


dezés, a könnyű áttekinthetés biztosítja a 
kiállítás szellemi sikerét.

Nagyon érdemes megtekinteni. Ipái link 
s szakmájának teljes előrehaladottságáról fo
gunk meggyőződni és önmagunkat tesszük 
nevetségessé, hogy ily tények daczára Bécs- 
be, Párisba. Londonba megyünk divatczikket, 
posztót, diszmű- és bőrárut vásárolni, holott 
ugyanolyan minőségű árut jóval olcsóbban 
nálunk is vehetünk, itthon, hol becsületes 
magyar nyelven kínálják a portékát.

A vernissage díszes publikum jelenlété
ben történt, s azóta tömeges látogatót vonz 
a kiállítás az iparcsarnokba. mi szinte szűk
nek bizonyult a kiállított tárgyak s főleg a 
közönség befogadására.

Hisszük, hogy ez a kiállítás úgy üt be, 
a hogy az Hegedűs s az illetékes körök vár
ják. szóval reméljük a legjobbat.

Dr. Y psz ilon .

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Junius 8-ika Csáktornyán. Hazánk 
ezeréves fenállásának és a koronázásnak 
emléknapját Csáktornyán a korábbi évek 
szokásához híven ünnepelték meg. Az egyes 
tanintézetek épületein kitüzettek a nemzeti 
zászlók, d. e. 9*/* órakor hivatalos isteni- 
tisztelet tartatott, melyen megjelentek az 
összes tanintézetek tanulóifjúsága, tanító- és 
tanári-testületei. a zala-egerszegi áll. főgym- 
nazium tanulóifjúsága és nagyszámú közön
ség. A hivatalos istenilisztelet alatt az áll 
tanítóképző-intézet növendékei Révfy tanár 
vezetese mellett Hallernek »Assumpta est« 
ez. férfikarra Írott choralis miséjét, Coll Ki- 
rályhymnuszát és a Nemzeti Hymnuszt éne-
l JM jS fc  --*•* ------------ -------------*ocj * * u .  1 ■
intézetekben a hazafias ünnepélyek követ
kezőleg folytak le: 1. A községi elemi nép
iskolában méltatva lön a nap jelentősége, 
voltak hazafias szavalatok és dalok. 2. A 
polg. fiú- és leányiskola hazánk ezeréves 
ünnepének emlékezetét a következő szépen 
sikerült tárgysorozattal tartotta meg. A) Az 
ünnepséget megnyitotta Pálya M. igazgató.
1. Coll János »Királyhymnusz«-át énekelte 
a polg. fiúiskola énekkara. 1. Kozma Andor 
»ElŐhang» ez. költeményéi szavalta Baán 
Ernő VI. oszt. tan. a) Petőfi S. »Hazáról« 
ez. költeményét szavalta Pólyák Emma polg. 
leányiskolái IV. o. tan. II. Kölcsey F.» Hym- 
nusz«-át énekelte a polg. fiuisk. énekkara. 
Hazánk ezeréves fenállását méltatta Pastinsz- 
ky József polg. isk. tanár, b) Hetyei Gábor 
»Irinyi Ilona keserve« ez. költeményét sza
valta Fischer Józsa polg. leányisk. IV. oszt. 
tan. III. Vörösmarty M. »Szózat«-át énekelte 
a polg. fiuisk. énekkara. 2. Vörösmarty M. 
»Szép Ilonka* czimü költeményét szavalta 
Vajda Andor VI. o. tan. IV. Te Deum, éne
kelte a polg. fiuisk. énekkara. B) Az ünnep
séget bezárta Pálya. M. igazgató.

—  Előléptetések. Dr. Sziebert Gyula és 
dr. Fischer József perlaki járásbirósági al- 
birák, Márkus Péter perlaki adótárnok fize
tésükben előléptetésben részesültek.

—  Jutalmazás. A nagyméltóságu m. kir. 
pénzügyminiszter Harmat Nándor dráskoveczi 
körjegyzőnek, az adóbehajtás terén kifejtett 
tevékenységéért magas elismerését nyilvání
totta a kir. pénzügyigazgatóság pedig pénz
beli jutalomban részesítette.

—  Felavatás. Kölkedy Lujza Csáktor
nyái illetőségű volt kassai tanítónő pünkösd 
napján Orsolya-rendü apáczává lön felavatva.

—  Plébánosi beifltatás. Kádia Imre 
újonnan kinevezed tót-szent-márloni plébá- 
nőst pünkösd vasárnapján igtatták be ün
nepélyesen hivatalába.

—  Esküvő. PikJenő, az alsó-domborui 
üjlaky Hirschler és Fia ezég képviselője, a 
múlt hó 29-én tartotta esküvőjét N agyka
nizsán Augenfeld Fülöp körorvos kedves 
leányával, Flóra kisasszonynyal.

—  Névmagyarosítás. Lukman József 
vizi-szent-györgyi illetőségű, jelenleg zágrábi 
posta- és távirdai gyakornok vezetéknevét 
Lukasira magyarosította.

—  Köszönetnyilvánítás. Festetics Jenő 
gróf ur Ő Méltósága szives volt a helybeli 
áll. tanítóképző-intézet által m. hó 26-án a 
Tanítók Háza javára rendezett hangverseny 
jövedelmét 60 korona adománynyal gyara
pítani. Fogadja a nemes gróf ur úgy inté
zetünk, valamint a Tanítók Háza iránt új
ból tanúsított jóakaratáért a nyilvánosság 
előtt hálás köszönetemet! Csáktornya, 1900. 
junius 7. Margitai József igazgató.

—  Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfel
ügyelő kéri »Beszédek a tan ügy és társa
dalom köréből« czimü munkára vonatkozó 
még künn levő gyüjtöivek beküldését, mert 
a könyv szétküldése már a hét folyamán 
fog eszközöltetni.

