XI. évfolyam.

Csáktornya, 1894. junius 10-őn

8*erkesítfivel értekezni lehet min*
dennap 11 éa 12 óra között —
A lap szellemi részére vonatkozó
minden közlemény M a r g lt a l
J ó z s e f azetkeaztö nevére
küldendő.

MURAKÖZ

K iadóhivatal:
Fisehel Fttlöp könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetési dijak

MAGYAR és (10RY.ÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
M e g j e le n ik lie t e n k in t e g av N zer: vaM áriitip.

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

»Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

A »Magántisztviselők országos
nyugdijegyesülete“
\ y/ ,'Miprierylíomolyan gondolkozó egyén
(Mk' töreWése oda irányul, hogy aggkorára
nyugalmat és járadékot biztosítson magá
nak úgy. hogy élete alkonyát gondtól men
ten tölthesse. Szem előtt kell továbbá tar
tani, hogy hány embert ér munkásságának
közepette baleset, mely megbénítja erejét
s családjával együtt nyomorúságnak és ín
ségnek teszi ki.
Ezen tényezőket fontolóra véve alaki
tották meg a »Magántisztviselők nyugdíj*
egyesületét.«
Jóllehet az alapszabályokat a minisz
térium csak a folyó év április havában
szentesítette, úgy, hogy az egyesület csak
ez idő óta működhet szabadon és törvé
nyes alapon, már szépen növekedett a ta 
gok száma és szaporodik folyton, mi java
részt nemcsak a tagok dicséretére méltó
ügybuzgóságának
tulajdonítható, hanem
azon körülménynek, hogy az egyesület
módozata oly előnyös, mint egyetlen más
intézeté sem.
Nem szándékunk az előnyöket itt fej
legetni, kiviláglik az az alapszabályokból,
melyeket az egyesület szívesen bocsát az
érdeklődök rendelkezésére.

iJarakií'tínsíjj
A vér.
Irta : M e s z l ó n y i A n t a l .
Még úgyszólván gyermekek voltak Déiia éa
Endre, megszerették egymást.
Endre szülői fiuknak szánták Déliát, kinek
anyja szerény anyagi viszonyok között ólt.
Dália szép növésű, üde leány volt, a város
legszebb lánya. És ez büszkeséggel töltötte el
Endre szülőit.
Endre mielőtt a fővárosba utazott tanul
mányait folytatandó, ezt mondotta Déliának.
— Tanulni fogok, emberré leszek, hogy érde
mes lehessek kezedre. Esküdjél meg, hogy hü ma
radsz hozzáír.
Délia szivére szorította a kezét, az eskü
elhangzott.
,
. . . És az ifjú rabja lett a tudományok
nak. Dolgozott, tanult. Emberré lett.
Repeső szívvel jött vissza szülővárosába.
Felkereste a fészket, melyben Dóliát hagyta.
Az a fészek üres volt. Idegenek foglalták
el a kis lakást, melyben anyjával lakott. E* mi
kor ezeket megkérdezte, csak annyit tudott meg
tőlük, bogy Délia nem költözött el a városból.
Endre keresésére indult.
Végre rátalált. Vakító fény, szédítő pompa
vette körül. Midőn meglátta öt fényben, pompá
ban, eszébe jutott, hogy nyomorban hagyta.
Gyötrő gyanú ébredt lelkében. Délia hintaszéken

2^ szám
Klőflxetéoft árak:
Egész évre . . . . 4 (H
Fél évre . . . . S firt
Negyed évre . . . 1 frt
Egyes szám 10 kr.
Hirdetések még elfogadtatnak:
Bndapeaten: Goldberger A. Y. éa
Eckstein B. hlrd. irod. Béoabaas
Schalek H., Dnkee M.f Oppelik A.,
Danbe G. L. és társinél éa Herndl
Rrünben: Štern M.
N y í l t té r p e t i t a o r a 1 0 kr»

Az egyesület igazgatásában oly egyé
A nőegylet mulatsága.
nek osztozkodnak, kik közéletünkbe elő
kelő, befolyásos szerepet játszanak s akik
A Csáktornyái nőegyletnek e hó 2 án,
meggyőződve arról, hogy milyen fontos az áll. tanítóképző-intézet tornacsarnoká
tényező a »Magántisztviselők
országos ban s egyéb helységeiben megtartott tava
nyugdijegyesülete« társadalmi életünkben, szi mulatsága minden tekintetben sikerült
azt a jó ügyhöz méltó buzgósággal karol nek mondható Szép közönség gyűlt össze
ták fel.
úgy Csáktornyáról, s a közel vidékről, mint
Az egyesület czélja, miként már a Perlak, A -Lendva, Varazsd sat. szomszéd
czime is mutatja, az egész ország magán- helyekről.
tisztviselőinek illetve a kereskedelmi alkal
A szabadban felállított sátrak alatt
mazottnak módot nyújtani arra, hogy nyug hölgyeink egész serege árulta olcsó pénzen
díjjal aggkorát biztosíthassa s ezért szük és szolgálta fel a legizletesebb ételeket,
séges, hogy ép úgy mint a fővárosban, amik az egyesületi tagok áldozatkészségé
a vidéki városokban is választmányok ala ből nagy mennyiségben hordattak össze.
kuljanak oly hivatással, hogy a környék Az italokról Knorczer vendéglője gondos beli magánhivatalnokokkal ismertessék a kodott A tánezteremül szolgáló tornacsar
nyugdijbiztositás előnyeit és híveket illetve nok csinosan fel volt díszítve s úgy itt,
újabb tagokat szerezzenek. Az alapsza valamint kinn az étkező helyen egy-egy
bályok szerint 35—40 éves tagok csak ez villamos ivlámpa terjesztette pazarul a
év végéig, 40 50 éves tagok pedig az nappali világosságot A négyeseket több
alakulástól számítolt 6 hónapon belül, te mint 30 pár tánczolta- A tánezban az
hát csak e hó végéig vehetők fel, arany fiatalságon kívül a korosabbak is
mely körülményt az érdekeltek figyelmébe részt veitek, a mi általános jó kedvre
enged következtetni. Különben a mulat
ajánljuk.
A főváros nagyobb ezégei anyagilag ságnak a nap kelte vetett véget A mulat
is pártolják az egyesületet, alapitó és pár ság anyagi tekintetben is szépen sikerült,
toló tagokként lépve az egyesület köte a mennyiben 400 írtnál több jött be be
lépti dijakból, felülíizetésekből, ételnemü és
lékébe.
A nemes czél iránti tekintetből kivá 1virágeladásból.
Méltó dicséret és elismerés illeti a
natos volna, ha a vidéki ezégek követnék e
rendező-bizottságot, különösen annak nöszép példát.

