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Megélhetés ős becsület.
A megélhetés gondja folytonosan mun

kára, kitartásra ösztönzi az embert. Biza
lommal, nagyobb reménynyel küzd, ezen- 
ved az ember, hogy a társadalmi pozicziót 
magának biztositsa.

A mai társadalmi fogalmak szerint 
minden embernek maga iránt való legelső 
kötelessége az anyagiakban való előmene
telét ir.unkálni, megélhetését biztosítani. És 
az emberiség saját jól fölfogott érdekében, 
buzgalommal igyekszik ezt megvalósítani, 
csak hogy ezer féle módon mozditja 
azt elő.

Innen van az, hogy több ember nem 
csinál lelkiismereti kérdést a megélhetés 
eszközeinek megválogatásánál.

Azt senki sem fogja elvitatni, hogy 
a tisztességes megélhetést leginkább a 
s z o r g a  1 om, 'tkarékosság, tisztakezüség 
által biztosíthatjuk, s ha szorgal
masak és tiszta kezüek vagyunk, remél 
hetjük, a mit csak a gondviselés adhat, 
nyújthat nekünk a segedelmet, melylyel 
becsületes igyekezetünkben megsegít ben
nünket. A társadalom jobbjai pedig tárt 
karokkal zárnak bennünket abba a kasztba, 
a hol tisztességes megélhetésünket munkál
hatjuk s családunk jövőjét biztosíthatjuk. 
Még akkor is, még abban az esetben is, 
ha a világ balitélete félremagyarázza törek

vésünket, a rágalmazó epébe mártott nyelve 
kicsinylőleg teszi meg nyilatkozatát: meg
nyugvást találhatunk lelkiismeretűnk tiszta
ságában, melyről mindannyiszor vissza 
pattan az irigykedés, rágalom nyílvesszője 
s többször mint nem, az sebesiti meg, a ki 
elég vakmerő volt azt ellenünk irányítani.

Tapasztaljuk, hogy a becsületes m un
kást, kötelességét buzgalommal, kitartással, 
szorgalommal teliesiteni igyekvőt s a ki 
hamis keresettől elfordul, éppen azok igye
keznek sárral dobálni, a kiknek arczárói 
egy elpalástolhatatlan érzés pírja sugárzik 
le s a kiknek a zsebében tisztességtelen 
utón összeharácsolt pénz cseng. Azok jár
nak fölemelt fővel, azok igyekeznek sokat 
mutatni, azok tudják keresni a feltűnést, a 
kik élelmes kapzsisággal szaporítják azt a 
vagyont, melyből némelykor csak azért 
gyakorolják a humanizmust, hogy port 
hintsenek a világ szemébe, s kierőszakolják 
annak becsülését.

A társadalom nem ritkán érdemetlenre 
pazarolja becsülését, de többször megtörté 
nik, hogy a felismert kapzsiságot sem Ítéli 
el szigorúan, mert az embert pénzéért, va 
gyonáért értékeli

Magának a társadalomnak kellene 
lennie igazságos bírónak - a mely elitélné, 
mocsoktdlan köréből száműzné azokat, a 
kik akár a szegény becsületes emberek 
tönkre juttatásával akár más tisztességte

len utón szerzett vagyonnal jog- és érdem
telenül dicsekszenek.

A társadalomban egész raj keletkezett 
immár, a mely folytonosan bűnös spekulá- 
cziókkal üzérkedik. Vannak, a kik előre 
fontolt szándékkal buknak meg, hogy ezzel 
a bukással kereskedőket károsítsanak meg, 
lázitsák a becsületes szaktársak közt óva, 
féltve őrzött bizalmat. Vannak, a kik olyan 
szándékkal vesznek kölcsönt, hogy azt so
hasem fizetik vissza, azzal károsítják keze
seiket s megnehezítik a becsületes ember 
nek való kölcsönzést.

Szégyen pir fut végig a becsületes 
ember arczán, mikor a mások vagyona 
után való kapzsi sóvárgást látja. Lesújtó 
társadalmi tünetek ezek!K ü l ö n f é l é k .

— (g y á s z h i t . Nemeatóthi S z a b ó  
György köz éa váltó.ügy véd f. évi au
gusztus hó 4 én reggel rövid szenvedés 
után elhunyt Keszthelyen. A boldogultban 
Bernyák Károlyné úrnő édes atyját gyá
szolja A temetés nagy részvét mellett 
hatodikán ment végbe-

— A 'h e ly s z i s  Goldstein Béla, a déli 
vasút Csáktornyái állom tsának főnöke a 
szombathelyi állomás főnökévé neveztetett 
k i .  Helyére az igazgatóság a budai állomás 
helyettes főnökét Pilitz urat nevezte ki.

A J I m k h “ U m í j i
Véres találkozás.

A  hraDyiszkói vérfürdőt megelőző éjszaka 
csúnya, hideg zimankóval köszöntött be.

Zúgott a szól. fagyasztó fergeteg tombolt. 
A tábori tüzek hamvazó sziporkáját (ölkapta a 
magasba s valahol az őrvonalakon túl, a Scblieck 
táborára szórta le hamvát.

A honvédek félig dermedten, éhezve és 
fázva kuncsorogtak a kietlen hóme/őn, a végte
lennek látszó jégsivatagon s csoportokba verődve 
álmadoztak az édes otthon, a barátságos, meleg 
hajlékról.

Mindenkinek volt valami édes emléke a 
múltból, a mire jól esett visszagondolni most, a 
közelgő halál rémes éjszakáján.

A csendes, kihaltnak látszó tábor, északi 
vonalán, legszélső őrtüzek hamvadó parázsa mel
lett. két iiju közhonvéd ült a fagyos rögön s 
tekintetükkel eltővedeztek messze, az osztrák 
előőrsük vonaláig.

Sokáig ültek szótlanul s hallgatták a tóm- | 
bolo vihar éles sikongását, mig végre egyikök 
panaszos, bánatos hangon megtörte a nyomasztó 
csendet.

—  Nem tudom miért, de úgy érzem, va
lami súgja, hogy a nap ma utoljára áldozott le 
fölöttem

—  Qábor!...
—  És ez a sejtelem nem aggaszt nyuga-j

lommal tölt el, csak ha szegény anyámra gon 
dúlok.....  I

A halvány arczu honvéd ez utóbbi sza
vakra tenyerébe hajtá tejét s egy nehéz sóhajtás 
szakadt (öl leikéből. Majd fölegyeoesedett, kezét 
társának vállaira fonta s mélyen rezgő hangon 
mondá :

—  Egy Iájó, szomorú titkot szeretnék reád
bizni, Dezső!

