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

Hirdetések elfogadtatnak :
Budapesten : Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. irod. Bécsben 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A., 

hetilan  ‘ Általános Tudósitó* hirdetési osz- 
tálya Budapest.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M egje len ik  h e te n k in t egyszer: vasárnap . Nyilttér petitsora 20 Ilii.

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

Anya és leánya.
Hogy leányaink egy része a házi és 

családi ügyek foglalkozások kellő ismerete 
nélkül, kemény, hajlithallan jellemmel, s üres, 
műveletlen szellemmel, hiú, fényűző s csak 
mulátást hajhászó divathölgyekké nőnek fel: 
ezért első sorban joggal a mostani nevelési 
módot tehetjük felelőssé.

De hogy is várhatnék, hogy ezen ké
pességhiány, tehetetlenség s ellentörekvő haj
lamok mellett az otthonban, a családi kör
ben keressék és találják boldogságukat ?

Ezen helytelen irány és kedveződen ál
lapot megszüntetése czéljából sürgősen kö
vetelnünk kell a nőnevelésnél is, hogy az 
egy egészet képezzen. Minden toldás és fol
tozás, legyen az bármily fényes, csillogó is, 
nem érdemli meg a mű v e l t s é g  nevet.

Kell. hogy a nőnevelés már kezdetében, 
elemeiben is az egésznek alakjával s irá
nyaival bírjon. A szellem önmagából terjed
jen ki és szívesen fogadjon be mindent, a 
mi neki megfelel. A művelés legyen szabad 
fejlődés, mely kívülről kapja meg a táplá
lékot, hogy azt saját lényévé változtassa át.

A leányok felületes ismeretet nyernek 
az encyklopedikus tudományokról, mi mel
lett saját gondolkodási képességük fázik, 
úgyszólván megfagy, mert csak is az iskolai 
füzeteik tartalma vésődik fejeikbe; s ha végre 
felébrednek bennük a szenvedélyek, melyek 
ellen csak nagy erényhatalommal és lélek- 
erövel védekezhetünk: akkor azok a szen
vedélyek, azok a nagy ellenségek csak némi 
zongorajátékra képes kezeket, egyet-mást el
mondani képes emlékezőtehetséget s még 
mindig csak szunnyadó lelket találnak.

Ezek pedig gyenge fegyverek oly nagy 
ellenséggel szemben.

Ugyan kérem, mit használhatnak ne
künk azok a fiatal gyermekek, a kik alig 
hogy elhagyták az iskolái, sietve sietnek, 
csakhogy az életbe léphessenek, a magasabb 
hivatás minden sejtelme, a komoly törek
vés minden logalma nélkül?

Ezek sorából csak nagyon ritkán kerül 
ki egy derék anya, vagy igazi feleség. A hál
ás társalgási termek tényétől ittasan, mint 
az álomban, úgy lebegnek át az ifjúságon 
keresztül, de a lángoló öltöny, hüvely alatt 
csak ritkán rejlik az erős szív, a magas
röptű lélek, a melyekre mégis annyira szük
sége van a nőnek. Hányat talál azután az 
élet, a kik vele megküzdeni képesek ? Há
nyán felelhetnek meg az élet szigorú és jo
gos követelményeinek ?

Ök, a kik csak csillogni, íényeskedni 
tudnak, de valami komoly, magasztos, hiva
tásukhoz méltó dolgot véghez vinni éppen 
nem képesek: a társad dmi örvénybe ragadva, 
rövid idő alatt egyszerre csak ott találják

magukat a nyílt tengeren, kormányrúd nél
kül és tanácstalanul!

Ezen baj, veszély elhárításáról gondos
kodni kell; gondoskodni kell a családok, a 
nemzet s igy a haza érdekében is.

Érre pedig hivatva van első sorban: az 
a n y a; nevezetesen tőle függ az, hogy leánya 
szellem s erkölcsi nevelése helyes, magasz
tos feladatának megfelelő irányban történ
jék. Nem csak lelkiismeretes kötelessége ez 
minden anyának, hanem neki van legtöbb 
alkalma s ügyessége is ahhoz, hogy leánya 
lelkére és szivére befolyást gyakoroljon. Gyak
ran a legjobb képességüket is rontja el és 
nyomorultakká teszi azt. a ki egyébként bol
dogul élhetne, sőt még mást is nagy mérv
ben boldoggá tehetne.

Az anya megelégedettnek akarja látni 
leányát; hiszen egyebet várni sem lehet az 
anyai szívtől. S mégis igen sok anya van, 
a ki nem lálja, hogy a nemes czél az ál
tala követett utón el nem élhető; mert az 
az ul csak veszedelembe, csak erkölcsi, sőt 
nem egyszer anyagi pusztuláshoz is vezel.

Valami rendkívüli az anyai érzelem! 
Oly hatalma van az anyai érzelemnek, hogy 
még a kaczér nőt, a könnyelmű anyát is 
erős kézzel rántja vissza azon örvénytől, a 
mely mellett tánczol s a melybe rohan.

Azt hiszi némely anya, hogy van még 
ideje magát összeszedni, ha majd leányai 
felnőnek.

De hogyan csalódik: meri akkor már 
nagyon is későn lesz !

Olyan a gyermek, mint a növény; fej
lődik azon légkörhöz képest, a melyben le
hel. Semmiféle későbbi szigorúság sem te
heti jóvá azt. a mit benne rontott egy előbbi, 
talán meg sem érteit látása, megfigyelése 
oly dolgoknak, a melyek erkölcstelenek, al
jasak.

A gyermeknek, főleg pedig a leánygyer
meknek könnyen felizgatható természete meg
lepő gyorsasággal fogadja be a jó s a rossz 
benyomásokat s a hol a méltatlan anyjának 
íia csak nélkülöz és koplal, ott már tönkre 
megy a leány.

Oh, hány esetet tudnak önök kedves 
olvasóim és nem egyet tudok én is, hogy 
a világ követ dobott egy kaczér és könyel- 
mü nőre; s ha azután az illetőnek édes 
anyja után kérdezősködtünk és megtudtuk 
a viszonyokat, melyek közt az általunk el
itéit női gyermekkorát s ifjúságát átélte: 
akkor felháborodásunk nem egyszer átvál
tozott mély sajnálattá és részvétté.

Gazdagítsa az anya a leányát általában 
hasznos ismeretekkel és nemes érzelmekkel, 
tanítsa őt helyesen ítélni s minden jót tisz
tán érezni. Üres észszel, hideg szívvel, csak
hamar vágyódik a világba, a mely jobban 
mulattatja őt és többet nyújt neki, mint az 
otthon.

Eelvilágosodott, belátó ész, valamint lágy 
és gyengéd kedély kell ahhoz, hogy a házi 
viszonyoknak szeretettel magát szentelje és 
bennük minden édesei, kellemeset és meg
hatót sajátítson el.

Még nem láttam valóban müveit nőt, 
a ki a világ fagyos zűrzavarában sokáig ki
bírta, s a kire nézve a közönséges társasá
gok szellemhiánya és nyomorusága elvisel- 
hetlenné nem vált volna. Az igazi művelt
ség mindig közelebb hozza a nőt, az anyát 
otlhonához, családjához; mert az aljasság, a 
melylyel a külvilágban találkozik, érezhe
tőbbé teszi azt s meggyőzi őt arról, hogy 
vagy a közelben, tehát a családi körben, 
vagy sehol sem található a tiszta boldogság.

Képezzék a fiatal leányokat is úgy, 
hogy ápolják a tiszta erkölcsöt; tanítsák őket 
ismét arra, hogy otthonban találják az ön- 
korlátozást; nevelésüket ne csak az iskola 
vezesse, hanem vegyen részt benne a család 
is: s akkor a férfiak lelke-szivébe is bevonul 
a két társadalmi, nemzeti erény, t. i. az ön
uralom. önkorlátozás, a morál.

Cselkó József.

Vörösmarty ünnep Perlakon.
A perlaki társaskör f. hó 19-én Vörös

marty Mihály emlékére fényesen sikerüli 
ünnepélyt rendezett.

Alsó-Muraköz hazafias érzelmeinek hű 
képét mutatták a társaskör feldíszített helyi
ségei, melyeket zsúfolásig megtöltött Perlak 
község és környékének szine-java.

Nem emlékezünk egyhamarjában ily si
került estére, mint ez volt, mely egyrészt 
annak bizonysága, hogy Alsó-Muraköz a ha
zafias eszmékért, szép nyelvünkért lelkesedni 
tud. másrészt azt mutatja, hogy Perlakon 
még nem veszett ki a régi jó kedély, — 
sok hajunk közt tudunk még mulatni.

Az ünnepély a társaskör feldiszitett 
nagytermében folyt le, hol emelvényen volt 
felállítva koszorús költőnknek virágokkal és 
nemzetiszinü szalagokkal ékes, kitünően si
került arczképe, melyet Pethő Ferencz, a 
társaskör buzgó háznagya rajzolt és ajándé
kozott a társaskörnek.

Bevezetésképen dr. Szabó Zsigmond ur, 
mint a társaskör alelnöke, tartott, rövid, mag
vas megemlékezést Vörösmartyról.

Az emelkedett hangú, lelkesen fogadott 
megnyitó beszéd után az e czélra Novák 
Ferencz dráskoveczi kántor szakértő veze
tése mellett alakult dalkör a »Szózat«-ot 
énekelte, zajos tapsot aratva a hallgatóktól, 
kik nemzetünk e szent imáját állva hall
gatták végig.

Majd Hegedűs Károly ur lépett az emel
vényre, s »Vörösmarty emlékezete« ez. saját 
szerzeményű allegorikus ódáját szavalta,



szűnni nem akaró frenetikus éljenzést és 
tapsot nyerve jutalmul.

A szép költemény utolsó versszakát ide 
iktatjuk:

Teljesült dalod, igéd való lett !
Elhasadt a vészharangja már !

