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A  mozgás.
(d.) A múlt számban igyekeztem pár 

sorral méltatni a mozgás (nem egyszerű hely- 
változtatás) fontosságát, mely egészségügyi 
szempontból lényeges kelléke az egész szer
vezetnek. A mozgás valamennyi hatását nem 
említettem s csakis azokra terjeszkedtem ki. 
melyek mindenki elölt felfoghatók s mely 
hatásokat önmagukon már sokan észlelték.

A mozgás hatása azonban csak úgy 
lesz a megkívánt, ha kellő módon s mérv
ben gyakoroljuk magunkat. A kellő módon 
s mérvben való gyakorlás mikéntje nagyon 
természetes a külön fajta sport-nemeknél 
különböző, de mégis vannak olyan általános 
szempontok, melyek minden mozgási gya
korlatnál egyaránt mérvadók. Ilyen általános 
szempontokat nem nehéz találni; hiszen 
minden sportnem a test erősödését s ez 
által általános egészségi állapotának eme
lését czélozza első sorban csak másod sor
ban egyéb a czél.

Először is tény az, hogy nem minden 
embernek való bármiféle testedző gyakorlat. 
Az idősebb s általában gyengébb szervezetű 
emberek gyakorlatainak gyengébbeknek kell 
lenni, sőt a hanyatlási korban a rendszeres 
gyakorlat kerülendő. A hanyatlási kort ormai 
számiljuk. midőn a szervezet már csak nagy 
nehezen képes az elhasznált anyagokat pó
tolni. Ezen kor bekövetkeztétől az egész 
gyakorlás több-kevesebb sétából fog álla ni.

A beteg embernek sem való minden 
gyakorlat, de bizonyos gyakorlatok igen; s 
ezen különleges gyakorlatok (svéd gyakorlás) 
tényleg használtatnak is a gyógyászaiban, 
csakhogy ezeknek a kivitelét orvosi rendelet 
szabályozza, hogy azon kóros baj eltünteté
sét. megszűnését teljes mérvben eszkö
zölhesse.

Fennebb említem, hogy a gyengébb szer
vezetek .s másféle gyakorlatot igényelnek, 
mint az erősebbek. Különösen áll ez az úgy
nevezett gyengébb nemre, a nőkre. A női 
testgyakorlásnál figyelembe veendő a nőnek 
különleges volta s szervezetének általános 
gyengébb volta. A mi egy férfinál hasznos 
s egészséges, ugyanaz a nőnél betegséget 
hozó lehet. Nem is említem azt, hogy bizo
nyos gyakorlatokat a nőiesség meg sem tűr. 
Másrészt a nőnek a rendes életmódtól el
térő testgyakorlásra azért épen oly, talán 
még nagyobb szüksége van, mint a férfinak. 
Hiszen a nő épen rendeltetéséből kifolyólag 
úgyszólván a folytonos szobai ülő életre van 
kárhoztatva. Fej tűnő az ily életmódnak ha
tása különösen az intelligens családok női 
tagjainál, kik a szabadban végezhető erősebb 
munkával talán soha sincsenek elfoglalva. 
De nincs is a polgári nők között megköze
lítőleg sem annyi fejfájós, ideges s különböző 
női bajokban szenvedő s a legkisebb válto
zás iránt is annyira érzékeny nő, mint épen 
az úri nők között. — És sajnos, e bajok
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.la j de szomorúan szól a hegedű.

Jaj de szomorúan szól a hegedű ;
Ez az élet jaj de nagyon keserű.

borult az éj beborult már felettem,
Az hagyott el, a kit régen szerettem.

Nem csörög a patak, régen befagyott, 
Nem szeret a rózsám, régen elhagyott,

Nála nélkül élni jaj de siralmas,
Az Isten se legyen neki irgalmas.

P ó s a  L a j o s

Boldog vagy-e ?
Irta: Enyingi.

Szép volt a leány, hozománya pedig 30,000 
forint. Az előbbi tulajdonságáért bámulták, az 
utóbbiért kívánták. Szépség és 30.000 forint. E 
két tulajdonság elegendő arra, hogy férfiak köré
ben állandó ideál, társnői közt irigyelt boldog 
legyen.

Mindenki szerette Ilonát. Kedves leány volt. 
Hosszú szempillákkal, beszédes szemekkel, vér
piros, kaezagó ajakkal. S a midőn egy ismeretlen 
nagynénje azt a kedves dolgot követte et, hogy te
kintélyes vagyonát reá hagyta: inég szebb és ked

vesebb lelt. Úgy nőtt fel közöttünk, mint egy ki
rálynő, szerettük és bámultuk, s városunk fiatal
sága közül egyik sem merte megkérni kezét. Ha
nem egy szép napon, — mert az ilyen napok ren
desen szépek egy elegáns és vakmerő dandy 
jelent meg körében, a ki pár hó alatt elröpitette 
közülünk a 30.000 forintjával együtt.

Kleinlén dühösek voltunk. A mamája büsz
kén mondta, hogy milyen magas körökbe jár 
leány a, s hetenként érkezett egy arany szegély ii. 
rettentően parfümös levél, mely kellő számú kávé 
elfogyasztása kíséretében felölvastatott. Csupa fény, 
csupa derít volt azokban a sorokban. A midőn az 
elnokék bilije elég vakmerő volt azt állítani, hogy 
az nem egészen úgy van. majdnem száműzve lett. 
Ilyen merészség !

Ilonáék vígan éllek Pesten. A midőn az első 
ezres elúszott, még a kezdet kezdetén voltak. Pá
holyt béreltek az operában, s az előadás után az 
orfeumok meleg levegőjű szobáiban találjuk, a hol 
lelkesen tapsoltak valami festett képű külföldi 
csillagnak, a ki merész piruettjeivel mnlattatá a 
félig kábult publikumot.

Ilona egészen nagyvilági hölgy lett. A felsőbb 
körök pikantériái érdekelték, s liberális elvei vol
tak az ettiquetteről

Eleinte tetszett ez a bohémé élet. Később 
a férj egyedül engedte az operába kedves feleségét, 
kezdett a maga lábán járni.