—  Bátran elmondhatod.
—  .ívek óta hordom eltemetve mélyen, 

szenvedve annak gyötrő súlya alatt pokoli kíno
kat, de tovább már nem viselhetem, megöli a 
lelkem I

— A  lelked ?
—  Azt !... Megáll a szívverésem s őrület 

környékez, ha rá gondolok, hogy itt van mellet
tem, közelemben, az —  o s z t r á k  h a d  se*  
r e g b e  n...

E  szavakat a megdöbbenés fojtó némasága 
követte, mely perczekig tartott.

—  Sok idővel ezelőtt történt, Dezső, hogy 
egy dragonyos ezred állomásolt Váradon s az 
ezred legcsinosabb tisztje szívesen látott vendége 
volt a város egyik előkelő házának.

—  Nos, ez mind csak természetes dolog, 
—  válaszolt n másik. —  különösen, ha véletle
nül lány is volt a háznál 1

—  Volt. még pedig szép, ifjú leány, ki ma 
már egy szerenc-étlen, sorsverte asszony, áldó 
zata szerelmének, a dragonyos liszt lelketlen- 
ségének ..

—  És ez a tiszt vnn itt a Schlieck táborá
ban, a branyisikói hegyen ?

—  Ezl... A nevét jegyezd meg jól. ügy 
hívják : ( i ü o t h e r  K á r o l y .

—  S a titok, melyről beszélni akartál ?
—  Günther az én —  a t y á m ! ■
—  Sient Isten!... a az a megcsalatott leány !

— ő az én szerencsétlen a n y á na...
A  dühöngő zivatar bugását e pillanatban 

keresztül harsogta a tábori kürtszó, mely az őr
váltást jelezte. A két jó barát komor gondola
tokba merülve vonult be a zászlóaljhoz s ébreu 
várt&k meg a reggelt.

A hraoyiszkói híres napvirradatát.
Mikor a keleti égen felpirkadt a hajnal s 

az előbukkanó nap szétöntötte sugarait a csillogó 
hómezőn, a magyar hadsereg egy osztálya csa
tarendben állott a meredek begy lábánál a 
Guyon ezredes kiadta az emlékezetes pa
rancsot :

—  Elöl dupla lenung, hátul kartács ! Utá
nam fiuk I

A honvédek szemükre húzták a sapkát s a 
branyiszkói hegy füstbe és vérbe borult.

Két órai heves, emberfölötti küzdelem után 
Schiiek táborában takaródét futták, futásnak 
eredt az osztrák ármádia, csak egy kicsiny, el- 
saáni csapat tartotta még magát s szolgált fede
zetéül a bömbölő ágyuknak.

Guyon szuronyos rohamot vezényelt.
- E l ő r e !
A fegyverek végsőt mordultak, asután dol

gozott a szurony és a kard, patakokban om
lott a vér.

De a csata meg volt nyerve.
As utolsó szuronydöíést a bánatos honvéd, 

Gábor adta egy osztrák ezredesnek, kinek a 
zsebében talált papirokon egy név á l lt :

—  „ Gü n  t h e r  K á r ó l  y.M

Milyen csudálatos Idők is voltak azok 1

JBibó L ajos.



—  Á th e ly e z é s .  Ángyán Aurél Csáktornyái 
köxtisxteletben álló h. plébános óh zárdafönök 
Varazsdra a klerikusok lanárává helyeztetett át, 
helyére Csáktornyái quardiánná Weber Vincze 
kanizsai vikárius választatott meg. —  Pemecz 
Xávér Zágrábba, Purgerics Kvirin páter Zágráb
ból Csáktornyára helyeztetett.

—  P r im io z ia  Ehrenreich Nándor mura- 
szerdahelyi körjegyző fia Nándor e hó 5-ón tartotta 
priinic/.iáját. Sajnáljuk, hogy a szép ünnepélyről 
csak elkésve, tegnap kaptunk értesítést, azért 
jövő számunkra voltunk kénytelenek hagyni annak 
közléséi

— g é p i d r ő l  ir jd k . Folyó hó 5-én ün
nepelte főt. Gadó Mátyás légrádi rk ple* 
bános áldozárságának 25 évi jubileumát 
tisztelői és barátai körében, a kik szép 
számmal jöttek össze kifejezni az Őszinte 
szeretett és ragaszkodás tiszta érzelmeit 
a hivatását oly fenségesen teljesítő pap s 
a barátságot oly sokra becsülő jó barát 
iránt. Elsőnek a község elöljárósága és 
képviselőtestülete tisztelgett küldöttségig 
kiknek szónoka Kovács Gyula községi 
jegyző szép és hatásos szavakban tolmá
csolta a megjelentek s egyben a város 
közönsége érzelmeit, kiterjeszkedve ami 
feledhetetlen tények és maradandó alkotá
sokra melyeknek az ünnepelt Légrádon 
töltött 22 évi lelkészkedési ideje alatt ve
zére s megteremtője volt. Azután az izr 
hitközség Hirschl Arm n elnöke, a tűzoltó 
testület pedig főparancsnoka vezetése alatt 
tisztelegtek az ünnepednél. Ma d az egye
sek, ismerősök jó barátok fejezték ki sze 
rencse és üdvkivánataikat. Az ezüst mise 
délelőtt 10 órakor tartatott megóriási 
közönség részételével, a mely alkalom 
mai főt. Filipecz Vincze imbroveczi és főt. 
Czimermann Ferencz alsó domborul pleba 
nos urak segédkeztek az ezüst misésnek. 
Mig az ünnepi szónoklatot főt Golub Jáuos 
mura vidi plébános ur tartotta, mellyel 
remekül oldotta meg nehéz de magasztos 
feladatát. Az ünnepies isteni tisztelet végez
tével fényes s igazáu lucullusi lakomára 
gyűltek össze a meghívott vendégek a 
jubiláns barátságos házánál, akik között 
ott voltak Merkly Antal ur járási szolga- 
biró, Gayer Lajos ur ludbregi bérlő, 
Hirschler Ödön ur az alsó domborul Ujlaky 
Hirschler és fiiai czég képviselője, a kör- 
nyék plébánosai, a környék elöljárói a 
képviselőtestület, az izr. hitközség s a tűz 
oltó egylet képviselői s még számos magán 
egyéD, kik az ünuepelt házi gazda leköte
lező barátsága folytán a legjobb hangulat 
bán maradtak együtt az esti órákig, a 
mikor az önk. tűzoltó egylet sikerült fák 
lyás zenével tisztelte meg a jubilánst szere- 
tett elnökét. Igen sokat még vacsorára is 
visszatartott a kedves házi gazda, a mely 
alatt akkor élte el a jókedv tetőpontját s 
tartott a kora hajnali órákig, a mikor egy 
szép nap emlékével gazdagabban oszlott el 
a kedves tá saság. Sok ilyen papot adjon 
még az .Ég Muraköznek és hosszú boldog 
élettel ajándékozza meg ötét l Egy je 
len volt.

