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A lap szellemi részire  vonatkozó 

minden közlemény 

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

K i a d ó h i v a t a l :

Kisoltel Kiilöp könyvkereskedése 

Ide küldendők az előfizetési »lijak, 
nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

M egjelenik hetenk in t egyszer: vasárnap.

Hirdetések elfogadtatnak :
Builapesten: Goldberger A. V. és 
Kckstein H. hird. irod. Becsben- 
Schalek H., Dukes M., Oppetik A., 
• Általános Tudósitó« hirdetési ősz 

táiya Budapest.

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

A mezőgazdaság és a pénzinté
zetek.

Tagadhatatlan, hogy mi még mindig 
földmivelö államot képezünk. A lakosság 
öriási része vagy a saját földjéből él, vagy 
legalább a más földjének munkálásából.

A földmivelö államokat rendszerint a 
nép jóléte, gazdagsága, gondnélkülisége je l
lemzi. S mit tapasztalunk ebben az ország
ban? Dar zár a kifejlett mezőgazdaságunknak, 
fölbirtokosaink és gazdáink a legnagyobb 
küzdelmet folytatják a létfen tartással és bir
tokaik vagy kevés földjeik épségben tartá
sáért.

Ugyan nézzük, kutassuk, hogy miben 
lelheti ez magyarázatát. Az ország érdekeire 
nézve ily fontos kérdést tiszta világításba 
kell helyezni, hogy tudva legyen a baj és 
feltaláltassék az orvosság Földbirtokosaink 
tönkre mennek, elszegényednek, löldjeik ap- 
ródonként megcsonkulnak, a pár holdas 
paraszt gazdák pedig, a kik ma saját föld
jüket művelik, holnap már napszámra járnak 
művelni a más birtokát, hogy családjukkal, 
úgy ahogy, megélhesenek.

Talán a mi gazdasági rendszerünkben 
van a hiba? Oh nem! A versenyképesség 
lekintelében ez a rendszer messze felül áll 
sok más államén és mezőgazdaságunk ma
gas színvonalát bámulattal ismeri el az egész

világ. Más itt a baj. az általános rossz vi
szonyok átkát nyögjük.

Értjük a rósz viszonyok alatt először 
is az ország pénz- és hitelintézeteinek mai 
pénzügyi helyzetét. A pénz megdrágult, mert 
a készpénz folytonosan fogyóban van. Vi
déki takarékpénztáraink, bankjaink, hitel
intézeteink nem rendelkeznek annyi töké
vel, hogy a gazdaközönség sürgős hiteligé-j 
nyeit kielégítsék. A benyújtott hitlevelek.; 
váltólapok nagy részét pénzhiányból, kény- 

I szerűségből löki vissza mindenült a bíráló 
bizottság, mely ugyanazoknak a feleknek 
szívesen megszavazná a pár száz forintos| 
sölcsönt. ha ez a paraszt gazdának kell; — 
a pár ezer forintot, ha földbirtokos kéri. De 
a hol nincs ott ne keress. Ekkor azután a 
ki a pénzt igényli, vagy oly utón segít ma-1 
gán, mely a helyzetén csak rosszabit, eladja: 
előre termését, gabonáját, kölcsönt vesz be- í 
váltandó dohányra és igy olcsó árban adjaj 
el úgy szólván egész jövő évi termését, — j 
vagy egy nagyobb fővárosi pénzintézethez 
fordul, mely azonban nem ismeri a gazda, 
hitelképességét, nem ismeri a telekkönyvet j 
és bármily kicsi is az a kölcsön, betábláz-1 
latja a földre, mely által újra csak költsé
gek nehezednek a gazdára, kinek mindenek 
felett olcsó hitelre volna szüksége.

Nagy baj az is. hogy a vidéki inléze- 
tek, a pénz drágasága folytán, ha már ad
nak is kölcsönt: magas százalékra adják, 

í Kis összegeknél 8 —-10 százalékot fl'zet a

gazda, sőt nagyobb összegeknél is ellizet 8 
százalékot a földbirtokos. Út százalékos köl
csönt váltóra, vagy záloglezélre nem ismer
nek vidéki intézeteink és földbirtokosaink.

Ezt azonban nem csodáljuk és nem is 
azért hoztuk lel. mintha szemére akarnók 
hányni a vidéki pénzintézeteknek, melyek 
maguk is megszenvedik az általános pénz
szükséget. Mert hiszen a bankok mindaddig 
nyújtottak hitelt, inig volt miből; ezt bizo
nyítja az is, hogy egy 100,000 forintos alap
tőkével bíró részvény-társaságnak rendsze
rint egy milliót képvisel a váltótárczája. Az 
aláírók a kamatokkal lizelik, de a váltókat 
a lejáratkor tőketörlesztés nélkül egyszerűen 
becserélik. Ez is végtelenül nagy hiba. A 
vidéki pénzintézeteknek kivétel nélkül be 
kellene hozniok azt a néhány helyen már 
kipróbált újítást, hogy egy-egy váltó lejáratkor 
nemcsak az újólagos kamat megfizetése le
gyen elegendő az uj váltó elfogadására, ha
nem például a tőkének 5 — 10 százalékos 
törlesztése is. A gazdaközönség, különösen 
ha kisebb kölcsönt kér, rövid lejáratú vál
tókra szokta azt megkapni. Ha már most 
ezt a tőketörlesztést behoznák, akkor egy 
3 hónapi lejárattal benyújtott váltóból, ha 
egy évben négyszer is prolongálnák, lemenne 
ez év alatt a tőke 2 0 — 40 százalékja. 
Kis részletekben, ő — 10 százalékként pedig 
elbírná ezt a gazda. Így a bank váltótár
czája kisebbednek, készpénze növekednék 
és kielégíthetné a hitelképes uj hilelezőket.

T  Á  R  C  Z  A .

I, E X K E.
Elbeszélés.

Irta : P o l g á r  G é z a .

Haragosan süvített végig a hideg őszi szél a 
Barólliy-kastély elől ti végtelen hosszú hársfasoron, 
s az ágakon lassacskán sárguló faleveleket kiiné- 
lellenü! tépdeste le és szórta szerte a kavicsos 
utón. Sóhajtoztak a fák, sírva zizegtek a még 
rajt maradt falevelek, hogy az ő hosszú, halált 
utánzó téli álmuk előhírnöke őket is leszakgatja. 
Pedig ez csak a hatalmas természet sóhajtása 
volt, mely a vénülő anyaföld szivéből fakadt újra 
meg újra, hogy aztán alaposan kisírva, magát 
annál nagyobb megadással vesse alá a küszöbön 
levő kegyetlenül hideg, egyhangú télnek. Hiszen 
mindnyájunknak megkönnyebbülést nyújt, ha el
panaszolhatjuk bajainkat valakinek és ha szív
fájdalmainknak szabad folyást engedünk, sokkal 
bátrabban szádunk szembe mindennel, a mi még 
következhetik. És ha már senkinek sem panasz
kodhatunk, akkor is mindég hű barátunk marad 
a szabad természet, az erdő, s az ő néma szü
löttei: a fák, a bokrok mindig meghallgatják pa
naszainkat és a tovagördülő levelek elszállítják a 
bujkáló szellő szárnyain, enyhét, balzsamot hintve 
az epesztő búba hullott ember szivére . . .

