


ső ősiig, mert a késői virágok rnagvai úgy 
sem érnek be.

Az aratással nem kell nagyon sietni, 
mert a magvak annál olajtartalmubbak, mi
nél jobban kiértek. Az aratást oly módon 
eszközöljük, hogy a virágfejeket meleg idő
járás mellett levagdaljuk késsel s kosarakba 
rakva haza hordjuk s a magot vagy lemor
zsoljuk vagy pálczikákkal kiverjük s szeleid 
rostán átengedve a magtárban 5 —6 ctm. 
vastag rétegben elteregetjük. Itt 5 —6 héten 
át szorgalmasan kell lapátolgatni, hogy a mag 
át ne melegedjen vagy penészedésnek ne 
induljon. A napraforgó mag a lovak és ba
romfiak kedvelt elesége. de legfontosabb olaj
nyerés szempontjából. Egy kát holdon 12 
hliter mag terem évenkint, a melynek súlya 
circa 500 kg. A leveleket és finomabb más- 
részeket a kecskék és juhok szívesen eszik, 
a szár tüzelőül, sövény karóul, dohányfüző 
botul s hamuzsir nyerésül szolgálhat. Jöve
delmezőségének illustrálása szolgáljon Hűnkéi
J. földbirtokos termelési eredménye, a mely 
szerint 1100 négyszögölnyi területről 122 
frt tiszta jövedelmet nyújtott.

Közigazgatási bizottsági ülés.

A megyei közigazgatási bizottság julius 
havi gyűlését Csertán Károly alispán elnök
lete alatt f. hó 9-én tartotta.

Az alispáni havi jelentés, úgy a főor
vosi jelentés a junius havi közegészségügyi 
állapotról felolvastatván, a gyűlés azokat tu
domásul vette.

Felolvastatott a vármegyei t. főorvos
nak és tantelügyelőnek a közigazgatási bi
zottság múlt havi ülésének megbizásából ké
szített javaslata a közegészségügyi viszo
nyoknak a vármegye összes népoktatási tan
intézeteiben, óvodáiban, gyermekmenedékhá- 
zaiban javítása és azoknak állandó fejlesz
tése czéljából a vallás- és közoktatásügyi, 
valamint a belügyminiszter rendeletéi alap
ján teendő intézkedések végrehajtása tárgyá
ban. A gyűlés a javaslatot elfogadta és an

öreg nem takarékoskodott fiával szemben. Otthon 
a fillérekkel is zsugorian bánt, magának semmit 
sem szánt, de a fiának kéretlen is küldte az ez
reseket. Sándor doktor urnák az apai szeretet 
ilyen megnyilvánulása nem is esett rosszul. Ele
gáns lakást tartott, vagyőhos gavallérként élt, be- 
járós volt az előkelő helyekre, másrészt pedig az 
iroda is, a fiatal ügyvéd tehetségei is ismeretle
nek voltak, hát gyakran volt szüksége egy-egy kis 
uj pénzmagra. Az öreg nem sajnálta tőle. Csak 
kérjen, ebből látszik, hogy már nagy ur, mert a 
pénzt is csak az urak tudják elkölteni. Az uras- 
sághoz pénz kell; igy van ez rendjén!

Mikor pedig az ifjú Sándor György dr. ur az 
ürege látogatására néha napján haza jött, bizony 
a szolgabiró előbb emelte meg a kalapját előtte. 
Ilyenkor hízott a nagy paraszt.

Nem hiába vesződtem, mondtam, hogy ur 
lesz, ur is lett, nagy ur lett! — Dürmögött az 
öreg. — De még nagyobb ur lesz, még nagyobb, 
még a főispánnál is nagyobb! A fiam, az én fiam!

Nemsokára kiírták a képviselőválasztásokat. 
Erre gondolt az öreg gazda. — Összegyűjtötte az 
embereit, megbeszélte velük. A fiam — úgymond 
— úgyis Pesten van, hát egyúttal az országházba 
is eljárhat!