pihent. Lábainál egy fundlandi eb heverészett,
mely morogva fordult baloldalára, mikor Endre
belépett.
Délia fölrezzent.
— Ki jár itt ?
— Én...
Délia nem ismerte fel mindjárt Endrét.
A/alatt a négy esztendő alatt, még nem látta,
férfi lett a gyerekből. Félénken szólott.
— Ön uram, ha nem csalódom...
— Oh. mond nevem... Endre vagvok !
Délia agyában világosság támadt. Most már
tudta : ki áll előtte, önfeledten szaladt felé, de
midőn szemeik találkoztak, mikor látta, hogy
annak a becsületes arcznak minden vonása egyegy élő vád. reszketni kezdett s érezte; bogy
nem méltó annak a férfinak ölelésére, tiszta sze
relmére.
— Mi tartóztat vissza, hogy mint egyko
ron keblemre hajtsd fürtös lejedet ? Gondolod
tán kevésbé szeretlek, mint egykoron ? Leveleim
ben nem iránue le érzelmeim hűségét, hogy
hitvesemmé teszlek? Én megtartottam eskümet.
De szólj: mit keressz itt e pompában, vendég
volnál te itt csak úgy, mint ón ?...
— Ne igy Endre, ne így szóllon hozzám,
__ tördelé zokogva, kétségbeesve Délia. Eltűröm
a bünhödést El'üröm, ha bánt, sérteget, csak
ne lássam szenvedni... Köszönöm, hogy eljött,
találkoznunk kellett, hogy elmondjak mindent. S
ha miudent tudni fog, hagyjon el, örökre...
Vesse meg. Gyűlölje meg bennem első szerel
mét, de szánja a nőt. Az anya bűne, lássa,
gyermekeire száll. Én anyám gyermeke vagyok.
Annak az anyának gyermeke, ki idegeivel sze
rette mindazokat, kik diadala szekerét tolták. A

halál már ágya körül ólálkodott, midőn elmondá
élettörténetét feltalálta születésem titkát. Bűnt
szívtam be az anyatejjel, a bűn volt nevelőm,
tanítóm, barátom, testvérem. A hálálná* kellett
jönnie, hogy az anya elmondhassa, hogy nincs
atyám, nem volt atyám.
Mikor megtudtam születésem titkát, oda
rohantam haldokló anyám ágyához, megragadtam
kezeit, felráztam örökálomra szunnyadó lelkét,
hadd hallja a gyermek átkát, ki anyját felelőssé
teszi azért, mert atyátlan. Az átok folyt aj
kaimról, mint egykor az imádság. És mikor
anyám összekulcsolta a kezeit, mikor könyö
rögve nézett Uvegesedö szemeivel rám. mikor
homlokán a halál verítéke megjelent : megborzadáam attól, a mit tettem... O nem volt többó
és én leborultam hideg teteméhez, csókjaimmal
árasztám el száraz, kiaszott kezeit, költögettem...
ébresztgettem... Nem ébredt... Tanítóm, nevelőm,
barátom, a bűn virrasztóit velem. Tanítóm, ne
velőm, a bűn azt sugá fülembe : kövesd anyád
példáját. Küzdöttem a bűnnel. Arczomba neve
tett. Te akarsz különb lenni anyádnál? És...
hallgattam a bűnre. Nem volt erőm, bátorságom
megmondani ennek, kinek a gyermeke vagyok.
Elhagyottan a bűn szegődött tanácsadójául.
Megmutatta az utat. Ráléptem, azon haladok.
Kivetettem a hálót, arany halak kerülnek bele.
Gyémánt, arany, gyöngy hűl az ölembe. Mindent
bosszúért, az anyámért. És most tudja bűnöm,
hagyion el. Én nem vagyok méltó arra, hogy a
bűnből fölemeljen...
Endre megboraadva néste eszményét gya
lázatában. Fojtogátta a levegő itt bent. szabadba
vágyott- Az ö becsületes lelkének meg kellett ta
lálnia a kibontakozást.
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napra Van az üzletnek ajánlati verseny j megye, és Tapolcza város részvétét. — A
utján való eladása kitűzve. A csődtömegI B a l a t o n v i d é k
uj
szőlőtelepeit
21204 frt. 75 krra van becsülve.
R i c h t e r Ferencz híres franczia borász
— fjalilozás. Tkáltsics Elek hodosáni megvizsgálta 8 a filloxera elleni védekezés
körjegyző, f. hó 7-én éjjel életének 56. ről a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott.
évében meghalt. Már hossabb időn keresz — T a p o l c z á n , Meszes-Györökön, K ő
tül nehéz betegségben szenvedett, melytől vágó-Őrsön és Dióson junius 4—8-án zöldtanfolyamokat tartottak. — A
a halál most megváltotta. A megboldogult ojtási
számos éveken keresztül a hodosáni áll. k é s z t h e l y — b. — s z t.-g y ö r g y i
elemi iskola gondnoksági, valamint az v a s ú t 1893. évi tiszta nyereménye 8743
önk. tűzoltó egylet tevény elnöke volt, s frt 46 kr volt, melyből részvényenkint
az is maradt haláláig. Elhunytál nején, 5 '/* % osztalék jutott. — A v a s*z a 1 aszül. Kollarics Mária asszonyon kívül Gi m e g y e i t a k a r é k p é n z t á r 1893
zella, férj. Kisfaludy Gyuláné, József, évi vagyona 984 364 frt 18,793 frt nye
Etelka, Irm a, Janka gyermekei, valamint reményből részvényenkint 6 ’41°|B jutott. —
kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése e K á 1 d y Gyula jun 15 én Keszthelyen
hó 8 án kerületének, valamint a vidék történeti hangversenyt rendez. — G ő z 
nagyszámú közönségének igaz részvéte g é p - k e z e l ő i t a n f o l y a m o t ta r
mellett történt meg. Áldás és béke ham tanak a nyáron Keszthelyen.
vaira.
— $ z áll. tanitókipsöben a vizsgálatok