ben ke, a Barőthy-kastély tulajdonosának s 
éves viruló leánykája is sírva panaszkodott a kö
rülötte sugdosódó bokroknak, pedig nem is marta 
szivecskéjét valami szörnyű fájdalom, csak valami

| ártatlan gyermekosinyt követett el és apjának szi
gorúsága elől menekült a szabadba. Kérte a jó 
Isteni, hogy küldené el az ő jóságos mentőangya- 

I lát, aki neki annyiszor volt már a segedelmére, 
| nyájas szavaival már annyiszor kiszabadította a 
büntetés alól. És ez a jóságos mentőangyal senki 

j  más nem volt, min! haborcz Jenő, Lenke atyjá
nak testi-lelki jó barátja. Laborcz Jenő — ki na
ponta átlovagolt Barólhyékhez —  egészen vissza- 

' vonultán élt. Az élet örömeiről már rég lemon
dott; nem várt ő attól semmit sem. Legnagyobb 
örömét abban lelte, ha átjöhetett ide, mert itt 
szívesen fogadták és elbeszélgethetett legjobb ba
rátjával, Baróthyval, meg a kis Lenkével, akiket 
egyedül árasztott el agglegény szive összes szere- 
tetével. Ma is megjelent Jenő a fasorban és ig\ 
Lenkének nem is kellett soká várakoznia. A mint 
meglátta Jenőt, dobogó szívvel futott eléje, s né
hány perez múlva már ott piheni a karjaiban. 
Jenő tüstént bevitte őt apjához, hogy az apa és 
leány közti diíTerencziákat eloszlassa. Hisz oly y. 
barátok voltak ők kettőn, hogy Jenőnek csakúgy 
szavába került és Lenke büntetlenül mehetett to
vább játszani. Laborcz Jenőnek senkije sem volt 
Baróthyn kívül, aki jó szívvel fordult volna feléje 
és ezt főképpen visszataszító külseje tette. Arczát 
felszántotta a kérlelhetetlen himlő, de jobban el
rútította azt egy hatalmas kardvágásnak vérvörös 
forradása, amely balszemélől lefelé, egész az ál
ltig hatolt és arezának ijesztően félelmetes külsői 
kölcsönzött. Ezt a vágási a kis Lenke anyjáért, 
Csetneky Endrétől, a szomszéd földbirtokostól 
kapta. De ez régen, nagyoa régen volt. Azóta a 
kis Lenke anyját elvesztette. Azt mondták neki. 
hogy meghalt, hogy el is temették. A kis Lenke

nem is ismerte ót, s amikor említik, mindig meg
siratja. Pedig ez a nő nem halt meg, csak a 
könnyelműség tartotta távol az öreg Csetneky 
Endrével együtt, aki elcsábította, nem tudni hová, 
nem tudni merre. Mielőtt ők kelten nyom nélkül 
eltűntek: Jenő, mint a Itaiólhy ház igaz barátja, 
kételyeket támasztott Csetneky Endre tiszta jelle
mével szemben. Ebből keletkezett az a párbaj, a 
melynek emlékjele Jenő arczát eléktelenité.

A kis Lenke azonban nőltön-nőtt szivecskéje 
egyszerre csak nem holmi apró-cseprő büntetteos- 
kék miatt dobogott hevesebben, hanem egészen 
más érzés nyugtalanította. Jenővel szemben ő 
mindig közlékeny volt, nem tartózkodott hát most 
sem attól, hogy szívügyét előtte feltárja. Könyes 
szemekkel fordult a nemesszivü házibaráthoz, 
puszta tekintete oly csábosán kérő, oly beszéde
sen könyörgő volt, hogy Jenő most sem tudott 
ellenállunk Lenke elmondta Jenőnek, hogy meg
kapja férjéül azt, akit imád, vagy meghal bána
tában.

Tehát mond édes Lenkém, ki az, kit fér
jedül szemeltél ki ?

Csetneky Géza, fia a mi szomszéd földes
urunknak. Endre bácsinak . . .

Jenő hirtelen forró csókot nyomott Lenke 
ajkaira, nehogy az észre vegye azt a hirtelen vál
tozást, a mely az ő arczát még ijesztőbbé tette e 
név hallatára. Jenőnek minden csepp vére az ar- 
ezába szökött, szive hangosan dobogott és csak 
hosszú illő múlva tért ismét magához felindu
lásából.



De valljuk be a legszomorubb valósá
got, hogy földjeink igy is mértéken túl van
nak terhelve adósságoknak sőt számtalan 
földbirtok már értékén túl van megterhelve, 
így aztán bármily hasznot hozzon a birtok: 
az adósság kamata a jövedelmet felemészti 
és tulajdonosának egész évi fáradsága hi
ábavaló volt, mert még a teher-tőke sem 
kisebbedik. Azután meg jön egy rósz ter
més. vagy pedig a termények értéke leszáll. | 
vagy nincs mit eladni, vagy nincs alkalmas 
vevő és.a kamatok íizetetlenül maradnak 
Mi ennek a következménye ? Megütik a do- j 
bot a birtok felett és az, ki a gazdaságnál; 
egyébbhez nem ért,családjával koldulni mehet. |

Ez ellen is orvoslást kellene találni. | 
Alakulnia kellene egy országos pénzintézet- j 
nek, vagy a vidéken minden megyében lé
teznie kellene egy-egy olyan pénzintézetnek., 
mely elegendő tőkével rendelkezik arra, hogy j 
egy-egy ilyen birtokos adósságát a pénzin-> 
tézet javára összegyűjtve, ötven vagy negy
ven évei amortizációval fizettetné meg az 
adós által, ki ezt elbírná viselni; a minden 
évben ötven vagy negyven éven át egyenlő 
mértékben fizetendő össeg nem volna teher | 
reá nézve és kötelezettségeinek teljesítése1 
ulán is maradna tőkéje, gazdaságának ésj 
családjának fentartására.

A legközelebbi időkben a pénzintéze- j 
leknek a feladatai közé tartozik a m ező-1 
gazdák és a földbirtokosok nyomasztó hely
zetének orvoslása okos műveletek utján.; 
Akinek olcsó hitelre van szüksége és erre 
a hitelre jó. annak azt meg kell kapnia, 
nehogy előre el kelljen olcsó pénzen vesz
tegetnie jövő évi termését; a kinek adóssága 
nagy. de földje olyan értéket képvisel, hogy, 
ha az adósság amortizáció utján eszközöl
tetnék. a föld elég biztosítékot képvisel . 
annak érdekében keresztül kell vinni az 
amortizációt: a mi pedig általában a hitel
nyújtást illeti, legyen arra is gondja a ban
koknak. hogy ne adjanak a birtokokra azok 
értékén felül kölcsönöket, mert ennek kö
vetkezményeit az összes gazdák kénytele
nek elszenvedni.



—- Zárvizsgálatok a hegyvidéken. stridó, 
Hácz-Kanizsa, IV. Hegykerület úllani iskolá
inak záróvizsgálatai folyó hó 18-án mentek 
végbe nagys. dr. Huzsicska Kálmán kir. ta
nácsos, tanfelügyelő és számos érdeklődő 
tanügybarát és vidéki tanító jelenlétében. A 
kir. tanfelügyelő ez alkalommal is teljes 
megelégedésének adván kifejezést a látottak 
és hallottak felett a tantestületnek pedig 
meleg köszönetét fejezte ki buzgó működé
séért. A magyar nyelvben legtöbb előmene
telt tanúsító tanulók között mindhárom he
lyen, a megyei nemesi alapítványból, gróf 
Dunay Hugó, Terbócz István honv. oszt. 
tanácsos, Kozma Márton birtokos nagyobb 
összegű adományaiból szép jutalmakat osz
tott ki.