És úgy le tt!
— Mi is már most a titulád, fiam ? kérdezte 

az öreg Sándor.
A fia mosolygott.
— Nem czimeres állás ez upam, csak mél

tóság! A törvényhozói tiszttel nem jár czim.
— Hát csak méltóságod van az ország előtt ? 

No de ez is csak valami.

nak foganatosítása végeit a szükséges intéz
kedéseket elrendelte.

A bizottság tudomásul vette a pécsi 
posta- és távirda igazgatóság értesítését, a- 
mely szerint a kereskedelemügyi miniszter 
a mura-királyi postahivataltól Tüskeszent- 
györgy útba ejtésével Pálinoveczre kért kéz
besítő és gyűjtő járlat berendezéséi tekin
tettel az érdekelt két község gyér népessé
gére és csekély forgalmára, nem engedé
lyezte.

Kir. tanfelügyelő jelentése szerint, ezen 
időszakban jelen volt a mura-szerdahelyi és 
mura-szent-kereszli áll. el. iskolák évzáró 
vizsgáján. Elnöklete alatt tartatott meg a 
Csáktornyái áll. tanítóképző-intézet növendé
keinek tanképesitő vizsgája; ugyanitt a dr- 
szentmihályi és uyirvölgyi államosítások to
vábbvitele ügyében az érdekeltséggel érte
kezletet tartott. Jelen volt a ráczkanizsai áll. 
elemi iskola évzáró vizsgáján és a megyei 
ált. tanítótestület perlaki nagygyűlésén.

A Csáktornyái járásban levő ovodák- és 
gyermekmenedékhelyekről beérkezett jelen
téseket a bizottság tudomásul vette.

Pólyák Mátyás Csáktornyái elemi iskolai 
igazgatónak dijlevelét a bizottság megerő- 
sitette.

Az árvaszéki elnök jelenlése szerint a 
fogalmazói karnál május végén hátralékban 
volt 7.073, junius hóban beérkezett 4.371 s 
igy elintézés alá került 11.444 ügydarab, 
amelyből junius hóban elintéztek 4.724 ügy
darabot s igy junius végén hátralékban ma
radt 6.720 ügydarab; az irodánál május vé
gén hátralékban volt 1100. junius hóban le
írás végett kiadlak 4.724 dbot s igy elinté
zés alá került 5.824 ügydarab, amelyből ju
nius hóban leírtak és expediáltak 4.658 da
rabot s igy junius végén hátralékban ma
radt 1.166 ügy darab.

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint 
a kataszternél magánfelek 360. hivatalok 108 
birtokváltozási esetet jelentettek be, melyhez 
az előző időről megmaradt 4.708 esetet 
hozzátevén, elintézés alá került 5.266 eset, 
ebből 5.218-at átírtak s igy átírás nélkül 
maradt 48 eset. — Leírásba hoztak az év

De azért sehogysem tetszett, hogy a fia czim- 
ben nem emelkedett. Az öreg czim kórságba esett. 
A fiát czimekkei elhalmozva szerelte volna látni, 
az ország első helyén. A fiát! A fiát!

A jegyzőtől tudta csak meg Gyura bácsi, 
hogy bizony a fia most már a miniszterekkel pa- 
rolázik, nekik is parancsol. Ezzel már jobban meg 
volt elégedve, az már valami, ha az embertől a 
miniszter is fél. így akarta ő is.

Most már csak elég nagy ur a fia, ideje 
volna, hogy megházasodjék. Nem élet az olyan, a 
melyiknek nincsen párta, magzatja. Aztán lesz 
utóvégre a fiának miből eltartani az asszonyt, 
csak úri leány legyen, czimeres, nagy házból való. 
De hiszen ezt úgy is tudja az ifjú Sándor. Eddig 
is megbízott benne, ezután is megbízik

Csakhogy a fiú nem hajlott a szóra:
Nem találtam még kedvemre valót apám! 

Meg aztán ráérek még!
Az nem szólt, csak lehorgasztotla a fejét. 

Azt szerette volna mondani, hogy: öreg ember 
vagyok, legalább egy unokát szeretnék térdemen 
ringatni. De nem mert szólni.

