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Nyilttér petitaora 20 flll.

sat. hivatalos közlönye.

A torma nagybani termelése.

A mezőgazdaságnak egyik legjövedel
mezőbb ága a torma nagybani termelése, 
mert ott, a hol a talajviszonyok alkalmato
sak a torma-termelésre, kát. holdanként 
«00 — 1000 irtot, sőt azon felül is ki lehet 
hozni bruttó jövedelemként.

Megjegyzendő mindenekelőtt, hogy a 
nagyon agyagos kötött talaj tonnatermelésre 
nem alkalmatos, mert az ilyen talajból ke
serű, csípős tormát nyerünk. Legszebb ter
méseket fog adni humuszban gazdag, agya
gos talajon, de jól diszlik egyéb televényes 
homok talajon is.

Én, ki a tormát nagyban termelem, a 
következőleg járok el:

A tormatermelésre használandó terü
letre rá bordalok először 250 mm. jól érett 
istálló trágyái, s akkor a talajt öt) cm. mélyre 
megrigoliroztatom Torma talajomat évente 
a kiszedés alkalmával hasonló mélyen rigo- 
liroztatom s egy és ugyanazon talajon 0 —8 
évig termelek tormái.

Az ültetést mindig őszszel, október hó
ban eszközlöm, miáltal a lábgyökereknek 
télen át való eltartásától fel vagyok mentve, 
másrészt pedig a gyökerek már kora tavasz- 
szal fejlődésnek indulnak, mindenesére ko
rábban. mintha tavaszszal ültetném ki azokat.

Ültetésre debreczeni dugványokat hasz
nálok, melyeket tudtommal az ottani gazda
sági tanintézet igazgatóságától is be lehet 
szerezni. Ezeket a dugványokat csak egyszer 
kell beszerezni, azután már a termett torma 
alsó végéből kiinduló lábgyökereket lehel 
felhasználni, a melyek 3 0 — 35 cm. hosszúak 
és 1 cm. vastagok legyenek.

Az ültetést oly módon eszközlöm, hogy 
a megrigolirozott s a gyöktörzsektől megtisz
tított területen 80 cm. távolságban 2 5 — 30 
cm. magas bakhátakat emeltetek s ezen bak- 

Uak középen egymástól 40 cm.-nyíre íüggő- 
’ lyukakat furatok, s ezekbe helyezem 

ugványokat olyan módon, hogy azok 
/ege 5 cm.-nyire kerüljön a föld alá. 
»ványokhoz a földet jól oda kell nyom- 
az ültető fa segélyével.

(óra lavaszszal azulán április elején,
1 Ízben pedig május közepén chili- 
•mmal szórom be a bakhátakat, olyan 
n, hogy egy-egy beszórásra 5 0 — Ö0 

salétromot adok egy kát. tőidre, miáltal 
/ mértékben segítem elő a torma fejlő

iét, a mi igen fontos dolog, mert a torma 
nál izletesebb és értékesebb, minél gyor- 
bban, minél nagyobbra fejlődik. Gondot 
rditok arra is, hogy táblám mindenkor 
'mmentes legyen.

Tunius közepén végzem a herélést, a 
művelet abból áll, hogy minden szál 

mellől a földet eltávolíttatom és a 
•’ökereket letépetem, hogy igy annál

hatalmasabban fejlődjék a vezérgyökér. Ezt 
a műveletet akkor kell végrehajtani, ha a 
mellékgyökerek toll vastagságúak.

Eljárásom e tekintetben a következő: 
Egy térti munkás ásóval kezében halad elől 
s a bakbátak egyik oldalát közvetlen a torma 
mellett felássa, vigyázva, hogy magát a tor
mát meg ne sértse. Utána megy 4 —5 asz- 
szony, a kik a tormát oldalt döntik, annyira, 
hogy csak lábgyökere tartsa, az erősebb 
mellékgyökereket pedig kés segélyével le
vágják, vigyázva, hogy az anyagyökér héját 
meg ne sértse. Ennek megtörténtével egy 
darócz darabbal le és fel simítjuk néhány
szor a gyökeret, majd pedig a földet ismét 
reá húzzák, előzőleg azonban a fölösleges 
láb gyökereket is eltávolítják s csupán 2 — 3 
darabot hagynak vissza. A föld feletti levél- 
zetböl is csak egy korona hagyandó meg 
5 6 levéllel. A további ápolás gyomlálásra
szorítkozik s legfeljebb arra, hogy augusz
tusban, ha a mellékhajtások nagyon meg
szaporodnának, ismétlendő a perelés.

A szedést az első f»Jér után eszközöl
tetem, rendesen november első telében, olyan 
módon, hogy a sorokkal párhuzamosan ásat- 
ván, egyúttal rigoloztalok is. A sorhoz érve 
az anyagyökeret minden tartozékával együtt 
szedetem ki s a legerősebb lábgyökereket 
3 0 — 35 cm. bosszúságban levágva a szedés 
befejzte után mindjárt el is ültetem ugyan
azon táblában, a melyet minden harmadik 
évben istállótrágyával, minden első és máso
dik évben 2 mm. szuperfoszfáttal láttatok 
el. A kiszedett tormát most már megtisztit- 
tatom, s nagyságszerint 3 csoportba oszta
tom, azokat sorolván az első osztályba, me
lyek legalább 0.5 kg. súlynak. A termelési 
költségek kát. holdanként 3 0 0 — 400 frt kö
zött, a nyersbevétel 8 00— 1200 frt között 
ingadoznak. Piaczot minden nagyobb város
ban talál, de sőt jelentékeny kivitelünk is 
van, főleg Oroszország felé.

A mi vidékünkön is termeszük a tor
mát. A mura-szent-mártoni tormavásárok 
valamikor nevezetesek voltak A légrádi édes 
tormát messze vidéken ismerik. Ajánljuk 
tehát azoknak a községeknek a figyelmébe 
fennebbi sorainkat, melyeknek a talaja al
kalmas a tormatermelésre.

Megyei rendes közgyűlés.
Szép számú bizottsági tag részvétele mellett 

nyílt meg folyó hó 12-én a megyei törvényható
sági bizottság február havi rendes közgyűlése.

I)r. Jankovich László gróf, főispán üdvözöl
vén a nagy számmal megjelent bizottsági tagokat, 
a tárgysorozat előtt meleg hangon emlékezett meg 
arról a súlyos veszteségről, amely a törvényható
ságot és a közigazgatási bizottságot egyik régi, 
buzgó és tevékeny tagjának, dr. Vizlendvay Jó 
zsefnek gyászos elhuny Iával érte, jelenté, hogy 
intézkedése folytán, a temetés alkalmával a vár
megye törvényhatósága kellőkép képviselve volt;

indítványozta, hogy az élte delén elhunyt derék 
férfiú emlékét jegyzőkönyvileg örökítse meg a köz
gyűlés, s az elhunyt édes anyjához a nagy vesz
teség alkalmából részvétiratot intézzen, ami a 
közgyűlés egyhangú helyeslésével találkozott, vala
mint az az indítványa, hogy az elhalálozás foly
tán megüresedett közigazgatási bizottsági állás a 
májusi közgyűlésen töltessék be.

A törvényhatóság állapotáról szóló alispáni 
jelentés a bizottság tagjainak előzetesen nyomta
tásban megküldetvén, a közgyűlés azt felolvasott
nak tekintette s egyúttal észrevétel nélkül tudo
másul vette. A közgyűlés a közigazg. biz. megüre
sedett állásokra a választást elrendelte olykép, hogy 
az előirt titkos szavazás foganatosítására két sza
vazatszedő küldöttséget választott; az egyiknek 
tagjai Gyömörey János elnöklete alatt, a másiknak 
pedig Zakál Henrik elnöklete alatt működtek. Meg
választatlak: Kperjesy Sándor, dr. Gyömörey Vincze, 
Hertelendy Ferencz, Koller István és Ziegler Kál
mán a köziggzgatási bizottsáo volt tagjai újra.

A megüresedett lóavató-bizottsági tagsági 
helyre a Csáktornyái járásban Szilágyi Gyula tör
vényhatósági bizottsági tagot választotta íreg.

A »Magyar Agrár és Járadékbank Részvény
társaság «-!^  abbeli kérvénye, hogy az árvatárnak 
a kir. adóhivatalnál elhelyezett pénzéből ö(X).000 
korona nála elhelyeztessék, előterjesztetvén, a ki
küldött bizottság javaslata ellenében a törvény- 
hatósági bizottsági közgyűlés a megejtett szavazás 
folytán Bareza László bizottsági tag indítványát 
elfogadva határozatilag kimondotta, hogy a kért 
kölcsönt nem szavazza meg.

A megyei tiszti ügyészek szervezése tárgyá
ban a kiküldött bizottság javaslatát a közgyűlés 
elfogadta; az alispán előterjesztésére a vármegye 
főispánja a szükséghez képes tiszteletbeli ügyé
szeket nevez ki az egyes járásbíróságok szék
helyein.

A vármegyei telefonhálózat mikénti létesítése 
tárgyában kiküldött bizottság javaslata előterjesz
tetvén, a közgyűlés a küldöttség javaslatához ké
pest elhatározta, hogy a vármegyei központnak 
nemcsak a szolgabirói székhelyekkel, hanem ezek
nek a körjegyzőségek székhelyeivel való össze
köttetését is óhajtja és az ez irányban készített 
térképet a miniszterhez azzal terjeszti fel, hogy a 
költségvetést ily irányban elkészíttetni és a vár
megye törvényhatóságához leküldeni szíveskedjék; 
az alispánt pedig megbízza, hogy az egyes közsé
gekkel a tárgyalást indítsa meg az iránt, hogy 
előfizetés utján minő évi összeggel járulnak a 
fenntartáshoz ?

A vármegyei vasutügyi bizottságnak a Vesz
prém balaton-füredi— keszthelyi vasútvonalra a 
már közgyülésileg kilométerenként megszavazott 
3000 frt segélynek a Veszprém— balatonfüredi 
villamos vasútra való kiterjesztése tárgyában be
adott kérvényre tett javaslatához képest a köz
gyűlés határozatilag kimondotta, hogy az 1898. 
évi közgyűlési határozatához képest a vármegyei 
hozzájárulást csak abban az esetben teszi folyóvá, 
ha az egész vonalat kiépítik.