A férj elemién éjfél után járt haza, később 
reggel felé, még később másnap délben és a szép 
fiatal asszony először duzzogott, azután sirt. Szó
rakozást akart keresni, s az kínálkozott is a léha 
uracsok alakjában, a kik folyton a szép asszony 
körül repkedtek.

sokszor oly korán, —  mikor még hírének 
sem volna szabad lenni —  igen gyakran 
már a 20 éves kor előtt is jelentkeznek. 
Pedig a nőnek, mint anyának, egészségi álla
pota nagyon is fontos az utódokra nézve. 
Nagyon helyes az Angolországban s az Észak- 
Amerikai Egyesült Államokban, hogy ott női 
torna-clubbok alakultak. Bár nálunk is úgy 
lenne.

A testgyakorlásnál ügyeljünk arra, hogy 
fárasztó gyakorlatokat közvetlen evés előtt 
és evés után ne végezzünk, mert a fáradt 
test nem képes elegendő táplálékot felvenni, 
evés után pedig egy ideig nyugalomra van 
szüksége, hogy az emésztés első processusát 
háborítatlanul végezhesse. Hányszor mondfuk, 
mikor nagyon elfáradtunk valami dologban, 
—  még az étel sem esik jól.

Ha valamely sport-nemet fel akarunk 
használni testünk gyakorlására, vigyázzunk 
arra, hogy kezdetben egyszerűbb s könnyebb 
gyakorlatokat vegyünk elő rövid ideig, mert 
különben úgy járhatunk, mint a szalamia 
szeszszel gyorsan elűzött náthával, hogy 
náthánk ugyan elmúlt, de lelt helyette egy 
sokkal kellemetlenebb fejfájás. —  Mentül 
inkább figyelmen kívül hagyjuk ezen foko
zatosságot. annál nagyobb lehet a visszahatás.

Próbálja meg bárki az egyszerű sétával. 
Ha rendes körülmények között naponkint 
egy negyed vagy félórát szokott sétálni, sé
táljon egyszer vagy 2 óráig, pedig ez nem

A férj pedig kártyázott tovább, az erős füs
tös levegőjű kaszinóban, az ezresek pedig lassan- 
kinL olvadtak és kevesbedtek. Ilona véresre 3irta 
szemeit és az aranyszegélyü parfümös levelek is 
elmaradlak hazulról. A mama aggódott és hall- 
gatott.

És ebben a válságos, nyomasztó helyzetben 
érkezett egy piezi kis levél, egy igénytelen, elfele
dett barátnétól, a ki talán unalmában irta.

»Boldog vagy-e?« kérdezte kiváncsi hangon. 
Boldog vagy-e, a kit mindnyájan szerettünk, a ki 
hódítottál szép ruháiddal, bűvös szemeiddel. Meg
tudtad-e magad részére hódítani a boldogságot és 
megelégedést. Boldogit-e a fény, mely körülvesz, 
vigyázz el ne égj benne, el ne vessz a nagy 
emberáradatban

Valami olyan különös hangon tudott ez a 
kis leány kérdezni. »Boldog vagy-e?« Milyen nagy 
Kérdés és nem lehet reá igennel felelni. Az a kis 
leány, a ki azt kérdi, még nem tudja, mi a bol
dogtalanság. Mit feleljen ? A szép asszonynak re
megni kezd ajka, összeszoritva hófehér fogait, zo
kogni akar. De nem tud; a büszke asszony arczá- 
hoz nem áll jól az érzékenykedés. A inig álmatlan 
éjeken férje kiégett szemekkel lesi a kártyát és 
szerencsét, Ilona nyugtalanul tépelődik ágyában, 
sirni szeretne, mert mindig olt zsong fülében ez 
a két szó: »boldog vagy-e ?« Azután felkél ágyá
ból s rózsaszínű ibolyás papíron válaszol, hatá
rozott vonásokkal Írva: *az v a g y o k ! «





—  Hivatalos látogatás. A nagy-kani
zsai kir. törvényszék elnöke a perlaki kir. 
járásbíróság vezetését, ügykezelését f. évi 
hó 12— 16-ik napjai közt megvizsgálta és 
a felügyeleti vizsgálat befejezése után meg
elégedésének adott kiefjezést Az elnök ur 
a vizsgálat befejezése után székhelyére tá
vozott. —  Ugyanaznap a kir. ügyészség ve
zetője is megvizsgálta az administrativ kö
rébe vágó ügykezelést, ügymenetét és a fog
házat, mindent rendben talált. Az ügyész ur 
szintén ugyanazon vonattal utazott el.

—  Halálozás. Súlyos csapás érte Vido- 
vics Rókus kereskedelemügyi miniszteri tiszt
viselőt, vidékünk szülöttét, a mennyiben édes 
atyja Vidovics Mátyás hl éves korában Ko- 
torban november 14-én meghalt. A boldo
gult derék, szorgalmas hazafi volt, sarja egy 
törzsgyökeres régi, igazi muraközi családnak. 
Tisztviselő fián kívül neje s hat gyermeke 
siratja. Temetése e hó Ifi-án volt. Béke 
lengjen hamvai felett.

—  Vadak a Zrínyi-erdőben. F. hó 13-án 
azaz vasárnap d. u. Antoncsies A. zrínyi- 
falvi lakos a zrínyi erdőbe vette útját, hogy 
kiböngészsze, mely helyről lenne legalkal
masabb alomnak való levelest gyűjteni; de 
ugyancsak meghökkent, midőn a tölgyesek 
között 3 fegyveres csavargót pillantott meg. 
Az egyik már tisztes távolról fegyvert sze
gezve reá kiáltott: Mit akarsz? Antoncsies 
azonban a felvilágosítás helyett jónak látta 
kereket oldani, miközben a csavargók egyike 
reálőtt kétszer egymásután, a második lövés 
bal karját találta. Ezzel még úgy látszik a be
tyárok nem elégedtek meg. mert egyike íu- 
tássid üldözőbe vette, s midőn Antoncsies 
a kocsiutra ért s vissza nézett, a csavargó 
alig néhány lépésnyiről még egyszer rálőtt, 
s a serétek lába előtt fúródtak a földbe. 
Semmikép sem fejthető meg, hogy mi szán
dék s mily czél vezette ez atyafiakat fegy
verrel felszerelve az erdő sűrűjébe, s miért 
volt Antoncsies útjukban, mert tudvalevő 
dolog, hogy szegény ember alom keresés 
czéljáből nem megy pénzzel megrakotlan az 
erdőbe.