Az a jobb kor, melyért úgy epedtél,
Itt van és még boldogabbra vár.

S im a nép, kit annyi vészek hánytak, 
Téged hála-ünnepelni gyűl,

Megtanulta szent dalodból híven,
Hogy » h a z á d n a k  r e n d ü l e t l e n ü l ! «
Ezt követte Vörösmarty »Szép Ilonka« 

ez. remek melodrámája; szavalta Spitzer 
Fruzsina k. a., zongorán kisérte v. Greifen- 
bach Ella k. a. Mind a szavalat, mind a 
zongorakiséret a legkényesebb igényeket is 
kielégítette. Spitzer Fruzsina k. a. bájos Szép 
Ilonka, s v. Greifenbach k. a. nem kevésbé 
kitűnő interpretálója volt. A rendezőség maga
magát tisztelte meg, mikor a szereplő höl
gyeknek egy-egy csinos rózsacsokorral ked
veskedett.

Ezután Hild Lássló ur Vörösmarty >Vén 
czigány« ez. szép költeményét szavalva a 
hallgatóság zugó tapsát érdemelte ki, s vé
gül a dalkör a »Fóthi dalt« énekelte el a 
közönség nagy lelkesedése mellett.

Ezzel véget ért a szép ünnep, kedves 
emléket hagyva azok lelkében, kik végig él
vezték. S hogy mily sikeres volt, annak 
eklatáns bizonyitéka az, hogy az utána kö
vetkezett táncz reggeli 1/48-ig eltartott.

A rendezőség a szünóra alatt a Vörös
marty szobor alap javára gyűjtést rendezett, 
mely alkalommal 90 korona gyűlt be, mely 
összeg a még ezután befolyandó adományok
kal együtt a »Budapesti Hirlapb«-an fog nyug
táztatni. Fogadják a szives adakozók e he
lyütt is a rendezőség köszönetét.

Hogy a gyűjtés alkalmával begyük összeg 
egészben a szobor alapra legyen fordítható, az 
ünnepély költségeit Sipos Károiy, dr. Szabó Zsig- 
mond, Verly Ernő urak ü—6, Megyeresy Géza, 
Zdelár József, Sosteries Pál urak 4 —4, Zala Jó

zsef ur 3, Banelly László, Dénessy István, Füzessy 
Gusztáv, Duhczkv Gyula, Chityil Pál, Grész Kál
mán, dr. Kemény Fülöp, Habus Mihály, Nagy Fe- 
rencz, Pethő Ferencz, Plichta Kázmér, Rehák 
Miklós, Svastics Ödön, Sümegh Gusztáv, Terplán 
Sándor, Takács Konrád és Sipos Elek urak 2—2 
és Horváth Pal ur 1 korona hozzájárulással fe
dezték, mely szives adományokért a rendezőség 
szintén hálás köszönetét mond.

Végezetül álljon itt a jelenvolt hölgyek dí
szes névsora: .

Asszonyok: Sipos Károlyné, dr. Szabó Zsig- 
mondné, Horváth Csongorné, Sólyomy livadarné, 
Grész Alajosné, Márkus Péterné, dr. Tamás Já- 
nosné, Stern Samuné, özv. Zrínyi Jánosné (Csák
tornya), Thorday Jánosné (Csáktornya), Nemsics 
Ignáczné (Podbreszt), Németh Gyuláné, Füzessy 
Gusztávné, Spitzer Józsefné, Tóth Sándorné, No- 
vák Ferenczné (Draskovecz), Ebenspanger Miksáné, 
Grünwald Henrikné, Horváth Pálné, özv. Imrey 
Ferenczné (Dekánovecz), Fiiszár Miklósné, Mayer 
Gyuláné (Gyékényes), Kisfaludy Gyuláné (Tüske- 
Szent-György) és özv. VVeisz Vilmosné úrnők.

Leányok: Spitzer Fruzsina, Fiiszár Irma, 
Sosteries Linkica, v. Greifenbach Ella (Grác.), 
Gyürke Ilona, Jankovich Mária, Steiner Teréz, 
Strasser Juliska, Pap Mariska, Stern Laura és 
Linka (Rátka), Péntek M. (Nagykanizsa), Sü
megh Stefánia, Nemsics Gizella (Podbreszt), Hirsch 
Irma, Tkálcsics Janka (Tüske-Szent-György) és 
Spitzer Aranka.

A csákt. keresk. ifjak önképző
körének t&nczmulatsága.

A Csáktornyái kereskedő ifjak önképző 
egylete saját könyvtára és a Vörösmarty szo
bor alap javára rendezett, hangversenynyel 
egybekötött tánczestélyét e hó 19-én tartotta 
meg a »Zrínyi«-szálló dísztermében szép 
számú közönség jelenlétében.

A figyelmes rendezőség a hölgyeket 
szép tánczrenddel, inig Heilig József elnök- 
né úrnőt valamint Heinrich Fanny kisasz- 
szonyt mint szereplői, szép csokorral lepte 
meg.

Az előadások fél 9 órakor kezdődtek, 
mikor is Heilig József ur. a keresk. ifjak

elnöke szép és meleghangú szavakban üd
vözölte a közönséget; mely beszéd után a 
közönség Heilig József elnök urat szép meg
nyitójáért zajos ovácziókban részesítette. 
Heinrich Fáni k. a. és Kopjár Sándor ur 
egybevágó kedves dialógját lelkesen meg
tapsolták, szintúgy nagy sikert aratott a 
férfinégyes is. Fóliák S. és Himfy Lajos urak 
monológjait, valamint a dalárda »Szózat«-át 
frenetikus tapsvihar jutalmazta.

Tiz óra után rágyújtott a zenekar az 
első csárdásra és tartott a táncz, zene, vig- 
ság és mulatozás kora reggelig. Az első né
gyest 38 pár tanczolta.

A jelenvolt hölgyek névsorát a követ
kezőkben adjuk:

Asszonyok: Baumaiin Zsigmondné, Benedikt 
Béláné, Ebenspanger Ignáczné, Frász Balázsné, 
Feigelstock Andrásné, Heilig Józsefné, Himfy La
josáé, Hirschmann Miksáné. Heinrich Dávidné, Hoff
manu Ignáczné, Komlósy Miksáné (Zala-Egerszeg), 
Klüger Mórné (Tót-Szerdahely), Kreutz Ignáczné, 
Leitner Ferenczné (Szoboticza), Lobi Rudolfné, 
Lifschütz Józsefné, Mik Szilárdné, Nádasi József
né, Pollák Samuné, özv. Pollák Teréz, Radó Janka, 
Rój lsek Józsefné, Weisz Jakabné, Weisz Márton- 
né, Weisz Miksáné, Varga Sándorné (Szelencze). 
Leányok: Ebenspanger Betti és Hermina, Buchwald, 
Betti és Etel (l)ráva-Egyház) Hirschmann Berta és 
Czilka, Heinrich Fáni, Heimer Adél, Hirschl Her
min, Kreutz Czilka és Etel. Klüger Janka és Józsa 
(Tót-Szerdahely), Leitner Viktória (Őrség), Müller 
Mariska (N.-Kanizsa), Neumann Irén (M.-Szombat), 
Szayer Tinka.

A mulatság alkalmával felülfizetni szívesek 
volt.ik: Friedl János 10 k. Lobi Rudolf 5 k. Mó
ra ndi ni Bálint, Strausz Sándor, Bayer Samu, Ro- 
senberg Rudolf 4 —4 k. Friedenthal Sándor, Be
nedikt Béla, Heilig József, Székely Vilmos, Feigel- 
slock András, Varga Pál (Szelencze), Kohn Her
mán, dr Schwartz Albert, Klüger Mór (Tól-Szer- 
dahely), Leitner Ferencz (Szoboticza), Szebényi 
József, Mayer Hermán, Neumann S . Kopjár Gás
pár, Gráner Miksa 2—2 k. Heinrich Oszkár, Heis- 
sig Ferencz, Pollák Gyula, Baumanu Zsigmond, 
Heinrich Miksa, Neumann Salamon, Sclnvarz An
tal, Leindörfer Albert, Weisz Viktor. Rosenberg 
Richárd, Rosenberg Kálmán. Taussig Artúr, Neu
mann Zsigmond l — l k. Zeisler Lipót 40 f.

T Á R C Z A .
Utazás Csáktornya körül.

in.
Sétálgatok a vasút felé vezető Uj-uton egy

magám, más élőlényt n^m is látva, pedig verő
fényes délutáni idő van. Az ut néplelensége legott 
eszembe juttat egy adomát.

Zsidó istenitisztelethez tudvalevőleg legalább 
tiz.felnőtt férfi jelenléte szükséges. Egy népes vi
déki hitközségben pedig a hívők nem valami nagy 
buzgóságot tanúsítottak a templom iránt s igy 
történt egy reggel, hogy az imádságot nem lehe
tett folytatni, mert csak kilencz férfiú volt jelen. 
A rabbi nyugtalanul számlálgalla a hívők fejeit. 
»Még csak egy hiányzik« — mondogatták az em
berek. »Mit ? — kiáltá a rabbi — még csak egy 
hiányzik ? Még az egész hitközség hiányzik innen !«

No hát, erről a vasúti útról is az egész köz
ség hiányzik!

Pedig ez az ut oly szép és hangulatos! Bal
ról a Zrínyi vár, jobbról a horvát hegység, elől 
Csáktornya város napfényaranyozta háztömkelege 
látszik. Szegi pedig a sétautat jobbról-balról sik 
mező, melyet időről-időre büszke vonatok, helylyel- 
közzel dombos partu patakocskák szelnek ke
resztül.

Mi teszi a várost várossá ? Talán az épü
letek halmaza ? Korántsem ! Várossá teszi a szel
lemi és testi mozgás. Mozgás az élet, mozgás a 
természet, mozgás zsongitja a renyhe létet uj 
kedvre, uj élvezetre.

