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A lap szellemi részére vonatkozó H  Előfizetési árak:

(.le küldetniük az előfizetési dijak. Se balek H., Dukes M., Oppelik A.,

nyiitterek ég hirdetések. magyar es liorvat nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap. «A|ta1á n o ^ T u d c j^ ^ d r i« é « ioK

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M e g je le n ik  h e te n k in t  e g ysze r: va s á rn a p . Nyilttér petitoora20 fl„.

A »Csáklornyai Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

. . . .  . ran legyőz a verseny, melyet ki kell állnunk gek és előkelő urak saját pavilonjaikban
A llUIUNiU* IM‘|> OS il g a z d á lk o d á s .  Oroszország, India. Amerika és Ausztrália vagy a mezőgazdasági csarnokban, az erdé- 

, ,... i ... őstermelésével. szeli, a halászati pavillonokban nem egy viv-
1;z! 1 lU  \ !,iz,|n ’ o 1 ,m iu <> m pt \ földművelő, inig szorgalmának keve- mányi mutatnak be, nem egy jó  példát szol-

! N‘W T  ( 8,1 'V ||“ - ;l ,ml ,l h,lb< ,l sebb basznál látja: igényei éppen ellenkező- gáltatnak, mely széles körökben utánzást'ér-
bán. Jólétben es szuköl kodesben. szarnia lan |eg nagyobb;ik ,eUok. N*m ,| l()bbé oly pu- demelne.
\ i s z o d  ag><ig()n u iísz lu  <> y al a gaz( a o- rjj.-tn egyszerűségben, mint hajdan, ö is ki De a kisebb gazda még mindig messze 
;.:ls‘l ’ ÜMI ° . n““ Ml! . Iv, 'V< 7i ‘»karja venni szerény részét az általános mögötte áll az osztrák, a német, a íranczia
lorodxe a gazdálkodás elmelelevel. Sol, \all- (^nyQZi,sben s  bár kivehetné minél nagyobb parasztnak, ki sokkalta kisebb területen, há-

<. ).(‘ ^ Zl,l e,1l: Í,11J,I) eln Mil( K m<HU) mérlékben, darócz helyett selyemben jár- ládallanabb talajon jóval nagyobb eredrné-
vlöi elelle Mselkedtek minden njilas ellen. ba|na (.s kenyér helyett lágy kalácsot ehetne, nyékéi tud elérni, mint a mi földművelő 
mindazzá szemben, a .... ellenkezel! meg- , )(> hogy a mcí?é„ielés nohéz problémáját népünk. Kiéri pedig azáltal, mert gazdálko- 
szokoll hagyományaikkal. Megellünk mi Sjkeresen megoldhassa, tokozottal) igényeit dásában nemcsak a hagyományos praxisra 
anélkül « ...a. napig, meg lógunk mi anrl- kielégíthesse: gazdálkodását egészségesebb, a van utalva, de birtokában van a helyés el- 
kul élni azontúl is.« kor vívmányainak megfelelőbb alapokra kell méletnek is, mely őt a redelkezésére álló

IVdig ez nagy tévedés Igaz. hogy meg- j fektetnie. A termő rög művelésére ma nem jövedelemforrások czélszerübb kiaknázására 
élt eddig a mi földmivelö népünk, ezer éven j e|egendö többé két keze munkája Nem sza- képesíti. Levetette előítéleteit és számolni tud 
keresztül. Sőt nagy része néhány századdal b;ul mi|u|ig cs:,k a szokott utakon haladnia, a kor viszonyaival.
tovább is, amennyiben még a magyarok be- és újabb ösvényeket kell fel- Emelni kell tehát minden áldozattal né-
jövelele előtt is il! tanyázott ezen a földön. | kulsitnisi. melyek az elszegényedés sivatag- piink gazdasági nevelését, különösen a gaz- 
M égéi te k valahogyan türhelö viszonyok közi. ] j anak rlkerülésével a jólét birodalmába ve- dasági szakoktatás utján. És pedig nemcsak^ 
bár nincs bizonyítva, hogy nem élhetlek ze, |iek az iskolában az ifjakhál, hanem a felnőttek-"
volna talán jobb módban, a vagyonosság. az y földnek ínuveb re azonban nálunk nél is, latíioJyainojLtó ülőiubisok rendezésé
ül la Iá nos jóllét mHgiwmhb Tokán. j az ugy nevezeti pár excellenco< földművelő vei. A szegény földművelőnek manapság ke-

I)e ma a viszonyok alaposan megvál-1 országban, még sok kívánni valót bágy fenn. meny harezot kell vívnia a modern gazda- 
tozlak. Hazánk földje nem leli termékenyebb. \vm niintha Magyarbonban nem találtai- sági élet kalózaival: ha már nincsen mód 
de lejebb száll! a búza ára. A világforgalom j nának színién minlagazdaságok, melyek a ezeknek a szabadság veszélyeztetése nélkül 
megváltozásával, (lőttével többé nem a mi szakléríiak őszinte bámulatát kihívják. O igen, való kiirtására, lássuk el a gazdaembert 
gabonánk az, mely döntő szerepel játszik ‘a n-,oy uradalmak az ezredéves kiállításban minden anyagi és szellemi fegyverrel, hogy 
nyugoli szomszédaink, piaczán Óriási vámok- hivalkodnak, milyen kitűnően értik intéző e harezban az ö részén maradjon a győ- 
kal sújtják mindenütt termékeinket, és gyak-! tisztjeik az intenzív gazdálkodást. Eöhercze- zelem.

_  /  rj 7̂ A Ön fáradtnak, rossz kedvűnek látszik. Ismertem, felelte Varga, inig arczát ke-
1 A  H  Cz JL, A .  Tán zongorázzak? Kz esillapilani fogja, mell ny u- zébe temette.

galomta van szüksége — Még akkor, mikor engem nem ismert?
_ • -i i I -  i . . Nyugalom, édes nyugalom már hu csak — Nem láttam, mióta jegyesek vagyunk.
I > 1 /011 } 1 trlvO ív lO 0  lllltlt !• közöltben lc*lD*tok. Olt oIvhii jo, hojzy nu'IIetlí* min- __  |)p lu\t oljoj^yz^siink t?IŐtt ig^n. XulAlko*

den rossz, még rosszubnak tűnik lel. zott vele és velem is. És beszélt nekem szerelein-
Komor arczczal lépett az ügyvéd a szobába. De mi lehetne rossz, édesem, kérdezte a rőt és ostromolta szivem et? Feleljen h át!

lúd türelmetlenül várta jegyest*, az a bajos öz- nő vőlegényei, ki daczara élért sikereitek oly ked- __ Nem szakíthattam egyszerre. Véget ve-
\egy, kit ékesszólásával meghódított, mikor meg- vetlennek látszott. Mi baja? teltem u viszonynak, mihelyt módomban állt.
nyerte egyik „ , - S e m m i .  -  De én szakíthatok'azonnal. Nekem mó-

* n i!r< e.Z|t í . . Igazán? Kgy hirtelen eszme villant dómban áll, . . .  és meg is teszem,
még m nul ig 'komor 'a i ez ki fi* jezéssel' ' fel Ilariszné agyában. On csak nem hiszi ön Varga nem szólt semmit. Csak ült a kere-

Uogy örülök ennek. Igaz. hogy az ön re- csak ncm. hl,K‘l1’ ho- y a ,M,nos VO,t> vel«n bámuU »»»*« e,é- Hariszné holthalovány
mek beszéde után az esküdtek nem ' is tehettek •>> nem tudom, mondta Varga szomorúan, lett; hosszú szünet után megszólalt:
máskép. Honnan is szedte elő azt a sok bizonyi- De hisz ön bebizonyította, hogy nem ő Arra kérem doktor ur, hagyjon el. Nem
tékot ? Mert tudja, rnig maga nem mutatta ki oly vette azt a mérget. kell félnie, hogy bűntársának nyakára küldöm a
fényesen a vádlott nő ártatlanságát, én nem vol- — Nem is vette. Ott volt már az Íróasztal- rendőrséget,
tani olyan bizonyos benne, kételkedtem. bán. De ő használhatta. Az ügyvéd felugrott.

Soha se lehetünk bizonyosak semmiben, — De hogy akadhatott rá a nászéjben, alig — Irma! Az égre kérem . . . ön nem gon-
jegyezte meg dr. Varga kedvetlenül. hogy haza érkeztek? És miképpen tudhatta, hogy dolhat felőlem olyat. Legalább hat hónapig nem

Igen, mig olyan ügyes ember mint ön. mj(.'soda lehel az a por ? láttam, mielőtt ez a dolog megtörtént. Különben
be nem bizonyítja. Az ön beszéde a biró lelkiis- |ja előzetesen nem birt róla tudó- amj köztünk történt, csak amolyan *(lirt«-féle
merete felől valóban nagyszerű volt. Meg is bán- nuygsa| volt. Én nem törődtem sokat vele, ő sem én ve-
lám pillanatnyi kételyeiméi. De ;ln killllll:, lla i10)!V ilz méreg lein. Én némileg lehangolt ketlélyállapolban vol-

_  Miéit nem maradt otl, inig kimondták e) voU rejtv.e egy Ulkos „ékban. Hiszen ezzel gyű- tam, ő meg . . . 
az ítéletet ? zíill meg mindenkit. — Kérem ne mondja tovább, nem érdekel.

Nem bírtam megállani azt a szörnyű bi- Igazán ? A lelkiismeretlen ügyvéd meg a gyilkosnő nagyon
zonytalanságot. llát még a szegény vádlollnő. __ ^ a vádlottnő önnek talán bevallotta. illettek egymáshoz.

Nos, ő már túlesett rajta. hogy ő a lettes? —  De ő nem volt rossz nő. Irm a! valóban
Ah, ugy örülök, s ön . Dehogy! nem; ő olyan nagylelkűnek mutatkozott, mikor
Oh, én is; de beszéljünk másról. Kínos színét állt be a jegyesek közt llarisz- önről szóltam neki.—  De hát nem örül annak a gondolatnak. Kínos szu.n.i am «' jegy esi k kozi.

hogy azt a szenénV szén ártatlan nőt megmen- né visszagondolt a tárgyalás menetére, s lassan- — Ugy hát neki köszönhetem azt a gyonyo-
I l i é  a haláltól a'bllúflt'í.1 ? HU nmguk ügyré- lassan elhuzéxlolt :iz ügyvédtől. Hirtelen kérdezi: rüséges vőlegényemet, az ideálomat, 
elek az igazságot semmibe se veszik ? Krnil, maga már ismerte ezt a nőt n tár- — Az égre kérem, hallgasson meg. 0  azt

- Én azt jászéin, hogy igen. gyalás előtt ? mondta akkor, hogy szívesen lemond rólam, mert

X\ II. évfolyam. Csáktornya, 1900. május 27-én. 21. szám.