— Halálozás. Krausz Pál kávéháztulaj
donos Klára nevű 3 éves leánykája elhunyt. 
Nyugodjék békével!

— A Csáktornyái villám- és gőzmalom 
r.-t. helyiségei folyó hó 18-án árverésen el
adattak. Megvette Grünvald és Schwarz va- 
razsdi kereskedő czég 32000 koronáért.

— Hirtelen halál. Özv. Novák Józsefné 
G4 éves földmivesnő, botlornyai lakos, az 
istenitisztelet alatt összeesett és meghalt.

— Zárvizsgák. A miksavári népiskolá
ban folyó hó 8-án, a mura-királyi népisko
lában folyó hó lö-án tartattak meg a zár
vizsgák.

— Jégeső. Csáktornya községben folyó 
hó l(i-án este G óra tájban jégeső volt, kárt 
nem okozott de a Szoboticza környék
beli szántóföldekben kárt tett.

— Hittani vizsga. A perlaki állami is
kolában f. hó 17-én tartatott az izr. tanulók 
hittani vizsgája, hol Grünvald Henrik hit
oktató ur tanítványaival fényes sikert ara
tott. Mint halljuk nevezett hitoktató ur 3 
éven át betöltött jelen állásáról lemondott. 
Nem tudjuk mi bírhatta öt ez elhatározásra, 
annyi azonban tény, hogy távozásával csakis 
a hitközség és az oltani hittanitás vészit, 
mert ritka eset, hogy vidéki kisebb város
ban mint Perlak. oly szakképzett, vallásos 
és a hazaszeretet tüzétől áthatott izr. hit-

Dühtől szikrázó szemekkel vágott most vissza 
.lenő, hogy az az ember én vagyok és e beavat
kozásomra igaz, őszinte szerelmem ád jogot.

—  így tehát egyikünk fölösleges, — szólt 
Géza indulatosan.

—  Ez az én véleményem is.

A legszigorúbb feltételek melleit állottak ki 
másnap Laborcz Jenő és Gsetneky Géza éles 
karddal, élet-halál harezra. Mindkettő kitűnő v ív ó  
volt és már majd 10 perez óta a legelkeseredet- 
teben vívtak egymással. Negyedszer csaptak össze, 
de mindketten sértetlenül állottak meg. Vad düh
vei csaptak össze újra és most Laborcz Jenő 
könnyű karczolást ejtett Csetneky mellén leíelé, 
de most Jenő kardja — fájdalom — félre for
dulva Géza nadrágján megakadt és ebben az őri
zetlen pillanatban Géza egész erejével vágott Jenő 
felé, mely csapás végzetes volt. Hal állátói kezdve 
a beforradt sebtől, melyet Géza atyjától kapott 
.lenő, végig vágta nyakát, mellét, bordáit oly mé
lyen és oly erővel, hogy a kard szivéig hatolt és 
Jenő halálát okozta. Hörögve nyújtotta Jenő ke
zét Géza felé és haláltusájában csak ennyit mon
dott az odasiető Gézának:

—  Atyád a szülőjét, — te az ő egyetlen 
igaz barátját ölted meg Lenkének. Szeresd azt a 
nőt, mert most már rajtad kiviil igazán nincsen 
senkije. Éljetek boldogul . . .

Géza alig értette meg a haldokló beszédét, 
de megfogadta, hogy ezentúl egyedül nejének fog 
élni és Jenő becsukta örökre szemeit, kiadta ne
mes önfeláldozó lelkét, mely elszállt minden öröm 
minden vigasz nélkül.

oktatóval lehessen találkozni, mint Grün- 
wald Henrik ur, miért is hitközségének min
den lehetőt kellene elkövetnie, hogy öt állá
sának megtartására bírja.

— Értesítés. A Csáktornyái községi ele
mi népiskolában a folyó évi záróvizsgálalok 
a következő sorrendben fognak megtartatni: 
Junius hó 25-én délelőtt 8 — 9 óráig az I. 
fiuoszt, 9 — 10-ig a II. fiuoszt., 10— 12-ig a
111. fiuoszt., délután 2 — 4-ig a IV fiuoszt. 
Jun. 2G-án délelőtt 8 — 9 óráig az I. leányo.,
9 — 10-ig a II. leányo., 10— 12-ig. a III leányo., 
délután 2— 1-ig a IV. leányoszt. Az ünne
pélyes »Te Deurn« junius hó 28-án délelőtt 
8 órakor lesz. Ezen vizsgálatokra a t. szülők 
és tanügybarátok tisztelettel meghivatnak. 
Csáktornyán, 1900. junius hó 21-én. Pólyák 
Mátyás, igazgató.

— Nyári mulatság. A kotori önk. tűz
oltóság folyó hó 10-én a Gernye nevű köz
ségi erdőben szépen sikerült, látogatott nyári 
mulatságot rendezett.

— A helybeli egyesületi kisdedóvodá
ban a folyó tanévi záróvizsgálat folyó hó
29-én délelőtt 9 órakor tartatik meg. Ezen 
záróvizgálatra a t. szülök, gyermek- és tan
ügybarátok tisztelettel meghivatnak. Csák
tornya, 1900. Junius hó 22-én. Az elnökség.

— Halálozás. Králl János jáskai szállo
dás 33 éves korában tüdővészben elhunyt. 
A megboldogult sok éven át volt a Csák
tornyái dzsidásoknál őrmester. Temetésén a 
helybeli dzsidás katonaság 3 őrmesterrel 
képviseltette magát. Nyugodjék békével!

Tűzvész. Kovács József bányahegyi 
(pleskoveczi) földmives lakóháza f. hó lG-án 
este kigyuladt. s nem csak lakóháza, de rö
vid idő alatt istálója és pajtája is leégett. 
A szerencsétlenséget tűzzel játszó gyermekek 
okozták.

—  Agyonrugta a ló. Méry János őrségi 
földmives f. hó 13-án reggel a Csáktornyái 
hetivásárra indult. A zala-ujvári országúton 
szembe jött vele a beliczai gyakorló térre 
vonuló dsidás katonaság, s egy katonaló 
Méreyt úgy inegrugta. hogy a szerencsétlen 
ember másnap sebeiben meghalt.

A mint a sorsnak eme kegyetlen végintézke
dése miként a tovasiető hullám elterjedt, nemcsak 
a környéken, hanem a messze távolban is fel
izgatta a kedélyeket, A telhetetlen sors még most 
sem volt kielégítve; volt még egy keserű pohár, 
melyet kellett, hogy kiürítsenek.

A fiatal Csetneky atyja meghalt és az elcsá
bított Baróthynét a legnagyobb nyomorban hagyta. 
Kz aztán megtörtén, foszlányos ruhában házról- 
házra járt, koldult, hogy hátralevő napjait vala
hogyan eltengethesse. Egy napon a fiatal Cset- 
nekyné épen künn foglalatoskodott az udvaron, 
a mikor betegen, törődötten közeledett feléje egy 
rongyokba burkolt nő. hogy valami csekélyke 
alamizsnát kérjen. Lenke szive meglágyult az öreg 
asszony könyörgésén, bevitte hát a kastélyba, a 
hol az öreg koldusnő még rosszabbul lett. Lát
szott rajta, hogy életben maradása csak perczek 
kérdése. Lenke gyorsan orvosért küldött, mialatt 
az egész cselédség összefutott. Mielőtt azonban a 
segítség megérkezett, az öreg koldusnő kilehelte 
lelkét.