Szinte röstelte, hogy ilyen nagy urnák, a ki a mi
nisztereket megregulázza, ellentmondjon. Majdcsak 
meggondolja magát a maga eszéből.

Már másodszor választották be a fiát az 
országházba, még mindig nem házasodott. Bántotta 
a nagy parasztot, hogy kivánatát nem teljesíti a 
fia, de csak elviselte szó nélkül.

Egyszer csak sürgöny szólítja Pestre a fiá
hoz. Aratás ideje volt, de azért ment. Ott hagyott 

I mindent, felült a vasútra és ment a fiához.

elejétől fogva: a) egyenes adóban 91.845 k. 
54 fillért, b) hadmentességi díjban 2.372 k. 
96 fillért; ideiglenes házadómentességet 61 
esetben adtak.

A Zrinyi-emlék ügye.
Lapunk mai számában kezdjük meg 

közölni a perlaki járáshoz tartozó több köz
ségben begyült adományokat. Ma különösen 
a podbreszti, vulláriai, jurcseveczi, orehovi- 
czai, derzsimoreczi és benkoveczi adakozók 
neveit soroljuk fel.

Ugyancsak ma mutatjuk ki Haller Jenő 
légrádi h. tanító urnák küldeményét, ki a 
jul. 13-án Légrádon tartott mulatság alkal
mával befolyt jövedelemből, a rendezőség 
szívességéből 8 k. 31 fillért juttatott a Zri 
nyi-emlék czéljaira. Több. lapunk kiadóhiva
talában kitelj íven befolyt adományt is ma 
mutatunk ki.

Fogadják úgy a szives adakozók, mint 
a gyűjtők a Zrinvi-emlékoszlop nevében há
lás köszönt tünket!

Ágyban találta, körülötte orvosok. Az öreg 
megdöbbent, nem tudta mi történt. A fia oda in
tette az ágya mellé a székre, beszélni már alig 
tudott.

Meghalok apám, számomra nincs mentség! 
kezdte gyenge hangon, aztán mintegy elégtételül 
az öregnek folytain: Urasan éltem, urasan is ha
lok meg. Heggel meglőttek párbajban, már csak 
perczeim vannak hátra.

Az öreg még mindig nem tudott szóhoz jut
ni. Az egész rémjelenet álomnak tűnt fel előtte.

A .beteg hangja gyengült, de nem törőd £ 
az orvossal összeszedte utolsó erejét, magához 
szoritotta az öreg kezét és suttogva mondta:

Az iró . . . asztalban . . . .  egy levél . . . . 
tegye meg . . . tegye meg.

Tovább nem bírta. Vissza hanyatlott és ké
rőiig nézett az apjára, mintha tovább is mon
daná: legye meg, tegye meg.

Az öreg nem birt magával. Hát ez lett a 
vége az ő fiának, a kiért küzdött, dolgozott, a kit 
úrrá tett. Hát ez volt minden !

Eszébe jutott a levél. Átolvasta és mindjárt 
nyugodtabb lett. Hát egy kívánsága mégis telje
sült, hát mégis lesz valaki, a ki a fiára emlékez
teti, a ki nevét viseli. Hát ezért nem házasodott, 
már volt egy fia; szeretett egy közönséges leányt. 
A levél nyugodlabbá tette. Fájt a seb, de nem 
sirt, nem jajgatott többé. Eltemette a fiát, aztán 
utána járt az akaratának.

Kezében a levéllel és fényképpel beállított 
a nevelőbe, hol a fiút elhelyezték. Odahozták neki 
a kis Kovács Gyurit, szép, eleven szemű gyerek
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K nji žara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljau.

M E D N I M  E
Predplatna cena je:

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

Pojedini broj: koštaju 20 fill.

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

Izlazi svak i t i jeden  j e d e n k r a t  i to: vu sv a k u  nedelju .

Obznane se poleg pogodlu* 
i fal računaju.

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

Povanje repe.
Na onih mestah i okolicah, gde ga né 

puno krme, jako je dobra krma okrugla re
pa. Ova kak vnogo nezahtéva, ravno tak je 
jako dobra biljina, jer marhi. ovcam pak i 
svinjam je jako dobra hrana.