Mennyivel különb képet öltene Csáktornya, 
ha szép hölgyei, dolgos férfiai a sétának is szen
telnének naponként egy órácskát! Oly kedves, 
igéző nyüzsgés támadna, melyet irigyelne tőlünk 
Kanizsa, Rozgonyi — akarom mondani, Kanizsa, 
Egerszeg is.

S nem volna-e más üdvös hatása is a sé
tának ? Volna bizony!

Mert ki merne arra megesküdni, hogy férj 
uram zsörtölődő idegessége, nőink gyakori gyen
gélkedése, gyermekeink sürü betegeskedése nem a 
mozgás elhanyagolásából ered ? Csak volnánk töb
bet a levegőn és kevesebbet a játékasztal mellett, 
orvosainknak mindjárt nem ambuláns betegeken, 
hanem ambuláns egészségesekben telnék örömük.

Hajdan Sokrates, a bölcsek bölcse, sétálga- 
tás közben osztogatta bölcs tanácsait, s Aristo
teles követői: egy egész iskola arról nyert nevet, 
hogy sétálva adták elő gondolataikat. Peripatéti- 
kusoknak, sétálóknak hítták őket, kik annyira fon
tosnak tartották a sétát, hogy tanítási módszerükre 
ez ütötte rá a bélyeget, de mozgásba is hozták 
ám a világot, legalább is oly értelemben, hogy 
ki tőlük tanulni akart, velük együtt kelle mo
zognia.

De a peripatétikusokról szólva, úgy veszem 
észre, magam is patélikus leszek. Pedig a rideg 
való az, hogy még mindig rovom az utat fel-le, 
le-fel. De ebben a perezben feltűnik a látóhatá
ron egy szálas alak. Zakál ügyvéd ur az. — Nini, 
ügyvédember az, ki a sétát kellőkép méltatja, 
inig orvosaink, kiknek első sorban kellene hirdet
niük és gyakorolniok a sétálás igéjét, valósággal 
láthatatlanok !

Csupán Krasoveez dr. tb. megyei főorvos ur 
dicséretreméltó kivétel; ő sokat jár, tehát ő tu
lajdonképen »járási orvos« is. Ellenben körorvost 
nem látok; sajna, a többi doktor ur. mint a viola,  
rejtek ben virágzik.

Körorvos! Mi az lulajdonképen körorvos ? 
Egy irtózlató ember igy felelt e kérdésre: »Ha a 
kör oly önmagába visszatérő vonal, melynek min
den egyes pontja egy bizonyos ponttól egyenlő 
távolságra van, akkor a körorvos olyan önmagába 
visszatérő görbe orvos, kinek minden egyes pontja 
stb. stb.

Felszisszenlem e felelet hatása alatt.

Nehogy Wolf dr. ur, aki dráva-vásárhelyi 
körorvos, görbén nézzen rám, egyenesen kijelen
tem, hogy: 1) nem osztozom azon rettenetes em
ber nézetében; 2) nem tartom szabatosnak a mon
dott meghatározást, mert az pl. a gömb felületén 
húzott bármilyen zeg-zugos zárt görbe vonalra is 
illik, pedig ez nem kör. Ki kell tehát javítani a 
meghatározást akként, hogy: a kör egy síkban 
fekvő görbe vonal sat. sat.

De hagyjuk a görbeséget meg a sík o t! A 
fenntnemtisztelt mértantudós az Ürdögszigetre de
portálandó, mondása meg elvetendő, mert a mi 
körorvosunk nem görbe orvos, hanem deli hon
véd főorvos és őt nem annyira a sik, mint inkább 
a sikk jellemzi.

De mily bájos látvány tárul szemem elé, 
inig ekként mérgelődöm ? Két angyali leány jele
nik meg a sétaulon. Bell jó volna velük megis
merkedni, de mikép ? Ha volna legalább egy tár
sam, úgy tennék, mint Bukovay Abszi és Sláger 
Bandi snájdig jogászgyerekek, kik rövid utón ekként 
szoktak ismerkedni:

»Engedje meg nagysád, hogy bemutassam 
barátomat, Sláger Bandit!«

»De uram, én önt nem ismerem !« — szól 
méltatlankodva a hölgy.

»Az igaz — válaszolja Abszi — de baráto
mat most már ismerni tetszik és m ost majd ő 
fog engem nagysádnak bemutatni !«

Am az ut népleien, társat nem találok, s 
szomorú szívvel kell lemondanom az ismerkedés
ről. Istenem ! miért is megy itt Csáktornyán olyan 
kevés ember sétálni!

Városunk t. orvosa, Schwarz dr. oltóorvos 
uram ! Önbe vetem reménységemet, oltson többek 
közt egy kis sétakedvet is a jelen és jövő nem 
zedékbe !



A szives adakozóknak ez utón is kö
szönetét mond az egylet vezetősége. Köszö
netét fejezi ki továbbá a egylet Grünwald 
és Schwarcz varazsdi ezégnek, a helybeli 
villamtelep tulajdonosainak, kik a világítást 
mérsékelt áron adták, nemkülönben Friedl 
János urnák, ki a termet szintén mérsékelt 
áron engedte át és pontos, előzékeny kiszol
gálásával, valamint jó borával nagyban 
hozzájárult a jókedv emeléséhez és foko
zásához.

Az egylet vezetősége a tiszta jövedelem
ből 25 koronát juttatott a »Budapesti Napló« 
révén a Vörösmarty szobor alap javára, a 
befolyt tisztajövedelemből maradt összeget 
pedig saját könyvtára emelésére fordítja. (R)

K Ü L 0 N P É L É Iv.
—  Tanfelügyelői látogatás. L)r. Ruzsicska 

Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő e hó 20-án 
este Csáktornyára érkezett. Tárgyalásokat 
tartott járási főszolgabíróval a szelenczei fára 
körébe tartozó községek iskolázásának szer
vezése ügyében. Az elöljáróságokkal történi 
megállapodások szerint, második tanítói állás I 
fog szerveztelni Szelenczén, s egy. két taní
tóval működő uj iskola fog inegnyitlatni 
Rétháton. Meglátogatta kir. tanfelügyelő a 
községi elemi fiú- és leányiskolák összes 
osztályai!. Mindenütt tüzetesen foglalkozott 
az iskolázás összes szellemi és dologi viszo
nyaival. Végül pedig legmelegebb elismerését 
nyilvánította a Csáktornyái községi elemi is
kolák magas színvonala s a magyarosodás 
terén elért kiváló sikerei felelt. Meglátogatta 
az iparos lanoncziskolát és kisdedovodát. 
Egyben megemlítjük, hogy a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter a Csáktornyái kisded- 
ovodánál megtartott hatheti tanfolyam veze
tőinek és pedig Martincsevics Julcsa óvónő
nek 160 kor.. Hüli Czeczilia második óvó
nőnek 100 kor., végül Megla Katalin dajká-j 
nak 40 korona tiszteletdijat adományozott ! 
Királyi tanfelügyelő elutazása előtt megle-1 
kintette a dráva-vásárhelyi áll. iskolánál be-1 
rendezett negyedik tantermet.

—  Állandó választmányi ülés. A folyó 
évi február hó 11-én tartandó törvényható
sági bizottsági rendes közgyűlésen felveendő 
törvényhatósági ügyek közgyűlési tárgyalá
sának előkészítése végett az állandó választ
mányi ülés folyó évi február hó 4-ikén dél
előtt 9 órakor Zala-Egerszegen a vármegye
ház gyüléstermében fog megtartatni.

—  A csákt. önk. tűzoltó egylet alapí
tásának 26. évében Csáktornyáik, a »Zrínyi« 
szálló dísztermében 1901 évi február hó
2-án tánczestélyl rendez. Relépő-dij szemé- 
lyenkint 2 korona. Kezdete 8 órakor. Felül- 
fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapi- 
lag nyugiáztatnak. A tiszta jövedelem az 
egyesület alapvagyonának gyarapítására for- 
diltlalik.

—  Helyreigazítás. Megemlékeztünk la
punk múlt számában a helybeli Jótékony 
Nőegyletnek f. hó 12-iki tánczestélyéről. E 
tánczestélyen a bevétel nem — mint közöl
tük — 419 kor., hanem 746 k. 70 f. volt; 
ebből a kiadás 163 k. 62 f, s igv a tiszta 
jövedelem 583 k. 08 fillért tesz ki.

—  Országos vásár. A jövő hónapban, 
február hó 4-én hétfőn országos vásár lesz 
Csáktornyán, ekkor tartják meg az u. n. 
Balázsvásárt. Csáktornyán ezenkívül lesz még 
5 vásár és pedig: április 1-én, julius l-én, 
auguszt. 3-án. október 14-én és november
25-én.

—  Közgyűlések. A mai napon városunk 
több egyesülete a közs. népisola egyik tan
termében rendes évi közgyűlését tartja. Ne
vezetesen: délután 1 és fél órakor a Mura
közi Tiszti Öns. Szövetkezel; 2 és fél órakor 
a Jótékony Nőegylet, három órakor pedig a 
Szépitő-Egyesület tart közgyűlést. A nevezett 
egyletek elnökségei ez utón tisztelettel kérik 
a tagokat, miszerint a közgyűlésen megje
lenni szíveskedjenek

—  Köszönetnyilvánítás. A helybeli Jó
tékony Nöegylelnek tek. Morandini Bálint 
építőmester ur 5 koronát volt szives aján
dékozni. Amidőn ezt a nyilvánosság terére 
hozom, egyúttal fogadja a szives adakozó 
az egylet leghálásabb köszönetét. Csáktornya. 
1901. jan. 21. Bernyák Károlyné. elnök.

—  Értesítés. A Csáktornyái önk tűzoltó- 
egylet febr. hó 2-án tánczestélyt rendez. A 
kik a meghívóra számot tartanak és még 
eddig tévedésből nem kaptak, szíveskedje
nek a parancsnokság bármely tagjához 
fordulni.