Időközben megjött Baróthy is, ki a boldog
talan teremtésben saját nejére ösmert.

Szivetrázó jelenet játszódott le most. Baróthy 
ráborult neje holttestére és keservesen zokogott. 
Cselneki nem állhatott ellent Lenkének sem, aki 
édesanyját csak ily nyomorultan elveszni láthatta; 
csak most ösmerhette meg azt, aki neki életet 
ad o tt. . . .

Busán hajlongnak a szomorú fűz ágai a fölött 
a két sir föllölt, melyek frissen vannak felhantolva.

Egyikben egy tévedt nő, a másikban egy ha
talmas lélek, a nemesszivü Laborcz Jenő alussza 
örök álmát.

— Villámcsapás. Folyó hó 14-én dél
után 4 — 5 óra tájban vészes felhők vonul
tak át Muraköz hegyvidéke felett. Borzasztó 
vihar dühöngött, mely fákat tépett ki s ház
tetőkel rongált meg. Jéggel vegyült sürü eső 
esett, de kárt nem okozott. A villám a her- 
czeg Eszterházy tulajdonát képező bérlet 
szőlőépületébe ütött s rövid idő alatt a ha
talmas épület a melléképületekkel együtt a 
tűz áldozatává lett. Emberben és állatban 
nem esett kár. Az épületben benn égett a 
szőlőkezelő 1200 kor. készpénze, élelmiszere, 
ruhája, takarmánya; csak a rajta levő ru
hában menekülhetett meg családjával.

— Betörés. Mint Stridóról írják, eddig 
ismeretlen tettesek f. hó 12-én éjjel a kör
jegyzői irodába hatoltak be az ablakon át. 
A vasajtókkal ellátott pénztári helyiségbe 
azonban nem tudtak behatolni. Az irodában 
levő szekrények zárait feltörték, valószínű, 
hogy azokban a pénztári kulcsot keresték. 
Ugyanazon éjjel a postahivatal feltörésével 
is megpróbálkoztak, de sikertelenül.

—- Munkakerülők. Jácz-Egres pusztán 
(Somogy m.) vidékünkről, Bottornya és Mura- 
Szilvágy községekből nagyobb számú mun
kások állanak szolgálatban, ezek közül 47-en 
elszöktek és haza jöttek, a Csáktornyái és 
mura-szerdahelyi csengőrség azonban a mun
kakerülőket visszatolonezolta munkájukhoz.

— Vörös kakas. Mura-Vidon folyó hó 
19-én tűz ütött ki oly veszedelmes helyen, 
hogy az egész községet elhamvaszthatta 
volna, minek meggátlása a lakosság megfe
szített munkálkodásának, nemkülönben az 
a.-domborui, kotori és mura-szt.-máriai tűz
oltóság ügyességének köszönhető. A tűz to
vábbterjedésének megakadályozásában úgy 
a helybeli, mint a szomszédos községbeli 
intelligentiának is tevékeny része volt. Üsz- 
szesen 4 pajta s egy pár apróbb mellék- 
épület égett el. A tűz keletkezésének oka 
még nincs megállapítva. Valószínű hogy a 
gyermekek játékból gyújtották fel az első 
épületet.

Általános gyöngeség.
Egy pozsonyi lakos gyógyulása.

Walner Károly ur (Pozsony, Iskola-utcza 5.) Írja 
nekünk, hogy milyen betegségben szenvedett. Bizonyos elé- 
giillséggel beszél róla, mert betegségét gyógyulás követte. 
Baja nem volt éppen betegség; inkább általános gyöngeség 
volt, teljes levertség, melyet a vér elgyengülése hozott létre. 
Ennek az állapotnak szimptomái rendesen főfájás, undoro- 
dás a tápláléktól, az étvágy elvesztése, az álom hiánya. Az 
elgyöngült vér elvesztette vörös vérsejtjeinek egy, az ellen
állásra szükséges részét s igy a vérszegénység, a sápadtság, 
reuma, neuraszténia s más betegségek szabad teret nyertek 
s ezeket csakis a vérnek oly hatalmas helyreállítója tudja 
meggyógyítani, mint a Pink-pilula. mely most legjobbnak 
van elismerve. A Pink-pilulákkal tudta Walner ur legyőzni 
azt a nagy gyengeséget, mely reá végzetessé válhatott volna.

A mióta a Pink-pilulákat alkalmazom, írja, egé
szen megváltozottnak érzem magam. Nem érzem azt a gyön- 
geséget, mely levert azelőtt, dolgozom fáradság nélkül, öröm
mel, a mit már régóta nem tettem. Jó étvágyam van s éj
jel jól alszom. .Mindamellett, hogy a visszaesés ne álljon 
be, folytatom a használatukat.

Ily eredmény mellett habozás nélkül bízhatunk a 
Pink-pilulákban. Kz komoly gyógyszer, mely valóságos és 
bizonyítható hatást ért el. A gyé>gyulás bizonyítékai minden 
nap érkeznek, a világ minden zugából.

Kapható minden gyógyszertárban, valamint a magyar- 
országi főraktárban TÓBÓK JÓZSEF gyógyszerésznél, Buda
pest, Király-uteza 12. doboza I frt 75 krért vagy hat doboz 
9 frtért.

Felelős szerkesztő:
M ARGI TAI  I Ó Z S E F

Kiadó és laptulajdonos:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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XVII. tečaj. Vu Čakovcu, 1900. 24-ga. júniusa Broj 25.

Sve pošiljke se tičuč zndržiija 
novinah, naj se pošiljnju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

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

pošiljaju.

MEDIIMURJE
na horvatskom i magjarekom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi svaki tijeden je d e n k ra t i to: vu svaku nedelju.

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

Pojedini broj: koštaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Zlatne regule.
Iglu ne primi vu zube, jer je igla več 

vnogim ženam življenje vzela.
Puške ili pištolje se ne dotekui, jer je 

jako lehko da je nabita i vu tebi ili vu 
drugim k var napravi.

Na nahižje iti sa gorečum svečum, de
tetu se s šibicom igrati dopustiti, ili pri sveči 
na postelji čitati je takvo delo, koje je več 
vnogo bogatašov na siromake včinilo.

Ejudskoga psa naj gladiti, jer ako mr* 
mlja, te more vgrizti i ako je stekli, tak za 
navék za siromaka napraviti.

Spameten čovek nerazumnu živimi nig- 
dar ne muči, ne bije i buhle, jer Rog je 
živinče nam za hasnuvanje stvoril a nč za 
mučenje. Živina ravno tak čuti veselje ža
lost i zato žuhko trpi bantuvanje.

Na konja ako si sedeš naj ga mučiti s 
korbačom kričanjem ili strumanjkami, jer 
lehko svojevoljni postane i tebe pomore pre- 
kupicnuti sc vu grabu.

Na zlorad i na mučenje živinah kaže, 
jeden dén napraviti onoga puta sa konjom. 
k kojemu su dva dni treba.

Na putu ne kaži bugjilariša punoga s 
penezi ili druge drage stvari drugim, jer 
hudi ljudi, ako takvo zazvediju ti lehko pri- 
svojiju.

Pogibeljno je, ako se sam ufaš kupati 
vu iakvoj vodi, kojoj glibočinu ne poznaš.

Hasnovito je  kupanje, ali déte to nig- 
dar naj nevčini samo i bez pažnje.

Puca se nigdar naj nehmivlje vu kaj- 
kakvirni 1'arbami, jer njoj lice na hitrom se 
ogrbavi; za brni vati je najbolša voda čista, 
snég i zviranjkova voda.