—  Gyászhir. Csáktornyának egyik ritka, 
szilárd jellemű polgára, Szakonyi Zsigmond 
hunyt el e hó 6-án. Szakonyi Zsigmond sok 
éven át mérnöke volt a Csáktornyái grófi 
urodalomnak, régebben tevékeny részt vett 
a községi, iskolai sat. közügyekben. Több 
hónapon át kínos betegség gyötörte, s erős 
akaratereje élete utolsó napjáig betegségében 
is nyilvánult. Temetése e hó 8-án ment 
végbe a közönség nagy részvéte mellett. A
temetésen a nagy közönségen kívül az uro- 
uttiun normái, a murdKuii idKareKpeuz-
tár és a tanítóképző-intézet, melynek 
felállítása óta igazgatótanácsi helyettes el
nöke volt, testületileg jelent meg. A csa
lád a következő gyászjelentést adta k i : 
Özvegy Szakonyi Zsigmondné a maga, fia, 
menye és unokái nevében fájdalomtól meg
tört szívvel tudatja a legjobb és leggondo
sabb férj-, atya-, ipa- illetve öregapának 
Szakonyi Zsigmondnak gróf Festetics ura
dalma nyug. hites mérnökének, a »Mura
közi Takarékpénztár igazgatójának, a m. kir. 
állami tanítóképző-intézet igazgatótanácsa al- 
elnökének folyó hó 6-án reggel 7 órakor 
élte 82-ik, boldog házassága 50-ik évében 
az Isten akaratában való teljes megnyug
vással bekövetkezett halálát. A megboldogult 
hült tetemeit folyó hó 8-án d. u. 3 órakor 
fogják beszenteini s a helybeli temelőben 
örök nyugalomra helyezni. Csáktornya J 900. 
évi junius 6-án.

—  A zala egerszegi áll. fögymnazium 
kirándulása. A zala-egerszegi áll. főgymna- 
ziumnak mintegy 100 tanulója rándult ki 
junius 8-án hat tanár kíséretében Csáktor
nyára. A kirándulók d. e. 9 órakor érkeztek 
városunkba; a Szeiverth-féle vendéglőben 
tartott villásreggeli után megjelentek a hi
vatalos istenitiszteleten, ez után a Zrínyi- 
várba vonultak, hol megjelentek az áll. polg. 
fiú- és leányiskola, az áll. tanítóképző-intézet 
tanulóifjúsága és tanári-testülete is. Az áll. 
főgymnaziumnak ezen hazafias ünnepélyén 
Tuczy főgymn. tanár Zrinyi Miklósnak mél
tatásával kapcsolatban lendületes, szép, haza
fias beszédet intézett a tanulóifjúsághoz; két 
gymn. tanuló hazafias szavalatokat adott elő, 
az áll. képzőint. növendékei a Hymnuszt és 
Szózatot énekelték. Az ünnepély végeztével

a kirándulók az áll. képzöintézetbe vonultak, 
hot tiszteletükre választékos műsorral szé
pen sikerült hangverseny rendeztetett. A ki
rándulók a délutáni vonattal utaztak haza 
Zala-Egerszegre.

—  Családi ünnepély. Schwarcz Jakab, 
a Csáktornyái izraelita hitközségnek köztisz
teletben álló főrabbija és neje a múlt na
pokban ülték meg családi körben házaséle
tüknek 40. évfordulóját.

—  Megbízás. A bottornyai menedékház 
vezetésével Koósz Antalné lön megbízva.

—  Nyári mulatság. A koltori Önkéntes 
Tüzoltóegylet ma tartja szokásos nyári mu
latságát.

—  A hitbuzgóság szép példáját adja 
Tkálcsecz Pálné földmivesnő, ki háza előtt 
saját költségén egy Mária-szobrot állítta
tott fel.

— ■ Uj vasúti megállóhely. A cs. és kir. 
szab. déli vaspálya igazgatósága julius 1-től 
Csáktornya és Polstrau között a 35. sz. őr
háznál Miksavár névvel uj megállóhelyet 
létesített.

—  Kinevezés. Kulcsár Károly, ki Csák
tornyán is működött, posta- és távirdai gya
kornokká neveztetett ki.

—  A Csáktornyái tekeegylet folyó hó 
4-én kezdte meg működését 28 taggal, uj 
tagul belépett Dénes Béla. Tekézést minden 
hétfőn és csütörtökön tartanak. Az egylet 
tisztikara: elnök Bernyák Károly, alelnök 
Szeiverth Antal, pénztárnok Strahia Károly, 
jegyző Plichta Béla; választmányi tagok: 
Nuzsy Mátyás és Morandini Bálint.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái
áll. tanítóképző-intézet folyó évi május 26-án. 
a Tanítók Háza jayára rendezett hangver
seny és tánczmulalság alkalmával felülfizet ni 
ooivoohodtoic u uövqiucbő t urak' Tóth Ist
ván 6 kor. Kohn H., Bernyák Károly, Strausz 
Sándor. Antonovicg József 5 — 5 kor. Dénes 
Béla, N. N., Ziegler Kálmán, Plichta Béla, 
dr. Hajós Ferencz, Pethő Jenő 4 — 4 kor 
Wollák Rezső, Zakál Henrik, Rosenberg La
jos 3 — 3 kor. Kornfeiud Nándor, Neumann 
Salamon, Probszt Ferencz, Baumanu N, 
Fischer Endre. dr. Schwarz Albert, Klein 
Mór, N. N., Bencsák Stana, Kiss István 2 2
kor. Szeiverth Antal, Buchwald Ernő. Gyu
lai Károly. Pollák Bernát, Heinrich Miksa. 
Schwarcz Jakab, dr. Kovács Lipót, dr. Viasz 
Nándor l — l kor. Összesen 87 koronái. Fo
gadják a szives fetülfizelők a nyilvánosság 
előtt is hálás köszönetünke.t — Csáktornya, 
1900. évi junius 7. A tanitúképző-intézet 
igazgatósága.

—  Áthelyezés. Bánfi Iván csendőrőrs
vezetőt a székesfehérvári csendőrkerületi pa
rancsnokság Zala-Egerszegről Csáktornyára 
helyezte át.

— Közgyűlés. A felszámolás alatt álló 
Villamtelep és Gőzmalom Részvénytársaság 
f. hó 3-án d. u. 2 órakor tartotta rendes 
évi közgyűlését Neumann Miksa elnöklete 
alatt. A közgyűlés határozatképességének 
megállapítása után Cvetkovics Antal és Löbl 
Rezső részvényesek jegyzőkönyv-hitelesitőkül 
megválasztanak. A felszámoló-bizottság meg
bízásából Benedikt Béla felolvassa a köz
gyűlési jelentést, mely szerint a nagy-kani
zsai kir. törvényszék jelen közgyűlés meg
tartását elrendeli, mivel a volt igazgatóság 
az alapszabályok értelmében az 1899. évi 
számadásokat a részvényeseknek bemutatni 
elmulasztotta, felolvassa a mérleget a nyel
vészt számlát, melyek szerint az igazgatóság 
18474 frt 74 kr. veszteséget mutat ki. A



felszámolók ezen veszteséget a folyó évre | 
leendő előírásra ajánlják, mert a felszámolás i 
befejeztével úgyis sok leírás leszen szüksé- j 

ges és akkor az összes veszteségeket a tar
taléka lapból és részvénytőkéből fogják leírni. | 
A felügyelő-bizottság hozzájárulván ezen in
dítványhoz, azt a közgyűlés is elfogadja, 
mely ezzel befejeztetett. —  A felszámoló-bi
zottság ezen utón is tudatja, hogy a telep 
összes tartozékaival együtt folyó hó 18-án 
d. e. 10 órakor a Csáktornyái telekkönyvi 
hatóságnál el fog adatni.