A Körmend— Zala-Lüvő— rédicsi, vagy Lenti, 
esetleg Nova—csömödéri, a Körined— Őrségi— m.- 
szombati és a Körmend— Zala-Lövő— Zala-Eger- 
szegig tervezett helyi érdekű vasutak segélyezéáe 
ügyében a varmegyei vasutügyi bizottság javasla
tától eltérőleg a közgyűlés elfogadta dr. Berger 
Ignácz bizottsági tag és orsz. képviselőnek indít
ványát, amely szerint a vármegye törvényhatósága 
az útalap terhére a Körmend— mura-szombati 
vasút kiépítésére 60.000 k. segélyt névszerinti sza
vazással 78 szavazattal 58 szavazat ellenében 
törzsrészvényekben megszavaz; egyúttal kimondja, 
hogy a szóban forgó vasútvonalak Zala-Kgerszeg-



trti Zala-Lövőig való kiépítését óhajtja és ahhoz méhen a közgyűlés határozatképes, azt, a ío dor kereskedelmi miniszter a (J
valrt hozzájárulását az eddigi segélyezés merve- megjelent részvényeseket melegen üdvözölve, Hegedűs -a  . . . óhajtásnak d
hez képest már most kilátásba helyezi megnyitja. A közgyűlési jegyzőkönyv hitele- közönség kóréból IS

Cseresnyés község képv.se őtestü elének m- sUésél'e Sonnenbeíg Lipót és Kosenberg La- engedve, elrendelte, hogy a magyar korona y
gatlan vagyon bérbeadása tárgyában, L)rasko\ecz - é k ,e„ ek kijelölve. A lel- területén a távíró- vagy távbeszélő hivatallal ;
község képviselőtestületének ingatlan vagyon szer- jós tészveny ur J , hiyniuáui nem hiró helyekre szóló táviratok folyo évi
zése tárgyában hozott határozatát a közgyűlés olvasott igazgatóság, és telugyelo bizottsági nem l> > n k „
jóváhagyta. évi jelentések helyeslőleg tudomásul vétettek, marez.us l-lo kezdve teK n ei ne^u t

Mertelendy Ferenez és társai indítványára Ay évi számadások jóváhagyatlak és a fel- volságra egy koronáéit kúton KezDesiiovei ?
az olasz borvám szerződés meghosszabbítása és . é JY az jaazgalóságnak valamint a lel- küldessenek ki. Ezt az egyseges Kézbesítési ; 
az olasz boroknak magyar bor gyanánt való el- bizottságnak is megszavaztatott. A dijat a közönség a külön kézbesítővel kül-
adása ellen irányuló népgyúlesi határozat tárgy a- úgy *  - .doiprieszletelt dendö távirat feladása alkalm ával köteles
bán beadott indítványára a kérelemnek megfele- nyeremény feloszlásra ne/ve eloletjeszle U l (len o . . .  leszám olás ezután 1
lőleg a közgyűlés feliratot intéz a miniszterelnök az igazgatósági javaslat, mely szerm i: doOOO meglizelm es utólag - - ' . . .  ^
ulján a magyar kormányhoz, az országgyűléshez. korolia ftOO drb részvény után á 70 kor. nem lesz. , j
eg\úttal Teltei jc’sílését pártolás és liasoniráiiyu el- oszlalék gyanúul. 1000 k. épületek érlék- — Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái .
S h o /  J WSXH*  0 1  csökkentésére, S it i  k. jótékony és közhasznú Tllkarék|>én*t*r u/szvénylársulal a Muraközi
d8,‘ čseiioveez, Palinovecz, Tüske-Szent-György és czélokra. 6 0 0  k jutalm ul a vezérigazgató- Xanitókörnek alapilványkénl a Ferenez Jó- ,

Pusztákovecz községek képviselőtestületének a nak, 90 0  k. jutalm ul a tisztviselőknek. 150 zsec Xmiitúk Háza fenlartására fordítandó 
tanító fizetésének felemelése tárgyában hozott ha- k ajándékul a szolgának. 14380  k. 82  í. gyűjtése gyarapításához 100 korona ado- 
lá roza tát a közgyűlés jóváhagyta. a rendkívüli tartalékalap öregbítésére lordit- m anynval járult. Fogadja ezen nemes let-

lassék. változatlanul el lelt fogadva. A csák- tóért a tekinleles Igazgatóság és a Részvény
ig P  I A V |? i> | ú  L" tornyai takarékpénztárral egyesült Önsegélyző ^rsulat a Muraközi Tanitókör és a magyar-
IV L h  U A v Í j n  . Szövetkezet igazgatóságának lelolvasolt j e“: országi tanítók jeles tehetségű, a főiskolákon

_ Hivatalos látogatás. Schulczberger lenlése a szövetkezet állományáról ludomá-> hulul(> íiai nevében hálás köszönetéinél. —
Alajos megyei föszámvevö a múlt bélen sül vételeit. — Mandátumuk lejárata folytán , ^  (? n c s e  y Károly, h. elnök, 
megvizsgálta a csáktomva-külíárai körjegy- kilépett ez(*n tagjai az igazgatóságnak. Zieg- Védekezés a jégeső ellen. Alsó-Leml-
/öi hivatali melyet rendben talált. ler Kálmán, Hirschmann Leó. Mayer Sala- L^,, folyó hó 1 én a vidék érdekeltségének óriási

— Athelvezés Kaisza Ferenez mur. - inon. Nuzsy Málvás, Deák József és Heinrich j részvétele mellett értekezletet tartatott a jégeső 
szerdahelyi csemlör'örsvezelö Parsára. Torma Miksa újból meg'lellek v á l a s z t v a . u g y a n i é n j n u í f  fu ttértT a 'jí
Ferenez novai csendőrőrsvezetö pedig Mura-|az evröl-evre leköszönő tagjait a lelugyeto !̂ .n|ovö-̂ t, hogy a gyűlés vezetésére elnököt s
Szerdahelyre helyeztelell. bizottságnak is. nevszermt: lalya Alinál\. ĵ cryzöt válasszanak. Klnökké Kiss Pál esperes,

Esküvő. Győry József csáktornvai Alszeghy Alajos. Hirschmann Adolf, Stelaics!jegvzóvé Kiss Ménes igazgtió választatott meg.
születésű (első-mihályfalvai pékmester ina | Miksa és Mayer Károly újból megválasztat- Ki,,‘ök felkérte Fliesny Károly szőlészeti és horá-
lurlja esküvőjét Brauoer Ferenez esáklor- lak. még pedig a három első mint rendes-. | szab felügyelőt, hogy a m egárt elotulasl megtar-
nvai lakos kedves leányával Kalalin kisasz-: a kél nlolsó mini póttagok. — Néhai l.öhl j [•inl szive»ke.liek. Ijlie»nj Karolj felugjeo erde- M?ai uiKOS kcums <n, i\«iiiiiin IM.U.A . ..... , kés elo.id.isa után (melvet lapunk jövő számában
szonynyal. .lakai) a takarékpénztár volt könyvelőjének | kiiz[l|nk) Kiss p.,| e|1M(k köszönetét fejezi ki a ti- I

— Köszönetnyilvánítás. A helybeli Kisded- özvegye havi 3 0  korona kegydij é lvezelébeu I MU|s itiOi és szakszerű előadásért. Kzután Szinodiss I
óvó-Egyesületnek a Csáktornyái Takarék- j a jövő évi rendes közgyűlésig hatályban j Viktor indítványára elhatározza, hogy egy szükehb I
pénztár 200 koronát volt szives adományozni maradókig, meghagyaloll. koríl bizottságot választ. amely , ó H n L k ez ŝl >e he-
A midőn ezt a nyilvánosság leiére hozom. Köszönetnyilvánítás. JX-kinletes Kelc- j ÁVlupiíöit '̂ltrv* és i kö,ls^eló^ szerint ' a z ' é”yfs |
fogadja intézetünk iráni rokonszenvvel vi- György Kotor község jegyzője a Muraközi | községekre eső földadó arányában eső védekezési jj 
seltető nemesszivü lek. igazgatóság becses Tanilóköiíoek alapítványként a Ferenez Jó- j költségeket fogadtassa el s eljárásáról az ujónan j 
adományáért az egyesület leghálásabh kö- zsef Tanitók Haza fenlartására fordítandó összehívandó értekezletnek jelentést tegyen. — I 
szünetéi — Csáktornya, 1900. február hó eddig gyűjtött alapját 2Í kor. 90 lill. ovuj-! s ' " KK,iss. Viktor indítványára még az olasz bor- J
14-én. Dr. Krasovecz Ignácz egyleti elnök. léssel gyarapította. Ezen összeghez hozzá-. . .  . V , 1 1 ......................  ' . .  . jes erővel hozzajárul a lapolczaiak áltál meglil- i

Halálozás. Moizes sz. Chiamatz Ha- járult Kolor község 10. Kele György ur L.j ditott azon mozgalomhoz, hogy az 1903-bán le- \ 
betta 75 éves korában végelgyengülés kö- Farkas János. Rózsai, Thezák. Szalay Géza. járó kereskedelmi szerződés újbóli megkötése al- | 
vetkeztében elhunyt. Az elhunytban özv. Vidovics, Hullák Henrik. Vlasics Ferenez. kalmával az olasz borvám felemeltessék s ezzel * 
Neumann Józsefné nővéréi gyászolja. Olvashatóan, Fóliák Lipól és Pataki urak j az ° ,usz bornak beözönlése ellen a magyar bor- <

— Hivatalos látogatás. Szőcs Mihály | _ i  koronával; Kahenstein, Nagy József,! i*-r«»«lrt közönség megvédessúk. . . .  I
zala-egerszegi csendőrszázados folyó hó 7-én Blau Bernát, Pollák Ignácz. Horváth József ~  A tűzoltók balja A Csáktornyái Ónk. 
megvizsgálta a perlaki csendőrőrsi, melyet mak .{.()- 4 0  fillérrel. Vlasics R 30. Rezsek. Tűzoltó-Egylet (‘z idei tánczestélye a testület 1
rendben talált. Sell, Olvashatón urak 20 20 fillérrel. Fo- :«hipilásának 25. évében, mely 10-én larla-

— Tanczmulatsag. A csáklornyai és gaüja az igen I. gyűjtő jóindulatú szives tig\ anyagi, mint ei kölcsi tekintet- I
varazsdi dzsidás altisztek f. hó 22-én — fáradságáért, valamint az igen t. adakozó ben szépén sikerült, datzáia a kedvezőtlen, 
csütörtökön — a varazsdi városi zenekar urak jószáudékii adományaikért a Muraközi havas-esős időjárásnak. A jelenvollak száma / 
közreműködése melleit a »Zrinyi«-szálloda Tanitókör és a magyarországi tanítóknak a 1 meghaladta a loO 100 személyt. A társa- 
nagytermében tánczmulatságot rendeznek, főiskolákon tanuló jeles tehetségű fiai névé-! dalom minden árnyalata megjelenésével szi- | 
Kezdete este 8 órakor. ben hálás köszönetemel. M e n c s e y  Ká- ves ht.iujelél adta a tűzoltóság iránti rokon- J

