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Eckstein B. hird. irod. Bécsben • 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A.. 

Általános Tudósító« hirdetési ősz 
tálya Budapest.

M egjelenik h etenk in t egyszer: vasárnap.
Nyilttér petitsora 20 tilt.

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



Nyilvános számadás köszönet és 
kérelem.

A »Muraközi Tanítókor« a magas tan
ügyi kormány felügyelete alatt álló, az Eot- 
vös-alappal kapcsolatos Ferencz Józsel Ta
nítók Házában a főiskolákon tanuló taniló- 
fiuk részére szervezeti internátusbán egy 
alapítványi helyet óhajt a kör tagjainak fiai 
részére biztosítani, hogy a tagoknak az ere
jüket felülmúló, költséges lőiskoiai gyermek
neveltetést mekkönnyitse, de miután anyagi 
ereje e czél megvalósításához csekély, támo
gatás végett a nemesszivü emberbarátokhoz 
fordult.

Ez utón a mai napig az adomány be
küldése idejének megfelelő sorrendben be
folyt:

1. A Muraközi Tanítókor tagjaitól 72 k. 
60 f. Éhez hozzájárultak: Mencsey K. 4, Do- 
bosy E. 2, Thorday J. 2, Glád F. 2, Danitz- 
né 1, Boldizsárné 1, Majomé 1. Fischerné
1, Bencsák S. 2, Szabolics M. 2, Szakonyi- 
né 1, Tóthné 4, Trupics M. 1. Gyürke J. 1. 
Csizmesijáné 1 kor., Mursics L. 1 kor., 
Pohl E. 1, Polesinszkyné 1, Pálya M. 1, 
Farkas A. 2, Biró M 2, Benedek A. 1, Révfy 
G. 2, Nagy K. 1, Berger K. I,. 2, Szmodics 
Sz. 1, Pataki V. 1, Novák F. 1, Sráy J  t, 
Fuchs A. 1, Csizsmesija J. 1. Gáspár J. 1. 
Major K. 1, Balogh F. 1, Tóth S. 2, Chytyil
P. 1, Koósz J. 1, Boldizsár B. 1, Brauner
L. 1, Fischer E. 1, Ávár Gy. 1, Kaczun J.
2, Honfi L. 2, Krampatics I. 1, Királyné 1, 
Br. Jeszenák A. 1, Herzsics J. 1, Hanles M. 
1, Margitai J. 2, Czompó A. 2, Steinauerné 
1 koronával, Koósz Jakab 40, Szathmáry S. 
60 és Ladó J  60 fillérrel.

2. Méltóságos gróf Festetics Jenő úrtól 
400 kor.

3. Csáktornya képvis.-testüietétől 200 k.
4. Perlak elöljáróságától 25 k.
5 Mura-Csány elöljáróságától 6 k.
6. Szent-Mária körjegyzőségtől 4 k. lOf.
7. A Csáktornyái Tkpénztár igazgatósá

gától 100 k.
8. A kotori körjegyzőség gyűjtéséből 24

k. 90 f. (Már részletezve voli e lapokban.) 
9. Nagys. Murai Róbert úrtól 10 k.
10 Alsó-Romborui körjegyzőségtől 20

k. Éhez járultak: Alsó-Domboru község 10, 
Zalán L. J. 4, Zalán Gy. 2, Ruszák Gy. 2, 
Czimmermann F. 1. Rezsek F. 1 koronával.

11. Mélt. gróf Dunay H. Agenor urlól 
20 kor.

12. Főt Schádl István pléh. urlól 10 k.
13. A Muraközi Tkp. igazgatóságától 

100 kor.
14. Csáktornya és Vidéke Tkp. igazga

tóságától 100 k.
15. Dr.-Vásárhely elöljáróságától 10 k.
16. Draškoveczi körjegyzőségtől 26 k. 

Éhez járultak: Draskovecz község 8 k. 60 f. 
Oporovecz 5 k., Csukovecz 3 k. 40 f., He- 
musovecz 3 k., Harmat N. 1. Neumann J
l, Nagy F. 1. Molnár Gy. 1. Novák F. 1, 
Mestrics G. I koronával.

17. Az Alsómuraközi Tkp. igazgatósá
gától 100 k.

18. A mura-vidi körjegyzöséglől 7 kor. 
10 f. Éhez járultak: Mura-Vid község 4 k., 
Babics G. 1, Golub J. 1 kor.. Kolin M. 40, 
Eisler K. 40, Zeisler M. 30 fillérrel.

19. A Csáktornyái izr. hitközség elöl-1 járóságától 40 k.
20. A szent-mártoni körjegyzőségtől 14

k. 80 f. Éhez járultak: Békásd 1. IV hegy- 
kerület 2, Majoriak 1, Mura-Szent-Mártan 2, | 
Lapány 2, Ormos 1, Tündérlak 1. Földes F .! 
2, Fiiszár M. 1, Marcsics Károlyné 1 k.-val. 
tlolímann S. 40, Csárics A. 40 f.-rel.

21. Főt. Imrey Ferencz pléh. urlól 20 k.
22. A szoboticzai körjegyzőségtől 12 k. 

Éhez járultak: Szoboticza I. Jurcsevácz 1. 
Pálovecz 1, Sztrelecz 1. Derzsimorecz 1, Ste- 
fanecz 1, Vullaria 1, Orehovicza 1. Podbreszl
l, Bartal Gy. 2 k.-val.

23. A stridói körjegyzőségtől 3 k. 20 f. 
Éhez járultak: Kalehbrenner F. 1 k.-val Ol
vashattál) 50, Petrics 50, Forintos 50, Král 
B. 10, Adelmann 20, Stern Zs. 40 f.-rel.

24. Nagys. dr. Mandel Pál urlól 100 k.
25. Főt Gasparlin Mihály pléh. urlól 

2 kor.

Különben könnyen úgy járhatnak, mint a 
tanárnak egyik kedves barátja, ki még nem igen 
tudott jeles felfedezéséről.

Ebédre volt hivatalos D. házába, ki felesé
gével fogadta vendégét és székkel kínálta.

A jó barát (leülvén): Bocsánatot kérek, hogy
elkéstem, de néhány levelet kellett írn o m ..............
(Szünet).

A tanár (némi gondolkozás után): Igen va
lami részletet kell törleszteni!

A jó barát (zavarban): Kinek ?
A tanár: A szabónak ! hogy az ismétlődött 

jeleneteket kikerüld. Annál inkább, mert nem le
het őt lerázni és ő mindig azt az időt választja 
látogatásra, mikor te épen el akarsz menni. Miatta 
jösz aztán későn . . .

A jó barát (megzavarodva): Igaz . . . Külön
ben nem tartozom neki sokkal, összesen ötven 
forinttal.

