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A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár«

Az érzékenység.
Érzékenység nagyon veszedelmes saját
ság és tagadhallan, hogy még a szeretetre
méltó és kitűnő féríiu is kiállhatatlanná vá
lik, mihelyt túlságosan érzékeny. Van egy
növény, melynek levelei a legcsekélyebb
érintésre összezsugorodnak. Ilyenek az ér
zékeny emberek is, sőt érzékenyebbek az
érzikénél. Nem csupán, hogy a legcsekélyebb
feddést se tűrhetik, hanem beteges, inger
lékeny önérzetük felebarátaiknak legártatla
nabb szavaiban vagy telteikben ellenük in
tézett támadást látnak. A tapasztalat azt
mulatja, hogy ez önkinzók közt elég éles
elméjű és gyöngéd érzelmű ember találko
zik. Valaminthogy vannak emberek, kiknél
hideg szél, sőt a legcsekélyebb légváltozás
beteges tüneteket okoz túlságosan érzékeny
hámbőrükön, épp úgy találkoznak tesli és
lelki tekintetben is szenvedők, kiknek sértékeny lelkűk sok bajt okoz.
A természettől és körülményektől a tö
meg lölé emelt, wagee áJbtsii ttnberek Tit
kán érzékenyek, nem csupán azért, mert
nem egykönnyen jönnek oly helyzetbe, hogy
megsértsék, hanem főleg, mert nincs okuk
arra, hogy e szándékot másoknál föltételez
zen. Épp ez okból szép emberek kevésbé
érzékenyek, mint a ruták, fiatalok kevésbé,
mint öregek stb. Legkünyebben sérthetők az
alárendelt állású egyének, magányosan élő
nők és hirtelen elszegényedettek. Ez utób

biak valóságos lángelméi tanúsítanak a szo
morú művészetben, hogy képzelt sértéseket
és kisebbítéseket hajhászszanak.
A szegény magányosokkal néha nagyon
bajos közlekedhetni, de: még bajosabb olyakkal. kik egykor fényesebb napokat élveztek
és a szerencse polczárdl porba leltek so
dorva. Ezek védtelenül állanak az életteli
küzdelemben, épp úgy, mint tehetetlen gyer
mekek. E boldogtalanok kettős sulylyal érez
nek minden megszorítási, nem ismerik a
szegénynek ártatlan örömét a fáradságosan
megtakarított összegen, mert élveztek már
minden birtokot; csakis a nélkülözés rémiti
őket unlalan. Nem csudán régi rangjuk és
vagyonuk csorbában követeléseivel állnak a
társadalom és barátjaik elé, hanem ehhez
járulnak még a szerencsétlenség szülte in
gerlékenységtől és elkeseredéstől magasra
csigázott követeléseik. Az a bölcs mondás,
hogy mindig lefelé nézzünk és soha fölfelé,
e szerencsétlenekre nézve örökké érthetetlen
fog maradni.
Vnn ttz érzékenyeknek meg egy osz
tálya. kikkel legbajosabb közlekedni; azokat
értjük, kik oly mérvben sajátították el az
önuralom tulajdonát, hogy nyelvükön min
den pillanatban uralkodnak és minden egyes
szavuk jól meg van gondolva. Ezek mások
nál is ugyan e tulajdonokat föltételezik, a
miért is meggondolatlan szót a beszéd he
vében sejtett megjegyzést legott ostoroznak,
mihelyt saját egyéniségükre vonatkoztathat

got. Nincs m ár ebben a környezetben semmi élet.
Csupa sóhajtás és vágynélküli megnyugvás érzik
ki, mint a mikor erős tüzű, lángoló szerelmü aszszonyt látni elterülni, ki alaposan felhörpintette a
kéjek poharát.
Irla: V é k o n y P á l.
Járv a a csöndes, haló életű erdőben, az
őszt
látom és az őszhöz — mondom
bizonyos
Tétován függnek a rőt falevelek s halálos
cs ind lakik az erdőben, Finoman porzó eső szi dolgok fűznek és ezeket most mind látom.
*
lái a levegőben, az égnek piszkos, merő szürke
Megvénüllem azóta, oly régen történt. Okörszíne van és a hangtalanságba a varjuk kárognak
belé. Sehol semmi árny. csöndben úsznak a kon- nyál szállongott a párás szeptemberi délelőttön
és
mi
- tisztán emlékszem, cseperedő gyerme
lurnélküli felhők, — késő szeptember van már.
Nagyon szeretem az őszi. Az őszhöz remi kek voltunk — Lilivel a domboldalt jártunk. I.ili
niszcenciák fűződnek, s az őszt minden időkre régi pajtásom volt, bű czimbora a csinytevésekmegszerettem. Kóborolva a fák alatt, elrévedez ben és kedves, csacsogó leányka. Harátságkötégondolalom az Alföldre, egy igénytelen kicsiny sünk előtt tán két esztendővel jöttek Örkényre,
faluba, annak
a falunak sárga falu, zsupptelös atyja nótárius volt a megyénél, de utóbb tölcsé
rébe a székvárost ezzel a jámbor faluval, s nem
házába.
Mert már csak ez a sorja az embernek. hívták másként, mint: Örkény pennája. A bágyadt,
Pi-cssziók alatt állunk és a múltról tépelődvén, csaknem derengő napfény mikor ráesett erre a
nem élünk a jelennek. — Kinek-kinek a maga gyermekre, oly ennivaló szép volt, mintha skatu
lyából húzták volna ki. Szőke haja fürtökben sza
világa.
Olykor keringve hull le egy rozsdás platán ladt a válláig, kék szeme örökösen a távolba me
levél előttem és elgondolom, így megyen ez nap rengett, mintha valami csodás varázslat tartaná
ról-napra, miglen a földet ez az alom végleg be fogva: lábán apró topánkák, ezeken piros rnáslik
lakarja. Aztán jön a másik lepel, patyolatfehér és ineselegtek, de legjobban a ruhájára emlékszem.
puha szemfedőt borit a fáradt földre. Ettől már Csúnya, sötétfekete ruhácska volt az, mi semmi
borzongás fut átal. Fekete varjukat látok, mik kép sem illett arczához, de testhez lapadott és
sötét szárnyakkal, mint az árnyak suhannak a érdekes karaktert kölcsönzött neki. — Lilikéin,
mezők fölött, s az ég nagyon csúnya, de a mezők — mondtam — miért viseled ezt a csúf ruhát ?
Neheztelően nézett arczomba és úgy dünyszüztiszták.
Néha erősebben szemel az eső, akkor csör- nyügle: — Azért. Igen kedvesen tudott durczásrenő hangok támadnak a földön a sárgult levelek kodni és gyakorta makranczoskodott. Ezzel a fő
közt és kopogást hallani mindsürübben, s a pla- lény tudást akarta nyilvánítani. Pedig ő még csak
ánok felől kerekedő halk szél tóvá bb viszi a han 8 év körül haladt, én meg 10 éves múltam.
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ják és azt, ki elég szerencsétlen volt, hogy
magára vonja neheztelésüket, élethossziglani
ellenszenvvel büntetik.
Ha még megemlítjük amaz érzékenye
ket, kik, a nélkül, hogy keserű tapasztala
tokkal mentegetőzhetnének, sajátságos sóvár
gássá! hajhászszák az ellenük irányzott sér
téseket és ezzel néha türhetlenekké válnak,
az érzékenyek különféle faját, a mennyire
ismerjük, kimerítettük. Körödben, nyájas ol
vasó, bizonyára neked is vannak oly érzé
kenyek, minőket ecseteltünk ? Ezek minden
bizonynyal gyakran próbára tették már
türelmedet, úgy, hogy néha kétségbeesel,
hogy mily módon teszel nekik eleget. Az
ily bajos helyzetben legbiztosabb delejtű a
gyöngéd érzelem. És ha mégis a fagyos ész
néha azt súgja, hogy nem érdemes az ily
kevéssé kellemes jellemek tanulmányozásá
val foglalkoznunk és magunkat folytonos
kényszerre kárhoztatnunk, nem szabad egy
könnyen hitelt adnunk a mindent megtaga
dó, önző észnek, lta közelebbről megv'me,
gáljuk a dolgot, kitűnik, hogy érzéken y^ K
oly emberek, kik kíméletünkre mindig, be
csülésünkre pedig legtöbbnyire érdemesek.
Ez utóbbira akkor, ha, mint ez igen gyak
ran megtörténik, ha ők is gondosan kerül
nek minden alkalmat, hogy másokat bár
miként is sértsenek. Az ily embereknek jo 
guk van arra, hogy barátjaiktól hasonló el
nézést követeljenek.
H --------- g.
Azért jeles pajtások voltunk. Lilinek minden
bűnét megbocsátottam és a sok »haragszom rád«
közepette is megezirógattam
Haragszol Lilus ? — kérdeztem komoly,
kérő képpel. Egyideig elnézett az erdő felé. aztán
nevetve mondta: — Nem haragszom, de rossz
vagy. Utána rnegsimitolta arczom és ráhagyta,
hogy szeret.
Azon a sárga fényű szeptemberi délelőttön
a vacsi erdőben kóboroltunk s hangtalanul szed
tük a kései virágokat. Szomorú hangulat ez az
őszi hangulat s ránk is ráragadt valami belőle.
Lili szomorú képpel hajlongott egy-egy lila virá
gért, kis kötőjét odaszoritotta a szallag alá; czipőeskéje nedves volt a harmattól és szótlanul te
kingetett hol a piszkos kék égre, hol a sárga er
dők felé. És én szólni sem mertem, bánatát sem
kérdeni, — uralt az ő felsőbbsége, — de nagyon
fájt a szivem. Nem tudva éreztem az ő bánatát,
a rokonszenv sugallta, hogy Lilit megbántotta va
lami, és annak volt folyománya az a szelíden ko
mor arcz és minden szavának engedelmeskedtem.
— Tartsd ezt a mályvát, fogd a pamutot erősen.
Tartottam , fogtam. Néztem finom, ovális arczát.
örökkön derengő szemét és híven engedelmes
kedtem.
Sokára rám parancsolt, hogy üljek le. Szürke,
ilt-ott mohás szikladarabra telepedtünk. Szemét
körüljáratta a vidéken és sokszor sóhajtott. —
Ahogy csak a nagy, ifjú szerelmesek tudnak só
hajtani.
Körülbelül a monumentális dolgok előtt leg
többnyire ilyen helyzetlánczolatok szoktak követ
kezni. Jelentéktelenül kicsike, de vészesek.