— Gazdasági téli tanfolyam vizsgája. m|y li elnök érzésének A Iranczia-négyeseket Szeiverth
Folyó hó 2 » -in  délelőtt fejeződik be a Csák- Tanczmulatság. A mura-királyi ö„- V ,l“, ™ '^ nok Af  f f \  » ,n'' |
tornyán rendezett második fi hetes gazda- . fr . " . sodikat 22  pár tanczolta. A lalpalavalól
sági téli tanfolyam, melyen a tanfolyam hall- ke,lles 1 uzollo-Lgylot hu ll-en  ozv. Gzáî ,̂ közy zenekara kivilágos kivirradtig
gatói az állattenyésztésből, növénytermelés- Eerenczné vendéglőjében tánczinulalságol i Felülíizetlek; Antauer József 2 k. Ant ^
brtl, káros rovarok ellen való védekezésből, rendezeti, mely jól sikerüli. József í  k. Rohánovics Kálmán 2 k
méhészetből és kertészetből fognak megvizs- Felülfizeté9ek A Csáktornyái kereskedő dikt Réla 4 k. Rosnyákovics Amáli
gáltatni. Ugyanekkor fogják a tanulók be- ifjak tánczmulalságán kegyesek voltak felülfizetni: Dékány Mihály 1 k. Dénes Réla 5
mutatni a kosárfonásból és seprükötésböl Csáktornyái Sportegylet 10 k. Spítz Izidor (Varasd) Fárendláné 2 k. H'rschler Miksa (A.-
szerzett gyakorlatukat, s a készített ilynemű <» k. Adlei és Bever (Mécs), Strausz Sándor, Mayer 2 k. Hirschmann Leó 2 k. Hirschmar
munkáikat kiállítják. A vizsga a tanulók tan- Annin, N. N. 4 -4  k. Kriedenthal Sándor, Kőim 2 k. Dr. Hajós Ferenez 2 k. Heinric.
helyiségében. Puszlafán fog megtartatni, mely- Gyula, Kosenberg Kichárd, Heinrieli Mór, Meiehen- 1  k Hirschmann Samu 2 k. Ivacsics
re az érdeklődőket, szülőket, községi elül- féld Sándorné (A.-Kendva), dr. Sehuartz Albert, 1 k. Kaczuu Mihály 2 k. Kayser Lajoi
járókat tisztelettel meghívja a tanfolyam ve- Krausz Pál. Czetl és Reich (Mécs), Heinrich Miksa, Kolhencslag Réla 2 k. Kolarits Mihály
zetője. Gráner Miksa, Baumann Zsigmond, Masanszker Kopjár Ferenez 2 k. Knortzer György

— Meghívó. A csáklornyai izr. Chewra Heinrich (Fiume), lleiiig József 2—2 k. Stern oltó-szövetségi elnök (N-Kanizsa) 2 k.
Kadischa (Szent-Egylet) lolyö évi márczius Miksa (Stridó), Mik Szilárd. Pollák Gyula, Mayer Kolin X. 2 k Krcsmár Nándor 2 k. Dr. h
hó 8-án tartja évi közgyűlését.  ̂ Samu, Worlmann Méla (A.-Kendva), Sehwaroz sovecz Ignácz 2 k. Kohn Annin 2 k. I

— A  Csáktornyái Takarékpénztár folyó Samu (A.-Kendva i. pollák Samu, Ivacsics Ignácz kay Sándor 2 k. Lobi Mór 2 k. Lobi
hó 10-én tartotta XXVIII. évi rendes köz- i i k. Kosenberg Kálmán (Mpest) fin lill. össze- 2 k. Logarics János 2 k. Molnár G
gyűlését Elnöklő igazgató amidőn consla- sen 07 korona 60 fillér. Kogadják t felülfizetők k. Margilai József 2 k. Mayer Test'
tálja, hogy az alapszabályok 54. $-a értei- az egvlet köszönetéi. k Ozv Márcziásné I k. Márczius

r ,  r



1 k. Mik Szilárd 1 k. Morandini Komán 
(N.-Kanizsa) 4 k. Mózes Bernát 4 k. Moran- 
dini Bálint 10 k. Özv. Nuzsy Teréz 2 k. 
Nuzsy Mátyás 4 k. Fóliák Bernát 2 k. 
Probszt Ferencz 2 k. Premecz Miklós 1 k. 
Felhő Jenő 4 k. PecsorniK Oltó fi k. Pru- 
szátz Alajos 2 k. Kochnitzer N. 2. k. Kosen- 
berg Lajos 4 k. Simon Lajos 4 k. Srey Jó 
zsef (Dr.-Vásárhely) 2 k. Strausz Sándor 4
k. Stolczer József 2 k. Salon Péter 4 k. 
l)r. Schwarcz Albert 2 k. Schmiedt Ede 4
k. Szebényi Lnjos 2 k. Szeiverth Antal 4
k. Sulleg János 2 k. Tóth István 0 k Ver- 
bancsics Ferencz (Grácz) 2 k. Ziegler Kál
mán 4 k. Zrínyi Viktor 1 k. Fogadják az 
igen tisztelt feliilfizetők az egylet hálás kö
szönetét. — Fogadja a vil'amvilágítás rész
vény-társaság igazgatósága is a tüzóltú-egy- 
let köszönetét, amiért a tánczlerem helyisé
geit ingyen volt szives kivilágítani.

—  Megőrült aljegyző. Olvasóink bizo
nyára emlékezhetnek Kupp Lajos járásbiró- 
sági aljegyzőre, ki ezelőtt 4 — n évvel hagyta 
el Csáktornyát. A mull napokban a követ
kezőket olvashattuk a fővárosi lapok rendőri 
rovatában: A minap egy fiatal ember szállt 
meg a József főherczeg szállóban s a ven
dégkönyvbe ezt irta: Kupp Lajos községi 
aljegyző, Csáktornya. A szerencsétlen tiszt
viselőn tegnap este kitört az őrültség, amire 
a főkapitányságra kisérték, onnan pedig mini 
közveszélyes őrültet a lipótmezei örültek 
házába szállitolták. A szerencsétlen ember
ről most még a következőket jelentik Pécs
ről: Kupp Lajos minden bizonynyal a deli- 
rium tremens áldozata. Szép reménynyel 
indult pályájára, később nagy vagyont örö
költ, amire elhagyta állását s Pécsre költö
zött. Hogy némi foglalkozása legyen, átvette 
a Valentin-féle papirkereskedést, de iszákos- 
sága miatt ezt nem vezethette és később 
már szánalom volt őt látni, amint végig bo
torkált az ulczákon külvárosi lakására. Majd 
Pécsről is eltűnt s hogy azóta hol kóborolt, 
nem tudják.

—  Köszönetnyilvánítás. Az elnökségem 
alatt álló Önkéntes Tűzoltó-Egylet javára a 
Csáktornyái Takarékpénztár részvénytársulat 
100 korona segélyt volt kegyes megszavazni 
s kezeimhez juttatni, mely szives adomá
nyért az önk. tüzoltóegylet nevében e helyütt 
is hálás köszönetéinél nyilvánítom. — Csák
tornyán, 1900. évi február hó 13-án. Nu z s y  
Mátyás egyl. elnök.

—  A Csáktornyái városi anyakönyv január 
havi kimutatása. Születések: Saflarics Viktória 
Hunyadi Irén, Bek Mária, Baranics Erzsébet, Fürst 
József, Majczen Mária, Gutlermann Olga, Kobb 
János, Holetics Pál, Horvátics Ágnes, M;.gyarics 
Frigyes, Hochsinger Leó, Czeizek Margit. Házas
ságot kütüttek; Lányi András és Ganzéi Mária, 
Kopjár Győző és Gregorincsics Róza, Mangalica 
Tamás és Megla Mária, Hencz Pál és Petries Te
réz, Kosz le 11 András és Bubek Anna, Zádráveez 
Nándor és Vurusics Anna, Novák Pál és Gáspá- 
rics Klára, Medics Mátyás és Pinlárics Magdolna. 
— Meghaltak: Barakkó Miklós 37 éves, Kollárics 
János 31 éves, Sáfránecz János 84 éves.

—• Lopás. Krausz Páltól, a Központi 
kávéház tulajdonosától ismeretlen tettes 30 
frt értékű ruhaneműt lopott el.

_ 605,970 koronát fizetett a triesti általános
biztosító-társaság (Assicurazioni Generali) a Sopron- 
Iváni kastély leégett lakberendezési tárgyaiért. Ily 
óriási összeget hazánkban egy lakásban lévő búto
rokért még nem fizettek. Az a körülmény, hogy 
még egy várszerü kastélyban is lehetséges egy 
ilyen óriási tüzeset, legjobban bizonyítja azt, hogy 
mily fontos mindenkire, hogy lakás berendezését 
tűzkár ellen biztosítsa, különösen akkor, midőn a 
Generálinál az ilv biztosításért fizetendő dij oly

szerfelett olcsó. Minden bővebb felvilágosilással 
szívesen szolgál a triesti általános biztositó tár
saság itteni főügynöksége: Benedikt E. és Fia.

—  A Hol a vevők jubilálnak. Múlt évben 
ünneplte* meg Muulhner (időn, csász. és kir. ud
vari szállító magkereskedése Budapesten fennállá
sának 25-ik évfordulóját. Az idén megjelent mag
árjegyzékében, mely a gazdaközönségnek egyszers- 
mint szakavatott Útmutatóul is szolgál, — látható 
hogy vevőinek nagy része, mint a naponta* szá
zanként beérkező elismerő és dicsérő levelek iga
zolják, jubilál. Nagy dolog ez most, mikor ame
rikai here és más alárendelt minőségű magokkal 
árasztják el a magyar gazdákat. Különben is ál
talánosan ismert, hogy Mauthner Ödön az egye
düli czég, melyhez föl télien bizalommal fordulhat 
minden gazda és minden kertészkedő. Évtizedek 
óta majdnem az összes osztrák és magyar ura
dalmak, élén a népszerű József főherczeg (3 fen
ségével, 2 0 —35 év óta állandóan Mautlmernél 
fedezik magszükségletüket. De nem csak a nagy 
uradalmak és mintagazdaságok, hanem hazánk 
nagy és kis gazdáinak, kerlészkedőinek zöme is 
Mauthner világhírű üzletének állandó vevője.