A tanár (nyugodtan): Kétszázlmszszal I
A jó barát (megsemmisülve): Igen, ötven, 

kétszázhusz, nem többel . . hisz adtam neki száz 
forintot a múlt héten.

A tanár: A múlt esztendőben.
A jó barát (izzadva): Igaz, tavaly, azt akar

tam mondani. (Kihallgat.)
A tanár (szünet után): Istenem, ne törődj a 

feleségemmel; hozzá van szokva a világhoz. Egé
szen szükségtelen hogy dühösködjél, mert szánandó 
szerepet játszottál előtte.

A jó barát: De . . . hisz én nem gondoltam 
ilyest!

A tanár: Bravó! Hát nem mondtad magad
ban; Ez a vadállat még idegessé tesz ! Ilyen dol
gokat egy hölgy előtt szellőztetni. Igaz. hogy a fe
lesége egy csöppet sem hat reám . . rettenete
sen csúnya . . .  és ostoba, mint egy liba.

D. asszony (dühösen): Igazán ! Ezt jó tudni!

A jó barát (tiltakozva): De nem ! Sohase 
mertem volna ! A kedves férje, nagysám. szeret 
tréfálni. (Szünet után): Ez a hachée felséges.

A tanár: Bátran elleted ! Nem maradék hus
iiéi való.

A jó barát (újabb zavarban): Nagyon jó . . ] 
azaz nem értem . . .

A tanár: Ne törődj vele . . . A t kérded 
magadban, hogy lesz-e még egy fogás ? Igen, tészta, 
sült tészta.

D. asszony (gúnyosan): Jó  étvágya van ? 
Még éhes ?

A jó barát (élénken): Dehogy! Én olyan ke
veset szoktam enni . . . Hisz tetszeti látni . . . 
(Szünet.)

A tanár (előzékenyen): Csak tedd meg . . .
I). asszony: Mi baj ?
A tanár: Azt mondtam barátunknak, mi

után a nadrágszija szorítja, hát csak engedje bő
vebbre.

D. asszony: Hogy lehet szíjat viselni ?
A jó barát (ki már nem tud mit mondani): 

Mantegazza ajánlja . . . Nem tetszett olvasni . . . 
Én Mantegazza összes müveit olvastam . . . Ra
jongok a tudományért, népszerő köntösben. (A 
cseléd felváltja a tányérokat.)

A tanár (halkan): Ne gondolj rá . . . tiszle- 
séges leány . . .

A jó barát (ámulva): Kicsoda?!
A tanár: A cseléd! Azt hiszed nem láttán' 

mire gondoltál ? (Feleségéhez): Egy órája azon 
töri a fejét, hogyan lehetne ezt a cselédet meg
csipkedni. (A cseléd bámulatában elejti az összes 
tányérokat. Nagy csörömpölés).

A jó barát búcsú nélkül elrohan.

Som  Péter.

26. a dr.-csányi körjegyzőségtől 12 k. 
Éhez járullak: Dráva-Csány 2. I)ráva-Ma- 
gyaród 1. Cseresnyés 1, Miksavár 1. Dráva- 
Ohid 1. Édeskut 1. Nagyfalu 1. Zrinyifalva 
1, Tötfalu 1, Szegénypénztár 2 k.-val.

27. Csáklornya-vid. körjegyzőségtől 8 k
28. Tok. Kollarits Mihály urlól 10 k
29. Tek. Margilai József úrtól 160 k 

(A tanitőképző-inlézel állal május 25-én ren
dezett hangverseny tiszla jövedelme.)

30 Nagys. alsó-domhorui lovag Hirsch- 
ler Miksa űrtől 50 k.

31. Tek. Pataki Viklor urlól 62 k. 20 f. 
(A kolori tanitö-lestület állal rendezett gyer
mekmulatság liszta jövedelme.)

32. T. Vlasics Jeromos űrtől 4 k.
33. T. Sziládi Flórián urlól 1 k.
34 A tőkésitelt kárnál jul. l-ig 35 k .öl I 

Összesen 1770 korona 51 fillér.
Fogadják a nemesszivü adakozók és 

gyűjtők nagylelkű adományukérl. illetve szi
ves fáradozásukért mégegyszer a Muraközi 
Tanítókor leghálásabb köszönetéi.

T. tagtársak ! Az elénk tűzött nagy czél 
elérésére az Eölvös-alapnak az 1999. évi 
novemb. ll-é n  megerősített alapszabályai 
szerint 3000 korona kell. s igy a őzéitől 
még messze vagyunk, azért az ügy érdeké
ben tiszteletteljesen kérem azon 1. laglársai- 
mal, a kik a gyűjtéshez még semmivel sem 
járullak, tekintsék becsületbeli tartozásuknak 
az alapot tehetségük szerint gyarapítani.

Kérem a tanilólestületeket. utánozzák a 
követésre méltó kolori taniló-leslülelet, mely 
példát véve a Csáktornyái lanilóképzö-inlé- 
zettöl. a Tanítók Háza javára szintén jóté- 
konyczélu mulatságot rendezett, mert ezé- 
lunk elérése érdekében a különféle jótékony- 
czélu gyűjtésekkel lulon-tul megterhelt n é. 
közönség küszöbén uj gyüjtö-ivvel nem al
kalmatlankodhatunk, iparkodjuk tehát be
cses támogatását a Tanítók Háza javára jó- 
tékonyezélu mulatságok rendezése által meg
nyerni és most, a mit legelőször kellett volna 
tennem, a nagyérdemű közönséget pedig tisz
telettel kérem, kegyeskedjék berniünkéi ezé- 
luuk elérésében jóakaratukig támogatni.

Csáktornyán, 1900. aug. 26-án.
M encsey K á ro ly

a kör Hiiök«1.

KÜ LÖN F É  L É K .
—  A király a nemzethez. Ő Felsége a 

király 70-ik születése napját az egész ország 
lakossága a szeretetnek és tiszteletnek igaz 
jeleivel ünnepelte meg e hó 18-án. Ö Fel
sége válaszul lu’í Magyar« rszágának és a 
magyar nemzetnek a következő meghaló s 
az atyai szeretet igaz melegével irt legmaga
sabb kéziratot bocsájlotta ki Magyarország 
miniszterelnökéhez: »Kedves Szélt ! Hetve
nedik születésnapom alkalmából a magyar 
korona országainak összes lakosságától oly 
számos szerencse és üdvkivánat érkezeti 
Hozzám és a hűség is oly sokféle alakban 
nyilvánult, hogy Személyem iránt való ál
talános ragaszkodás lélekemelő módon nyert 
kifejezési. Mélyen meghalollan utasítom Önt. 
hogy legmelegebb és legbensöbb köszöneté
inél. m«‘ly még a legtávolabbi kunyhóba is el
jusson. országszerte hirdesse. Tudják meg 
Magyarország népei, hogy életemet javuk
nak szenteltem, hogy boldognak érzem ma
gamat, jólétüket előmozdítani, hogy a hűség, 
hazafiasság és kölcsönös bizalomban látom 
azon erős támaszokat, melyeken a haza jö 
vője nyugszik. A mindenható Isten áldja 
meg és oltalmazza azon kapcsot, mely En-
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gémét népeimmel összeköt. — Kelt kehiben, 
1900. évi augusztus hö 19-én. F e r e n c  z 
J ó z s e f  sk. S z é l i  Kálmán sk.