Közigazgatási bizottsági ülés.
A megyei közigazgatási bizottság május 

havi ülését dr. Jankovich László gróf főis
pán elnöklete alatt f. hó 15-én tartotta

Elnöklő főispán üdvözli Battyány József 
grófot, a közigazgatási bizottság újonnan 
megválasztott tagját s kéri. hogy te\éken\ 
közreműködésével a bizottság sikeres műkö
dését előmozdítani szíveskedjék.

Az alispáni havi jelentés a közigazga
tás egyes ágaiban április hónapban előfor
dult eseményekről felolvastatván, a közigaz
gatási bizottság azt helyeslöleg tudomásul 
vette.

Dr. Gyömörey Vincze bizottsági tag fel
említi a vármegye területén uralgó azt a 
visszás helyzetei, hogy a tyukászok talu he
lyeken összevásárolják az esetleg fertőzött 
baromfiakat, azokat akadálytalanul egyik köz
ségből a másikba lova szállítják, és a vészt 
tova hurczolják: indítványozza, hogy a köz- 
igazgatási bizottság feliralilag kéresse meg 
a földmivelésügyi minisztert, hogy az állat
egészségügyi törvény keretén belül intéz
kedni szíveskedjék, hogy a vész tovaterje
dése ezen az utón ne történhessék. A köz- 
igazgatási bizottság az indítvány szellemé
nek megfelelőig felír a miniszterhez.

Dr. Háry István vármegyei t. főorvos
nak felolvasott jelentését a közigazgatási bi
zottság helyeslőig tudomásul vette.

Ezután több. a közigazgatási bizottság
hoz fellebbezett ügyet tárgyalt s intézett el 
az előadó javaslatához képest a közigazga
tási bizottság; egyeseknek kivételes nősülési 
engedélyt adott, valamint több, kórháziig 
ápolt vagyontalan után a kórházi ápolási 
költség megtérítésére nézve előterjesztést telt 
a belügyminiszterhez, hogy a gyógydijak az 
országos betegápolási költségből nyerjenek 
fedezetei; végül egyes, üresedésben levő 
anyakönyvvezetői és anyakönyvvezető állás
nak betöltésa iránt tett a belügyminiszterhez 
előterjesztést.

A közigazgatási bizottság tudomásul 
vette a kereskedelemügyi miniszter leiratát.

ő is tudta, hogy ini a szerelem. És akkor mesélte 
nekem, hogy ez az ember — a későbbi férje 
hogy telte tönkre előbbi vőlegényét, ki aztán meg
ölte magát azzal a méreggel, mit ott tartott .

—  A titkos fiókban.
— Igen, az Íróasztalban, mit a férje meg

vett akkor, mikor áldozata minden holmiját el- 
árvereztette. — 0  akkor azt mondta, hogyha egy 
kanál vízben megfojthatná, megtenné. Nekünk pe
dig sok boldogságot kívánt frigyünkhöz.És én már 
eddig is olyan boldog voltán.

Hariszné némán állt. Már azt akarta mon
dani. hogy ő is boldog volt, de visszaszorította a 
szavakat. Doktor Varga folytatta:

—  Hat hónappal később volt az esküvője 
azzal, ki vőlegényét a halálba kergette. És a nász
éjben . . .

—  Meghalt.
— Igen. S ő engem kért fel védőnek. S én 

nem utasíthattam vissza, megszántam szegényt. 
Iparkodtam kimutatni a bizonyítékok elégtelensé
gét. Isten bocsásson meg nekünk. Most tudja az 
igazságot. Bocsásson meg és ha már nem akar 
szenvedni — az ügyvéd kalapját vette és az ajtó 
felé közeledett — éljen boldogul . . .

—  Em il!
— Irma! életem! kedvesem ! a” ügyvéd kar

jaiba zárta a zokogó nőt, ki könnyei közt reá 
mosolygott:

—■ De mindent elmondott ? mindent ?
— Igen, szavamra mondom, nincsenek ugyan 

bizonyítékaim . . .
— Felmentem önt, a bizonyítékok elégtelen

sége alapján.
S - i  P - r .

amely szerint a gőzkazánvizsgáló a belső 
kazán vizsgálatot csak akkor teljesítheti, ha 
a kazán belül száraz, ami hogy megtörtén
hessék, a közigazgatási bizottság megkeresi 
a vármegyei kazánvizsgálót, hogy jövőben 8 
nappal előbb értesítse a kazán tulajdonosát, 
hogy a kazán vizsgálatot mily ir9nyban tel
jesíti.

A kir. tanfelügyelő havi jelentése sze
rint a miniszter a zala-lövői, csehoveczi és 
podbreszti iskolák államosítását foganatosítja. 
— Meglátogatta a Csáktornyái iparos-tanoncz- 
iskolát és a menedékházak vezetésére alkal
mas egyének tanfolyamát. — Részt vett a 
muraközi tanítói járáskor közgyűlésén s a 
miniszter megbízásából helyszíni szemlét tar
tott az iskolaépület hiánya ügyében. — Meg
látogatta a járási főszolgabíróval a zrinyi- 
falvai, mura-szent-kereszli állami, mura-szer
dahelyi községi és a mura-siklósi r. k. isko
lát. — Turcsiscsén az államilag segélyzett 
községi iskola államosítása ügyében tárgyalt 
s az iskolát meglátogatta. — Ismételt pályá
zat daczára be nem lülthető mura-szilvágyi 
tanítói állás jövedelmének kiegészítése ügyé
ben a helyszínén intézkedett a kellő okmá
nyoknak beküldése iránt.

Zala-Ujvár, Dráva-Szent-Mihály, Szent- 
Ilona, Felső-Pusztafa, Dráva-Szent-lván köz
ségeknek 1899-ik évi iskolai alapvagyon 
számadását a vármegyei számvevőség meg
vizsgálván s helyesnek találván, erről ér
dekelt községeket a közigazgatási bizottság 
értesíti.

Kir. tanfelügyelő előterjesztette a ma
gyar nyelvben jeleskedő muraközi és vend
vidéki tanítók és tanulók 1898/9. tanévi, ti
zennegyedik megjutalmazásáról szóló elszá
molását, amelyet a közigazgatási bizottság 
jóváhagyólag tudomásul vett.

A közgazdasági előadó indítványára a 
közigazgatási bizottság a vármegye alispánja 
utján felhívja azon járások főszolgabíróit, a- 
kiknek járásában nagyobb terjedelmű szőlők 
vannak, hogy a jövő hóban Stridón megtar
tandó viharágyu kísérleteken lehetőleg ve
gyenek részi és az ott szerzett tapasztala
taik alapján igyekezzenek járásuk községeit 
ily viharágyuk felállítására buzdítani.

K Ü L Ö N F É L É K.

—  Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfel
ügyelő a Csáktornyái községi elemi iskolák 
államosítása ügyének letárgyalása után má
jus hó 2 1 -én a reggeli vonattal a vendvi
dékre utazott. Meglátogatta az Alsó-Lendvá- 
lól Cserencsóczig nyúló útvonalba eső isko
lákat. Utazásának egyik füczélja volt, hogy 
a cserencsóczi plébánia összes meglevő és 
szervezendő iskoláinak államsegélye ügyét 
érdekeltekkel a helyszínén személyesen meg
tárgyalja. Mint tudósítónk értesít, kir. tan
felügyelő a bisztriczei, melinczi és izsakóczi 
útvonalban Bellatincz felé folytatja útját.

- -  Hivatalos látogatás. í)r. Háry János 
megyei főorvos folyó hó 22-én megvizsgálta 
a Csáktornyái gyógyszertárt, melyet rendben 
talált.

—  Egyházi kinevezés. Kádia Imre sze- 
lenczei káplán Tót-Szent-Martonba plébánossá 
neveztetet ki.

—  Eljegyzések. Hirschmann Henrik Csák
tornyái illetőségű debreczeni főkönyvelő je 
gyet váltolt özv. Rozs Károlyné kedves leá
nyával, Irén kisasszonynyal. Bernstein Sala
mon kereskedő jegyet váltott Neumann Hen
rik beliczai vendéglős kedves leányával, Mal
vin kisasszonynyal.

— Biróválasztások. György hegyen Rúzs- 
mán István, Várhegyen Novinscsák Alajos, 
Ormoson Zádrávecz Ignácz, Kristóffalván 
Bedics Márk, Zsedényen Radikovics Balázs 
községi birákká lőnek megválasztva.

—  Plébánosi vizsga. Molnár György 
dráskoveczi és Murk István bottornyai káp
lánok a múlt héten Zágrábban sikerrel le
telték a plébánosi vizsgát.

—  Esküvő. Vinkovics Endre varazsdi 
mészárosmester f. hó 28-án tartja esküvőjét 
Győry József dráva-szenl-mihályi vendéglős 
kedves leányával, Rozália kisasszonynyal.

—  Nyugdíjazás. Gróf Festetics Jenő Ő 
Méltósága Stefaits Miksa urad. főerdészt, ki 
sok éven keresztül szolgálta a grófi házat, 
saját kérelmére f. évi julius 1 -től kezdődő- 
leg nyugalomba helyezte.

—  Értesítés. Folyó évi junius 1-től 
szeptember 15-éig minden vasár- és ünnep
nap Varazsdról d. u. 2 óra 20 perczkor vo
nal indul Varasd-Toplicza fürdőhelyig.

—  Térzene. A Csáktornyái tűzoltók ze
nekara minden szombaton este 8 '/*— 9 ’/* 
óra között térzenéi ad.