— Felh ívás. Azon t. tanító urak, a kik 
e hó 23 án megtartandó megyei tanítói közgyűlé
sen részt venni óhajtanak és ingyen szállásra 
igényt tartanak, szíveskedjenek ebbeli szándéku
kat velem minél előbb tudatni. Csáktornyán 1894. 
augusztus 10 én. Jenev Gusztáv az elszállásoló 
bizottság elnöke.

— f i ib i l tu m  Bottornyán folyó hó 5 én 
Ünnepelte az ottani plébános ftdő Kollay 
Jeromos ur lelkészi pályájának 60 ik év
fordulóját Már a kora hajnali órákban 
toracklövések, harangozás és zeneszó jelez
ték a községben az ünnepélyt, melynek 
lefolyásáról röviden a következőket jelent
hetem. Az egész község ünnepi díszt 
mutatott, az épületek nemzeti lobogókkal 
— a plébánia tér pedig egy gazdagon di 
szítéit óriási diadalívvel — voltak ellátva.

Alig 8 óra után megindult a községi elöl
járóságok élén a tisztelgők nagy sora — 
a tűzoltók és sok jó ismerős. A bevo
nulás az isteni tisztelethez oly impozáns 
volt, hogy azt leírni, alig lehet, oly nép 
tömeg — nemcsak a helybeli, hanem a 
vidéki fárákból is lepte el a templo
mot és annak környékét, hogy azok szá
mát 2 ezerre lehet tenni A lelkészi kar — 
csak nagyon kis számban volt ugyan 
képviselve — mindazonáltal az isteni tisz
telet nagy pompával és négyes énekkarral 
végeitetett. Ez után következett a jubi
láns ismert vendégszerető házánál gazda
gon terített asztal mellett a lakoma, 
melyen vagy 40 személy volt jelen. A 
toasztok nagyban folytak és alig értek 
véget, miglen a társaság a késő esti órák
ban széledezni kezdett.

—  B ó t t o r n y & r ó l  értesítenek bennünket, 
hogyne hó 5-én tartatod meg Kollay Jeromos 
ottani plébános áldozárságának jubileum* a kö
zönség és tisztelői nagy részvétele mellett. A 
plébánia hivei küldöttségileg tisztelegtek az ünne
pednél, Kollay Lajos vezetése mellett, aki a hit
község nevében szép beszéddel üdvözölte az 
Ünnepeltet és átnyújtotta a hívők ajándékát, egy 
arany kelyhét. Az ünnepelt lelkész könnyezve s 
meghatottau köszönte meg híveinek a szép figyel
met, kikkel mindig a legjobb egyetértésben volt, 
s —  úgymond -  egyedül az szomoritaná el, ha 
valakinek közUlök szerencsétlenségében és bajábaD 
nem tudna segítségére lenni. Ezután a tűzoltó 
egyesület tagjai tisztelegtek teljes díszben parancs
nokuk vezérlete alatt. Most számos lelkész kísé
retében teljes ornátusban megy az ünnepelt az 
Isten házába. Elöl a bivők serege zászlókkal, 
azután két sor koszorús leány, a nagyszámú ro
konság és Jó barátok. A baldakin alatt feszülettel 
kezében az ünnepelt halad körülvéve a gyertya 
vivők és a segédkező lelkészek u. m Főt Filipič* 
Lajos dekánoveczi ( nanuduktor) — Berk Fe>ix 
beliczai és Kollay Levin slaveliczai plébános urak 
által. Az ünnepe t az ol'ár e ött érczes lungon 
intonáita a „Veni Sancte Spirituszt, ami után 
az ünnepi misét szolgálta. A szent mise alatt szép 
szavakkal méltatta, szónoklata közben Kralits 
bottornyai káplán ur az ünnepelt érdemeit. A 
kóruson Kermáu bottornyai kantor vezetése mel
lett Schubert miséje adatott elő quartettben a 
legszebb sikerrel. A mise végén *Te Deum lau- 
damus tartatott. Mise után az ünnepelt házánál 
nagy ebéd volt, melyen Vrancsics Károly tősso - 
gabiró ur, az ünnepeltet, Koliai Jeromos jubiláns 
a pápát, a királyt és az érseket éltette. Most 
muraközi szokás szerint Kecskés Ferencz szent- 
mártoni plébános ur mint asztalrendezd veszi át 
a szót, s telköszómö lelköszöntöt éri. Az ünne
pélyt emelte a diadalkapu, a mozsár durrogás és 
a közönség őszinte ragaszkodása és szeretete. 
S számos üdvözlő levél ős sürgöny, érkezett í az 
ebed alatt a jó kedvet lokoziák a perlaki zené
szek, úgy, hogy a fiatalság tánezra penderüit. Mi 
is hozzá járulunk az ünnepélyhez azon őszinte 
óhajunkkal, hogy az Egek Ura a jubiláns áldozári, 
Kollay Jeromos urat hívőinek, rokonainak és ba
rátainak örömére és az egyház javára igen 
soká éltesse!

— d íe g tiív d s . ö  Felsége a király szü
letésnap a alkalmából f. é augusztus hó 
18-án délelőtti 10 órakor a helybeli izr.

| imaházban ünnepélyes istentisztelet fog 
tartatni, mire az igen tisztelt közönséget 
teljes tisztelettel m eghívja a Csáktornyái 
izr hitközség elöljárósága

•- <é C sá k to r n y á n , f. hó 4 én végbe
ment választások eredményét lapunk zár
takor vettük, azért csak mintegy érintettük 
azt. A választásoknál, főleg a bírói, helyet
tes bírói és gyámi állás betöltésénél vult 
nagyobb küzdelem. Az eredményt Vran- 
csits Károly főszolgabíró este 7 órakor 
hirdette ki, mely szerint Pruazácz Alajos 
224 szavazattal, Molnár József 171 szava
zata ellenében választatott meg bíróvá. A 
helyettes bírói állásra Petrics Ignácz 156 
szavazatot kapott s igy Megla István 225 
szavazata mellett 79 szavazattöbbséggel 
választatott meg ; a gyámi állást ugyancsak 
Petrics Iguáczczal szemben 74 szótöbbség 
gél Beucsák Ferencz nyerte el. Pénztáros

nak Deák József egyhangú szavazattal lett 
megválasztva tanácsosnak pedig Hirsch- 
mann Leó 287, Tódor József 284, Nuzsy 
Mátyás 283. Benedik Lde 2 i 2 ,  Szeiverth 
Antal 282 és ifj- Novák Ferencz 169 
szavazattal választattak meg. A hivatali 
esküt az újonnan megválasztott tisztviselők 
hatodikán délután 5 órakor tették le.