—  A Csáktornyái szabadelvüpárt ala
kulása. Csáktornyán e hó 4-én több száz, 
Muraköz minden vidékéről összesereglett 
szabadelvüpárti választó értekezletet tartott, 
melyen Ziegler Kálmán kir. közjegyző ma
gyarul. Margitai József szerkesztő pedig hor- 
vát nyelven magyarázta meg a népnek az 
értekezlet czélját és a szabadelvű párt prog
ramúját. Erre a csáktornya-választókerületi 
szabadelvüpártnak újonnan való megalaku
lását nagy lelkesedéssel kimondották. Meg
választatott elnöknek Szabó Imre földbirto
kos, alelnöknek Tóth István tiszttartó, jegy
zőnek dr. Zakál Lajos ügyvéd és sok tagból 
álló végrehajtó-bizottság. Az értekezlet Széli 
Kálmán miniszterelnököt és dr. Wlassics 
Gyula minisztert, niint a kerület orsz. kép
viselőjét. nagy lelkesedés mellett sürgönyileg 
üdvözölte s nekik bizalmat szavazott. Mi
niszterelnök ur a következő sürgönyben 
mondott köszönetét a csáktornya-kerületi 
szabadelü pártnak: »Bizalmuk és ragaszko
dásuk nyilvánítását örömmel vettem és kö
szönetét mondok érte. Széli Kálmán.« I)r. 
Wlassics Gyula miniszter pedig a hozzá intézett 
üdvözlő táviratra a következő táviratot kül
dötte: »A választó-kerületi szabadelvüpárt 
megalakulása alkalmából hozzám intézett 
szives üdvözletért meleg köszönetét mondok 
és uxi a legmelegebben víszonzom. Wlassics.«

—  Köszönetnyilvánítás. A Muraközi Ta- 
nitókörnek a F. J. Tanítók Háza internátu- 
sában egy fiú elhelyezési jogát biztosítandó 
alapítványát a Csáktornyái tanítóképző-inté
zet május hó 26-án megtartott hangverseny 
és tánczmulalság tiszta jövedelmével egyszáz
hatvan koronával gyarapította. Midőn ezt a 
nyilvánosságra hozom, egyúttal a Muraközi 
Tanítókor nevében hálás köszönetét mondok 
az intézet igazgatójának, tek. Margitai Józset 
urnák és a tanári karnak a rendezését, tek- 
Révly Géza zenetanár és szerző urnák az 
ifjúsági zene- és énekkar művészi magasla
ton álló betanításáért és zongorajátékáért, 
fiatal barátaimnak — az intézet ifjúságának

- pedig a remek közreműködésért. Csák
tornyán 1900. junius hő 7-én. Mencsey Ká
roly. a kör elnöke.

—  Kérelem a kassai m. kir. gazdasági 
tanintézet volt hallgatóihoz. A kassai m. kir. 
gazdasági lanintézet ez év folyamán tölti be 
negyedszázados fennállását. Ez alkalomra az 
igazgatóság egy »Emlékkönyv« megszerkesz
tését is tervbe vette, melynek keretébe a 
tanintézet eddig végzett hallgatóinak névsorát, 
jelenlegi állását és tartózkodási helyét is fel
venni szándékozik. Ez utón is felkérjük te
hát p z  illető urakat, a kik ezideig nem je
len' .eztek, szíveskedjenek magukról életjelt 
adni és a fent jelzett adatokat nevezeti in
tézet igazgatóságához minél hamarább be
szolgáltatni.

—  Iskolai tornaverseny. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ur rendeletéből e 
hó 11-én (rossz idő esetén 12- vagy 18-án) 
d. u. tél 5 órakor a helybeli állami tanító
képző-intézetben iskolai tornaverseny rendez-

tetik, melyre az érdeklődő közönséget ez 
utón is tisztelettel meghívja a tanítóképző- 
intézet igazgatósága.

Halálozás. Malusz Lőrincz győri la
kos, ny. pénzügyőri szemlésznek, ki sok évig 
volt Csáktornyán, Emma nevű 20 éves leánya 
hosszú szenvedés után meghalt. Nyugodjék 
békével!

— Fetúlfizetések. Pünkösd vasárnapján a 
»Fehér Galamb«-bán rendezett tűzoltó-mulatság 
alkalmából Morundini Bálint, Salon Péter, Szei- 
verth Antal 2— 2 k. Másztunk József 1 k. 20 f. 
Benedikt Béla 1 k. 00 f. Schrátz Alajos l k. 20 f. 
Friedl János 1 k. 60 f. Thavenet Ferdinand 1 k. 
60 f. Kohn Hermán 1 k. Nuzsy Mátyás 1 k. 20 f. 
Bauinann Zsigmond, Heilig .lózsel, Tóth Lajos 
l — 1 k. Fejér Jenő, Frász Balázs 80 -80 f. Löbl 
Mór, Plichta Béla, Dénes Béla, Kopjár Sándor, 
Fóliák Samu, Cvetkovics Antal, Horvalics Viktor, 
Petrics Ignácz, Strahia Károly, Petriča Jakab 
(Stridó) 6 0 —60 f. Landvehr Karoly, Horváth Pál, 
Mózes Bernát, Heinrich Oszkár, Ivacsics Ignácz 
4 0 —40 f. Pollák Gyula, Fischer Jakab, Seterko 
János, Ebedig Gyula, Simon Klek 20— 20 fillért 
voltak szívesek felülfizetni, mely nemes adomá
nyukért ehelyütt is hálás köszönetét nyilvánítja a 
választmány.