Eljegyzés. Zsivkovics Ferencz fiumei 
állami vasúti pályafelügyelő, városunk szü
lötte, jegyet váltott Schmied János letenyei 
bírósági végrehajtó leányával Irén k. a.

Halálozás. Hoffmanu Edéné szül. 
Mándl Regina 57-ik évében f. hó 14-én sziv- 
szélhüdés következtében meghall, férje s hat 
gyermeke siratják. A temetés nagy részvét 
mellett ment végbe.

Verekedés. Klancir Gábor szakasz
vezető dsidás f. hó 13-án a Recsornik-féle 
vendéglőben több polgári egyénnel össze
szólalkozott, ezek azután őt azon éjjel az 
utczán megtámadták s Klancir szúrást is 
kapott. A nyomozást s csendőrség folya
matba tette.

—  Lopás. F. hó 10-én a ferencz-ren- 
diek zárdája udvarából egy 20 írt értékű 
vasajtó lopatott el. a helyi csendőrség a tol
vajt Zgaznik Antal steyerországi csavargó 
személyében elfogta s átszolgáltatta a kir. 
járásbíróságnak.

—  Eleven barméterek. Testrészek fáj
dalmas nyilalása* esőt jelent. Begyógyult lö- 
sebek, vágási felületek, a tyúkszemek I áj - 
dalmas nyilalásai esős idő közeledtét jelzik. 
Ezeknek okait a levegő ritkulásában kell 
keresnünk. Ugyanis: ha az érzékenyebb test
részek felé irányuló vérkeringést a megfe
lelő súlyú légoszlop nem egyensúlyozza, úgy 
olt a vér nagymérvű nyomása következté
ben fájdalom áll be. Tudjuk, hogy ha a leg- 
hajósok magasabbra szál latsak, hol a levegő

sűrűsége már jóval kisebb mint a föld kö
zelében. úgy a vér nyomása a bőrt felsza- 
kitja, először a gyengébb helyeken, később 
pedig a test több részén is. Magas hegyekre 
való mászás alkalmával, hol a levegő már 
ritkább, ssinlén vérzés (orrvérzés) szokott 
beállani. De a közeledő eső az emberek kö
zött mintegy nyomott hangulatot is idéz elő. 
kedvtelenséget, álmosságot, mit bizonyára 
már többen tapasztaltak. Többeknél inger- 
lékenysőg, majd szórakozottság, esetleg ügyet
lenség tapasztalható, ami mind a lég ritku
lásának tudható be. Iszákosság. játékszenve
dély stb. mind fokozottabb mértékben jelent
kezik ily időben. Oly egyéneken, kiknek pi
ros arezszinük van, a légsulymérő esése be
álltával halványságot észlelhetünk; ha a dol
got jobban megfigyeljük, úgy az eső előtt 
valami borzongásféle is tapasztalható, mely 
kivált a gyengébb szervezetüeknél fordul 
elő. Több állat is szerepel időjós gyanánt, 
így a pók, földi giliszta, gólya, hangyák, 
páva, pinty, rigó, házi légy. szúnyogok stb. 
Sőt még a növények közt is többen állanak 
időjós hírben az ember előtt.

Fenyes bizonyít vány 1 állított ki dr. Schenk 
Dipól bécsi os. k. egyetemi tanár a Continentál- 
Bodegi borairól azt írván, hogy e borok iidiilők- 
nek rendkívül jó  szolgálatokat tesznek és hogy 
nagyrészt e horok hatásának köszöni sikereit. Dr. 
B.udelehen berlini orvos elismerő hangon méltatja j 
a Continentál-Bodega borait, azt mondván, hogy i 
minden dicséret felesleges, mert utolérhetetlen 

i jóságuk minden di séretnek felette áll. — Ugyan
csak osztatlan elismerésben részesítik a Continen

ta l Bodegát; Ziemstein dr. egyetemi tanár és a 
müncheni áll. kórház igazgatója egy nagyobb meg- 

j rendelés kíséretében, Nőtte dr. titkos egészségügyi 
I tanácsos és udvari orvos. Berlinben, Thilemann 
dr. Hamburgban és Angerer dr. egyetemi tanár 
Münchenben, kik e borokat mind kiváló egészség- 
fenturtó és gyógyító ercjüeknek mondják. Vonat
kozással a The Continental Bodega Company 
boraira szíveskedjék a mai számban közzétett 
hirdetést figyelemmel kisérni.

— A Horgony-Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hasfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csuznál 
stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való be törzsö- 
lések mindig fájdaloincsillapitó-hatásuaknak bizo
nyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, lianvó- 
hasfolyás, az nileslnek Pain-Expellerrel való be- 
dörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. Ezen 
kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott be- 
dörzsölésként az influenza ellen is és 40 kr., 70 
kr. és I fit üvpgenkénli árban a legtöbb gyógy
szertárban készletben van, hanem bevásárlás al
kalmával mindig határozottan: mint »Richter-féle 
Horgony-Puin-Expeller« vagy »Richter-féle Hor- 
gony-Liniment« kérendő és a »Horgony« védjegyre 
kérünk figyelni.

Körrendelet
valamennyi törvényhatóságnak.

(Vége.)

Az iszákosság nem kevésbé káros befolyással 
lévén a népesség táplálkozására és erejére, ellene 
is megteendő mindaz megfelelő tanítás sőt 
esetleg korlátozó intézkedések által, a mi csak 
lehetséges.

A tüdővész terjedését és a fvenne való meg
betegedésre való hajlamot épugy mint minden 
más fertőző betegségnél is nagyon előmozdítja a 
szeméhes tisztaság ápolásának elhanyagolása s 
ezért mindaz, a mi a tisztaság fenntartására szol
gál lakásban, munkahelyeken, ruházatban és ma
gán az emberi testen, mindenféle fertőző beteg
ségnek, tehát a tüdővésznek is hathatós óvszerét 
képezi; a tisztaság megóvására irányuló intézke-: 
dések megtételét és ellenőrzését azért a Czim gon
doskodásába és figyelmébe ajánlom.