— Népszámlálási adatok Csáktornyáról.
Csáktornyán összeírtak 4603 lelket, tehát 
568-al többet, mint ezelőtt 10 évvel. Ebből 
a számból a község külső részeire esik. 
még pedig: Búzásra 329. Battyánra 369, 
Zrinyi-külvárosra 134. Csáktornya lakossága 
a katonasággal s a tanulókkal együtt meg
haladja az ötezeret. 1870-ben Csáktornya 
a község külső részeivel együtt csak 29491 
lelket számlált. Csáktornya körül fekvő s a 
Csáktornya-vidéki körjegyzőséghez, valamint 
a Csáktornyái plébániához tartozó 9 község 
lakosságának közigazgatási, templomi, keres
kedelmi és forgalmi központja Csáktornya. 
Ha ezt tekintetbe vesszük s hozzá adjuk 
Csáktornya lakosságához a Csáktornya-vidéki 
körjegyzőségekhez tartozó 9 község 4748 j 
lélekszámát. arra az eredményre jutunk, hogy 
a katonasággal együtt közel 10 ezer lélek
nek képezi Csáktornya a legközvetlenebb 
központját, s innen magyarázható meg annak 
gyors emelkedése.

Színészetünk. Fekete Miksa színtár
sulata érkezett városunkba és e hó 23-án 
kezdette meg előadásainak sorozatát a »Szu-j 
lamitc-tal. A darab elég sikeresen volt elő
adva, bár a súgónak is nem kis szerep ju
tott. Megnyerő volt szerepében Szulamith 
(Medgyesi Erzsi) és Abigail. a főpap leánya 
(Abonyi Terus), a kiknek ki is jutott a taps
ból. Csütörtökön Mailbacnak »Nap és Hold« 
3 lelvonásos operelte-je került a színre. Ez 
a darab teljesen megnyerte a közönség tet
szését. Kiváló ügyességgel játszottak: Medgyesi 
Erzsi (Manola), Fekete Miksa (Kalabazász 
berczeg). Kövi Juliska (Beatrix), Szilái (Don 
Brazéro kormányzó), Szigetby (Miguel), Kövi 
Kornélia (korcsmáiosné) és Csete (Üagomer). 
Pénteken előadalott Blumenthal és Kadel- 
burg »Arany kakas« ez. vigjátéka. Ezúttal 
Csete Lajost (l)achselmayer) illeti az elisme
rés, aki kitünően játszotta szerepét. Kövi 
Juliska (fogadósnő) is dicséretreméltóan ját
szott. Zana (Treszka) Mariskának szép jövőt 
jóslunk. Közönség állandóan nagy számmal 
látogatja az előadásokat, a mit a derék tár
sulat igyekszik megérdemelni.

Téli égiháboru. Hétfőn este 7 órakor 
Csáktornya lakossága egy kis nyári külön
legességben gyönyörködhetett. Valóságos ki
sebb szabású nyári zivatart élevezett a tél 
kellő közepén Ugyanis este 7 órakor egy 
villámlásszerü tünemény mutatkozott, melyet 
elsőben valamely közelben lehullott meteór- 
tól gondolt az ember. Csakhamar kitűnt 
azonban, hogy nem meteór volt, hanem vil
lámlás, mivel az elsőt követte a második,

majd harmadik s még több. úgy, hogy mint
egy 12-szer ismétlődtek az erősebb villámok. 
A villámok mind úgynevezett szétterülő vil
lámok voltak, ibolyás színezettel, mint a 
milyen fény a villamos ivlámpák vibrálása 
alkalmával tapasztalható. Az égyes villámok 
között egy-két pereznyi időköz volt. Közben 
morajszerü dörgések hallatszottak, majd jött 
egy keleti szélroham s megeredt az eső. A 
villamos felhő Csáktornyától délkeleti irány
ban 7—8 kilométernyire lehetett s igy Csák
tornyának csak az eső széléből jutott egy 
kevés. A szokatlan tünemény érdekességét 
emelik az aznapi meteorologiai észlelet ada
tai. Csáktornyán 21-én a maximális —5 C° 
volt. Este 7 órakor a villámlás idejében 0 
fokot mutatott a hőmérő.

— Legjobb orvosság. Mindazok, kik gyomor- 
i baj, étvágytalanság, rossz tunészlés, májfájdalmak,
| kólika, vérszegénység, ideges fogfájásban szenved- 
1 nek, használják a világhírű P s e r h o t e r  vér- 
[ (iszlitó labdacsokat, melyek teljesen ártalinatla- 
! nők, gyorsan és biztosan halnak és a legelsőrangu 
orvosok által ajánl latnak. Hasznos szolgálatot vé
lünk lenni t. olvasóinknak, ha e kitűnő szert b. 
figyelmükbe ajánljuk. 1 tekercs, mely 6 doboz á 
15 labdacs 1.05 fi t. - A pénz előleges beküldése 
után t tekercset 1.25 fiiért. 2 tekercset 2.30 írtért, 
3 tekercset 3.35 írtért küld bérmentve Pserhofer 
J. gyógyszertára, Bécs, I. Singerstrasse 15.

Az utolsó menedék.
A leghizelgőbb s egyúttal a legnagyobb csodálatot 

keltő levél, aminőt ez életben csak láttam, érkezett éppen 
most hozzám GriíTond Pál úrtól Chaux de Kondsból (Can- 
ton Neufchatei, Svájc), amely a Pink-Iabdacsok által elért 
gyógyulásának elbeszélését tartalmazza, mint olyat, amely a 
86 éves életkorban tökéletesebb már nem lehet, örvendünk 
hogy ezen levél nyilvánosságra hozatalával bebizonyíthat
juk, hogy daczára az előrehaladott életkornak s a legmeg- 
rendültebb egészségnek, a gyógyulás reményében kell bízni. 
Mindenkinek hasznára közöljük ezen levelet.

»Influenzám volt a legnagyobb mértékben, Írja GriF- 
fond ur. Nagy fájdalmakat kellett különösen lábaimban szen

vednem s a jobb lábam néha teljesen béna volt, úgy, hogy 
mankó segítsége nélkül egy lépést sem tudtam tenni. To
vábbá nagy szorongást éreztem a mellemben s a nagy hi
deg daczára az ablakot nyitva kellett hagynom, hogy léleg
zetet vehessek. Ezáltal végre a vérszegénység legmagasabb 
fokára jutottam, amidőn szerencsére utolsó menedékül azon 
gondolatra jöttem, hogy a Pink labdacsokat használjam. Az 
eredmény leírhatatlan volt. Már néhány nap mnlva ismét 
könnyű táplálékot vehettem magamhoz és lassan-lassan 
olyan étvágyam támadt, amilyen már évek óta nem volt. 
Gyógyulásom most már hetek óta teljes és én ismét úgy 
gyalogolok, mint 30 éves koromban. Minden ismerősöm, a 
kiknek a labdacsokat ajánlom, azt mondja, hogy ismét fia
tal kinézésem van. Sőt az arczom és ajakam is piros.«

A Pink-Iabdacsok kitűnőek kimerültség, sápkór, ideg
baj, gyermekek gyengesége s az öregek kimerültsége ellen. 
Erősítő hatást gyakorolnak nehéz betegségek’és influenza kö
vetkezményeinél.

Kapható minden gyógyszertárban, valamint Ansztria- 
Magyarország főraktárában TÖ R Ö K  JÓ Z S E F  g y ó g y s z o r é s s -  
n é l, (B u d a p e s t, K ir é ly -u t c z a  iá.) • frt 7 $  k rért d o b o z o n -  
k in t ,  vag y 9  írté rt  6  d o b o z o n k é n t.
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H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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FISCHEL FÜLŰP (STRAUSZ SÁNDOR.)



XVIII. tečaj. Vu Čakovcu, 1901. 27-ga januara. Broj 4.

Sve pošiljke se tiőuó zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

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

pošiljaju.

M ED ilM U R IE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni. znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svaki tijed en  je d e n k ra t  i to : vu sv ak u  nedelju .

Predplatna cena je :
Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četvertleta . . 2 kor

Pojedini broj5 koštaju 20  fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Jeli prav delaju oni gaadi, koji 
slabešu hranu dajeju brejim kra

vam nego stelenim?
Ima vnogo takvih gospodarov, koji, kad 

njim breje krave presušiju, nečeju ih hra
niti bolšom hranom, kajti njim ne davaju 
nikakve hasne. A najde se i takvih, koji 
breje odeliju od stelnih, ar su breje preveč 
požderljive i jemleju hranu stelnim (dojki- 
njam).

A to neje vu redu. Natura svake krave 
je takova, da ne more vu isto vréme dve 
službe zvršavati; dok je krava breja ne 
more ona svoje tele vu vutrobi hraniti a i 
svojemu gospodaru kak navadno napunja- 
vati štučke s mlékom. A ravno ona velika 
poždrlivost, koju vidimo pri brejih kravah 
a k lomu i slabeše dojenje mora nas opo- 
miuati, da je takvoj kravi velika potreba 
davati dobru hranu a i dosti, da se more 
njeno tele vu vutrobi hraniti.

Ali moram vas takaj opomenuti s kak- 
vom se hranom hraniju breje a s kakvom 
stelne krave* Pred síelne krave se mora po
lagati sočna hrana, od koje budu dobile 
mnogo mlieka; a krave, koje su breje one 
se moraju hraniti jakom hranom kak je: 
séno, poseje ščava i šrot, a one, koji m je 
vréme (termin) da se stele njim dajte vlas- 
titoga njihovoga mléka a to zato, da mati 
i tele imaju dosti hrane i da se teletu 
vtrde kosti.

No najte misliti, da se brejim kravam 
mora davati toliko hrane kak rečimo jun- 
com, koje hočete zdebiti, ar se debele (tuste) 
krave jako teško teliju a dogodi se i to, da 
skup a teletom pogineju.