A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű 
j háziszerié lett, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál slb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapitú-hatásuaknak 
bizonyullak, sőt járvány kórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az alteslnek Pain-Expellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használtu- 
t »tl bedörzsöiésként az influenza ellen is és 40  
kr., 70 kr. és I frt üvegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Richter- 
féle Horgony-Pain-Expeller« vagy »Richter-féle 
Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« véd
jegyre ké’ ünk figyelni.

Magyar Nemzet, amely a nagy és magasz
tos szabadelvű Iradicziók zászlaja alá toborzottá 
az újságírás legedzettebb munkásait, Jókai Mór és 
Beksics Gusztáv főszerkesztők, Adorján Sándor 
felelős szerkesztő vezetése alatt készen találta az 
»Athenaeum« részvénytársaságnál mindazokat az 
eszközöket, amelyekkel a legtökéletesebb módon 
megfelelhetett maga elé tűzött feladatának; ko
moly, megbízható, érdekes és irodalmi színvonalon 
álló czikkekben és közleményekben gyorsan be
számolni az eseményekkel, hozzászólni minden ak
tuális kérdéshez és irány t adni a követelménynek. 
Széles összeköttetései az összes politikai pártok
kal lehetővé teszik, hogy a »Magyar Nemzet« az 
országos és pártpolitika egész szövevényét éber 
figyelemmel kisérhesse, a készülő eseményeket az 
összes lapoknál jóval előbb jelezhesse, s a poli
tika kulissza-titkairól idejekorán tájékozást nyújt
hasson. Az osztrák eseményekről kétszer kap na
ponta a »Magyar Nemzet« meghízható és kitü
nően értesült tudósítójától telefonértesítést, kül
földi hírszolgálatát pedig a világ összes főváro
saiban megbízott elsőrangú hírlapírók végzik táv
irati utón. A művészek és művészetek világában, 
a főváros köreiben, a mezőgazdaság, kereskedelem 
és ipar összes testületéiben elsőrangú erőkkel van 
képviselve a .Magyar Nemzet« s azért nem ke
rülheti el figyelmét semmi, ami az újságolvasót 
bármely irány ban is érdekelhetné. A »Magy ar Nem
zet« azt a kiszámíthatatlan előnyt nyujta olva
sóinak, hogy 12 órával előzi meg az összes fő
városi napilapokat, s ugyanakkor, amidőn itt a 
fővárosban a réggé,i lapokat olvasni kezdik, a 

Magyar Nemzet- már az ország leglávolibh vi
dékein is elmondja a tegnap összes eseményeit. 
A »Magyar Nemzet«-el már az esti vonatok rö
pítik a szó szoros értelmében a Kárpátoktól az 
Adriáig s daczára annak, hogy már este 0 órakor 
jelenik meg, mindent tud és mindent közöl, amit 
a töabi lapok csak másnap reggel hoznak. És 
mégis a »Magyar Nemzet« a legolcsóbb nap lap 
nemcsak nálunk, hanem az egész kontinensen. 
Busz, huszonnégy oldalon jelenik meg rendesen és 
előfizetési ára egy hóra mégis csak 2 korona. 
Február elsejével belépő uj előfizetőknek ingyen 
és bérmentve küldi meg a »Magyar Nemzet« ki- 
adóhivatala a »Magyar Nemzet« gyönyörű nap
tárát, ami magában fölér egy havi előfizetési díj
jal. Mutatványszám C> napig ingyen: Cziur »Ma
gyar Nemzet« kiadóhivatala, Budapest, Kerepesi
ül 54. sz.

— Élet- és balcset-biztositás szerzésében 
járatós, intelligens megjelenésű, jó  referen- 
cziával bíró urak azonnal alkalmazást kap
nak a Nemzeti baleset biztositó r-társaság  
vezérügynökségénél Nagy-Kanizsár.

Újság Montricherből.
(W a d t-K a n to n .)

A gyakori szívdobogás a legtöbb esetben nagyon ag
gasztja a tőle szenvedőket. Azt hiszik, hogy valami szívbaj 
támadta meg őket és mindig szomorú gondolatokkal vannak 
eltelve, a mi csak súlyosbítja a betegséget. Okvetlenül szük
séges. hogy orvost hívjunk segítségül és pontosan megmond
juk neki a szívdobogás eredetét, mert ezt a bajt sokszor oly 
jelenségek idézik elő, a melyeknél a s z ív  csak másodsorban 
jő  tekintetbe. Valóban a szívdobogás gyakran lép föl ideg
bajnál és ilyenkor az idegesség idézi elő anélkül, hogy iga
zán szívbajról lenne szó. A szimptornák könnyen felismer
hetők. Az étvágy kevesebb lesz, a gyomor csak nehezen 
tudja megemészteni a táplálékot, az egész testet általános 
gvüngeség fogja el, olykor a szem ereje is meggyöngül, az 
emlékezés rosszabbodik, az álom eltűnik és még az erkölcsi 
erő is szenved. Az ember rendkívül érzékenynyé válik, min
den logcseké- 
lyek okból sir 

és tehernek 
érzi az életet.
Ebben az eset
ben gondozni 

kell a meg
gyöngült ide
geket. Erősö- 

désre van 
szükségük, és 
hogy gyógyu
lást találjon az 
ember, szük

séges, hogy 
illegek számá
ra legjobb erő

sítő szert
használja. Morei Zsófia kisasszony 
Kanton, Svájc) is ebben a bajban szenvedett.

Nyolcz év óta, ezt Írja levelében, szívbajtól szenved
tem, amely az utolsó évben közbejött komplikációk követ 
kéziében csak rosszabbodott. Folyton szívdobogásom volt 
és mást, mint tejet, nem bírtam el. Ijedtséget kellően el
gyöngültem, nem tudtam többé aludni, látásom gyöngült, 
mindent feketének láttam és kétségbeestem gyógyulásomon. 
Csak a mikor a Pink-pilulát kezdtem használni, tért vissza 
reménységem. Étvágyam láthatólag visszatért, jó l emésztet
tem és jótévő álom pihenést adott fáradt testemnek. Sze
mem visszanyerte régi erejét, idegeim lecsöndesültek és is
mét olyan erős voltam, mint betegségem előtt.

Khből az alkalomból közöljük még Mieg doktor ^Ver- 
siilles) bizonyítványát: Betegeim egyikét szívbaj támadta 
meg; megpróbálkoztam a Pink-pilulával, melyet a vérsze
génység eseteiben sikerrel használtam. Kitűnő eredményt 
értem el.

Közismert dolog, hogy a Pink-pilula az idegek leghatal
masabb erősítője és figyelemre méltó a hatása minden baj
nál, melyet az ideggyöngeség idéz elő, minő a neuraszténia, 
a sárgaság, vérszegénység, vites-tánc ég á többi. A Pink-pllulák 
kaphatók Magyarországon a legtöbb gyógyszertárban. Egy 
doboz ára I frt 75 kr és hat doboz 9 frí. Magyarország, 
főraktár: TÖRÖK JÓ Z SEF gyógyszertárában, Budapest. 
Király-utcza 12.

Ny itt tér. *)
N yilatkozat.

Kemény Jákó urnák a »Muraköz« mull heti 
számában megjelent nyilatkozatára, nekem, mint 
az abban megemlített kizárt tagnak, következő 
megjegyezni valóm van:

Egészen valótlan a »nyilatkozó« ama meg
jegyzése, miszerint én meghívókat jogtalanul vettem 
volna magamhoz. Az elnök ur ugylátszik elleledni 
méltóztatik, hogy nekem mint egyleti tagnek jo
gomban állott minden további czeremónia nélkül 
oly egyéneket meghívni, kik a Keresk. Ifjak Ön- 
képző egylete által rendezendő tánczmulatság fé
nyét megjelenésükkel nem homályosilják.

A nagyközönséget kérem fel továbbá annak 
elbírálására, vájjon nem tapintatlanság-e, egy már 
meghitt, köztiszteletben álló hölgynek »kímélete
sen« tudtára adni, hogy a tánezmolatságon való 
megjelenéstől tartózkodjék és vájjon nem egyenes 
arczulcsapása-e a lovagiasságnak, ez ügyet nyil
vánosságra hozva, a hölgy nevét meghurczoltatni ?

Végül helyén valónak tartom itt felemlíteni, 
hogy a nevezett egylet választmányának kizárá
somra vonatkozó határozatát megapelláltam, nem 
mintha szándékom volna továbbra is oly egylet 
kötelékében maradni, mely létjogosultságát már 
rég elveszítette, hanem hogy magamnak teljes 
elégtételt szerezzek. H. S.

•) E rovat alatt közlőitekért nőm vállal felelőséget a
Szvrk

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

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



XVII. tečaj. Vii Čakovcu, 1900. 18-ga februar. Broj 7.

Sve pošiljke se tičuč zndržnja 
novinah. naj se pošilja ju na 

me. Margitai Jožefa urednika
vu tlakovec.

Izdateljstvo.
Knjigarn F i s c h e l  Filipova, 
kant se predplate i oltzn me 

poSiljaj u.

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

Iz lazi sva k i t ije d e n  je d e n k ra t  i to : vu  sva k u  ne d e lju .

Predplatna cena je:
Na eelo leto . . .  8 kor.

Na pol leta . . .  4 kor.

Na četveri leta . . 2 kor

Pojedini broj- koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i Tal računajo.

Službeni gluinik: »Čakovačke SparKasse«. Medjimurske špnrknsse«. »Sparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Plodjenje hrena.

Poljodelavstvu je jedna grana z med 
koristnijih vu višešim plodjenje hrena, jer 
tam, gde je  zemlja prilična, iz plodjenja 
hrena na jednoj kal. mekoli 800 — 1000 Irti. 
negda i više moči donesti.

Najprije si moramo zapamtili. da je ja 
ko vezana zemlja ne prilična za plodjenje 
hrena, jer iz takve zemlje žnhki. žgeči lirei'i 
dobimo. Najlepši plod da vu humusu bogata 
ilovačna zemlja — Ja. gdo hrena vu vek- 
šim plodim, sledeče postupam.

Na za plodjenje hrena hasnuvanu Z e m 
lju dam na 250 in m zreloga gnoja nanositi 
i onda zemlju dam na (iO c m gluhoko ri- 
golirati. — Hrenovo zemlju na Ijeto ravno 
tak dam rigolerati po svakim vun pohranju 
i vu jednoj zemlji 0 — 8 Ijet plodim hrena.

