
3 milliméter, duge gusenice, koje si same ljivo rastejo. Metul za kratko vréme nanese
neznaju hranu najti, nego odgojnik se mora do f)00 jaje i onda zatem na fletnoma pre
za to obriniti. Hrana njiva je malinino mine.
listje. Jer pak malina kesno stira vun svoje
Ako metu la pustimo z zapredka vun
listje, zato i jaje svilca treba onda deti na žiti, onda uiti okolo luknjice se zrastrgaju,
toplo, kad več listje maline dobro vun dakle zapredek je za vkrej hititi.
stira. Gosenica onda v toplim luftu, deržati
Zato, ako nit doli hočemo omotati,
brižljivo je hraniti i čistiti treba, jer iehko zapredka na 8— 10 dana posle zapredje
zbetežaju, i onda pod nikaj dojde céli moramo v toplu pečnicu deti. da se kunaš trud.
kuljice zadušiju. Onda zapredke v toplu
Svilec čez 31—31 dano v zraste do vodu denemo, i poiščemo kraja zapredka.
kraja: pod ovem vremenu 4 put si zmeče 400—600 zapredkov ide na jeden kilo,
kožu i na 8—9 cmetrov dugi zraste. — 18—20 kil zapredka daje l kilo sirovo
Istina, da vnogo malininoga listja poje. svilo.
Čisto odrasena gosenica je zmazanobčle
Svilec se k nam z Kiiine splodil. V
farbe; — okrugla i 12 karike ima, pak 8 [Taljanskim i Francuzkim više stojezerah
par nogah.
ljudi si išče kruha s povanjem svilcov. Kvar,
Kad gosenica do kraja zraste, onda da se pri nas malo gdo bavi svilcom! Ako
nemirno ide sim tam, priličnu mesto išče, bi ljudi pri nas svilce povali, nebi trebala
gde bi se mogla zapresti. Z vust pusti onda tuliko penez dati za svilo izvanjskim
svilni nit, i kojega pušča tak dugo. doklam orsagom.
nije céli zapredek gotov. Zapredek je za

S v i 1 e c.

R i ž a .
Sigurno nega hiže, gde riža nebi za
hranu hasnuvali. Občenito ga v juhu hasnujeju: na mléki kuhano s cimetom i cukorom posipano pak déca ljubiju jako. Po
topleših oisagov pak puno občeniteše ga
hasnuju.
Kaj je nam pšenica i hrž, to je
njim riža. Makar ovo bilje v orsagu našem
za stransko bilje moremo držati, ipak za
radi znamenitosti, je vrédno, da se s njom
spoznamo.
Riža je takov, kak naprimer pšenica.
Na 1 ali poldrugi meter visoko zraste. Na
vrhu stebla ima klasa, vu njem je béložutkasto seme.
Rižu ravno tak kak žito, svako leto
treba sejati i žnjeti. Samo da drugo uprav
ljanje potrebuva kak žito. Riža samo v topli
mokroči raste, zato zemlju, gde riža raste:
s žlebe za vodu opraviju, po kojih vodu
vpelaju, da ona cele table obleje, naravski
da zemlje moreju ravne biti. Visoču vode
k potreboči moči ravnati. V toplim vremenu
20—25 cm. gluboki vodi stoji žito : vu
vetru ili v mrzlim vremenu skorom na suhoma pusliju zemlju. Ako se žito žuli, onda
puščaj u vodu teči. Pred žetvom posušiti pustiju zemlju.

I

Z A B A V A
O r e l .
Ptica Orel je grabežlivac, koj svoje
gnjezdo. ne kak druge ptice, na hrastu ili
na bukvi bi gradil, nego on svoje gradi u
pečini. U posve strmnoj pečini gore visoko
si on sagradi svoje gnjezdo tak. — da od
zemlje dole nije niti za pomisliti, da bi se
bilo moguče do njegovog gnjezda dovleči,
jer višina iznaša do sto metrah i više, a
pečina je strma, kak zid. Od odzgor se da
pomisliti, kak bi do gnjezda došel, te su
več i mnogi probali pak su i taj vratolomni
posel izveli, ali mnogi su i zaglavili.
Bilo je godine 1864-e, ja sam hodil u
Solnogradu u školu, pak sam videl mrtvoga,
svega razmrskanoga mladoga čovieka, koj
je pri tom poslu na sledeči način zaglavil:
Dva soldata na dopustu dogovorili su
se, da orelovo gnjezdo, koje su kroz dalekozov (perspektiv) na pečini »Hohenstaufen«,
vidili, porobe.