gátol vet annak, hogy ily kérdésre szabatos
K Ü L 0 N F É L É K.
válasz adassék. A gazdasági e gyesületeknek
azonban módjában áll termelési kísérleteket
Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos
is végrehajtani, s igy ezen kísérletek ered
Még csak néhány évvel ezelőtt nem is ménye sokkal megbízhatóbb s követésre mél tanfelügyelő e hó 22-én Margitai József áll.
gondoltuk volna, hogy az a termény, mely tóbb példát nyújthat, mint bármely szaklap. tanitóképezdei igazgatóval Dráva-Vásárhelyre
érkezeti, s ott az állami iskola gondnoksá
a szegényebb néposzlálynak úgyszólván nél
A másik dolog, a mely színién meg gával ülést tartott, melyben az iskolánál le
külözhetetlen élelmi czikkét képezi, ugyan
oly sorsban részesüljön, mint az. mely hosszú oldásra vár: a talajerő egyensúlyának kér mondás folytán megüresedett kántortanitói,
időn keresztül egész vidékeknek állandó és dése. Hogy burgonya átlagtermésünk annyira illetve igazgatói állás betöltése; a negyedik
biztos megélhetést helyezett kilátásba, t. i. leszállt, annak okát minden bizonnyal az is tanterem berendezése; szeptember hóban ne
képezi, hogy a gazdák a talaj tápanyagának gyedik tanítói állás betöltése; az iskolaélettel
a szőlő.
Sajnálattal tapasztalhatjuk, hogy a bur visszapótlásáról nem igen gondoskodnak. Jól kapcsolatos egyéb ügyekben történt megál
gonya a szőlő sorsára jutott; megtámadta a tudhatja mindenki, hogy növény épp oly lapodás. E hó 23-én az állami tanítóképző
peronoszpora, s ezzel a népek ezreinek élőlény, mint az ember vagy állal, s hogy intézet előadásait hallgatta meg kir. tanfel
tönkremenését idézte elő; de még nagyobb annak épp úgy szüksége van táplálékra, ügyelő; délután pedig Kolbenschlag Uéla fő
sajnálattal nézhetjük ama tétlenséget, melyet mint az embernek vagy állatnak. A táplá szolgabíróval a zrinyi-falvai áll. iskolát te
gazdáink e csapással szemben tanúsítanak. lékot a talaj szolgáltalja ugyan, de a mily kintették meg. E hó 2T-én ugyancsak Kol
mértékben fogyasztja azt a növény, épp oly benschlag Béla főszolgabíróval a mura-sik
Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy ha
mértékben vissza is kell pótolni, szóval a lósi áll. iskolát látogatták meg, hol is a má
zánk legtöbb vármegyéjében a burgonyater
talajerőt egyensúlyban kell tartani. Mai nap- sodik tanteremnek Mura-Siklóson felállítása
més nemcsak hogy nem kielégítő, hanem
ság, midőn a lápanyagokat már mestersége iránt történi végleges megállapodás. Meg
határozottan rossz, s ennek daczára senki
sen is előállítják, nem oly nehéz dolog ezen látogatták a mura-szenl-kereszti s mura-szer
sem iparkodik a helyzeten javítani. A mit
követelménynek eleget tenni, mert minden dahelyi állami iskolákat is. April hó 25-én
pedig tenni kellene, az oly csekély, hogy
kinek módjában áll oly tápanyagot, s annyit a lurcsiscsei községi iskolai fejlesztése ügyé
még a legszegényebb földmives is megcselevásárolni, a milyenre és amennyire föltétle ben értekezett a helyszínén kir. lanfelügyelő
kedhetné.
nül szüksége van. Tapasztalati tények alap Tóth István tisztartóval az uradalom kép
Nézzük csak, mi az oka a rossz átlag
ján közölhetjük, hogy közép kötőit talajo viseletében. Mesterich Aladár iskolaszéki el
termésnek ? vájjon kizárólag a peronoszpora,
kon az istálló trágyának szuperfoszfáttal való nökkel és Kislaludv Gyula jegyzővel. Még az
vagy egyéb körülmények is.
alkalmazásával burgonya termésünket na nap a bottornyai és mura-szilvágyi iskolá
Első sorban határozottan a peronosz gyon megjavíthatjuk. Homoktalajokon pedig kat látogatták meg. Április 26-án a Csáktor
pora, vagy másként phytoplhora volt a baj ezenkívül még kálit ragyát is használunk, nyái kisdedóvót és vele kapcsolatos tan
előidézője, de hozzájárult ehhez az is, hogy kénsavas káli, vagy kainit alakjában.
folyam megtekintése után kir. tanfelügyelő
a vetőgumó nagyon elfajzott már egyes vi
A harmadik tényező, mely termésünk Zala-Egerszegre utazott.
dékeken, hogy a talajok kimerültek, s hogy
— Eljegyzés. Dr. Fárnek 1,ászló volt
javítására kedvezően hat: a helyes mivelés.
a művelés helytelenül történt. Íme, ezek azok
Értvén ez alatt a vetésnek ideje koráni el Csáktornyái kir. közjegyző-helyettes, most
a bajok, amelyek azonban nem oly termé
végzéséi, a megfelelő sortávolásgnak és nö mátészalkai kir. közjegyző, eljegyezte Hajós
szetűek. hogy orvosolhatók ne lennének.
vénytávolságnak kísérlet általi megállapítá Ella kisasszonyt. Hajós Mihály alsó-lendvai
A vetőgumó változtatása az első kellék sát, s a kapálások és töltögeléseknek pontos ügyvéd kedves leányát.
— Hivatalos látogatás. Szentpáli Gyula
a termések sikere érdekében, s e tekintet- keresztülvitelét.
pécsi pénzügyi felügyelő folyó hó 23-án meg
•bi.iu.á gazdasági egyesületek, gazdakörök stb.
Ha megtesszük a most ajánlottakat, bi
vizsgálta a Csáktornyái pénzügyőri szakaszt,
nagyon sokat tehetnének. Ezen intézmények
zonyára sokat lendítünk nemcsak önmagun
melyet rendben talált.
volnának első sorban arra hivatottak, hogy
kon. hanem embertársainkon is. kik nem
— A Csáktornyái kir. járásbíróságnál
uj gumőval lássák el a gazdálkodókat, mert
lesznek ez által arra kényszerülve, hogy a
miniszteri jóváhagyással harmadik aljáráshisz ezen intézmények vezetőinek áll mód
legszükségesebb élelmi czikkért oly árat ad- j
! bírói állásra pályázat van kihirdetve.
jukban ily irányú szükségletek kielégítése.
janak, melyről évekkel ezelőtt még álmodni j
— Egyházi hir. Treiberics Titusz Péter
Tanácsot adni erre nézve, hogy melyik vi
sem mertünk volna.
! muraközi születésű, nagy-kanizsai szent-fedéken mily burgonya termeltessék, nagyon
renezrendü áldozó pap, a veszprémi egyház
bajos, mert az égalji körülmények, talajvi
megye kötelékébe vétetett fel.
szonyok stb. termelési tényezők sokfélesége

Néhány szó burgonya termelésünk
érdekében.

Azután nyomatokkal kezdte a szól:
— Ugy-e jó barátok maradunk Pálom ?
Csak bólingattam, mit se tudtam válaszolni.
Meghatott már a hallgatás, ez a kérdés föltétlenül.
— Azért modom, mert én innen elmegyek.
Nagyon messzire. A hol télen is kapni ibolyát és
nem kell lesni a napsugarat, mert ott örök tavasz
van. Nagy utczák vannak, magas, tornyos házak,
csupa élet minden, de nincs jóbarát, nem szere
tik ngy a kis leányokat, mint te engem. Óh, roszszak ott az emberek. Sok csúfságot beszélt a papa.
A nagy viz fölött is járnak a hidakon, s a nagy
utczákban magától szaladó kocsik sürögnek. Ugy-e
mily furcsa lehet a z ?
Helybenhagyólag bólintottam.
— És nekem oda kell mennem. Olt fogok
tanulni, de ha nagy lány leszek, visszatérek ide
közétek. Nem kell nekem örökös tavasz az ide
genek közt.
Köny rezgett pilláin és nagyon lehangolt lelt
az én kis pajtásom. Egy őszirózsa szirmait tép
deste s lehajtotta fejét, merően nézve a földre.
Aztán daczosan vetve hátra fejét, a szemembe
nézett. Meglógta a kezem.
Ugy-e fogsz szeretni mindig ? Én is szeretlek
téged, s ha nagy lány leszek, visszatérek és a te
jó feleséged leszek.
Nem lepődtem meg ezeken a szavakon. Más
kép nem, csakis így tudtam ezt helyesnek. Szo
rosan egymás mellé ültünk és egyre czirógattam
a haját.
Mikor eloszlatta a halvány ködöket a nap s
melegebben tűzte sugarát, akkor voltunk haza
térőben. Amonnan túlról, Kakucsról, harangszó

uasodült, ekhója fájón zsongott az illatterhes szfé
rában. A fordulónál a cseléd kajátozolt, kit kere
sésünkre küldtek. A garád alatt váltunk el.
A sárga szilvafák alatt találkoztunk újra dél
után, de Liliké sietett, a vonat már indulóban
volt. —

kis fészkelődésl éreztem a szivemben, semmi
egyebet.
A topolyasoron velem szemközt jött Lili.J Mi
kor megemeltem kalapom, érthetetlenül nézeti
rám. Nem ösmert fel. Hogy magyarázatát adtam
a dolognak, felnevetett.
— Maga az a Pál ?
- Én vagyok, nagyságos asszonyom.
Elkomorult az arcza és félrefordult.
— En igen boldog vagyok. Jó ember a fér
jem, — megérdemli, hogy szeressék.
Akartam kérdeni: — de hát szereli-e maga
a férjét, Lili ? (Csúf valami az a nagyságos aszszonyom«). De magyarázatnak elég volt az a sze
mébe szaladó könycsepp.