a következő sorrendben tartatnak m eg: !.
Osztály vizsgálatok. A IV-ed évesek viz*gá
lata május 19-én, az egészség- és élet
mentéstanból a IIL és lV*ed évesek vizs
gálata május 31-én tartatott meg Junius
12-én d. e. lesz a „Te Deum- és a szór
galmi idő befejezése; ezután az I. II- és
Ill-a d évesek vizsgálata az ének-zenéből,
tornából 8 a rajz és kézimunka kiállítás.
Junius 13-án d. e. tartatik a hittani vizs
gálat, d. u. a német* és horvát nyelv
csoportok vizsgálata. 14-én d e. és d. u.
lesz az első évesek, 15-én a lLod évesek
és 16-án a III-ad évesek osztályvizsgálata.
Az egyes osztályok növendékei a vizsgálatok
befejezése után haza bocsájtatnak. 2. Tan
képesítő*vizsgálatok. Május 21-én d. e. tar
tattak az írásbeli vizsgálatok a neveléstan
ból, d. u. a német* és horvát nyelvi tan
képességből, május 22-én d. e- a német
nyelvből, d. u. a természettudományokból
és a gazdaságtanból, május 23 án d. e. a
geometriából, d. u a rajzból, 25-én d. e.
a szépírásból- A szóbeli és gyakorlati tanképesitő vizsgálatok junius 18-án és a
következő napokon fognak tartatni. A
tanképesitő-vizsgálat befejezése után lesz a
gyakorló iskola évzáró-vizsgálata.
— tfillámütés. Hodosánban f. hó 4*én
este nagy égiháboru dühöngött s a villám
beütött Pintárics József földmives házába,
tönkre téve a ház gerendázatát, kéményét,
b a konyhában is rombolt. Szerencse, hogy
a villám nem gyújtott.
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Egy agglegény elmélkedései.
Harminczhat év nyomja váltam
S napról napra fogy a vágyam . . .
Érzem, hogy a gyrzon élet :
Nem ad, nem nyújt több vig évet!
Harminczhat év hosszú idő ;
De nősülni mégsem késő ! . . .
Kapok ha kell feleséget
S lehet köztünk — boldog életi
Hatszáz forint fizetésem ;
Kétszáz ötven a lakbérem —
Nyolczszáz-ötven ez összesen,
Megélhetünk ebből ketten ? !

Jó emberek, mondjátok meg, künn a nagy
világnak
Hogy rab vagyok, hogy meghalok, hogy
sohase látnak !
S meglássátok, fel is kötöm magam utoljára
Egy tilalomfára !

Nyilttér.*
Qsáktornja város polgársága által ujabbau meg
választandó képviselőtestületinek és elöljáróságá
nak valósítási mozgalmairól Qsáktoinján.
Ugyan is, több a középosztályhoz tartozó
Csáktornyái polgárembertől hallani már. hogy azt
suttogják: megváltozik itt nemsokára a világ.
Vagyis a mostani agitáczió czélja, nem csak
az ez idő szerinti, érdemekben gazdag képviselő
testület és elöljáróság megbuktatása iránt való
gyűlölet szitása, hanem az is, hogy főleg a pol
gárságban általános elégedetlenséget szüljön ós
igy arra bírja a polgárság zömét, hogy segítse
az agitáczió vezetőit, mindenáron a győzelemre.
Nincs kizárva, hogy ennek b mozgalomnak
bujtogatói ne legyenek. Eddigelé, még a polgár
ság higgadtabban gondolkozó elemei nem fenye
getnek ugyan, de maga az a közöttük elterjedt
hit, hogy valami készülődik, a polgárságot egyre
izgatja.
Bujtogatók hazugságokat terjesztenek ugyan
közöttük. Azt hiresztelik, hogy a város ez idő
szerinti érdemes képviselőtestületének és elöl
járóságának gazdálkodási rendszere, a városi
vagyont sérti, mégis, hogy a polgárság vállaira
Oly túlnyomó terheket ró, vagyis, hogy oly intéz
ményeket létesít, a melyekre egyáltalán szük
ség nincs.
tMclyen tisztelt polgárság l

A bujtógatók eme állításai nem egyebek
egy teljesen minden indok nélküli, meggondolat
lan és alaptalan hazug vádnál. Ezt teljesen megczáfolandö, éppen az ez időszerinli képviselőié,
tűiét és elöljáróság érdemes tagjai voltak azok, s
Lássuk I mit mond a krónika . • .
kik Csáktornya város vagyonát megőrizve, pola
Ej, minek itt — irka firka !
gártársaíkDak anyagi érdekeit szem előtt tartvaKét szoba kell — meg egy k onyha— a város felvirágzásán, (főleg ezen utóbbi évtizeden,
át) nem kímélve semmiféle fáradozásokat, éles
A lak bérem elég o d a ! ?
tapintattal a közös jólét érdekében közremű
ködtek.

Marad hatszáz . . . Ennek fele —
Elég lenne élelemre . . .
Háromszáz még megmaradna . . .
H ja ! hát aztán r u h á z a t r a ? !
Divat-bakák, most a lányok 1
Bizony Isten - nem Í9 mások;
Kivált, hogyha férjhez mennek ;
Mindent, mindent követelnek.

A divat ma — még kikötő,
— frerencsócxon tartotta a szómbatHolnapután már bekötő:
helyi egyházmegyei tanító egyesület alsó
Szoknya, derék, tüll. mól, keztyü.
lendvai köre f. é. május hó 30-ikán ta
Kalap, ernyő, czérna meg tü...
vaszi gyűlését Murkovics János alsó-leud
vai főtanitó elnöklete alatt Jelen v o lt: főt.
Az ám ! ha csak ennyi volna ? 1
Kiss Pál, e p. kerületi róm. kath. tanfel
H át mennyi kell a bálokra ?
ügyelő, mint tiszteletbeli elnök, Nt, VugS z a k á c s n ér a, s z o b a l á n y r a l
rincsics Boldizsár pleb. mint pártoló tag,
Varrónőkre b cziczomáral
három segédlelkész és 38 tanító. Az egye
sületi ügyek után felolvastattak a központ
Brr, szörnyűség! mennyi minden
által kitűzött tételek kidolgozásai, a) „H o*
Kell a házhoz — mentsen Iste n ! . . .
gyan kezelendők a reáltárGondtalanul csendben élek —
g y u o l v a s m á n y o k az e l e m i
Me g m a r a d o k a g g l e g é n y neki
n é p i s k o l á b a n ? * kidolgozta és fel
olvasta Tóth Ignácz reszneki tanító, b)
F a r k a s K á r o ly .
„Kívántatik a legújabb idő
ben m e g je le n t pae d a g o g ia i
m u n k a b í r á l a t a kath. szem
D a l .
p o n t b ó l . * kidolg. és felolvasta Rácz
Alajos lippai tanító A dicséretre méltó
S z& vay G y u lá tó l.
szorgalommal és tárgyilagossággal kidolgo
zott tételek hosszabb eszmecsere után a Muzsikaszó rabja vagyok, hangos vigalomba.
kör bíráló bizottságához adattak át a S hejh, minden lány, minden aszony egy-egy
központhoz való felküldés végett.
tilalomfa
— jegyei hírek K o s s u t h Ferencz Tilalomfák erdejében elbódulva járok, —
Tán ki se találok !
meleg hangú levélben köszönte meg Zala*

És íme, fáradozásuk jutalma egy egész
sereg bujtogató, a kiket minden esetre anyagi
érdekek hajtják. S ugylátszik, hogy ennek révén
egyesek arra az álláspontra kívánnak helyezkedni,
a melyet nekik, a bujtogatók osstályrészül
kíván.
Különben pedig már ia köztudomású dolog,
hogy úgy Csáktornyán mint az abhoz tartozó
külközségekben lakó polgárság közt aláírások
kolledáltatnak össse azon czélból, hogy a több
mint egy évtizeden át helyét álló ez idöszerinli
érdemes képviselőtestület és elöljáróságnak bu
kását már előre elkészítsék. Mindazonáltal, mégis
vajmi kevés siker fogja koronázni as egyes
bujtogatók hóbortjainak várva várt, győzelmét.
H isz! Csáktornya város higgadtan gondolkozó polgárai ismételten meg lógják találni a
helyes utat és vezetőik arra, *' kik készekjlesznek
tán továbbra is, Csáktornya város anyagi érdekeit
lelkiismeretesen képviselni s polgártársaik által
beléjök helyezett bizalmát megnyerni.
Elvégre pedig, mélyen tisstelt polgárság«
tessék csak visszapillantani az ezelőtt egy év
tizeddel Csáktornyán történt eseményekre, azokat
a jelenlegi helyzettel összehasonlítva, abból a
konzekvencziát levonni.
Kelt Csáktornyán, 1894. junius hö 7-én.