Posadjenje svigdar na jesen vu oktob
ru činim. stem sam oslobodjen od držanja 
korenov čez zimu, a po drugi strani pak 
korenje več rano na protulelju poče ras 
ti, — vu svakim slučaju raneše, — kak 
da bi je  na protuletje vun dal po
saditi. Za posadjenje debrecinske korene has- 
nujem, koje, kak znam, je  pri tamošnjim 
ravnateljtstvu gospodartvenog zavoda moči 
dobiti. Ove korene samo si je  jedenkrat tre

ba pribavili, potlam več iz odrasljenog hre- 
j na zpodnje korenje moremo hasnuvati, koji 
8 0 —85 cm. dugi i 1 cm debeli moraju bili. 
Fosa d en j  e tak činim. da vu rigoleranoj zem
lji vu 80 cm. dalečini 2 5 —80 cm. visoke 

sluge zdignem i na sredini ovili jednog 
od drugoga na 40 cm iz cm izrav- 
«ie luknje dam napraviti i vu ove
postavim korenje lak, da mu zgornja stran 
5 cm. dujde pod zemlju. K korenju zemlju 
dobro treba prelisnuli sa drevom, koje pri 
sadjenju liasnujemo.

Hano na protuletje onda na počelku 
aprila, drugoč pak sredini majuša slogi* sa 
chilisolitrom dam posipali, lak da za jedno 
posipanje 50 —00 kg. solit ra dam na jednu 
kal. mekolu, -  sa čem jako podpomorem 
rasenje hrena. — kaj je - jako zua- 
menita stvar, jer je hren slern lečneši i 
dražeši, s čem hi trije i na vekše zraste. 
Obskrbim se, da zemlja nigdar nije dračlji- 
va. Na sred juniuša činim čistenje. kaj iz 
toga sloji, da od svakog korena zemlju od
grnem. male korenčeke odtrgam. - da lak 
leže raste stari koren. To poslupanje onda 
svršimo, kad su koreni kak penil debeli. 
Poslupanje moje je  vu tem slučaju sledeče: 
J  eden težak sa lopatom ide napre i razkopa 
sloge poleg hrena pazijuč. da ne okrši Im 
im za njim ide \ —5 ženah, koje hrena prig-

neju da ga samo glavni koren drži, jakše 
korene za strani sa noži sporežeju pazlivo, 
da ne okršiju glavnog korena, Po vim zem

l ja  opel gori potegnemo i listje spreredkimo, 
samo 5 — (»listov oslavimo. Nadalje moramo 
drača izčupati a v augustušu korenje, ako 
jo potrebno opet zčistiti.

Pranje po prvini mrazu činimo, najvi- 
j šepni vu prvi polovici novembra, tak, da sa 
redi uzporedno dam kopati i stem i rigole- 
ram. K redu dospejuč glavnog korena sa 

j svem skup zemom vun, a riajjakšega kore
na na 80 85 cm. dužine odrežem i taki
po branju tatu dam posaditi vu onoj tabli, 
ko ju sva ko tretje leto sa štaln im gnojom, a 

j prvo i drugo leto sa superfosfatom dam po- 
| gnojiti. Vun pobranog hrena dam zčistiti i 
polog veličine vu 8 rede razdelim, one ra- 
čunajuč vu prvi red koji su po priliki 0 5  
kg žmehki. Stroški plodj *nja 8 0 0 — 400 trti 
idu i dohodek je  800 1200 frti. Na kupca
vu svakim varašu najdemo ali i znameniti 
vun odnošaj imamo najine pak vu Kusku.

I vu našoj strani plodiju hrena. Mura- 
Szt-Mártona piaci hrena su znameniti bili. 
Legradskog sladkog hréna na dalko poznaju. 
Preporučamo onim občinam vu pozornost 
zgornje reči, kojih zemlja je  prilična za plo- 
djenje hrena.

Z A B A V A

Dijačkii šahi.
Prije nekoliko godinah sam čital u no

vinah, da je  jedan dijak u Boču bil arelirnn 
zato, jer je u pučkom vrtu iz basina gde je 
vodoskok, udicom zlate ribe lovil. Kasnije 
sam doznal, da je ta ciela stvar bila samo j 
dijačka šala, koja nikakove druge posliedicol 
nije imala osim puno smiehn.

Ciela stvar pak se je imala na sledeči 
način:

Dolični dijak je bil veliki šaljivdjija, pak 
se je hotel sa policijum malo našaliti le je 
išel jednog dana k-Dunaju i tam je vodiču-1 
val. Medjutim u Beču nije slobodno svako
ma vodičovati, jer se tam i vodičovanje iz | 
arende daje, kak i ribolov mrežami.

Tam, gde je  dijak svojom udicom sedel, 
bil je  jedan drugi gospodin, kakovih sto ko- i 
raka niže vode, koj je  po svoj pri lici od I 
vodičuvanja varašku arendu plačal, pak je i ! 
on svoj um udicom sreču probal.

Ali su ga zoni obhadjali. kad je  videl, 
da dijak svake dvie minute ribu iz Dunaja 
na briog hiti, dočim se njegova udica niti 
ga nula nije.

»To je  ipak čudnovato,« — misli si on 
niže vode sedeči ribič, pak nekaj iz jala. da

ja nekaj iz veselja naškoditi mu. jer 
d ijak  toliko krat riba iz vode v leča 
| lo je več naprvo znal, da dijak sigurno 
arendu neplača, se iz svog rniesta stane i 

jotide dole, gde ladje stajaju. i tam najde 
policistu, kojemu potiho prijavi, da ovde 

j gore jedan vodičuje. koj sigurno neplača 
I arendu.

Policista se odmah odputi na nazua- 
č(»no iniesto i najde izbilja jednoga. koj tam 
\odičuje. Policista stupi do njega le mn pos- 
ve službenim glasom veli: Gospodine iz
volite se legitimirali!«

»Drage volje« odgovori dijak 
»Ja sam sveučilišlni slušatelj, evo moje le
gitimacije« — tim mu pode svoj »index.«

»Dva knjiga vam nedűje pravo ovde 
ribu lovili« veli policista - ja moram 
proti vam službeno postopati.«

»Ob« odgovori dijak - Tak hit
ro prajzi nestrielnju. Kaj hočete od mene? 
Km ja nišam ribu lovil!«

»Nego kaj pak sle delali?« - pila ga 
policista srdito. — *(>v gospou tu vas m ije 
prijavil, a evo ja sam vidim, da i sad dr
žite udicu u Dunaju!«

»Samo pomalo gosponeN — veli sme- 
juč se dijak i zvadi udicu iz vode sa riboni. 
— »Kvo, ja si samo močim baringa. da mi

nebude lak slani.« Na udici je bil izbilja ha- 
ring nateknjen. — —

Policista, jedno rnalo zabunjen pregleda 
heringa, prerazme šalu te se spriča i smie- 
šeči se dalje olide.

Drugi dan ponovi dijak istu šalu u ba- 
I sinu pučkog vrta, gde su samo za liepotu 
metnute zlate ribice i druge raznovrstne, 
biele kak iz vapna, crlene, črne i raznovrst-

j no pisane.
Nadziratelj Ndhl pl. Bünkén je  baš bil 

osobno u vrlu te je  svojimi oči opazil kriv- 
jca, pak je usvojeni naglem službenom ure- 
dovanju dal loga zločinca skup s njegovim 

I baringom arretirati. Svaki si može dugi ob
raz gospodina nadziratelja misliti, kad se je 
poslie stvar razjasnila.

Med dijaki je  ta šala neizmeren smieli 
j prouzrokovala. —

Pripoviedaju, da je  taj isti dijak bil i 
u drugih stvarib vrlo dosietljiv i pun šale 
tak. da su ga u svaki sastanak jedva čekali, 
jer ako je on bil polag, tak je  bilo dosta
zabave i smieha.

Jednoč je svoj kvartir promienil, zakaj, 
lo se točno nežna, jeli mu je radi neplača- 
uja bil isti po gospodam odpovedan, koje bi 
posve lahko moglo biti, ili pak ga je  sam 

1 odpovedal, koje je  lakaj moguče. Bilo kak 
mu drago, on je išel drugi kvartir iskat, pak



Naredba.
P ra v ila  (za k o n i) p ri k rč m a re n ju  i p ri p ro d a v a n ju  

p ič a h , k a it ig a  pri p re k r ie n ju  ov ih , t a k a j ie  v e žb a n je  re 
d a rs tv a  ne i d o k to rs k e  n a d zo rn o s ti zvrhu  ovih .

12. § .
Od z a h tc v a n ja h  o b č e n ite  č is to č e .

Osobito je  treba pozori t i vu svih mes- 
lah pitvinah merenja na obdržanje zaletava
nja občenite čistoče. Ova pozornost se ob- 
širi ne samo na vu čistoči držanje mestah 
merenja pitvinah, nego tak na vunmerenja, 
kak na hasnuvanje gostov odredjenih stva- 
riti, kak takajše za porabu picah odredjenih 
mestah vu čistoči držanje.

Petrebno je dakle, da svako vunmere- 
nje mesta zbog čistoče ima i prikrajna mes
ta (za hasnuvanje gostov potrebno pristojno 
mesto) i potrebno je  nadalje da se ovo med 
vremenom čisti od kužila; zbog ovog je pot
rebno, da svaki dozvolnik za čiščenje od 
kužiiah sredstva navek pripravno ima.

Vu slučaju kuge oblast mora sa više- 
šom prigledbom pozorih, da se mesta me
renja i njihovi dvori vu čistoči držiju, da se 
sve gnjilivo smetje i prhnejuče stvari odmah 
pospraviju, da se šešreli, jame i t. d. — od 
navadnih višeput moraju čistiti od kužiiah, 
nadalje, da se vu vremenu kuge vun dane sve 
naredbe vu mestah merenja pivinah, koja mes
ta su zbog zhajanja vnogih stranskih osobah 
osobito prilična za širenja kuge strogo svršiju.

On, koj naredbu za vu čistoči držanje 
mestali merenja pitvinah, kak takajše za po- 
brinenje se pristojnih mestah i za pri ruki 
držanja sredslvah za čiščenje od kužiiah 
(karból) preslupi, prekšenje včini i —  jer 
pak se prekršenje né poleg 1879. X L  zak. 
čl. 125. §-a sudi —  poteg vezdašnje nared
be je  do čelerdeset korun, a vu vremenu ku
ge do dvesto korun ponezne globe kaštigani.

Upravna vlasl nadalje poleg kaženog 
se slučaja vu liku 1899 XXV zak. čl. 4 §-a 
proti dozvolniku trajano poslupanje premes- 
tenja more za početi.

Glava. lil.
Od o b č e n lto g  o b ič a ja  i re d a r ttv e n e  n a d z o rn o s ti.

i b  8-
Od vu p ro d a ji p o tre b lje n ih  o s o b a h .