—  Meghívó. Tisztelt választók ! Zalavár- 
megye központi szabadelvű pártja alóliroltat 
bízta meg, hogy a Csáktornyái választókerü
let szabadelvű választóit a járási szabadelvű 
párt megalakítása czéljából összehívja. — 
Ezen megbízatás alapján tisztelettel kérem 
t. polgártársaimat, miszerint a Csáktornyái 
választókerület szabadelvű pártjának meg
alakítása czéljából 1900. évi junius hó 4-én
d. u. 8 órakor Csáktornyán a »Zrínyi»-szál
loda nagytermében megjelenni szíveskedje
nek. T. választók! Csak úgy tudunk a köz
ügyekre befolyást gyakorolni, ha azokban te
vékeny részt veszünk. Mindnyájunk érdeke, 
hogy jogos kívánalmaink az ország kormány
zatában érvényesüljenek, azt csak úgy tud
juk elérni, ha tömörülve, nagy tömegben 
szervezve adunk súlyt kivánatainknak. Jö j
jetek minél számosabban! Együttműködés
ben van az erő és ebben a siker! —  Csák
tornyán 1900. május 22. ZLegler Kálmán, 
a megyei központ kiküldöttje.

—  A szt.-ilonai hírneves vásár, a mely 
e hó 22 -én tartatott meg, a kedvező idő 
miatt nagyon népes volt. Felhajtatott 3675 
drb. szarvasmarha, 5450 drb ló; összesen 
9125 drb; eladatott 610 drb. szarvasmarha, 
1345 drb. ló; összesen 1955 drb.

—  A győriek Muraközben Győr városa 
— Csury Mihály ottani telekkönyvvezelő ta
nácsa folytán —  nagy mozgalmat indított a 
gyümölcsfalenyésztés és gyümölcstermelés ér
dekében. mely gazdasági ág teljesen el volt 
Győrött hanyagolva. A győri gazdasági egye
sület tette meg ez érdemben az első lépést, 
s indítványt terjesztett Győr város polgár- 
mestere elé a gyümölcsfa telepítésre nézve, 
s mindjárt egy kiváló pornologus szakértő
vel Csárils Adolf mura-szent-márloni birto
kossal érintkezésbe lépvén, vele megvizsgál
tatták a győri talajviszonyokat. Csárils Adolf 
a »Kiskút« nevű terület dombosabb részét 
jónak találta a gyümölcsfa-tenyésztésre, s 
egy tervet dolgozott ki s adott át a polgár- 
mesternek. Csárits a franczia módszer sze
rinti redélyfa-művelést ajánlotta. Számítása 
szerint mintegy 15 kát. holdnak betelepítése 
10 — 12  ezer fiba kerülne,ezzel szemben 2 —3 
év múlva már a termésből nevezetes jöve- 
vedelem jutna a városnak. A polgármester 
több győri szakértőt küldött Muraközbe Csá- 
rics Adolf gyümölcsfa-telepének megtekintése 
czéljából. A szakértők (Vennesz Jenő városi 
tanácsos, Spáth Gyula és Perezslényi Gyula 
földbirtokosok s gazdasági egyesületi tagok)



már voltak is Mura-Szent-Mártonban, ott 
Csárits gyümölcs-telepét alaposan átvizsgál
ták s páratlan szakértelméről meggyőződést 
szereztek. Most a győriek Csárics Adolfot 
szerződtetni óhajtják a városhoz, hogy a 
tervbe vett gyümölcsfa-telepet létesítse. Őrü
lünk földinket ért eme szép kitüntetésen.

—  Meghívó. A »Szombathely-egyház
megye róm. kath. tantestület« letenyei köre 
tavaszi rendes közgyűlését folyó évi május 
hó 31-én, d. e. 10 órakor Pólán, az elemi 
népiskolában tartja meg. melyre a kör tag
jai s a tanügy barátai tisztelettel meghivat
nak. —  Tót-Szerdahelyen, 1900. máj. 15-én. 
Hazafiui üdvözlettel Neupauer István kör
elnök. — Tárgysorozat: 1. Heggel 9 órakor 
szent mise, »Veni Sancle«-val. 2. Elnök meg
nyitó beszéde. 3. Gyakorlati tanítás. Tartja 
Fehér Jenő, pólai tagtárs. 4. Gyakorlati ta
nítás megtalálása. 5. Az őszi gyűlésről fel
vett jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése.
6. Körelnök jelentései s a beérkezett ügy
darabok kihirdetései. 7. A »Tanítók Háza« 
alapszabályainak kidolgozására, valamint a 
kall), tanító kongresszusra felkiildendö tagok 
megválasztása. 8. Szükséges-e az osztatlan 
népiskolában külön lanterv ? 9. Pénzlánok 
számadásainak megvizsgálása. 10. Igazolat
lanul elmaradottak feljegyzése, esetleg meg- 
birálása, uj tagok felvétele, eltávozottak tör
lése. 1 1 . Indítványok.

—  Felvétel a tanítóképző-intézetbe. A 
Csáktornyái állami tanilókepző-intézet első 
osztályába az 1900/1901. tanévre lel vétet
nek, kik életük 15-ik évét f. évi szeptember 
1 -én betöltik, vagy korengedélyt nyernek, 
testileg épek és egészségesek s a polgári-, 
vagy középiskola 4-ik osztályát elvégezték, 
vagy esetleg kivételesen felvételi vizsgálatot 
tesznek. A felveendő első-éves tanító-növen
dékek közül 25-en államsegélyben részesül
nek. Még pedig: első sorban mind a 25 nö
vendék az intézet inlernátusában ingyen la
kást és mosást kap. ezenkívül közülök elő
menetelükhöz és anyagi viszonyaikhoz ké
pest ingyen, vagy mérsékelt áron (havi fi 
koronának, 12  koronának, 18 koronának, 
24 koronának az intézet pénztárába történő 
befizetése mellett) az intézet köztartásán 
reggeli, ebéd és vacsorából álló élelmezést 
nyernek. A felvételre vonatkozó kérvények 
f. j u n i u s h ó 10- ig a Csáktornyái áll. ta- 
nilőképző-inlézel igazgatóságához küldendők. 
A kérvényhez csatolandó: a folyamodó szü
letési bizonyítványa, múlt tanévi osztálybi- 
zonyitványa, s a jelen tanévi időszaki érte
sítője, továbbá tiszti orvosi bizonyítvány a 
tanuló egészségi állapotáról és testi épségé
ről, hiteles községi bizonyítvány a szülök 
vagyoni állapotáról, évi jövedelméről, a kis
korú családtagok számáról és életkoráról s 
a családfő polgári állásáról. Ha a kérvény
hez szegénységi bizonyítvány csatol tátik, a 
kérvény s mellékletei bélyegmentesek. — 
Csáktornya, 1900. május 22. M a r g i t a i 
J ó z s e f  igazgató.

—  Figyelmeztetés. Ezentúl vasárnap a 
postán a hivatalos órák felsőbb helyről a 
következőkép állapíttatlak meg. Délelőtt: 
i/ f9 — */*l2-ig. Délután: 4 óra 40 perczlől
5-ig csak (kizárólag) hirlapkiadás. Ezentúl a 
posta zárva.

—  Szoborleleplezés Yarasdon. Folyó hó 
24-én leplezték le Varazsdon a sétatéren fel
állított Erzsébet-szobrot. Az ünnepély d. e. 
11  órakor V( tte kezdetét nagyszámú közön
ség jelenlétében. Jelen voltak az összes va- 
razsdi tanintézetek tanulóifjúsága, hivatalok, 
testületek, katonaság, dalárda, tűzoltóság stb. 
Az ünnepélyen gróf Zichy Hubidó főispán

szép beszédet tartott, s a város közönsége 
nevében a szobor talapzatára gyönyörű ba
bérkoszorút helyezett el. A dalárda férfika
rokat adott elő. A délutáni órákban is igen 
nagy nézőközönsége volt a szobornak. A 
sétatér újabban *Erzsébet-tér« elnevezést 
nyert.

—  Városi közgyűlés. Csáktornya nagy
község képviselő-testű lete f. hó 19-én köz
gyűlést tartott, melyen megjelent dr. Ku- 
zsicska Kálmán kir. tanácsos, megyei tan- 
felügyelő is. A gyűlés tárgyát a Csáktornyái 
községi elemi népiskolák államosítása ké
pezte, végleges megállaj)odás azonban ez 
ügyben nem jött létre, mivel a község ez 
ügygyei kapcsolatban álló többrendbeli ké
relemmel fordul a vallás és közoktatási mi
nisztériumhoz.

—  A népszámlálás elrendelése. A ke
reskedelemügyi miniszter körrendeletét bo
csátott ki az összes törvényhatóságokhoz, a- 
melyben az 1900. évi népszámlálás megej- 
tésre határidőül 1901. évi január 1 — 10-ig 
terjedő időt határozza meg, s az általános 
intézkedések megtételére hívja fel a törvény
hatóságokat. Az 1900 évi népszámlálásról 
szóló 1899. évi 43. t.-cz. 3. §-a értelmében 
a községeket és városokat a népszámlálás 
alkalmából a következő kiadások fogják ter
helni: irodai kiadások, a számláló biztosok 
dija, csomagolási és szállítási dijai a nép
számlálási ügyiratoknak a központi statisz
tikai hivatalhoz. Ez okból figyelmezteti a 
miniszter a törvényhatóságokat, hogy már
most tekintettel legyenek a városoknak és 
községeknek az 1901. évi költségvetési elő
irányzatában a várható népszámlálási ki
adásokra. A rendelethez csatolt népszámlá
lási utasítás szerint, a népszámlálás meg- 
ejtése hat napon túl nem terjedhet; szám
láló biztosokul kinevezhetek: tanítók, taná
rok, lelkészek, nyug. hivatalnokok, értelme
sebb gazdák; körjegyzők, anyakönyvvezetők, 
orvosok lehetőleg mellőzendők, tanítók kö
telesek a számláló biztosi megbízatást el
vállalni s a megbízatásnak eleget tenni tar
toznak. A számláló biztosok dijai 3, 4, 5 ,6 , 
koronában vannak fokozatosan megállapítva.

—  A közs. számadások megvizsgálására 
a májusi megyegyülés határozatából a követ
kező törvényhatósági bizottsági tagok kül
dettek ki Beliczára: Ziegler Kálmán: Bottor
nyára: dr. Hajós Ferencz; Mura-Siklósra: 
Oszterhuber László; Mura-Szerdahelyre: Wol- 
lák Rezső: Mura-Szent-Mártonra: Tóth István; 
Slridóra: Schadl István; Felső-Mihály fal vára: 
Jvkó János; Vizi-Szent-Györgyre: Berk Félix; 
Dráva-Csányra: Margitai József; Dráva-Vásár- 
helyre: Szilágyi Gyula.

