
XVIII. évfolyam. Csáktornya, 1901. április 2 1 -én. 16. szám.
A lap szellemi részére 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 :
Kischel Fülöp könyvkereskedése 
de küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

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

Előfizetési árak:
Egész évre.......................8 kor.
Fél évre........................... 4 kor.
Negyed évre . . 2 kor

Egyes szám ára 20 fii.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. írod. Bécsben 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A., 
tÁltalános Tudósitó« hirdetési osz

tálya Budapest.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M e g j e l e n i k  h e t e n k i n t  e g y s z e r : v a s á r n a p . Nyilttér petitsora 20 flll.
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Közéletünk megrontója.
Társadalmi életünknek egyik nagy baja: 

az irigység.
Alig van szenvedély, mely a szivet oly 

érzéktelenné, üressé, a lelket oly sivárrá 
tenné, mint a sárga irigység. Azért igaza 
van a szellemes Feilmann Johannának, hogy: 
»Der Neidische gleicht dem Stahl, dér ros- 
tend sich Zerfrisst, nur auf sich selber wirkt, 
und selbst sich schádlich ist.«

És mégis csak kevés ember rendelke
zik azon érzékkel, azon gondolkodással, hogy 
irigység nélkül tekintsen az esetleg boldog 
barátjára. Valóságos méreg ez a nyavalya, 
s akinek keblét egyszer elfogta, kettős kíno
kat okoz neki. Sokat szenved, rettenetesen 
gyötrődik az illető, a hányszor csak meg
pillantja a szeme más ember boldogságát.

Pedig megpillantja; mert nagyon igaza 
van Schillernek, hogy: »Der Neid hat scharfe 
Augen.«

Hányszor tapasztaljuk önmagunkon,hogy 
amidőn szerencsét kívánunk barátunknak 
boldogságához, előnyeihez, ugyanakkor máris 
felébred valami szivünk mélyében, a mit mi 
észreveszünk, érzünk, s a mit mások ar- 
czunkon olvasnak; fölébred az irigység!

Nevetségessé tenné magát az irigység, 
ha valakinek általánosan elismert, határozott 
érdemeit akarná kisebbíteni. Ezt nem teszi, 
hanem egy ravasz ostromlóhoz hasonlóan, 
támadásait azon helyek, azon oldalak ellen 
teszi, melyeket védelem nélkül lát. Miért is 
úgy jár el, hogy annak, a kitől a nagy szel
lemet meg nem tagadhatja, bűnös erkölcsö
ket tulajdonit; a hol pedig kénytelen érin
tetlenül hagyni az erényt: ott ezt nem bántja, 
hanem azért az illető személyt butának tö
rekszik feltüntetni. A dicséretet, mely máso
kat ér, nem tudja eltűrni.

Valóságos ostor az azokra nézve, a kik 
áldozatul esnek neki; pokoli kínokat állnak 
ki csendben, folyton rágódik azon ember 
életnyugalmán s erényén, a ki azt szivébe 
fogadta.

Nem lehet csodálni, hogy az irigység 
oly gyorsan válik gyűlöletté. A hol pedig ez 
meghonosodik, ott hekövetkezik az egyenet
lenség, a viszály, s a rend felforgatása.

Úgy van ez a társadalomban, a népek 
s államok életében is.

Az irigységnek forrásai: vagy az ész 
gyengesége, vagy pedig a szív romlottsága; 
s csakis az élet és a világismeret hiánya, 
belátás s az Ítélet korlátoltsága vezetheti az 
embert az irigység oktalan tulságára.

Az irigy ember sajnálja tőlünk a bol
dogságot, de még a becsületet is, a mely 
nála hiányzik, és nem gondolja meg, hogy 
az a jó, a miben részesülünk, valami ma
gasabb, hatalmasabb kéznek az adománya. 
Azt se veszi tekintetbe, hogy az ilyen javak

birtoka őt s az övéit talán veszélybe is 
dönthetné.

Minden sóhajával gáncsolja a Gondvi
selés terveit; meggondolatlan minden Ítéle
tében, tagadja mások érdemeit s erényeit és 
mindenütt csak hibáikal látja Az ő szive 
romlott, ezt pedig főleg az által árulja el, 
hogy másoktól irigyli azt. a mit ezek eré
nyeik, kitartó szorgalmuk s becsületes mun
kájuk által szereztek. De kimutatja szivének 
romlottságát az által is, hogy még azon dol
gokat is irigyli másoktól, a miket ezek csa-' 
lás, hízelgés csúszás-mászás által, vagy pe- • 
dig más gyalázatos utakon megszereztek.

Nem csoda tehát, ha az irigy embertől 
minden tisztességes ember menekül, mert 
azt sejti mindenki, hogy az irigylőnek keb
lében pokoli lélek dühöng; s mindenki ke
rüli, nehogy folytonos panaszai kifáraszszák, 
rágalmazó megjegyzései megkinozzák, nyug
talanság és aljas szenvedélye őt is meg
fertőzze.

Mert rettenetes ?.z rigység pusztító ha
tása: szétrombolja az a test egészségét; a 
rágalom mérge folyton ott ül az irigy ember 
nyelvén s ajkain, szemében pedig a félénk 
birvágy, vagy a sértett büszkeség s hiúság 
dühe, vagy pedig a gyűlölet borzasztó átka.

És miért van ez igy ? azért, mert az 
irigy ember nincsen megelégedve állásával, 
viszonyaival, hivatásával. Jobb sorsot kíván, 
mielőtt komolyan törekednék annak eléré
sére; vágyódik valami magasabb után. de 
irtózik az oda vezető ut fáradalmaitól s 
azt hiszi, hogy külső fényben rejlik a bol
dogság !