Hohenstaufen je od Solnograda po
prilici jedan sat prama Bavarskoj udaljen.
— Oni su dakle išli na posel ; uzeli
su sobom debelo uže i svoje soldačke Fašinen nože. Gore na brieg došavši, privezali
su uže za drvo, koje je bilo u liniji nad
gnjezdom, na koncu užeta je bilo privezano
jako drvo na formu ige na kolib tak. da
je on. koj se je dole k gnjezdu spušlal.
liepo mogel na užetu zajahati.
Jedan anda zajaše na prečno drvo te
se čvrsto prime za uže, koje je bilo na
vrhuncu za drvo omotano, on drugi pak
gore stoječi je uže po malo spuštal i tim
je on prvi sve niže i niže se spuštal, dok
je i do gnjezda došel. II isti hip, na uesreču, je stari orel donesel mladem hranu i
kad je videl pogibelj za svoje gnjezdo, za
letel se je tol ikoni šilom u onoga na užu
visečega, da je ov odinab ravnovažje izgu
bil i preko sto melarah visoko iz vuža u
ponor opal. a da onaj drugi, koj je gore
pri spušlanju užeta bil, nije odmah zalim
u jednu pukolinu na formu jame skočil, te
se svojim fašinnožem proti navalam staroga
orela preko pol ure branil, bil bi orel si
gurno i njega odozgor u ponos strmoglavil,

tak je barem sam rekel, dok je cielu dogodvoštinu pripovedal. On je dapače tvrdil.
da je za njega sreča bila. šlo ga orel nije
duže napadal, več što se je k svojim mla
dim povrnul, jer su mu več pričele ruke
slabiti od mahanja fašinnožem.
Drugi krat opel je stari orel doletel iz
svoje jutarnje lovine, preko mnogo pečinah
više stotinah kilometarah daleko, k svojim
mladem sa mladom divokozicom med
škrampli. Kad se je k gnjezdu iz višine
spuščal, silno je zašumel svojimi krelutmi
i neobično hrapavo zakričal. Iz pukotine u
pečini visele su razne zamazane krpe i
zakrvareni mehenj. Gnjezdo je bilo razoreno
i porobleno, a ml udi orel, koj se je več u
letenju pomalo vežbal, je zniknul.
Sad se stari orel kričeč diže sve više
i više pod oblake, dok mu se krič več dole
med pečine nije čul. U loj največoj višini
je sim tam križal i svojim oštrim okom na
sve slrane dőlje na zemlju pazil.
Na jedan krat silno zašumi na glava
mi dvijuh jagarov, koji su baš iz šume
pod pečinom izišli. Jedan je nosil na glavi
u iz šibja spletenoj košari jednoga mladoga
orela. I dok su ova dva jagara korak za

'1
Žito onda za ov posel napravejenih
melinah zluščiju od posejnate kore i tak
doneseju v trgovinu.
l*o južnih strankah orsaga našega s
lépőm srečom su več probali ploditi riža.
Dobro bi bilo, da čim više bi plodili riža,
jer čez godinah vnogo i vnogo peneze
treba dati izvanjskim orsagom za rižu.

vremenu se vnogiput dogodilo, da onomu,
koga nisu vidli rado, ili nepriatelju, su gi|'ia
zmešali v hranu. Poleg toga vu navadu su
došli, koji su navčk hrane napre prekošlali.
Vu ovim vremenu su gosti z jedne zdele
jeli juhu, to je vezda v najzadnjoj hiži i (0
samo v najzadnji seli navada. Med hranami
najprva je bila juha — kak i vezda, zatim jajce, riba, meso. Med ovirni su dali
pečenke. Med vino su vnogo dihalja mešali,
koja su od toga tak jaka bila, da vezda
najjakšni žaludec to nebi mogel preladati.
Vnogiput su i 7 féle juhe dali gore, samo
za tim su došle druge hrane. Med velikom
gospodom su jako vnogo dali na broj hra
nah. Navada je bila med njimi, čim više
féle hrane dati. Hrane su na srebernih talicah nosili na stol.
Clffanl.