Znam, da ne bude s hujšega ako vam 
rečem (prem vi to bolše znate od mene) 
da se s brejom kravom mora lépő postu- 
pati: nju nebi smeli zaprezati pod teške ter
he a osobito ne, gde se mora vu brég vo
ziti; ona se mora pazlivo tirati iz Stale i 
vu štalu a osobito ako su tésna vrata i 
ako je Stalni pocek (prag) dosti visoki; najte 
nju plašiti pokajuč bičom a kamo li, da bi 
ju morti i iukli i vu beg nateravali.

Jako je od velike hasnovitosti, da breje 
krave imaju dosti nastira (štraje) a navlas- 
tito pod črevom a i to je dobro, da osta- 
neju ondi i potli, gde su se steli le.

Pazljivi gospodari predobro znaju, da 
nije dobro pred marhu polagati pokvarjeno 
séno, gnjilu ili smržnjenu repu, repinu cimu 
ili pak zelenu krmu po kojoj je inje palo; 
a kamo li pred breju kravu. A i na ovo 
treba osobito paziti: Vu vréme, kad se vre 
krava hoče steliti nije slobodno suhu krmu 
zameniti s zelenom. niti zelenu sa suhotn, 
nego se krava mora hraniti istom hranom,

dok se ne steli. A i vu ono vrieme, kada 
krava nije dugo breja jako morate paziti, 
da nebi hranu prenaglo premen ili, nego 
malo po malo prehajajte iz zelene hrane na 
suho ili iz suhe na zelenu.

Jako se preporuča, da se navek zapiše 
vréme. kada se je prepustila, da bar znate 
po priliki pogodili vréme, kada se bude 
stelila.

A sada hudem vam još nekaj rekel, 
da znate jeli vam je krava dojnica breja 
ili ne. A to se dela ovak: Napunile kupicu 
s vodom potočnom i pustite vu tu vodu 
dve ili Iri kapljice friškoga mléka od one 
krave, za koju bi radi doznali jeli je breja 
ili pak ne. Ako je krava breja, onda one 
tri kapljice mleka budu mahom na dno 
opale; a ako pak nije breja, to se budu one 
kapljice mlieka predi po vodi razišle nego 
budu došle na dno. Vidite! ovak vam se 
more doznati. jeli je krava breja ili ne a i 
za kobilu se na isti način more seznati. To 
vam nije teško, pak to morete svigdi opro- 
bati. A sami znate od kolike je to hasne, 
osobito kada človek hoče na semu kupiti. 
Istina prodavec, veli, da je breja i morti 
vam bude rekel naj oslepi na koleni, ali 
mu itak ne morete verovati. Ja dobro znam, 
da vi znate i na drugi način spoznati ali 
meni se ovaj moj najbolše dopada i nigdar 
ne vkani.

Kad bi ja znal, da vi radi štejete 
ovakše stvari, koje spadaju na gospodarst
vo, ja bi vam večkrat nekaj napisal ali ovak 
se ne ufam, da me nebi vredni čitatelji špo- 
tali. (Dobro bi bilo, da se koji taj javi gos- 
podinu Margitayu.)*)

M edjim urski ladjar.

Ali da sam doma!
To je Borščakov Gjurek iz Hraščan po

čutil, za pravo rekuč, je svigde dobro ali 
doma najbolje.

Kad je najme Gjurek domače škole 
zvršil i školske knjige za tram porinul, pak 
pak je za dvie godine na toliko zrasel, da 
je glavom do trama dosegnul, onda je stari 
Borščak jednog dana za kratko vrieme pres
tal iz svog kladivca na kratkem orehovom 
kanišu kaditi, porinul je koščičku od kani- 
ša za lievo uho čohlaljuč se, teje rekel:

»Dečko, ti mi moraš iz kuče, drugač 
tu cielu kolibu tvojim naglim rastenjem u

*) Mi zasigurno znamo, — da 
naši poštuvani čitetelji radi čilaju. kaj jim 
Medjimurski ladjar piše vu našim novinam, 
ar on, kakti medjimurski sin, dobro i zna. 
kaj je našemu puku na basen. Zato prosi
mo našega izvrstnoga i jako poštuvanoga 
pisatelja, naj nam i na dalje njegve lépe i 
hasnovite članke pošle! (Urednik).

vis digneš! Ja več nemrern zmagati, pak 
makar dan i noč u šumi panje izkapam, a 
košaru s kruhom makar ja kak visoko 
obesil, li ju tvojim žerjavovim vratom ipak 
dosegneš, a žaludec tvoj nema dna. — Zato 
anda sada se veli: diela se prijeti i zaslu
žili, gde se kaj zaslužiti dade! A zaslužili 
se dade sada u Prelogu dole, gde Dravu 
popravlaju i grade, za da im se brod ne- 
bude po prudu i piesku sanjkal, kak je to 
bilo na križevski sajam, kad su se mnogi 
sejmari iz prieka morali radi loga od broda 
več k-kuči povrnuti. A meni je gospodin 
graditelj Morandini povedal, da je njegov 
dobar prijatelj Grčsz Lujzek pisal mu iz 
Preloga lista, jer on je tam fiškališ, da u 
Prelogu doduše ima ili dosta, koji po danu 
i po noči badava okolo po ulicah taraca i 
kamenje gaze, ali bi za to ipak trebali i bi
kovih nekoliko, koji hi na u vodu melnute 
fašme kamenje donašali. pek ako bi si koj 
siromak hotel koj krajcar zaslužiti, to onda 
samo neka tam d oj d e, o.i če mu več dielo 
priskrbeti«

»I onda sad ti neka mati nekakvoga 
stroška u rubeč sveže, pol hleba kruha, ko
mad kiseloga sira i flašicu šljivovice, a evo ti 
k lomu jednu krunu za šilu — i sada z 
Bogom hodi i angel čuvar nek te na tvoru 
putovanju prati!«

Tak je stari Borščak govoril Gjureku a 
onda si je opel svoju drvenu pipu zapušil. 
plehnatoga zaklopca na n joj poklopil i oli- 
šel za kuču drva kalat sokirom i batom i 
drhčučimi pitnimi žuljevah rukami.

Mati pako razprestre na klimavem stolu 
modri rubčec, nameče na njega pol hleba 
kuruznuga kruha, falat kiseloga sira i sajt- 
lečnu flašicu šljivovice te mu onda vugle 
liepo vkriž svež**, a pod dielom si prebri- 
sava sad desnom, sad lievom rukom ma
terinske vierne oči, pak pošto nije hotela 
Gjureku taj razstanak ožuhčili to je u svo
jem materinskem srdcu puno zamučala i 
pogutnula te je samo rekla pošto ga je sve
tom vodom iz pri vrati viseče svetilnice- 
poškropila: »Tako . sad anda icii u ime 
božje pak budi marljiv i Sledljiv, a neza- 
boravi u jutro i večer moliti, i to le opo
minjam, da nezaboravi! — Pak ako bi ti u 
tudjini išlo zlo. — onda dojdi domov u 
ime bož|e!« —

1 ovak je Gjurek prvi krat u svom ži
votu se povdal na put u ime božje, a da 
jm idoga našel, to ga nije bilo strah, jer 

do Čakovca je več nekoliko krat došel, kad 
je na pijač donesel gusku, racu ili par pi- 
eekov na prodaj u a od on ud se je trebal 
samo za deset krajcarah željeznicom do 
M urak irálya odpelati a od onud jednako za 
telegrmčkimi stupovi do Preloga maširati, 
pak ako u Čakovcu nez ikasni vlaka tak sc





kovec više p e t  je z e r  Stanovnikov. Vu Cako- 
večkimi zvunašnjimi občinami su takaj več 
popisali ljudi i lo sve skupa 174-8 duš. Vu 
Zala Ujváru 1058, vu Dráva-Szt-Ivánu 779, 
vu Felső-Pusztafa 548, vu Nyirvőlgyu 514, 
vu Jánosfalu i Szt-Rókusu 457 vu Szt-Iloni 
453 vu Szászkő 426. vu Dráva-Szt-Mihályu 
380 vu Vidafalvi 133 ljudi je popisano 
Dakle ako öve s»:öskup damo, čakovečka 
fara ima blizu 10 jezer Stanovnikov.

S  m r i  V !k  to r  le , e n g !e  z k  e k r a l j i c e .

Englezi veliku žalost imaju. Vumrla je 
kraljica Viktória, koja je več 64 Ijeta vla
dala nad Englezkimi državami. Ljubil nju je 
púk, jer je oslobodila kraljevsku familiu od 
propasti sa svojim mudrim vladanjem Pod 
njenim kraljuvanju su dobiii katoliki slo- 
bodno vežbanje vere, pod njenim kraljuva
nju je postala Englezka najprvešom vladom 
svéta. Sada je više nega! 22-ga (tork) ovoga 
meseca na večer je vumria ob pol sedmi 
vuri. Nije dugo beteguvala. Veliju, da bi još 
duže mogla živeti, ako se nebi tulike skrbi 
burskog tabora nanju naložilo. Veliju na 
dalje, da je sa njom i slava Englezke vu 
grob otišla. Za njom je sada njeni sin VII 
Edvard postal kraljem, gdo je sada več 60 Ijet 
star. Pokojna kraljica je imala 9 dece, zmed 
ovih su još 6 živi. Zvon ovih nju 31 živi 
vnuki i 37 pravnuki oplakuju.

S o vo  s t  i  Iz  K o to r !  o b č in e .

Vu Kotor občini su sada savršili po- 
pisanje. Šuma je poleg popisanje 3934 Iju- 
dih. Po deset Ijet je 628 Stanovnikov više. 
— Ravno tam kak nam javiju se je proš- 
log Ijeta narodilo 168, vumrio 87 Ijudih. 
Venčalo se je 25 parov.