—  Telephon-hálózat megyénkben. A pécsi 
posta- és távirdu-igazgalőság értesíti a vármegye 
törvényhatóságát, hogy a kereskedelemügyi minisz
ter a vármegyei telephon-hálózat létesítését csak i 
akkor engedélyezheti, ha a vármegye az előirt | 
|)énzbeli és természetbeli hozzájárulásokat bizto
sítja s megfelelő előfizetők jelentkeznek. Felhívja 
a járási főszolgabírókat és a rendezett tanácsú vá
rosok polgármestereit, hogy az előfizetők neveit s 
azok lakásának a postahivataltól való távolságát 
jelentsék be; felhívja az áltamépitészeti hivatalt, 
számítsa ki az egyes járások által adandó hozzá
járulás nagyságát készpénzben és természetbeni 
szolgálmányokban s ezek közlése mellett a járási 
főszolgabírók felhivatnak, hogy a községek hozzá
járulásának biztosítására vonatkozó tárgyalásokat 
tartsák meg s a községek határozatait, valamint 
az előfizetők nyilatkozatait oly időben terjeszszék 
be, hogy ezek alapján a szeptemberi közgyűlésen 
a miniszter kivvánalmának megfelelőig a hatá
rozatot meg lehessen hozni.

—  Szerencsétlenség. Bedti Mátyás m-
csányi 27 éves, nős földmives, f. hó 23-án 
több társával a letenyei murahidon dolgo
zott, miközben négy társával együtt a vízbe 
esett; társai a partra jutottak, Bedti azon
ban a vízbe fulladt. Hulláját még máig sem 
találták meg.

—  Talált csikó. Folyó hó 22-én Baum- 
hack Frigyes Csáktornyái vendéglősnél egy 
másfél éves pejszőrü, csillagos homloku mén
csikó olthagyatott. Igazolt tulajdonosa a köz
ségi elöljáróságnál jelentkezzék.

—  Lopás. Horváth Istvántól, a »Zrínyi« 
szálloda egyik pinczérétől 70 korona kész
pénz lopatott el. A tettest sikerült kideríteni 
Kúszik György ludbregi illetőségű csavargó 
személyében, ki ma már a Csáktornyái kir. 
járásbíróságnál várja büntetését.

A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lelt, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál stb.-nél a Horgor.y-Pain-F.xpellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak 
bizonyullak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-F.xpellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsöléskér.t az influenza elten is és 40  
kr., 70 kr. és I fit üvegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Richter- 
féle Horgony-Puin-Kxpeller« vagy *Richter-féle 
Horgony-Liniinent kérendő és a »Horgony« véd
jegyre ké’ űnk figyelni.

A jó testvér.
Egv Thunimont-Forgei-i (Chapelle-aux-Bois) ifjú levele 

van előttünk, ki fiatal nőtestvére iránt valósággal atyai ér
zést mutat. E fiatal leány már több mint két éve elvesztette 
atyját s a halálán érzett fájdalom megfontolta az egészsé
gét. Ez idő óta folytonosan gyengült, heves gyomorfájás, fő
fájás kínozta s lélegzete kimaradt a legcsekélyebb mozgás
nál, vagy ha lépcsőn ment fölfelé. A szegény gyermek át- 
érezte a vészegénység minden jelenségét s nagy gyöngegég 
fenyegette életét, éppen úgy, mint a hogy a sárgaság, a' 
neurasztémia, a reuma, a vitustánc, az angolkór fenyegeti a 
gyermeket, ha a fölsorolt jelenségek egyike vagy másika 
mutatkozik a meggyengült tzervezetben. Pedig mily hamar 
korlátozhatjuk s gyógyíthatjuk e bajokai, ha a Pink-pilulát. 
a vér e hatalmas helyreállítóját alkalmazzuk, úgy a mint

tettte.
— Több mint 

két éve írja 
levelében — test

vérem nagyon 
gyenge lett. Na
gyon sokat szen
vedett a gyomra 
miatt, nem tudott 
aludni s alig tu
dott a lábán állni. 
Szívdobogás, ful- 
doklás nélkül már 
nem is tudott já r 
ni. Oldalszurása 
volt és jóllehet 
különféleképpen 

akarták gvógvita- 
ni, se rnmifélr eny
hülést se érzett; 
állapota három 

hónap óta komolyabb lelt. A Pink-pilula használatát kez
dettem meg vele és meg volt az örömem, mert alapos gyó
gyulást láttam. Nagyon erős lett, étvág.a megjött Rózsás 
és friss arczszin váltotta föl előbbi sápadtságát. Ezt az ered
ményt látva, anyámnál ki szintén nagyon szenvedő volt, 
ugvanezt alkalmaztam, s mondhatom önöknek, hogy szintén 
nagyon kielégítő eredményt értem el.

Ez azt bizonyítja, hogy a Pink-pilula nemcsak a fiata
loknál ér el hatást, hanem hogy az idősebb emberek egész
ségét is helyre tudja állítani.

A pink-pilula kapható Magyarországon a legtöbb 
gyógyszertárban. Egy doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz 
9 frt. Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓ ZSEF gyógyszertá
rában, Budapest, Király-utcza 12.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F

Kiadó és laptulajdonol:

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



XVII. tečaj. Vu Čakovcu. 1900. 27-ga. majuša Broj 21.

Sve pošiljke se tiéuó zadržaja 
novinah, naj se poSiljaju na 

me, Margitai Jožefa urednika 
• vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knjižara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poSiljaju.

M EOJIM USJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

lzlazi sv ak i t ije d e n  je d e n k r a t  i to : vu sv a k u  n e d e lju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol lela . . .  4 kor.
Na čet vert leta . . 2 kor

Pojedini l>roj: koStaju 2() lili

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Žparkasse« »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Nekaj od zemlje,
i.

Kovača, pesek.
Plodna zemlja je za pravo ona glavnina, 

iz koje intoreša gazda živi. Ova glavnina, 
kojoj svaka mekota napriliku rečemo 100 
frli namesti, gazdi ili slabog intereša donese, 
kad na mekoti 5 —0 frtov da; vu tem slu
čaju more 4-0 mekotni gazda na letu po 
priliki 200-250 frt dohodka imati i poleg toga 
bude sa célom familiom raztrgani hodil, ili 
pak na mekoti 10— 15 frli dobi tojest na 
40 mekotah po srednjim računanju 4 0 0 — 600 
frti, iz kojeg dohodka more pošteno živeti i 
još i poreza vu svojem vremenu platiti.

Ako stvar tak sloji, ono naravno pi
tanje nam dojde v pamet, kak si gazda more 
podiči zemlju na pristojni i vekéi intereš? 
Na kaj je naravni odgovor opel, ako bude 
nju popravlal. Popravljati pak samo on 
more, gdo pozna falinge, i gdo ima čislu 
misel od toga, kakva mora biti pitana stvar.

Zemlja iz više vrstih stoji koje su vu 
farbi i vu drugoj kakvoči različne. Zgornja 
vrst, koju za humus zovemo, je  takaj vno- 
ge forme. Jedna je črna, druga siva ili dru
ge farbe, jedna lehko pusti prek vodu, dru
ga ne i t. d.

Ako na priliku sa dvérna šakami zem
lje vu jeden glaž denemo i na to dvaput

Z A B A V A

Češki brat.
Bilo je  godine 1881. kad se je  u bavarskom 

varošincu sve pomešalo. Vani pred varašom 
bil je  logor prvoga bavarskoga armeekora; 
bila je  najme generalna inšpekcija, a to je 
za trupe u miru najglavnija svečanost. Od 
svih Stranah se je  puk tam sakupil, da vidi 
toga rala u mirno vrieme, jer generalna in
špekcija to je  toliko, kak mi navadno veli
mo »manőver.« Medju ovirni znatiželjnirm 
je bil i jedan vandravec, on je  na strani, 
na brežulku sedel. Vidlo se je  na prvi pog
led, da mu neide baš najbolje; njegove ru
ke podbočene pod glavu su drhtale, a kad 
goder se je iz vrta oglasila muzika, svaki 
krat mu se je lice namrgodilo. Več od ne
koliko danah je  njegov život bil spodoben 
onomu, divljačine, koju lovac progoni, jer 
kam je goder po vandravskoj navadi došel, 
pokučil i zaprosil komadič kruha, svigde su 
ga odbili.

Ovde sada se je  sve zabavljalo sa vojs- 
kom, pak nitko nije niti opazil, da se na 
strani sedeči vandravec gladom bori, u va- 
rošu nutri mu nije niti za las bolje išlo,

tuliko vode vlejemo i to dobro spremčšamo, 
budeino opazili, da se budu raznovrstne stra
ni po svojoj naravnoj težkoči sposele vu 
glužu.

Najodspod budu dakle kamenčeki, zalem 
pesek, koj šivu vrst čini: odzgor ilovača, 
koja je  žulkasta ili hrdjava i najviše bude 
se črna kora videla, koju je zbog lehkoče mu
liti i od nje bude votla kalna; ovu za črnu 
zemlju zovemo.

Spoznamo se anda sa ovimi vrstmi 
zemlje.

Ilovača. Vu naravnoj čistoči bi ilovača 
béla bila, ah se na naših zemljah nigde 
čislo ne kaže, je  vu menjši-vekši množini 
žute ih hrdjave farbe, ako najme i željezo 
zadržavlje.

Ako ilovaču vu mokrim položaju vu 
ruku primemo, je  šklizka i ravno tak se 
nam čuti, kak da bi putra prijeli; moremo, 
nju mésiti i formu njoj dali zbog ovih je  
za blato dobra i ako je  fineša za delanje 
posude nju hasnujemo Ako je  ilovača suha, 
okolo sebe iz drugih slvarih popije mokrimi 
i to obdrži tak dugo, dok vekša vručina 
iz nje ne potegne; zbog toga je  ilovača. jer 
duže drži vu sebi mokrmu za biljine, je 
plodneša i ako malo deždja dobi, kak pés- 
nata zemlja.

Žednost za vodom i tak moremo opa
ziti pri ilovači, ako na jeden suhi falat deh- 
nemo, paru ilovača taki na se vzeme i ondi

pak anda je tak tu sada sedel gladen i bez 
krova za noč.