F.
Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal fe
lelőséget a
Sserk.

FELELŐS SZERKESZTŐ
M A R G I T A I J Ó Z S E F

Vu tlakovcu, 1894- 3-ga junica.

XI. tečajB nradnikom moii j« svaki dan
fnvoriti med 11 i 18 vnrom. —
Sve polilj ke ti«u<5e se sadržaja norinah, naj se poliljajn na ime
H a r g i t a i J o ž e f a urednika Tl
Čakovec.

Broj. 22 .

fojedini broji koltaju 10 kr.

Ixdateljstvo:

O bnane se poleg z g o d b e i faj

Injükara Fisolisl Filipova kam s«
predplata i obinane poliljajn.

radunaju.

n a b o r r a ta k or i I m a g j n r s k o n i J e z f k n iz la z e é i t f r u ž t v e n i z n a n s t v e n i i p o v u é l j i v l H at z a p u k . ^
___________________
p T z la z l g ^ r a l c m t l j e d e n J e d - e n l s r a t 1 t o : w
g n r a ls r c L
n e d o l j - u . .
Službeni glasnik : „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva'C,.Čakovečke Sparkasse“, „Medjimurske sparkasse1*. i t. d.

Zemlja.

Historija i zemljopis.
I. Svét.
Jedna r é é ; „svét** kale ti jeden put
vse pod Bogom, nebo i zemlju, drugi put
samo zemlju, a tretji put gamo ljudski rod
na zemlji. Vu vsakom se tóm svétu kaže
őudo božje. Jezere ljetah trudi se i muči
čovdk okom i staklom izkajuč i prebiraiuč
nebesa, prež prestanka plazeči površinom
zemlje i zaljukavajuči vu koru njezinu, a
na zemlji slikaj uči osobitu braču svoju.
Duh ljudski, kaj je i kak je iznašel,
zapišuje vu knjigu, i koljeno predaju
koljenu. Velikoga duha ljudi prebave takvim
vučenjem i pisanjem ves svoj vék, pak i
opet vumiraju zdihavajuči, da su malo
znali. Iz velikoga svéta t. j. nebesah jav*
Ijaju, da komaj razabiru krajeve prvomu
prestoru, ali on čas vidi se i početek
drugim morti jod ogromnešim nebeškim
prostorinam ; samoj pako zemlji nisu pre
študirali još zevsema niti površine ili vanj«
skoga lica, menje joS koru s nutra a velika
je zagonetka sam sebi čovčk sam, Ali vendar
divote su, kaj ljudsko oko more videti,
divne divote božjih čudesah, kaj več
ljudska znanost pripovčda. Moramo prvlje
vsega znati : gde smo ? pak hajde da brže
prekrilimo po tom božjem svétu 1

ZABAVA.

Mati naša zemlja vu svétu je Bunča
nom Sunce, mesec, zvőzde i naša zemlja
to su vse zrna, koja se neizmernom
prestorinom prež prestanka vrtiju. Jedno
se zrno vrti okolo drugoga i vsa jedna
gromada okolo jednoga glavnoga zrna, i
opet po više takvih célih gromadah okolo
jednoga. Vu gromadi, kam naša zemlja ide,
sunce je srce i taj kolokret, goneči kakti
vu kakovoj mašini kotače. Maleno se vidi
sunce zaradi daljine; ali bi se od onoga
kolobara moglo napraviti prék miliun
ovolikih, kolika je naša zemlja. Kak je
daleko sunce od zemlje, evo sudi 1 Sproži
kanon (štuk) proti suncu, zajahaj hitro na
izbičeno zrno t leti jednako, pak budeš
doletel na sunce najprvlje za petnajst Ijet.
Dte nekoje zvézde vekše su puno od
zemlje, ter bi se na példu od zvčzde danice
i vecernjice moglo stvoriti prek jezero
ovolikih zrnah. Mesec je petdeset put menjši
od naše zemlje. Im a pak suncah i Bunčanih
gremadah na vnoge milione, a njih puno
vekših od nagega sunca. Prema tomu
premisli daljinu, kada se takove zvčzde
komaj pregledaju najoštrešim steklom (reV
petérom ), a vnožina samo kakti pjeg ce.
Ali nije zakaj žaliti na gospodara, rečuč,
da je őovéku odredil mali stan ; ar i zemlja
je dobro omašuo zrno. Vu pasu je ona
tak debela, da putuj vsaki dan deset vur,
pak ju budeš obišel naokolo komaj za tri

dana. Zemlja je zevsema okruglo zrno,
samo kaj se je oblina na obedva kraja
malo splosnula. Dugoljasto i raztegnuto
okruglom putanjom obide ona sunce jeden
put vu Ijetu dana (365 i 5 vur), i okrene
se okolo sebe sa zahoda na izhod jeden
put vu 24 vure. Nam se čini, da sunce
izhodi i zahodi i da se vrti okolo zem lje;
ali to je kakti kada se hitro na kolih ili na
ladji voziš,“ pak ti se pričinja, da mimo
tebe leti drévo za drévom ili vsa obala.
Obračanjem zemlje okolo sebe postaju dobe
dana, a obračanjem okolo sunca postaju
dobe godine (Ijeta) Najbližje dojde ona
do sunca 21. márciusa i 23, septembra,
kada su dau i noč jednaki, — a najdalje
21 juniuša kada je dan najdugši, i 22.
decembra, kada je noč najdugša. Neravna
se anda dan niti žarina i vručina po tom,
koliko je zemlja bliže suncu, nego tom.
kak je zemlja vsa i stanovit kraj njezin
k suncu, naklonjen, i kak traki sunčani
kam sipaju osovice ili omičice.
Zemlja kak i vsa tčlesa po nebesih
lebdi vu prestoru ničim za nikaj prikovana
zvun prirodnim zakonom pritega, po kojem
télo vekše priteže k sebi drugo menjše,
kak god zemlja kamen hičen vu vis
nnzad pritegne. Nejma ona niti osi niti
pasa ; nu oblinu, sliku njezinu sprekrižali
vučeni ljudi vsu linijami ili črtami oblui'icami po vsoj dužini i širini, a nekoje
poprečki; érez nju pak prevlekla se osovina.
Osovine jeden kraj gleda na vék jug, a

vudri anda svojim nožem po zdeli u kojoj
je bila to najfíue^a riba i reče; „Ovo želo
dec uekuha.“

Čudnovata prošnja za odproš*
čenje.