B lis k a n je  vu z im  L

Vu pondeljek na večer se je stanovičt-1 
vo Čakovca jednomu pojavu moglo radu- 
vati. Sa rečjom mala bura je bila na sred 
zime. Najme na večer ob 7 vuri se je blis
kati počelo, kaj je čovek prvič tak mislil 
da od meteora (padajuča zvézda) shaja Ali 
jer se je pojav opetuval se je osvedočilo, 
da je bliskanje koje se je po priliki 12 krat 
opetuvalo. Za svakim bliskanjem se je Culo 
malo grmljenje zatem pak od izhoda veter 
puhati i išel je deždj. Oblak je od Čakovca 
na iztočno južno stran bil. pak zato je iz 
deždja na Čakovec malo došlo.

Z y o r e ta  p u c a .

Vu Budapesti pri Szilva Géza kotars- 
kim sudcu se je o. m. 18-ga na večer ogenj 
napravil. Vu kuhnjije ležala Heiter Róza 16 
Ijet stara službenjca, vu koje postelju je 
iz šporherta iskra zletela. Strožak je taki 
goreti počel i od toga se je vužgala. Kad 
su na krič nutri dobežala več se je siro- 
siromaška puca lak obežgala, da su ju vu- 
mirajuču nesli vu Spital. Vu špitalu je za 
kratko vréme vumrla.

B o r b a  s a  le d o m .

Za lasi zdigavati slučaju su bili sve- 
doki prošle dane jednog jutro ob 7 vuri 
Stanovniki Oršova varaša. Iz srbskog kraja 
su četiri lifrari na jednoj ladji se prek trsili 
na magjarski kraj. Vnogo su posla imali sa 
tablami leda, koji su njim jako na zapreku

bili. Več su blizu bili k magj irskoj strani, 
kad su spazili finance i su se taki obrnuli 
te su hoteli vujti Financi, kak su zglodali 
lifrare su se njim groziti počeli i rekli su 
njim naj stojiju, ali su steni bolje se trsili 
nazad k srbskoj strani To njim je zročilo 
propast. Né su vpamet vzeli da su pod jed- 
nu veliku ledenu tablu došli. Ova njim je 
čuneka preobrnula te su svi četiri vu vodu 
opali. Dva su više ne došli gori, ali drugi 
dva su se zgrabili za led i sdvojbeno su za 
pomoč počeli kričati Na magjarski strani 
stoječi su probali nje osloboditi ali dok bi 
bili do leda došli nesrečni lifrari su več od- 
nemogli i oni dva su se takaj v topili. Nes
rečni ljudi su iz Serbie bili i zaklane svi
nje su hoteli prek lifrati. ali su nesrečni 
postali. Imena njim neznaju. Smrtmi borbu 
nesrečnih ljudih je vnogo ljudi gledalo iz 
obale Dunava.

O p a l Je iz  d re v a .

Molnár Ferencz kočis vu Budapešti je 
na svojim dvoru sadovno drevje obrczaval. 
Med tem je iz lojlre tak nesrečno opal. da 
akoprem su taki doktora zvali je za malo 
vréme vumrl.

M r tv o  te lo  vu In d ic i .

Vu New-Yorku se je pripetilo, da je 
jeden policaj na vulici j^dnu ladicu našel, 
koja gazde nije imala Taki je odprl to i 
nutri je našel jedno mrtvo télo. kojemu je 
šinjak bil skoro prek prerezani Iztraga je 
znašla da se mrtvi Weisberger Mihály zla
tar zove i samo pred par vurami je bil 
zaklani, kad je terjat išel dužnike. Krivce 
su još ne našli.

C in  Je fin e  m a te re .

Vu Beču se je pripetilo. Leskovics ma- 
larskog detiča žena je svoje dvoje dece iz 
čelvrtog Štoka doli hitila na vulicu zatem 
pak je i ona za njimi skočila. Vu najvek- 
šoj nevolji je živela oéla família, ktomu je 
hodilo, da su njoj muža krivili sa jednom 
rauberiom i akoprem govori, da je ne kriv, 
ga nésu pustili. To je neslo nesrečnu ma
ter na taj čin. Žena i jedno déle je vumrio 
taki a drugo pak malo pollam vu špitalu.

B a u b e r i ja .

Ove dane se je velika rauberija pripe
tila vu Ujlaku poleg varaških hižah. Gros
man Mór žitnog trgovca je svaki za boga- 
log čoveka držal jer je on imel tam naj- 
lepšu hižu vu občini. O. m. 16-ga zaran 
vu jutro su Grosmanova putna vrata širom 
odprla bila i to se je malo čularno vidlo 
občinskim slugam pak su zato nutri išli, 
gde su sve vu miru našli na dvoru. Kak 
su vu prvu hižu stupili su Grosmana vu 
krvi ležečega našli na podu mrlvoga, a 
pisma koja su vu kassi bila su takaj širom 
bila rezmetana. Kassa je razdrta bila. Vu 
drugoj hiži su našli ženu i sina takajše 
mrrve. Vu kuhnji su dve služkinje bile skup 
zvezane a vusta su njim bila naphana 
canjki. Ravno tak je bil i kučiš na kojega 
su štalu zaklenuli Redarstvo je taki počelo 
iskati. Iz kasse su rauberi 2400 korun i 
vnogo drugih zlatnih stvarih odnesli. Poleg go

vora služkinjahje rauberov pefbilo i svi su 
larfe imali

Nekaj za kratek čas.
V e č  s u m u z a b i I j e ž i 1 i.
Notariuš: Vi sle jeden prvoga klasa pi

janec, lump! Svaki dén ste pijani; kak ču- 
jem, včera ste opet pet litrov vina spili vu 
krčmi, i to na porgu. Najte pozabiti, da to 
si ja gori zabijježim.

Pisar: Nigdar se naj zolém netrudiju 
gospon notariuš im, im je lé pet litrov več 
gori zabilježil — krčmar. Ako neverujeju 
naj idu glet v krčmu, na vratih zadnje hiže. 
ozgor vre najdeju ono, od česa najpredi 
dobim zimicu.

K o j p o d  d r u g i m  j a m u k opa .
Premisli si, dragi brate, jeden pozna- 

ncc moj me je prosil, da naj mu spravim 
Franciku za ženu. Nego meni se ta frajlica 
tak dopala, da sam ju sam sebi zaručil/No, 
kaj rečeš ktomu?

Kaj rečem k lomu? iNikaj samo to, da 
ki pod drugim j umu kopa, sam vu nju 
opadne! —

D o b e r  o d g o v o r .
Jeden kapelam da poslane z njega ple- 

b.iniiš. moral je iti na izpit gde, mu slede
če pitanje predloži ju:

Da vode nebi bilo. jeli hi moči bilo 
krstili ?

Do loga sem još né došel! — odgo
vori spametno kapelam

P r a v  i m a.
Okolo polnoči poplečeju se proti domu 

dva pijanci.
Ja jako dalko stanujem, veli jeden, pak 

né sam lak bogat, da bi se mogel dati od
peljati.

Hej! odgovori drugi, pak kakvoga has- 
na ima čovek iz bogalstva? Ako bi ran mil- 
lioner bil, pak bi mogel bolje pijan biti. kak
sem ve?

P r e f r i g a n i  o b š i t o š.
Ran čez Venociu smo jahali prék! diči 

se jeden stari obšitoš.
Nono, kam govoriš — veli mu jeden 

slušatel, — im Venecia sva na vodi leži!
Dakako, presčče mu prefrigani veteran, 

samo kaj smo mi v zimi jahali, da je voda 
bila zmržjena!

P o m i r i l  j e  s a m  s e b e .
Mali: (dimo dojduč iz cirkve): No, Pet- 

rek, to su prodekuvali dénes gospon pleba- 
nuš, da svi oni, koji hodiju njihovoga 
krumpira krast, v pekel dojdu i strašno, 
kaj budu tam zato trpeli!

Petrek: Hvala Bogu, da sam ovu noč 
samo jabuke kral v njihovim vrtu.

H rusóczy  Elek.

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



Melléklet a „Muraköz" 1901. évi január hó 27. (4 -ik) számához.

5829 /tlk. 900.
V É G Z É S .

A perlaki kir. jbiróság Oroszváry Gyula, 
Vutsák Miksáné s dr Tamás Jánosnak Per- 
lak község végrehajtatóhoz való csatlakozá
sát kimondja, s kibocsájtja a következő

Árverési hirdetményt.
A perlaki kir. jbir mint tikvi hat. közhírré 

teszi, hogy Oroszváry Gyula nagykanizsai 
lakosnak, Goldschmidt és Grün pécsi czég- 
nek, Perlak községnek, muraközi takarék- 
pénztárnak, Grész Alajos perlaki lakos elleni 
végrehajtási ügyében 79 k 04 f. eddigi. 14 
k. árverés kérvénvi költség úgy 158 k 98 
f., 266 k. 66 f, 247 k. 80 f., 200 k 40 f. 
tőkék és jár. kielégítése végett a n-kanizsai 
kir. törvszék a perlaki kir. jbiróság területén 
fekvő a perlaki 347. sztjkvben 512 hrsz. 
365. népsz. ház, udvar és kertből Grész Ala
jos nevén álló felerész 2492 k : a perlaki 
347. sztjkvben felvett 1107. hrsz. ingatlan 
a végr. törv. 165. §-a alapján 324 k kikiál
tási árban mint becsárban az

1901. évi február hó 16. napján d. u. 3 órakor
a tlkvi hatóság irodájában Oroszváry Gyula, 
dr. Grünberger Samu, dr. Tamás János, Za- 
kál Henrik ügyvédek közbenjöttével megtar
tandó árverésen eladatni fog.