A kapuból mégegyszer visszatekintett s a to
polyasoron sokáig bámultam az ő tünedező fekete
ruháját, s fülembe csengett utolsó szava:
Ne
felejts el Bálom.
Hogy sírtam én egész este. Egészen a lelkem
hez nőtt ez az okos leány. Hű czimborát vesz
tettem benne s bizony Örkényen ennekutána soha
sem volt egy törölt ablak sem. Kedves teremtés
volt ő mindenképen; pajkos, de néha igen komoly,
s őszintesége mintaképe volt kompániánknak. Sze
Melegen megszoritóttá kezemet és elváltunk.
rettem is nagyon.
— Az ily szerelemnek mindig jó élvezni az Sokáig néztem utána, mint egykor Liliké után.
illatát. —
A topolysoron szelek suhantak át; keringve
*
hulltak a sárgult levelek elémbe, — a szeptem
Aztán megint egy szeptemberre emlékszem. bér járta végét.
A sors hányatása a szülőföldről kizavart s
így járom az erdőt.
korán kellett a kenyér kérdésével foglalkoznom.
Szomorú, nagyon szomorú minden. Finoman
Lilivel itt a nagyvárosban sehol sem találkoztam. porzó eső szitál, a csend némaságos, olykor ká
Szomorú őszi napon vetődtem haza. Kevés rog belé a varjú és lassankint homályosodik. Hőt
kivétellel minden a régi volt. Örkény pennája bol levelek peregnek a földre, igyen gyarapszik em
dogan éldegélt
egész este nyugodtan kalábere- lékem.
zett — s az a sárga faluház, az ő házuk, nem
Már késő szeptember van, de az ősz szép
esett át változáson Az arezok is a régiek.
s szeretem, mert az őszhöz emlékek fűződnek.
Lili
nevezetesen
és sok egyéb.
Liliről kérdezősködve azt a választ kaptam,
Tovább kóborlók . . .
hogy férjhez ment a Barlos nagyságos úrhoz. A
Történt pedig mindez virágfakadástól virág
A kastélyban éldegéli koldog napjait.
Nem tudom, hántolt-e ez akkor. Tiz év előtt hullásáig.
tán öngyilkos lettem volna e hir hallatára. Egy
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Névváltoztatás. Hirschsohn Lipól volt
Csáktornyái, jelenleg laibachi lakos nevét a
horvát orsz. kormány engedelmével Halicsra változtatta
— Eljegyzés. Földes Imre mura-szentmártoni körjegyző jegyet váltott özv. Mársics
Károlyné ugyanottani vendéglő tulajdonossal.
— Pályázat. A Csáktornyái kir. járásbíróságnál átalakitó-dijnoki állásra pályázat
van hirdetve 14 napi határidővel.
— Aranylakodalom. Takács József nyug.
uradalmi gazda és neje f. hó 27-én ülték
meg családi körben házasságuk 50-ik év
fordulóját.

Rezső. 5. Ziegler Kálmán, fi. Szent-ferenczrendü zárda. 7. Wollák Rezső. 8 . Friedl Já 
nos. 9. Hochsinger Sándor. 10 . Antonovics
József. 1 1 . Molnár Elek. 12 . Nuzsy Mátyás.
13. Vutsák Miksáné. 14. Csáktornyái taka
rékpénztár. lő. Kohn Hermán. Ifi. Déli vasút.
17. Zozoly Ferencz. 18. Mayer Salamon.
19. Szeiverth Antal. 20. Pecsornik Oitó.
Póttagok: 1. Szakonyi Zsigmond. 2. Bauinhack Frigyes. 3. Szy Sándorné. 4. Rosenherg Lajos. 5. Heinrich Miksa. Választott
képviselők: 1. Bernyák Károly. 2. Szilágyi
Gyula. 3. Pálya Mihály. 4. Baumhack Fri
gyes. ő. Pruszátz Alajos, fi. Rr. Hajós Fe
rencz. 7. Probszt Ferencz. 8. Rosenberg La
jos. 9. Toplek István. 10. Czvetkovics Antal.
It . Godina Miklós. 12. Gráner Miksa. 13.
Kristofics Károly. 14. Premecz Miklós. 15
Masztnák József. Ifi. Ivacsics Mihály. 17. Vidovics Pál. 18. Sáfrán Károly. 19. Dobsa
Mihály. 20. Golub József. Póttagok: 1. Szivoncsik Antal. 2 Kom ár Ferencz. 3. Mátján
István. 4 König Ernő. 5. Podvezanecz Antal.
— Uj viharágyuk. Stridó vidéke ismét
két viharágyuval szaporodott, s most már 9
viharágyuval fognak olt dolgozni. A belatinczi nemeslelkü gróf Zichy Ágoston saját
költségére két ágyút a legnagyobb kaliber
ből valót állított fel, melyek a legszigorúbb
igényeknek is megfelelnek és a monsferraltoi
congressus directivái szerint készültek. Ma
gasságuk 6 5 0 méter, egy lövés 180 gr.
puskaport igényel. Készítője a Franz Greinitz ezég Grátzban. A stridóiak hálával adóz
nak a nemeslelkü gróf iránt, hogy két ily
hatalmas viharágyuval könnyítette meg a
vidéken a jég ellen való védekezést.

— Katonaszemle. Lovag Moravecz, marburgi dsidás generális f. hó 26-án a Csák
tornyán állomásozó dsidás-katonaság felett
szemlét tartott.
Biróválasztások Réthát községben
Topolkó Imre, Mura-Siklóson Jezernik Márk.
Xyiresfalván Szennái* Márk, Gyümölcshegyen
Rintárics Mihály. Gyümölcsfalván Makovecz
Jakab, Golubokán Makovecz Antal. Lapányban Kodba István községi bírókká válasz
tatlak meg.
Halálozás. Mataszovics István volt
slridói nyug. plébános e hó 17-én Zágráb
ban elhunyt. Fi hó 19-én temették el a Zá
gráb melletti sztenyeveczi temetőben. Béke
porain !
Kirendelés. A budapesti déli vasúti
igazgatóság Garvai Antal nagy-kanizsai állo
mási kezelőt ideiglenesen a Csáktornyái állo
máshoz rendelte ki kisegítőül.
Bérbeadás. Mura-Szerda hely község
től a hely pénzszedés jogát 1 évi időtartamra
bérbe vette Levácsiís István mura-szerda
Legjobb o rv o ssá g . Mindazok, kik gyo
morbaj, étvágyhiány, rossz emésztés, májfájdal
helyi lakos 1642 koronáért.
mak,
kólika,
vérszegénység, ideges fejfájásban
Gyónás. A Csáktornyán állomásozó
szenvednek, használják a világhírű Pserhofer vérdsidás-katonaság f. hó 23-án teljesítette hús
tiszlitó labdacsokat, melyek teljesen - ártalm atla
véti gyónását.
nok. gyorsan és biztosan hatnak és a legelsőrendU
Halálozás. Frász Tamás ü hónapos orvosok által ajánltatnak. Hasznos szolgálatot
Frigyes nevű fiacskája meghalt. Nyugodjék vélünk tenni t. olvasóinknak, ha e kitűnő gyógy
szert b. figyelmükbe ajánljuk. I tekercs, mely fi
békében!
doboz á lő labdacs 1.05 frt. A pénz előzetes be
Zarándok ut Rómába. F. hó 24-en
küldése után I tekercset t.2ő írtért, 2 tekercsel
1400 tagból álló zarándok társaság utazott 2.30 írtért, 3 tekercset 3.35 írtért küld bérmentve
3 különvouaton Budapestről Csáktornyán ke P s e r h o f e r J. gyógyszertára, Bécs, I., Singerresztül Rómába. A különvonatok közül az strasse 15.
első d. u. 1 óra után érkezeti s legnagyobb
— Tűzvész. Vidccz János felső-mihályrészt III osztályú kocsikból állott. Ezen a falvai korcsmáros istállója f. hó 2 1 -én este
vonalon utazó zarándokok legnagyobb része 10 óra tájban kigyulladt s leégett. A kár
földmivelökböl és iparosokból állott, akik meghaladja a 300 forintot. A tűz keletkezé
szent zsolozsmákat énekeltek a vasúti ko sének oka az voll, hogy a háziszolga az
csiban. \Tonaluk 5 perczig időzölt Csáktor istállóban égő gyertya mellett elaludt, a
nyán. A másik vonat d. u. fél 3 órakor ér gyertyát elfeledvén eloltani, az tüzet fogott.
kezeit és szintén 5 perczig időzött Csáktor
— Szerencsétlenség. Lubics Károly m nyán. Hasai főleg kispapokból szerzetesek királyi hivatalnok 8 éves leánykája fűtés
ből és más alsóbb rangu lelkészekből állott. közben oly szerencsétlenül jutott a kályha
A harmadik vonat d. u. 4 órakor érkezett közelébe, hogy súlyos égési sebeket kapott,
s 8 perczig állott Csáktornyán. Fz a vonat s kínos szenvedés után meghalt.
főleg szalonkocsikból, étkező- és első-osztályú
kocsikból állott. Utasainak legnagyobb részét
Közgazdaság.
főpapok s mágnások képezték. A Csáktornyái
A Triesti Általános Biztosi tó-Társaság (Assiállomáson egy vend vidéki plébános, egy la
kosi és három vendvidéki földmives csatla curázioni Generali) f. é. április hó 7-én tartott
08-ik közgyűlésén terjesztettek he az 1899. évi
kozol! a zarándokokhoz
mérlegek.
Csáktornya község elöljáróságának
Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az
és újonnan alakult képviselő testületének 1899. deczember 3l-én érvényben volt életbiztosí
névsora: I. Elöljáróság: 1 . Relrics Ignácz tási tőke összegek 483,973,109 korona és 5 6 fillért
községi bíró. 2 Novák Ferencz helyettes tettek ki és az év folyamán bevett dijak 19.72i.33fi
biró. 3 . Zakál Henrik esküdt. 4. Hirschmann korona 19 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály
dijtartaléka 10,003.809 kor. 9 0 f.-rel 124,700.392
Leó esküdt, 5. Benedikt Fde esküdt, fi. Top korona 59 fillérre emelkedett.
lek István esküdt. 7. Bernyák Károly esküdt.
A tűz-biztositásai ágban a díjbevétel 18.128170
8. Murandini Bálint esküdt. 9. Bencsák Fe korona 40 filléi volt, miből 7,728.542 kor. fii fiillér
viszont-biztositásra
forditatott úgy, hogy a tiszta
rencz közgyám. 10. Horváth Pál pénztárnok.
11 l)r. Schwarcz Albert orvos. 12. Dénes dijbeAétel 10.339,627 kor. 7fi fillérre rúgott, mely
összegből 6,482.000 kor. 91 fillér mint díjtartalék
Béla jegyző. II. Legtöbb adót fizető képvise minden tehertől menten, a jövő évre vitetett át.
lők: l. Gróf Festetich Jenő. 2 Ifj. Neumann A jövő években esedékessé váló dijkütelezvények
Miksa. 3. l)r. Krasovecz Ignácz. 4. SchelTer összege: 74,455970 korona 86 fillér.