Taki zatim zapove kardinal, koj se je
Cudnovato je to, da se ime poštenoga
za svoje zdravlje boja), zdela i z-ribom skup
človeka, nepoštenjaka niti neprime. A još je
van odnesti, a liečnik opet odredi po tiho,
Velika gospoda, kojim to žepi dopuftč ijo, da se sve skup u njegovu sobu odnese i tam čudnovitije, da je nepoštenjaka moči stim,
ako ga poštenim nazoveš, samo još bolje podrže si svoje vlastite liečoike, koji se uviek na stolu ostavi.
špotati. Da ove moje tvrdoje stoje, hoóu u
okolo ojih moraju zdražavati, za da ako bi
Poslie obeda, kod kojega ličin k više sledečoj pr i povesti liepo mimo i sve Salom
Im i kakva najmenjša stvar pofalela, da je
odmah imaju pri ruki, i da je pomoč ou n je hotel jesti, otide n svoja sobu, sedue se dokazati.
Dva čovieka, Peter i Pavel sede jednog
bip. Ovi doktori stanuja u istem gradu sa k-ribi i pričme ju baš onak mčemurno
svojim goipodioom, oni imaju svaki dan 0}letati, kad najedan krat kardinal odpre dana o selskoj krčmi zajedna za stolom te
previzitnvati svojega gospodioa, jeli najme vrata, hoteči ga nekaj pitati, te vidi, da se iz početka liepo mirnO i tiho pri kupici
zdrav, ili mu je mozbit čez noč gde kaj doktor, akoprem je pri stola rekel, da je vina spominaju. Ali jedan od njih je stal
pofalelo. Oni imaju svaki dan poslie vizitu* ova riba neprobavljiva t. j. da jn želudac na zlem glasa radi kaj česa, i to ja bil
vauja gospodina, odrediti, kaj bude gospodin uekuha, sad ju ipak sam kak mlateč jede. Peter. Njega i tvorca nije nitko rad videl
danas slobodno obedoval za da Dezbeteia, i
Kardinal ga anda radi toga odmab u svojem dvorišču, jer kam sa ovi došli,
oni su kouaSuo svaki dan z gospodinom pri pobere na red zriečmi „Kak moreju oni svigde je falilo ili n kuružnjaku ili u
stolu, za da se na svoje oči osviedoče, jeli gospodin doktor onu jestvina jesti, za koju kokošinjaku. Ali Peter je uviek bil tak
se je njihova naredba glede jela i priprav su malo prije rekli, da je neprobavlja t. j. srečen, da mu nikada nitko nika) nije mogel
dokazati, i tak, akoprem nepoštenjak, ipak
ljanja istog u kuhinji obdržavala i jeli ne« da ju fteludec nemre prekuhati ?**
dojde kakova nezdrava jestvina, koja bi
mu to nitko smel reči, jer bi mogel i pred
„Naj odprostiju Njihova emineotia" — sad dojti.
mogla gospodinov ieludac pretr iti, na stol
Onog anda dana, kad su ova dvojica,
Takovoga tielesnoga liečnika je imal i odgovori liečnik — „ja nišam ribu mislil,
pokojni kardinal, Fürst Schwarzenbeig, nad koju u 0 8 talom želudac posvo dobro probavlja, Peter i Pavel najme u krčmi skupa pri jed•
bisknp n Praga. Jednoč su zajedoo skupa nego sem z mojim nožem po zdeli vudril ter nem stolu, zegreli su si dobrom kaplieum
sedeli, kardinal najme i njegov fiolesni reke), ovo želudac nekuba, anda zdela, a ne glave i počeli malo glasneše govoriti, dok
liečnik, pri obedu, kad na jedan krat dojde riba, je neprobavljiva-**
nije rieč po rieč i doilo, da su se baš po
na stol riba fogas, koju je doktor odbito rad
ljudski svaditi počeli.
jel te je cielu ribu sam želel pojesti. Ou
aT i uiitanja I* —

Mudri liečuik (vračitelj).

drugi kraj sever, po Sem se zove južni i
severni krajak ili stožer (vu svih jezikih
jednako : ^pol.*) Kud upravo gleda severni
Btožer, kaže ti zvezda polarnica, koja
moreš najti ako od stražnjih dvejuh kole*
sah nebeskoga voza ili vehkoga medveda
ravno potegneš malo prstom, dok dojdeš
do zvezde kakti bruksič čavel vo nebo
zabite. Naklonjena je naprama
svoj oj
putanji osovinom navék za jednaku méru,
samo kaj je naklonjena jeden put na
jednoj strani, a drugi put na drugoj.
Kolobar okolo zemlje deled ju sredi*
nom med stožerima najednake dve polovice
zove se polovnik.
Prek onih punktomov, do kojih se
osovina napram putu naklanja povleče se
9 jedne i sdruge strane polovnika po kolo
bar, i ta dva kolobara, ar kažeju, dokle
se zemlja obrača, (do kud sunce dobadja
čovčku uprav na teme) zovu se obratnici.
Okolo vsakoga stožera za toliko daljine
od osovine, koliko su obratnici daleko od
polovnika, zaokruii se po kolobar i onda
se oti kolobari zovu stožerni kolobari. Med
obratnicima i stožernima ostane najširša
oblučina. To se vse vidi, kak da su na
vsakoj polovini tri pasa, pak se zato vsaki
njih i zove pas (pojas). Pojas okolo polov
nika do obratnikah zove se vruči pojas ;
od obratnika do stožernoga kolabara zove
se blagi pojas, a stoterni zove se le 
deni pojas.

pako okolinu stožera pokriva včkovečen
led. Dan traje pol a noč pol godine. Več
prama kraju blagoga pojasa vu Ijetu postaje
noč temna samo kakti sumrak, pak još i
taj sumrak biva vse krajci, dok vu toj
dobi godine nestane noči zevsema, a zimi
obratno biva tak s dánom. Mudro je tak
Bog naredil, da zemlja bude naklonjena,
ar da toga nije, dan i noč bili bi navék
jednaki nebi bilo godišnje premembe, več
bi stoječi sunce navék nad polovnikom
ondi vse pogorelo od žarine, a pri nas bilo
bi neprestance protuljetje i nikaj nebi
dozrelelo; prama stoierom pako dalje po
gotovu nebi nikada okopnilo: zemlja bi
bila za stan čovčku zevsema neprikladna.
Da bude još jakše naklonjena, bila bi
jakša i vručina i zima ter opet zlo. Još
nam je spomenuti kolobar poldanik od
jednoga stožera preko polovnika do drugoga,
a kaže, da je vsim méstim pod tim kolo
barom na istoj strani zemeljske krugline
skupa vu isti čas poldan ili polne. Namekneš li takov kolobar nad Čakovec, moreš
videti, koja mesta imaju polne skupa s
tim mestom. More se povuči poldanik prék
vsakoga mősta, nego jeden računa se uvék
prvi, i taj seče zeml|u opet na dvé
polovice : izhodnu i zahodnu. Jeje još kolo
bar obzornik, koj kaže, kud nebo svojim
okruglim poklokom kakti klobukom poklapa
zemlju, to je kaže zemlji ua različitom
položaju obzor.
(Drugi put dalje.)