—  Letartóztatott méneskatona. Dreksz- 
ler Gyula zala-uj váróit állomásozó ménes
katonát a Csáktornyái csendörség szökésért 
és öngyilkossági kísérlet miatt t. hó 4-én le
tartóztatta. Az öngyilkossági kísérlet a csen
dőrőrmester előtt gyanúsnak tűnt fel, miért 
is folytatta a nyomozást s kiderült, hogy 
Drekszler azért akart életének véget vetni, 
mert mióta Zala-Ujvárolt volt, a befolyt fe
deztetés! dijjakból 204 koronát elsikkasztott. 
Nevezettet a csendőrség a Csáktornyái ka
tonai állomás parancsnokságának adta át.

—  Lopás a pénzügyőri laktanyában.
Folyó hó 8-án virradóra ismeretlen tettes 
bement a pénzügyőri laktanyába, s daczára 
annak, hogy a szobában Pevecz Mátyás 
pénzügyőr aludt, mégis ellopta ennek ágy
takaróját és ruhaneműit, de később a lopott 
tárgyakat a szomszédságban levő kerítésre 
felteritette, hol azokat másnap megtalálták.

—  A drótféreg. Gabonaféléinknek ezen 
veszedelmes ellensége ismét számos helyen 
felütötte tanyáját. Bosszankodnak eleget gaz
dáink, mert a káros állati ellenségek között 
a drólféreg ellen védekezhetünk legkevésbé. 
Mindenféle védekezési módot ajánlanak el
lene. de egy sem biztos, mert egy sem nyújt 
teljes védelmet a drotféreg pusztítása ellen. 
Mint praesentiv intézkedések némileg meg
felelők ugyan a sekély vetés, az őszi mély 
mivelés, de az eredmény oly csekély, hogy 
alig számbavehelő. Még legjobb védekezési 
mód az elszelelell burgonyagumóknak a 
földbe való nyomkodása, továbbá a chili
salétrommal való íejtrágyázás. Az előbbi 
azért, mert a drótféreg nagyon szereti a bur
gonyát. utóbbi pedig azért, mert az a fiatal 
növény fejlődését elősegíti, s ezzel a vesze
delemmel ellenlállóbbá teszi.

—  Uj szer a filoxera ellen. A párisi 
tudományos akadémia utolsó ülésén egy a 
filoxera elleni uj és hathatós szert mutatott 
be Lautrey franczia vegyész. Szerinte, ha 
egy kilo pikrinsavat feloldanak 90 liter víz
ben, oly oldatot k a p u n k ,  a minek literje csak 
2 krajczárba kerül és ez olcsóság daczára 
a leghathatósabb szere a filoxera pusztitá-

i sainak. E folyadék nevezett vegyész állítása 
szerint nemcsak a íiloxerát pusztítja el, ha- 

I nem mindazon apró állatkákat, melyek a 
szőlő gyökerein élősködnek. Junius— augusz
tus hónapokban használják oly módon, hogy

befecskendezik vele a szőlőtőkékét. Lautrey 
szerint a pikrinsav a gyümölcsfák kártevőit 
is előli.

A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerié leli, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál stb.-nél a Horgoi;y-Pain-Kxpellerrel való be- 
dörzsülések mindig fájdalomcsillapiló-hatásuaknak 
bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsöléskér.t az influenza ellen is és 40  
kr., 70 kr. és I fit üvegenként! árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Richter-'— 
féle Horgony-Pain-Expeller« vagy »Richter-féle 
Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« véd
jegyre ké’ ünk figyelni.

—  Röntgen-szemüveg Smith fizikus, a 
fiiadéi fiai egyetem tanára a röntgen (ele el
mélet és a Röntgen sugarak alkalmazásá
nak segítségével olyan szemüveget talált fel, 
a melylyel minden embert csontváznak lá
tunk, állátunk a tölgyladeszkán s ember
társunk zsebében megszámlálhatjuk a pénzt.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon ismerőseimnek és jóakaróim

nak, kik felejthetetlen férjem halála alkal
mából élt mérhetetlen bánatomban részvé
tükkel vigasztalni szívesek voltak, ez utón 
fejezem ki hálás köszönetéinél.

Csáktornyán, IIHM». junius 9.

Özv. Szakonyi Zsigmondne 
és családja.

A veszedelmes kor.
A fiatal leány 18 éves kora körül olyan illőt él, mely 

egészségére végzetes lehet. Általános elgyengülés olvan be
tegségeket hoz létre, melyek komoly következményekkel já r 
hatnak. A testi erőnek fokozatos elvesztése végül teljes el
gyengülést hoz létre és az egész szervezetben komoly hibá
kat. Az eszköz, hogy e beteges állapoton segítsünk az, hogy 
visszaadjuk a testnek elvesztett erejét. Kgv erős, hatalmas 
regenerátor, mely Pink-pilula néven ismeretes, bizonyságot 
szolgáltatott arról, hogy hasonló esetekbrti nagy és üdvös 
eredményt ért már el. Példa erre Malfilátre Berta kisasszony 
Soingból, (V.dlexon, llaute-Saone) a kinek bátyja közli ve
lünk a Pink-pilula alkalmazásával elért eredményt.

Mielőtt a Pink-pilulánk testvéremre tett hatásáról 
irtani, addig vár
tam, mig meg
győződtem arról, 
hogy az általuk 

elért eredmény 
nemcsak kitűnő, 
de tartós is. Test
vérem ma kitü
nően érzi magát, 
jól eszik és alszik, 
szervi működés«* 
hibátlan.

Az. erő, mit a 
Pink-pilula Malfi
látre kisasszony- 
link adott, legyőz
te a rosszullétet, 

melytől sokat 
szenvedett és a 
mely elgyengítet
te. IJgyanily ered

ményt ér el a Pink-pilula a vérszegény, sápkóros, neural
gikus egyéneknél.

A pink-pilula kapható Magyarországon a legtöbb 
gyógyszertárban. Egy doboz, ára I Irt 75 kr. és hat doboz 
9 írt. Magyarországi főraktár: TÖRÖK JOZSF.F gyógyjoertá- 
rában, Budapest. Király-utcza 12.

Felelős szerkesztő:

M A R G I T A I  J Ó Z S E F

Kiadó és laplulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).

rl
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S ve pošiljke se tičuč zadržnja 

novinah, naj se poSiljaju na 

me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knjiftara F ischel Filipova, na hor¥at, kom | „agiarskom jeziku izlazeči druitveni, znanstveni i povučljivi liet za puk
kam se predplate i obznane

poSiljaju. Iz lazi svak i t ije d e n  je d e n k ra t  i to : vu sva ku  ned e lju .

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  M kor 

Na pol leta . . . 4 kor.
Na éetvert leta . . 2 kor

Pojedini broj: koStaju 20 till.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Nekaj od štibre.
Za imetek takvo blago zovemo, k ko- 

jemu smo po pravim putu došli, bez da bi zako
ne pretrgnuli i koje pravo zovemo sa svoje.