A szállítmány biztosítási ágban a díjbevétel
kitett 7.730.895 kor. 18 fillért, ebből viszonbiztositásra forditatott 3,346.580 kor. úgy hogy a tiszta
díjbevétel 4,384.315 korona 18 fillére rúgott, mely
összegből 2 ,5 49074 korona 44 fillér helyeztetett
tartalékba.
Károkért a társaság 1899-ben 2 8 ,174Í07 kor.
0 4 fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi
években teljesített kárfizetéseket, a társaság ala
pítása óta károk fejében 661,663.927 korona és
9<> fillérnyi igen tekintélyes összeget fizetett ki.
Ebből a kártérítési összegből hazánkra 123,186.550
korona 69 fillér esik, mely összeget a társaság
181.032 káresetben fizette ki.
A nyereség tartalékok közül, melyek össesen
14,034.239 korona 11 fillérre rúgnak, különösen
kiemelendők: az alapszabály szerinti nyereségtar
talék, mely 5,250.000 koronát tesz ki, az érték
papírok árfolyamingadozására alakított tartalék,
mely a 2.507.733 korona 74 fillér külön tartalék*
úgyszintén az évi nyereségből kihasított 413,251
korona 18 fillérrel 8.624.239 korona 11 fillérre
emeltetett fel : továbbá felemlítendő még 160.000
koronára rugó kétes követelések tartaléka. Ezeken
kiviil fennáll még egy 560.000 koronát kitevő kü
lön alap, melynek az a rendeltetése, hogy az élet
biztosítási osztályban a kamatláb esetleges csökke
nését kiegyenlítse.
A társaság összes tartalékjai és alapjai me
lyek elsőrangú értékekben vannak elhelyezve, az
idei átutalások folytán 153,073.167 koroea 61 fil
lérről 162,608.919 korona 18 fillérre emelkedtek,
melyek következőképen vannak elhelyezve;
1. ingatlanok és jelzálog követelések 29,782.502
korona 61 fillér. 2. Életbiztosítási kötvényekre adott
külásünök 14,246.324 korona 74 fillér. 3. Letéteményezett értékpapírokra adott kölcsönök 1,466.107
korona 99 fillér. 4. Értékpapírok 103,401.469 ko
rona 4 0 fillér. 5. Tércza váltók 814,150 korona
26 fillér 6. A részvényesek biztosított adóslevelei
7,350,000 korona. 7. Bankoknál levő rendelkezésre
álló követelések, készpénz és az intézet követelé
sei a hitelezők követeléseinek levonásával 5,548.364
korona 18 fillér. Összesen 162,608.919 korona
18 fillér. Ezen értékekből 4 2 millió korona magyar
értékekre esik.
Amint a jelentésből kitűnik, a társaság a
betöréses lopás elleni biztosítás üzemét is felvette
ügykörébe. Érről a lezközelebb szétküldendő kör
levelek fognak bővebb felvilágosítást nyújtani..

Az éhhalál.
A/. éhhalál a lég szörnyűbb a mi létezik, lassan és
fenyegetően közeledik és hatása már jóval az agónia előtt
mutatkozik. S fájdalom a civilizált országokban még elég
gyakran fordul elő a halál e neme. Nemcsak azok köréből
szedi áldozatait, kik oly szegények, hogy már kis kenyérre
se jut nekik, hanem gyakran a gyomor idézi elő az éhha
lált. Mert nem elég az ennivaló, meg is kell azt emészteni.
Szerencsétlen az. ki komoly bajban szenved, hogy a leg
csekélyebb táplálékot sem képes magához venni és nem is
meri az eszközt, a melylyel betegségéből kigyógyulhat.
Gyakran megtörtént már, hogy egy-ogy ember Vhenhalt,
mert gyomra minden táplálékot visszautasított. Ha ez a be
tegség mutatkozik, rögtön el kell vágni fejlődésének minden
útját, mert nemcsak hogy óriási fájdalmat okoz, de a test
úgy elgyöngUl, a vér oly kevés lessz, hogy teljes feloszlást
okoz. Az egyetlen mód, a melylyel a betegség fejlődését
megakaszthatjuk az, hogy oly szert alkalmazunk, mely a
vért helyreállítja. Ilyen a Pink-pilula, a mely hasonló eser
tökben bámulatos eredményt ért el. Számtalan évről tanús
kodó levél közül a következő levelet, Schwartz de Karvitz
Etelka kisasszonyét választottuk ki.
- Tudatom önökkel
Írja
hogy a Pink-pilulákat bámulatos eredményűvel használtam. Nem tudtam már,
hogy mit tegyek, ennem lehetetlen volt, álmom elhagyott s
gyönge voltam a végletekig s mindig fáztam, nem tudtam
soha se fölmelegedni. Az újságokból olvastam a Pink-pilula
bámulatos eredményeiről s elhatároztam, hogy próbát te
szek vele. Istennek hála, jótevő hatása mihamar érezhető
lett s ma mintha nem volnék ugyanaz, kitünően táplálko
zom, jól alszom, egyszóval jó vagyok.
A vért helyreállító Pink-pilula ismét rendszeresítette
a vérkeringést, a mi a gyomrot egészségessé tette s igy a
szegény beteget sok szenvedéstől, talán a haláltól mentette
meg. Minden esetben, a midőn a vér elgyengül, a mi kü
lönféle betegséget, úgymint vérszegénységet, sárgaságot, skrofulát, reumát s más betegséget okoz, a Pink-pilula mindig
kitűnő eredménynyel alkalmazható.
A pink-pilula kapható Magyarországon a legtöbb
gyógyszertárban. Egy doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz
9 frt. Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertá
rában, Budapest, Király-utcza 12.
Felelős szerkesztő:

M AR GI T AI J Ó Z S E F
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).

Broj 17.

Vu Čakovcu. 1900. 29-ga. áprilisa

XVII. tečaj.

Predplatna cena je:

pošiljke se tičuč zadržnja
novinah, naj se poSiljaju na
me,

Margitai Jožefa urednika

4 kor.

. . .
.

2 kor

Pojedini broj: koštaju 20 fill

Izdateljatvo:
^ horvat8kom j magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

kam se predplate i obznane

poSiljaju.

Iz la z i s v a k i tije d e n je d e n k r a t i to : v u s v a k u n e d e lju .

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«

_Z A B A V A
Nova vrst trakah.

Munjina (elektrika) je sigurno uviek
nekakova skrovna i kakti nepoznata stvar,
jeli ona svojum nevidljivum jakostju na ko
lodvorih cingeče, dader čovieku u uhih zvo
ni, ili dapače po sredini nutri kroz morje
nam istinske i neistinske dogodjaje on kraj
te strašne mlake donaša, ili nas kak blisk i
grmljavina plaši, ili bez ikakove kadeče se
mašine, puna kola ljudih neobičnom brzinom iz jednog miesta u drugo prevaža, ili
nam u svojoj poslušnosti na samo mali pritisak i samo jednoga prsta, čudnovatom
svietlostju se pokaže te nam istu pruža kako
3amo dugo hočemo, ili pretvara stanovita
telesa u prvobitne materije te nam je kakti
zlatar ili srebernar pusti na službu.
Uviek nova iznašastja i nova odkritja
sa na munjini učinjena, dapače naj no vije,
kaj je ne davno sveučilištni professor u
Wűrzburgu, stanoviti Röntgen na njoj zna
šel, baš je tak skrovno kak i ostala izna
šastja, akoprem je posve naravno.
Toliko danas i svaki selski školski dečec zna, da munjina, ako joj čoviek dade
za put dobar drot, ona po njem kakti stru-

Obznane se poleg pogodbe
i fal računnju.