Alig van oly szegény ember a világon, 
hogy valami az élet mezején ne viruljon 
számára is valami kis virág, a reménynek 
gyermeke, mely ha még csak távolban is, 
de mégis mulatja már a szép gyümölcsöt. 
Bár csak mindegyikünk tanulná meg tisztán 
és szabadon csak saját boldogságát látni és 
idegen fény után vágyódva nem leselkedni: 
akkor nem lennénk kitéve a sok csalódás
nak, mely azután kétségbeesésig keseríti el 
életünket.

Az ember itt áll a világon, lelkét bol
dogság utáni forró vágyódás fogja el, midőn 
tekintetet vetve embertársaira, látja, hogy 
mások bőségben élvezik azl, a mit ő nél
külöz. S a kívánság, az a vágy majdnem 
szétrepeszti keblét. Képzelődésének s az élet
nek vágyai lebegnek szemei előtt és folyton 
csalják őt; ő nem érheti el azokat.

Szegény ember!
Ha érzed, hogy elégedetlenség férkőzik 

hozzád és meglepni akarja lelkedet, akkor 
ne törekedjél egyenlővé lenni a legboldo
gabb emberekkel s ne irigyeld tőlük jobb 
sorsukat

Tekints oda, ahol ezren fáradoznak és 
nyomorognak; lásd be, hogy nagy a te bol
dogságod azokéhoz képest!

Érdemeld meg kedvezőbb sorsodat; 
légy szerény és hálás s ne félj azok tekin
tetétől, a kik talán irigylik boldogságodat.

Egyébbiránt ne felejtsd Schiller szavait: 
»Die Welt vvird nie das Glück erlauben, 
Als Beute vvird es nur gehascht; 
Entwenden musst dús und rauben,
Eh’ dich die Missgunst überrascht.«

C s e l k ó  J ó z s e f .

A Zrinyi-emlék ügye.
Örömmel tudatjuk lapunk t olvasóival, 

hogy a múlt hét folyamán dr. Wlassics Gyulá 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ő  Nagy
méltósága, kerületünk orsz. képviselője is 
kegyes volt adományával hozzájárulni a Zri
nyi-emlék czéljaihoz. Ő Excellentiája ugyanis 
országos gondjai mellett is figyelemmel ki
séri vidékünk hazafias mozgalmait s tudo
mására jutván a mi törekvésünk, ő is ré
szese akart lenni annak a nemes ügynek, 
melynek czéljai érdekében Muraköz közön
sége oly odaAdóan működik közre. Szolgál
jon Ő Excellentiájának magas érdeklődése 
és figyelme mindnyájunknak buzdításul!

A múlt hétről ismét több győjtőív ér
kezett lapunk szerkesztőségéhez, melyek ör
vendetes lanui annak a lelkesedésnek, mely- 
lyel Muraköz fiai és lakói fáradoznak azon, 
hogy a nagy költő emlékéhez méltó obe- 
liszket állíthasson Muraköz hazafias közön
sége. Az egyik íven Vajda Elemér könyvelő 
ur küldötte be gyűjtésének eredményét, ki
nek fáradozásáért e helyen is köszönetét 
mondunk. Két íven pedig Czimmermann 
Ferencz alsó-domborui plébános ur számolt 
el gyűjtésének eredményéről. Czimmermann 
plébános ur Alsó-Domboru intelligens közön
sége és népe hazafias gondolkodásának s a 
nemes ügy iránti meleg érdeklődésének adott 
újabban kifejezést ezen cselekedete által. 
Nemcsak az értelmiség, de a nép adománya 
előtt is kell, hógy kalapot emeljünk. Hisz a 
vagyonosabbak könnyen nélkülözhetnek 1 , 2  

koronát, mig a szegény népnek nehezére 
esik 10, 20 fillért áldozni. S mégis szívesen 
áldoznak, ott a hol a nép vezetői szentel
nek egy-két jó szót az ügynek. Ez az, a mi 
felemelő, felbátorító és a további munkára 
serkentő. A muraközi nép filléres adományai 
azért is nyomnak sokat a gyűjtés erkölcsi 
sikerének mérlegében, mert a Zrinyi-emlék 
egyúttal a muraközi nép hazaszeretetét és 
kegyeletét fogja hirdetni a világ előtt mind
örökké. A nép hazafiui érzületéről tanús
kodó, múlt számainkban kimutatott adomá
nyokhoz csatlakozik az alsó-domboruiak egyik





perczkor este, Nagy-Kanizsára 10 óra 35 percz- 
kor este; indulás Nagy-Kanizsáról 2 óra 55 percz
kor éjjel, Balaton-Szt.-Györgyről 3 óra 58 percz
kor reggel. A Budapestről Kelenföldre délután 2 
óra 15 perczkor induló 291. sz. összekötő vonat 
elmarad. Az összes gyorsvonatok Szántód helyett 
Balaton-Földváron fognak feltételesen megállani s 
a 201. sz. gyorsvonatnál a nyári évadra Fonyód 
fürdőtelepen is feltételes megállás rendszeresittetik. 
Zamárdi és Szárszó megállóhelyek, továbbá Bala 
ton-Keresztur fürdő uj megállóhely is a forgalom 
számára megnyittatnak.

—  Szerencsétlenség. Ilrebák Antal Csák
tornyái lakosnak 2  éves fia a szobában ját
szott egy forró vízzel telt tál mellett; ját
szás közben azonban a fiú véletlenül bele
esett a tálba s oly súlyos égési sebeket ka
pott, hogy belehalt.

— A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál stb.-nél a Horgony-Pain-Kxpellerrel való be- 
dürzsölések mindig fájdalomcsillapitó-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 bedörzsülésként az influenza ellen is és 40 
kr., 70 kr. és 1 frt üvegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Richter- 
féle Horgony-Pain-Expeller« vagy *Kichter-féle 
Horgony-Liniinent kérendő és a »Horgony« véd
jegyre kérünk figyelni.