— a zalamegyei általános ta
nitótestületnek Csáktornyán 1894. évi au
gusztus hó 23-án d. e. 9 órakor tartandó 
közgyűlésére, kapcsolatban dr. Ruzsicska 
Kálmán kir. tanácsos és tanfelügyelő ur 
zalavármegyei tiz éves működésének meg
ünneplésével Tárgysorozat : 1. Elnöki
megnyitó 2. Elnöki üdvözlő beszéd. 3. 
Üdvözlő költemény irta Körmendy Pál 
langvizi köz8. elemi iskolai tanitő ur. 4. 
Visszaemlékezések és irányelvek előadj 
dr Ruzs'cwka Kálmán kir tanácsos és 
tanfelügyelő ur 5. Elnözi jelentés az egye
sület egy éves működéséről. 6. A piídagógia 
a társadalom tükrében — felolvassa Hofí- 
mann Mór nagykanizsai közs polgári is- 
köDi tanár ur, 7. A népisme (ethnologia) 
és a tanító — felolvassa Gönczy Ferencz 
állami elemi iskolai tanító ur. 8 Felméri 
pádagogiai rendszere felolvassa Altmann 
Mór nagykanizsi izr. polgári iskolai tanár 
ur. 9. Indítványok tárgyalása E közgyű
lésre a megyei tanítótestület tagjait s a 
tanügy barátait tisztelettel meghívja, Zala- 
Egerszeg, 1894 augusztus 7-én. Udvardy 
Ignácz a megyei tanítótestület elnöke.

— <£ g .  <£.u perlaki kisdedóvo
dája javára f* é julius hó 8-án nyári 
tánczestély alkalmával felülfizetni szíves
kedtek : Dr. Böhm Sidney 6 irtot, özv, 
Hirschler Jakabné 5 irtot Grész Alajos 4 
irtot. Rubesch Sylvia Alberti grófnő 3 
f* tót Ebenspanger Miksa 3 irtot. Dobrin 
Ignácz 2 irtot Kramariča Viktor 2 irtot. 
Verbanchics Nándor 2 irtot. Banelly Vil
mos 1 frtot H'rschler Hona 1 frtot. 
Haris Károly 1 frtot. Dr Kemény Fü!öp 
1 frtot Lubics Károly 1 frtot. Mattesdor- 
fér N. 1 frtot. Mittelhauser Ferencz 1 
frtot. Szernecz Antal 1 frtot Sostarics Pál 
l frtot. Peczek György 1 frtot. Verban- 
chicli István 1 frtot és Filipiča Lajos 50 
kit Ezen. a jótékony czélra teljesített felül 
fizetésekért há ás köszönetét nyilvánítja a 
„D K* E “ peólaki ki-dedovodájának fel
ügyelő bizottsága. — Perlakou, 1894. au 
gusztus 1-én. Dr Böhm Sidnsy f. b. el
nök Horváth Pál f b jegyző.

(*$ (g u sp a ric s  ( g m lik . A folyamatban 
levő gyűjtésről legújabban a következő 
kimutatást vettük Perlakról: Perlaki tár 
8«skör lO f t, Perlak község 10 irt, 
Csesznák József 2 frt, N N 10 k*. N. 
N 5 kr, Csiszár József 50 kr, Chityil Pál 
50 kr, N. N. 10 kr, N. N 20 kr, Z Z. 
20 kr, N N. 10 kr. Az elemi fiúiskola 
V , VI. oszt tanulói tizen: 51 kr, ö s s z e 
s e n  24 fit. 26 kr. — Kostyál Ferencz 
fői-zolgabiró felhívása folytán: K o t o r  
k ö z s é g  j e g y z ő j e  i v é n )  Kotor 
község 6 frt, Kele György 1 frt, Pollak 
Lipót 20 kr, Spiegel József 20 kr, Pollák 
Henrik 60 kr, Pataki V ktor 50 kr, Med
ved Lajos 30 kr Vlassics N. 30 kr, Pollák 
Ignátz 20 kr, Kollay Rókus 1 frt, Braun 
Hernát 20 kr, Fuss Rókus 20 kr, Rózsai 
Mór 40 kr, Szalai Géza 30 kr, Somogyi 
György 40 kr, Gregurecz Antal 40 kr, 
Matos Mihály 10 kr, Vidovics Mátyás 10 
kr, ö s s z e s e n :  II frt. 10 kr. — 
8 z t- M á r i a  k ö z s é g  k ö r j e g y z ő 
s é g e  i v é n :  Szt -Mária község 2 írt, 
Alsó Mihályovecz község 1 frt, Pavlici 
Antal 5 kr, Kranjecz György 4 kr, Gas* 
parics Jakabné 5 kr, Wolf József 10 kr,



Musztár Simon 6 kr, Vlach Elek 5 kr, 
Vlach Tamás 4 kr-, N. N. 5 kr, ö s s z e 
g en : 3 frt. 43 kr. — M u r a-C s á n y 
j e g y z ő j e  i v é n :  Mikloska Ivén lü  kr 
Grenya Mihály 10 kr. Pongrácz Tamás 
10 kr, Pongrácz Verona 10 kr Lepogla 
vecz Lénárd lü kr, Schulz Sándor 30 kr, 
Spiegler Lajos 10 kr, Golenya István 6 
kr, Bergovecz Iván 10 kr, Pongrácz 
Lőrincz 10 kr, Czvia György 5 kr Koosz 
András 5 kr, Fridrik Nándor 50 kr. Kis 
György 10 kr, Rechberger Jakab 10 kr, 
Meszárics Bartal 10 kr, Ribics Mátyás 10 
kr, Spiegel Albert 20 kr, Schulz Sámuel 
10 kr, Varasanecz Lénárd 20 kr, Pol ák 
Lázár 10 kr, Vadl)a Bálint 10 kr, Mura 
Csány község 2 frt, ö s s z e s e n :  4 frt 
85 kr. -  M u r a K i r  á l y  k ö r j e g y .  
z Ö9  é g é  i v é n :  Mura-Királyról Fischl
S. 20 kr, Verbanchich Nándor 20 kr, 
Mittelhauser 20 kr, Lubics 20 kr, Tánczos 
Ferencz 20 kr, Habus Pál 20 kr, Etsen- 
stádter Károly 20 kr, Bihar János 10 kr, 
Kovács Antal 10 kr, Dobrin Ignácz 30 
kr ; Dráva-Egyházról: Dráva Egyház köz
ség 2 frt, Jakiin János 20 kr, Bedeninczki 
András 20 kr, Dolenecz Jakab 30 kr, 
Kutnyák János 50 kr, ö s s z e s e n :  5 frt 
10 kr S pos Károly által előzőleg kimu-; 
tatva 60 f r t  80 k r, e g y ü t t e s  ö s z -  
b z e g : 109 frt 54 kr.