Cigani došli vu jeden alföldski varaš.
Začuli su oni želju Szücsovu, pak zato su
odmah ga poiskali veleč, da oni znaju za
takvo vračtvo, po kojoj i mustači odmah
zrasteju. Sziics je to vem val i privolil na
vračtvo. \r jeden veliki kad su svakojačku
travu skup nanosili i onda kupelj napra
vili. Sziics se moral mitri sesti, i onda su
kada s jednom plavtom zavezali. Jedni su
okolo kada skakali i ružili, tobož, da bi
vračtvo čim prije mustače vun stiralo. a
drugi su pak pod ovom halabukom šunke,
sopon i druga hasnovita drugovanja spobrali. Kad su več od svega dosta imeli,
onda su lépő odišli i Sziicsa samoga ostavili. V dogodjaju to je najznameniteše, da
je Sziics ne ufal cigane proganjati, a još
menje javiti poglavarstvu, da ga ljudi nebi
zasmehavali.
Spekli sn ju.

Vu Karczagu je jedna 7 let stara
pucka kožnoga betega dobila. Praznoverni
roditelji mesto da bi k doktoru išli, jednu
žensku su dozvali, da bi devojku zvračila
z toga odurnoga betega. Ova je anda sva
kojačku travu spobrala i iz toga i z nekve
mašče je mazilo napravila i s tim je telo
devojke namazala. To jošče nebi bilo hudo,
ali devojka je jošče posle krušnoga pečenja
morala vu vruču pečnicu iti, da mazilo
bude bolje v kožu zašlo. Za pol vure su
devojku mrlvu polegnuli z pečnice. Dok
torska iztraga je dokazala, da devojka je
žrtva bila glamažlvu.

N e k a j z a k r a t e k ča s.
Zabava veselim i batrivenje
žalostnim . P riredil Glád Ferencz
školnik. Izdanje tiskare Fischel
Filipa (Strausz Šandor), véna HO
kr. Vu maloj ovoj knjižici sabrano je vnogo šale i dosjetke,
pak se za fal cénu, kaj košta,
m ore vsakom u osobito preporučiti.
Knjižara i štamparija

S tra u s z Š a n d o ra
Čakovec.

ki nem hocsáttatik, de Kozarics Györgynek
dr. Kemény Fülöphöz való csatlakozása ki
Dr. Kemény Fülöpnek Kozarics György mondatik s az 1898. évi decz. 31-ére kitű
höz való csatlakozása kimondatik s ki- zött árverés Kozarics György érdekében is
bocsáttatik a következő együttes
megtartatni fog.

6900/tlk. 1898.

Perlak. 1898. deczember 1-én.

Árverési hirdetmény.

Nyilttór*)
h rovat alatt köztöltékért s(*m
tekintetben nem vállal felelősséget a

alaki, som

tartalmi
Sxnrk.

„Henneberg-seiyeir
45 krtól 14 Irt 65 krig méterenként — csak akkor valódi,
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, - fekete, fehér és
színes, — a legdivatosabb szövés, szili és mintázatban.
P r iv it-fo g y a s z tó k n a k póstabér és vámmentesen valamint
házhoz szállítva,
m in tá k a t pedig p ó sta fo rd u ltá v a l
küldenek.
1

Henneberg 6. selyemgyárai (cs. és liir. udvari szállító)
Zürichben.
Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztan ló.

A perlaki kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kozarics György perlaki lakos és dr. Kemény
Fülöp u. o. lakosnak Kozarics Mihály és
Kozarics Mátyás perlaki lakosok elleni végre
hajtási ügyében 107 Irt 58 kr. töke, ennek
1898. február 18. napjától járó 5% kamatai,
27 Irt 17 kr. eddigi, 9 Irt 85 kr. árverés
kérvényi költség úgy 22 írt 12 kr. kielégí
tése végett a n.-kanizsai kir. törv.-szék (a per
laki kir. jbiróság) területén íekvő a perlaki
3878. sztjkvben 3138. hrsz. a. foglalt ingat
lannak Kozarics Mihály és Mátyás nevén
álló fele része 146 írt; a 3271. sztjkvben
2654. hrsz. ingatlan 249 Irt, 2835. hrsz.
ing. 235 írt, 2837. hrsz. ing. 6 írt, 3232.
hrsz. ing. 167 írt, 3675. hrsz. ing. 145 frt
kikiáltási ár mint becsárban az
1899, évi februar hó 25. napjan d. u, 3 órakor