Okrugla repa ili kak nju zoveju strništ- 
na repa pesnatu, rahu zemlju, koja je vu 
dobroj jakosti i dosta mokra, zahtéva; vu 
kojim slučaju veliki i lépi plod da. Ali né 
samo na tak voj, nego i na srednje veza noj. 
pak ako dosta jakosti dobi na vezanoj (ži- 
iavoj) zemlji lépő raste.

Vréme sétve na kraj juliuša ili pak na 
početek augustuša opadne. Séme njoj je ja
ko drobno, pak zalo na jeden kat. mekotu 
je dosta 1 ili 2 i pol klgr. moči nju je i sa 
rukom širom sejati, ali je bolje, ako nju vu 
red séjarno, za to je potrebna mašina za 
sejati.

Ako je slaba zemlja, onda je dobro malo 
gnojiti, kaj jako donese svojega ploda Ali 
to je vu vremenu žetve jako težko, zato je 
najbolje, ako nju vu dobru zemlju sej a mo.

Napriliku pšenica, ječmen i grahorka 
sa zobjom su redovito vu takvoj zemlji bile, 
koja je dobro gnojena, zato jc za ovimi, ili 
pak na deteličnim strnišču dobro sejati Zem
lja mora dobro prašena biti, zato nju je pred 
séivom dobro treba braniti. Séme takaj naj

gliboko né dojde vu zemlju, pak zato. ako 
sa rukom séjarno, je najbolše samo sa tr
njem povlačili.

Sveskupa, kaj imamo posla sa njom je, 
da nju jeden krat okopamo. Da bude lepše 
rasla, je treba nju na 2 0 —SO cm. dalečine 
prerediti.

Ako nju na zimu hočemo držati, je Ireba 
dosta skrbi nanju obrnuti, jer se lehko kva
ri. Kak smo nju vun pobrali, nju dobro mo
ramo posušiti, zemlju doli zčistiti i ako je 
dobro suha, onda cimu kak ločer na 2 cm, 
odrežimo vun, pak luknju posipljimo s pra
hom. Zatem nju vu jeden kup dčnemo na 
1 m. širine. Pri tem moramo paziti, da vun 
odrezana stran svigdar naj gori stoji. Zatem 
nju sa slamom pokrijemo i na severnoj stra
ni na 70 cm., a na južnoj strani pak na 
50 cm zemlju namečemo na nju. Med zem- 
Ijom iz kuruzinja luknje napravimo, da iz- 
parivanje vun more oditi.

Na jednoj kat. mekoti 100 metercentov 
repe zraste, osobito pak onda, ako je zemlja 
sa káliumom dosta obvidjena.

Svikak je dobro plodjenje repe, jer tak 
onda moremo iz jedne zemlie najednoleto 
dva plode vzeti. Ako v redu obdelavamo zem
lju, se nemremo bojati, da bi nju na nikaj 
deli. Još sa hasnom hodi to, jer se zemlja 
opraši, a vnogo dračovog sémena pak po

gine, te se tak zemlja čisti. Na zadnje pak. 
kak smo repu pobrali, dobro spreorjimo zem
lju, za protulétnu sétvu.

Hajdinuje takaj moči vu takovu zemlju 
sejali, pak se i ona dosta zplati.

-  F. -

Spomenik Zrinyiev.
Vu denešnjim broju naših novin su iz

kazani dari skup pobrani vu občini: Pod- 
breszt. Vullária, Jurcsevecz, Orehovicza, Der-

__  Z A B A V A
Bog poišče svoje na razni način.

Godine 184*8, 31-a oktobra je knez VVin- 
dischgrátz sa svojom vojskom unišel u va
raš Beč, pak ako su i previdljiviji bečani 
več uvideli, daje bolje neprotivili se vojski, 
več se predati, bilo je ipak dosta fanatike- 
rah, osobito med mlademi ljudi, koji su je- 
dan drugoga na odpor brkati tak. da su pri 
burgthoru pričeli na vojsku pucali. Dakako, 
da je to bilo baš bedasto, jer tim su obla- 
dajuču vojsku samo tim više razjarili a svoj 
položaj tim težji učinili.