K o s a u t h s z o b o r r a  eddig 171 257 
frt 83 kr. gyűlt össze — F o n y ó d  
mellett egy első rangu fürdőt építtet Zichy 
Béla gróf a Balaton mellé. — A D u n a 
a folytonosan tartó szárazság miatt roha
mosan apad; az aldunai részen a közleke
dés beszüntetésétől félnek. — Z e n t á n 
a czigány prímásnak a leánya háromszor 
mérgezte meg magát, kétszer megmentették, 
most meghalt. — S u c e j a harmincz 
napi koplalás befejeztével Budapestről Olasz
országba ment.

A közönség köréből.*
tfálasM.

A „Muraköz" ez évi 30. számában egy hir 
jelent meg, nem is tudom, miféle czim alatt, a 
melyre most miután a körülményeket teljesen is 
merem, —  kötelességem válaszolni. —  Nem ré
giben egy 5 tagból álló kupaktanács ült össze, 
hogy elégtételt szerezzen magának ott, hol a ta
nács tagjai a hibásak. —  De igen, igen csalódtak, 
mert még mindig igas az a régi közmondás: „a 
ki másnak vermet ás, maga esik bele.u

A  már említett szambán a többi között 
„éjjeli lovagok“ és rablótámadásról van szó. —  
Ez érdekes 11

Oh szegény karaván ! talán Afrika pusz
táiba képzelted magad, mikor társulatod ismert 
tagját a legnagyobb illemmel elhívták ? fis hogy 
tudtad ezt rablótámadásnak deklarálni. —  Lehet 
hogy a nagy télelemben másra nem is gondoltál 
miut rablókra, —  és mikor emberi hangot hal
lottál —  ezt is annak vélted. —  Hiszen elegen 
voltatok 1 —  és mégis egy emberi hangtól any~ 
nyira megijedtetek; pedig meg nem is kiáltozott,
—  ------—  a karavánoknak bátraknak kell
lenni és mindenre készen 1 és t i !

De miért hívták félre amazt ? Azért, hogy 
feleljen arra, a mire kötelessége lett volna —  
és ö ... hallgatott. Mert mindenki arra legalább
—  a mit másoknak mond, —  ha tud, mint ő 
tudhatott volna —  és ba lehet, mint neki kellett 
volna, ,elelni tartozik, ba kérdőre vonják, pláne, 
ha a kérdezőt illeti, a hogy itt illette.

Az elhívott tag, a véletlen folytán menekült 
meg a rablóktól11 (L. Muraköz 30 sz.) Véletlen ? 
Ha most véletlen, egykor kellett, hogy valami 
történt, fis ez igaz? Mi lesz a felelet?

Utazásuk közben, mint mindig, Isten keze 
alatt vagyunk, pedig egyik tagja a karavánnak 
oly csúnyán tud káromkodni. Ez is úrhoz illő 
dolog ?

Tanulja meg a karaván, hogy jó hírét min
denki őrizze, és másét ne bántsa és üdülésre szánt 
idejét ne mások rágalmazásával töltse, úgy szin
tén ne k ildözze a „karaván" tagjait, hazug híre
ket viendő másokhoz.

Jó, hogy felhívta a helybeli rendőrséget az 
éberségre, legalább az urficsok illedelmesebben 
viselik majd magukat az u'csán.

E rovat alatt közlőitek árt sem alaki sem 
tartalmi tekintetben felelősséget nem vállal a

Szerk.

Nyilttér*

y tó h a n g o k  a folyó hó 4  én C sá k to rn y á n  régbe  
m en t városi E lö ljá róság  m egvá la sz tá sáró l :

Ugyanis a Csáktornyán megválasztatni 
kívánt Elöljáróságot, Csáktornya város va
lamint az ahhoz tartozó külközségek mélyen 
tisztelt polgársága kebeléből két pártnak 
intézői képviselték; vagyis a haladópárt és 
az úgynevezett elmaradópárt léptek egy
mással szemben akczióba. Erős küzdelem 
után a választás eredménye az lett, hogy 
a felvilágosodott elemekből álló haladópárt 
lett a győztes, vagyis ennek a pártnak 
választópolgárai részéről kijelöltek lettek 
nagy szavazat többséggel és a közönség tel
jes megelégedésére, Csáktornya város Elöl
járóivá megválasztva; mig ellenben az el 
maradópárt, daczára annak, hogy eme párt 
intézői a választás megtörténte előtt a teljes

győzelmet hirdették és biztosították vá-1 
lasztó polgártársaiknak — megbukott És 
ime az elmaradópártnak bukása szülte az 
utóhangokal f i eme, most már a meg
elégedetten pártnak egyes tagjai, utOQ 
útfélen azt kürtölik, hogy a haladópárt 
intézői, választó polgártársaik fölött be
folyást, az úgynevezett pressiót gyakorolták 
és hogy továbbá választó polgártársaik 
szavazatát pénzért megvásárolták.

Mélyen tisztelt Polgárság !
Az elmaradópárt egyes tagjainak eme 

kifakadásai nem egyebek egy alaptalan 
hazug és felháborodást keltő rágalomnál 
azon eljárással szemben, melyet a haladó
párt tiszteletreméltó tagjai választó polgár
társaikkal egyetemben, a közjó érdekében 
teltek. Különben pedig igen is beigazolható 
ténykörülmény, hogy az elmaradópárt'egyes 
tagjai voltak azok, a kik a választó pol
gárság szabadválasztói jogaik és akarataik 
fölött ugyancsak az úgynevezett erkölcsi 
pressiót gyakorolták s határozatot adtak 
egyes választó polgártársaiknak arra nézve, 
hogy független választó polgári jogaikat ne 
a haladópárt részére merészeljék érvénye
síteni. hanem ellenkezőleg az elmaradópárt 
által kijelöltekre adják szavazataikat. Mégis 
továbbá az elmaradópárt volt az, a ki a 
már létesített és létesítendő intézmények 
eltörlése és a régi rendszer visszaállítását 
ezélzó jelszó alatt a választó polgártársak 
között, még a választás megtörténte előtt, 
mintegy két hónapon át szónoklatokat tar
tott, gyülésezett s annak 99 tagból álló 
közremükői, a választókat folyton izgatták 
s az egész választási idő alatt oly becs
mérlő kifejezésekkel illették a haíadópárt 
egyéniségeit illetve a volt Elő'járóságot, a 
mi egyáltalán, ha szabad és független vá
lasztók ! jellemre nem vall. Sőt ellenkezőleg, 
eljárásukkal önön maguk értékét, úgy látszik 
tán egész öntudatlanul, — igyekeztes 
alább szállítani A mi pedig a törvények 
korlátok közt megtartott és befejezett vá
lasztási eljárást illeti, az elmaradó bukott 
párt jelesei, ama híresztelésekkel lépnek 
legújabban fel a választó polgárság közt, 
hogy a nézetük szerint sérelmes választás 
ellen, a mi egyáltalán inyjükre nincs, 
felebbezéssel illetve jogorvoslattal fognak 
élni, — vagyis ily utón kívánnak még 
mind g a Polgárság közt imponálni s a 
haladópárt választó polgárait izgalomba 
ejteni. Csak hogy sajnos, ezúttal tett ki
fogásaik és híreszteléseik alig ha fogja 
tudni, egy 12 éven át a város érdekeit 
képviselő és újabban megválasztott Elöl
járóságot megbuktatni s azok ismert érde
meit pellengére tenni.