Vlasničtvo samo takov imetek čini, koj 
ima vrednost more biti ovaj ili gibuči ili 
negibuči imetek. — Za negibuči imetek zo
vemo oranice, senokoše, hiže i t. d. K gibu- 
čemu imetku računamo, domače živine, 
živeš, drva, oružje, zlato i t. d.

Takvog irretka sa delom moremo, si 
priskrbeti. Iz priskrbe nekaj moramo pohas- 
nuvati za svakdanje potreboče, a drugu stran 
moramo vkrej deti, moramo si prišparati, 
iz jedne strani zato, da pod stare dneve 
imamo kaj naprč vzeti iz druge strani s 
čim više blaga imamo stem leži gospodari
mo. —  Jer pak delo sa težkočom ide i 
priskrbljeno imenje kaže, gdo se kak more 
zadržavati od slastih, — zato je  i pravično, 
da gdo si kaj priskrbi, to more i bez 
bantuvanja hasnuvati. Taj juš čoveka za 
vlastni juš zovemo. Taj juš ne samo vu 
lém stoji, da imetek slobodno hasnujemo i 
sebi pridržimo, nego i vu tém da mi sa 
svojim imetkom včinimo kaj hočemo.

Vlastni juš naš dakle mi i drugomu 
moremo dati i na drugoga moremo prepi
sati. Ako samo za nekoje vréme hočemo 
včiniti, to sa na arendu v zalog ili na 
posud danjem moremo včiniti. imetka za

Z A B A V A

Prva svečanost kod poroda našega 
kralja.

Prvih pet godinah poslie sklopljenog 
hižnog zakona, ostali su roditelji današnjega 
našega premilostivnoga kralja, bez diece. Sto- 
prv godine 1830 mogli su se sigurnostjum 
lomu nadati, pak im se je  nada iste godine 
sredinom Augusta i izpunila.

Bilo je dne 18-a Augusta 1830 prije 
podne, kad je na bašti blizu Burgthora prvi 
hitac kanona puknul, koj je  na bašti varo- 
šu Beču, veliku znatiželjnost pobudil, jer da 
če se nad vojvodi Franji Dragu ti n u (Franz 
Carl) i njegovoj suprugi Sofiji roditi diete, 
— to se je znalo, ali kojega če to diete 
biti spola, to se nije znalo, ali kojega če to 
diete biti spola, to se nije znalo. K tomu 
je  to bila znamenita stvar, jer stariji brat 
Franje Dragutina, Ferdinand za onda pres
tolonaslednik, bil je bez diece, pak je  on
da to bilo jasno, da če njegov brat vlada- 
jučoj kuči dati prestolonaslednika. Anda sve 
je  znatiželjno očekivalo, koliko krat če ka
non puknuti. Regula je da za princa sto i 
jedan hitac pukne a za princesu samo dva- 
deset i jedan.

vekivečno prekdavanje, se sa kupnoprodava- 
njem, darom, ili po pulu herbije pripeli.

Vlastni juš na onoj dužnosti stoji, po
leg koje je  svakomu pojedinomu čoveku 
več od narodjenja zadača, da se za se skrbi. 
— S a m  za one, koji su na to né moguči, 
se moraju drugi skrbeti. Za decu su rodi
telji, za sirote, ili né prave pameti ljudi pak 
su tutorne oblasti dužne se skrbeti.

Poleg vlastng juša dakle svaki slobod
no včini sa svojim imetkom, kaj hoče, ali taj 
juš ne znamenuje to, da mi slobodno vči
nimo sa knam spadajučimi osobami kaj 
hočemo, jer na priliku hižu si svaki lehko 
proda ali ženu ili decu né; — svojé pene- 
ze svaki lehko vništi, ali proti življenju k 
njemu spadajučih osobah vdrli nesmé.

Gda je  još bilo trgovanje sa robovi, 
onda su öve né za osobe nego za stvari 
gledali; ali to se ne slaže sa čovečanskorn 
naravjom, i zbog toga je ova trgovina več 
skoro po céloj zemlji zatrta.

Prilikom prek davanja vlaslnog juša je 
sigurno potrebno da prveši vlastnik privoli 
k tomu.

Imanje iz vnoge strani je na basen 
vlastniku. — Osegura mu življenje sada i 
vu budučem, olekša vučenje, izobraživanje, 
podpomore nam mertučljivost vu delu, ose
gura nam počinka. za svojestalne nas dene 
i dopusti nam da na druge imamo utica- 
nje i t. d.

Nije dakle čudnovuto, da je  svaki na 
lém, da si imanje priskrbi. To tak vlastito 
deluje na čovečju dušu, da niti jedna želja 
i nagon nije tak jaka, kak želja za blagom 
Ova želja i čustvo poštenja gibljeju svéta. 
Dakle ova želja k čovečjoj naravi spada i 
i vrédna je poštenja.

Na božji kip stvorjeni čovek ima i du
ševne potreboče ali i ove su samo onda 
lehko zadovoljenje, kad čovek nije vu tež- 
koči. Nevolja i težkoča su lanec. koj tak 
télo, kak i dušu vu vuzah drži. Od glada i 
zime nevoljnoga, iflučenoga, človeka je  za 
slobodnog né moči reči. Pamet mu se na 
hitrom olupi i télo mu odpové službu. Najte 
nikomu za hudo vzeti, ako si blago hoče 
priskrbeti. Vu lém stoji klica slobode i iz- 
obraži osti čoveka. — Ali zato nesmemo po
zabili, da ako se skrbljenje imetka vu lako
mnost odivlji, na skupost se obrne, na lak- 
ve pute zabludi, na kojimi vkanjlivost, fo- 
lešnost, tatbina vlada nad njim, —  to je 
proti čovečjoj naravi, i takov čovek sa div
jimi zvéri vu jednu kategoriu spada.

Proti tomu Coyeka samo dobro uzgo- 
jenje i naredjeni zakoni moreju oslobodili

Ako je  zemeljsko blago i potrebno, ali 
samo jedino još nikoga nije delo za sreč- 
noga. »Ne samo iz kruha živi čovek!« Ako 
poleg blaga fali pobožnost, bogobojnost, Iju- 
bav bližnjega i k ovim spodobna duševna 
dobra, izobraživost, tam poleg blaga (ali i

Kad je anda dvadeset i prve hitac za
grmel. nitko u Beču nije niti dehnul pris- 
luškavajuči, jeli je gotovo pucanje — onda 
je princesa, Ili če dalje pucati do sto i je 
dan. —

I eto za jednu minutu težkoga očeki- 
vanja, grune dvadeset i drugi hitac, a to je  
bil znak da če pucati do sto i jedan jer je 
rodjeno diete princ.