V güinőkórra vonatkozó ismeretek értelmé
ben ez a betegség a benne szenvedők testi vála
dékai, főleg köpetje állal is terjed, különösen akkor, 
ha ez utóbbi beszárad és apró részecskéi a porral 
felkavarodva a levegőbe jutnak, ezért a védekezés 
rendszerében igen fontos teendő a tüdővészee be-1

tegeknek oly módon való elhelyezése és ápolása, 
hogy rólok és álla lók a betegség másokra át ne 
terjedhessen, továbbá köpetjeiknek, a mennyire 
lehetséges, ártalmatlanná tétele.

Ezen szempontból a következő intézkedések 
megtételére hívom fel Czimet- i ntézkedjék, hogy 
kórházaiban és gyógyintézeteiben a gümőkóros 
tüdővészben szenvedő betegek lehetőleg külön e 
czélra szolgáló kórosztályokon, kisebb kórházakban 
külön szobákban, vagy egészen kis kórházakban, 
hol a külön szobákban való elhelyezés nem lehet
séges, legalább a többi betegektől távol állított 
ágyukon helyeztessenek el; nagyobb uj kórházak 
tervezésénél föl tótlenül meg fogom ezután kívánni, 
hogy tüdővészesek számára külön e czélra szol
gáló osztály, vagy legalább kórszobák létesittesse- 
nek s az ilyenek főkellékeiül az egy-egy betegre 
számított térfogatnak a szokottnál nagyobb voltát, 
a jó  szellőzést és a nap sugarainak minél szaba
dabb bejuttatását fogom tekinteni s mindezen föl
tételeket Czimnek már ezúttal is ajánlom. Utasi- 
tandók lesznek a kórházak igazgatóságai továbbá 
arra is, hogy a tüdővészes betegeket, külön alkal
mas köpőcsészékkel lássák el, a melyekben a kö
pet kiszáradása ellen mindég folyadék, viz álljon, 
a melyek tartalma ártalmatlanná teendő; ennek 
oly helyekre való egyszerű kiöntése, a hol kiszárad
hatna, gondosan kerülendő; ezek a köpőedények 
használat után jól fertőtlenithetők, forró vízzel ki- 
moshatók legyenek: a köpőcsészék használatára 
és tisztogatására az ápolószemélyzet gondosan ki- 
tanitandó lesz. Utasítsa továbbá a kórházak és 
egyéb gyógyító, vagy ápoló-intézetek igazgatóit, 
hogy a gümőkóros betegek által használt ruha- 
nemüeket, evőeszközüket s bútor féléket a többi 
betegekéitől elkülönítsék és a szükséghez képest 
fertőtlenítsék.

Felhívom továbbá a Czimet arra is, intéz
kedjék, hogy mindazon nyilvános helyiségekben, 
melyekben jelentékenyebb az ember-forgalom, mint 
szállodákban, vendéglőkben, kávéházakban, társas
körökben, casinókban, a közönség számára nyitva 
levő hivatalhelyiségeiben a ki llő tisztaság, gyakori 
jó szellőzés, nedves ruhába burkolt kefékkel’ való 
seprés stb. által állandóan fenn tar tassék és hogy 
mindezen helyiségekben a padlóra való köpdösés 
lehetőleg korláloztassék, ez utóbbi czélból meg
követelendő, hogy a felsorolt helyiségekben kellő 

, szá inban alkalmaztassanak köpőedények, melyek a 
köpetek kiszáradásának megelőzése czéljából vizet 
tartalmazzanak és oly szerkezettel bírjanak, mely 
tartalmukat szem elől elfedje. A most említett 

I intézkedések különös gonddal foganatositandók a 
fürdők, gyógyhelyek és nyaraló telepek azon épü
leteiben és zárt helyiségeiben, melyekben a fürdő- 
közönség közlekedik, szórakozik vagy sétál.

A fentebb vázolt intézkedések távolról sem 
merítik ki mindazon teendők sorozatát, a melyek 
a tüdővész terjedésének korlátozására alkalmasak; 
csak körvonalokban kívántam megjelölni azt a 
munkatért, a melyen a lüdővész elleni védekezést 
hatóságai utján megfelelően szervezni a Czim fel
adata leend. Mindenütt egyformán alkalmazható 
merev szabályok nem is lennének megállapíthatók; 
minden egyes törvényhatóságnak a saját külön vi
szonyai szerint kHI a védekezés rendszerének rész
leteit a fentebb kijelölt irányokban megállapítani, 
a mire saját autonóm jogköréből kifolyólag nem 
csak jogosult, de kötelezett is.

Felhívom tehát Czimet, hogy saját szakköze
geinek közbejöttével vegye tárgyalás alá ezen 
fontos közegészségi és egyúttal közgazdasági kér
dést, állapítsa meg saját viszonyaihoz mérten a 
sikert Ígérő intézkedések részleteit és gondoskod
jék a megállapított intézkedések végrehajtásáról.

Nem várhatom az elrendelt intézkedésektől 
azt, hogy azok. ha még oly szigorúan és inindeütt 
egyformán végrehajthatók volnának is, rövid idő 
alatt jelentékeny javulást eredményezhetnének; 
de igenis remélhetőnek tartom, hogy az intézkedé
sek ezélludalos alkalmazása és a hol szükséges 
kibővítése és fejlesztése által idő múltán számok
ban kimutatható eredmény lesz elérhető. Elvárom 
Cziintől, hogy a szóban levő ügyet az annak fon
tosságát megillető erélylyel fogja nemcsak fel
karolni és megindítani, hanem ezután szakadat
lanul napirenden is tartani.
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara Fi s ehe l  Filipova 
kam se predplate i obzn.me 

pošiljaju.

MEDI I MURJ E
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svak i t i je d e n  je d e n k r a t  i t o :  vu s v a k o  n ed e lju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . . \ jj-t 
Na pol lela . . . .  2 (Y( 
Na četveri leta . . . | jj-t

Pojedini l>roj; koštnju 10 ki

Obznnne se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Nedeljni popoldan v selu.
(Šesta i zadnja nedelja.)

Bog je čudnovato tak stvoril človečju 
dušu, da ako ona samo ono bavi, kaj je 
človeku na basen, onda duša mu se napuni 
s poslom svojim, samo na ono misli, s dru
gim se nestara. I ako nekaj drugo najde, 
kaj mu je bolje na basen, odmah pozabi 
ono. kaj je vezda bavil.