—  Szent István napja Csáktornyán.
Az első magyar király ünnepét Csáktornyán 
is megünnepelték. A templomban 11 óra
kor ünnepi mise volt, melyen tiszt. Varga 
Wolfgang hitoktató szép hazafias beszédet 
mondott. A köz- és magánépületeken a lo
bogók emelték az ünnep fényét.

—  Ö Felsége a király születésnapját 
Perlak városa is megünnepelte. A köz- és 
magánépületeken lobogók diszlettek. 9 óra
kor ünnepélyes szent mise volt a rőm. kath. 
templomban, a melyen az összes hivatalok 
képviselői és nagyszámú közönség veit részt.

—  Diszebéd. A marburgi dragonyos- 
tisztek Ö Felsége születésnapja alkalmából 
a »Zrinyi«-szállóban diszebédet rendeztek, 
a melyen Sárközy zenekara játszott.

—  Személyi hir, Festetics Jenő gróf ur 
Öméltósága több heti távolléte után folyó hó 
21-én a délutáni gyorsvonatlal Csáktornyára 
érkezett és innen zala-ujvári kastélyába 
hajtatott.

—  Szabadságolás. Szalmay József a 
Csáktornyái járás szolgabirája f. hö 22-én 
kezdte meg két hétre terjedő szabadság- 
idejét.

—  Megbízás. Major József mura-királyi 
tanítót a tüske-szent-györgyi plébániánál he
lyettes kántori teendőkkel bízták meg.

—  Esküvő. Hernstein Salamon mura- 
szent-máriai fiatal kereskedő ma tartja es
küvőjét Neumann Henrik beliczai vendéglős 
kedves leányával. Malvin kisasszony nyal.

—  Névmagyarosítás. TrinkI Lajos fe- 
renczfalvi illelüségü Csáktornyái tanitóképzö- 
inlézeti növendék vezetéknevét belügymi
niszteri engedélvlyel Tomori-ra magyaro
sította.

Képviselő testületi ülés tartatott Csáktor
nyán f. hó 25-én. I. A képviselő-testület elhatá
rozta, hogy a Barakka-féle telket a szépitő-egye- 
siilet által befásiItatja és üdiilő-helylyé átalakitatja. 
2. Községi iskolaszék tagjaivá megválasztanak: 
Znkal Henrik, Cvetkovies Antal, Szeiverth Antal, 
dr. Krasovecz Ignácz, Nuzsy Mátyás, Pruszátz 
Alajos, VVollák Kezső, Ziegler Kálmán. Hernyák 
Károly, Pelrics Ignácz. dr. Schwarcz Albert és 
Horváth Pál; hivatalból tagjai Horváth Lajos és 
Srhwarz Jakab lelkészek és az elemi népiskolá
nak megválasztott képviselője Fóliák Mátyás igaz
gató. fi. Megvizsgáltatott az 1901. évre egybeálli- 
tott költségvetési előirányzat; a bevételek 58110  
kor. 04 fill., kiadások 80547 kor. 24 fillérben meg- 
állapiltatlak: igy pótadó által fedezendő 22430 k. 
GO fill., mely szükséglet 44'05 %  kivetésével nyer 
fedezetet.

A megyei közigazgatási bizottság
augusztus havi ülésén tudomásul votle a 
pécsi p >sta- és távirda-igazgatöság átiratál, 
melyben tudatja, hogy a hodosáni postahi
vatalnak Tüske-Szent-Györgyre való áthelye
zéséi nem rendelheti el, mert a hodosáni a 
postaforgalom igényeinek jobban megfelel, 
azonban gyalogpostával kapcsolja össze. — 
A Csáktornyái vasúti állomásnál levő po- 
zsony-varazsdi állami közút átjárójánál mu
tatkozó közúti forgalmi közlekedések miként 
való megszüntetésére nézve kiküldött kül
döttség a helyszínén a munkálatot némely 
adatok hiánya miatt nem fejezhetvén he. a 
bizottság Ziegler Kálmán elnöklete alatt a 
hiányzó adatok beszerzése után újból hely
színi szemlét tart.

Értesítés. A Csáktornyái m. kit* áll 
polg. fiú- és leányiskolában a jövő 1900/901.

iskolaévre a beiratások f. é. szeptember hó
1—  4-ig tartatnak, a fiúiskolában mindig d.
e. 8 — 12 óráig, a leányiskolában pedig d. u.
2—  5 óráig. Szeptember hó 1-én lesznek a 
javitó-vizsgálatok úgy a fiú- mint a leány
iskolában Szeptemb. 5-én magánvizsgálatok, 
szept. 6-áu Veni Sancte és a tanév meg
nyitása Beiratásra a tanulók kötelesek szü
lőik vagy ezek helyettesei kíséretében meg
jelenni és a mull évi iskolai bizonyítványu
kat, keresztlevelüket, illetőleg születési bizo
nyítványukat. valamint ujrabeoltási bizonyít
ványukat az igazgatónak bemutatni. A polg. 
fiúiskola I. osztályába a kilenczedik, a leány
iskola 1. osztályába pedig csak a tizedik 
évüket betöltött tanulók vehetők fel, ha az 
elemi iskola 4. osztályál legalább is elégsé
ges eredménynyel elvégezték és ezt iskolai 
bizonyít vány nyal igazolják, vagy ennek hiá
nyában a felvételi vizsgálatot sikeresen ki
állják. Mindkét nembeli polg. iskolába lépő 
tanuló, bármely nemzetiséghez tartozzék, kö
teles a magyar nyelvből annyit tudni, hogy 
a magyarnyelvi oktatásban fennakadás nél
kül részt vehessen. A beiratási- és tandíj 
összesen 11 korona és 30 fillér. A beiratási 
napok pontos betartását a t. ez szülőknek 
annyival is inkább figyelmébe ajánlom, mert 
a később jelentkezők csakis a késedelem 
okát hitelesen igazoló bizonyítvány alapján 
vehetők tel. — Csáktornyán. 1900. aug. 21. 
Az i g a z g a t ó s á g .