Különben pedig e város igen tisztelt 
közönsége, teljesen nyugodt lehet választó 
polgártársaik által teremtett helyzettel és 
az általuk megválasztott Elöljáróival Hisz 
ők lévén Csáktornya város vezéregyénisé
gei és szereplői, tehát az erkölcsi felelősség 
őket terheli. Miután pedig a megválasztott 
Elöljáróság, választó polgártársaik teljes 
bizalmát bírja, ennélfogva tehát Éljen a 
baladópárt és az általa megválasztott Elöl
járóság 1

Te neked pedig elmaradó párt, Isten
veled I
568 1—1 g .



XI. tečaj Vu Čakovcu, 1894 12-ga augustusa, Broj 32-

8 urednikom maii je svaki dan 
govoriti med 11 i 18 Turom. — 
Sve poiiljke tiínée se aadrtaja Bo
risak, asj se polilfaju na ime 
■ a r ilta i Jožef« urednika m 

Óakoreo.
U4«tolJstT0:

l ^ l l a r s  Fisokéi Filipom kam ss 
predpisu i obsnane poliljsju.

F red  pl a t n  a c eu a  | e :
Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . . 2 frt 
Na četvert leta . . 1 frt

F oj edini broji koltajn 10 kr.

Obsnane ss poleg pogodbe i fal
rsőnnsjn.

n a korvatakor t 1 m a g la rsk o m  Je z ik u  tmlaseé! d rn ž tv e n l zn a n stv e n i i p o v n é ljiv i lis t  za pnb.
fX sc la ssl ev a le l* tI3 © d .© ii 3© d.© nln:at I  t o :  ttm e x ra lg ’a. nedLoljta..__________________

Službeni glasnik: „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva‘C „Čakovečke šparkasse“, „Medjimurske sparkasse“. i t. d.

HiStorija i zemljopis.
IX.

V ér a
Tak je pustil Bog, neka se ljudski rod 

razvija naravnim načinom, pri čem je pro 
misel njegov vendar ravnal. Bog se je mo
ral tikaj javljati Covéku i opominati ga, 
neka nezaboravi na nevmertelnu si du u i 
zadnji cilj po smrti, pri čem je i pošiljal 
ljudem svo e poslanike, bilo to čovčka bilo 
angela, ter tak nazvčščal zveličitelja i očito- 
val kaj i kakva je njegova volja. Osobito 
odebral si je jednu familiju i njezin potlji 
narod, da čuva vérno obavljeni božji nayuk 
i zakon. Oteč, i potlji oteč oteov bil bi 
gospodar i bil duhovnik, koji je narod i 
puk svoj vučil navuk i zakon božji, a vu 
ime svoje i svojega naroda Bogu rekel 
svečanu molitvu i alduval dar. Tak je 
dugo bivalo. Potlji, kad se je narod razrasel 
i na ob razil, odebralo se za duhovnu službu 
posebno koljeno naroda, po imenu duhov 
niki. Ali kak su došli ljudi na to, da su 
zaboravili na jednoga pravoga Boga i počeli 
poštuvati krive boge ? — 8 prvine su vsi 
ljudi veruvali samo vu jednoga Boga; nu 
jer je Bog nevidljivo, iskal je čovčk kak 
bi si leže Boga držal vu pameti i njega se 
brže sétil. Sunce itak gleda s neba, kak 
da je oko velikoga Boga, k tomu m Ulje 
ono zemlju : kaj bi anda prvlje, nego kla- 
n jaj uči se i moleči Bogu obrnul se k suncu ? 
déc> pak i vnukom pokažuvati p: stom vu

njega, veleči da Bog vse vidi i zna Koljeno 
po koljeno došlo je vremenom na to, da 
sunce drli za samoga Bog«, mesec pako i 
zvézde za meujše bogove. Ogenj za oblač* 
noga vremena imal je za moljenja i kla
njanja samo opominjati na sunce, nu potlji, 
osobito kad je i ogenj Čudna stvar i tolike 
čudne moči, počeli su i njega po-tuvati 
kak božju moč i nazadnje kakti boga.

Pazeči i gledajuči puta i hod zvezdah 
i zvézdovnih prilikah, počeli su ljudi n im 
nadévnti imena životinje, a poštujuči zvézde, 
prenesli su itovanje ha samu životiuju 
Zdignuli su životinju vu nebo, i zatim 
potegnuli su ju dőlje; pak se ponebesanoj 
i poboženoj poklonili jesu Tak je dalje 
išlo, da skoro več nije bilo zvéri ni živo- 
tinje, koja nebi bila obožavana

Dokle su narodi zabludili vu takovu 
štovanju, moreš suditi ako znaš: da su 
mudri i umjetni Misirci ili Egiptonci vu 
prvom varašu svolem, vu velikom hramu 
(cirkvi) požtuvali i oboiavali črnoga vola. 
Pripovédali su si i bajali najmre, da je 
veliki i dobri njihov bog, ko j je zemljom 
dugo i srečno ladal i vnoge zezidal varaše, 
vumrl, a du a mu odišla vu vol imenom 
Apis, vu kojem su ga mšli i cirkvu zezi- 
dali. Takov Apis, kad bi, Bog oprosti 
vumrl, onda je narod se za njim faluval, 
dok duhovniki nisu našli novoga mladoga 
Apisa, i njega s velikim veseljem nastanili 
su vu cirkvu.