Bubnji su pričeli bubnjati, trompete 
trompelati a pod ručanjem kanonah se je 
pričel ves varaš stepati. Ulice su se napuni- 
le soidati i sarno se |e čul krič i javkanje 
umirajučih a hurah vikanje obladajuče vojs
ke. Kuče su pričele goreti a zdvojni revolu
cionar^ sad obladani bečani, biežali su sim 
tam te se sakrivali, koji su malo pri je na 
vojsku pucali.

Kakti preplašeni zajec biežal je jedan 
mladič za vugel jedne kuče na Leimgrube 
te je još za vrieme zniknul pod vrati jedne 
kuče, njegovi progonitelji od ciesarske vojske 
sliedili su ga uzastopce. Taj biežeči mladič

I moral je u loj kuči dobro sve poznali, jer 
on je kakti bez duše biežal po tmičnih šten- 
gah gore do tretjega kata, gde je pred vrati 
jedne siromaške sobe postal le u stan gum- 
bara Frana Gregor-a bánul.

»Majstor Gregor, vi me morale skriti!* 
veli ves zasopljen.

Fritz — gospon Dorn Bože moj. 
to je strašno!« — kriknu majstor i majsto- 
rica zajedno te pucaju rukami nad glavami, 
a mladič u revolucionarnoj uniformi stoji 
pred njimi izbuljenimi očmi, drhtajuči na cie- 

! lom tielu, da bi čoviek mogel misliti, ov čas 
če pasti na zemlju.

Več su se čuli jaki glasi i žven sabljah 
i ostrugah po štengah.

»Hitro — za volju božju, imate li ka- 
kov ormar?« — prosi mladič.

Majstor ga hitro porine drhčučom ru
kom u veliki ormar, vrata zatvori i ključ 
metne u žep.

U tom hipu več su u sobi soidati. koji 
osorno pitaju, jeli nije sim jedan dijak po
begel, koj je pri burgthoru stal med revolu- 
cionarci?

»Nije« — odgovori majstor, dočim je 
pri lom mu srdce pričelo tak naglo kucati, 
da je mislil, ovi to moraju čuti.

I opel nahrupi lirpa soldatah, da je so

bica več bila samih soldatah puna. »On mo
ra ovde biti, preiščite sve kute!« — krikne 
njihov vodja. — »Otvorite ovoga ormara — 
gde je ključ?«

Majstor Gregor je sad več videl onu 
strahotu, koja bude došla, te je več bil blizu 
u omiljavicu pasti, jer ne samo, da je smrt 
sigurna sakritomu u ormaru dijaku, več ni
ti njega, koj ga je sakril nečeka nikaj bol
j š a .  U tom hipu najvekše pogibelji zavikne 
jedan sóidat vani, koj je po štengah iz na 
hižja dole došel: »Oblok nahižja je odprt, 
on je svikak čez njega na susedov krov sko
čil, pak je po krovovih dalje odbiežal. I od- 
mah se svi dignu te za novo odkritim tra- 
gom odbieže, niti se više za gumbarov zat- 
voreni ormar nikaj brinuli nisu.

Kad je več duže vriemena prošlo, teje 
bilo sigurno, da se progonitelji više povrnuli 
nebudu, izide dijak blied kak stiena iz or
mara. »Oh majstor, kolike zahvalnosti sam 
vam dužan!« — veli med suzami drhčučim 
glasom dijak.