Vu prodaji pičah potrebljeni najine pak, 
koji se sa pukom sastajaju, kellneri kellne-

je  i jednoga našel, koj mu se je za njegove 
skromne prilike dosta dobar videl.

Ali kak se je  začudil, kad mu je na 
pitanje za miesečnu cienu. gospodar odgo
voril, da košta dvadesel forinti.

Makar su u Beču stanovi skupi, ali za 
jednu proštu sobicu sa posve jednostavnim 
pohižtvom, je dijaku ipak dvadeset forinti 
bilo preodviše, a ktomu je on i u tom videl 
dosta bezobraznosti, pak kratkog promišla- 
vanja i glavom stepanja zapital:

»A jeli imate k-toj sobi i štalu?»
»Pak kaj če vam stala?« — zapita ga 

gospodar — »Em vi neimate konja.«
»To je  istina,« — odgovori dijak 

»meni niti nije potrebna, ja  sam samo ho
tel znati, jeli takovu imate, za — da bi 
onoga osla nutar melnuli, koj hi vam za 
ov vaš kvartir dvadeset forinti miesečno 
platil!« —

Seljačka dosietka.
Kad je  lovni zakon u krieposl stupil, 

po koj im je  bilo dozvoljeno zajcom, da bez 
kaštige slobodno obgrizavaju mlade cčpe sa- 
dovnoga drva, i ciepe amerikanske lože, i da 
se slobodno zavlcču u čiji hoču vrt i a ko 
hoču, slobodno pojedu sve zelje i kela na 
vrtu, bez da bi im dotični gospodar i jednu

ricč se pred gosti pristojno moraju ponašati 
i dozvolniki najbolje nato moraju obrnuti 
osobitu pažnju, da upolrebljene ženske oso- 
be sa mužkimi gosti razuzdane radinosti ne 
tiraju, i da prodaja pod imenom merenja 
pitvinah ne služi za kajkakve naslade.

IJpotrebljena osoba, koja naredbe ovog 
odseka preslupi. prekršenje včini, i vu ku
likom po njoj včinjeno prekršenje pod te- 
žeši račun opadne do 40 (četerdeset) ko
rún peneze globe je kaštigana.

Kavno tak je  sa ovom globom kašti
gani, kakti delnik i dozvolnik koj pretrpi 
proti prvešem odseku prekršeno ponašanje 
upolrebljene osobe. Zvun toga — ako se 
takovi učini kažeju, iz kojih j * moči zaklju- 
čivati, da je  dozvolu na podpotnaganje i ši- 
renje razuzdanosti pohasnuval — poleg 1899. 
XXV. zak. čl. 8. § 2. točke i l.r>-§ zbog bu- 
dučeg ocenjenja su sve akte (pisma) k li- 
cajučein se financ ravnateljstvu prek dete.

14. §.
Od n a m e š č e n ja  p ro d a ja h  p itv in a h .

Odprti prodaje pitvinah je  ne moči do
pustiti vu takvih mestah, koja poleg crkvah, 
školah. špitalov dakle poleg občenitih ure- 

i dov ležiju. Minimum dalečine vu ovim slu- 
j čii j u gledajoč na mestne odnošaje zakonsko 
■ vlastne naredha odlučiju. Za vunmerenje 
S hasnuvano stanje mora takvog nameščaja 
, i uredjenja hiti, da je  redarstvena nadzor- 
j nosi. stem ležeša i da zahtevanjam občeni- 
I tog zdravstva svigdar odgovori.

Vu od zakonskih vlastih vun danih 
i naredbah stoječimi odlukami nek služi na
čelom i to, da vu pitanju stoječe stanje nek 

; ne buoe huje zidano kak vu občini bolše 
I hižp — najine pak gledajuč na krov i pod, 
I nadalje je  svikak i neodpuščeno potrebno, 
i da prodaja pičah na vulicu ekstra vra
ta ima.

Ibilikom božje službe i procesijah bli
zu cirkve iliti poleg mesta, kud procesij 
hodijo, stoječe krčme i merenja žganice su 

i pod božjorn službo m i pod procesijom za
prto drža ne.

Vu ovim odseku stoječe odloke se ob-

rieč. koja bi se njihovoga zajčevoga pošte
nja tičala, smel reči, onda je stari Malek vud- 
ril šakom po stolu, da su na njem čaše na- 
punjene vinom pričele plesati, pak je zavik- 
nul; »Dobro je! Ako nebudem smel po ta- 
kovem kurtastem tat'., kad mi dojde na po
lje zelje jesti, purah, ali strahu u zelje hu
dem ipak slobodno metnul. koje se onda 
neka hoji ako hoče taj bezobrazni kurtasti 
v uha k .*

I onda je  več drugi dan med Maleko- 
vim zeljem stala straha, koju je on ovak 
zmudril: Iz dvieh drevah je  napravil križ, 
ovoga je  u staru kiklu svoje žene oblekel, 
a na vrhunec jednog potrtog lonca natek- 
nul, tak, da je to zgledalo, kak nelko, koj 
širom ruke drži; onda je još na lonec met
nul starogc cylinder škrljaka, kojega je  po 
smrti preločkoga viccjašprišla Foky-a herbai 
i straha je bila gotova a zajcom je odzvo
nilo. koj bi se sad u ono zelje samo kora
čiti podstupil, moral hi, ako ne od straha, to 
od smieha poginuli, zaglednuvši glasovilog 
historičkog cylinder škrljaka.

Ali to je uviek tak bilo i bude do kon
ca svieta ostalo, da mirnoga i marljivoga 
čovieka razni razvuzdani domači derani dra- 
že, pak je i ovde tak bilo. Dogovorih su se 
najme Tukserov Peter i Zrelčev Andraš, 
dečki od kakovih sedamnnjt godinah dobe

Siriju i na prodaje sa neograničnim vunmere- 
njem žestočnih pičah se bavajučih dozvol- 
nikov.

Slastičarnice. kavane, prodaje sladkišah 
i lekarne zbog bližine k cirkvi, školi i t. d. 
pod ograničenje ne opadneju.

15. §.
Od v la » *n ih  z a k lju č n ih  v u ra h .

Za gostione, krčme, pivnare i t. d. noč
ne zaključne vure i vreme igranja, a za pro
daje žganice jutrašnje vure za odprti gle
dajuč na mestne okolnosti zakonski potvr- 
djena naredba ravna i vu ovim smjeru do 
vezda stoječe naredbe i zatem vu jakosti 
ostaneju. — Nadzorni posredniki budno 
moraju nadzorih, da se rečena zaključna 
vura, ihti vura za odprli točno obdrži. — 
Od prekršenja spadajučih naredbah se na 
puslupanje pozvana vlast odmah mora — 
oba vjestiti.

(Drugiput dalj.*.)

I v  A  J  . I E  N 0 V 0 G A ?

P o d  m o rfo m  h o d e č e  la d je .

Franceska mornarija komaj dvé Ijela iz- 
probavlja pod morjom hodeče ladje i te 
probe su sada Ijčpu svrhu donesle. Najno- 
viša ladja »Narval« koju je sagradil Laubeuf 
indželer, je  dosta velika poslignjenost vu 
tehniki pod morjom hodečih ladjah. Ova 
si sama dela elektriša, sa kojega pomočjom 
se giblje. Tak i na mesece more pod morju 
hoditi i špionerati na nepriateljne ladje. Tak 
se vidi da hude to nova doba vu mornariji. 
1 na ovu dobu pod morjum hodeča ladja j prilepi biljega.

la g o d n i g o s t.

Vu Ameriki vu Columbia-City se je  pripe
til sledeči dogodjaj: German Bernat se je 
zabavljal s krčmarom gostione, kad na je- 
denkrat je jeden John Wtisweawet stu
pil nutri. — V križ je del ruke i —  
Germana je  íixeral. — »Gospone — rekel 
mu je  — vi se veselita, a ja sam nevoljan! 
To n ije pravica! Zakolem vas! — Stem je

— onak, najgorji za takav posel da budu 
IMalekovoga zelnoga smrtca na polju ukrali,
— ne zato da bi njm bil potreben, ako- 
prem hi u tom slučaju tatbina ostala samo 
tatbina, več samo za to, da Maleka razdra- 
že i razsrde, koje opel nekaže najbolje srd- 
ce te u obče osiane ogavna zloba, kojem se 
nitko nemože ponositi.

1 oni jedne večeri strahu, izbilja ukradu. 
Stari Malek si dade truda, načini drugo ta- 
kovo strašilol i nul več drugi dan je  isto 
na zator svih zajcov u Malekovom zelju 
stalo.

Drugomu strašilu niti za las nije bolje 
išlo kak i prvomu, te ga je samo na jedan 
krat izmed zelnih glavah nestalo.

Veli u sebi stari Malek. »Cekajte vi lo
povi — vi oberzajci, koji ista zajčeva stra
šila kradete, vas ja  več dobim, vi računa 
delate bez krčmara, vam ču ja  čisto vino 
natočiti!«

I jednog dana si obleče on sam podra- 
panoga kaputa nahezne na glavu nekakvo- 
ga staroga zdulca, kojega je  još na nahižju 
našel i odide na polje, tu si još metne larfu 
na obraz vzeme omašnoga biča u ruku te 
se postavi posve sličan zelnomu smrtcu med 
zelne glave i pruži ruke od sebe, u koju 
svaku vzeme jednu batinu, kojom ih je u 
zemlju poduprl, za da je nje mogel duže



E S S # « ® *potlam znašlo, da je  nor. Iz rešla je  skočil, Žganica ga je  na mka| spravila. drZawn tajnik
kam su ga zbog umorstva deli. Vezda sn ga Hovreénn vožnja. « « /
vu zavod bedastih odpeljali. . . . .