Nemoguči si čotčk pomisliti duha 
zvun kakti da ima télo, počel je zato is,

toga Boga i njegove moči slikati (malati), 
nek slika i kip na njega se živo zmisle; 
nu kaj je s prvine čovek Hóval samo kakti 
kip bož i. potlašnje pokolenja počeli su bo 
pred takvim kipom kakti pred Bogom 
klanjati.

Rimljani i Grki brojili su svoje boge 
na vnoge jezere. Povrh toga vpeljavali su 
med boge kakti polboge ljude onakve čudne 
bajke, kakov je budi na példu rečeno, vu 
pesmi i pripoveati takaj za malo né Kra* 
ljevič Marko.

Potrébno je ravno zapametiti s i : da 
se to vse nije ni onda držalo za prave 
boge, nego se je poHuvalo kakti spodobe 
višjih bitjab, pak silah i močih. Bilo je 
ljudih poganah né malo, koji se érez vse 
to priznavali samo jednoga velikoga Boga, 
ter kr vobožtvo i poganstvo nije b lo pov 
sud jeduako zlo.

Ar nigdar nigu za veru držale vse fele 
naroda jednako, niti veruvali vsi s istoga 
zroka i razloga. Visoke i duhovite misli 
samo su za duh, za razsvétljen i naučen 
duh; a čim je menje duha, tim se jakše 
kak po jeden čovčk tak i poveš narod 
grabi za stvar, grabi za kaj se oko i vuho 
grabi* A po svojoj naravi čovek je privr
žen na obožavanja — KrivoboŽtvo je 
vera surovoga naroda, a poštovauje jednoga 
duhovitoga neizmeruoga i vsemogučega bitja 
je vera naobražena naroda. Čim je bival 
najobra/eniji narod, tim je jakše vse do- 
vad al i a jednoga boga, i obredom i n&va- 
dom bogošiovnom podmčtal ljepše misli i

ZABAVA.

Cudooviti gtubl&k.
U selu D . . .  su bile pri jednem dobro 

stoječem ali opet ne bogatem seljaku gosti. 
Kčeika Rozika je išla za moža Roka, sina 
jeduof domačeg i opet dobro stoječeg Sel
jaka. Kad su vieučani i ostali gosti iz cirkve 
došli te si sa stol posedali, spazili su na 
sredini stola štublaka, sa erveoimi i bielimi 
▼rpcami (pantleki) i jedoim vieocem na po- 
kroven okinčenoga stati Svi su bili znati- 
šel nji, kaj taj prazeu štoblak o vak liepo 
nskiočeai tu na sredini stola znamenuje, ali 
nitko se nije ufal prvi pitati, svaki je čekal 
na droguga dok bu pital, jerbo je tu cielu 
stvar svaki zagonetkom držal.

Svatbeni obed iliti gostuvanje, akoprem 
ivobiljen# jedan krat je, kak sve drago na 
sviet«) k-koucu doéel, ali ‘tublaka se jod 
nitko nije doteknul niti za njegovo znamenu- 
vanje pital. Teda negda se stane zaročoičin 
oteč i reče;

„Dragi moji gosti l Iz vaš h cčih sem 
mogel videti, da ste svi znatiželjni, kaj ov 
prazen štublak znameouje i zakaj ovak liepo

nakinčeoi i ovienčani ovde stoji. Pošto znam, 
da ovu zagonetko mi nitko nebi mogel riefiiti, 
hodu vam ju sad ja odgouetuuti.*

„Kada se je ova dievojka' koja danas 
ovde kakti zaručnica siedi, rodila, zaključil 
sem ja i moja žena, mladenkina mati uajme, 
ona dva poliča mlieka, koji u taj štublak 
vlezDu, za naša kčer svaki dan prodati a 
za to dobljene novce za nju na stran me
tati. Ako je na koncu lieta gde koj forint 
od stotiuječe falel, to smo onda tih par 
grošev iz svojega dodeli, za da bu podpuna 
stotinjača te smo onda cielo, svuké godiue 
metuuli u štedionu (šparkassu) gde je ouda 
uložena glavnica opet kamaté nosila i ovak 
kapital kapitala rodil. U Dašem gospodarstvu 
se je ovo malo novac svaki dan moglo posve 
lakko na stan metati. Kad nam je kčerka 
dorasla bila, predali smo joj toga itublaka 
i rekli, da oni novci, koje svaki dan za ov 
štublek mlieka dobi, su ojezini. Ona je sada 
sama, kak prije mi za mlieko dobljene groše 
spravljala i čovala i tak je iz tih mliečnih 
krajcarov kroz dvadeset liet došlo tri jezere 
forinti skupa, koji bodu sada skop s štubla- 
kom u njezino novo gospodarstvo potovali i 
onde viiedni diel k-ostalomu imetku mladen- 
cov sat injavali • Zatim se obrne proti mla- 
deucom te veli: „Držite mi ovoga štublaka

u poštenju, jer on je k-vašoj sreči znatno 
podpomogel !“

Ovak je govoril zaručuičin otac a mnogi 
od prisotnih svatov si je mislil: „Ah da bi 
samo i pri nas doma jeden takov štublak se 
nahadjal !• — Ali miesto takovog itublaka 
se gusto krat nabadja vinski vrč i igauična 
duša, koji još mkada nisu nikaj prišparati, 
nego dapače potepti pomogli.

Čudnovato snubočenje.
U liepo kčerku niekog bogatog trgovca 

se je ne davno zaljubil jedan mladi željez- 
nički čiuovnik te je imal tu sreéu, da je i 
ona njega ljubila.

Kad se je posliednji krat svojom dra* 
gum razgovoral, te žalostno joj očitoval, da 
ima malo nade, da bi njezio bogati otac 
njemu siromaku hotel svoju kčer za ženu 
dati, hrabrila ga je ona, da nek samo posve 
zaufano otca joj za ujezinu ruku prosi, 
samo jedino je to, da kad bu ga otac za 
njegove oduošaje i imetak zpitaval, onda 
neka bu odprt i neka nikaj nezata i, jer 
samo na taj način se bude njezinomu otca 
dopal, & ako bi samo jednu lat povedal, a



poslie bi se njezin otac za njega pri drugih 
opital te bi na njegovu laž dežel, onda bi 
ciela stvar za naveke bila izgubljena i otac 
im avoju pri volu nikada nebi dal, jer on 
samo ljubi odprte, pak makar i siromadke 
karaktere, a nad sve mrzi potmajne prili- 
zavce i lažce. (Jvak anda podroéeni, otide 
mladi činovnik domov, gde je cielu noč nes 
pavajuči premižlaval, kak bu to kaj zutra 
ifilo i jeli bu povoljno izpelo.