Težkoga nikaj naj zdigavati, jer lehko 
počenje dobiš, koje onda do smrti morač 
nositi.

1

Nikaj naj včiniti, dok si srdit, —  ne
go počekaj, dok ti srditost pieide. Vnogi su 
se vu pogibelj spravili zbog toga, da su iz sr
ditosti osvetu činili.

Sve si vu redu drži, jer tak se od 
kvara oslobodiš i ne trebaš svigdar iskati, 
gda si kaj hočeš vu ruke vzeti, a zatem još 
i vrčme prišparaš.

Ako te nevugodnost postigne batrivo 
idi proti njoj, jer ako ju duže vu oči gle- 
diš stem te bolje muči.

Više kak moreš, naj trošiti, tak nc bu- 
deš vu nevolju opal i dobi od tebe domo
vina i drugi.

Bez zroka naj peneze na posud prositi 
i na porgu naj kupovati, jer to ti vnogo 
skrbi zavdaje.

Vu tihim miru živi sa svemi, i vugni 
se svadje sa ovimi.

Čini dobro sasvakim, s kojim moreš, jer 
hvala ti hude na sladkeši dela život.

I nazadnje :

Z A B A V A

•Jezus med razbojnici (tolvaji).
(Lengenda.)

Kada je Ilerodeš napravil plana svu 
betlebemsku diecu poklati dati, jer samo 
tako če se riešiti Jezuša, koj če dakako 
lakodjer med poklanom diecom biti, onda 
se je u noči izkazal .Jožefu angel, koj mu 
je naložil, da vzeme Mariju i Jezuša te bieži 
šnjimi u Egipal, za da se vugne srditost} 
Herodešovoj i da diete Jezus živ i zdrav 
ostane. Dragovoljno i krolko se je Jožef 
odazval tomu angelskomu nalogu, te poko- 
ran gospodinovoj zapovedi odputi se odmah 
sa dievojačkom svetom materom i dietetom. 
preporučivši sebe i svoje pod obranu sve- 
višnjega, na daleki i vrlo pogibeljan put u 
Egipat.

Ovako biežeči su jednoč, kad se je  več 
dan nagibel. došli kroz gustu šumu u kojoj 
skoro nisu dalje mogli. Marija zjaše iz osla, 
na kojem jc  Jezuša u rukah držeča jahala, 
a Jožef se jedno malo okolo razgleda, da u 
mraku ili pravoga puta za dalj nje putova- 
nje ili kakovo prikladno nočišb* najde, gde 
bi putriiéi dana mogli prenočiti. U lom hipu 
se pred njimi stvori od grla do pet strašno

oboružani čoviek. koj je golim nožom na 
siromaške putnike navalil, da je porobi, a 
u slučaju da bi se hoteli braniti, i ubije i to je  bil 
nieki silni razbojnik, koj je u onoj okolici več 
duže vriemena svoje nedielo tieral, bez da 
mu se je  moglo na kraj stati, pošto se za 
ono vrieme nije proti takovim ljudem tako 
strogo postupalo kak to danas biva. Čim on 
anda golim nožem putnikom put zakrči te 
od njih zatraži njihovo siromaštvo, nasmije 
mu se mali Jezuš tak ljubezno t emu svoje 
male ručice bez straha pruži, da se je tvrdi 
razbojnik nad milinom dieteta osupnul, a 
ktomu mu se je dievica Marija molila, da i 
onako velike sirote neporobi, te mu je  ovo 
jedno i drugo, dieteta na toliko do srdca 
doprlo, da mu je nož iz ruk u travu opal, 
te svoju odurnu narneru, da najine ove sve 
te putnike porobi, je onim hipom napustil.

Čim mu se je božansko dietešce onak 
ljubeznivo nasmijaio i mu svoje svete ručice, 
kakti na blagoslov pružilo, istim onim hi
pom ga je nieka vrhunaravska čut obišla 
te je onim hipom u sebi odlučil, razbojnički 
stališ za uviek ostaviti, te od sad sebe i svoje na 
pošteni način hranili iuzdržavati, kakjetopri- 
je činil Zajedno tum odlukom pruži sv. Jožefu 
ruku onu istu ruku,koju je malo prije u nepri- 
jatejskoj nameri proti njemu podignul, i.

Boji se Boga vu veselju i v stiski 
Hvali ga pri svojoj i vu njegvoj hiži; 
Jer ak’ te rad ima, tak ti je to dužnost 
Či te kaštiga, si služiš vekivečnost!

- F .  —

KAJ JE  N0Y0GA?
Ogenj.

Vu Mura-Vidu je vu tork veliki ogenj 
bil, koj bi čelu občimi lehko na pepel spra
vil. ako se Stanovniki nebi tak trsili i alsó- 
domboruvski, kotorski i mura-szt-máriaski 
ognjogasci izvrstno posluvali. Vu pogašenju 
je veliki dél i tak domačoj. kak susednih 
selah gospode Sve skupa je  četiri škednji i 
jedno par menjših zidinah zgorelo Zrok og
nja je  nepoznat. Sumnjivo je, da su deca 
vužgala prvu zidinu med igrom.

K oji sc dela radi vugni'Ju.
Vu Jácz-Egres puszti je  iz naše okolice 

iz Bottornya i Mura-Szilvágy občinah više 
težakov vu službi, zmed ovili su 47 skočili 
i dimo došli. čakovečko i mura-szerdahelys- 
ko žandarstvo je  ove taki spolovilo i nazad 
transporteralo.

Pregleda telji računali
Pokehdob su za čakovečki kolar vun 

odredjeni revidniki ili se več drugam pre-

pošto se je več dobro smrkavalo, ponudi 
putnikom, da se u njegovoj kuči okriepe i 
od napora putovanja odpočinu. To je  sv. Jo 
žef veseljem prijel i na to je  odmah sveta 
obitelj sliedéla razbojnika dalje nutar u guslu 
šumu, do njegove nizke kolibe.

Kad su došli u njegovu kuču, pokaže 
razbojnik putnike svojoj ženi te je  njezinoj 
brigi za okriepu i odmor utrudjenog tiela 
preporuči. kaj ova opet veseljem primi i 
putniks za prenočiti u kuči udobno nastani 
Pošto pak je žena razbojnikova vidla u na- 
ručaju dievice Marije diete, to se je  odmah 
-  pošto je  i sama mati bila, — pobrinula 

za io, da i diete ono dobi, kaj mu je  po
trebno. da se najme okuplje, te je  uslied 
toga odmah pristavila k-ognju vodu, za da 
se ova za dieteču kupelj stopi. Kad pak je  
voda bila topla, donese žena u sobu korilo 
te pripravi u njem kupelj i ponudi dievici 
Mariji, da si diete okuplje. kaj ova opet ve
seljem prime i u toploj vodi maloga Jezuša 
okuplje.