Po vručem vsem ide sunce na vrh
glave i sipa trake osovno s m»lom
premembom vhu godinu, sbog česa je tu
žarka vročina ; dan i noč navék su jednaki,
a samo njim dvö dobe godi-nje: su?a
i dežgj.

Renuncija i vjenčanje nadvojvodkinje
Karoline.

Vu blagom pojasu jesu četiri godišnje
dobe, a dan i nőé samo dva put vu godini
jednaki T a su najgušče premembe i najvekše razlike, ter se blagota s jedne strani
tá r nom a s druge strani ledom pretvara
vu dugačke strahote. Vu ledenom pojasu
kratko je Ijeto i duga kruta zima, bližnju

Povodom vjenčanja nadvojvodkinje Ka
roline s priucom Augostom Leopoldom
Sachseu Koburžkim, došel je vu Beč vojv da Alfred od Sachseu-Koburg*Gothe, sin
eDglezk( kraljice Viktorije i do lani vojvoda
edinburiki. Vojvodi, koj je prvi put d< šal
kakti ladavec vu Beč, izkazane su osobite

Pavel zloglasnomu Petru. — Tim bi jedeD,
koj to izbilja i je, mogel posve zadovoljan
biti, a nebi mu bilo treba više. Ali Peter
nije bil zadovoljen, nego je nazad tpotai
i zabtieval, da mu se dokaže, da nije pošten.
— Rieč po ricč, i etn ti one podpune
prave svadje, a kojoj je Petar med ostalem
i moral č u ti: „Ti lopov, ti tatu i t* d.
Sad ali Peter pak prav, nije bil zado
voljan, nego je oti el k-sndcu. — Sudac
pozove obodva pred se, pita jeduoga, pita
drugoga i drži sud. Naravski, da je pred
sudom onomu, koj je špotal, najmre Pavlu,
išlo zlo, jer svoja rieč nije hotel opozvati,
a dokazati opet nije mogel, jer za ono, kaj
je izbilja o Petru i njegovih malodvrednih
dielib znal, nije imal sviedoka. Bil je anda
po sudu obsndjen na jedan forint globe i
da mora rid i, koje je Petru kakti špotnice
nametal, opozvati, jer poštenoga človeka nije
slobodno lopovom i tatom nazvati.
Na ovo odsudu si je Pavel mislil: to
je kiselo vino, ali pravici se je moral podvrči.
Zvadi anda jeden forint iz žepa, metne ga
na stol i reče: „Dakle jedan forint ko*ta,
prosim ponižno gospodina sodca, ako uetko
poštenoga čovieka nazove lopovom i tatom ?
— A kaj bi koštalo, ako bi netko onak
poz&bečki jednomu lopovu i tatu rekel, da
pošten človek?* J
,T o nikaj nebi koštalo, jer stim nebi

nitko se čutil pošpotanim0 — odgovori sudac.
Na to se obrne obsudjeni proti tužitelju
i veli: .A nda pošteni človek, jako mi je
žal, najte mi pošteni človek nikaj zameriti
— pak z bogom ostanite polteni človek!“
Kad je Peter ova čul, razsrdil se je
još bolje nego onda, kad mu je lopove i
tate obelil, jer je zoal kaj taj „pošteni
ólovék* znamenuje te je botel opet tužiti,
jer se je sad za bolje zbantuvanoga držal,
nego prije; ali sndac, koj ga je takaj dobro
poznal, odbil m eje tužbu i rekel, da sad
mu je dosta i stim more posve zadovo
ljan biti«

KAJ JE NOVOGA ?

Iz suda.
Pokojni fiškal Hržič, mnogim Cakovčancom još iz godinah petdesetih poznat (bil
je okolo godine 1853 —856 onde kod suda
adjunct) branil je jedno u Hrvatskoj, gde
je poslie bil fiškal kod suda, jeduoga zbog
l|udomorstva obtuženog, Predsednik suda
F . . . bil je kod te sudbene razprave
osobito strog te je na svako okolišanje, koje
je fiškal branitelj nepotrebno na dugo i
široko razvijal, svoje primetbe metal i
Hržiča koril.
Hržič sit toga praesidentovoga notar
mešanja u njegovo obrano i pretrgavanja

počasti, ar ga je na baohofa doöekal sam
kralj sa svimi nadvojvodama i vnožinom
odličnikah. Vojvoda je odšel vu carskom
dvoru.
Na večer istoga dana stigli su vn Beč
iz Pariza razkralj Fereucz II. Sicilski i
njegov brat, Alfonso grof od Caserte.
29. majuša je vu carskom dvoru bila
svetčana reuunciacija nadvojvodkinje, a drugi
dan o poldan vjenčanje (zdavanje). Nad voj vodkiuja Karolina kči je lani nmrvieg nad
vojvode Karla Salvatora i sestra nadvojvode
Ferenca Salvatora, koli je oženil nadvojvod*
kinju Marija Valerijo. Karolina je vezda
25 ljet stara. Njezio zaručnik i vezdašuji
tovaruš, princ August Leopold SachsenKoburžki, za dvé je ljeti stareái ter je sio
vojvode Augusta Koburga, anda bratič
vezdašnjeg kueza bugarskog. On je rodjen
vu Rio de Janeiru.
Vu palači za audiencije spravili su se
skupa pred 12 vurom zaručnik i zaručnica
Karolina Marija Immakulata, ter vsi vu
Beču zadržavajuči se nadvojvode. Vu palači
tajnog savjeta pako sakupili su se kardinalaadbiškup Gruča, vsi dvorski dostojanstveniki
i ministri. Punktum ob 12 vuri došli su vu
dvoranu tajnog savjeta: Njegovo Veličanstvo
car-kralj s cólim dvorom. Kralj se je zasta
vil pred tronušem, na desno pred malim
stolekom nadvojvodkinja. zaručinca s zaručaikom, a na Ijevo nadvojvode. Pred tronuflem
stal je miuister vanjskih poslov i cesarske
bite grof Kalnoky, s oraačkim notarom. Kralj
je s trónusa pozval vse nazočne, da budu
svedoki ovog svetčanog čina, kojim se nadvojvodkinja odriče za sebe i svoje nasljeduike
nasljednog prava (jnša).
Zatim je minister prečtel odnosno državna
izpravu, a nadvojvodkinja vu sjajnoj opravi
od ružičaste svile, poklonila se je pred česarom, pošla k stoleku, na kojera stal je krit
ter je položila dva prsta desue roke na
evangélium, koji je držal kardinal Groša.
Vu lévoj ruki držala je formular prisege,
koji je prečtela, — a napokon je pri drogom
stoleka podpisala reuunciaciiu. Princ August
Leopold Sachseu Koburg-Gotski, koji je bil