Poslie dugše pauze pričme tam u par
ku opel muzika igrali, liepa i mila arija iz 
bregov se je iz soldačkih inštrumentah 
razlejavala, igrali su poznalu neimačku pies- 
mu: »Ostavljen, ostavljen, kak kamen na 
cesti . . .«

Našemu vandravcu se je  pričinilo, kak 
da se u zrcalo gledi. I on je bil sin iz bre
gov te več sto i sto krat istu ariju pope
val, ali danas u tulikoj ne volj i, nije mu se 
dalo. On se iz svog sedala stane, odšulja se 
se na stran, gde se hiti na travu i gorko 
za plače.

Muzika prestane i za čas opel pričme 
veseloga marša igrati, taj veseli marš je 
dobro dieioval na čud našega brata Strau- 
bingera, jer dobro gledeč je  on bil izmed 
onih srednih ljudib, koji svojim dobrim srd- 
cem isto tak ugodnosti kak i boli prijemlju. 
On se zdihavajuč osovi te si suze iz očih 
zbriše.

»No, etn za zdvojili još nije,« — veli 
sad sam sebi — »zar nišam mlad i nema m 
li zdrave kotrige?« — to sam sebe hrabreč 
pridoda: —  »zaradi te malo gladovanja? — 
pak tu se odmah, kakti kakov školski de- 
čec razplakati ? — Pfui Berti (Berlhold)

bude hrdjave farbe pak osobitu duhu davlje. 
Od vručine takvo v lastilo svojlvo kaže ilo
vača, kakvo pri drugimi stvari nepoznamo, 
najme ilovača se vu vručini skup potegne.

Ilovača brani mladike, jer za nje vu 
se prime i obdrži dosta mokrine; zato je 
vsuši svigdar lepša setva vu ilovači, kak vu 
pesnati zemlji. Ilovača na dalje brani i pokriva 
korenje mladikah od zime; zato ne zrnrz- 
neju lehko mladike vu ilovačnoj zemlji. Ali 
ne samo od zmrzavice, nego i od velike 
vručine. sparjavosti obrani ilovača mladike, na 
hladnim je drži. — I jer je  takva zemlja 
žilavešu, naravno je  bolši iundament bilji- 
nam i veter nemre na bil roma k var napra
viti med njimi.

Ali ako zemlja prevnogo iiovače zadr
žavlje, to je  pak né dobro iz jedne strani, 
da njim ilovača hrami neda, iz druge strani 
pak, jer se vu suši zpoka i težko nju je 
obdelati i prilikom razpokanja ozledi kore
nje rastline.

Pesek iz drobnih kamcncov slojil koje 
ako primerno vu ruke su hrapavi. Težina 
mu je  žmeka ali pojedine zrnce ne držiju 
skup veter ga lehko širom raznese, kak na 
priliku vu Sahara pusti tak zvanog »mur« 
péska. Jer pak hrapava zrnca ne ležiju dob
ro jedna na drugoj, zbog tvrdoče vodu vu 
se nemreju potegnuli, niti nje nemre ova 
raz taliti; čisti pčsek prék sebe pusti vodu 
ravno lak, kak sito i zato nemre vu suši

sram te bilo!« —  I ovimi riečmi s i je  sam 
levite odčital i na uztrajnost se odhrabil.

Dok si je  na ov način sam sebi nauka da- 
val i radi tiesnogrudnosti sam sebe koril, 
začuje iz bližine zvonenje čašami i veseli 
smich, pak kad je  kroz svržje gunlja na 
onu stran poluknul, spazil je  kak nekoliko 
starijih častnikah (ofliicirah) pri dugein stolu, 
sa niekim gosponom u šivom civilnom ka- 
putu čašami kučaju. Čim je  vandravec ove 
spazil, odmah se je  u njegovoj glavi poro
dila slanovita misel.

»Kak bi bilo, da sad tam ideš i od 
njih si kojih deset grošah odneseš.« — To 
je bila njegova misel, a ktomu je  bil čo- 
viek, koj je sve hilro i završil, kaj si je  je 
dan krat preduzel. Hitro je  anda hilil preko 
plota svoj felleiseu i balinu a zatim ga i 
sam preskočil te je u jednem hipu sa škr- 
Ijakom u ruki ponižno i pokorno pred se 
gledajuči stal pri stolu loga veseloga druživa.

Da bi se iz zemlje kakovo strašilo bilo 
pokazalo, tak ova gospoda — skoro sami 
generali i šlopski častniki —  nebi bili tak 
naglo iz svojih sedalah skočili, kak su sko
čili, kad su toga vandravca prosjačiti pri 
svojem slolu zapazili. Samo jedan je  ostal 
sedeč, a to je  bil on gospon u šivom civil
nom kaputu, koj se je  jedno malo osupnul
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rasti vu pésku rastlina, ako podjednim ne 
dobi deždja. Kakti dober vodja vručine, pé- 
sek se od sunca vu velikoj meri ztopi; ali 
taki pusti vun iz sebe, kak je sunce zašlo. 
Po danu čovek nemre nogu držati, a vu noči 
pak je  mrzel, kak led; i ravno zato se spari 
i zmrzne vu njem rastlina. Najbolša zemlja 
je mešavina ilovače i pčska ali i to stoji od 
kulikoče jedne ili druge vrsti zemlje tojest 
jednoj biljini je  dobra drugoj né.

Tak vu skoro čistim pésku dosta lépő 
raste brž pak borovo drevo, ali za čislu 
pšenicu zob, ječmen i repu je več pésnata 
ilovača potrebna tojest takva zemlja, vu ko- 
joj se med —  peskom —  jedna 
tretina ili četvrtin ilovače zadržavlje. Ako 
je još manje ilovače med péskom onda sa
njo dober brž ili k lumpéra moremo čekati 
iz lakve zemlje, koju redovilu za ilovačni 
pések zovemo, ali čislu pšenicu niti ječme
na né.

Vu kojoj zemlji je ilovača i pések vu 
gori opisanoj kulikoči, óva né samo, da je 
plodljiva nego nju je i lehko obdelavali. — 
|)a bez péska pomore biti plodljiva zemlja 
to nam kaže on slučaj, da ako slamu, ku- 
ruzinje zežgemo. vu pepelu kremenimu (ki* 
selinu kamena) najdemo, kaj svetlo znači. 
da je  kremen ravno tak potreben biljinam, kak 
živinam sol.

— F  —
(Driigipnt dalje.)

KAJ JE  NOVOGAV

Iz  Gyura vu Mcdjiuturju.

Gyúr varaš — na navuk Csury Mihálya 
našega domorodca tamošnjeg ravnatelja grun
tov niče, — se je jako počel gibati na ko
rist sadjenja dreva i plodjenja sada, koja 
gospodarstvena grana je  Győru do sada jako 
bila zanemarjena. Győrsko gospodarstveno 
družtvo je vu tem napravilo prvi koračaj i 
dalo je  nutri k polgarmestru jeden predlog 
i taki su sa jcdniin izvrstnim pomologuš 
posrednikom Csárits Adolf mura-szt-martons- 
kim zemeljskim gosponom dali previzite- 
rali zemlju Györa. Csárits je  jednu stran za

dobru našel 2a taj cilj i taki je  jeden plan 
napravil i nutri dal polgarmestru. Csárits 
francezki formu preporuča. Poleg njegovog 
računa zasadjenje 15 kat mekot 10 — 12  frt 
kotša i za 2-3 Ijeta bi več dober hasén 
imel varaš. Polgármester je više posredni
kov poslal vun vu Medjimurje. da pregled- 
neju sadovnjaka Csaritsovoga. Posredniki su 
več bili vu Mura-Szl-Martonu i pregledali su 
sadovnjaka dobro i od izvrstnoče svoga su 
se uverili. Vezda Győr varaš sa Csáritsom 
hoče sklopiti pogodbu, da i tam vu osnovu 
stoječeg sadovnjaka utemelji. Veselimo se 
takvoj nagradi domorodca našega.

Gore ta sva t ben n kolu,

Stevelin pomeraniaske občine se je  di
njo peljala svatba, najpre sneha sa svojim 
mužom. Komaj su došli vun iz sela, kad su 
se kola na jedenkrat vužgala. Ako mlado- 
ženja sneha kučiš i dva svedoki taki doli 
ne skočiju, tak bi njim kraj bil. Kad su 
konje na hitrom izpregli več su céla kola v 
pianinu bila i na hitrom na pepel zgorela. 
Célo družtvo je onda pešice moralo iti di- 
mo, ali kaj je ipak vugodneše kak da bi 
nje obežgane — nesli. Zrok ognja je sigur
no nepazljivo vkrej hičeni čik.

h o ji  vu stra n jsk o j zem lji Išče ju  
sreču.

Vabrik Andraš iz Szabadke je pred 
dvema letmi išel vu Ameriku, da se tam 
obogati. Ali sreča mu je né služila. Vu jed
noj fabriki je delal i tam je zgubil lévu no
gu. Kak je  več tak samo sa jednom nogom 
nikud nikam ne mogel več je zadnji tjeden 
dimo došel vu Szabadku, gde se je o. m.
21-ga obesil. Gda su ga našli je vre 
vumrl.

Odkrivanje spomenika vu Varaždinu .

O. m. 24-ga su odkrili vu Varaždinu 
spomenika Jalžabele kraljice. Svečanost se 
je  pred poldan ob 11  vuri započela vu na- 
zočnosti velikog občinstva. Nazočni su bili 
svi dijaki varaždinskih školah, druživa i t. d. 
Na svečanosti je  gosp. Hubido Zichy veliki 
župan lépi govor držal i vu imenu varaškog

občinstva su lépi lurbekov vénec deli na kamen 
spomenika. Pevačko-družtvo je popevalo. I 
odvečer je vnogo občinstva pohadjalo spome
nika. Promenada su za «Jalžabet«-promenad 
nuzvali.

N esreča .

Bedti Mátyás poljodelavec iz Mura-Csány 
občine 27 Ijet star, oženjen, je o. m. 23-ga 
na murskim mostu pri Letenyi delal i mzd 
tem je  sa 4 pajdaši vu vodu opal. Pajdaši 
su vun izplovili, ali Bedti se je  vu vodu 
vtopil, telo su mu još né našli.

Nesreča .