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

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlak, 1900. nov. hó 3-án. 845

661. és 947. sz. v. 1900 A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható-
( • i • i , ság közhírré teszi, hogy a m kir. kincstár-

A1 \ (‘1 OSI l l l i a e t in e n v .  nak. Mikalicz Mátyás és neje Mihóczi Mária
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. opporoveczi lakosok elleni végrehajtási ügyé- 

évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezennel ben 111 kor 08 f. töke, ennek 1900. évi
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás- február hó 27-től járó 5% kamatai, 5 k. 50
bíróság 1900. évi Sp. 199/3. és Sp. II. f. lejárt kamat, 18 k. 30 t. eddigi, 18 kor.
17/3. sz. végzése következtében dr Hajós 40 I. árverési kérvényi költség. 4 k. 42 f. 
Ferencz ügyvéd által képviselt Horváth Már- községi és vegyes pótlék, 3 k. 30 f. eszmé- 
ton farankói és Zakál Henrik Csáktornyái nyi bélyeg kielégítése végeit a nagykanizsai 
lakos ügyvéd javára Matosa Mihály felső- j kir. törvszék perlaki kir. jbiróság területén 

I királyfalvi lakos ellen 384 és 81 k. 37 f. j fekvő az alsó-rnihályoveczi 427. sztjkvben
s jár erejéig 1900. évi oki. hó 18-án foga-1 felvett 568. hrsz. ingatlan 400 k.. 427. sztj-

| natosilott kielégítési végrehajtás utján le ésjkvben lelvett 557. hrsz. ingatlan 264- k. 
felülfoglalt és 750 kor. becsült I va>tengelyü kikiáltási árban mint becsárban az 

I szekér. 1 könnyű kocsi. 2 méncsikó, 1 kan- „ . . _ . _ ,
czalóból álló ingóságok nyilvános árverésen- /WW/ **»7 M , L
eladatnak. JO

Mely árverésnek a Csáktornyái kir jhi- A|só.Mi|)á,y0veoz Községházánál dr. Tuholy 
mság 1900. V. tr t ,  _ e> n. _. sz.\égzese. Oyiiln ügyvéd küzbenjöllével nieglarlandó 
folytán 984 és 81 k. AtI lőkekóvetelések árverÍ3en eladatni fog. 841.
és ezek összes járulekai erejéig b első-hirály-1

I falván leendő eszközcsere Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
1901. évi januar hó 28. napjának d. e. 9 órája :>z  árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási

határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándé-1 «r !0% ;át bánatpénz fejében letenni s a vevő
közök oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy J a '’álelárt 3 egyenlő részletben lefizetui kö- 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. *(̂ cs ás végre az árverési teltételek a liiva- 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés il:,los ‘*>rák alatt alulirt tkvi hatóságnál és 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén i Alsó-Mihályo\ ecz község elöljáróságánál meg- 
becsáron alul is el fognak adatni. 842 tekinthetők.

Kelt Csáktornyán, 1900. j«ui. 10-én. \ ^jr jbiróság mint tlkvi hatóság.
6 ’ /m in n Já n o s
kir l»ir. végrehajtó. Peilakoi). 1900. IIOV. hő 8-áll.

7801. tk 1900

V É G Z É S.

A perlaki kir. jbiróság az opporoveczi 
110. sztjkvben felvéve voll 525. hrsz. in
gatlanra az árverést el nem rendeli, mert 
időközben vázrajzilag megosztatott s az 
egyes uj birtok részletek adóbizonyilványa ki- 

! állítva nem lett s kibocsátja a következő

Árverési hirdetményt.

THÍERUY A. centi fólia kenőcse
(csodakenőcs)

utolérhetetlen szívó erejű és gvógyitóhatásu. Operácziókat a leglöbbb esetben fölöslegessé tesz.
K kenőcscsel egy 1t éves, gyógyíthatatlannak tartott esontszut, újabban egy 22 éves rákszerü 

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

Sok ezer elismerő irat áll rendelkezésünkre, melyek a föld minden részéből érkeztek. 
Ó vakodjunk u tán zato któ l. Valódi csak akkor, ha e czég neve es véd 

jegye ra jta  áll:
A. THIERRY gyógyszertára az „őrangyalhoz"

Pregrada, Rohitsch-Sauerbrunn mellett.
A cs. k. á llam v. h ivata lnokok egyle tének szállító ja.

__________________________  7C)M ]•> 2ó _

Nélkülözhetted és utolérhetlen, hatása kitűnő. 
Világczikk, kivitel m inden országba.

T H I E R R Y  A . b a lzs a m a .
Felülmúlhatatlan szer minden mell-, máj-, g y o m o rb eteg 
sé g  ellen. Külsőleg is hat. Csak akkor valódi, ha az ol
dalt látható z ö ld , törvényszékhez bejegyzett »a p á r  za« védö- 

jegygyel van ellátva. Évente 6  millió Üveg álliltatik elő.
12 kis vagy 6 nagy üveg postan küldve 4  korona.

Egy próbaüveg bérm entesen 1 korona 2 0  fillér. S zé jje l-  
küldés csak előzetes fizetés eseten.



Több száz kiváló orvos által ajánlva. 
A legizletesebb és legolcsóbb ásványvíz. 

Csáktornyán kizárólagos raktár:
Strahia Testvérek fűszer, csemege és ásványvíz kereskedéseben.

866 I Ik. 900.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik Csák
tornyái lakosnak Markán Pálné mura-csányi 
volt lakos elleni végrehajtási ügyében 20 kor. 
töke, ennek 1871. évi márczius. hó 3-tól 
járó 3% kamatai. 250 kor. 14 íill eddigi 
költség kielégítése végett a n-kanizsai kir' 
lörvszék a perlaki kir. jbiróság területén 
fekvő a mura-csányi 27f>. és 5488. sztjkvek- 
ben 404. 402. 1271,1783,2295,2580,2010, 
3014. Iirsz. a. felvett ingatlanoknak jelenleg 
Ivanovics Iván nevén álló felerésze 2430 
kor. kikiáltási árban mint becsárban az

1 9 0 1 , é v i f e b r u á r  bő 2 1 , n a p já n  
ff, u. 3  á r u k o r

Mura-Csány községházánál Zakál Henrik 
ügyvéd vagy Vajda Jakab. Adolf és Manó 
közbejöttével megtartandó árverésen el
adatni fog. 844

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

A kir. járásbíróság, mint tlkönyvi hatóság.
Perlakon, 1900. évi decz. hó 28-án.

© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8206. Ik 900.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Deutsch Kde pá- 
loveczi, Perász Mihály domásineczi, Pleinik 
Márton m.-királyi, Sulek Iván Csáktornyái 
lakosnak, a dekánoveczi mise alapítványnak, 
a csehoveczi templom pénztárnak, dr. Ter- 
sanszky Gyulának s az ezennel csatlakozott- 
nak kimondott zala-egerszegi tkpénztárnak 
Novák Mihály és Tököli Mária turcsiscsei 
lakosok elleni vhajtási ügyében 112 k. tőke. 
ennek 1897. évi május hó 4. napjától járó 
6% kamatai, */»% váltódij. 149 k. költség, 
úgy 40 k. 70 f„ 296 k.. 220 k.. 200 k .

100 k . 200 k., 400 k. tökék és jár. kielé
gítése végett a nagykanizsai kir. törvszék a 
perlaki kir. jbiróság terüieténfekvö a jur- 
csiscsei 10. sztjkvben felvett 10, 347/b., 
350/b., 405/a. hrsz. ingatlanoknak a hozzá
tartozó legelő és erdő illetménynek Novák 
Mihályt illetett lelerésze együttesen 868 k.; 
265. sztjkvben felvett 63, 347/a., 350/a., 
405/b. hrsz. igatlanokból Novák Mihályt 
illetett fele része együttesen 352 k. kikiáltási 
árban

1 9 0 1 , év  fe b r u á r  bő 18• n a p já n  
d é le lő t t  1 0  ó r a k o r

Turcsiscse községházánál: 
a murscsáki 1158. sztjkvben felvett 1414/b. 
hrsz. ingatlan a végr. törv. 156. §-a alaapján 
egészben 190 k.; az u. o. 1416. sztjkvben 

; felvett 1414/a. hrsz. ing. u. a. §. al. egészb. 
380 k.; a dekánoveczi 17. sztjkvben felvett 
277. hrsz. ing. u. a. §. al. egészben 216 k. 
kikiáltási árban a Mernyák Borbála javára 
bekebelezett szolgalmi jog fenntartásával;
366. sztjkvben felvett 1(53. hrsz ingatlannak 
Tököli Mária nevén álló ’/te része 128 k.;
367. sztjkvben felvett 533. hrsz. ingatlannak 
Tököli Mária nevén álló l/A részére 110 k. 
Kikiáltási árban mint becsárban az

1 9 0 1 , é v i f e b r u á r  hő 18 . n a p já n  
d é lu tá n  9  ó r a k o r

Dékánovecz községházánál dr. Tamás János, 
dr. Kemény Fülöp, Boschan Gyula, Varga 
Lajos. dr. Dani Vilmos ügyvédek közben- 
jöttével megtartandó árverésen eladatni fog 
azzal, hogy Sulek Iván érdekében csak a 
turcsiscsei 265. sztjkvben a csehoveczi tem
plompénztár, a dekánoveczi misealapitvány 
érdekében a dekánoveczi 17. sztjkvben dr. 
Tersanszky Gyula érdekében a dekánoveczi 
17, 366, 367. sztjkvben a zala-egerszegi tk- 
pénzjár érdekében a turcsiscsei 10. és 265. 
a murscsáki 1158. 1416. sztjkvben felvett 
ingatlanok adatnak el.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése elölt a fenti kikiál
tási ár 10%-át bánatpénz fejében letenni 
kötelesek. 839

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlakon, 1900. nov. 13-án.