—  Választás. Grünwal I Mór perlaki 
áll. isk. izr. hitoktatót Szegeden izr. segéd
kántornak választották meg.

—  A törvényhatósági őszi rendes köz
gyűlés folyó évi szeptember hó 10-én fog 
megtartatni, melynek egyik tüzetes tárgyát 
a vármegyei tiszti fizetések rendezése tár
gyában kiküldött bizottság javaslata és azj 
ennek értelmében igénybe veendő törvény
hatósági pótadö kivetése feletti intézkedés 
képezendi. Miről a törvényhatósági bizottság; 
tagjai azzal értesitletnek, hogy a közgyüléi j 
sen felveendő egyéb tárgyak sorozata külön! 
fog kiadatni. — Zala-Egerszegen, 1900. év- 
aug. 22-én. Dr. J a n k o v i č  h László gróf 
ks., Zalavármegye főispánja.

A Nemzeti Zenedében« a növen
dékek beiratása f. évi augusztus hó 30-tól 
bezár, szept. hó 5-ig az intézet helyiségében 
(Budapest. IV. Ujvilág-utcza 14. sz.) napon
ként délelőtt 9 — 12 óráig történik. Ezen időn 
túl csakis külön igazgatói engedély alapján 
naponként délután fi— 5 óráig. Mindkét nem
beli növendékek felvétetnek az ének, zon
gora. orgona, czimbalom. hárfa, az összes 
vonós- és íuvó-hangszerek, továbbá az össz- 
hangzattani. zeneszerzési, zenetörténeti és 
aesthetikai tanszakokba, a vonósnégyes és 
zenekari iskolába, valamint az egyházi zene 
és lythurgiai tanszakokba is. Beiratási díj 
12 korona. — Budapest, 1900. évi augusz
tus 20-án. B a r t a y E d e  kir. tanácsos, a 
»Nemzeti Zenede« igazgatója.

—  Kimutatások. A Csáktornyái városi 
anyakönyvi hivatal kimutatása I. é. január 
1-től junius végéig. Született 99. meghalt 
63, házasságot kötött fin pár. — A szobo- 
liczai anyakönyvi hivatal félévi kimutatása. 
Született lfiti, meghalt 07, házasságot kötött 
fiH pár.

— Gyilkosság. Mursics József slridói 
fiatal földmives feleségét agyonütötte. Tetté
nek okát még nem vallotta he.

—  Lopás. Blau Sándor Csáktornyái la
kostól ismeretlen egyének ágyneműt és ruha
félét loptak el mintegy 00 kor. értékben. A tetteseket nyomozzák.

—  Kimutatás. Csáktornya város anya
könyvi kimutatása julius haváról. Születtek: 
Novák Ignácz. Tkálcsecz Mária. Pecsornik 
Márta, Stolczer Károly. Mikácz Anna, Repp 
Anna, Német János, Mautner Ernő, Horvát 
Viktor. Zakál Dénes, Doklea Magolna, Vol- 
lárics Mária, Horváth Mária, Bisztrovics Klára. 
— Meghallak. Sebő Imre 1 hón., Grics Gé- 
záné fiö é., Zádrávecz Mária, özv. Posmodi 
Jakabné 7fi é , Mekovecz József 7 hón , Hepp 
János 2 hón., Novák Ignácz 7 n., Zrínyi Dé
nes 15 é , Czeizek Rezső 3 hón., Kiszelák 
Lajos 7fi é. Doklea Antal 2 hón.. Gáspár 
Júlia 25 é., Szeligmann Józsa 4 é., Mávrek 
Mátyás 5 hón., Mávrek István 53 é., Belső 
Mihály 11 hőn.. Zsgánecz Mária 0 n. — 
Házasságot kötöttek: Jóna Gyula és Gábriel 
Karolina, Besnyák Lajos és Nuzsy Anna.

— Talált hulla. Ennek úgy látszik már ál
landó rovatot kell nyitnunk. Már megint Dráva- 
Csány községből kapunk tudósítást, hogy ott a 
határban ogy már rothadó állapotban levő hullára 
akadtak, a melyben a lakosok a már májusbin 
vizbe fullt Dvorscsák József polstraui születésű 
molnárlegényre ismertea. A megejtett vizsgálat 
után az ottani temetőben temették el.

Csuz és kimerülés.
A leginkább elterjedt betegségek egyike: a csuz. Kü

lönféleképpen jelentkezik: majd heveny, majd idült, vagy az ' 
egész testet támadja meg, vagy pedig csak egyik részét. Elő-, 
idézője gyakran a hideglelés. Sokszor komoly bajt idéz elő 
a fejben, a vérkeringést előmozdító vagy a légző szervekben 
és végtére mindennemű munka elvégzését lehetetlenné teszi. 
Ez az esete André Barry urnák, Wallet ügyvéd főhivatalno
kának Bourganeaufban (Creuse, Francziaország). A Le Cher- 
cheur de Bourganeaut czimü újság egyik munkatársa kikér
dezte az esete felől és a következőket hallotta:

Nagyon rossz volt az egészségein, lehangolt voltam, 
szomorú és nem volt kedvem a munkához. Bizonyos idő 
óta bal fülemben különös zúgást éreztem, mintha csak vo
nat közeit eset hallottam volna, egészen süket voltam és 
ezzel egy időben kiáilhatatlan fájdalmat éreztem bal karom
ban. Aludni nem tudtam és egvre azon aggódtam, hogy el
veszítem állásomat. Ötvennyolcz éves koromban már nem 
reméltem gyógyulást. Egy napon az iroda postájában füzetet 
találtam, mely a Pink-pilulák által elért sok gyógyulásról 
szólott, elmondva, hogy sok hozzám hasonló beteget meg
gyógyítottak. Nem sokáig haboztam és jól is tettein, inért 
ma már egészen egészséges vagyok. Összesen hat dobozt 
használtam, de a csuz a kezemből már az első doboz hasz
nálata után eltűnt, a zúgás egészen elhagyott, boldog va
gyok. jó kedvű és minden fáradtság nélkül dolgozom.

A csuz. bár gyakran a hideg vagy a nedvesség idézi 
elő, a rossz vértől is eredhet és igy az ebből emlő beteg
ségeket ugyanúgy gyógyítják, mint az eredeti bajt. A gát- 
baji. közeli rokona a csuznak, a köszvényt, vérsegénységet,

| skrofulát, a gyermekek rossz kifejlődését, mind meggyógyít- 
| ják a Pink-pilulak.