»Medjimurske Sparkasse«, »Sparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Ali i to verujemo, da ni jedan z med
naših čitaleljov ne misli i ne veruje, da ovi
Rrošlog leta se je dogodilo vu jednoj razširitelji bez plače delaj u ?
Dakle te vodje iz čijeg truda ži vij u i
magjarskoj občini, da su se ljudi sakupili i
pobrali sve socialistične knjige i novine, te lepu gospodsku opravu nosiju?
Iz čijeg drugog, kak iz truda, onih, kő
nje odnesli na jeden kup i svečano vužgali
i obečali su, da više nečeju biti socialiste i j je su vkaniti mogli. Dakle oni vu kalnoj
da budu od sada pošteni sini mile naše do vodi loviju.
tli morti ovi stranjski vodjo kakov drugi
movine.
Dakle odprle su se njim oči! Sa pohva- cilj imaju? Morti hočeju pobolšati stanje
lom se moramo spomenuti na čin ovih i |gazdov sa tem, da njim vzemeju mir duše,
tvrdo se ufamo, da budeju slepice sociališt- z žepa njim vkradneju sa težkoin mukom
ne svigdi prevideli, jer obrnuti se još nije j spravljene krajcare, da tak leži luxus tiraj u.
pijančuvaju. No, moremo njim zahvaliti na
kesno.
Nemoremo veruvati, kak bi naš zdravog ra takvoj pomoči!
Reneze, kaj od gazdov spobereju. dobro
zuma puk mogel poslušati na one buntovnike, koji ga proti veri, zakonu i domovini j znaju oni pohasnuvati vu kavanah, gdč se
puntaju?Im več to ime »socializmuš« svakomu najbogatijim gospodom činiju. Stanje njihovo
poštenomu čoveku, koj vu zraku ne zidjej je najfinije uredjeno i ako bi probali kaj
grade, kaže, da se je táj »izmus* ne med prositi od njih, niti vas nebi gledali.
Rak ako vidiju. da njim gdč dobro ide
nami rodil i oni koji ga širiju nisu naše do
movine sini.
»šeft.«
— na hitrom se nedaju vun
Iz stranjskih zemljah je došla ta kuga odonud. — Daju vun novine. — pune
vu našu domovinu i kad se jedenkrat sa lažmi sa hudim navukom, koj kvari dukoga prime vzeme mu veru. poštenje, oduri šu, pamet, srdce. razum i to drago prodapred njim domovinu zakona, i kad ga j e ! vaju med pukom. nč zato. da bi ovi imali
tak od svega oplčnila, ga ostavi pogniuti.
kaj čitati nego, da tak leliko k penezom
Pak razširitelji ovih? No. to su pravi |dojdeju. Od jednoga istina vnogo ne dobiju
tčlom postavljena vkanjlivost, Ičnost, laž i ali ako njih vnogo skup stane, tak je na
puntarija. Govoriju nam ognjeno, kak da bi hitrom iz krajema forint i za lak na lehko
najistinitije govorili, ali zdrave pameti i ra spravljene peneze si kupiju imetek a puk
zuma človek taki previdi da su njihove reči. pak siromak ostane.
laž i neda se od njih za nos voditi.
Neposlušajmo ove vkanjljivce, koji nam

Vera i zakon.

___

8 kor.

Na pol Id a

Na četveri l e t a .

vu Čakovec.

Knji žara F isch e l Filipova,

Na celo leto . . .

hočeju zeti mir duše, veru, koji hočeju, da
odurimo Roga, domovinu i da neslušamo
zakone. Gledajmo samo one ljudi, koji neimaju veru, neverjeju Roga jeli je uvek
mirna njihova duša? Nije, nemir je pri je
potli vu samoubojstvo natira.
Rak gda vam veliju neposlhunuti zako
ne, jeli to ne jednako sa neljubavjom prama domovini. Gdo ne poštuje zakone domo
vine, on je izdajica. je r gde se zakoni nepoštuju. onomu orsagu su več zdavnja od
zvonili.
Nedajte se vkaniti!
Ako takove hude knjige ili novine
imate pri rukah zežgite nje, kak su to prije
spomenuti včinili. — Verujte vu Roga, lju
bite domovinu, poštujte zakone i tak bude
mir i sreča vladala vu vašem srdcu!

KAJ JE NOVOGAV
— Prosim o nase poštuvane pred -

plat ni k v . naj nam v n drugim tortái ju
predpiatne zaostat ke rim p rod i posl oj u
i prod p la t o ponoviju.
Vnrnu fiJinski od b o r .
Magjarska vlada je vun dala zakon i
njegvo Veličanstvo ga je potvrdilo, Jda se
zbiratelji obligatah nesmeju s penezi podmitili niti napajati, nadalje, da je iz prodikal-

ja bieži pak makar je drot kak goder dugi. izpumpal i sada je šuplina cievi, čim je
dapače, jaka struja, ako bi gde na komadič struju kroz nju pustil, neobično liepom sviet
drot bil pretrgnjen, skoči u formi iskre iz lostju se razsvietila, koja svetlost je bila pojednoga kraja u drugi. I ovo su odmah u lag raznih plinovah (gas) kojimi bi ciev bil
svoju svrhu kod Rogenlampe izrabili, kojom napunil, i razne farbe.
se danas več i po manj ih miestih veči pros
Takovom anda Geisslerovom cievju je
tori i ošterijski vrtovi, kak dan svietlo raz- professor Röntgen u svojoj dielačnici —
svietluju, jer u loj lampi stoje dvie špice učenjaci ju imenuju laboratórium — delal
uglena jedna naproti drugoj i munjina (jaka razne pokuse iliti experimenta, te je pri tom
struja) skače od jedne špice na drugu a opazil, da kad je iz cievi več skoro svega
svakim skokom odtrgne komadičeuglena bielo zraka izpumpal, se na steklu, naonom mieszažarenoga, koji komadiči onda osobitu svetlu tu naproti, gde struja izhadja te se »kathosvietlost i velik u vručinu od sebe davaju. da« imenuje, nekakova zelena mrlja iliti
Ovakove jake iliti visoko napele struje zeleni flek vidi, a to je opet moralo nekaj
munjine, je najprvi nieki RumkorfT, neimački drugo biti negoli ona prije napominjena
mekaniker izvadjal. zakaj se i k lomu po j razne farbe svietlost, koja se je med obodtrebni instrumenti i apparati zovu»Rumkorff- vemi kraji drota videla.
ovi apparati,« — a takovimi se je i gospoRadi svojih pokušali je professor na
din professor Röntgen u Wűrzburgu služil.
sve obluke svoga laboratoria zaviese metnul,
Ali pošto svako veliko iznašastje, dok da je tmica nastala kak u noči, a jo š k lo
postane podpuno, nosi u sebi više iznašast- mu je slaklenu ciev u črno sukno zavil. 1
jah glasovitih ljudih, to je našemu gospodinu sad je u sobi bila takova tmina, da bi se
professoru moral još — jedan muž
čoviek lahko šiše-miše igral i da nebi nili
u pomoč priteči, a taj je bil okretni stakla svojega nosa špicu mogel videti, koja je ipak
delavec Geissler iz Ronn-a.
pri svakim pravem čovieku najbliže obodTaj najme muž je prevodil eleklričnu vih očih.
slruju kroz podpuno zatvorenu slaklenu
Rlizu toga apparata je slučajno — dakle
ciev, iz koje je prije sav zrak izvlekel iliti
slučajno ležal papirnati pokrovec za lam-

Iv?
niče ili vu službenim mestu kortešuvati ne
smeti;
samo jedino je odredjena od
orsaga tak zvana plača foringah. Vu toj
stvari je držal varmegjinski odbor o. m. 19ga izvanrcdnu sednicu. Gledajuč na k pojedinim zbirateljnim kotarom spadajučih ob
činah dalečinu od zbirateljnih rnestah, gle
dajuč mestne prometne odnošaje, nadalje cilanje zakona i vu reči stoječu razmčru služ
be i protu-službe, kak takajše gledajuč na
onaj slučaj, da akoprem je foringa vu zimi
težkeša, kak vu letu ali plače su ipak —
zbog menjkanja gospodarstvenog dela — nč
vekše je za foringaške plače odbor pravila
tak naredil, da plače se samo tam mon*ju
zahtevati, koje občine od zbiratelj nog mesta
na 5 kilometrov dalje stojiju. Koringe plača
je od n km. do 10 km. 4 kor. (2 frt); od
10— 20 km-ov 0 kor.; od 20 — 30 km.
8 kor.; od 30 — 40 km. 12 kor.; na vekšu dalečinu od 40 km-ov 10 kor.; tnajmenje 3 zbiratelji se moraju peljati na jednih
kolah, zvun onih slučajov, ako vu jednoj
občini ga od tri menje zbirateljov ili pak
ako ravno tak dojde iz više zbirateljov, da
od trejuli menje opadne na jednog foringaša. Ako se sa je d n im foringašom više od tri
zbiračov pelja od svake osobe se mora 1
kor. više platiti. Foringa je ne podmoraš.
Malte mestnice i druge plače se vu pla
či foringe ne nahadjaju. Na cugu ili ladji
vožečim zbiračom se ove plače nč plačaju.
Pravilo, koje za svaku občinu osobno us
tanovi plače, bude se sa občinami saobčilo
i na varmegjinski hiži 30 danov vun delo.

N es rečn o zn bora v!jen je.
Siromaška Dudley Anna, jedna amerikanska puca, ona malo utjehe najde vu
onoj prireki, da zaboraviti se je čovečje
delo. Tomu zaboravljenju je ona za navek
nevoljna postala. Ova siromaška puaa iz
Maisona je slčpa postala na jedno oko, jer
se je sa jednom puškom obstrelila i doktori
su rekli, da se mora cčlo oko vun zeti.
Zbog toga su ju poslali vu Chikago k jednomu professoru na operčranje. Professor
nju je prije oponal i onda operčral. Ali kad
se je puca prebudila je professor prestraše
no videl, da je obed ve oči vun vrezal i tak
je puca za navčk nevoljna, slčpa postala.
N esreča .
Strašna nesreča se je dogodila o. m.
2ő-ga na vu Szatmár dojdučim cugu. Dávid
Gyula kaplar je iz Nagy Károlya vu Szat
már sc peljal, da grčko-katholički vuzem
doma pri roditeljih vrši. Kak je cug več
blizu varaša došel su spazili da ga Uavid-a
nega na cugu. Iskali su ga, ali jer su ga nč
našli su povedali kalauzu. Iz Szalmarskog
banhofa su ga taki išli iskat i ne dalko na
željeznici su prestrašeno vidli, da David sa
rezčehanim tčlom leži med šinjami. Da kak
se je dogodila nesreča, to se prav nežna.
Veliju, da je na ganku kučijah novine čital
i med tem je nekak doli mogel opasti te
tak žitvom postal čitanja novinah.