govora, ves zle volje onak nehotice izgovori:
»Ov današnji sud je čiito onomu spodoben,
kad je Pilatuš našega zveličitelja na smrt
obsudil.*
Praesident odmah prerovodji: „ Ja zaradi
ovoga izraza, diktiram gospodina branitelja
deset forinti globe.*
F iškal: „No to je prvi krat, da je
netko na globa obsudjen zato, jer kritizira
Pilatuša.*
Pre 8ident perovodji : „Naj pišeju I __
Ja za ov daljnji izraz diktiram gospodina
branitelju daljnjih dvadeset forinti globe.0
Ova nova odsuda tiskala jedno malo jeknula.i on je zatihnul. Poslie stanovitog vriemena
reču Hržič : »Kaktidržavni gradjan imam ne
odsudi gospodina praesidenta pokoriti. Buduč
pako baš sada neimam tih trideset forintih pri
sebi — (večinom nikada nije imal novce) —
a niti nevidim ovde u šali nikoga poznanoga,
koj bi mi je posodil — (da je i tko [tako?
bil, tak njemu je nebi bil posadil, jer on je
imal nesrečna navada, da nikad nista nije
povrnul) zato molim gospodina praesidenta,
da mi je on, do zutra samo, posodi.0
Praesident perovodji: „Naj pifleju! —
Gospodinu branitelja se odpraiča globa od
trideset forinti, jer je država laglje pregori
nego ja0«

Em. Kollay

301
dntftvo zplati onu svotu, na kojn je bil isti
osiguren,ili ako doživi na p. 15—20 letab,
njemu dajo ista svotu vu ruke. Tak je moči
život ženskah i decah osigurati. Ovo družtvo
ima svoje glavno upravničtvo vu Buda*
p<štu.

kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881. L X .
t-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1894. évi április hó 27-én.
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Árverési hirdetmény.

F ER E N C Z

— „ N e m z e t i TTjp&g.* Mint nekünk
Budapestről levelezőnk írja, junius 17-én a fő
városban uj politikai napilap indul meg, mely
iránt méltán mutatkozik már most is a legna
gyobb érdeklődés. Kétséget nem szenved, hogy
ez az uj lap, melynek czime „Nemzeti Ujságu
less, mindjárt kezdettől fogva a legelső helyek
egyikét foglalja el majd a hazai sajtóban. Erre
nézve elegendő garancziát nyújt a lap munka
társainak igazán fényes névsora. A lap felelős
szerkesztője Günther Antal dr., helyettes szer
kesztője pedig Szeredai Leó lesz, a kiket mun
N y e r s s e l y e m B a s tr u h á k r a a lk a lm a s
kájukban a kipróbált kitűnő újságíróknak egy
kelméket öltönyönként 9 frt 50 krért és
egész gárdája támogat. A lap vezérczikkirói közt
jobb fajtájuakat i s — valamint fekete, fehér
vannak : Apponyi Albert gróf, Horánszky Nán
és színes selyemkelméket méterenként 45
dor, Kovács Albert, Hódossy Imre, Bartha Mik
krtól 11 frt 65 krig — sima, koczkázott,
lós, Bolgár Ferencz, Benedek Elek, Hock János,
csíkozott, mintázott és damaszolt stb. minő
Acsády Ignácz dr , szóval a lap igazán megér
ségben (mintegy 240 fajtában és 2000 kü
demli, hogy érdeklődéssel várja minden újság
lönböző szín s árnyalatban) szállít; pósta.
olvasó. A „Nemzeti Újság* különösen nagy súlyt
bér
és vámmentesen a privát megrendelők la
fog fektetni a vidék életére, a vidék ügyes bajos
kására H e n n e b e r g G . (cs. kir, udvari
dolgaira, melyekkel fővárosi laptársaink bizony
szállító) s e l y e m g y & r a Z ü r i c h b e n . Minbizony nem sokat foglalkoztak eddig. Mindjárt
ták póstafordultávalkül detnek.Svájczba czimaz első számban a „Nemzeti Ujsag“ oly regény
/ett levelekre 10 kros s levelező lapokra 5
közlését kezdi meg, mely kétségtelenül a legna
kr°s bélyeg ragasztandó.
gyobb szenzácziót fogja kelteni országszerte. A
mellett a „Nemzeti Ujiágu egyike lesz a legol
csóbb napilapoknak, a mennyiben ára : egész
évre 14 írt, fél évre 7 írt, negyedévre 3 írt 50
kr., egy hónapra 1 írt 20 kr. Szerkesztősége az
Andrássy-ut és Petöfi-utcza sarkán (Petőfí-utcza 1998 tk. 894.
16. sz. alatt) lesz, kiadóhivatala pedig Nagymezőutcza 25. sz. alatt. A most belépő előfizetők Árverési hirdetményi kivonat.
junius 17-ikétöl julius elsejéig ingyen kapják a
„Nemzeti Ujság*.ot.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint

Hirdetések.

V A SÚ T I M EN E T R EN D

A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható«
ság közhírré teszi, hogy Lisziák József és neje
Rezsek Teréz alsó domborui lakosoknak Szó*
bocsanecz Ágoston elleni végrehajtási ügyé
ben 180 frt tőke ennek 1893. november
13-tól járó 60|o kamatai, 27 frt 15 kr.
per és végrehajtás kérelmi, 12 frt 30 kr.
végrehajtás teljesítési és ezúttal 7 frt 80
krban megállapított költségek behajtása vé
gett (a n-kanizsai kir. törvszék (perlaki kir.
járásbíróság területén
fekvő A.-Dombora
községi 207. sz. tjkvben. A I. 1— 14 sorsz.
a. foglalt ingatlanoknak Szobocsanecz Ágos
ton nevén álló Vg része 166 frt becsérték
ben és az u. ottani 712. sz. tjkben 2038.
hrsz. a, foglalt egész ingatlan 90 frt. és
2596. hrsz. egész ingatlan 70 frt. becsér
tekben ez utóbbi két ingatlan a végreh.
törv. 156. §-a alapján Alsó-Dombom köz
ségházánál
189í .