A Pink-Pilula kapható Magyarországon a legtöbb 
gyógyszertárban. Egy doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz 
9 frt. Magyarországi főraktár: TÖKÖK JÓZSEF gyógyszer
tárában, Budapest, Király-ulcza Iá.

Értesítés.
Ezennel van szerencsém t. vevőim szives tu

domására hozni, hogy kényelmesség és postakölt
ség megtakarítása ezéljából, szives rendeléseit il
letve javításokat F i s c h e I F ü I ö p (Slrausz Sán
dor) könyvkereskedéséhe adhatják, ahonnan —  
részemről pontosan és gyorsan eszközölve — is
mét átvehető.

Kiváló tisztelettel

Pollák Bernát.
órác és ékszerész Varazsdon.

Felelős szerkesztő:

HARGI T AI  1 Ó Z S E F
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



Vu Čakovcu, 1900. 2fi-ga augustuša. Broj 34.
XVII. tečaj.

S»e pošiljke se tiüué zadržaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
me, Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjiftara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i ohznane 

pošiljaju.

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

Izlazi svaki tijeden jed en k ra t i to : vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  H kor 

Na pol leta . . .  \ kor.
Na četveri leta . . 2 kor

Pojedini broj: koštaju 20 fill.

Ohznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse« »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i 1. d

O tčin sk i navu ki za m e šte rsk e  p o 
m o čn ike (d etiče).

Veli jedno prirečje, da meštrija je 
zlatim tuda, ali njoj nežna svaki kas
na vzeti. Delič, koj putuje i hoče da hude 
hasnovito njegovo putovanje sve kaj \idi. 
nesme tak ostavili, da ne pila, kaj je i za 
kaj ie.

Gdo drugač putuje on kak birka pre- 
beži svéta; videl je zeleno drévje, velike i 
male hiže, ljudi na dvémah nogah, ali sve 
to bi lehko i doma videl. Jesu detiči koji 
od Szegeda neznaju drugu povedati, da tam 
dobru ribičjuhu kuhaju; vu Debrecenu su 
né našli drugo znamenitešege, kak beli do
ber čipov; ako se od Pešte sporni naju dru
go neznaju povedati, kak da ima lépi lan- 
čeni most i Gellértbreg. a za Beča samo, da 
ima visoki turen Sv. Štefana.

Kak je čoveka po njegovim obrazu 
moči poznati, i orsagi, varaši imaju stano- 
vite proge, poleg koj ih je moči poznati nji- 
hovu savést Ako vu kojem varašu je vnogo 
krčmah, pivarah ili žganičarah, si seguren da 
ga tu malo domačeg mira i da je ov varaš 
več doli počel iti.

Ako vu lakov varaš dojdeš, gde je zvo- 
nenju i svetkom ni konca ni kraja, tam se 
ti je  dobro sa drobnimi penezi obskrbeti, 
jer od bogcov ne budeš imel mira. Na| mis- 
ti da gde su veliki turni tam je i pobožnost, 
gde je lépa oprava tam je  i bogatstvo i t. d. 
To su samo zvunašnji cimeri i vu takvimi

I se nigdar nesrnemo ufali jer dobro vino i 
bez cimera se proda.

Gde polodelavca v zorju ne najdeš na 
polju, moreš si za sigurno mislili da je  pol 
zahodu još dugo vu krčmi bil.

Gde ga né zakonov tam se vu s vojn i 
pesnicu ufaj i gde ga vnoga zakonov tam I 
se čovek vu svakoj malenkosti popiči, pak j 
zato od ovud se hitro poberi. —  Ali ako 
vu lakov varaš dojdeš, gde su né vu sva- 
kim varašu galge postavljene, ali ima dobro 
vredjene škole, špitale, gde se krčmari zvrliu 
hudog vremena tugujeju: tam dragi sinko, 
tam se počini, ovi ljudi več s\ello glediju.

Sa lém sam dosta povedal: ravno né 
sve, ali dosta, da se prepoznaš kam dojdeš.

Još vu jednim mi primi moj navuk: 
kam gud dojdeš vnogo zvedaj. ali malo od
govarjaj. — Ako se činiš za nezuauslvenoga, 
kak si je, ti rado daju odgovor. Sve moraš 
diciti. kaj je vredno loga. ali naj pošpolali 
svaku falingu hudu navadu: lak te budu naj-j 
bolje radi imali ljudi.

Budi ponižan, špar tj iv. marljiv, tihi, čvrst 
i siguren, onda te gda nazad dojdeš kak 
zreloga čoveka moreju pozdraviti roditelji.

deden stari mester.

KA.I JE NO V 00 A?
O s o b n i p in s .

Grof Festetics Jenő zemeljski gospon se je 
o. m. Žl-ga sa popoldašnjim šnelcugom iz

vanjske zemlje vu Čakovec dopeljal, a od 
ovud vu svoj kaštelj vu Zala-Ujvár

I uka vin.

Szalmay József podsudec čakovečkog 
kolara je svoju na dva Ijedne trajuču va- 
kaciu o. m. 22-ga započel

S a d je  no m rtv o  té lo .

Poleg Dráva-Csány občine su jedno 
mrtvo lélo našli ko je je več širom išlo. Iz- 
traga je znašla, da je  lo Dvorscsák József 
27 Ijel star mlinar vu Polstrau rodjeni i 
da je se več vu majušu mesecu vtopil vu 
Dravu. Tčlo su mu pokopali.

D e la v c i  fo l is n i/ i  p e n e z o v .

Poszedi Lukács i njegov sin István iz 
Kedveshegy ol>čiu<' su se s i delanjem loliš- 
niti penezov bavili. V7iš<* I frlakah 20 i 10 
tillerov su več napravili i to več vu pro
met. dali, Čakovečkomu žandarskomu štraž- 
meštru je išlo po ruki krivce prijeti i prek 
dati sinlu.

Z a k l a l  s i  jo  ž e n a .

Mursics József mladi poljodelavec iz 
j Šlrigove je svoju Ženu zaklal. Zrok jr  još 
né valuval.

T ip  r i s i  a  a  v a  l ic i .

Veliku uznemirnosl su zročili vo Lu-

Z A B A V A

N ad jen a  sre ča .

Bilo je  mieseca oktobra, kad je Joška 
Belič išel iz kolinjaka te na plečih nosil 
punu plahtu listinca za krnvicu doma. Kad 
je  iz briega došel dole u dolinu, opazi na 
križanju med grmljem malu dievojčicu se
deti, baš kak mali angelek, samo su joj krila 
manjkala.