Koji su se još pred par dnevi rugali iz 
onoga, kaj od ljudstva millióm za sveto 
držiju: koji su se niti ne genuli na glas 
zvona: oni denes, niti su čekali glasa zvona, 
pred crkvom su se zišli. a za tem pak verno 
molili, posle meše v čoportah su išli dimo.

Samo jeden človek se ne čutil dobro 
ovaj dan. to je bil navučitelj Loszkay. jer ako 
je obrnul ljudstvo na veru, ipak glava ovili 
ljudih: Tóka Mihály nije došel niti v cirkvu. 
niti na spravišča.

Posle meše je dimo došel navučitelj i 
komaj da si malo sedne, več je jeden po 
njega došel. da ide k gosp. plebanušu na 
obed. Pod obedom se dočekal to veselje, da 
ga je plebanuš pohvaljil. Za tim pak su se 
razgovarali od vnogih pitanjah. Uugo je ne 
mogel tam ostati, jer ljudstvo ga več čekalo. 
Nazadnje mu plebanuš dal pismo i još nekaj.

Kad je učitelj k občinski hiži stal. 
ljudstvo mu zavikne jednoglasno: »Éljen!«

»Dogovorili smo se s gosp. plebanušom

—  veli bi rov —  prošnja potreboče naše 
za svoje zeme, samo to veli, da naj ne pro
simo sve na jed input, nego po vremenu i 
poleg prilike «

»Dakle mi sami budemo svojega posla 
zvršili — veli učitelj —  i ako naš gospon 
plebanuš kam goder pela iii k nadžupanu, 
ili k ministru, latno nas ravno lak rado 
primeju. kak da bi neznani gdo s nami bil. 
Jer neglediju to gdo je vodja, nego kaj se 
prosi.

Pak onda naj nas vodi kuni Toka« 
zavikne jeden glas. Dogodilo se pak, kak to 
i vnogiput se i dogodi, da kak se ime Tóka 
zglasilo, v onem momentu stupi i on v liižu

»Dobro, da dojdeš! veli Kerekes, zabe- 
remo te za vodju.«

»Nenucam ja to. — veli Tóka — ne- 
! sam ja zalo došel sem, da bi mene za nekaj 
Izbirali, nego da se i ja vučim, kak vi.«

»Zapustimo to — veli učitelj —  i dru- 
giput se moremo o to m dospomenuti, gdo 
bude naše posle zvršil. Imam nekaj drugo, 
kaj je  za nas sve jako dobro. Gosp. plébá
nos se nad tem premišlava, da bi v občini 
našoj podpomagajuče družtvo v temeljili.

»Pak kakovo bi to bilo pomočilo -  
družtvo?« pitaju.

»Takvo, da ako ovdi v selu gdo zvan 
svojeg pogreške v tisku opadne. onda mu 
s 2 — 800 frli pomoremo i on te peneze

prež svakoga kamata na rale bude na zaj 
plačal«

»Pak kakvo pitanje daje gosp. pleba
nuš?« zapita jeden.

»To, jeli hočete svi člani biti ovomii 
podpomagajučemu družlvu ?«

»Vu tem toga Tóka, koj je do sada 
najvekšni nepriatelj bil učitelju, se stane i 
veli: »Ovaj človek je spametneši, kak mi 
svi skupa. Ja sam ga uvredil ove dane, 
zato ovdi pred svetni odproščenje prosim. 
Moreju mi od prost iti gosp. učitelj?«

Učitelj se stal i ruku dal Tóki. Zalim 
dalje veli: »Ali nečem ja vam samo ovd. 
prazno govoriti: evo s tem jednoga bu- 
gjelara zeme iz žepa —  gosp. plebanuš je 
dal ftOO Irte na pomočnu zakladu: ovdi su 
200 frli, to je gosp. notariuš dal; ove 300 
Irte je koturski doktor dal; a ove 100 frte 
pak je  biro v dal; da vteineljiju na vaš basen 
podponuigajuču kassu.

Svi su široka gledali. Ali učitelj je  ne 
štel, da bi se more biti mu počeli zahvalju- 
vati. zato veli dalje: »Jeden nepoznati dob- 
ročinitelj je dal dve državne lože, koje za
držimo. doklam budeju vredne i igrale. Svaki 
član je dužen na leto 1 frt platiti i to ne 
na jedenput, nego svaki fjeden 2 kre. Penezi 
se odneseju v špurkassu, i ako bude trebalo 
komu. 3 se podpišeju, da zaprošene peneze 
moči mu dati. Kamat na pol se svako Ido 
sklopi k kapitalu, a druga polovica pak bude

Z A B A V A

Jedna rieč za zahičene.

Ne davno bivši u Čakovcu, govorilo 
se je u družtvu o svačem, pak je došel i 
govor na one, koji su svoje godi ne po zas
lugi u tamnici odsedeli. Pošto je o jednom 
takovom nesretniku poirnence bil govor, obe- 
čal sam priatelju, s kojim sam u spomenku 
bil, žalostni stališ tih nesretnikah u »Mura- 
kozu« jedno malo opisati, a dodel sam još 
šalno, da moju tvrdnju u toj stvari nitko 
opovrgnuti moguči nebude, a još manje 
bolju razpravu o lom napisati.

Hoču anda moju razpravu početi na- 
vadnom pripovestjum, a na zadnje ču več 
za mehko čuteča srdca mali govor prišiti, 
kojeg želim, da činom postane.

Na obalah rieke, tam gde tekuča voda 
varaša na dvie strani dieli, a čvrsto složeni 
i postavljeni most obedve pole opel spaja, 
onde je niekog dana nastala velika krika:

»Pomozite, qetko je iz mosta u vodu 
skočil!«

ubojice, posegli za njim te ga več bezsvi- 
estnog iztrgli smrtonosnom elementu.

Onaj policista, koj je  nesretnika iz vode 
u čun potegnili, hiti svoj pogled na bliedo 
i propalo lice, te skrenuvši spleči. reče onak 
zlehka: »Ovu formu obrazov več poznanio- 
dapače i poslie nekoliko godinah! Tamnica 
im je Kainovo znamenje na čelo pritisnula 
—  bilo bi za njega bolje, da je zaželjenu 
smrt i ovde našel!«

Ali čoviečauslvo i zakoni moraj u lakaj 
po negda nemilosrdni biti; kola budu dope- 
lana, nesretnik u nje položen i iz znatiželjne 
množine odpelan. u špilalu se otvora vrata 
jedne šale. doktor stupi k postelji — i on, 
koj je iskal smrt, našel je život!