Drugi dan u jutro se biti u svoju naj- 
liepiu odeču te iestoko kucajučmi srdcem se 
odpnti k bogatomu trgovcu, gde je sliedeči 
dialog (spomeuek med dvemij počel :

„Dobro jutro I*
„Dobro jutro 1 Kaj je njihova želja ?• 
• Odprto rečeno — dofiel sem za ruku 

njihove kčerke prosit.8
„Ta—a—a -  k. Imajo kakvoga imetka ?* 
„Neinam baá nikakvoga*.
„Onda imaju sigurno dugov ?«
„To imam l8 
„A koliko?44
„Tak po priliki jedno osam sto forinti.8 
„Morti eu i ovu, koju sad na sebi imaju 

na vieru kupili?*
„2alib«že i to je istina.44 
„Oni su mi cudnoviti snubok !* 
„Njihovo priznanje me veseli.8



Svečaru §u joS pod obedom nazdravili 
velet', gonp Erkinger, plebanuš semelinski, 
koj 8i je prijatelja iz ausedna biBkupije po 
hodil to mu čestitat došel i U ime rodbine 
pogl. gosp- Rok Kollay brat svečarov Na 
koncu jo* je pod obedom prispiela telegra
fskim putem čestitka Hirschler iz Dubrave.

Da pod obedom nije manjkala i ci
ganska muzika, razumieva se samo po sebi. 
Preložki muzikafli su svoje lučece neumorno 
vlekli te Bvojum izvrstnum igrum i mlajšjnu 
na ples osokili.

Ovak se svršila jo svečanost secundicijab u 
Podturnu, koja če svim prisutnim dugo u 
pameti ostati a svečaru dovikniemo ,Ad 
multos annos" Živio nam mnogo godinah 
na veselje rodbine i prijateljah i hasén sv. 
matere crkve.

Em. Kollay.

K A J  J E  N O V O G A  ?
Koliko jo do v ozda kovana krunah ?

Glasom izvešča penezaih kovnicah vu 
Bečn i Kremuicu nakovano je od septembra
1892. do 21. jolinta 1894. Ijeta müijunah 
forinti vu krone :



U r J e im e g n y i t a s
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy 

helyben az Iskola-utczaban, özv. Márczius Jozsetne úrnő hazában, e hó végén,

divat,- kéz mű- és rövidáru-kereskedést
nyitok, a hol k a lap o k a t, cz ip ö t, n y ak k en d ő k e t, fe h é rn e m ű t s e szakba
vágó egyéb czikkeket is árusítok.

Több évre terjedő helyi tapasztalataim s elegendő tőke képesítenek engem 
arra. hogy a legkényesebb igényeket is minden irányban kielégítsem Abban a 
reményben vagyok, hogy úgy az áruk minősége s olcsósága, valamint a nagy 
választék mellett figyelmes és lelkiismeretes kiszolgálat áUal t. közönség tetszését 
is sikerül kiérdemelnem. Miért is jóakaratu támogatásáért előlegesen is esedezem.

Magamat s üzletemet a n é. közönség kegyes jóindulatába ajánlván, kiváló 
tisztelettel vagyok



4049 tk. 1894.

Árverési hirdetményi kivonat*
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
az államkincstár végrehajtatnak Bóán An
drás és neje Mihálícz Anna Zalaujvár* 
lakosok végrehajtást szenvedettek elleni 36 frt 
40 kr tőkekövetelés és járulékai iránti vég* 
rehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tör* 
vényszék — a Csáktornyái kir. járásbíróság 
területén lóvó zalaujvári 452 tk. 47|k|n hrsz. 
a. 160 frt; zalaujvári 44. tkv. 333. hrsz. 
a. 108 frt, 343. hrsz. a. 55 frt ; 48/a.
hrsz. a. 72 frt; és 293. hrsz. a. 165 írtra 
becsült ingatlanokra az árverést ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlanok az

1 8 9 4  évi a ugusxtiu  hö 2 9  ik  nap já n  dé lilS tti 

10 órakor

a zalaajvári község biróházánál dr. Tcboly 
Gyula felperesi ügyvéd, vagy helyettese köz
bejöttével a megtartandó nyilvános érv eié- 
sen a megállapított kikiáltási áron aló1 is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lan becsárának lO°|#-át készpénzben, vagy az 
1881: LX. t.-cz 42 §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333 sz. a. kelt igazságügymioiszteri rendelet 
8 § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t* ez. 170. §-a értelmiben a bánat 
pénznek a biróságnál előieges elhelyezéséről 
kiálitott szabályszerű elismervényt átszolgál, 
tatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Csáktornyád 1894. jnÜns hó 6 án.

KUHNEEDE
gazdasági gépgyár Mosonban, (alakult 1856-ban)

ajánlja általánosan kedvelt, egyszerűségében felülmulhatlan s több mint 14.000 példányban elterjedt

HUNGÁRIA DRILL é s  JUBILEUM DRILL
sorvetőgépeit leszállított árakon.

H egyes, h u llám os te r ü le tr e  „ M O S O N I  D R I L L «  legújab b , le g e g y sz e rű b b  so rv e tő t .
Sack-fele ekek, két és többvasú ekék. Laacke-fele szántóföldboronák 12-fele nagyságban.

Laacke-féle kedvelt rétboronák, Rosták. Konkolyotok. Kitűnő szeleid magtár-rosta (33 frt), meglepd
munkaképesség.

V E N T Z K V- f é l a
FÜLLESZTÖK.

Szecska-és repavágdk
stb.

Á rjegy zék ek  b órm en tv e.
F ő r a k t á r :

BUDAPEST, 1894. 
augusztus 1-töl

Silltoyolt is Amerikai ssófetssá tkiása!
A 30 holdnál nagyobb területű »Sándertelep Újvidéken« f. é. No

vember havában, Pipária, Portali«, Soloni« és Jacnuez alanyokra készült.
500,000 darab fásojtványaiböl a tökéletecen összeforrt példányokat, 

jutányos árak mellett eladásra bocsájtja.
Ez idén a legjobn bel- és külföldi bor- és cscmegcszölofajekböl 

420 fajnál több került cjtác alá, és alólirott teleptulajdonos kívánatra, bővebb 
magyarázatokkal ellátott részletes árjegyzékét a t- ez. érdeklődőknek ingyen 
és bérmentve szívesen átküldi.

A telep zöldojtásokkal is szolgálhat nem különben,' — mint ojtáli 
szólókra mint pedig iskoláztatásra alkalmas amerikai alanyokkal Ripária 
Sauvage. Portalis, Soloms és a Rupestris különféle válfajaiból, — mint sima’, 
mint pedig gyökeres vesszőkkel — nagyobb mennyiségekben ; végre a már 
hordképes ojtványokhől az ©jtögalyelr is eladásra kerülnek.

Nyomatott Fiscbel FüJöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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