Ali i razbojnikova žena je  imala diete, 
koje je medjutim bilo skroz bolestno i po 
cielom tielu ranami i krastami obasuto, pak 
jer je več kupelj tu bila. donese ona iz dru
ge sobe i svoje bolestno diete te ga u isloj 
vodi u kojoj se je  malo prije mali Jezuš



seljili ili pák nisu več člani odbora, za re- 
vidernike se za 1901. i sledeče Ijeta, sledeči 
odrediju vun, najme pak: za Čakovec varaš 
Murai Róbert iz Relicze; za čakovečke zvu- 
našnje občine Ziegler Kálmán iz Čakovca; 
za Beliczu Kollay Jeromos iz tíottornya; za 
Bottornya občinu Dr Hajós Ferencz iz Ča
kovca; za Mura-Siklós Oszterhuber László 
iz M.-Szt-Kererszta; za Mura-Szerdahely Wol- 
lak Rezső iz Čakovca; za Mura-Szt-Márton 
Tóth István iz Čakovca; za Stridó Schadl 
István iz Miksavára; za Felső Mihályfalva 
Ivko János iz Stridó; za Vizi-szt-György 
Berk Félix iz Belicze; za Dráva-Csány Mar- 
gilai József iz Čakovca; za Dráva-Vásárhely 
Szilágyi Gyula iz Čakovca.

Ncsrcéa vu tubriki raketah,

O. m. 15-ga se je  velika nesreča pripe
tila vu Budapesti vu Emmerling-fabriki ra
ketah. Težaki su patroné vrtali, kad se je 
na jedenkrat jednomu sprožila patrona i 
iskre su na stol okolo kojega njih je više 
delalo, na druge patroné opale. Vu sledečim 
momentu se je  veliko exploderanje čulo, jer 
su se od iskrah i drugi patroni sprožili. 
Tak se je  to čulo pet minut strelanje, koje 
je čislo onemilo javkanje težakinjah. Pet 
njih je mrtvih, dve su težko i dve lehko
0 ranjene.

Gdo je  zaklal otca ?
Vu Hajdulagosu je  negdo još februara 

21-áa streljil Varga Jgnos bogaloga gazdu. 
Žandari su od onda marljivo iskali krivca
1 išlo njim je po ruki o. m. 17-ga vu noči 
ga prijeti. Varga Jánosa je njegov pravi sin 
lakaj János streljil. Žandari su krivca, gdo 
je  sve valuval, taki zvezali i sobom peljali.

Aesrcča na vu/lcl.
Velika nesreča se je pripetila ove dneve 

vu jednoj vulici Londona. Ravno se njih je 
vnogo šetalo onud, kad je iz jedne liiže 
jedna mlada puca vu plamnu goreča dobe- 
žala vun. Više sigurnih su taki k njoj sko
čili i zlrgali žnje opravu pak pogasili. Ali

kupal, pošlo je  voda još dosta topla bila, 
okuplje.

1 nut čudo svemogučnosti! — Čim je 
ona svoje diete iz kupčiji dignula, opazi na 
svoje največe začudjenje, da su sve rane i 
kraste iz njezinog dieteta nestale i diete je  
posve zdravo bilo, te se je od mah pričelo 
malim Jezušom na dietinji način igrati i 
šale zbijati. Roditelji ozdravljenoga dieteta 
su od veselja nad tim dogadjajem ronili 
suze te~su skromnom molitvom hvalili Sve- 
višnjemu na ozdravljenju i odvrnuloj pogi- 
belji sigurne smrti svoga dieteta. Zalim je 
žena donesla za okrepu putnikah kruh i 
mlieko na stol te su svi zajedno večerali a 
poslie večere se je svaki na svoje odredje- 
no mesto legnul na počinek.

Drugo jutro, kad se je  sveta obilelj stala 
več je bil zajtrek pripravljen, kojega je  pri
pravljen, kojega je  pripravila razbjnikova 
žena, a osel, na kojem je  dievica Marija sa 
malim Jezušem jahala več je bil nahranjen, 
napojen, zasedlan i u obče za put pripra- 
van, za koje opet se je  razbojnik pobrinul, 
i kada bi se sada počrnjeni putnici nahra
nili, zahvale se svomu domačini, koj ih je 
u šumi tak neprijateljski včera dočekal, a 
danas se toliko za nje brinul, i domačici 
te se sprave na svoj dalj nji put na beg u

pomoč je več kesna bila, jer je  puca za 
mali čas zdehnula dušu. Ljudi su vdrli vu 
hižu, odkud je  puca došla i tam su našli 
težko obežgenu jednu staru ženu, pak jed- 
noga mladoga muža. Nesreča se je tak pri
petila, da su med kartanjem doli hitili lam- 
pu. koja je exploderala i njihova oprava je 
plamna prijela.

MU!jun poginjenih kravah.

Kak jednim taljanskim novinam javiju 
iz Buenos-Ayresa, vu Argentini (Amerika) 
več na tjedne pada deždj i sve posud su 
velike 'poplave. Voda je  veliko mesto zav
zela i zvun vnogo ljudih vnogo marhe i 
birkah sobom odnesla. Poleg k vladi posla- 
nog javljenja je više kak millión kravah i 
pet millión birkah odnesla voda, tak da sa
da najviše Stanovnikov vu nevolji trpi jer 
neima marve.

Dvanajst Ijet star ubojnlk,

Vu Nagy Károlyu je  ove dane Gyoma 
Gergely 1 2 Ijet star dečec nekak re vol vera 
došel i sa onom hotomice streljil Strausz 
Roza gusečne trgov ice 3 Ijeta starog sina 
Jakoba. Kuglja je  nad levu vuhu išla nutri 
i taki smrt zročila. Redarstvo je na reč 
pobralo 12 Ijet staroga dečeca, koj kad su 
ga pitali, zakaj je  streljil Strausza je sigur
no odgovoril: — Jer je  imel grbavi nos.

Strela vu školi,

O. m. 9-ga je  veliki viher bil vu Szerh- 
Szt-Péter banatski občini. Vu školi su rav
no bila deca skup sa navučiteljom, kad je  
strela nad jeden oblok nutri vudrila. Od ve
like stiske lufta su se deca sa navučiteljom 
doli srušili i omedljcli. ali sa malo vreme 
su taki svi k sebi došli. Strela je  jednu ste- 
nu vu školi porušila.

izložba svete korune,

Prilikom jubileomskog svetog leta je  
svetčanost uredjeni odbor vu plan vzel. da 
se magjarska sveta koruna ovog Ijeta do

augustuša 15-ga, od Velike meše do augus- 
tuša 20-ga na vidjenost izloži vu budim- 
gradski korunenja cirkvi Matjaša kralja. Iz- 
loženje bi se sa velikom paradom pripetilo. 
Ceremuniu bi Vaszary Kolos hercegprímás 
vršil pred nazočnostjom orsačkih magnašov. 
Ali jer je  k ovoj izložbi dovoljnost kralja 
i vlade potrebno, jer sv. korunu stražijusa 
knjoj spadajučim blagom vu Budimgradski 
kraljevski palači zato je  dotična cirkvena 
vlast započela razpravu vu toj stvari sa 
vladom.

Smrtna stréla
Vu Zomboru je o. m. 19-ga veliki vi

her bil z med gustili strelah je jedna od- 
bežala i vu hutu Stefan Jánosa, gdo se je 
ravno malo prije sa dvérna slugi potegnul 
vu nju. Jeden sluga je  taki vumrl, a za 
Steiana pak je ne stalno, da bi ostal živ. 
— Ravno tak je veliki viher bil ravno on dan 
i vu Rancsevo občini. Dva kanase je zasti- 
gel vuni. Ovi su se s hrbti skup stali, da 
tak proti stoj i j u vihru, kad je  najedenkrat 
doli vudrila strela i jednoga osmrtila, a dru
gotni! pak niti las ne oščerbila. — Vu Ó- 
Sztapádu ja  lakaj žrtvu brala strela. Raics 
J. bogaloga gazde kčer je zaklala.