Liečnik je sad tu sedel pri postelji 
ozdravljujučega. on pipa svaki čas bilo (pul- 
sus) vračajučeg se života, on prisluškava 
divlje udarce razdrtog srdca, on se osupnuje 
kad sluša pritužbe, koje jedan odpušleni 
kažnjenik čoviečanslvu predbacuje.

»Jeli, oni gospodin doklor hi radi saz- 
nali, kak sam ja postal zločincem i zakaj 
sam u vodu skočil ? To sve njim mogu u 
kratko povedati.«

»Ja sam toliko u školu hodil i moje 
izpite tak dobrim uspiehom položil, »la sam 
imal pravo i na najvišju službu. ali siro

maštvo pak onda to, što su sve službe pre- 
napunjene, me je prisililo, da sam bil [M i
siién službu jednostavnoga pisara prim iti i 
lak siromaški životariti«.

»Znadu gospone, ja nišam mogel čekali 
kak oni. koji su iz doma bogati, pak go- 
dine badava u kancellariju hoditi i bezplalno 
služili, ja sam se moral pred gladom branili, 
ja sam moral moje stare roditelje podupirali. 
koji su več bili od starosli spotrti i za dielo 
nesposobni.«

»To je bila moja težka sudbina, moja 
težka borba, —  pak ipák, makar da je u 
pisarskoj familiji pri stoki i glad zajedno 
sedel, a [)o zimi smo svi u ponošenoj odieCi 
drhturili, ipak zato mojemu predpostavlje- 
nomu nišam nikada uiti pol ktajcara pro- 
nevieril. dokle nije moj brat. koj je  vojnički 
olficir te kojeg.i sam ja vrlo ljubil, makar 
da je i lahkouman bil. lakove i toliko du- 
gov napravil, da bi bil moral svoju offiicirsku 
čast položiti.«

»Za da brata iz propasti izbavirn, pos
tal sam tatom!« Ah, badava sam se u tal. 
da ču dvostrukim gladovanjem toliko pris
pe rali, da pronevierenu šumu novac opel 
nadomestim! Prije nego sam mogel po- 
ta j no si prisvojene novce nadomestiti, bilje 
nioj zločin odkril i ja sudu predan, »'■kul.
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na pomoč onem siromakom, koji nemreju 
biti člani. Više nemam kaj za povedati, 
sad je pitanje: dozvolite to i hočete člani 
biti ?«

»Hočemo! Hočemo!« su vikali svi s 
jednim glasom.

»Zutra i ja pošlem 100 Irtov veli 
Tóka —  i svaki tjeden hudem plačal taksu.c 

Dobro! Jako dobro!« vičeju ljudi. —

Člani su pošteno plačali svoje krajcare 
i Loszkay je i nje verno zabilježaval. To 
sigurno, da od tjedna, do Ijedna je više 
posla imel. Ali nije trebalo dugo vrčme, 
dok je vernoga pomočnika dobil. To je bila 
žena Loszkaya. rodjena Tóka Mariška.

Napisal: S z é p  J ó z se f.

K A J  J E  NO V 0 0  A  V

D r. IV /a ssits  Gyula.

l)r. Wlassics Gyula minister, našeg zbir- 
!iog kotara ablegat je jednomu čitatelju 
naših novin pisal, da mu je žal, da vezda 
vu jesen nije mogel med svoje zbirače dojli. 
kak je on to nakanil včiniti. Gospodin mi
nister toplo misli na svoj zbirni kolar, na 
napredek i dobrobitje svojeg zbirnog kotara, 
i kak mu orsački veliki posli dopustijo, bude 
na nekoliko dneve vu svoj zbirni kotar med 
svoje zbirače došel.

Vum r/ Je.

Vidovics Matjaš Stanovnik kotoribski je 
1 A-ga novembra vumrl. Pokojni živel je 57 
letali. Pokojni bil je oteč gosp. Vidovics P o 
kuša činovnika pri ministeriumu trgovine 
vu Budapešti. Žena i šestero decah se tuguju 
za muža i otca. Naj počiva vu miru!

S trela u je .

Po vnogih mestih je navada, da pod 
gostuvanjem strelaju. Vnogiput se nesreča 
dogodila več, poglavarstvo se zabadava bori 
proti ovi zločesti navadi, nemre je do kraja 
sfondali; nego kad se več gde dogodi nes
reča. onda se stopra m navčiju ljudi, onda 
se žaluju, kad je več kesno. Tak se to do

godilo na jedni svatbi v Nana zva noj občini. 
Maltus Gyula lő  let star dečko je bil po- 
zovič. Ovi službi si je mislil, tak bude za 
dosta včinil. ako jako bude štrelal v zrak 
Med ovom zabavom mu se razpukuula cév 
pištole i lak nesrečno, da se mu je Ičva 
ruka oranila. Odmah su ga v Spital odpeljali 
Jednoga prsta su mu morali odrezati i bo- 
jiju se, da budu još i célú ruku morali 
odrezati.

Ž ri  vu uiaš/ne.

V Csaba zvanoj občini se dogodila sle
deča nesreča. Csicsely Pal gazda je svoga 
Žitka dal mlatiti s mašinom. Najveseleši te
žak je bil Melik Mate zvani 1A let star de- 
čak, jer su njega postavili na mašinu, da 
meče v nju snope. Dopalo se mu to. da je 
mašina tak naglo grabila vu se snope. Trsil 
se i metati v nju tak, da je mašina nemogla 
za dosta lletnoma grabiti. Večer onda dok- 
lam su snažili mašinu i ju zastavili, ali 
dečak nije niti onda se genul z mesta svo- 
jega. Pajdaši su to niti ne zeli v pamet, 
pa k niti on nije zapazit, da su mašinu opet 
poliraii, ravno kad je on po bubnju, gde 
se žitek nutri meče, skakal od veselja i 
mašina je mesto snopa nogu dečaka zgra
bila. Na javkanje dečaka su odmah zastavili 
mašinu. ali noga mu je onda več zdroblena 
bila. Okolo mašine nije bilo n i k a j takvoga. 
s čim bi mu ranu zavezali, d^čko. dok su 
ga do doktora dopeljali, je toliko krvi zgu
bil. da je vumrl. Po nesreči su onda Kollár 
Mihálya voditelja mašine zeli napre zaradi 
nebrižljivosti. Ali na sudu se dokazalo, da 
Kollár nije kriv. jer dečko poleg svoje ne
pazljivosti je došel vu nesreču.