Iz Kecskeméta pišeju: Kovács János 
zemeljski gospon si je pištolu pucal i med 
tem se je ova sprožila. Kuglja je  sina Tóth 
István kanasa trefila na srdcu, koj je bez 
reči vumrl. tzlraga teče.

Penzlon ira n je .

Gospodin grof Festetics Jenő je  g. Stefa- 
its Mikšu oberjegara, koj je  vnogo letali 
služil pri grofovskoj gospočiji, na svoju proš- 
nju od 1 -ga juliuša počemši vu mir poslavil.

Opomena.

Varmegijnski odbor po putu podžupa
na pozivlje svih onih kotarov velike sudce, 
vu kojimi su vekše strani gorice, da vu bu- 
dučirn mesecu na vu gornjih medjimurskih 
bi*egih držanim izprobanju štukov za stre- 
lanje proti oblakom naj osobno hude nazo
čni i da tam opažnjene nek se trsiju vu svo
jim kotaru med pukom širiti i njega na 
postavljenje takovih štukov opominjati.

O dred jen je  za pop is puka.

Minister trgovičnih poslov je okružnu 
naredbu dal vun, svim sudbenim oblastjam 
vu kojoj za 1900. letnog popisa puka 

zadnji terminuš na 1901. januar 1 —  10 
dene i na skupno uredjenje pozove oblasti. 
Prilikom popisan ja budu-poleg 1899. 43 z. cl. 
3 § a — občine i varaše sledeči stroski 
teršili; uredbeni stroški, plača popisnikov, 
omolni i vožnje stroški pri pošilanju popis
nih pismah k centralnom statističnom uredu.

nad lobožiijom drzovitostju vandravca, ali 
si je pri lom ravnodušno svoju punu bra- 
du gladil a pri lom posve prijazno vandravcu 
u oči gledal.

»Neka ga pušča ju moj dragi!« — Šti
rni riečmi se je obinul k jednomu sfarijemu 
častniku, koj se je baš pripravljal siromaka 
vandravca Straubingera od ovud protierati.

»Hočemo viditi, koje je  taj pulnik viere 
i kak dugo več je na putovanju«

Pri tih riečih je  stari častnik odmah 
popustil, a vandraveeje hitro stupil na stran 
stola, gde je  on prijazni gospodin sedel.

»No, moj sinko« — nagovori ga sad 
o v — pak kakove si meštrije?«

»Jasam  knjigoveža« — odgovori Strau- 
binder — »U Monakovu sam se meštriju 
izučil i ovde su moja pisma.«

Timi riečmi je  znatiželjnomu pitajuče- 
inü gospodinu pružil nekoliko skupa zmo
tanih pisem, koje je  ov prijel i kad je sve 
do kraja pročital povrnul je  vandravcu 
nalrag.

»Anda ti si knjigoveža« — veli sad 
smiešeči se — »dakle si iz mojega ceha i 
mi smo cieška bratja.«

Pri toni odkritju odpre Straubinger 
vandravac oči i usta široko, jer to si nebi 
nikada bil mislil, da hude u ovom družtvu

jednoga izmed svoje cieške bratje našel. 
On sc je sad na to rekuč pričel sramuvati, 
da je baš u to družtvo fehtajuč nahrupil.

»No, pak kak idu gšefti? — zapita ga 
dalje majstor — »jeli si več dugo na feh- 
tanju?«

»Zlo ide dragi gospone« — odgovori 
detič Straubinger iskreno — »Več sam osam 
tjeduih na cesti, pak koliko se goder ja tru
dim, diela nemrem nigde dobili. — Ako bu 
još dva tri tjedna ovak išlo, tak sam onda 
zesvem svega íiks und fertig, gotov amen!« —

Pri tih riečih je  žalostno poglednul na 
svoje cipele na nogah, iz koj ih su več svega 
znatiželjni nožni prsti svoje glavince več 
pričeli kroz priredjene si luknjice, van ri
vali, da jedno malo sveta preglednu i se 
naužiju friškog zraka.

»Je —  dakako, da je  to zločesta stvar, 
okolo bez zaslužbe hoditi« —  veli na to 
majstor klimajuči glavom — »Ja znam, da 
naša meštrija neide tak podjednom, kak 
druge m eštirje,— — h o p --------čekaj! Ov
de u Friedbergu je  jedan knjigoveža, jeli si 
se pri njem opital za dielom?«

»Ah, dakako gospon majstor, da sam 
se opital, ali je bilo badava, jer on sam ne
ma posla«, — odgovori detič žalostno.

»No, ako izbilja hočeš dielati« — veli

sad gospodin majstor u šivom kapulu — 
»onda ču ti ja  dielo priskrbeti. II mojoj die- 
lačnici je ravnič več dosta detičah i za to 
te u nju nemrem primiti, nego« —  stim 
spukne iz žepa svoju vizitkartu, na koju 
nekaj olovkom napiše, zatim ju metne u 
omot (couvert). kojega poslini i zalépi te mu 
ga preda — »nego s-ovom kartoni budeš 
išel te se pri kojem hočeš majstoru za po
sel prijavil i ja  ti dober stojim, da če te 
svaki u dielo primiti, — a ovde imaš moj 
majstorski dar, koj svakomu putujučemu 
cieškomu bratu još od starinske navade pri
pada«

Timi riečmi stisne detiču nekakov no- 
vac u ruku, kojega ov sa »Bog plati maj- 
slor« — hoče u žep spustiti* kad se rta je
dan krat osupnjeni strese. Drhtajučom ru
kom metne toga novca na stol —  bil je  
pak zlati novac vriedan dvadeset markah', 
iliti naših dvanajst forintih —  i prestrašeno 
reče:

»Prosim pokorno, to ja  nemrem vzeti 
— ja  sam bil uviek pošten čoviek, — gos
pon majstor, oni su se zabunili; to nije pe
ták, neka samo sim gledaju, to je zlatni du
kat. —  Oni su samo u žep posegnuli, pak 
su mi dali, bez da su gledali kaj je.«

Pri tih riečih ga majstor niekom do-
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Iz toga minister još na pre pozivlje občine želji. Dojdite vu čim vékáim broju! Vu Čudnovile ove napise vu onoj okolici 
i varaše, da vu dometku nek budu več vez- skupnim deluvaiju je jakost i  vu tem  dan danas hasnuju ljudi na knžah svojih 
da pozorni in a  ove stroške. Poleg s nared- napredek! Vu Čakovcu. 1900 majuše 22- pokojnih.
bom pošlenog naputka popis od šest dni du- ga. Ziegler Kálmán izposlanik varmegjijskog J//* j  ho n K crencz.
že trajati nemore, za popisnike se moreju središta.
zebrati: navučitelji, professori. duhovniki, pen- --------------
zionerani službeniki. voditelji maticah i dok- X e k a j  Za k r a t e k  Čas. N e j e  z n a l  p r e č i t a t i.
tori ako se more naj se ne hasnujeju pri * Jeden prefrigani dijak je neprestano
ovim delu. navučitelji su dužm uverevje- pošiljal liste svojemu otcu, i vu svakim listu
nju dosta včimti. Pop.sateljov plača je vu 1,1 ga je z a  peneze prosil. -
3, 4, 5, 6, korunami ustanovljena. O d h u m o r is t ič n ih  p r o d e č tv a l l .  Oteč se več navoljil toga i jedenput

mu na takov list sledeče odgovori:
Revidrnnje občinskih rnčunnh. Qvaj isti —  plebanuš s govorenjem Sinek, tvojega lista nemogu prečilali r

. . .  .. . j _ _. svojem i pametnim činom tak je znal dir- iak m-do nišeš
Varmegjmski o or je s e  e e  ane nuti zločince budi kradljice, vda su vkradje- |0 s jn kak najlepše zna — piše

poslal vun naR̂ |ulz^ZieflíerKálmána vu no b,ag0 8amovo|j no kvare trpečem u do- 0pet otcu, ali i vu ovim ga za peneze tér- 
BoUomva Dr Hajós Ferencza^u Mura-Sik- mom Unesli. Med ostale mi pripetilo se da je  j a|, a zbog toga je  opel takov odgovor do- 

m i r i • i L l r t r  vil M lin  ‘im d  ihclv onu noC od Jedn08a poátenoga gospodara bil. kak na prveši. Polije je  jošče dvakrat 
Wn, f l e “ ö v v f MŰ . - S r S n  Trt . i°dl*» krmlenka bila ukradjena, Cuvši pleba- pi8a, ali sve zabadava. Nazadnje je  »mogel
VVollák Hez o , 1 nuš, odmah mu napamet dojde skakovim na- nekud peneze i vezda sledečega lista pošljelstvána- vu Strigovu Schadl Istvana; vu _. ’ . . . \  J , .. , ,  " eKUU Pe,,t^ e 1 PUhlJ ‘
Felsö-Mihályfalvu J vkó János-a; vu Vizi-Szt- tm om . 1,000 k/ara trpečemu vkradjeno bla- svojemu otcu:
György Berk Kelixa: vu Dráva-Csány Mar- g0 pnbavltl: J  evo kad je  do.vršd * vcl°  svo' Uril8' Jap«! Kajti vre ve sam ne v sili
gitai Józsefa: vu Dráva-Vásárhely Szilágyi Je ifovorenje prime evangélium *« knj.gu ZH peneze, zalo se „iti najte truditi s Cita-
5 . vu ruke i žalostnim nego vendar oštrim nj em mojih listov.

y glasom reče:»Dragi moji farniki jedna dobra oteč na to ovak odgovori:
Opomvnn. moja ovčica je  ovu noč kvaruvala, ona ne- o r;lgj sinek! Izvanredno se veselim, da

u # Hu hud* nA pogtena duša k0ja j e , , j°8 a kvarno«a včin‘- Si mi jedenkrut itak jako lépő napisanega
n n ^ f ^  npdpim oL H a lil ovdi vu k,upi sedi’ koic8a meni duh sve’ lista poslal, kojega sem odmah prečteti vezda čakovečka pošta vu nedelju odprta jj kaže, zalo kojemu ja ovu knjigu vu gla- moge| __

od 3 do 4. vure, a od t vur i *0  mi- vu hjp| budem, on je,«tak je i bilo zamahne
nut do 5. vure budu se samo novine vun dale. kak ^a bititi hotel, vu onem hipu kradlji- A l i  d a  j e  t a k  v r l o  m e s t  o.