K ö z g a z d a s á g .

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság
megtartotta évi rendes közgyűlését gróf Csekonics 
Endre társasági elnök vezetése mellett, ki a napi
rend előtt kegyeletes szavakban emlékezett meg 
a társaságnak az utolsó évben elhunyt igazgató- 
sági tagjáról, báró Schossberger Zsigmondról. Ez
után az 1900-iki üzletév mérlege és zárószáma
dása került előterjesztésre. Az igazgatóságnak 
ehez adott jelentését Jenei Lajos vezérigazgató- 
helyettes olvasta fel. A jelentés kiemeli, hogy a 
múlt évi üzlet minden biztosítási ágban oly ki
elégítő eredményre vezetett, hogy a társaság ösz- 
szesen 2,547.090 korona 70 fillér üzleti nyeresé
get ért el. Ezzel szemben, a pén2piacz pangása 
folytán a társaság tartaléktőkéinek befektetésére 
szolgáló — értékpapírokon — mely nagyrészt ma
gyar földhitelintézeti záloglevelek — 1,457.099
korona 25 fillér átmeneti árfolyamveszteség éri a 
társaságot. A fennt jelzett üzleti nyereségben — 
mely a múltban elért tekintélyesebbek mellé ál
lítható — e nagy átmeneti árfolyamveszteség tel
jes fedezetet talál és azonfelül még 1,090.591 ko
rona 46 fillér tiszta nyereség is marad, melyből 
— az alapszabályszerü levonások után — rész* 
vényenkinl 168 korona osztalékot javasol az igaz
gatóság a felügyelő bizottsággal egyetértésben ki
fizetni. A társaság üzletállománya, valamint tar
talékai tekintélyesen gyarapodtak; sőt a biztosítás- 
üzleti nyereségből az átmeneti árfolyamveszteségre 
a két utolsó évben visszatartott, összesen 2,702.807 
korona 33 íillérnvi összeg is voltaképen vagyon
gyarapodást jelent, miután a földhitelintézeti zá
loglevelek korábbi jobb árfolyamukat idővel bizo
nyára ismét elérik és minden körülmények között 
teljes névértékben sorsollalnak ki. A jelentés, mér
leg és zárószámadások bemutatása után Lampl 
Vilmos miniszteri osztálytanácsos, mint részvényes, 
általános helyeslés közt a részvényesek köszöne
tét és bizalmát fejezte ki a társaság kormányzó 
testületének, melynek élén gróf Csekonics Endre 
áll és különös méltánylattal emelte ki Ürmódy 
Vilmos vezérigazgató kitűnő működését, mely ne
héz gazdasági viszonyok közt is a társaság foly
tonos erősödésére, gyarapodására és az üzlet és 
üzletvitel jelentékeny javulására vezetett Gróf 
Csekonics Endre a kormányzótestület és igazgató
ság nevében szives köszönetét mondott a spontán 
megnyilvánult bizalomért. A közgyűlés a mérleget

és a zárószámadásokat tudomásul vette, a fel
osztási javaslatokat elfogadta és a felmentvényt 
az igazgatóságnak és felügyelő bizottságnak meg
adta. Végül az igazgatóságba az elhunyt báró 
Schossberger Zsigmond helyére tagul László Zsig- 
mondot választották meg, ki eddig felügyelő bi
zottsági tag volt. A választmány uj tagja lett 
Batthyány István. A felügyelő-bizottság pedig egé
szében uj választás alá került; tagjai lettek: Ber- 
zeviczy Albert (uj), Burchard-Bélaváry Konrád, 
Hajós József, Németh Titusz és báró Radvánszky 
Géza.

A triesti általános biztosító társaság (Assi- 
curazioni Generali) f. é. április hó l-én tartott 
69-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1900. évi 
mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, 
hogy az 1900. deczember 31-én érvényben volt 
életbiztosítási tőkeösszegek 525.894.823 korona és 
90 fillért tettek ki és az év folyamán bevett dijak 
22,680.434 korona 19 fillérre rúgtak. Az életbiz
tosítási osztály dijtartaléka 10,360.434 korona 80 
fillérrel 134,500.736 korona 39 fillérre emelkedett.

A t ű z  b i z t o s í t á s i  ágban a díjbevétel 
11,357.800.682 korona biztosítási összeg után 
18,641.775 korona 65 fillér volt, miből 7,923.074 
korona 12 fillér viszont-biztositásra fordittatott 
úgy, hogy a tisztadijbevétel 10,718.701 korona 53 
fillérre rúgott, mely összegből 6,974.287 korona 
mint díjtartalék minden tehertől menten jövő évre 
vitetett át; a díjtartalék tehát a tiszta díjbevétel 
65% -ál teszi ki. A jövő években esedékessé váló 
dijkőtelezvények összege 77,309.462 kor. 97 fillér.

A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel 
kitett 6,411.667 korona 25 fillért, mely a viszont 
biztosítások levonása után 3,303.342 korona 99 
fillérre rúgott. Tiszta dijak és kártartalék czimén 
2,726.677 korona 64 fillér helyeztetett tartalékba.

Károkért a társaság 1900-ban 26,931.463 
korona 16 fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az 
előbbi években teljesített kárfizetéseket a társaság 
alapítása óta károk fejében 688,595 391 korona 
és 06 fillérnyi igen tekintélyes összeget fizetett ki. 
Ebből a kártérítési összegből hazánkra 128,644.015.26 
korona esik, mely összeget a társaság 186.920 kár
esetben fizette ki.