»Meni nisu gospon Dorn nikakove zah
valnosti dužni!« — odgovori stari gumbar 
Gregor — »ali kaj bi njihova pokojna mati 
rekla, da je to danas doživela?«

Mladič obori oči u zemlju i reče po ti
ho: »Ako sad živu glavu sretno iznesem —
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint llkvi ható

ság közhírré teszi, hogy dr. Kemény Fülöp 
végrehajtó perlaki lakosnak Musztács Flórián 
szent-máriai lakos végrehajtást szenvedő el
leni végreh ügyében 251 k. 34 f. tőke, ennek 
1895. októb. 21-től járó 8% kamatai, a 
lejárt kamatok 8% késedelmi kamatai, (>8 
k. 30 f. eddigi, 18 k. árverés kérvényi költ
ség kielégítése végett a nagy-kanizsai kir 
törvszék perlaki kir. jbiróság területén fekvő 
szt.-máriai 882. sztjkvben felvett 198/'a. hrsz. 
ingatlan 800 kor. kikiáltási árban mint becs
árban az

1 9 0 1 . é v i auffusast, hó ÍO, n a p iá n  
d, e. lO  ó r a k o r

Szt.-Mária községházánál dr. Kemény Fülöp 
ügyvéd közbejöttével megtartandó árveré
sen eladatni fog. 998

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

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 
Perlakon, 1900. május hó 17-én.

[ Árverési hirdetmény.
I J u r c s e v e c z  k ö z s é g  e lö l já r ó s á g a  e z e n n e l  k ö z h í r r é  t e -  |
\ szí, h o g y  a  k ö z s é g i  |

! K O R C S M A  1 I ÁZ 1
* & é  » re ,  tO O t, évi nat/i/sztns hő 11, na pitin délután 2 óra - (■

kor  a  k ö z s é g b i r ó  h á z á n á l  n y i lv á n o s  á r v e r é s e n  h a s z o n -  
( b é r b e  f o g  a d a t n i .
I Á r v e r é s i  f e l t é t e l e k  a  je g y z ő i  i r o d á b a n  m e g t e k i n t h e t ő k .  ||
I J u r c s e v e c z e n ,  1901. ju l iu s  1 5 -é n .
I Ha rí n i (*yört/\ dnnkovtvs L én á n !
I jegyző. non t_t> biró.

Ki lakását pólójától tökéletesen s biztosan!

megakarja szabadítani, az használja

J 00 arany w)amor“-iát
mely 50 év óta a legnagyobb sikerrel használtatik.

Bolhák, konvhaboirarak. legyek stb. 
féritek kiirtására legbiztosab szer a

üvegekben és szórólapdában.

g  Főraktár: Strahia Testvéreknél Csáktornyán. 3 8

I  —  Kiadá üzlethelyiség. —  |
r r  Csáktornyán, főtéren a nagy tőzsde r:

m elletti üzlethelyiség kiadó.
]4 jt Bővebbet

jfj. Neumann Miksánál,

I  P' J Ó M #  M iksa f  jtidvegi M iksa
f i  ü g y v é d  f i š k a l i u š  lj

|[  irodáját Csáktornyán je kancellariju vu Čakovcu j|

I
a Deák-utczában (Ivacsics-íélebíizban) vu Deák-vulici (vu lavcsics-ovi liiži) Ji

megnyitotta. odpr l .  j !
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iirverési hirdetményi kivonat. <
A Csáktornyái kir. jbíróság mint Ikvi j 

hatóság közhírré teszi, hogy utóajánlatot ( 
tevő lvkó János stridói lakos és a csáklor- { 
nyai takarékpénztár r. I. végrehajtatónak ( 
Kolman József és Lovrecz József végrehaj- ( 
tást szenvedők elleni 588 k. tőkekövetelés ( 
és jár. iránti vhajtási ügyében a n.-kanizsai ( 
kir. törvszék és a Csáktornyái kir. jbiróság ( 
területén levő Kozlovcsákban fekvő hegyke- j 
rületi 200 sztkvb. Af398 a. hrsz 17 sz. ( 
ház, udvartér, kert, legelő és erdő 4 hold ( 
területtel 1776 korona 50 f becsárban az ( 
árverést ezennel megállapított kikiáltási ár- ( 
bán elrendelte és hogy a fennebb megjeleli ( 
ingatlan az (

1901. évi julius hó 27. napján délelőtt 10 órakor ( 
a II. hegykerületi község házánál megtar- J 
tandó nyilvános árverésen a rnegállapitoll J 
kikiáltási áron alul is eladatui fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzell árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 8388. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes 
értékpapírban a kiküdött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t-cz. 70. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges! 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. 996

A kir. jbiróság mint tikvi hatóság 
Csáktornyán, 1901. május hó 31-én.