29. vh. sz. 1900.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiróság 
1900. évi V. 540/1. számú végzése követ
keztében dr Hajós Ferencz Csáktornyái ügy
véd állal képviselt Csáktornya-vidéki takarék- 
pénztár r.-t. javára Fischl Sándor és társai 
m.-királyi lakosok ellen 550 kor. s jár. ere
jéig 1900. évi nov. hó 2-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján fölülfoglalt és 
1860 kor. becsült következő ingóságok, u. m.: 
lovak nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1900 évi V. 540/2. számú végzése 
folytán 55 kor. tőkekövetelés, ennek 1900. 
évi aug. hó 18-tól járó 6% kamatai, »/,% 
és eddig összesen 96 k. 05 f.-ben biróilag már 
megállapított költségek erejéig a helyszínén, 
vagyis M.-Királyon leendő eszközlésére

1901. évi február hó 4. napjának d. e, 10 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán

dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz  ̂
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

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

Kelt Perlakon 1901. évi jan. 22-én.
S ó s  F r ig y e n

K4:t kir. bírósági vógrrliHjtó.

9031. tk. 900.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbir. mint tlkvi hatós. közhírré 
hogySzerzsán József s csatlakozott társainak 
Ovcsár Bálint novákoveczi lakos elleni vég- 
rehajlási ügyében 200 k. tőke, ennek 1897. 
évi ápril hó 22. napjától járó 6% kamatai, 
99 k. o4 f. eddigi költség, úgy 76 k. 2 f, 
33 k. 50 f , 40 k., 200 k., 66 k. 50 f., 230 
k. 32 f, 142 k 28 f.. 344 k„ 280 k., 118 
k 48 f, 232 k., 132 k., 27 k. tőkék s jár. 
kielégítése végett a nagy-kanizsai kir. törv
szék a perlaki kir. jbiróság területén fekvő a 
novákoveczi 976. sztjkvben 105. és 100. 
hrsz. a. foglalt ingatlanok erdő és legelő il
letmény a végreh. törv. 156. §. al. egészben 
Fábri Mihály késedelmes árverési vevő költ
ségére és veszélyére 834 k. kikiáltási árban 
mint becsárban az

1 9 0 1 , é v i  te b r .  bő  2 0 ,  n a p já n  
tf, u, 3  ó r a k o r

Novákovecz községházánál dr. Kemény Fü- 
I löp ügyvéd közbenjöltével megtartandó 
árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál
tási ár 10%-ál 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 ha- 

, lóságnál és Novákovecz község elöljárósá
gainál megtekinthetők. 835

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Perlakon, 1900. decz. 30-án.

8179. tk. 900.

Póthirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, miszerint az Oroszváry 
Gyula nagykanizsai lakos végrehajtatónak 
Grész Alajos s neje perlaki lakosok végre
hajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében 
o829. sz. a. kibocsátott árverési hirdetmény
ben a perlaki 347. sztjkvben felveti 512. 
hrsz. ingatlan fele 2492 kor., az 1107. hrsz. 
ingatlan 324 k. kikiáltási árban

1901. évi február hó ÍO . napjának

fi• w .  & órá jára

kitűzött árverés az 1881. LX. t.-cz. 166. §-a 
alapján a m. kir. kincstár végrehajtató ér
dekében is 197 k. 47 f. tőkekövetelése s 
jár. kielégítése végett megtartatni fog.

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. 
Perlakon, 1900. nov. 7. 848
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Gabona árak .  —  C im a  Žitka.

KI AKAR
négy év es  önkéntes =

LENNI?
Mindazon ifjak, kik a/, előirt iskolákat néni végezték, 
előkészültségükre és foglalkozásukra való tekintet nél

kül megszerezhetik az 
e g y é v e s  ö n  k é n t e s i  j o g o t .

A ki már sor alatt állott, elkésett. 
S z ü le té s i év k ö zle n 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. 
Tanbizottság : eddei Draugencz János ny. m. kir. hon
védezredes rs Mayer Adolf ny. cs. és kir. őrnagy. 
Felügyelő: a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

mtnisterium megbízásából a tank. kir. főigazgató.

X V ili. év fo lyam .

A Csáktornyái takarékpénztárra l egyesült
önsegélyző szövetkezet t. ez. tagjai

folyó évi február hó 24 -én délután 3 órakor, Csáktornyán

a Csáktornyái takarékpénztár részvénytársaság helyiségében tartandó

k ö z g y ű l é s r e ,
hivatkozva az alapszabályok 20*) §-ára, tisztelettel meghivatnak.

T  á r g y a k :
1 Az igazgatóság jelentése.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
3. A folyamatban levő Vili. és IX. csoporti számadások fölötti határozat- 

hozatal és a felmentvény megadása.
4. Igazgató esetleg aligazgató, 4 igazgató-tanácsi tag és a felügyelő bi

zottság megválasztása.
ó A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
Neláni indítványok

Csáktornyán. 1901 január 24-én.
Az igazgatóság.

*) Hogy a közgyűlés érvényes határozatot hozhasson, arra legalább 20  szövet
kezeti tagnak jelenléte szükségeltetik, kik 500 törzsbetétet képviselnek.

Ha a közgyűlés nem válhatnék határozatképessé, akkor 15 nappal későbbre egy 
nj közgyűlés hívandó össze, mely az első közgyűlés tárgyai fölött tekintet nélkül a ta
gok vagy törzsbetétek számára, jogérvényes határozatokat hoz.

A megvizgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő bizottság jelen
tése a társulat üzleti helyiségében a közgyűlést 0 nappal megelőzőleg a részvényesek 
által betekinthetők.

847 1— 1

A Csáktornya Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság
1901. évi február hó 19-én délután 3 órakor tartja meg intézeti he|yiésgében

V .  R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S É T
a melyre a I. c. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

T á r g y s o r o z a t :
1. A gyűlés megnyitása.
2. Két részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.
:>. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése a lefolyt üzletévről.
4. A múlt évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása: a nyereség felosztása: 

az igazgatóság és a felügyelő-bizottság felmentése.
5. Három igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
C>. A tisztviselők és a szolga fizetésének megállapítása.
7. Ksetleges indítványok.
Kelt C s á k t o r n y á n ,  1901. január 7-én.

Az igazgatóság.

4H. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolhatja, de 
ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves legyen és részvénye a közgyűlés élőt 
egaláhb négy hét óta a társaság könyveiben az ő nevére legyen beirva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 8 nappal 
megelőzőleg az intézet pénztárába letetessék.

A választási jog azonban nem csak személyesen, hanem a távollevők által is gyakoroltathatik. t. i. a meg 
nem jelenhető részvényes egy másik részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat; azonban szintén 
szükséges, hogy az ily megbízás által szavazó részvényes ogalább 20 éves legyen és részvénye 4 héttel a közgyűlés 

a társaság könyveiben az ő nevére beírva találtassék
Meghatalmazások csak részvényesek nevére állíthatók ki.



I  il Csáktornyái laliarO^nztír üfjrffcytársilai |
I  t  a  részvényese: »01. éVi febmír hó 16-án délután 3 óraKor Csáktornyán a társulat saját házában tartandó a

I  XXIX. rendel K íiíyü ^sre  $
tisztelettel meghiVatnatj.1  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1

^ Tanácskozási tárgyainak sorrendje: T
K  «

a) Elnöki megnyitás. >4̂
V  b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesitésére 2 részvényes kijelölése. M j

e) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása és a (elülvizsgált évi számadások
V  feletti határozathozatal és a felment vény megadása. j f l

d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti (elosztása iránt.
Í r  e) Jelentés a szövetkezeti állományról. M j

f) Igazgató, aligazgató, 5 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
wt gi Néhai Löbl Jakab, volt takarékpénztári könyvelő özvegyének kegydijazása. U
^  h) Weisz Miksa takarékp. tisztviselő kérvénye feletti határozat.
Sr i) Esetleges indítványok.

C s á k t o r n y á n ,  1001. évi január hő S-án. j f l
5* Az igazgatóság. >£

37. §. A tanácskozási és szavazási .jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalma- 
zottja (3C. §.i áltat gyakorolhatja; de ezen jog gyakorolhatására megkivántalik, hogy a részvényes legalább 20 éves es részvénye 

K  a közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társulat könyvében az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést
íT 3 nappal megelőzőleg, azaz 1901. évi február hó 13-ig az intézet pénztárába letétessék. ^
Í r  Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki. i f l

A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése a társulat üzleti helyiségében a köz- 
kb gyűlést 14 nappal megelőzőleg a részvényesek által betekinthetők.

w w w  W W ®  W W ®  W W W  W l i w  W w W W

| il (sityornyin sí<W5
* jVtoraljözi laXartHptnzlár HíszVítiytársaság
> 1901. éti február hó 16-án dótutin 3 órakor saját helyiségében

| XX . rendes kttzgyü lését
,  tartja meg. melyre a t. részvényeseit tisztelettel megbiVatnak.

 ̂ T á r g y s o r o z a t :
. I. A gyűlés megnyitása az elnök állal.
C 2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
w 3* A zárszámla beterjesztése s o fölölti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok meghatározása és a
C felmentvény megadása.
< A. Négy igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása*)
y f>. Netáni indítványok.
^ 0. A jegyzőkönyv hitelesítésére kél részvényes kijelölést*

> Az igazgatóság.
f  •) 59. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolhat a. de ezen ion irviknmlh,i4.A... l- •
k  tátik, hogy a részvényes legalább 20 éves s részvénye legalább 4 hét óta a társaság könyveiben az ö nevere legyen beírva és ' v é s r l  . ' ' • ,,"‘>fklvan‘
>  gyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letétessék. *’ IO,í' az 8z,nl<"  a köz-
V' A választási jog azonban nemcsak személyesen, hanem távollevők által is gyakoroltalhalik, t i. a meg nem jelenhető részvé
C vényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat, azonban szintén szükséges, hogy az ily megbízott által szavazó részvér '• I! r‘*M‘

és részvénye 4 héttel a közgyűlés előtt a társaság könyveiben az 6 nevére beírva találtassék. 'V > ' >-'•* <* »J -  > eves legyen
^  Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.

# # #  # # #  # # #  # # #  # # #
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán ^  ^


	04