»Vivat. prestolonaslednik!« — zaori sad 
po cielom Beču Nieki Antun Langer pot- 
lašnji novinar, za onda školski dečak na 
pučkoj školi sv. Jožefa vrh Laimgrube veli, 
da čim se je  vani taj veseli krič začul deč
ke več u školi nije bilo moguče zadržati, 
oni su samo na jedan krat iz škole svi na 
ulici bili a od onud do bašte, gde se je  pu- 
calo, makar je učitelj još tak čvrstvo no- 
gom o pod lupal, kričal, paličkom u ruki 
mahal, kak general sablom, to mu sve nije 
nikaj pomoglo — danas su dečki bili jači 
od njega i on je na jedan krat ostal skup 
svojom paličkom sam u školi. — Pustimo, 
neka Langer sam pripoveda. kak je to bilo; 
on piše:

veselu viest došel javiti a sad se je  vračal 
natiag u Schdnbrunn k svojoj suprugi nad- 
vojvodkinji Sofiji. Neobično veselje se je 
vidélo na licu nadvojvode, koj za onda dva
deset osam godinah star, —  je  poslie šest 
godišnjeg bračnog života, prvi krat bil usre- 
šen dietetom, a još ktoinu princom, koj hude 
svriemenom, kak se je več onda znalo, ce
sarski tronuš zašel. Nas dečke nitko nebi bil 
mogel prečiti, da dvorsku kočijo nebi bili 
sprovadjali; mi smo polag nje biežuli kakli 
počastili husari. Halloh! ballob! Pak ako su 
deset i dvadeset iznemogli te zaostali za ko- 
čijom, tak su se u dugoj Mariahilf ulici opet 
hiški dečki hrpi pridružili i kričeč déli pred- 
varaš sve do linije izšpektakulirali: Halloh! 
ballob! — Nadvojvoda je  prijazno na sve 
strane odzdravljal te se je  veselo i zadovolj
no podsmebaval kola obkolujučoj i vesele- 
šoj se dieci. Na jedan krat se iz svog se
dala digne te dovikne na boku sedečemu 
dvorskomu kučišu baš onak u pravom beč- 
kom nemškom jeziku: »No, nevozi tak naglo, 
em si siromaški dečki pluča iz prsali 
zbože!«

»U to dojuri iz varaša do nas otvore- 
na kočija, u kojoj je sedel nam svim poz
nani nadvojvoda Fran Bragutin, koj je svo
jemu cesarskomu otcu, cesaru Franji, sam

»Ove od srdca izgovofene rieči« — 
tak zaključuje Langer u svorn opisu veselje 
toga dana — »kak lakaj ono prijazno i ve
selo lice nadvojvode su mi od onoga hipa



duševni mir, krepost i t. d. vu takvim mestu 
je  redovito doma gizdavost, praznost, drugih 
zametanje i t. d. — Proti takvom gospo
darstvu je uvek prali stala pamet i prati 
takvim veli biblia:

»Naj si spravljati takvo blago, koje 
lirdja i molj poje i koje ti vkradneju!«

Svaki pojedini človek svojega blage 
jednu stran je dužen občini, orsagu odpus
tili, zato, da ovi skupne zavode podigneju, 
koji su vu vnoguj stranki zato, da priskrb- 
Ijenje imetka podpomoreju, iz druge strani 
pak vlastni juš obranjujeju. — Vu tém je 
odlučeno, kuliko more orsag zahtčvati iz 
blaga puka. — S čim više more dati puk 
orsagu, bez da bi mu na kvar bilo, stem 
više more činiti orsag za občenita zahteva
nja i dobra. — More nasaditi vučenje, širiti 
znanstvo, uzgajati umetničtvo, more se skr
beli za dobre pute, točno more deliti pravi
ru. uzdržati betežne, ilili né prave pameti. 
Bogati orsag više more včinili za občenita 
dobra, kak siromaški.

Da je  svakomu človeku treba hodili k gori- 
zdržanju orsaga, da od svakoga imetka tre
ba porez platiti to nam lo kaže da je  vlastni 
juš né slobodcn.

Da kuliko je  dužen svaki orsagu dati. 
to od potrebočah orsaga stoji; kak je vekša 
dužnost države naprama puku orsaga, s 
tem više mo raju porez.i platiti. — Gde na- 
priliku orsag drži gori škole, ondi više pőr
éié treba platiti, kak gde pojedini zadržavaju. 
Gde se orsag skrbi od dobrih pulov ondi jo 
više poreie treba, kak gde se neskrbiju od 
dobrih pulov.

Ako se orsagu nepriatelj grozi onde je 
vise poreie treba platiti, kak gde je  mir. —

S čim više čekamo od orsaga. stem 
više poreie moramo platiti.

Ako bi hoteli du se orsag za uzgo- 
jenje, opravu hranu svakoga Stanovnika skrbi, 
onda bi to orsag samo tak mogel včiniti, 
ako bi prestala pojedina vlast juša. Ali vu 
takvim položaju bi se družtveni stališ raz
tepel. Premislimo si samo, kaj bi bdo. da bi 
svaki svoju priskrbu vu občenilu kassu mo
ral platiti, i od onud bi samo luliko dobil 
kuliko bj na njega opalo. Tako v družtveni

nezaboravne i jedno i drugo neču nikada 
zaboraviti.«

Dobri eesar Franjo je  kakti died doži
vel osim ovoga još dva krat veselje najme 
1832, kad se je  nadvojvoda Maximilinn i 
godine 1833, kad se je nadvojvoda Drágu
lni Ljudevit narodil. Kad se je  nadvojvodi Fran 
Drngutinu četvrti sin, Ljudevit Viktor rodil, 
1842, onda več cesar Franjo nije bil na životn.

Naš kralj Fran Josip bil je  pokojnoga 
cesara Franje drugi unuk — prvi je bil sin 
Marije Louise i Napoleona, mali herceg od 
Beichstadta. Sa malim unukom sadašnjim 
našim kralom, je  pokojni cesar uviek imal 
veliko veselje, te ga je  uviek sa zacartanim 
imenom »Franček» nazival; za ono vrieme 
se je  i u cesarskem dvoru govorilo baš onak, 
kak u svakoj navadnoj kuči bečkoj i to je 
bečanom vrlo godilo.