Živa sveča.
Soltész Juliska vu Igló rodjena 17 Ijet
stara služkinja vu Budapesti se je v noči
zbog nečesa prestrašila i prebudila te sveču
vužgala. Onda je nekak vu odeču hitila na se,
ali ova je tak blizu dospčla k sveči, da se je
vužgala. Vu jednim hipu je v plamnu bila
nesrečna puca i tak se je z opekla, da su
ju sa težkimi ranami odnesli vu Spital, gde
ju vezda vračiju.
Ne dnino s konča n/.
Okolo sedemdesetih Ijetah je živel vu
Chicago Kgan Tomas gazda Sa njim je ži
vela žena i od ženinog prvoga muža Kity
Lyons kéi. Gazda je sa susedi s dobra ži
vel ali med familiom njegovom je navčk
svadja čila, zbog česa nje je kčiostavila. Egan
se je 1878-ga preselil i na novim mestu su
mu 1880-ga ženu zaklali. Muža su prijeli i
na galge su ga odsudili, akoprem je on do
smrti govovoril da je nč krivec. Vezda sa
mo kad je Eganove žene kči več na smrtnoj postelji bila se je zezvedila da je Egan
nedužno vumrl jer je mater — kak je to
kči sama povedala — kči zaklala. Doktor
Spitala je od valuvanja protokol vzel i to
rodbini nedužno skončanoga poslal.
Z b ira n je birovov.

VVölfinger Ferencz lovász-a su vu Gutorföld deli sa dvema žrebci. Jesti je tak on,
kak i njegov pajdaš pri kovaču sela dobil,
koj sigurno nije nigdar bil soldat, jer bi
drugač bolšu hranu dal Wülíingeru kojega
je Bog sa dobrim apetitom obdelil Zbog
toga su soldati tužili kovača pri birovu. Birov je na to bolšu hranu zapovedal dati
soldatom, zbog česa se je kovač tak razsr
dil da je sa sinom Wolíingera tak nabuhal
da — kak veliju — mu je nad nos i zube
išla krv.

Za birove su zebrani:vu Héthát občini
Topolkó Imre; vu Mura- Siklósu Jezernik
Márk, vu Nyires-falvi Stennár Márk, vu
L ju b a v matere.
Gyümöleshegyu Pintarics Mihály; vu GyüOd rčdke ljubavi matere pišeju sada mölcstalvi Makovecz Jakab, vu Goluboku
amerikanske novine. Vu Chikago je bila jed  Makovecz Antal, vu Lapányu Kodba István.
na pralja, koja je na hitrom postala vdo
N esreča .
vica i višeput si je stan menjala. Na jedenOsem lčt stara pucka Lubics Károly
krat n joj je pucka zbog nekakvog belega
vuinrla. Sirota mali se nije mogla razstaviti murakirályskog želježničkog službenika je
sa tri Ijeta starom puckom i zato je mrtvo med kurenjem tak blizo došla k peči da
tčlo dala — balzamčrati i vu jednoj ška- njoj je oprava plamnila i ona je od težkih
tulji nju je sobom nosila. Vnogo put je od ranah, med ležkom mukom vumrla.
prla škalulju i gledala je mrtvu pucku pak
Ogenj.
je govorila k njoj, kok da bi k živoj govo
rila. Pet Ijet je več tak pri sebi držala mrt
Stala Videcz Jánosa krčmara iz Felsővo tčlo, dok je vezda redarstvo, nč zaz Mihályfalve se je o. m. 21-ga na večer ob
nalo cčli slučaj i sirota žena je prisiljena 10 vuri vužgala i zgorela. Kvar je više, kak
bila pucku nazad dati zemlji.
300 Irtov. Zrok ognja je to bil, da je sluga

pu (Papierschirm), koj je bil namazani takovom farbom, koja se u tmini svieti, ako
je prije na svietlosti ležala iliti svietlosti izložena bila. kak to ima takovih urah, koje
se po noči tak sviete. da čoviek more svako doba noči videti, koliko kazalo kaže bez
da bi moral šibicu užgati.
Taj pokrovec medjutim nije več dugo
bil svietlosti izvržen i uslied loga on niti
nije imal pravo videti se dati, još manje
pako se podstupiti svietili.
Pak i p a k ............. na jedan krat se je
pričel svietili, i to. baš naproti onomu zelenomu ileku tak, d a je professor jedno malo
u svojem dielu postal i to izkazanje onak
malo začudjeno gledal le u sebi sam sebe
pital: Kaj je opel to sad?«
Dakako, da takov učenjak, ako kaj nenavadnoga ili još ncpoznatoga opazi, nemisli
odmah na ceprije i na duhe, več on odmah
pričme iskali zroka takovomu nenavadnomu
pojavu, dok mu cieli pojav nepostane posve
jasan i naiavski, pak ja na taj način i ov
učeni professor pričel sim i tam misliti i
promišlavali. dok je došel do podpunoga
osviedočenja, da su od onoga zelenoga svetIjucajučega se lleka u staklu, koje je u črno
sukno zavito, nieki traki, čoviečanskomu

oku nevidljivi, morali kroz črno sukno pro
dreti te se u poklopac na stolu upreti i učiniii to, d a je poklopac pričel svietljucati iliti
iluorescirati.
I sad je odmah nastavil svoje pokuse
pak je metnul svoju ruku na stol pred pok
lopac, za da vidi, jeli pak se bude i njegova
raka razsvietila, koja nije svietljncajučm se
farbom pofarbana iliti namazana.
Ali sad je stoprv videl čudo, od kojega
mu se je pričela na to rekuč koža ježiti.
Na poklopcu najine se je pokazala nje
gova ruka, ali to nije bila tenja ruke, kakovu je on imal i svaki drugi čoviek ima,
več je to bila podpuna mrtvačka ruka, sa
me kosti bez mesa. Anda su ovi tajni traki
prodrli dapače i kroz kožu i meso i samo
kroz kosti nisu mogli, pak su se za to na
poklopcu samo kosti ruke videle.
1 tim je sada odkritje bilo na to re
kuč gotovo, a jerbo protessor učenjak iz
početka niti sam nije poznal bitje tih trakov,
to je nje nazval x-traki, kaj toliko znamenuje. koliko: nepoznati traki.
Ostali pako učenjaci, koji su iznašastelja istih hoteli dičiti, imenovali su je
»Hdntgenovi traki« te su time muža onak.
kak je to on zaslužil, oviekovečili.

Na buba n/ so!fiat.

Sada pak je professor ove na poklop
cu vidlive tenje želel tak pridržati na svo
jem miestu. da se budu i onda videle, ako
on ruku ili pred staklenu ciev postavljeni
predmet vkraj vzeme, i jer je ktomu izvedenju najprikladnije photographiranje, to je
on metnul jednu staklenu tablicu, koja je
za svietlost čutljiva, kak to photographi imadu, kad hoču koga photographirati; u drvenu škatulu, ovu je onda dobro zalvoril, na
nju je položil svoju ruku te je na istu napustil odkrite tajinstvene trake tako, da su
od prilike pol ure bili u ruku mu vuprti, i
nul, oni nisu samo kroz črno sukno na ru
ku i kroz meso na drvenu škatulu, nego
dapače i kroz drevo u škatulu prodrli te su
kosti ruke izbilja bile na u škatuli zatvorenoj slaklenoj ploči, kakti mrtvačka ruka
vidljive. 1 sada je toga nastavšega kipa mo
gel svaki photograph na papir prenesti, i
svaki si ga je mogel po bielom danu gle
dali i promatrati, koliko mu je volja bila.
To se je poslie na photographičkih za
vodih i drugimi stvarmi činilo, osobite pako
uspiehe je polučila u lom c. kr. pokusna
pholographia u Beču, — to je takov zavod
u kojem se svako novo iznašastje ili neobičnoga u mrtvecu najde, photographira. —

dó nyilvános árverésen a megállapított kikiállási áron alól is eladatni fog.
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlanők becsaranak l()0/0-at készpénzben, vagy az
1881. LX. t.-cz. Í2. §-ában jelzett árfolyammai számított és az 1881. évi november
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A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornya. 1900. évi felír. 17-én.
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K e iMa k k
(GLASUR)
le g k itű n ő b b m ázo ló szer p uh a p a d ló szá m á ra .

Padló-fényesitő

Arany-fénymáz

legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer
kemény padló számára. 1 köcsög ára 45 kr.

képkeretek stb. bearanyozására.
1 kis palaczk ára 20 kr.

Fehér ,Glasur“ -fénymáz
£

Mindenkor kaphatók:

°

(■ ^

775. tk./900.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint
tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a csáktornya-vidéki takarékpénztár végrehajtatnak |
Kaczun Ilona térj. Márczius Györgyné végre-1
hajtást szenvedő elleni 48 kor. tőkekövete
lés és jár. iránti végrehajtási ügyében a n -kanizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái kir.
jbiróság területén levő dráva-vásárhelyi 8.
11kv. 2201. hrsz. a. ingatlanból végrehajtást
szenvedettel Kaczun Ilonái lérj. Márczius
Györgynél illető */» részére 140 kor., a drvásárhelyi 423. Ikv. 255. hrsz. a. egész ing.
958 kor. és a dráva-vásárhelyi 1148. Ikv.
1930. hrsz. a. egész ingatlan 148 kor. ki
kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy
a fennebb megjeleli ingatlan az

1 9 0 0 . é v i á p r ll. h ő HO. n n p jő n
d é le lő t t ÍO A r a k o r
a dráva-vásárhelyi községházánál megtartan- |

v\

legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani befestésére.
1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.

Ileinricli Miksa ozégnél Csáktornyán.