A nyereség tartalékok közül, melyek össze
sen 13.754.975 korona 35 fillérre rúgnak, különö
sen kiemelendők: az alapszabály szerinti nyere
ségtartalék, mely 5.250.000 koronát tesz ki, az 
értékpapírok árfolyam-ingadozására alakított tar
talék, mely a 2,920.985 korona 12 fillér külön 
tartalék, úgy szintén az évi nyereségből kihasított 
458.639 korona 05 fillérrel, 8,344.975 korona 35 
fillérre emeltetett fel; továbbá felemlítendő még 
a löOOCX) koronára rugó kétes követelések tarta
léka. Ezeken kívül fennáll még egy 560.000 koro
nát kitevő külön alap, melynek az a rendeltetése, 
hogy az életbiztosítási osztályban a kamatláb 
esetleges csökkenését kiegyenlítse.

A társaság összes tartalékjai és alapjai, me
lyek első rangu értékekben vannak elhelyezve, az 
idei átutalások folytán 162,608.919 korona 18 fil
lérről 173,458.451 korona 60 fillérre emelkedtek, 
melyek következőképen vannak elhelyezve:

1. Ingatlanok és jelzálog követelések 30,741.137 
korona 02 fillér. 2. Életbiztosítási kötvényekre 
adott kölcsönök 16,283.180 korona 30 fillér. 3. Le- 
téteménvezett értékpapírokra adott kölcsönök 
2,378.490 kor. 50 fillér. 4. Értékpapírok 110,354.705 
korona 67 fillér. 5. Tárcza váltók 1,155.170 kor. 
32 fillér. 6. A részvényesek biztosított adóslevelei 
7,350.000 korona. 7. Bankoknál levő rendelkezésre 
álló követelések, készpénz és az intézet követe
lései, a hitelezők követeléseinek levonásával 
5,195.767 kor. 79 fillér. Összesen 173,458.451 ko
rona 60 fillér.

Ezen értékekből 43 millió korona magyar 
értékekre esik.

A mint a jelentésből látjuk, dr. Laudi Vitá
lis ur elhalálozása folytán megüresedett vezér
titkár helyettes állása Luzzati Gioberti úrral töl
tetett be.

Hasznos propaganda.
Valamely dolognak propagandát csinálni, a- 

melynek az általános jólétre és az egészségre való 
hasznosságáról meggyőződtünk, emberbaráli dolog, j 
Ezt tette Waldherr Anna kisasszony egyik őszinte [

barátnője, egy tanító leánya Münchenben, Rum 
fordstrasse 39/1V. Hosszú idő óta vérszegény lé
vén, egészsége nagyon megcsappant, elgyengült, 
halavány és búskomor lett és szomorú életet foly
tatott.

»Sokat szenvedtem vérszegénységben, beszéli, 
és minden szer, melyet alkalmaztam, hatástalan 
maradt. Egyik barátnőm végre a Pink-labdacsokat 
ajánlotta a legmelegebben, melyeknek hatékony
ságát önmagán tapasztalta és ez indított engem

Waldherr Anna kisasszony, egy fénykép után. 

arra, hogy azokat én is megkíséreljem. Az első 
dobozoktól kezdve már elmúlt a búskomorság és 
bágyadtság, melyek addig nálam minden erélyt 
megbénítottak. Erre visszatért élénk, egészséges 
arezszinem és most uj erők képesítenek háztartá
som vezetésére. Minden fiatal lánynak, akik ha
sonló helyzetben vannak, mint én, őszintén taná
csolhatom ugyanezen kezelés folytatását és én re
mélem, hogy a Pink-labdacsok gyorsan oly házi
szerré válnának, amely minden családban fel
található.«

Vérszegénység és sápkór, az ifjúság legfőbb 
betegségei, már meglepő vagy oly gyengeség által 
idéztetnek elő, melyet magunk okoztunk, a vér 
elszegényedése ilyet nagyon gyakran feltételez és 
a Pink-labdacsok, az ismert hatalmas megújító 
és erősítő szer, meggyógyítják úgy ezen betegsé
geket, mint az idegbajt, gyomor- és bélbajokat, 
rheumát és általában mindazt, ami a gyenge vagy 
tisztátlan vértől ered.

Kapható minden gyógyszertárban, valamint Ausztria- 
Magyarország főraktárában TÖ R Ö K  JÓ Z S E F  g y ó g y s z e r é s z 
n é l, (B u d a p e s t , K ir ily * u t c z a  12.) 1 frt 75 k ré rt d o b o z o n 
k én t, v a g y  9 írté rt 6  d o b o z o n k é n t.

S zerkesz tő i ü z e n e te k :
Csáktornya. Az elöljáróság gyűjtését köszö

nettel vettük. A kimutatást lapunk jövő számá
ban közöljük.

Mura-Szent-Márton. F. Megkaptuk. Az ada
kozók neveit lapunk jövő számában fogjuk kö
zölni. Köszönet a fáradozásért!

Zágráb. Ladjar. A szép, népies közleményt 
vettük. Köszönet! Itthon van ? Miért nem látogat 
meg bennünket?

Ludbreg. K. Megkaptam. Fogadd igaz rész
vétemet !

Nyílttól-. *)

N yila tko zat.
Azon férfit, ki Gálái Géza ur és köztem f. 

hó 14-én történt beszélgetésre fülelt és egy har
madik úri egyénnek e beszélgetés tárgyát illetőleg 
a legmerészebb hazugságokat vitte hírül, miután 
nevét meg nem tudhattam, kénytelen vagyok őt 
e helyen alávaló, jellemtelcn, hazug fráternek 
nyilvánítani.

Wollák Béla
joghallgató.

•) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a
S z o r k .

Felelős szerkesztő:
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos :
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

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

pošiljau.

M EDJIM URIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

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

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četvert leta . . 2 kor

Pojedini broj; koštaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Hasén plodjenja sadovnog drevja.
Né samo nekoje familie, nego ččlih oko

licah Stanovniki iz povanja sadovnog drevja 
se moveju gori zmoči.

Sad je jako vugodna i zdrava hrana.