97. sz. v. 1899.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 *
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiró
ság 1898 évi V. 470/1. számú végzése kö
vetkeztében Zakál Henrik Csáktornyái ügy
véd által képviselt Muraközt takarékpénz
tár javára Mikácz István és társai domásineczi lakosok ellen 115 frt s jár. erejéig 1898.
évi január hó 21-én foganatosított kielégítési
végrehajtás utján lefoglalt, és 1200 írtra be
csült következő ingóságok u. m.: 4 ló nyil
vános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 98. V. 470./2. számú végzése folytán
115 frt tőkekövetelés, ennek 1898. évi szept.
hó 11. napjától járó 6% kamatai Vs% váltó
dij és eddig összesen 17 frt 57 krban bí
rói lag már megáliapitott költségek erejéig a
helyszínén, vagyis llornásineczen leendő esz
közlésére

a tkvi hatóság irodájában Loke Krnil vagy
dr. Kemény Fülöp ügyvédek közbejöttével
megtartandó árverésen eladatni fognak. A
mennyiben az árverés csak dr. Kemény Fü
löp érdekében tartatnék meg. úgy a 3183. IN fW . é v i f v b r u ű r h ő 2 N , n a p j á n a k
hrszámu ingatlannak része a 2835.. 2654.
d é lu tá n i 2 ó r á ja
hrsz. ingatlannak csak fél s pedig a Koza
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
rics Mihály része hocsáttatik árverés alá.
kozok oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-cz.
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál 107. és 108. S-a értelmében készpénzfizetés
tási ár ÍO°/o bánatpénz fejébe letenni s a vevő mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul
a vételárt 3 egyenlő részletben lefizetni kö is el fognak adatni.
716
teles és végre hogy az árverési feltételek a
Amennyiben
az
elárverezendő
ingósá
hivatalos órák alatt, alulirt tlkvi baloságnál
és Perlak község elöljáróságánál megte gokat mások is le és felülfoglaltatlák s azokra
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés
kinthetők.
az 1881. évi LX. t.-cz. 120 & értelmében
Az árverés elrendelése a fent említett ezek javára is elrendeltetik.
Ijegyzökónyvekben feljegyzondök. A 3377,
Kell Perlakon, 1899. évi február 1-én.
sztjkvben loglall ingatlanra az árverés az
5224 98. számú végzéssel már elrendelteted,
S ó s F r ig y e s
ezen ingatlanra nézve az árverési hirdetmény
kir. bir. végrehajt".

A „Csáktornyái Tárházak Részvénytársaság”
Nyilatkozat.
Több rendbeli olyan eset jutott tudo
másomra, hogy velem semmi néven neve
zendő összeköttetésben nem álló kereskedők
gazdasági és egyéb magféléket, különösen
répamugvakal mint Mauthner-féle magvakat
hoznak forgalomba.
K miatt kötelességemnek tartom egy
ré szt a gazd aközön ség t á j é k o z á s á n ! *
m á s r é s z t a m a g sz ü k sé g le tü k e t nálam b e v á 
s á r ló k e r e s k e d ő k é rd e k e in e k m e g v é d é s e m
kijelenteni, hogy a vidéki ism é te la d ó k n á l <sak

azon gazdasági és kerti magvak tekinthetők
va ló ba n ezé ge m töl sz á rm a z ó k n a k , melyek vagy

az én ólomzárammal,

közhírré teszi, miszerint

folyó évi márczius hó 6-án d. u. 2 órakor, Csáktornyán
la társaság helyiségében)

Ylí.-ik rendes évi közgyűlést
tart, melyre a t. ez. részvényeseket ezennel meghívja.
Azon részvényesek, kik azon megjelenni óhajtanak, kötelesek részvényeiket a
még nem esedékes szelvényekkel együtt, a magyar ipar- és kereskedelmi bank részvénytársaságánál Budapesten (Nándor-uteza) vagy pedig a »Csáktornyái Tárházak Részvény
társaság* pénztáránál letenni. Az alapszabályok 32. §-a értelmében a felügyelő-bizottság
által megvizsgált mérleg annak jelentésével együtt 8 nappal a közgyűlés előtt Csáktor
nyán a társaság helyiségeiben betekinthetés végett közszemlére kitétetik.
C s á k i o r n y a, ISIM évi február hó 18-án.

__________

vagy egy álló

Az igazgatóság.

medvét jelképező
törvényszékileg bejegyzett védjegyemmel, vagy
mindkettővel ellátott zacskóban vagy zsá
kokban vannak.

Mauthner

Ödön

csász. és kir. udvari szállító

m agnagykereskedés

T á r g y s o r o z a t :
1. Jelentése az igazgatóságnak és felügyelő bizottságnak az elmúlt üzleti év
menetéről, 1HUH. év üzleti mérlegének bemutatása, a tiszta nyeremény mi
kénti felosztása és a felmentvény megadása.
2. A felügyelő bizottság választása.

B u d a p e st, VI., A n d rá ssy ut 23. sz.

m m

Nyomatolt Fischel Fülöp (Slrausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.