é v i

julius hó 5 in i. e. 10 árakor

dr. Tersánszky Gyula perlaki lakós felperesi
ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg
tartandó nyilvános árverésen el fognak
adatni.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becsár
10*|„-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Verő kö
teles a vételárt 3 egyenlő részletben még
pedig sz elsőt az árverés jogerőre emelkedésé
től számítandó 8 nap alatt, a másodikat
ugyanattól 15 nap alatt, a harmadikat ugyan
attól 30 nap alatt minden egye9 résziét ntán
az árverés napjától számítandó 6*/« kamatokkal
együtt az árverési feltételekben megbatározott
helyen és módozatok szerint lefizetni. — Ezen
hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg meg
állapított árverési feltételek a perlaki kir.
jbiróság telekkönyvi osztályánál és AlsóDombom község elöljáróságánál a hivatalos
órák alatt megtekinthetők.

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy
Koczian Jeromos és társai bottornyai lakó*
sok, mint Kóczián Mihály örökösei végrehajta
tn a k Mutvár Mária férj. Kostyák Imréué
és társai fereuczfalvi lakosok végrehaj
tást szenvedett elleni835 frt. tőkekövetelés
és járulékai iránti végrehajtási ügyében t
nagy-kanizsai kir. törvényszék — a Csáktor
nyái kir. járásbíróság területén lévő ferenczfalvai 59. tk. 387/a. hrsz. a. 77 frt;
139|b. hrsz. a. 11 ír t; 236,!a. hrsz. a. 37
frt; 260|b hrsz. a. 218 frt ; 830jb. hrsz. a.
39 f r t ; 394 b. hrsz. a. 6 írtra ; a 420 tk.
273|a. hrsz. a. 62 frt; 277|b. hrsz. a. 48
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság Perlakoo,
frtra ; a 421- tk. 279íb. hrsz. a. 54. frt ;
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2811b. h«sz. a. 13 frtra , 422. tk. 279|a. 1894. évi április hó 6-án.
hrsz. a 54 frtra; 281|a. hrsz. a. 13 frtra;
a 423 tk. 407. hrsz a. 30 frtra bocsült
ingatlanokra az árverést ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte és hogy a
fentebb megjelölt ingatlanok az
^ Köszvény és csúzban szenvedőknek szénnél a ^
legtágabb körökben
1894. éti julius hó 9 ik napián délelőtti
Horgony-Pain-Expeller
10 órakor
alatt dicsérőleg ismeretessé vált Tind.
C apsici comp. sjénlólag legyen emlékezetbe hozva.
Ezen népszerű háziszer 25 óta, mint legmegbizhatóbb
fájdalomcsillapító bodörzsölés ismeretes és mindnyájak
által, a kik használták igen kedvettetik, úgy hogy
további különös ajánlásra nőm szorul. Üregje 40 kr.,
70 kr. vagv 1 f. 20 krnyi áron a legtöbb gyógyszertárban kapható. Azonban a „Horgony" védjegyre ügye
lendő, mórt csak a vörös horgonnyal ellátott üvegek
valódiak. Ha a valódi Pain-Expoíler helyben nem
volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógy
szertárához: Richter gyógyszertára „az arany
oroszlánhoz" Prágában vagv Török József
_ gyógyszerészhes Budapesten.
elnevezés

a ferenczfalví község biróbázánál Zakál
Henrik felperesi ügyvéd, vagy helyettese köz
bejöttével megtartandó nyilvános árveiésen
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának lO °|0-át készpénzben, vagy az
1881: L X . t.-cz. 42 § .btn jelzett árfolyammal
számított és az 1881. évi november bó 1-én
3333 sz. a. kelt igazságügymiDÍszteri rendelet
8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a

&

H IR D E T M É N Y .
MolDár Lajos Csáktornyái lakos csődtömegéhez tartozó a csódleltár 211 és
212. tótel számai alatt és a Csáktornyái 1044 sz. tjkben 462. a. 2. a/1. hrsz a.
felvett ingatlan és a csődleltár 5# 7, 95 —124, 127 — 141, 144, 146,^ 147 149,
150 — 174 és 213. tétel s/ám alatt felvett értékek melyek együtt a villam rilágitási/ gőzmalom és gőzfürdő vállalatot képezik és 212041 frt 2 0 krra becsültettek
a csődválasztmáoynak az összhitelezók által is jóváhagyott határozata értelmében
ajá n lati verseny Utján szabad kézből eladatnak.
Venni szándékozók zárt ajánlataikat legkésőbb

1894. évi junius hó 21-én déli 12 óráig

továbbá 4, 5, 6, 8, 10 és 12 lóerejü

sínes f f ő z c s ő p l ő k ő s z l e t e k e t ,
hosszú szalmarázökkal, alsó gzelelővel és rendkivül nagy íelUletll rostákkal, árpahéjazóval és
választóhengerrel.

R a p o c h Gyula csőd választmányi elnöknél Nagy-Kan'zsán benyújtani és ugyan
akkor óvadékul 2120 frt 47 krt átadni tartoznak.
Az eladás megtörténtnek csak akkor tekintetik ha a válasntmány e rész
beni határozata az összhitelezók által jóvábagyatik ; sem a választmány, sem az
összhitelezök a legkedvezőbb ajánlatot sem kötelesek elfogadni.
Vevő az ajánlata elfogadásától nveit értesítéstől számítva három nap alatt
a vételárnak készpénzben leendő kiűzetése mellett a megvett vállalatot átvenni
tartozik; az ingatlant és ingókat tehermentesen kapja meg.
Az eladási feltételek egyéb részletei választmányi elnök urnái úgy tömeg
gondnoknál megtekinthetők, az eladandó tárgyak p dig dr. Hajós Ferencz tömeg
gondnok ur közbenjöltével Csáktornyán a helyszínén megtekintherők.
Kelt Nagy Kanizsán 1894. május hó 28 án.

Ft* és axénfütésü ét eredeti sxalaafüfeő

Dr. Schw arcz A d olf

GÖZNOZGOKYOKAT
g g f * Továbbá R . G A R R E T & S O N S
felülmúlhatatlan 40 °|0 tüzelőanyag meg
takarító.

| ’ompouiid
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ügyvéd, csődválasztmányi jegyző.

gözm

legjobbnak elismert b r a n d tf o r d i Ö n m ű k ö d ő
a m e r i k a i k é v e k ö t ő a r a t ó d é p e k e t . Ere
deti amerikai szénagyüjtöit 1 vagy 2 ló befogá
sára alkalmazható kombinált rúddal. S o r v e t ő
é s s z ó r v a v e t ő g é p e k e t és mindennemű
egyéb kisebb gazdasági gépeket.

Jutányos á ra k ! — Kedvező feltételek 1
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órás és ékszerész

JlgJ

Csáktornyán,

főtér, zz uj tzkzrikpénrtári épületben.
-----------------
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.......................

Ajánlja dúsan felszerelt

svájexi zsebóra-,
arany*, ezüst- és chinai ezüst-áru
raktárát.
Ajándéktárgyak nagy választékban

olcsó árakért.
Minden e szakmába vágó javításokat jótállás
mellett a legolcsóbban, lelkiismeretesen és gyorsan
eszközlöm.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.