. .  . vec svoja glavu pod k lup si skrije.
Poz iv . f  i !  . , . i * • Muž (na pošli): Naj mi dani za pet

r o ® . ™  zbiratelji! » z  .obodno- M —  — .............
umna stranka Zalavarmegjije je niže podpi- (ja vlastniku on sam vkradjenu krmljenku Vl> V 1 .U,r< . . . . . ,
sanoga ovlaštila i zaprosila, da slobodno- s velikim Spotom dimo spravil.-Ovog tak • J  ”,®n<\)bnga za vas 1)t),_
umne zbiratelje čakovekog zbirnog kolara zvanog Blaskovics Andraša plebanuša ne Vr6 ls. vei\ s z u r - 
zbog vtemeljenja kotarske slobodno-umne samo njegove ovčice, da pače i drage vere . yznate vi kratkoma samo jeden štem- 
s Iranke skup pozove. Vu temelju ovog na- ljudi, lakaj lutheranjske i kal v inske vere pb" ' *?a pe.1. kraj^ iroxn .Kaj bum Ja
loga sa poštuvanjem prosim p. zbiratelje, da svečeniki radi njegove zorne znanosti i dob- "  d . ' dS ,str .VU Ü0,,‘l»*;Heretty()-Kis-keresz- 
zbog utemeljenja slobodno-umne stranke ča- r0ga srdca svečenika svaki je rado iinal i J . Knft,T -9ute ^ h16? 1. V?,80^ n<?..l°
kovečkog kotara 1900. leta 4-ga júniusa  poštuval. : Holnji-Berettyó-his-kercsztui Mislite,
po poldan ob 3. vuri vu Čakovec vu i»r;;e noeo ie vumerl IS2őí?a let i na » 4 V! ,?ai' ak°  odm:dl vlune Holnji-
salu Zrinvi ostirih* doiti tr ii izvoliiu  A , J g0 J um IH2o-ga leta, na- Bereltyó-Kis-Kereszlur? — lu  vam je  štem- salu Zrínyi oštarije tlojti naj iavo/iju. ručl, Je SV0Jem poznanim priateljom da na p|in __ pak vas ot|„esi ona I10 ona 0̂.
Postuvam zbiratelji! Samo tak moremo n:ponv k-:* n.,; „|pí4pa: n.initi . * . . .s u. ieb* un,;. no, ona zc
vu javne posle uticaj imeti, ako si vu njimi n j. . . reča i s Dolnjim-Beretlyó-Kis-Kereszturom
posluvan dél vzememo. Vsih nas je zanimi- vt 1 po ,va,n Ja» , a Pa 0 1 skup.
vost, da naša vlastna zahtévanja vu korma- ^ ko Ja’ počival bi ti Muž: Ja neznani, kak sc vre moreju
nu orsaga valjanost dobiju, —  to samo lak ^ a cintorska vrata pako ovak. t«>k srditi gospon postamester na to vrlo
moremo postiči, ako se sdružimo i vu veli- Kaj smo bili —  jeste vi mesto, vu kojem tak dobri, pošteni ljudi
kim broju zjedinjeno dajemo moč našoj Kaj sad jesmo — budete vi. stanuju i vre špricalku imaju za ogenj ga-

_ sili, pak niti né jedno, nego dvč!

padnostju u odprto lice pogieda te ljubko te pošlo je baš pričela »Zdrava marija« zvo- Z a d o v o l j n o s t  o t c a.
veli: niti odkrite glave se dragomu Bogu zahvali, otl ... . . .

»Ja se nišam zabunil, moj sinko — to koj ga je  ovak nenadano iz nevolje zvlekel. , > s ... 0 dlJilkl Vi,gaciJ"- 
ti mogu dati i rado ti dajem, samo ostani , , , . . . . 1 Zgi,,,cc 1 lor,|,na sm’ 1 avlck 11011080
uviek tako pošten, pak kad si veC jedan , Ja ,ovde " ecu dalJe pnpoviedati na Si- svoju svoju svedoCbu, namenatanu seknn-
krat pri Tehtanju, tak neizpusli niti ovu gos- r.° 0 1 utt°. Kak je naš Straubinger drugi a,n'- - .
podu ovde. Do sad su sabljami dobro znali da!' u prvu 1 na|VCCU knjigovežmcu u Mo- Susedov sm, Gjurek prek dojde k Zgan- 
fehtati, nuder je  sad ti na examen metni, nakovu doSel ■ ma stem predal onu doblje- cu, . veh:
da vidimo, kak budu znali sa markami. -  k1arU' “ omulu’ . f ak kak * '  >e »»«"» ,  No- al' 1° veliki lenjak vaš Pavlek.
Samo idi posve zaufano knjim, ja  znam, da odmah v“ ' “ ',oscl 1 kak 8e j«  sada lokar 0pcl J° zaoslal vu ,'azi0,lu
ti svaki nekaj prikaže za da se opet podig- ‘a zagtmefka delltu raznežila, tko je najine Ali. ka| si on na lun more pomoči,
neš i osoviš na svoje prijašnje noge,. on gospodu, u šivom civilnom kaputu bil, siromak -  veli Žganec -  ako ga profes-

Malo neveruvano je  pri tih riečih brat ^ { f , T  Mda ^  ,raa SVoju 3rcCu zah' 1 ak radi i," a' u’ da *» * “ *. ' ^  drž.iju
Straubinger pogledaval na hrabrečega ga '  r ' ' l-r''?'r.c 0 . a 0  36 . ral 1 V ^ juzek’
majstora i opet na ostalu gospodu. Na je- * sad se je  izpostavilo, da to nije nitko 1 U( 1 a c 0 ) .̂ dečec’ kak j e rJ\°! * ay,ek» 
dan krat se osokoli te k prvomu stupi k- dru8‘ bi|. neg° generalni inspektor cielokup- onda moreju člsla zadovo,J m biti stobom 
onomu starijemu častniku, koj ga je malo ne niemačke vojske, niemački prestolona- r0( 1 ( J 1
prije hotel od ovud protierati, i taj mu, slednik a potlanji cesar Friederik! — Fak H ru só czy  E lek .
smiešeči se prvi hiti tvrdu škudu u škrljak. ako se Je Štraubingerovim češkim bratom
Njegov primer su i drugi sliedili, te kad je  naz‘vab âk lo n‘je bilo krivo, jer se je taj Dobre žepne i  stene vrne za fal 
detič stola obišel i s tehtanjem gotov bil, v'sok' gospodin, uslied navade pruske kia- kcénu moči dobiti pri Pollak Berimtu vu 
videl je u svojem škrljaku toliko srebernih Uevske kuče, po kojoj se svaki princ mora raru vu Čakovcu (Fijac Šparkassa) Pri- 
nevac, kuliko još nikada nije posiedoval. nekakovu meštriju učiti; izbilja knjigovezarstvo niem vnro m n n

0 :  : , m svoioi mladosti bil ncii Iljem he llxtmijeju vure takoj za popra-
Suznatimi očmi se sada izpriča druži- u s 0J0J m,aaosl1 bl1 uClk ve Zft faj cénu

vu te istim putem, kojim je u park došel, Km. Koiiay.
Otide van na prostor Na onom mieslu, gde Odgovorni urednik
je  pri,e sedel , se plakal, sedne se , sada ------- ------- I M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



Nyilttór*)
K rovat alatt közlöttckórt sem alaki, som turtalin 

tekintetben nem vállal felelősséget a Szork.

Selyem-mennyasszonyi-ruha
10 frt 50 krtól

feljebb 14 m éter! póstabér és vámmentesen szállítva 
Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben fekete, fe 
hér és színes »Henneberg-selyem« 4ö krtól 14 frt tíő krij 
méterenkint.

Henneberg G. selyGingyáros (cr.es Mr. udvari szamto
Zürichben.

Hirdetések.

tai, V í ° / o  váltódij és eddig összesen 34* kor. mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén 
33 fillérben biróilag már megállapított költ- becsáron alul is el fognak adatni. 583 
ségek erejéig Mura-Szerdalielyen leendő esz- Amennyiben az elárverezendő ingósá- 
közlésére gokat mások is le és fölülfoglaltatták s1900. évi június hó 6. napjának d. u. 2 órája azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé- árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. ér- 
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy méhen ezek javára is elrendeltetik. 605 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz Kelt Csáktornyán, 1900. máj. 26-án.
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés G lu v ln a  J á n o s  kír bír végrehajtó

^  3608. Ik. 900. ^

gt Hirdetmény. g
A m. kir. Igazságügyminiszler 1899. auguszl. 24-én 42563/99. szám 43  

jfa ia l l  elrendelte, hogy a perlaki járásbíróság mint Ikvi hatósághoz tartozó Opo- 
jKrovccz község telekjegyzőkönyveibe felvett mindazon ingatlanokra nézve, me- 4 3  
J^lyekre az 1886 XXIX., az 1889 XXXV11L 1891. XVI. czikkek a tényleges 
f t  birtokos tulajdonjogával bejegyzését rendelik az 1892. évi XXIX. t.-czikkben 4 3  
^szabályozott eljárás és ezzel kapcsolatban a telekjegyzőkönyvi bejegyzések 
k  helyesbítése kapcsolatosan foganalosittatik. 43

L czélból a helyszíni eljárás a nevezett községben /1)00. é v i Ju- 
^  Hús hó 2 - óh  fog kezdődni. V
J  Ennélfogva felhiyatnak: J
5k  l) Mindazok, kik a telekjegyzökönyvekben előforduló bejegyzésekre 43

nézve okadalolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a Ikvi hatóság kiküldöttje J  
Ejt előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és 43 
x^az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel.
I k  2) Mindazok, kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de te- 43
jjjf lekkönyvi bekeblezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 
W 1880. XXIX. t.-cz. 15. 18. az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5. 6. 79. §-ai értelmében 43 
^szükséges adatokat beszerezni iparkodjanak s azokkal igényeiket a kiküldött j r  
jfe lő tt  igazolják, avagy odahassanak, hogy átruházó tkvi tulajdonos az utruhá-43 
z zás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el s tulajdonjog bekeblezésére j *  
Sk  engedélyéi nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón nem érvényesít- 43 
Tehetik és a bélyeg és illeték elengedési kedvezményeitől is elesnek. 
it 3) Azok, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó 43
^zálogjog, vagy megszűnt egyébb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy- 
Sk  szintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy- 42 
Tüzelt jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy a törlési engedély nyilvánítása j?  
í f  végett a kiküldőit előtt jelenjenek meg. mert elleneseiben a bélyegmentesség 42 

kedvezményétől elesnek.