On tu začudjeno stane te zapita dievoj
čicu kaj ovde dela. Dievojčica ga pak samo 
smiešeči se gledi. Na lo Joška metne svoj 
navezek na zemlju te se počene polag die- 
vojčice i pričrne ju spitavati odkud i čija je. 
Dievojčica mu je na pitanja odgovarala, ali 
posve u drugom jeziku nego je on razmel. 
On je dakako začudjeno stepal glavom. jer 
kaj takovoga još nikada nije doživel, ali to 
je ipak za stalno držal, da dievojčica ovde 
nesme samu ostaviti, pak ju sloga zapita: 
»Ideš sa mnom?« te joj ruku pruži. Mala 
prime za ruku i pita natrag: »Alla MadreV«

»To ja  nerazmem,« — odgovori Joška.
»Alla mamma?« — ponovi opel mala.
»Mamina? — no, to bi več moglo biti,«

— veli Joška, koj je sad pogodil, da bi mala 
rada k-svojoj momi. On joj anda kimne gla
vom, da je, oprti svojega listinca na pleča i 
povede diete sobom.

To je  bilo začudjenje u tnalom selu, 
kad je Belič Joška tim lipirn dietelom do- j 
šel. Pavčec je to odmah prijavil žnndarom. 
birov Hranjec si je Irl glavu, kaj bu občina 
tim stranjskim dietelom, a šnajder Bengez 
je svakomu. koj je hotel poslušati, pripovie- 
dal, da tu mora nekakov roman u igri bili’ 
a ova mala da je svakako najmanje princeza

Ali iz svega skupa nije nikaj na svietlo 
izišlo. Žandari su doznali, da su ouud išle 
dvie ženske po bršju. koje su moguče spa
dale u komedjaško družtvo, koje je u Letti- 
nji predstave davalo; ali lo cielo družtvo je 
nekam zniklo od onud, te se nitko nesieča, 
da bi pri njili videl takovu malu dievojčicu. 
Pošto je dievojčica imala na žnorici okolo 
vrata maloga zlatnoga križeca, to se je moglo 
skoro sigurnostju predmnievati. da je kato- 
ličke viera i tim je bil gospodm plebanuš 
zadovoljan, a pošto je  Belič Joška, koj je 
svojom materom u tnaloj. ali vlasliloj kuči 
stanoval rekel, da on hoče diete zadržati, 
tim je  je opel bil birov zadovoljan i onda

je lo lak došlo. da je  za nekoliko Ijed ni h 
bila dievojčica u selu lak domača, kak da 
se je tu rodila.

Za tim je prošlo nekoliko godinah. 
Dievojčica, koju su po danil, kojega je bila 
nadjena Justinom nazvali hodila je več n 
škoiu. »Liepa kak princeza,« rekli su ljudi. 
— Ličece je  imala kak sv. Katarina u 
cirkvi na oltani, tak liepo i čedno. Belič 
Joška je na lo svoje nahranjče gizdav bil. 
a njegova mati pak je dievojčicu držala tak 
liepo u redu i čistoči, da je  izbilja izglodala, 
kak kakova princeza.

Mala Justina je lo sve naplačivala ljli
ha v j u i zahvalnoslju, a osobito je bila Joški 
tolikorn umilatoslju privržena, da ga je  to 
skoro i bunilo A kad je Joška moral za 
soldala pojli, onda je bilo toliko suzah, da 
je Pavčec glavom stepal, te se čudil, da se 
tak mala, komaj osam godinah stara die
vojčica more za d vadesel godišnjem dečkom 
toliko splakuvati. Belič Joška je anda ein- 
rukoval le je nosil Iri godine kraljevskoga 
kapnia.

Kad se je povrnili, imal je ugladjenije 
vladanje nego prije. jer je kod soldala h do- 

|tieral svojim vrlim ponašanjem do straž-
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gano taljanskim varašu četiri veliki tigriši, 
koji su se iz jednog cirkusa oslobodili i po 
vulicah plašili občinstvo. Tri vure dugo je 
tak rekuč nigdo né utal se vun iti na vu- 
licu. dok su nazadnje soldati došli vun. Jed- 
noga tigriša su taki strel iIi, jeden je  vu jed- 
nu apolheku odbežal gde ga je apothekar 
zatukcl; a druge dva su po dugim naga- 
njanju prijeli.

O n i s n k r n i  j , ?

Umberto kralj zbog kojeg smrti je sada 
céla Taljanska vu žalosti se je  jeden den 
kak redovito šetal vu Monza varašu, kad je 
najedenkrat opazil dva dečece da se jako 
glasno pravdajo. »Mislim, da se od mene spo- 
minnju« mislil si je kralj — i niše vka- 
nil, jer za mali čas je k njemu stupil jeden 
dečec i pošteno je  doli vzel kapu, pak je 
rekel — »Naj mi oprostiju gospon, kaj né 
da su oni né kralj?« — »Pak zakaj ja nebi 
mogel biti kralj?« — veli Umberto — »Za



S v e č a n ohU.burg, gde je zeznal, djpna povedano ime No, pak kaj lakšega?
penezi nisu doli položeni pri banku. Neerka veC mladina!

— D an Sv. Stefana  prvoga magjars- F
koga kralja su i vu Čakovcu lépő obsyelili. , M u d e r s ud.
Na zidinah su zastave bile. a ob 11 vurije Pollak Bernát urar u Varaždinu gle-
svečana meša bila, na kojoj je Vargha Wolf- dajuč na dalečinu, prosi pošt. občinstvo, da Dva gospona se »vadiju na vulici.
gang držal lépi govor. — R o d  je n  dan  koj| hočeju vure dati popraviti, ove i vu Vi ste osel! — veli jeden.
Nj. V eličanstva  kralja su vu Prelogu ta- £ akovcu vu knjižari F is c h e l  Fiilöp  Na to dojde med nje jeden tretji gos-
kajše svečano obdržali. Na zidinah su zas- S tra u s / Sandora) moreju prek dati i pon, koga obedva dobro poznaju. Odmali ga

svedana*' meža d rž a lfn a  kojoj' su vnogl od ovud gotovo vun dobiju. prosiju, da naj pravic, napravi med njimi
svečana m protl jednoglasnomu sudu ga né ape-
bili nazočni. I , . ,

%T . . . . i » lacije! — odgovori spametno i oslavi uje
Skončnvnnje v„ * r » » jo i s i o j .  Nekaj za kratek cas. na puUl _

Smrtni sud su vu Španjolskoj do sada g a z d a r i i n o d e l o .  P o g i b e I j e n r a p p o r t.
ravno tak nečemumo zvršavali kak, negda J *
vu starim vremenu, vu srednjim véku. Vez- Qd Komjáthy Abrahama, ref. podjas- Putcmeister (k svojemu kapitanu, koj
da budu ovoga zakona premenili tak da od  ̂ pripovédaju, da je jedenput ravno vu je još ledičen bil): Pokorno javim, gospon

negoV!debseenabdv^u° reS tf' s v r ^ T ^ d e  muzeumu delal, kada najedenput se Cuje, da kapitan ja sem v njihovi biži. da sam po- 
drugi nigdo nebude slobodno kak rodbina i nešCi na stran zvoni. — metal jedmi žensku lasi Igliču nažel. tv o je ,
pop. Skončanje bude se taki za osemnajst Veter je ravno k parokhii tiral planina Kapitan (srdito prek zeme iglicu): Ako
vur svršilo po proglašenju suda. Prilikom j zajst0 komora, špeiz se vužgal. Jedna dekla buš jedenput još vupal vu moji sobi kaj 
skončanja črnu zastavu deneju na rešt. gva prestrašena beži jaspristu, i s punim gr- tagvoga najti, ti lopov, znaž da odmali do-

n  . . lom zakriči: biš 3 dni einzelnrešt!
D o b e r  b r a t .