Naplačonu diečinska ljubav.
Marquis Beauharnais bil je  žrtva prve 

franceske revolucije te bil sa mnogimi dru
gimi francczkimi plemenitaši pogubljen a 
njegov iinetak zaplietijen, kak je  to več za 
vrieme revolucije u francezkoj išlo.

Mlada udovica Josefma Beauharnais, 
gospa osobite liepote i ljubeznivosti, bila je

stališ bi težko bilo i služiti a né još gori 
zadržati.

Zakaj? Zbog naravi čoveka.
Vnogi ne bi delali i čekali bi samo, 

da drugi delaju na mesto njih. Drugi, koji 
su dobri težaki delavni bi se navoljili delati 
za druge. Občenita nedelavnost vugnenje 
dela bi stalo nutri i tak bi se samo za 
poždrenje još kaj imaju gledali, a kad bi 
to prestalo, došel bi nutri glas.

Iz toga dojde, da je prva dužnost or
saga braniti vlastni juš, i da samo zbog 
takvih zavodov mora porez vun hitili, bez 
kojeg družtvo čovečansko nemre biti i koje 
ili to cilaju, da bude vlastni juš s kim sigur- 
niji ili pak da bude prskrbljenje imetka s 
tém ležeša. Zbog toga su se napravile dr
žave, zbog toga držiju gori soldačtvo, 
domobranstvo, sude i t. d. Priskrbljenje imet- 
ka na lekše deneju škole, dobri puli, har- 
mice, trgovične pogodbe i t. d. - F. —

lv A.) JE  NO VUGA?
IJtemelJenJe čakovečke s l obodu o um

ni* stranke.

Više stotinah ljudi se je zišlo o, m. 4- 
ga vu Čakovcu, gde su slobodnoumne stran
ke spravljište držali. Ziegler Kálmán kr. no- 
tariuš po magjarskim, a Margitai Jože! ured
nik pak po horvatskim jeziku su raztolma
čili cilj i programúi ovog spravljišla. Zatem 
pak su izrekli utemeljenje slobodno-umne 
stranke. Za predsednika su izebrali Szabó 
Imre zemeljskog gospona za podpredsednika 
Tóth István tisztartóva. za bilježnika Zakál La
jos iiškaliuša. Spravljište je zatem telegrafno 
poslalo pozdrav Széli Kálmáun minister pre- 
zidentu i Dr. Wlassics Gyula ministru, kakti 
ovog zbirnog kotara obligatu. Na pozdravne 
reči je minister predsednik sledeči odgovor 
poslal: Očituvanje vaše zauianosti i privrže
nosti sem s radostjom prijel i zahvalnostjom 
izrazim svim moju hvalju! Széli Kálmán. — 
Wlassics Gyula minister pak je  sledeče te- 
legraféral: »Da se je  zbirnog kotara slobodno- 
umna stranka utemeljila, za k meni poslani 
srdačni pozdrav vruču zahvalu izrazim i 
takodjer iz srdca povračarn — Wlassics. Gy«.

tim prisiljena skromno u siromaštvu živili 
te je  uslied toga, a sigurno i radi loga, da 
nebude kakti aristokratica prepoznana, dala 
svojega jedinoga sina Eugena u nauk k 
niekomu stolaru, jer revolucionarci su sve, 
kaj je bilo plemenito vlekli pod guilotinu.

Taj onda komaj četirinajst godinah stari 
tišlarski naučnik je  jednoč slučajno saznal, 
da general Boneparle, potlašnji cesar Napo
leon I-i ima sablu njegovoga nesretnoga ol- 
ca, te ga je  neizreciva želja zauzela, da doj
de do log dragog Spomenka svoga oica.

Dan i noč ga je ta misel obhadjala — 
dakako, da je  to več bilo kad je  revolucija 
bila ugušena —  te se je jednoč bez zna
nja svoje matere odvažil, da na svaki na
čin u posied tog dragocienog oružja dojde 
i izraven otišel k generalu Bonaparteu, čija 
moč je  več onda velika bila.

Generalu se je  liepi i otvoreni dečko 
dopal te ga je  od glave do pet očmi mie- 
rd i pital: »Kak se ti moj sinko zoveš?«

»Eugen marquis Beauharmais, gospodin 
general.« —  odgovori dečko.

»A kaj si ti?« — zapita ga opet ge
neral.

»Stolarski naučnik pri majslaru N. u 
ulici d' Echelle« — odgovori dečak i pri
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V um rl Je.

Szakonyi Zsigmond bivši grolovski mér- 
nik i Medjimurske Sparkasse ravnatelj vu- 
mrl je  vu Čakovcu d-ga o. m. vu jutro ob 
7. vuri. Živel je  82 lelah. Zakopali su ga 
8-ga o. m. Pokojni bil je poznat svigdi vu 
Medjimurju, gde gosp. grof imanje ima, ar 
je on negda razmeril medjimurske i občin
ske gmajne, šume i I. d Naj počiva vu miru!

Zabava .

Vu Kotlori svojevoljno ognjo gasno 
družtvo denes drži navadnu letnu zabavu.

P /eban osko  xap/sanje.

Kadia Imre iz nova imenuvanog ple- 
banoša vu Tót-Szent-Mártonu su na Irojačku 
nedeljo svetčano vupelali vu službu.

L ép  a példa.

Lépu példu pobožnosti daje Tkálcsecz 
Pál-a žena, vu Zrinji-Külvárosu (Martan,) 
koja je pred svojom hižom dala postaviti 
lépi Maria-pil.

Nova  posta ja .

C. i kr. slob. južne željeznice (südbahn) 
ravnateljstvo od juliuša 1-ga med Čakovec 
i Polstrau pri 35 br. vahtarnici dopusti, da 
bude sa Miksavár nazivom postaja.

N esreča  vu rudnlcl.

Vu Szerencsi! vu kamenih rudnici 
Heichmann Armina se je jeden kamen doli 
vrušil i pod se zakopal Krucsai János 32 
Ijet starog težaka. Drugi ležaki su taki tam 
bežali, ali gda su ga vun potegnuli je več 
mrtev bil. Iztraga je  iznašla, da su lomu sami 
težaki krivi, koji su spazili poknju ali Kru- 
esai-a su né opomenuli. Sud je  proti njim po- 
digel tužbu.

S reča  težaka.