Strela,
O. m. 14-ga je  veliki viher bil okolo 

Štrigove. Sadovje je trgal vun i krove je 
razkril, i malo tuče je  bilo med gustim 
deždjom. Bliskanje za bliskanjem i med ve
likim praskanjem je jedna strela vudrila vu 
zidine Eszlerházy hercega, koja je za kratko 
vrčme i sa štalami na pepel zgorela. Ljudi 
i živine su se oslobodili. Vu zidini je nutri 
zgorelo vincellčra 1200 korun gotovih pe- 
nezah oprava, hrana, krma, tak da je samo 
s onom opravom mogel vujti, kaj je na njem.

ilauberlja.
Kak nam iz šlrigove pišeju o. m. 12- 

ga su nepoznati krivci vu notariušku kan- 
cellariu vdrli čez oblok. Ali vu sa željezni- 
mi vratini hižu, gde je  kassa su né mogli

Egipat. Razbojniku medjutim, kod kojega su 
tako liepo bili primljeni te su i prenočili, 
bilo je dobro poznato, da se po onoj oko
lici različiti potepuhi klatare, koji putujuče 
putnike porobe — em im je  sam bil vodja
— i za to se je  anda i on s našimi put
nici na put spravil, te da se nebi gde s ta- 
kovimi lopovi sretnuli, sprovodil je svetu 
obitelj kroz cielu gustu šumu i još vani na 
cesti dosta daleko prama mieslu kud je put 
vodil. Kad se je  razbojnik vratil u svoju ku- 
ču te videl, da mu je prije težko bolestno 
diete izbilja posve zdravo, sklopi zajedno 
sa Ženom ruke prama nebu i govoreč: »ovi 
ljudi moraju doistine nieki sveti ljudi biti,«
— zahvali Svevišnjemu za čudotvorno oz
dravljenje svoga dieteta i zajedno obeča svo
mu razbojniákomu životu posve se odreči i 
na pošten način živeti. I on je  svoju reč držal i 
pošten delavec postal.

Od tog doba su godine prošle te je 
bivši razbojnik spokoren umro, sin njegov, 
onda na tako čudotvorni način izliečen, na
rasel je do jakog muža te bi sad bil moral 
biti podpora svojoj staroj materi udovi; on 
medjutim pozabivši ono svoje čudotvorno 
izliečenje i uslied loga otčev povratak iz 
krivog puta na pravi, prijel se je  bivše nc- 
valjane meštrije svoga pokojnoga otca le je

postal razbojnik i ubojica; po onoj istoj šu
mi se je sa svojom družbom klataril i bil 
je strah i trepet putnikah.

U to vrieme je i Jezuš narasel te pos
tal mužern, koj je ovde na zemlji utemeljil 
državu isline i krieposti, te je  učil, batrivel, 
sokolil i čuda činil. dok konačno nije on 
strašen dan došel, kada je  najsvetiji onak 
posve zapuščen i osla vi jen u najgroznijih mu- 
kak na Golgolhi na križnom drvetu visel, 
kakti posredovatelj i pomiritelj izmedju Bo
ga i ljudih, koj je visel kakti velika žrtva. 
kojom su se oprali griehi svieta.

Mnogi, koji su pod križom mimo pro- 
lazili, u svojoj slepoti su Jezuša na križu 
psovali te ga izsmehavali i razne potvore 
mu dovikivali; dapače i jedan izmed raz- 
bojnikah, med kojimi je  zveličitelj visel, 
onaj na lievoj strani, ga je psoval i izsme- 
haval govoreč: »Ako si ti Krisluš sin božji, 
tak pomozi sebi i nam «

Ali ga onaj drugi sdesne sl rane viseči 
oštro ukori veleč: *Zar se niti ti —  pak 
još niti sada Boga nebojišV — Mi samo 
ono trpimo, kaj smo svojimi zločini zaslu
žili, anda mi pravedno trpimo, ali ovaj nije 
nikuj zla učinil, taj je  nedužan.« I pun po- 
žalovanja se obrne k Kristusu i svojim iz
mučenim pogledom zveličilelja gledeči zdeh-





Nyilttór*)
K rovat alatt közlötti*kérl som alaki, som tartalmi 

t r k i i i to Ü jfM  i i r m  v á l la l feMtaépt a SMOrk.

Selyem-mennyasszonyi-ruha
10 frt 50  krtól

feljebb 14 méter ! póstabér és vámmentesen szállítva ! 
Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben fokot«*, fe
hér és színes »Henneberg-selyem* 45 krtól 14 frt 05 krig 
méterenkint.

Henneberg G. selyemgyáros (cs. és Mr. udvari szállító)
Zürichben.

2134 tk. 900..

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbíróság mint tikvi ható

ság közhírré teszi, hogy a m. kir. kincstár
nak ifj. D e r v e n k á r  I s t v á n  vulláriai 
lakos elleni végrehajtási ügyében 24 kor. 
94 í. töke, ennek 1894. évi január hó 1-től 
járó 5 %  kamatai, 7 kor. 60 f. eddigi, 13
k. 70 f. árverés kérvényi költség kielégítése 
végett a nagy-kanizsai kir. törvszék a per
laki kir. jbiróság területén fekvő a vulláriai 
43. sztkvben 344, 202. és 301. hrsz. a. fel
vett ingatlan ‘/a része 1003 korona kikiáltási 
árban mint becsárban az

1900, é v i ju iiu s  hő 11, napján  

f / ,  C ,  ÍO  ó r a k o r

Vullárián a községházánál dr. Tuboly Gyula 
nagy-kanizsai ügyvéd közbejöttével megtar
tandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási 
ár 10% -át 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 
Vullária község elöljáróságánál megtekint
hetők.

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság. <524

Perlakon, 1900. évi márcz. hó 24-én.

3452. tk. 900.

Árverési thirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tik vi ható

ság közhírré teszi, hogy dr. Kemény Fülöp 
perlaki ügyvéd mint Mallarics Mihály ré
szére kirendelt ügygondnoknak, Glavak Fran- 
cziska férj. Kalsán Rókusné m.-királyi lakos 
elleni végrehajtási ügyében 39 k 40 í. töke, 
12 k. 70 f. eddigi, 12 k. árverés kérvényi

költség kielégítése végett a nagy-kanizsai kir. 
törvszék a perlaki kir. jbiróság területén 
fekvő a m.-királyi 148. szljkvb. 119. hrsz. 
alatt felvett ingatlan a végr. törv. 156. §. al. 
egészben 428 k. kikiáltási árban mint becs
árban az

ÍOOO, évi humuszé, hó 4 , napján 
ti. v. ÍO  árukor

M.-Királyon a községházánál dr. Kemény 
Fülöp perlaki ügyvéd közbenjöttével meg
tartandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási 
ár 10% -át bánatpénz fejében letenni kötelesek.