2810. tk. 901.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy dr. Kemény Fii lop 
perlaki lakos végrehajtatónak Glád György 
m.-csányi lakos végrehajlást szenvedő elleni 
végrehajt, ügyében 26 k. 50 1. tőke, ennek 
1901 évi január hó 19-töl járó 5% kama
tai, 11 k 50 f. eddigi. 11 kor. árverési kér- 
vényi költség kielégítése végett a nagy-ka
nizsai kir. törvszék a perlaki kir. jbiróság 
területén fekvő a mura-csányi 1038. szljkv- 
ben felvett 706/1. hrsz. ing'lian a végrh. 
törv. 156. §-a alapján egészben 24 k.; az u. a. 
tjkvben felvett 706/3. hrsz. igatlan u. a. 
törv. alapján egészben 86 k.; az u. a. 3331 
szljkvben felvett 3045/4. hrsz. ingatlan 85 
kor.; az u. o, 3334 sztjkvben felvett 4769/b. 
hrsz. ingatlan 58 k.; az u. tjkvben felvett 
1498/a. hrsz. ingatlan 57 kor. kikiáltási ár
ban mint becsárban az

1901• évi h u  ff. hó 14. nupjó ii 
ti. e. ÍO  ó m k o r

Mura-Csány községházánál dr. Kemény Fülöp 
ügyvéd közbenjöltével megtartandó árve
résen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése elölt a fenti 
kikiáltási ár 10%-ál bánatpénz fejében le
tenni kötelesek. 997

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 
Perlakon, 1901. május 17-án.

! Árlcjtfei hirdetmény. O glas sacinge. i
I Szoboticza község elöljárósága köz- Poglavarstvo Szoboticza občine daje (
I hírré leszi. hogy az építendő községi na znanje, da za zidanje občinske pas- (
) pásztorház felépítésére, és pedig: tirske hi že i to: |

i 1) kőműves munkára 200 kor. 1) na zidarsko delo 200 kor. j
* 2) asztalos „  160 „  2) na tišlarsko „  160 „  <
| 3) ács „  120 „  3) na cimermansko „  120 lf j
1 irányoztatott elő. se je vzelo v račun. (
* A fent említett munkálatok bizto- Za oseguranje ovih delah hude se J
1 sitása ezé íjából 1901. évi julius hó 28. 1901. juliuša 28 ga po poldan ob 2 vu- j
 ̂ napján délután 2 órakor a községbirö rah pri hiži občinskog birova Sacinga j
* házánál árlejtés hirdetletik. držala. J
I A részletes feltételek a községi elöl- Toga se ticajuče stvari se svigdar i
I járóságánál megtekinthetők. moreju videti pri občinskim poglavarstvu i
I Kelt Szóbóliezán 1901 jul 13-án. Vu Szoboticzi, 1901 juliuá 13-ga. (

| Jártál György Cortcsánccz JstVán Jártál György Gorícsáttecz JstVán j
jegyző. bíró. nótárius. 999 birov. t

'X§X9X§X9X9X9X9X9X9X9X9X9X9<W99X9X9 99X9X9

»  Á rverési h irdetm ény. $

Szoboticza község elöljárósága ezennel közhírré teszi, l f  
^  hogy a községi haszonvételek, ngymint: o |

1. Szohoticzainagy korcsma évre
*  2. Iliikkiisikorcsma 3 évre ^
H l 1901. évi a g u s z tu s  hó 18. n a p já n  délu tán  2 ó ra k o r 1$
Éta jegyzői irodában nyilvános árverésen haszonbérbe adatni <á| 
T  fognak. 2
Hl Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a jegyzői 8  

irodában megtekinthetők. £
Kelt Szoboticzán, 1901. évi julius 14-én.

B artal György G o ric s á n e c z  Istv á n  3
£  jfgyzö. 999 1 - 2  b í r ó .  f l

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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