A ep a  z!Ji vos t.

Dve nesreče čila mo, kője su se v Sza
badki dogodile. Ove nesreče kažeju, da vnogi 
i vnogi človek čuda k vara zna sebi i dru- 
gornu včinil i. a to sve poleg svoje nepazlji
vosti. Pri jednim gosponu su jednu večer 
jednoga (>— 7 sto liternoga lagva šteli vun 
zvaditi iz pivnice. Lagev je več na pol puta 
bil gori, kad se najedenput počel vuž ovomu. 
koj je zvuna bil, zruk posmekavati. Žmehek 
lagev je na to s célom šilom se zrušil doli

na človeka, koj je pak pod njim bil i nije 
imel vrčme se mu vugnuti, tak da mu je 
glavu svu razdrobil. Mrtvoga su potegnuli
zpod lagva. A drugi dogadjaj pak je sledeči: 
Matlik Peter mesar je jako nagloga srca 
bil. tak da se na nekaj razsrdil, onda je 
sve štel spotreti. A to nigdar nije dobro, 
ako je človek nagel. V naglosti vnogiput 
takvoga včini človek, da onda za svoj cél i 
život, je spokvarjen. Tak je i ov mesar bil. 
Ove dane se za nekaj maloga posvadil s 
ženom svojom Kavno je svinju išel klat i 
od srca pak od nagle srditosti mesto da bi 
oštroga noža v svinju zapičil, se sebe v 
črevo opičil. Odmah su ga v špital odnesli.

N esreča .
V Szabadki na željeznici se dogodila 

sledeča nesreča. Kladek Gyura i Rozsamberki 
Sándor su črepa šteli nametati v jeden va
gon, pak za to su zeli več prije pokazanega 
vagona i bez toga da bi popitali željezničke 
šlužbenike, na prazne šine su počeli rivati 
vagona. Po kolodvaru je ravno onda jeden 
lukomotiv premenjaval kočije i te dva težaki 
nisu zapazili to. Lokomotiv je jedno deset 
kočijah rival. Samo jeden hip, i kočije su se 
tresnule s ovom kočijom, koju su težaki 
rivali i oni su zdroblenirni prsi i spotrtami 
rukami se zrušili doli. Jeden je odmah, a 
drugi pak po putu. doklam su ga v špital 
nesli, vumrl. Ženu i deset dec su ostavili.

S m rt z ff ra b o s  tl.

Iz Csaba zvane občine nam pišeju, da 
Koritar Mihko zvani gazda je po céli občini 
bil poznat, kak veliki grubjan. S družinom 
svojom je bil osobito jako grub. Jako vnogo 
je zahtéval od nje, pak ako nisu mu kaj 
po volji včinil i, nije škrtuva! s bitvinom. Ov 
tjeden je poleg svoje grubjansčine i smrt 
zrokuvnl svojemu slugi. Jednoga mladoga 
biruša je imel. Biruš mu je nekaj ne po 
volji včinil. pak ga zalo gazda tak tresnul, 
da je biruš opal, hrbta si je pritrgel i za 
par danov je i vumrl. Gazdu su odmah 
v lovili i v rešt zaprli, da za svoju grubjan- 
ščinu prime svoju zasluženu kašligu.

blagi sud me je odsudil na pol godino u 
onu kuču, gde se samo zahičeni čoviečan- 
stva nahadjaju.

»Samo na kratke pol godine! — A 
onda — — ? Onda — to sud nije izrekel 

onda kaštiga zahičenog života — onda 
kaštiga zlotvora —  onda Kajnovo bitisanje 
na ovoj zemlji a furije i strašila uzastopce 
za menőm, dok no dok su mi pamet 
pomešale te me u vodu hitite!«

»Nek mi dragi gospodine reču. zašlo 
čoviečanstvo svakoga nesretnoga milu j samo 
onoga ne, koj praga one strašne k uče pre
korači ! —  Zakaj odprašča otac sinu svaki 
krat. a čoviek čovieku nikada ?

»Neka mi dragi gospone vieruju. da u 
onoj kuči ima mnogih, kojih se je ciela 
njihova narav nagnula na zlo. koji, ako bi 
im se okovi skinuli, bi odmah peklenskim 
veseljem u zločin opet hrlili, od zločina u 
zločin padali; istim glas saviesti posve manjka, 
oni ga nesiušaju niti od srama nepočrlene.«

»Ali u onoj strašnoj kuči sta nuj u opet 
mnogi, koji su samo po svojoj slaboči, u 
jednem hipu neubrojivog ili zdvojnog stanja 
zločincima postali, i koji sada svoj zločin 
krvavimi suzami oplakuju le se iskreno 
žaluju.«

»Ah kak bi oni rado poslali opet dobri

i pošteni ljudi, kak bi oni bili i najtežje i 
najvratolomnije dielo pripravni dan i noč 
obavljati. samo Ja mogu zločin neučinjenim 
učiniti ili barem na koliko bi bilo moguče, 
popraviti, kad bi čoviečanstvo poznalo bo
žansko kriepost odpraščanja i zaborav- 
Ijenja!«

»Ali — Iko je jedan krat kroz ona 
vrata unišel i onog praga prekoračil, on slo- 
bodno neka izgubi svako uta nje, onomu se 
druga vrata neotvaraju. pred njim su sva 
ostala vrata ovoga svieta zasunjena, onomu 
okrene ledja isto tak miliunar, kak i siro
mak, a zatrudjenomu. bez mira i pokoja 
okolo hodečemu i odproščenje tražečemu, 
nepruža bezdušno čoviečanstvo niti rukovet 
slame, na kojoj da si odpočine, iz straha, 
da ju nebi kroz noč vkral!«

»Jeli je anda kakovo čudo, ako od onud 
odpuščeni i opet za tudjim imetkom posegne? 
Tko je lomu onda kriv ? —  Jeli mozbit on 
siromak, on nesretnik, koj želi odurnost i 
sramotil svojega čina poštenim dielom i 
trudnim posluvanjem oprati, ili pak čovie
čanstvo, koje' po njem pljuje, kad on dignu- 
ti m i i sklopljenimi rukami za pošteno dielo 
prosi ?!«

»Zar čoviečanstvo neima tu dužnost, 
da onomu. koj hoče dobar biti, da mu sve

puteve poravna le mu po njem samom pre- 
duzeto pobolšanje omoguči?»