Krumpéra Ameriki moremo zahvaljati. 
Kak su ga donesli iz Amerike se je nigdo 
né vnogo staral sa njim, ali kak se sada 
vnogo ljudi sa krumpérom hrani tak hude 
došlo i ono vréme, da bude i sad vekšu 
vrédnost imel i kakti čovečja hrana, bude 
se med potrebne i svakdašnje hrane ra
čunal.

Sada za hranu svaki doktor preporuča 
kakti zdravu hranu, koja jako vugodno de
luje na célo télo čoveka. Ali niti nemore 
biti drugač, jer sad samo na zdravim mestu 
vu krotkim zraku raste, te se sa iriškim 
zrakom hrani.

Sad je vnogovrédna manna, njega je 
moči bez svakog načinenja i bez svakih ma
terialov jesti.

Suhi sad je jako vugodna hrana i kak 
takvi ga na dalko mesta moreju peljati i 
vnogi ga hasnujeju. Severne Strane Stanov
niki ravno tak plati ju našega sada kak mi 
platimo južnoga sada, zato, ako bi stokrat 
više povali i tomu bi se našel kupec i gdo 
bi potrošil, i nigdar se nebi treba bilo bo- 
jati, da bi zemlja sa zadovjom zasadjena né

Z A B A V A

Iz života našega kralja.
Najliepši kraj Štajerske zemlje je oko

lica trgovišta Eisenerz u gornjoj štajerskoj 
Ovo trgovište leži u prekrasnoj dolini, obko- 
leno preliepimi zelenimi sienokošami. Samo 
pako trgovište leži tik pod bregom »Erzber- 
gom«, koj je več više stolietjah sa svoje 
željezne rude glasovih

Na ovem klisurastem briegu pako ima 
puno divljačine, a najmre pako tu skaču na 
jate plemenite divokoze okolo, a dubuko u 
šumi se gizdavo šeču jeleni, dok se na rubu 
šume vani, med šumom i sienokošom mir
no pasu srne i srnjaki. Ovo je pravo miesto 
za pravoga jagara i tu mu se od veselja i 
zadovoljnosti srdce širiti more bolje, nego 
igde drugde.

Baš radi toga su se naši vladarci uviek 
rado ovde zadržavali, pak i sadašnji cesar, 
naš kralj, rado onde sprovadja nieko kratko 
vrieme kroz godinu, da se malo pozabavi i 
raztrese toliko zabavnim lovom. Cesar tu 
dojde sa svojimi gosti posve tiho, tak, da 
se za njega niti nezna, jer on neče, da bi

dosta nazad povrnula, kaj bi na nju po
trošili.

Ali né samo sirovi i suhi sad je dober, 
nego gde je vu velikoj množini povani, tam 
ga prešaju i dobru jabučnicu pak hruškov- 
nicu dobiju iz nje, koju jako rado pijeju.

Vu koliko selah je né moči drugo najti 
kak žganicu! Bormeš bi vnogo bolje bilo, ako 
bi na meslo ove pitvine, koja kolje čoveka, 
falešu jabučnicu ili hruškovnicu tržili.

Koja gazdarica vu vrtu dosta sada ima 
ona si more i octa napraviti i ov domači 
još iz nezrelog sada ocet je sigurno bolši 
kak fabrični tak zvani grošni očet. Štacunski 
ocet je na zdravje jako škodljiv jer vu veli
čini né octovu kiselinu nego žveplja kise- 
linu zadržavlje.

Sa povanjem sadovja se polepša i oko
lica, na jesen opadjeno listje popravlja zem- 
lju, drevje prepreči jakost vetrov i tak se 
sa lém popravlja i zrak pak i mokrina 
zemlje

Zatem su jos jako dobre sadovnog 
drevja drva i za kuriti. Ako gazda po se- 
nokošah, na vrtu i t. d. više sadovja ima 
sa suhimi doli vrezanimi kitami vnogo pres- 
para jer nemora peneze vun dati za drva. 
Ako pak je sadovno drévo več staro i Več 
nerodi, ga kupi tišler, pak iz toga opet dobi 
peneze gazda.

Iz ovih se vidi kak hasnovito je sadov
no drevje, pak onda zvun toga lépő, vu-

tko bil u svojem poslu uzbunjen. U cesars
kem gradu u Eisenerzu bude onda preno- 
čeno. Cesarovi gosti su večinom ovde sak
sonski kralj, princ Leopold bavarski i ostali, 
te stanuju svaki u svojih dvih sobah, do- 
čim cesar, kakti domačina ima na svoje raz
polaganje samo jednu, i to, najmanju sobi- 
cu u gradu. Odmah poslie pol noči se ce
sar sa svojimi gosti digne iz postelje te se 
svi skupa spreme u lov. Povedaju onuda 
ljudi, da u onih lovih ima cesar najviše 
sreče, jer od njegove krugle, da najliepša i 
najviše divljači opadne. Pripoviedal mi je 
ondešnji učitelj, da to nije sreča več zna
nost u pucanju, a to se vidi iz toga, šlo od 
nekoliko godinah več nema cesar najviše 
sreče ovde u lovu, t. j. bolje rečeno, cesaru 
je ponešto radi starosti vid oslabil, pak ne- 
pogadja tak sigurno kak je to prije po- 
gadjal.

Ovakov lov je za cielu okolicu nieko! 
veselje, jer se puk od svih stranah tu sa- 
kuplja samo da cesara vidi, kaj se opet sa 
svakim na najprijazniji način razgovora. Ali 
nitko nije tako želel cesara videli, kak jed- 
na dvadeset godišnja dievojka u liepu šta- 
jersku odeču oblečena sa dvemi kitami la
sih niz pleča, cervenim zdravim licem i svel-

godno se čini i čovečjemu oko, te veseli 
čoveka lépi sadovnjak.