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlakon, 1900. máj. 9-én. 616

2254. Ik. 900.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy a n.-kanizsai tk- 
pénztár r.-t., dr. Kemény Fülöp perlaki és 
Sternberger Ignácz szl.-máriai lakosoknak 
Musztács Flórián szt.-máriai lakos elleni 
végrehajtási ügyében 400 k. töke, ennek 
t898. évi ápril hó l(i-tól járó 7 7*%  kama
tai, 7 7a%  késedelmi kamatai, 52 k. 50 f. 
eddigi, 21 k. 70 f. árverés kérvényi költség 
2b 1 k. 34 í. és 83 k 44 í. tőkék és jár. 
kielégítése végeit a n -kanizsai kir. törv
szék a perlaki kir. jbiróság területén fekvő 
a szent-nulriai 1277. szlkvb. 54/a. hrsz. ing. 
94 k.; u. a. szlkvb. 053. hrsz. ing. (50 k ;
u. a. szlkvb. 897. hrsz. ing. 21 k.; u. a. sz. 
Ikvb. 1277. hrsz. ing. 130 k.; u. a. szlkvb. 
1311 a. hrsz. ing. 24 k.; u. a. szlkvb. 1440. 
hrsz. ing. 39 k.; u. a. szlkvb. 2272. hrsz. 
ing. 171 k.; u. a. szlkvb. 5442. hrsz. ing 
18 k.; u. a. szlkvb. 1187. hrsz. ing. 135 k.; 
u. a. szlkvb. 5380. hrsz. ing. 111 k. kikiál
tási árban mint becsárban az 

ÍOOO . é v i ju iiu s  hó 13, n a p já n  
#/. e .  Í O  ó m k o r

Szent-Márián a községházánál dr. Tuboly 
Gyuia n.-kanizsai. dr. Kemény Fülöp perlaki 
ügyvéd közbenjöttével megtartandó árveré
sen eladatni fog. 623

A kir. jbiróság mint tlkvi lialóság.
P e r  lak, 1900. évi márcz. hó 26-án.
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I  Hirdetmény. |
I  Szoboticxán a 28 . szám a la tti kiihúz, © 
0  int‘ly  4  szoba, 2 pincze, konyha ós ólós- 0  
H kam rából áll, bo lsósó^vl <*s nagy k e rttő l §  
H valam int a legelő-joggal szabad koz a la tt ^  
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§  PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. |
©   ̂ 0  
g  Csáktornya nagyközség olomi iskolájánál g
0 a z  iskohiszo'i/ftii ni/oiutiselhalálozás fo lytán 0
güresedésbe jővén, fe lh ivatn ak  m indazok, k ik  g  
©ozon4(>0 k o i\ó v i készpénz,szabad lakás és fiités, © 
©az iskola épületben m egkivántató  m ennyiségit 0  
© tűzifának ö lenk in ti íe la jtritásáért 4  ko r. d ija- g  
©zással egybekötött szolgai állom ást e lm  ern i §  
© óhajtják, hogy kellően felszerelt k é rv é n y ü k e t©  
g /, é. Iulitts hő 2 ő. nnp/nif/ a község e lö ljáró- g  
gságánál henynjtani el ne mulasszák. g
g  Kelt Csáktornyán. U*00. évi junius hó 21-én. g
0  ©
gi»2i 1—1 Az o/ö/fnrősntf. g
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Védjük szőlő inket
a különféle szölöbetegségek elleni
A szőlő p e r o n o s p o r á j á n a k  a leghatékonyabb 

ellenszere a dr. Aschenbrandt-féle

„ b  o  r  <1 <> i  p  o  r “
Kezelése egyszerű, az oldat néhány perez alatt elkészíthető, kitü
nően tapad, a permetezőgépeket el nem dugaszolja.

Ára: (loco Budapest a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének
raktárában 50 kgos zsák á kg. 76 fillér, 5 és in kgos zsák á kg. 
80 fillér.

A szőlő l i s z t h a r m a t á n a k  leghatékonyabb ellen
szere á dr. Aschenbrandt féle

„1* é z k é n po !•“
A por finomságánál fogva nagy anyagmeglakaritás, a por 

jobban tapad és nem blidösiti annyira a bort, mint a tiszta kénpor. 
Ára: (loeo Huda pest a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének

raktárában) 50 kgos zsák á 52 fillér. 5 és 10 kgos zsák á kg. 
56 fillér.

Htunishűs A iztiriti! !
Minden csomagnak el kell látva lenni ólomzárral és a Borá

szati Lapok ellenőrző bélyegével.

A porok megrendelhetők :
A M agya r M ezőgazdák S z ö ve tke ze té n é l

(B u d a p est, A lko tm án y u tc za  31.)

A B o rásza ti L a p ok  k ia d ó h iv a ta la n á l -
(B u d a p e st, Ü llö i-u t  25,) i~

azonkívül Szalmay József urnái Csáktornyán.

Posztó siejjelkulűés csak magánosoknak. I
, t írt 80 krtrt j " .  j I

K C :  i :5  e...I ; £  f
1 férfi ö ltözetre , » . -o • j'mom. j „°Jvetboi. T

csak 10 » W » i;e !i f.t
. „ „ I b ,  b e rili. | ;» ; J» ; I

FlfV va» fekete ssslonöltönybőr 10 frt 
Fsloltoszbvetek j k g .  I  W  í

á t í ,  VMrtí hivatalnoki ruhaposztok e» biro, ta'arposztok. , 
finomabb kamgarnok es chovlottok. I< *»>t 1 * - '
pénzltgvőrség é» sendőrsog >/anarst >tb, ;>••« ar« . WO.d 
v sagarol ismert

K i e s e l  A  m  h  o  15 B r ü i i i i *
Hinták ingyen ét bérmontve. Hlntahii szállítás

Fiivslm sztstes! A t. közönig kul>.i.- ■*» V !"  ■ 
hogy a p -/t k ha közvetlenül hozatják, •okkal oicsóbb
min'th* &z«kst k' /vetítés utian \ A  Kiesel Amhof brunnl 
cé,  »z összes szöveteket vah -.u r,- . . "  "  11 k«!di • engedményt
sam számit hozza. ____________ _____

lehetővé teszi hogy e szobák e mázolás eleit I használtattss 
■enak. mivel a kellem etlen szag és a lassú, ragad,,. ««radás, 
mely ez olajfestékuak és ez olajtakknak sajatja, elk erü l te lik . 
Kmellett a használata olyan egyszerű, hogy kiki maga végezheti 
a másolást. A palló ne ’ vés tárgygyal feltörülheto, anélkül, bqgy 
elvesztené fényét Meg kell különböztetni;

színezett uzobapalló - fény máz v, *
•argasbarnat cs m ahagnnlbarnat, mely akár csak az olaj- 
festék födi be a pallót s egyúttal fényt I* ad. Káért egyaránt 
alkalmazható régi vagy uj pallóra T eljesen  beföd niinden  

fo lto t, korábbi m ázo lást stb ; van azután
*lizta fénymás szinezetlenj

uj p a lló k ra  és p a rk e tre . mely csupán fényt ad. Különösen 
parketre * olajfestékkel mar bemázolt egészen uj pallókra való.

Csak fényt ad, ennélfogva nem födi el a famustrát.
P ostacsom ag, körülbelül 35 négyszögmtr. (két középna

gyságú szobára valói 5 frt. 90 kr.. vagy 9' , inárka.
A közvetlen m egrendelések minden varosban , ahol 

ra k tá ra k  van n ak . Ide k üldendők. Mmtamázoláaok és prosp
ektusok ingyen és bérmentve küldetnek. A bevásárlásnál tessék 
jfil vigyásni a cégre s a gyári jegyre, mivel ezt a több mint 
18*0 éve létező gy ártm án y t »okfel, u tán o zzák  és hamisítják, 
s sokkal resstabb, s gyakian a célnak meg nem feletö minőség
ben hozzák forgalomba

Chrfctopli Ferenc,
i  fa ló it szobapalló ■ téaylatt (eltalálóia és egyedüli gyártója, 

Prága. K. Berlin.
Z ürich .

Csáktornyán: Graner Testvéreknél.
.->42 4 10

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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