Sl rasna nesreča se je pripetila o. m. Cakovečkih ognjogascov bal vu jubile- 
Odnošaj telegrafov na stran i stoje - y_ga ||a p„lu mc(j Szalmároni i Fehérgyar- om3kirn 25-tim Ijetu se je  o. m 10-ga ako-

dih mesta h. matom. Dorka László suster i iuoš Gábriel prem je |m(j0 vréme [}l\0 jpak lépő obdržal
Hegedűs Sándor minister Irgovičnih Józsefe sn se sa dvema velikimi Irngami , \ , H Vi«* 150 njih je  bilo

poslov posluhnujuči prošnju občinstva je  peljali po pulu iz Fehérgyarma.skog sejma. 1 ■«£ Jc ™ ^  > >  . po
odredil, da se telegratimi vu lakva mesta, gde Vu nočni krnici su se kola \u |.uek prtliilila < *
telegraf -  postaje nega od marciuša 1-ga i velike Iruge na Dorka l.ászló-a opale, koj ovim putu zahvaluje ravnatel|šl\o bala
negledajuč na dalečinu za jednu korúim s je  odmali vunirl. Nesrečnoga mcStr*' po- ,a
jednim extra telegrafnošom inoraju vun pos- pok li. a proti kucisu pak je  izlraga po
lati. Ovu ustanovljenu placu občinstvo, koje dignjena. — Venčanje. Györy Jožef vu Cakov-
na stran da telegraferati, onda plati, kad Z a k la l si je  otea. cu rodjeni. pek vu Felső-Mihályfalva denes

SSŠnd^ ! 2 t a  í l - I í í i  Zat°  je  P° lll' m n'kakVU V'- Balaton-Bogláru, kak nam pišejo, drži venčanje sa kčerjom Brauner Ferencza 
p ‘ 1 se je Heák Jožef vu pijanim položaju pos- Katalina frajlicom. — Ples zabava. Cako-

Xcvo/ja.  vadil sa svojim sinom Gáspárom Med svad- Večki j varaždinski ulaner podčastniki o. m.

Külmel János pečuhski mašmisl s, je  i ° ' » oleo v,' * il ““ 'o lö v I^ lJn l'T llin ö m  22' ga vn čelvrlek “  P° U'g SV‘ranja Vara*-
vu 1’ečubu na cug sel prama Barcsu Na 11,1 k,ll Je ° '  011,1 : a 0 ... ‘ dinske bande vu »Zrínyi« ošteriji ples za-
zvunašnjim banhofu je onda doli skočil iz ZJ v a mi r nl ’ s J' s,mi PnJ‘,Nl j bavu rediju. Početak oh 8 vuri. —
wagona i pred mašiuu se je liitil Nesrečno- Smrtna baujka.
ga človeka dvoje deee oplakuje. kője je né j Tabor med englezl i  bu ri.
mogel zdržati iz slabe službe. Na tem s e je  Diychol Mátyás gazdu iz Gai.i o mn . . . . . . . .
jako razžalostil. Vnogiput je rekel pajda- jo ne steni kašl.guval Dog. da mu je  dal Dalko od nas vu Južnoj-Afr.ki je  tabor 
§om, da za psa je  takvo življenje. Tak je naproti tolikem ljudem jedmi novu banjku. „UH| englezi i buri. Do vezda su buri svig-
vezda bolel osloboditi od nevolje. nego, da mu je né dal priliko nju za zine- j a(. vjlež|<0 nadvladali engleze; prošlog tjed-

,  . ,  . oili Snl,lo1- m; n' li,jU‘:' 'i 'M  i °  ' K-‘ '>■« »" Buller englezkog gernrala i triputOb nore ni nodnotarins. poznanca do drugoga, ali mgdo mu mje °
' ymnn.ii nnvii l.imkii Discbof ie z.*le- nazad vudrili, kad se jo trsil na oslobodje-

3  od srditosti i jer se nad nikim nje l,,dysmi.h varaša. gde su englezki sol-
4 - 5  | jeti osla vil Čakovca. Ove dneve smo ugetn m mogel osvetlil, dimo je tše l , oba- dat. zaprl, o<l sveta. Najzadnjipul Buller
sledeče čitali vu budapeštanski no vina: Ove se Kad su «*°dhin;i notri vu bi/u vdih, dvčjezerepetsto ljudi zgubil, a na drugi stra- 
dane je jeden mladi čovek slu pil vu osle- Je ve(' mrzel. Ali vu žepu su našli sini nu nj ^  j e Macdonald, opet jeden drugi en- 
riju »József főherceg« i vu gostim knjigu je  M|ijku svn zuuzg.inu zam.izanu, *a (a ,,Je ( a|ezki general, veliku pobitku trpel od burov 
zapisal: Dupp Lajos podnotariuš. (.ikovec, Za k la l se ie. i podegel je nazad vu moder-riverski logor
potlam su ga spoznali da jo obnorel , od- ^  ^  Erz* Mfa|u Matbeun lorda, odkud je došel. Ali zalo en-

občine su pred nekojem Ijetom na reši glezi nečeju mir sklopiti, nego su odlučeni, 
vrimena lahkočum razkrižane držati i u 0(j sucjj|j j cr |(; lz straha, da je tobož ne- sa kakvim gud aldovom i na dalje tirati
sad čeka.........................  neverna, zaklal sa njim nezakonitim živeču »«,; r;ll

Več je  dobre dvie ure tipljivo tu stal. Ž3nu ^ar0áj S;, je Vu rešlu dobro ponašal,
kad se pod večer na jedan krat pribl,žavaju ^  gu |nu jedml    ri.sla odpustili 1)obre : ^  vurtt “ f . ,
poznati nam deram. Zrelčev Andraž ostane je d„no došel vu svojo občino loga . ° b' P  n ?  f
na medji te se na okolo zglodava, jel, neb, Jo  ,.;u| vid(,, V|| žnlJosli se ■ 0. « * " “ ">otl .dob'1' P« Po,lak, -
gde tko odkud išel. Tokserov Peter skoči o , r (| j)0|dan 0|,esi| , vu„„.| je. Vu vu Jakovcu (Pijač, Sparkassa). Pri-
polje i več je pri Malčkovem zelju. Zajčje I §U| sp|.av|j0!l(. l)(,IK.ze 1 s I Irti je po pošti njem se uzimljeju vure takaj za popra- 
strašilo stoji tu posve mirno , nedužno, kak , p0g|.ivi(rslvu. dil S(. uvi zi naj vke za fal cčnu.
da nežna pet bropti.sve na okolo je  mi rno1 « , ^  med 8irollmkc. -  - -  ^
i nitko od mkud neide, pak ako bi se i Vnogo peneze si pnšpara on, koj pri
tko obkud pokazal, em je tam mu pajtaš na j Sejam. MAVER ŠALAMONU (drugnč Hochsmger vu
straži, koj bi mu odmali znamenje dal. An- prelomu ie vu lork držaj uči se tje- Č»kovcu, poljeg kloštra) sipriskobi štacunske
da pustolovma mora uspieti. kak |e i prije NU re,ugu J ( J notrrboče Pri niern ie moči sve vu na i fale-,1 * . .  . • 1q noL eo u uk *... i: f denski sejam i sa tiranjem govedske marve P°ircooce 1 n njem je moči sve vu najtau-
d VpíI iP m iom  nosennnl z stre lo m  i dopuščeni Malta st, tri Ijela nebude brala, eéni kupiti, pokehdob hude svoj sta cm n Vet je  rukom posegnul za strašilom poljeg razprodaja, do kraja zaprl
nul . . . .  čuda nevidjenoga.............strašilo Plesna zabava.
je  na jedan krat oživielo. .. . . . .  . . . lia b o n n  d ra k .  — Č len a  t i tk a .

Tielesno prilično jaki Malek pograbi Diava- Vašarhelyski družtsem k r u g ____________________________________________
slabiša Petra svojemi rukami, kak da su 1900. febr. 24-ga vu Dráva-Vásárhelyu pri [ m.-mázsa I m.-ceiit. frttól frlig Í
željezne postale te ga stepe ónak, kak se Baumhack Frigyes ošteriašu ples-zabavu na-
drevo stepe ako čoviek hoče, da iz njega r^di. Ulaznina hude od osobe 80 (illerov Duza Pšenica 7 50 —
breskve ili mandalice padaju, zalim se nad Početak na večer ob 8 vuri Cisti basen se Zah Zob i 5 3 0 — \
njim obori ciela grmljavina a na kuncu je  ,,il pomoč siromaške školske dece obrne. Hozs H rž j, 5 5 0 —  j
i treskalo, jer Malekov bič. kojega je, dok je  Kukoricza uj Kuruza nova 5 35 —
bil strašilo, držal u ruki, je na koncu bil Okrutna nnredbu. » » ó » stara 0 0 0  —
skupa sa bičalom ves strgan a Petrova zad- Svim podžupanom varmegjijah i večju Árpa Ječmen j! 5 25 —
nja stran tiela liepo modro pisana. varašov sa zakonovlastjom sa podpunjenje Fehér bab u j  Grah beli 0 5 0  —

1 pravo mu s e je  godilo, samo je  ško- 1898. nov 27-ga vun dane pod 07902 br. Sárga » » * ž.uti 5 57 —
da bila, da je Andraš iza toga, dok je  Ma- naredbe. dam na znanje, da iz Hrvalsko- Vegyes * » » zmešani! 5 5 0  —
lek s Petrom gosti obslužaval, pobegel. Slavonske vu Magjarsku donešene svinje se Lenmag Len 9 0 0 —  j

Od sad je strašilo med Malekovim ze- od na mestu dospejučeg dana najduže za Bükköny Grahorka jj 6 0 0  —
Ijem mira imalo, samo je pitanje, jeli su se 7 dni moraju zaklati. A drugač pak vlast : ^ ~  ..
i zajci tak bojali, kak se ga je  bojal Tuk- gori spotnenujučeokružne naredbe pridržim. Odgovorni urednik
serov Peter i Zrelčev Andraš? — Samo od sebe se razme, da se poleg 189 j  M A R C I T  A I J Ó Z S E F .

Em. Ko/lav. Ijeta 77598 br. iz Hrvalsko-Slavonske po



Nyilttér*)
K rovat alatt közlötl«*kórt som alaki, som tartalmi 

lokintotbon nőm vállal fololőssógot a Szark.

Selyem-Blousok 2 ír t  40 kitol
feljobb 4 motor! póstabór ős vámmentesen szállítva ! 
Minták posta fordul táv »1 küldetnek; nemkülönben fekete, fe
hér és színes »Henneborg-soiyem 4f> krtól 14 Irt (>.'> krig 
métoronkint,

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

Horgony - Pain - Expeller
Liniment. Capsici comp.

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dorzsöleskent alkalmaztatik köszvenynel. 
csúznál, tagszaggatasnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedórzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valói) i 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony- 
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer. 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegonkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban ki szlet- 
ben van ; fő r a k ta  i : Török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb - 
bértekü utánzat van forgalomban.
Ki nem akar megkárosodni, a/ 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegy és Richter czégjegyzós nél
kül mint nem valódit utasitsa vissza.
RICHTER F. AD. ét társa. RUDOLSTADT

rs. «1 kir. udvari •./állítok.

KI AKAR
=  egyéves önkéntesz:

LENNI ?
Mindazon ifjak, kik az előirt iskolákat nem végezték, 
előkészültségükre és foglalkozásukra való tekintet nél
kül megszerezhetik az e g y é v e s  ö n k é n te s i  jo g o t .
A ki már sor alatt állott, elkésett. S zü le té s i év 

közlen d ő .
Prospektust ingyen és bérmentve küld

L I C H T B L A U  A L B E R T
a katonai előkészítő tani. igazgatója. Debreczenben. 