Pak morti se ne veselimo kad nam 
lépő na protuletje obkinčiju sa cvétom vrta 
ili kad su pune mu kite sada, ili pak kad 
smo trudni te se pred vručim cuncu vu 
njihovu séncu potegnemu? Kak pusta, siro- 
maška je ona okolica, gde ga sadovja néga! 
Kak vugodno je gledati ono selo kojeg dvori 
su puni sa drevjem!

Takvu okolicu poišče putnik, te se ve
seli sa lépoti njezini, čudi se nad zadovoljst
vom delavstvom i blaženštvom puka one 
okolice!

— F. —

Spomenik Zrinyiev.
S radostjom dajemo našim poštuvanim 

čitateljem na znanje, da je vu prošlim tjed- 
nu preuzvišeni gospodin minister i ablegat 
čakovečkog zbirnog kotara dr. Wlassics 
Gyula takai poslal svoj dar na spomenika Zrí
nyin. Preuzvišeni gospodin i vu svojih orsačkih 
velikih brigali misli na okolicu našu, pak i 
on je hotel délnikom postati onomu lépomu 
nakanenju. koje vezda vu Medjimurju biva, 
i to, da se lépi spomenik postavi našemu 
velikomu domorodcu Zrinyiu. Naj bude svim 
nam na pobudjivanje gospodina ministra 
zanimanje!

Prošloga tjedna su nam iz više mes- 
tah poslali svoje krajcare, kaj je vesela sve-

limi očima. Ona je sobom za ruku vodila jed- 
noga od prilike čeiiri godine staroga dečar- 
ca, svojega najmladjega brateka, te se je 
kroz hrpu tu stoječih ljudih hotela protu- 
rati, koji su tu pred gradom na kupu stali. 
Reklo se je naj me, da bude cesar ov hip 
iz grada van došel te da če u bližnju šu- 
micu iti na šetnju. Ali več je badava tu če- 
kala preko pol ure a cesara od nikud. Gos
poda su hodila van pak nuter te joj se je 
reklo: ov je saksonski kral), on opet princ 
bavarski — al tim ona nije bila zadovoljna, 
jer ove nije želela videti, ona je samo za 
to došla svojim malem bratekorn dvie ure 
dalečine sim, za da jedino cesara vidla o 
kojem su doma njezina dva brata, koji su 
bili soldati, toliko liepoga znali pripoviedati.

Medjutim je stiska postajala sve veča i 
veča pred gradom te se ona več svojim 
bratekorn nije mogla dalje napred protura- 
vati, — a dečec je takaj — več
počel se plakati, — pak su ljudi pričeli 
mrmljati, te su ju na stran pošiljati, jer se 
to nepristoji ovde plačučom diecom okolo 
hoditi i ovak je ona morala to miesto os- 
taviti te sa dečecom u šumicu oditi, gde ga 
je raznim cvietjem tišila.

C to, dok je ona dečeca tišila i mi-
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Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái 
Tkpénztár r.-t. végrehajtatnak Kolman Jó
zsef és társa végrehajtást szenvedők elleni 
538 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a nagy-kanizsai kir törvszék 
és a Csáktornyái kir. jbiróság területén levő 
Kozlovcsákban fekvő II. hegykerületi 200. 
sztkvi Af398/a. hrsz. a. 4 hold területű in
gatlanra 1214. k. becsárban és az u. o. 199. 
sztkvi Af395. hrsz. 7 hold 1551 □  öl te
rületű ingatlanból a Lovrecz József */* rész
beni jutalékára az árverést 1466 korona 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fennebb megjelelt ingatlan az

1901 évi május hé 21. napján délelőtt 10 órakor 
a II. hegykerület községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alul is eladalni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10°/o-át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelelt árfolyam
mal számított és az 1881. évi nov. 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende
let 8. §-ában kijelelt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 909

Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornyán, 1901. február 28.

142. tk. 901. ~
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a Muraközi 
Tkpénztár végrehajtatnak Körűnek János 
végrehajtást szenvedő elleni 76 k. tőkeköve
telés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
nagy-kanizsai kir. törvszék és a Csáktornyái 
kir. jbiróság területén levő a Csáktornyái 
289. sztkv. Af495. hrsz. a. 4. sz. házzal 
Korune4 7s része 180 k. becsárban, az 579. 
hrsz. ing. V8 része 50 k. 50 f.; a 293. Ikv.

Af501. hrsz. a. 33. sz. házzal */8 részben 
180 k.; 661. hrsz. a. 7* rész 60 k. becsár
ban; 333. tkv. Af732. hrsz. 373 k. becsár
ban; 344. tkv. Af757. hrsz. ing. 829 kor. 
becsárban; 383. tkv. Afl071. hrsz. ingatlan 
7* részben 51 k. 75 f. becsárban; az 1105. 
hrsz. ing. 149 k. becsárban; a 407. sztkv. 
835. hrsz. ing. 134 k becsárban; az 579. 
tkv. Af615. hrsz. ingatlan 716 részben 25 
k. 25 f. becsárban, a 698. hrsz. 225 kor.; 
a 949. hrsz. 291 k.; az 1099. sztkv. Af94l. 
hrsz. 1 h. 898 □  öl ing. 7* rész jutaléka 
128 k. 75 f. becsárban az árverést elren
delte és hogy a fennebb megjelelt ingatlanok az

1901. évi május hó 18. napján délelőtt 10 órakor 
a Csáktornyái kir. jbiróság tlkvi hivatalos 
helyiségében megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%"át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes 
értékpapírban a kiküdött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. 907

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornyán, 1901. jan. hó 16-án

K e i l - l a k k
(GLASUR)

legkitűnőbb mázoló szer puha padló számára.