Iz Temesvára nam od velike sreče jed- 
noga velikoga siromaka javiju. VVunmer Jó 
zsef spódiumfabrike težak je  vu velikoj ne- 
volji živel, — ali ove dneve je  dobil 
iz Olmütza telegraf, da je  — »sto jezer«

toni se mladič sav u licu požari, kaj je  ge
neral dobro opazil.

»Ja sam jednoga marquisa Beauharna- 
isa poznal,« —  veli pomalo general i pri 
lom čvrsto gledi mladiča.

»To je  bil moj otac* — odgovori mla
dič — , on je  pod guillotinom poginul «

»Pak kaj želiš, da za le učinim?« — 
zapita ga opet general.

»Gospodin general« — veli mladič — 
»Vi ste u posiedu sablje mojega pokojnoga 
otca. Ja bi bil neizmerno svečen, da bi taj 
dragi spomenek mogel dobiti, — to bi mi 
bilo največe blago ovoga svieta, jedina us- 
pomena na mojega nezaboravnoga otca, koj 
je tako rano i prerano za me i za moju 
mater moral umrieti «

Sve jači i jači mu je  bil glas i sve liep- 
še i umilatije je  Eugen za tu dragocienosl ge
nerala prosil i — konačno se pred genera
lom spusti na koliena i veli plačnim gla
som: «0 dajte gospodine generale, dajte mi 
sablju mojega pokojnoga otca!«

General ganjen ovom dieliuskom lju
ba v j u reče: »Tvoja prošnja te diči a f,voja 
ljubav naprama otcu još više« — i tim mu 
zahtievanu sablju preda te još doda; »Meni 
je drago, da ti tvojega hrabroga otca na to
liko ljubiš i cieniš.«





K rovat alatt közlöllckért sem alaki, som tartalmi 
tekintetben nem vállal felelősséget a S/.rrk.

Foulard-selyem-ruha i m «  m i
feljebb 14 méter ! póstabér és vámmentesen szállítva ! 
Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben fekete, fe
hér és színes »Henneberg-selyem« 45 krtól 14 frt (55 krig 
méterenkint.

Henneberg G. selyemgyáros («. és w. udwi uímm)
Zürichben.

Bérbe adó korcsmaűzlet.
P e r l a k o n a 408-ik házszámu 

korcsma üzletemet
igen szép helyen, családi ok miatt, 
korcsma vagy boltüzletnek azon
nal bérbe adom. — Bérbe venni 
szándékozóknak bármikor bővebb 
felvilágosítással szolgál Perlakon
Horvát Alojzia ko rcsm íro sn ő.

Na rendo krčma.
Yu P r e 1 u g u 408. lužni broj 

k r č m a

nalepoj mesti, z bök famillijskoga 
zroka se odmah, jeli za krému 
ali za štacun iz rende daje. — 
Xa dale se rezvestiti more da gutj 

vu Prelogu pri 
Alojzii Morvát krčm arici

(514 a n r

Hirdetmény.

A „Csáktornyái Yillamtelep**
egybekötve gőzmalommal és fürdővel

mely Csáktornya nagyközséggel még 33 évre szóló szer

ződéssel bir

f. é. június hó 18-án d. e. 9 órakor
a Csáktornyái telekkönyvi hivatalban nyilvános ár
verésen el fog adatni.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál

A V///amtele/* és Gőzmalom / / . -  T. 
608 2 -a lelszámolő-blzottsáffa.

I7HI) Ik 900..

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tikvi ható

ság közhirré teszi, hogy a csáktornyavidéki 
tkpénztár részvlársaságnak üzv. Loncsarics 
Lipótné szül. Bezerédi Ilona perlaki lakos 
elleni végrehatási ügyében 374 kor. löké, 
ennek 1899. évi október 25-től járó H% 
kamatai, 27 kor. 86 f. eddigi, 1H k. 35 f. 
árverés kérvényi költség kielégítése végett a 
nagy-kanizsai kir. lörvszék a perlaki kir. 
jbiróság területén fekvő s a perlaki 1433. 
sztkvb. 5/8. hrsz. a. fogl. ingatlan 2023 kor. 
kikiáltási árban mint becsárban az

1900, év! Juulus hó 19, napján 

d, ti. 3 órakor
a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében 
dr. Hajós Ferencz Csáktornyái ügyvéd küzben- 
jöllével megtartandó árverésen eladatni fog.

Az ingatlan a 643. sorsz. a. üzv. Lon- 
csarics Jánosné javára bekebelezett kiköt- 
ményi jog fentartásával fog eladatni, de a 
mennyiben azért a kikötményi jogot meg
előzően bekeblezett követelések fedezésére 
szükséges 3000 k. nem igértetnék. az árve
rés hatálytalanná válik s a nyomban meg
tartandó uj árverésen az ingatlan a kiköt
ményi jog fentartása nélkül el fog adatni.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási 
ár 10% -ál bánatpénz fejében letenni, s a vevő 
a vételárt 3 egyenlő részletben lefizetni kö
teles és végre az árverési feltételek a hiva
talos órák alatt alulirt tkvi hatóságnál és 
Perlak község elöljáróságánál megtekint
hetők.

Az árverés elrendelése a fent említett 
tjkvben feljegyzendő. ..

A kir járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság. 613

Perlakon, 1899. évi márcz. hó 13-én.
367. sz. v. 19(M>.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. $-a értelmében ezennel 
közhirré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróság 
1900 évi Sp 9/3. számú végzése követ
keztében Zakál Henrik Csáktornyái lakos 
javára Matosa Mihály felső-király falvi lakos 
ellen 23 kor. s jár. erejéig 1900. évi április 
hó 18-án foganatosított kielégítési végrehajtás 
ulján lefoglalt és (>40 kor. becsült 1 vasten- 
gelyü szekér. I könnyű kocsi. 1 pejszőrü 
kanczaló, 1 üsző, trágya és I fatalpakon 
álló pajtából álló ingóságok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás- 
bíróság 1900 évi V. 222/2. számú végzése 
folytán 23 kor. tőkekövetelés, ennek 1899.

I évi október hó 2t>. napjától járó 5 %  kama
tai és eddig összesen 33 kor. 74 fíl.-ben birói- 

! lag már megállapított költségek erejéig Felső- 
Királyfalván leendő eszközlésére

1900. évi junlus hú 16. napjának d. n, 3 érája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé- 

1 közök 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. 615 

Kelt Csáktornyán, 1900. máj. 31-én.
(11a vina dános kir. bir. végrehajtó.

$ $ $ $ $ $ $ $ $



Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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