T a n b iz o tts á g : eddei DRAUGENTZ JÁNOS in kir
honvédezredes n\ és iMAYER ADOLF cs. és ku\ örnag\ 
ny. F e lü g ye lő  : a ríni vallás- és közoklatásügx i m. kir. 

ministerium megbízásából a tank. kir. főigazgató.

Posztó SiejjeUüldés csak magánosoknak.

Ii  frt 80 krért Jó, \
3 • 10 • jó

7 ! X . lmom V,IÓdt
1 r é m  m i n i d r e  j a . ?o t... . i

cMk io .  so Igen f . Movetüol.
ennyibe k e rü l. 12 » 40 > urno!. I

• l 13 V5 • kain|t. '
E g y  v é g  fa k a ta  aza lo n ö lto  y> öz 10 f r t .  

ralöttCílÖvetek o,.-t.«rj.« s frt 25 krlól felj.ml. I.mlcn' rv>»ivo U 
síinrklxn , p)ív vog fi frt, t v.v ‘I frt 1*5 kr Peruvienne és Dosking, 
illami, vasúti hivatalnoki ruhapoartók et bírói tala po itó*.
finomabb kamjarnok és ohev.ottok, vulimint .............. 1 i'"‘  :
•énaUgvőrsée és rwndótsef számum >tb . /yuri áron kol I a 

súyáról iámért

p— K i e s e l  A u i l i o T ,  K r t i  u n .

7259. tk. 99.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy a Muraközi Ta
karékpénztár s társainak Hajdarovics Mihály- 
né. Horváth Imre és Blazseka Bálint pali- 
noveczi lakosok elleni végrehajtási ügyében 
200 Irt lóke ennek 1899. május hó 0 -tói 
járó 0%  kamatai, ‘/3%  váltódij, 33 írt 90 
kr. eddigi, 10 írt 05 kr. árverés kérvényt 
költség s 1 1 írt visszárverési költség úgy 
272 írt 72 kr., 200 frt, 81 írt, 70 írt 72 
kr., 37 írt 79 kr., 195 írt, 90 írt 32 kr., 
000 írt tőkék s jár. kielégítése végett a 
kanizsai kir. lörvszék a perlaki kir. jbiró
ság területén fekvő s a palinoveczi 209. és 
490. szik vekben 15, 472, 491, 92. hrsz. in
gatlanok. melyek az alapárverés alkalmával 
egy jószágtestet képeztél s minthogy 
az újabb árverés alkalmával az ingat
lanok ugyanúgy bocsálaudók árverés alá, 
mint az alapárveréscn egészben 371 frt 

! kikiáltási árban mint becsárban az
ÍOOO. é v i  á p r iL  hő 7. n a p  jö n

d. e, Í O  ó m k o r
Balinovecz községházánál dr. Tuboly Gyula, 
Zakál Henrik. Cscsznák József, dr. Tamás 
János, Aczél Bál ügyvédek közbejöttével^ 
megtartandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése elölt a fenti kikiáltási 
ár 10% -át bánatpénz fejében letenni, 
s a vevő a vételárt 3 egyenlő részletben 
lefizetni köteles és végre az árverési felté
telek a hivatalos órák alatt alulirt tkvi ba
lóságnál és Balinovecz község elöljáróságánál 
megtekinthetők. 509

A kir jbiróság mint tlkvi hatóság.
B e rla  k, 1899. évi decz. hó 9-én.

7482. Ik. 99.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy dr. Kemény Fü- 
löp perlaki lakosnak Embreusz János 
mura-vidi lakos elleni végrehajtási ügyében 
50 frt töke, ennek 1899 ápril hó 28-tól 
járó 5° o kamatai, 18 frt 90 kr eddigi, 9 
Irt 05 kr. árverési kérvényi költség kielégítése 
végett a nagy-kanizsai kir. lörvszék perlaki 
kir. jbiróság területén fekvő a mura-vidi 
104. szíjkvben foglalt 476. 051. 054. 1000. 

'1244. 1459/a. 1465. 1725. 1892. 1939. 
1988 2054. 2348. 2431. 2451. 2561.2598 . 
2829. 2884. 2 9 1 7 .3 2 5 3 .3 4 3 2 .1 4 5 8 . 1766/a. 
hrsz. ingatlanokból Embreusz Jánost illető (ele 

| része937 frt. az 1306. sztkvben fogl. 119. hrsz.
• 239. népsz. ház a végrh. lörv 156. $. alap
ján egészben 180 frl; a 2078. sztkvben fog
lalt 950/83. hrsz. ingatlan 75 frt kiállási i 

; árban mint becsárban az 
ÍOOO. év i április  hő 17. napján  

r/. c. ÍO  ó m k o r
Mura-Vid községházánál dr. Kemény Fülöp 
ügyvéd közbejöttével meglarlandó árverésen 
eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek,hogy 
az árverés megkezdése elölt a fenti kikiál
tási ár 10 % -át bánatpénz fejében letenni, 
a vevő a vételárt 3 egyenlő részletben le
fizetni köteles és végre az árverési leltéte
lek a hivatalos órák alatt alulirt tkvi ható
ságnál és Muravid község elöljáróságánál 
megtekinthetők.

Az árverés elrendelése a fent említett 
Ikvckben (eljegyzendő. 514

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Bellákon. 1899 deczember 12-én.

5379. tk. 99.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy dr. Tuboly Gyula 
m. tb. t. ügyész által képviselt kisk. Zsnidár 
István, Ferencz és Francziska végrehajtató
nak Zsnidár Vincze végrehajtást szen\edö 
elleni 451 frt 40 kr. tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai 
kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. jbiró
ság területén lévő a felső-hráscsáni 181. szt
kvben Af21. hrsz. a. ház 30. sz. a. udvar 
és gyümölcsös 595 □  ölnek Zsnidár Vincze 
nevén álló felerésze 259 frt; az V. hegyke
rületi 4 4  szljkvben Af53. hrsz. a. szőlő, 
gyümölcsös, legelő és erdő 1 hold 2 1 1  □  
ölnek Zsnidár Vincze nevén álló felerészére 
700 frt kikiáltási árban az árverést elren
delte és hogy a fenucbb megjelelt ingatlanok az 
IOOO. é v i m á r  e z, h ő  1 2 , n a p já n  

d é le lő tt O ó r a k o r  
az V. hegykerületi község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
ingatlan becsárának 10%  vagyis készpénz
ben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában 
jelelt árfolyammal számitolt és az 1881. évi 
november 1-én 3333. sz. a. kell igazságügy- 
miniszteri rendelet 8 §-ában kijelelt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. vagy az 1881. EX. t.-cz. 70. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elö- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 511

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1899. évi decz. 23-án.

7357 tik sz. 1899.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré leszi. hogy az Alsómuraküzi 
Takarékpénztárnak Barlolics Vincze alsó-rni- 
hályoveczi lakos elleni végrehajtási ügyében 
88 frt tőke, ennek 1897. évi decz. hó 9. 
napjától járó 0 %  kamatai. * / s %  váltódij, 
20 frt 80 kr. eddigi, 10 frt 15 kr. árverés 
kérvényi köllség úgy 00 frt töke s jár. ki
elégítése végeit a nagy-kanizsai kir. törvény
szék a perlaki kir. jbiróság területén fekvő 
az alsó-mihályoveczi
291. sztjkvb. 715./b. hrsz. a. logl. ing. 201 frt
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» ^ S o l i  pénzt megtakarít
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Árverési hirdetmény. 5  > 0

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 0

^ £ ’íí í T 7 « p2 î ' ^ í  1  Egy föszerkereske i segéd |
folytán dr. Tamás János perlaki ügyvéd Ž \ 0
által képviselt Perász Mihály és Furdi Mi- £ )  j S
hály domásineczi lakosok felperes részére M  ]< i  a  l l i a g  V a i \ l l é l l i o t  é s  l l O l ’ V á t  11 V o l v l l O l l  j á r t a « ,  €»
Malovics István es neje u. o. lakosok alpe- 0  ^ • *T J
resek ellen 300 kor. és 15 k. 74 f. köve- \ I } |h
telés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végre- \\) |||
hajtás folytán alperesiül lefoglalt és 72o a  azonnali belépésre kerestetik )({
koronára becsült ingóságokra a perlaki kir. ,|l ) |||
jbiróság 1899. évi V. 766/3. sz. végzésével i|! | i l i

alap és fel ü I fog la Itatok követelése erejéig "  i  T odor R ó z a  füszer-és csemegekereskedésében 1
amennyiben azok kielégítési jogot nyertek J I
volna, a helyszínén, vagyis Uomásineczen j 11 S .
leendő megtartása batáridőül 1 ' 1 -é- '  d i

1900. é,l február hó 28. napján délelőtt 10 órája d l  1  S H K l O l  1 1 \  a l l .  J « ,

kitüzetik, a mikor a biróilag lefoglalt 1 sert- ió  g
vésői, 1 pajta, 1 kukoriczakas, kukoricza, d| g *
takarmány, 3 hordó, 2 hombár és szoba- y  i ^ (efk&ktfo rgiushissush i*í\emewo k /«twwv/rv /m /m ̂  .
bútorok a legtöbbet Ígérőnek készpénzzé- ™ * * * * * * Ö W W Ö Ö Ö Ö W J W f  k9Ö W
tés mellett, szükség esetén becsáron alul is ^  ^   ̂^ ^  ^ . . . . _  ̂^
e> lógnak adatni.

Felbivatnak mindazok, kik az elárve- ^  ^
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 1 ®  Az alsó-lendva lentii uradalmak főbérnöksége ezennel közhírré
követelését megelőző kielégítéshez jogot tar- Á fa  teszi ho«y jS w

S  a i (  a in á s lfli tsirik tp e s, tavaszi kuzát 9

T x r * . .... 3 * * »  ...................... ....... ............. .* « ■ —
déseig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, M K ^ o m a s r a  szállítva. f l B
vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasz- A zsákok 10 krjával számiitatnak. W
szák, mert különben csak a vételár fölös- Ö K  Megrendelések a vételár előleges beküldése mellett az alsó-lcndvai fő- M K
legére fognak utaltatni. bérnökség szám tartóságához intézendők Alsó-Lendvára.

Kelt Perlakon 1900. február 14-én. j n : ^  ^  ^  512 1— 3 ®

5 IO  S ó s  Frigyes  Kir. bir. végrehajt,, ^  ^

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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