Padló-fényesitő Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer képkeretek stb. bearanyozására. ^
kemény padlószámára. 1 köcsög ára 45 kr. 1 kis palaczk ára 20 kr

§
Fehér „Glasur“-fénymáz

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

Mindenkor kaphatók:

f^"» Heinrieh Miksa czégnél Csáktornyán.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar K irályi Pénzügym inisztérium

ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (V III. sorsjáték) I. osztályára szóló sors
jegyeket felülvizsgálták, azok a íoelárusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1901. május hó 22. és 23-án tartatik meg. A húzások a M agyar 
királyi ellenőrző bizottság és királyi közjegyző jelenlétében nyilvánosan történnek a hu- 
zási teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a Duna-utcza felől). — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztály- 
sorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1901. évi április hó 21-én. M a g y. Kir. S z a b .
O s ztá ly s o rs já té k  Ig a zg a tó s á g a .

Lónyay. Hazay.



Nyomatott Fischd Fülöp (ötrausz Sándor) gyorssajlóján Csáktornyán.
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Bővebb zárszámadási jelentések az alanti főügynökségnél kaphatók. — Ugyanott felvilágosítások a legnagyobb készséggel 
adatnak és é l e t t ű z - ,  s zá llítm á n y ü v e g -  és betöréses lopás ellen való biztosítások az Assicurazioni Generáli, jégbizto
sítások a Magyar jég- és viszontbiztosító részvénytársaság  és baleset elleni biztosítások az Első o. általános baleset ellen 
biztositő társaság  a legelőnyösebb teltételek és legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak el. a  Csáktornyái föügynöksóg:

B E N E D I K T  E. és FI A.



THIERRY A.-féle
vérképző és tápláló valódi

*M »w ?*szn m
az egyedüli sz*>r vérszegénység, sápkór és ezek utóbajai 
ellen. Mellőzzek a nehéz, a véredényeket túlterhelő 
vasborokat és használjuk ezen általánosan kitiinUnek 
ismert pasztillákat. Minden doboz a készítő sajátkezű 
aláírásával kell hogy ellátva legyen. Egy dobozzal 4 

k o ro n a előzetes beküldésénél bérmen’vo küid

THierry A. gyógyszertára
Pregrada, Rohitsch-Sauerbrunn mellett.

T öbb  szá z  k iváló orv o s á ltal a ján lva  
A legizletesebb és legolcsóbb ásványvíz 

Csáktornyán kizárólagos raktár:

Stribli Testvérek fiiszer, csemege és ásványvíz kereskedésében.

Nélkülözhetlen és utolérhetlen, hatása kitűnő. 
V ilágczikk, kivitel m inden  orszá g b a .

THIERRY A. balzsama.
Felülmúlhatatlan szer minden m ell-, m á j-, g y o m o rb e te g 
ség ellen. K ü lső leg  is hat. Csak akkor valódi, ha az ol
dalt látható zö ld , törvényszéki lég bejegyzett » a p á c z a «  védő

jegygyei van ellátva. Évente  6 m illió  üveg állittatik elő.
12 kis vagy  6  n agy  ü v eg  p o stá n  k ü ld ve  4  korona .

Egy p rób aü veg  b é r m en te se n  1 k o ro n a  2 0  fillér. S z é jje l-  
k ü ld és c sa k  e lő z e te s  f iz e té s  e se té n .

THIERRY A. centifolia kenőcse
(csodakenőcs)

utolérhetetlen szívó erejű és gyógyitóhalásu. Operácziókat a legtöbbb esetben fölöslegessé tesz. 
E kenőcsesel egy 14 éves, gyógyíthatatlannak tartott csontszut, újabban egy 22 éves rákszerü 

bajt gyógyítottak meg. Antiszeptikus és gyógyitóhatásu mindenféle seb gyulladásánál. 
Próbatégely bármentve i kor. 80  fii. Az összeg előre beküldendő.

Sok ezer elismerő irat áll rendelkezésünkre, melyek a föld minden részéből érkeztek. 
Ó vakodjunk u tán zatok tó l. V alódi c sa k  akkor, ha e e z é g  n e v e  é s  v é d 

je g y e  rájta áll:
A. THIERRY gyógyszertára az „őrangyalhoz"

P regrada, Rohitsch-Sauerbrunn mellett.
A cs. k. á llam v. h iv a ta ln o k o k  e g y le tén ek  szá llító ja .

____________________  763 22—25

RENDKÍVÜLI
eddig még sehol sem tapasztalt mp- szerencse

BIHARI EDE
főelárusitónál.

A most befejezett sorsjátékban szerencsés főárudám utján ismét a 18445 8/s 
számra a

200,000 koronás
főnyeremény fizetetett ki.

A sorsjáték rövid fennállása óta iotooo 5000 és 2000 kor. nyerémé- 
nyeken kívül a következő főnyereményeket fizettem ki :



(183. tk. 901.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái 
Tkpénztár végrehajtatónak Saffarils István 
végrehajtási szenvedő elleni 42 kor. és 128 
kor. tőkekövetelés és jár iránti végrehajtási 
ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék és 
a Csáktornyái kir. jbiróság területén lévő 
felső-mihályfalvai 1. sztkvb. AI. (1. 2.) hrsz. 
9. népsorsz. ház réttel 1 hold 1403 □  öl; 
(38. 39.) hrsz. szántóföld 3 hold 1534 □  
öl; (52. 53. 55.) hrsz. szántóföld, rét 3 hold 
1308 □  öl területű ingatlanok együttesen 
2094 kor. becsárban az árverést ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb megjelelt ingatlanok az

1901. évi május hó 20. napján délelőtt 10 órakor
Felső-Mihályíalva község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alul is eladatni fog.