Gospon jašprišt, komora gori!
Jednoga nemškoga varaša purgar je né Idi čerka k gazdarici i poveč njoj, kajti 1 o I n a č i m u  p i a v i ( u.

zdavnja dobil kartu iz Ziiricha . vu kojoj |0 je njeni posel! — odgovori jašprišt i Dva cigani se tak dugo štricaju vu 
je to stalo, da iz Amerike dospejuči brat na dale pjge, kak da se nikaj nebi pripetilo. krčmi, dok nedojdu da toga, da spesnicom 
njega čeka vu Ziirichu čista ostavljeni od . deli jen drugomu pravice da po nosu, da
svakoga. — Svi su se jako vese- V u k r c m  L j po g|avi, kak je vre koj treti I.
lili vu familii i brat je taki išel vu Zürich,j Varaški policaj: Čujete, krčmar4 ova pe- |{0j je bil jakši. on je lak dugo motal
pak je več za nntvoga mišlenog brata daljčenka se mi jako sumljiva vidi. pajdaša med rukami, dok ga je spravil pod
vu novu opravu obleči i ovak ga je dimoj Krčmar: Uje, gospone, to več k njihovi ge j ga peta onak „emilostivno s jed-
opeljal. Tu je brat valuval da je on millió-! službi spada, da se njim sve sumljivo vidi. njm d|.0ž( 0m ]{l 8am dos'gel.

nar; vu Ameriki si je jedmi amerikanko V e k š a  n e s r e č a .  Vu tém vremenu ide mimo krčme je-
vzel za Ženu, koja je več vumrla i po njoj den ,nu^karec i kada spazi to. zakriči nad
je millione herbai, kője je vu hamburžki I 18ő7-ga se pripetila, da je mladina jako (lj nom.
bank položil i brala je samo na probu ho- « •  * *  1 su 2:1 ono Vlé' Kaj dé|aS ti ?akad, necvt
tel deti. Sigurno, da je vezda još vekše ve-; Ah daile mi mira orosim vas léno ar. .. . .... Jeden more (cigan) iz susedne občine, » IU 1"  v',a
selje bilo i sve su mu na volju pustili. | gde -e |jé zdavna ogenj hil, dojde lužno k ja samo tolnačim svojem pajdašu: kaj je
c.élo imanje je tak bilo, kak ujegoso. Jeden jednomu gosponu. pravica!
dan su se onda brati vu Hamburg peljali I No, k a j  je novoga vu so|u, more? — H ru sóczy Elek
da gori vzemeju peneze. Ali vu Frankfurtu pita ga gospon.
na banhofu je izniknul amerikanski brat. j  Nikaj dobra! — odgovori plačuč cigan. Odgovorni urednik
gdo se je pri nemškim bratu dobro zmogel j Kaj je morti ogenj bil?
sa penezi i sada niti nije znati, gde je. Vka- Ah, i od toga vekša nesreča, moj gos- M A R G I T A I  J Ó Z S E F ,
njeni čovek je zalo ipak dalje išel vu Ham- pone!

Ijodelavac, ktoj finoga roda i kak angel »Dakako, da sam ja, dragi moj japek« »kaj ne, izvan mene jeli? — Misliš, da 
Ijiepoj dievojki nebi pasai, te si je tim sve — veli mu ljubezno mlada gospodična — ja to nišam znala? — Km za to sam i simo
misli, na koliko se je to dalo, iz glave iz- »i sad hoču ovde ostati i nikad više oditi.« došla . . . .« I pri tom mu metne svoju
brisal, — jedino ga je još žalostilo, da j oska se sadH niešto zmeten rieši nje- « lavicu tolikom zaufanostju na njegova prša.
mu nije bilo dano šnjom se pn odhodku zinih zagrlajahi pak j mlada gospodična (,a Joška '^ilja drugo nij« mogel činiti, več 
oprosti. stupi u licu zažarjena jedno malo na stran, j '1 rukama objeli i srdačno izkušu-

Jednog dana doruži iz bližnjega varoša Oni se ovak jedan čas gledaju i Lucija obori va ‘̂ * zajuhušnul je na to lolikom šilom,
od željeznice kočija u Joškovo selo, iz koje k zemlji. »Tn hoču ostati, sam rekla« — da S(i Je »hira Bebčka, koja je u sobi u
izide črno obučena mlada ženska sa gusti- ponovi tiho — »i nikada od iti..................ako naslonjaču malo zadriemala, lecnula, te iz
mi plitvimi lasi. Stari Pavčec. ju je prvi opa- pak me odpošaleš . . . .« — i tu u govoru S0*M: van izišla. a kad je onda vani svoju
zil i zakrilnul: »O ješ, o ješ, em je to Jus- zapne — »onda —  je, onda . . . .« negdašnju Justinu prepoznala te ju našla u
tina. Mlada ženska mu se prijazno nasmeje »No, ja te pak ipak nebudem nikam n;,ručaJ u svojega Joške, samo je mogla osup- 
i kimne glavom a onda bez zadržavanja odpošilal!« — veli hitro Joška te ju ljubez- nj‘ nil izmu('ali: »() "ioj dragi Bogek, em
obrne svoje korake takovom brzinom proti no prime za ruku j° lo svo' kakti kakov roman (neistinita pri-
kuci Beličevoj da ju je stara gospa koja , Je> a|j ako si mozbit lim pove*L|.
ju je sprovad|ala, koma| shedili mogla. hitro p0g|eda na njegove prste, »ne, nisil r°nian. Belič Joška je sada

Pred vrati svoje kuče je sedel Joška te oženjen, jeli; da bi me tvoja žena mogla u ' la,n se Je sv° j° m Lucijom oženil,
je nekaj na kokotu od puške popravlal. On odposlati, to sam hotela reči . . .« a na Pri' ,nlielje če se svojom nadjenom sre-
pogleda gore i ves začudjen skoči na noge »Ah, ja se nišam nakanil nikada že- m.cd. svo(e Grdine vrati ti, gde mu u tu

»Japek, japek« — začuje se veseli glas — veli Joška — »izvan . . . .« zub(‘U T  rirmiirT '». Y* Sl^H
i prije nego se je Joška mogel znajti, visela »Izvan« — vikne Lucija veselo— »no ‘ ' . J.’ . s a a . / 11 a samo »ve
je liepa gospodična o njegovem vratu te ga -  izvan?« Boga Z l i t  “ nrkVU m^ °
plačuča od veselja kusuvala do sto krat. Joška poerveni do lasih.