»Ali ono kajajučega hladnokrvno odrine 
od sebe. porine opet u zločin —  hiti u 
smrt!«

»Kako sam ja, kad sam opet zlatnu 
slobodu dobil, prosil, molil i pred dobrom 
gospodom na kolena padal, iste svojimi si- 
romaškimi roditelji zaklinjal, koji če mi od 
nevolje podignuti morati! —  Ali dobra 
gospoda su tu rieč »Milost« iz svog srdca 
izbrisala i tak sam ju ja drugde iskal, —  
od zdvojnosti u pameti poremečen iskal 
sam ju pri — smrti«.

»Pa‘ eto! —  Niti smrt nepozna »mi
lost« —  i ona me je iz svog cesarstva 
izhitila!«

Ovak je govoril nesretnik, kojega su iz 
vode izvukli.

Neka se svako čuteče coviečansko srdce 
veseli, kad sazna, da je tog nesretnika dok
tor u stanovnitom miestu preporučil, te je 
isti i toliku zaslužbu dobil, da je  mogel 
sebe i svoje roditelje utcunque zdržavati i 
svoj počinjeni zločin s vriemenom opet pop
raviti.

Ali —  koliko ima kažnjenikah, čije se 
pobolšanje, gledeč na njihovo vladanje poslie 
pretrpljene kaštige. punim pravom bi moglo
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Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré leszi, hogy 
üoricsánecz Ilona s társai végrehajtatnak 
Goricsánecz Mihály jurovcsáki lakos végre
hajtási szenvedő elleni 50 frt tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagy
kanizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái 
kir. jbíróság területén levő VI. hegykerületi 
1152. Ik v . 1741/0/1. hrsz. a. belsőség 471 
frt: ugyanazon Ikvben l(Uő. Iirsz. a. ingat
lan erdő, kert és szántó 11 frt; ugyanezen 
tkvben 1766 hrsz. a. udvar, kert. kert. 
szántó, erdő 424 frt, ugyanott Kiö2. hrsz. 
a. szöllő 198 frt kikiáltási árban az árverési 
elrendelte és hogy a fennebb megjelelt in
gatlan az
ÍHOS. é v i  d eezen ih . hó IQ. nap jó n  

d éle  ifit ti ÍO ó r a k o r
a VI begykerületi községbirő házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10% -át készpénzben, vagy az 
1881 LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 8833. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ban kijelelt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervény! 
átszolgáltatni. liTli

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornya, 1898 évi oki. hó 10-én.

'h- 97 Árverési hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járás- 
bíróság 1898. évi V. 368/1. számú vég
zése következtében YVollák Kezsö Csák
tornyái ügyvéd által képviseli Csáktornyái 
takarékpénztár javára Ovcsár Bálint és tár
sai ellen 116 Irt s jár. erejéig 1898. évi 
szeptember hó 15-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 415 frtra be
csült következő ingóságok, u. m : 2 pajta, 
széna, szalma, 1 sertvésól és l borjú nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jár 
bíróság 1898. V. 368 /2 . számú végzése 
folytán 116 frt tőkekövetelés, ennek 1898. 
évi junius hó 14. napjától járó 6 %  kamatai, 
1 3° o váltó dij és eddig összesen 44 frt 85 
krhan biróilag már megállapított költségek 
erejéig a helyszínén, vagyis Novákoveczen 
leendő eszközlésére

1898. évi november hó 23- napjának délelőtti 10V. órája
batáridőül kitüzelik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tikv hatóság 

közhírré teszi, hogy az Al.-Muraközi takarék- 
pénztárnak Bartalics Vincze. Xovák Antal 
al.-mihályoveczi lakosok elleni végrehajtási 
ügyében 88 frt tőke, ennek 1897. évi deczem- 
bar 9-től járó 6% kamatai, 3 frt 40 kr. 
óvási és közlési, l 1, s% vállódij, 22 frt 40 
kr. eddigi költség, OH frt tőke. ennek 1897. 
deczember 6-tól járó 6% kamatai, 3 frt 40 
kr. óvási és közlési. l l 3°/o vállódij, 21 frt 
60 kr. eddigi, 11 frt 35 kr. árverés kérvényi 
költségek behajtása végett a n.-kanizsai kir. 
törvényszék (perlaki kir. jbiróság) területén 
fekvő az al.-mihályoveczi 114. sztjkvben 
204. hrsz. a. foglalt 68 népsorsz. ház és le
gelő illetmény a végrehajtási törvény 156. 
$-a alapján egészben 228 frt,
2 9 1  sztjkvb ioo2/a hrsz. a.fogl ing u a s alap egeszb 74frt
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» » 1806 X * * '  > 80 •
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az ehhez tartozó aránylagos legelő illetmény
ből az ugyanitt, 715. hrsz. a. foglalt ingat
lanból Barlolics Vinczét illető felerész 15 
frt illetve 131 frt a 736. sztjkvben 2901. 
hrsz. a. foglalt ingatlan ugyanazon §-a alap
ján egészben 126 frt, az 1336. sztjkvben 
138 2, 479/»., 416/e., 2123 2, 2326/4. 
2485 a. hrsz. a. foglalt ingatlanok 212 frt 
kikiáltási ár mint becsárban az

1898. évi deczember hó 16, napjan d. e. 10 órakor
Al.-Mihályovecz községházánál dr. Kemény 
Fülőp közbejöttével megtartandó árverésen 
eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek.hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál
tási ár 10%-át bánatpénz fejében letenni s 
a vevő a vételárt 3 egyenlő részletben le
fizetni köteles és végre hogy az árverési fel
tételek a hivatalos órák alatt alólirt tkvi 
hatóságnál és Al.-Mihályovecz község elöl
járóságánál megtekinthetők.

Az árverés elrendelése a fent említett 
tjkvekben feljegyzendö. 672

Kelt Perlakon. 1898. szept. 15-én

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) >;yoraaaj tóján Csáktornyán.
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