Árverezni kívánok tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §.-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1-én 3333. sz. a. kell igazságügyi
miniszteri rendelet 8. §-ban kijelelt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. t-ez. 70. §.-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 908

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornyán, 1901 február hó 13-án

Gabona ikrük. — € iona Žitka,
I m.-mázsa. I m.-cent. kor, érték

Búza Pšenica 14.00 —
Zab Zob 13.00 —
Rozs Hrž 13.00 —
Kukoricza uj Kuruza nova 11.40 —

» » () » stara 00.00 —
Árpa Ječmen 12.00 —
Fehér bab uj Grah beli 15.00 —
Sárga * » » žuli 11.00 —
Vegyes » * * zmčšan 11.00 —
Lenmag Len 22.00 —
Bükköny Grahorka 12.00 —

i s n  n n n ^ r o m ó l n . i r  Kiváló szerencseo 0 90 0 0  nyereménynek. -
Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben: ^  Q  R  f l 0 | #

1.000,000 korOIia>. N agyon  s o k a n  s ze re n c s é n e k  le t te k  á lta lu n k .

Korona Ö t m illió koron áná l tö b b e t n yertek
m  ■ . ÍU IA IIA A  nálunk nagyrabecsült vevőink.
-9 jS Ju om m ********** Az egész világ legeselydúsabb sorsjátéka a mi m. kir.4 nyer. á ‘41111 szál*, ősztáIysorsjátókunk, mely nemsokára újból
I  S  t  . .  2 0 0 0 0 ©  k‘'Z(U'lé' veszL
| -S  * lo o o o o  100,000 sorsjegy 5 0 ,0 0 0
I  N I  , . OOOOO PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát az
o. tO fiAAlMI összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolásig fi 4. • 9 jegyzék kimutatása szerint,
g  1 m m 7 0 0 0 0  5 hónap alatt összesen T ize n h á ro m  m illió
Jg _ # 4 0 0 0 0  1 6 0 .0 0 0  koronát, egy hatalmas összeget sor-g* P« * • * sóinak ki. Az egész vállalat á llam i felügyele t
1 . g  1  . .  4 0 0 0 0  a la tt áll.5 p, SOOOO Az I-ső osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű« N ® • ÖSCAAA betétjei a következők:
5 £§ 1  m m » ö O O O  egy nyolezad í 1/«) frt 75 vagyis 1.50 korona
I  S  7  .  m 2 0 0 0 0  egy negyed t1/«) 150 3.
:o rgs 9 9 P C A A A  egy fél (Vi) 3. 6. ̂ 4S 9  mm 1 5 0 0 0  egy egész (>/,) 6— » 12.—sí . .  ío o o o  A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz bekül-* 9 KAIIA dése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezel67 . . d.jtala nul. Megrendeléseket kérünk azonnal, de

s . .  8 0 0 0  legkésőbb
«ss \ . 2 0 0 0  f. év április hó 28-ig
7«3 . . ÍOOO bizalommal hozzánk küldeni.

’ ’ 8 0 0  T ö r ö k  A . és T ü
81700 ; ; 2 0 0  -  B A N K H Á Z

3000 . .  1 7 0  BUDAPEST.
4000 . .  18 0  ||,1Z;̂  |Cmtao;vol)li Mail oszíálvsorsjátrk üzlete

3 0  .  _ J . O ©  0  a
F ő á ru d á n k  o s z tá ly s o rs já té k  o s z tá ly a i :

•  •  /M é h  1 V á c z i-k ö ru t 4.3006 ■ m » 2. M u ze u m -kö ru t 11.

50,000 j a j  13.160,000 » ^
Rendelőlevél levágandó. Török A. és Társa bankháza Budapest.

Kérek részemre I. osztályú magy. kir. szab. osztály sorsjáték eredeti sorsjegyet a hivataloi
tervezettel egvdtt küldeni.

1 utánvételeim kér>m )
Az összeget korona összegben 1 postautalványnyal küldöm ) A nem tetsző törlendő.

) mellékelem bankjegyekben (bélyegekben.)

j jMO
(fie
c . . .  .....oa . __________  . _______________________________________

Jobb és megbízhatóbb 
gazdasági- és kerti-m a g y a k

nem léteznek.
mint a minőket 27 év ó ta  szállít

MAUTHNER ÖI)Ö>
cs . és k ir . u d v a ri s z á llító  m a g k e re s k e d é s e  

BUDAPESTEN.

Irodák és( VII. Rottenbiller-utcza 33.
raktárak .( (Közúti villamos megállőnelyc.) 
FJárusitó ( VI. Andrássy-ut 23.
helyiségek:( (A m. kir. operával szemben.

2ötí oldalra terjedő képes árjegyzékét kívánatra 
ingyen és bérm en tve  küldi.



226. és 295. sz. v. 1901

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi L X .  t.-cz. 102. §. értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1901. évi V. 15., 28. és 174/2. sz. 
végzése következtében M. Stross és Wilheim 
Tóbiás bécsi és Szeiverth Antal Csáktornyái 
lakos javára Herlinger Mór és Anna Csák
tornyái lakosok ellen 800, 107 k. 95 f. és 
20 kor. s jár erejéig 1901. évi márczius 
2 - és 2 0 -án foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 1358 kor. becsült 
különféle órák, ékszerek és egyéb arany és 
ezüstnemüek, 1 Wertheim pénzszekrény, 1 
üvegalmáriom é3  pultból álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbi- 
róság 1901. V. 174/2. sz. végzésé folytán 
800, 20 és 107 kor. 95 f. tőkék és ezek 
összes járulékai erejéig Csáktornyán leendő 
eszközlésére

1901. évi április hé 30. napjának délutáni V. 2 érája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Csáktornyán, 1901. április 15.
914 G lavina János.

kir. bir. vhajtó.

FISCHEL FULOP (STRAUSZ SÁNDOR]
könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n ,
legújabb gyorssajtókkal és díszes uj belükkel van felszerelve.
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