»O Bože moj!« — izmuca prestrašeni »No, tak povedj mi dragi japek« — h o litty .
Joška —  »em to ipak nije valjda Justina?« nagovara ga šilom mlada gospodična —
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 ̂ Szép hasáb bükkfa egész vagyon-rakó- 

 ̂ Hiányban 100 105 iiiéterniázsa súlyban 

ft bázboz szállítva 120 korona. Kicsiny- ^
í  . ' m

 ̂ bcni eladás házhoz szállítva inétoröloii- ^  

$ kint *25 koronáért kapható £

|  Lobi Mór és fia czégnél
Kk deszka- és sö rra k tá r C sáktornyán. t f á

p  710 1 - 3  < ■
Csáktornyán kizárólagos raktár: i

Strahia Testverek fűszer, csemege es ásványvíz kereskedésében <

Ke i  l - l  a  k  k
( G L A S U R )

legk itűnőbb  m ázoló szer puha padló szám ára.

I Padló-fényesitő Arany-fénymáz
I  legjobb és legegyszerűbb beereszlő-szer ke- képkeretek slb. bear.inyozására. I kis

meny padló száinátft. 1 köcsög ára \ kr. palaezk ára 2o kr. I

Fehér „Glasur“-fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. uj.mnani befeslésére.

I kis doboz ára 45 kr. — I nagy doboz ára 75 kr.

Mindenkor kaphatók: ^

Heinrich Miksa czégnél Csáktornyán.

Otthona tinik. (irt/ti Žitku.

I m.-mázsa. I m.-eent. kor. érték

Búza Pšenica 14 00 —
Zab Zoli 10 00 —
Bozs H rž 11-00 —
Kukoriczti uj Kumza nova 13 00 —

» * ó » stara 00 00 —
Árpa Jermen 1000  —
Fehér bab uj lirah beli 13.00
Sárga » » » žuli I I 50 —
Vegyes » » » zmešan 1100 —
Lenmag Len 2 4 0 0  -
Bükköny Ura borka IIOO —

Nyílttól-*)
K lovai alatl közlőitekért sem alaki, sem tartalmi i 

tokiuloibon nem vállal folelösséfnt a S y . n k .

Selyem-mennyasszonyi-ruha
10 f r t  50  k rtó l

följebb 14 méter! póstabér és vániinonleseu szállítva ! 
Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben fekete, fe
hér ég színes Olenneberg-selyem- 4.'» krtól 14 Irt í>5 krijr 
m derenkinl.

Henneberg G. selyemgyáros (cs. es Hr. udvari szállító) j
Z ürichben . j

b c í b c í b c w ^ b o b o b ^ b w b

Egy isk. tanuló
teljes ellátásban része

sülhet Kl e i n  Mór ná l  

Csáktornyán.
7< is

■ Q I M Q f a i i l B a t M M



A járadék papírok, valamint az állami- és 
magánsorsjegyek jelenlegi alacsony árfolyama 
ezek megvételét megtakarított összegek leg
jobb elhelyezésére ajánlatossá teszi. Bővebb 

’ felvilágosítást nyújt a

Bankegyesületi Váltóüzlet Rész
vény-Társaság, Budapest,

mely ily államkötvényeket, valamint állami- 
és magánsorsjegyeket olcsó havi részletre, 

több évi lefizetésre elad.

~ Képviselők —
kik ily értékpapírok eladásával, valamint sors
jegytársaságok összeállításával foglalkozni 

óhajtanak, magas jutalékban részesülnek.
<í7(.t a - a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2903. Ik. 900.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jl»Íróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Fried és Mor- 
genstern czég végrehajtatnak Kis Gáspár 
végrehajtást szenvedő elleni 7o kor. 80 fii. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a nagy-kanizsai kir törvszék és a Csák
tornyái kir. jbíróság területén levő az V. 
hegykerületi 560. sztkvben Af387/b/l. hisz. 
a. ház. udvar, gyümölcsös, szántó és rét Lo- 
patineczen 1 hold 1420 [ ] öl olO Írtra 
becsült ingatlanra az árverést ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelelt ingatlan az 
1 9 0 0 . é v i h uy  tiszt, hó 2#. nap jó n  

d é le lő tt  9 ó r a k o r
< & m * M * m * m * m * H * H * M * í

Ea*y jó bangó

Z O N G O R A
olcsó áron eladandó.

Czim a kiadóhivatalban.
702

731 sz. 1900 Árverési hirdetmény.

Alulírott bir. végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. iárásbir. 
1900. évi V. 431/1. számú végzése követ
keztében dr. Kemény Fülöp perlaki ügyvéd 
állal képviselt Alsómuraközi Tkpénztár r.-t. 
javára lireznicsár Károly t.-szt.-györgyi lakos 
ellen 386 kor s jár. erejéig 1900. évi au- 
guszt. hó 2-án foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 614 koronára becsült 
következő ingóságok u. m.: 4 szarvasmarha. 
2 sertvésól, 1 pajta, 2 kas, 1 szekér nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1900. évi V. 431 2. sz. végzése foly
tán 386 kor. tőkekövetelés, ennek 1900. évi 
ápril. 10-1 öl járó 6 %  kamatai, */*% váltú- 

jdij és eddig öszszesen 91 kor. 06 f.-ben bí
ró ilag már megái lapított költségek erejéig a 
helyszínén vagyis T.-Szt. Györgyön leendő esz
közlésére

1900. évi szept. hó 3. napjának d. u, 3 órája
határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 705

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltallák es 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX t.-cz. 102. $. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Perlakon 1900. aug. hő 19-én.
SÓü Krlj/yCS kir. bir. végrehajt«*

A C s á k to rn y á i T a k a ré k p é n z tá r  R é s z v é n y tá rs u la t
t. ez. részvényesei

1900. évi szeptember hó 29-én délután 3 órakor Csáktornyán
íi társulat saját házában tartandó

r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s r e
tisztelettel meghivatnak.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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