Perlakon, a kir. járásbíróság mint llkvi hatóság, 1900. május hó 16. 41

I  ,  \
k 591 2 — 3 kir. albiró. Ú

238 sz. v. 1900. S
Árverési hirdetmény. í

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. > 
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 4J 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróság y 
1900. évi V. 94/1 számú végzése követ- 
keztében Zakál Henrik Csáktornyái lakos y 
ügyvéd által képviselt Muraközi Tkpénztár 4] 
részv.-társaság javára Horváth Antal s t. y 
mura-szerdahelyi lakosok ellen 1022 kor. 4! 
s jár. erejéig 1900. évi márcz. hó 6-án foga- y 
nalositott kielégítési végrehajtás utján lefog- 4| 
Iáit és 2600 kor. becsült következő ingóságok y 
u. m.: Horváth Antal és neje Horváth Aloj- 4; 
ziánál: 1 szekér, 1 könnyű kocsi, 1 ruga- y 
nyos kocsi, 2 kanczaló és 3 tehén, Horváth 
Lászlónál: 2 pejszőrü kanczaló nyilvános y 
árverésen eladatnak. 4,

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás- /. 
bíróság 1900. évi V. 94 2. számú végzése 4; 
folytán 1022 kor. tőkekövetelés, ennek 1900. ij 
évi január hó 11. napjától járó 6 %  kaina- \



árverés kérvény! költség kielégítése végett 1517. sz 1900. Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y ,  
a ii-kanizsai kir. lörvszék a perlaki kir.
jbíróság területén fekvő a murscsáki 192. Alulírott bir. végrehajtó az 1881. 
sztkvben 805. hisz. ingatlan */• része 1 8 5 1 évi I X  t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
kor.: az u. a. tkvben 1257. hrsz. ingatlan a közhírré teszi, hogy a perlaki kir. iárás- 
végreh. törv. 150. g. alapján egészben 44 k.; j bíróság 1899. évi V. 072/1. számú végzése 
a murscsáki 1311 tjkvben 802. hisz. a. fel- j következtében dr. Kemény Fülöp perlaki 
vett ingatlan ’ 9 része 205 kor.; a domási- ügyvéd által képviselt Lengyel József és fia 
neczi 58. sztkvben 75. 74. 358. és 499. hrsz. j marczali czég javára Fisebi Sándor m.-ki- 
a. felvett ingatlan u. a. §. alapján egészben I rályi lakos ellen 505 kor. 00 fii. s jár. erejéig 
419 kor.: u. e. tkvben 2045. hrsz. ingatlan 1899. évi nov. hó 9-én foganatosított kielé-
u. a. g alapján egészben 72 kor : a domá- gitési végrehajtás utján felülfoglalt és 778 
sint ezi 954. sztkvben 717. 719. hrsz. a. fel- koronára becsült következő ingóságok u. in.:  ̂
vett ingatlan u. a. g alapján egészben 141 1 ló, 2 kukoriczakas, 2 kocsi, 2 pajta, 2 
kor.: u. e. tkvben 001. Iirsz. a. felvett ingat- sertvésól, l szecskavágó, talpfák, tölgyfapad- 
lau u. a. g. alapján egészben 48 kor. kikiál- j lók, tégla és szobabútorok nyilvános árve
tést árban mint becsárban az ! résen eladatnak.

ÍUOO. é v i jú liu s  hú 2 0 . n a p já n  Mely árverésnek a perlaki kir. járás-
<1. e. IO  ó r a k o r  bíróság 1899. évi V. 0/2/5. sz. végzésé föly-

Doiiiásini ezen a községházánál dr. Kemény j K"/. r,ÜS, k ® f-^kckövetelé*. ennek 1899. évi 
Káli-,,, ügyvéd közbenjöltével „leglarlandó J ullus « ;li' ja w  »V . kamata, es eddig ősz-
árverésen eladatni fog. ! sf; sc.‘‘ * '  ko1'; 0 '■->?“ b'róda«

.. . . . .  . , , . . állapított koilsegek erejeig a helyszínén vagyis
\ emu szándékozok figyelmeztetnek, hogy M, Kjrá|yo„ leeiK,ö eszközlésére 

az árverés megkezdése elölt a lenti kikiáltási
arlO", 0-át bánatpénz fejében letenni, s a vevő ,900' e,i i“"ius M 8' naPlanal1 «■ 9 *«1»
a vételárt bárom egyenlő részletben lefizetni határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé- 
köteles és végre az árverési feltételek a hi-|kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
valalos órák alatt alulirt tikvi hatóságnál és az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz.

| Domásinecz község elöljáróságánál megt *-jlÖ 7. és 108. g-a értelmében készpénzfizetés 
kinlhelők. 0011 mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul

A kir jbiróság mint tik vi hatóság. j is el fognak adatni. 002
P e r  lak, 1900. évi ápr. hó 21-én. Amennyiben az elárverezendő ingósá

gokat mások is le és felülfoglaltatták és
tó i í. tk. 900. azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen

Árverési hirdetményi kivonat. íárverés az 1881. évi lx t.-cz. 102 . §. ér-
A Csáktornyái kir járásbíróság mint j lelmében javára is elrendeltetik, 

tk vi hatóság közhírré tes/i, hogy Zakál Hen-, Kelt Perlakon, 1900. máj. hó 25-én. 
rik ügyvéd végrehajtatónak Hőbb János m- t  .
szerdahelyi lakos végrehajtást szenvedő *  f r ig y e s  kir. bir. végrehajtó.
d h m l K  k 811 I. tőkekövetelés és jár. iránti
végrehajtási ügyében a n.-kamzsai kir. tör-
vényszék és a Csáktornyái kir. jbiróság te-|
rületén levő mura-szerdahelyi 783 tk. 387/a. 1539. tk. 900.
hrsz. a. 490 [ J öl területű szántó 108 kor;
az 1040. tkv. 425/b hrsz. a. i hold 520 □  j Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y i  k iv o n a t ,  
öl szántó 228 k r; 512. hrsz. a. szántó, rét . . . .  . . . . . .
1538 L! ül 2(i0 kor: az 1042. Ikv. 52/a. , , .  A cf ak ‘orn.Val klr J birósa« lk' i
hrsz. a. 492 d ő l  belsőség, régi ház tartó- ,,alosa? k° zh," e ^sz', hogy Zakál Henrik
zékaival 890 kor; «53. Ikv. 52/li. hrsz a " Ö Vcd al al kéPv* elt Vulsak Mlksa'>é 
házhely 20<i □  öl IO0 kor; az 1033. Ijkv i vegreh^jtalonak Kiss Gáspár végrehajtást 
117. hrsz. a. kert 324  □  ül 48 kor; 265  S?e,UedÖ cllen' 63 kor- f"tőkekövetelés
hrsz. a. szántó 490 □  öl 80 kor; 515. hrszi [árT ant' v'e8reha' las! ü8Vébe,) a »-kanizsai
a szántó 71 C  ól 12 kor: 1991/1,. hrsz. a . lk'.' orVf e k f?  » csafctornya, kir. jbiróság le
iét 587 öl 130 kor: 2375. hrsz. a. rél 1“ lle,e'1 l« 'ó  V. hegykerulel, 560. lkv.837/6/t.
448 □  öl l lo  kor; 2387. hrsz. a. rét 425 a belaöaeg udvar, gyümölcsös, szántó-

1 □  öl 44 kor; 2307/b. hrsz. a. rét 457 □  öl old “  r»t I.opalmeczen, l h o 'd  1420 □  öl 
00 kor; az 532. tkvben felvett legelő és erU. c. be"  1 . koro.na klallasl arban az ár
erdő illetmény 100 korona kikiállási árban <p " ; " d,‘Rc es ,I0«V « fen éb b  megje-
az össze.-, ingatlanokra az árverést elrendelte L m°M <m az
és hogy a fennebb megjelelt ingatlanok az / OOO. é v i ju a iu s  hú 12, n a p já n
ÍUOO. é v i ju a iu s  hú 20. n a p já n  d é le lő t t  ÍO  ó r a k o r

d é le lő tt  ÍO  ó r a k o r  «r , i . . . . . . .
, Mura-Szerdahely községházánál megtarlan- ? . ,A "  e! küzsegbaza»ál meg-

dö nyilvános árverésen a megállapitott ki- nyilvános árverésen a megállapitotl
kiállási áron alól is eladatni fognak kikial asi áron alul is eladatni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatta- Árverezni szándékozók tartoznak az in
unk becsárának III* „-át készpénzben, vagy az ! " S becsa,'anak lü 7 .  vagyis készpénz- 
1881. I.X. l.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam- 1881 LX ' - cz ! ' ában
mai számított és az 1881. évi november Je C alloIV'"»mal számítolt és az 1881. évi 
bő 1-én 3333. sz. a. kell igazságügyminisz- november l ' el! 3333 sz- «• k(-‘11 igazságügy
ien rendelet 8. $-ban kijelelt óva,lékképes ™,nl9Zlerl rendelet 8. §-ában kijelelt óvadék- 
érlékpapirban a kiküldőit kezéhez letenni , pcs érlekPaP|rban » kiküldött kezéhez le- 
avagy az 1881. I X  t.-cz. 70. g-a érteimé- T " ; vagy az lKÍS1 LX l-cz. 70. §-a ér
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges , ,, 8 bánatpénznek a bíróságnál elő-

í elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer- ,?es el,ie,yezeséről kiállított szabályszerű 
vényt átszolgáltatni. «04 e,,smervényt átszolgállatni. 603

A kir. jbiróság mint tlkvi halóság. Kir. jbiróság mint Ikvi hatóság.

I'-áklomya. 1900. évi ápHL 12-cn. Csáktornyán.     évi April. 4-én

chel Fülöp (Strausz Sándorj gyorssajtóján Csáktornyán.

2686. tk. 900.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha

lóság közhírré teszi, hogy dr. Kemény Fü
löp perlaki lakosnak Lisziák Ignác/ mura
királyi lakos elleni végrehajtási ügyében 48 
k. 50 f. tőke, ennek 1899. évi aug. hó 3-tól 
járó 5 %  kamatai, 16 k eddigi. 13 k. 90 f.

Nyomatott Fis(
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