Melléklet a „Muraköz1 1900. évi ápril. hó 29. (17-ik) számához.
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j M E T A L L I Q U E LAPOK,
I

(m in tá s , tö b b s z ín ű ce m e n tla p o k)

í

a cementtechnika legújabb vívmánya: az úgynevezett mettlachi lapok tökéleles pótlói; szebbek tartósabbak, s sokkal olcsóbbak, mint ezek. Csarnokok, folyosók. konyhák és előszobák kövezésére kiválóan alkalmasak, s részben a
parquettát helyellesitik.
M in ta k á r t y a s z e rin t s z á llito k , s a jto lt n égy k u p u , s ré rz é s lapok á t, járdák, istállók, kapualjak kövezésére, jótállás mellett, valamint szakszerűen készitelt, különféle alakú, nagyságú s színű közönséges cementlapokat.
Ajánlom magamat g r á n it ö, te rra z ö , b e to n b u rk o la t. I. T rin il l a t asz/ a lt b ó l v a ló a s z fa lt já r d á k ké szíté sé re , n edves h e lyisé g e k s z á ra zzá
té te lé re , a s p h a lt e ls z ig e te lő an ya g, a s z fa lt e lszig e te lő le m e z, s te tő P é p s z á llít á s á ra . Szállítok továbbá, külön (éle méretű b e ton csö ve ke t, kö a g y a g c s ö v e k e t, k ö a g y a g k c in é n y e k e t, kipróbált minőségű /. ro m á n és
p o rtln n d -c e m e n te t, épitőmeszet, tűzálló téglákat s chamottot
El vál lalok: s z a rv a s m a rh a e te tő já s z lu k , ce m e n t s m á rv á n y lépcsők, beto n v iz á te re s z e k , h id a k , m a lo m fö k , m edenez.ék, fiir d ö k á d a Astb készítését.
Mintalapokat, rajzokat, költségvetéseket kívánatra ingyen küldök
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A perlaki kir. jbíróság mint tlkvi halóság közhírré teszi, hogy a nagy-kanizsai
tkpénztárnak Kollarics Györgyné sz. Androcsecz Dorottya hodosáni lakos elleni végrehajtási ügyében 400 Irt tőke, ennek 1897.
évi decz. hó 30. napjától járó 8 % kamatai,
8 % késedelmi kamata, 50 Irt eddigi, 12 frt
35 kr. árverés kérvényi költség kielégítése
végett a n-kanizsai kir. törvszék a perlaki
kir. jbiróság területén fekvő s a hodosáni 40.
szlkvben A 32. 332. 417. 933. 2038. 2041
2039. Iirsz. a. felvett ingatlanokra összesen
1498 kor., és a hodosáni 40. szlkvben 1064.
hrsz. a. felvett ingüllanokra 70 kor. kikiáltási árban mint becsárban az
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Hodvsánban a községházánál Aczél Pál n.kanizsai ügyvéd közbejöttével megtartandó
árverésen eladatni fog.
573
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási
ár 10% -át bánatpénz fejében letenni kötelesek.
A kir jbiróság mint tlkvi hatóság.
g|
P e r lak, 1900. évi jan. hó 29-én.
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A t. érdekeltek ezennel értesittetnek. hogy a dráva-szent-mihályi (mihovlyáni) tégla- ^
gyárban az építkezési anyagok tetemes
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Árverési hirdetmény.
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701. tk. 900.
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f*fiménynyel adatnak el.

Falazat tésrlák
1000 dbként 10
~
„ préselt
20
kutaknak
„
1.5
„
. egyszerű
»
9
Közönséges tetőzet cserép
,.
, , 1 2
Préselt tetőzet cserép
..
35
Préselt járda cserép
..
,,
14
Közönséges járda tégla
,,
12
Párkánytégla 50 cm. hosszú drbként
•>

Irt azaz 20 koronáért
- 40
„
. 30
„
,,
,, 18
„
„ 24
,,
.. 70
,,
,. 28
„
„
24
,,
kr. ,, 10 fillér

10. Erkélytégla díszes
•> „
11. Közönséges öblös cserép
„
8 ,,
12. Préselt öblös cserép
••
20 ..
13. Csatorna tégla
»
•’ ••
14. Kiselejtezett anyagok megegyezés szerint.
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1900

Árverési Inrdet ménv. 321

Alulírott bil*, végrehajtó az 1881.
évi LX. t.-cz. 102 . §-a értelmében ezenneközhirré teszi, hogy a perlaki kir. iárási
bíróság 1899 évi Sp. 18 i. számú végzése
következtében dr. Kemény Fülöp perlaki la
kos javára Fischl Sándor m.-királyi lakos
ellen 891 kor. 36 fíll. és 198 kor. s jár.
erejéig 1899. évi márcz. hó 8-án foganatosilott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és
1272 kor. 20 f-re becsült következő ingósá
gok u. m : 1 üsző. I bikaborju, 1 kanczaló.
talpfák. 2 kukoriczakas. 2 kocsi, tölgyfapad
lók, kukoricza, trágya, 2 pajta, 2 sertvésól,
szobabútorok s egyéb apró tárgyak nyilvános
árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a perlaki kir. járásbíróság 1899. évi V. 155 11. sz. végzése foly
tán 891 kor. 36 f és 498 kor. tőkekövete
lés, ennek és pedig 891 k. 30 f. után 1899.
febr. 1 1-től 8 % , és 180 k. után 1899. évi
febr. 15-től járó 5 % kamatai és eddig öszszesen 27 kor. 15 f.-ben biróilag már meg
állapított költségek erejéig a helyszínén vagyis
Mura-Királyon leendő eszközlésére

1900. évi május hó 4. napjanak d. e. 9 órája
határidőül k i( Fizetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
az érintett ingóságok az 1881 . évi LX. t.-cz.
107. és 108. $-a értelmében készpénzfizetés
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul
is el fognak adatni.
578
Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglallatlák és
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen
árverés az 1881. évi LX t.-cz. 102. §. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Perlakon. 1900. ápril. hó

Sós Frígyea

kir.

19-én.

hir. végrehajtó.

1900.
Árverési hirdetmény.

sz. v

1060. Ik. 900.

Árverési hirdetményi kivonat.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi
évi LX. t. ez. 102 . §-a értelmében ezennel hatóság közhírré teszi, hogy Vrábecz FranközhírréIeszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróság cziska úgy csatlakozó Gestettner Náthán
1900 évi V. 90,1- számit végzése követ végrehajlatóknnk Novák Antal végrehajtást
keztében Zakál Henrik Csáktornyái lakos szen\edö elleni 87 illetve 1135 kor. 42 I.
ügyvéd állal képviselt Muraközi Ikpénztár tőkekövetelés s jár. iránti végrehajtási ügyében
részv.-társ. javára Baksza Jeromos s I. be- Pergár Iván. Horváth Ferencz éslludin Jakab
liczai lakosok elleti 2(10 kor. s jár. erejéig felüligérete folytán a n.-kanizsai kir. törvszék és
1900. évi márt*, hó 28-án foganatosított ki a Csáktornyái kir. jbiróság területén lévő a
elégítési végrehajtás utján le és fölülfoglalt IV. hegykerületi 810. tk. 28/a. hrsz. a. 1 h.
és 082 kor. becsült következő ingóságok ti. 1000 □ öl lerületü ingatlan szőlő, gyümöl
m.: Janusics Lukácsnál: l vastengelyü sze csös, szántó, legelő és erdő Lohoveczen
kér, 1 fehér piros tarka szőrű tehén, l 1049 kor. 4 0 f; 32. hrsz. a. szántó és rét
sertvésól és 1 fatalpakon álló pajta, Ker- Lohoveczen 1308 □ öl 500 k. 50 f; 31 h.
nyák Gergelynél: 1 vastengelyü szekér, I hrsz. a. szántó és rét Lohoveczen 309 (Tlöl
pejszörü kanczaló és 1 piros szőrű tehén, 182 kor. 60 f. és 71. hrsz. a. ing. szántóBaksza Bartalnál: 1 sertvésól. trágya és 1 löld Lohoveczen 1 h. 150 □ öl terület 330
vastengelyü szekér nyilvános árverésen el koronában az árverést ezennel megállapított
adatnak.
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb
Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás megjelelt ingatlanok az
bíróság 1900. évi V. 90 2. számú végzése
ÍOOO. é v i m á ju s h ó l ó . n a p já n
folytán 200 kor. tőkekövetelés, ennek 1900.
d é le lő t t l O ó r a k o r
évi január hó 1 1 . napjától jaró 0 % kama
tai és eddig összesen 24 kor. 10 f.-ben bi a IV. hegykerületi község biróházánál megróilag már megállapított költségek erejéig : tartandó nyilvános árverésen a megállapított
Beliczán leendő eszközlésére
kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

1900. évi május hó 7. napjanak d. u. 2 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés
mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén
becsáron alul is el fognak adatni.
580
Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és fölülfoglaltatták s
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. ér
mében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Csáktornyán, 1900. ápril. 7-én.
(U n xinn dán os kir. bir. végrehajtó.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
ingatlan becsárának 10 % vagyis készpénz
ben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában
jelelt árfolyammal számítolt és az 1881. évi
november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelelt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. vagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elüleges elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű
elismervényt átszolgáltalni.
587
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1900. évi márcz. 7-én.

Valódi csakis üvegekben!
( Zacherl

névvel.)

Legbiztosabb szer minden kártékony féreg* ellen.
K a p h a t ó :

l
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy a vételárt 3 egyenlő részletben lefizetni kö
'jaz árverés megkezdése elölt a fenti kikiáltási teles és végre az árverési feltételek a hivaIár 10% -át azaz ad 1. 19 kor. 60 fill. ad 2 talos órák alatt alulirt tkvi hatóságnál és
6 k. 40 f. ad 3. 7 k. 20 f. ad. 4. 3 k. ad Hódosán község
elöljáróságánál
megte5. 12 k. ad 0. 13 k. 20 f. ad 7. 14 k. 40 költhetők.
f. ad 8. 11 k. 40 f. ad 9. 2 k. 20 f ad 10.
. ,
. . . . . . .
. # ....
4 k. 80 I. ad 11. 15 k. 20 f. ad 12. 66 k.
60 f. ad 13. 16 kor. ad 14. 29 korona 60
^74
fillért bánatpénz fejében letenni, s a vevői
j _____ '_________________
*

L egnagyobb

Perlakon, 1900.

évi ápril. hó 5-én.

n y erem én y

legszerencsésebb esetben
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2203 Ik. 900..
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A rverési li irdetményt.
Hertarics Hénárd hodosáni lakosnak,
zalamegyei gazdasági takarékpénztárnak, a
Csáktornyái takarékpénztárnak, Tóth György
és Horváth István hodosáni lakosoknak, az
alsómuraközi tkpénztárnak Vadla György
hodosáni lakos elleni végrehajtási ügyében
a Nagy-Kanizsán székelő zalamegyei gazda
sági takarékpénztár részv.-lársaság részéről
az 1881. évi 00. t.-c. 1 7 8 .fertelm ében kellő
időben és szabályszerű alakban benyújtott
utóajánlal elfogadta tik s az alább megjelölt
ingallanokra az 1900. évi márczius 8. nap
ján megtartott árverés hatályon kívül he
lyeztetik.

Az ö ssze s

Ezen újabb árverés llodosánban a köz
ség házánál fog
1900, évi m ájus hó I S . napján
d, *#. 2 ó m k o r
megtartatni, mégis azon megjegyzéssel, hogy^
az utóajánlat az utóajánlatot tevőre még
akkor is kötelező, ha az árverésen meg nem
jelennék s ha az utóajánlati árnál magasabb
Ígéret nem tétetnék.
-
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* legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben:
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pénznyerem ény jut, tehát az oldaltálló nyereményjegyzék szerint a sorsjegyek felét p én znyerem énynyel húzzák ki és egy külföldi sorsjáték sem képes aránylag ily nagy nyereményeket
felmutatni, mint a mi magyar osztálysorsjátékunk.
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Egészben tizenhárom
m illió 160.000 korona
lesz kihúzva és az egész vállalat á lla m i felügyelet alatt á ll.
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Az eredeti sorsjegyek tervszerű árai az I osztályhoz:

B

150

5 0 0 0

egy egész

6—

Q A A fl
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B u d a p e s t , V., Váczi-körút 4 C.
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M u z o m n -k ö r u t

11.

S o k és nagy n y e re m é n y t fizettü nk
m ár ki v e vő ink ne k és pedig rövid idő

50.000 "SS? 13.160,000
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Kérek részemre
tervezettel együtt küldeni.
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40000 egy millió korona.
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Az egész világban a legnagyobb esélyekkel bíró
magy. kir. szabad, osztálysorsjáték legközelebb
újból megkezdődik.
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A nyeremények részletes beosztása a következő-

0

..........................
,
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N y ú jts u n k k e z e t a s ze re n c s é n e k !

jeg yzéke

Minek folytán:
1. a hodosáni 59. szlkvb. 49. hrsz. a. fogl.
4 2 .népsz. házból, erdő és legelő illetményből
Vadla Györgyöt illető V« rész 91 k 30 f.
2. u. a. tkvben 358. hrsz. a. felvett ingat.
Vadla Györgyöt illető >/• r 51 k. 00 f.
3. u. a. tkvben 300. hrsz. a. fv. ing. Vadla
Györgyöt i!l. V« r. 40 k. 20 f. 4. u. a. tkvb.
159. hrsz. a. fv. ing. Vadla Györgyöt illető
Ve r. 72 k. 00 f. 5. a hodosáni 304. tkvb.
458. hrsz. a. fv. ing. a 150. §. alapj. egészb.
57 k. 20 f. 0. u. o. 334. szlkvb. 818. hrsz.
a. fv. ing. u. a. §. al. egészb. 314 k 00 f.
7. u. a. szlkvk 801. hrsz. a. fv. ing. u. a.
al. eg. 201 k. 80 f. 8. u. a. szlkvb. 1255.
hrsz. a. fv. ing. u. a. §. al. eg. 167 k. 20 f.
9 u. o. 717. tkvb. 844/b. hrsz. a. fv. ingat
lanból Vadla Györgyöt illető y 8 r. 46 k. 20
f. 10. u. a. sztkvb. 1108. hrsz. a. fv. ing.
Vadla Györgyöt illető V. r. 25 k. 30 f.
11. u. a. tkvb. 2020/a. hrsz. a. fv. ing. Vadla
Györgyöt illető 1 s r. 99 k. 12. u. a. tkvb.
1600. hrsz. a. fv. ing. Vadla Györgyöt illető
7 , r. 02 k. 70 f. 13. u. o. 1032. tkvben
1601. hrsz. a. tv. ing. Vadla Györgyöt illető
1/, r. 2 76 k. 10 f. 14. u. o. 1409. tkvben
950 a. hrsz. a. fv. ing. Vadla Györgyöt illető
V, r. 112 k. 20 f. utóajánlati, mint kikiál
tási árban a már megállapított árverési fel
iek lek értelmében az ezennel elrendelt ujabbií
!
árverésen el fognak adatni.

0

alatt körülbelül három millió koronát-
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1. osztályú magy. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos
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B e o c s in i C z e m e n t g y á r i U n i ó
Beocsin (Szerém megye)

Hirdetmény.

ajánlja kitűnő minőségű h a z a i gyártmányait:

A Csáktornyán székelő „Villamostelep
és Gőzmalom Részvénytársaság” folyó évi
márczius hó 25-én tartott rendkívüli közgyűlé
sén a társaság felszámolását határozatikig ki
mondta, a mely határozat a nagy-kanizsai kir.
törvényszék mint kereskedelmi bíróságnak 2392.
p. 1900. számú végzésével helybenhagyatott.
Alulirt felszámolók a kereskedelmi tör
vény 202. illetve 205. §-aiban foglalt rendelke
zések értelmében felhívják a társaság hitelezőit,
hogy követeléseiket jelen hirdetmény harmad
szori közzétételétől számított hat hó alatt ér
vényesítsék.

Felszámolás alatt.
Villamostelep és Gőzmalom Részvénytársaság Csáktornyán.

Beocsini I" román cement,
Beocsini I* portiand cement.
Szakkörökben általánosan

mint legmegbízhatóbb gyárt

mány elismerve.
Főraktár:

57 4_4

C v e tk o v ic s A n tal u rnái,
C s á k to rn y á n .

Klado k erék p á ro k .
Egy jó karban levő k e ré k p á r tömör gummival,
továbbá egy keveset ka sziláit (majdnem uj) S tiria
és egy M a ffen rn d pneum atik k erékpár — leg
jobb utigép — előnyös feltételek m ellett , Jutányos

Benedikt Béla, M ayer Á rm in , ifj. N eum an n
M iksa, Salon Péter, S ch w a rcz G yula.

á ron eladó.

Bővebb felvilágosítással szolgál

:m

F a rk a s

, R o to r.
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1080. tk. 900.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi
hatóság közhírré teszi, hogy Vrábecz Franeziska úgy csatlakozó Gestetiner Náthán
végrehajtatóknak Novak Antal végrehajtást
szenvedő elleni 87 illetve 1135 kor. 42 f.
tőkekövetelés s jár. iránti végrehajtási ügyében
Gestettner Náthán győri bejegyzett keresk. ezég
felüligérete folytán a n.-kanizsai kir. törvszék és
a Csáktornyái kir. jbiróság területén lévő a
IV. hegykerületi 810. tk. 28/a. 32. 31/b. és
71. hrsz. a. ingatlanok és pddig 28 a. hrsz
a. ingatlan 1050 kor : 32. hrsz. a. 501 kor.
31/b. hrsz. a. 183 kor. és 71. hrsz. a. 330
korona, 22/a. hrsz. a. szántóföld és 1308
□ öl kerületben 174 korona kikiáltási ár
ban az árverést elrendelte és hogy a fennebb
megjelelt ingatlanok az

212. sz. 1900 .

Árverési hirdetmény.

Alulírott bir. végrehajtó az 1881.
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járási
bíróság 1899 évi Sp I. 291 4 számú végzése
következtében dr. Tamás János perlaki
ügyvéd által képviselt Goricsánecz Lörincz
és neje domásineczi lakosok javára Horváth
Tamás pálinoveczi lakos ellen 230 kor. s jár.
erejéig 1900. évi febr.hó 3-án foganatosított
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 645
koronára becsült következő ingóságok u. m.:
szobabútorok. 3 lé), 1 pajta, 2 kocsi, 1 kukoriczakas, 1 sertvésól árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1900. évi V. 85/2. sz. végzése foly
tán 230 kor. tőkekövetelés, ennek 1899. évi
október 20-járó 5 % kamatai és eddig ösz1900. é v ! m ájus hő lő . napján szesen 75 kor. 70 f.-ben bíróikig már meg
állapított költségek erejéig a helyszínén vagyis
d é le lő tt Í O ó r a k o r
Pálinoveczen leendő eszközlésére
a IV. hegykerületi község biróházánál meg
1900, évi május ho 2. napjának d. u. 3 érája
tartandó nyilvános árverésen a megállapitotl
határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándé
kikiáltási áron alul is eladatni fognak.
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
Árverezni szándékozók tartoznak az in az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz.
ingatlan becsárának 1 0 % vagyis készpénz 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés
ben. vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul
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jelelt árfolyammal számitolt és az 1881. évi jis el fognak adatni.
november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy
Amennyiben az elárverezendő ingósá
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelelt óvadék gokat mások is le és felülfoglaltatták és
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen
tenni, vagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a ér árverés az 1881. évi LX t.-cz. 102. & ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- telmében ezek javára is elrendeltetik
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
Kell Perlakon, 1900. ápril. hó 19-én.
elismervényt átszolgáltatni.
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Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán. 1900. évi márcz.

8-án.

kir.

bir. végrehajtó

223. sz. v. 1900.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
évi LX. L ez. 102. §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróság
1900 évi V. 120/1. számú végzése követ
keztében Hajós Ferencz alsó-lendvai lakos
ügyvéd állal képviselt Kezsonya Mihály és
t. völgyi-falui lakosok javára Alatosa Mihály
felső-király falvi lakos ellen 182 kor. s jár.
erejéig 1900. évi febr. hó 28-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és
040 kor. becsült következő ingóságok u. m.:
1 vastengelyü szekér, 1 kocsi, 1 kanczaló, 1
üszöborju, trágya és l fatalpakon álló pajta
nyilvános árverésen eladatnak.
Alely árverésnek a Csáktornyái kir. já rá s
bíróság 1900 évi V. 126/2. számú végzése
folytán 182 kor. 02 fill. tőkekövetelés és eddig
összesen 30 kor. 70 f.-ben biróilag már
megállapitotl költségek erejéig Felső-Királyfalván végrehajtást szenvedő lakásán leendő
eszközlésére

1900. évi május hé 8, napjának d, e, 10 órája
határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
az ^érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz.
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés
mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén
becsáron alul is el fognak adatni.
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Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és fölülfoglaltalták s
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. ér
mében ezek javára Is elrendeltetik.
Kell Csáktornyán. 1900. ápril. 23-án.

