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Főtér Sít Faremziek háza, «ma- 
lat, balra. — Szerkesztővel érte
kezni lehet mindennap 11 és 12 
Óra közéit. — A lap szellemi 
részére vonatkozó minden közie
mén/ H a r g i t a i  J ó z s e f  szer- 

keeaté nevére k áldandó.

K ia d ó h iv a ta l:

Fisokéi Fftlftp kön/vkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

n/iltterek t» hirdetések. 

Hirdetések jutányosán tzárnittatnak

■ACTAR (t BORTÍT KÍELIIK MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESnö és SZÉPIRODALMI 
Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

A „Mufak&zi liizti Önsegélyző szövetkezet", a „Csáktornyái tu kartkuénzfár", a „Muraközitakarékpénztár" nz 
,Alsó-MurakÖsi-Takarékpénztár" és „Önsegélyző-szövetkezet" a a Muraköz-hegyvidéki közművelődé*• .Önképző- 

~ ■**'*' * kör" hivatalos közlönye.

E lő fize tő é i A rak :

E g é s z  év rs  . . . . 4  f r i
F él ét re  . . . .  2  f r i
N e g y e d  évre  . . . 1 f r i

E g y e s  s z á m  10 k r .

Hirdetések még r  fi y,\dtatnak : 
Budapesten- Golub rf«r A T. ée 
F.ckstein B. hlrd ii <1 Béosbea: 
Schalek H . I)nkes II., Oppelik A., 
Daube U. L. és társánál és Herndl 

Brbnbeu: Stern ki

Syilttér petitsora 10 kr.

Pünkösdnapi gondolatok.
{^l.) A kereszténység harmadik na 

pyobb ünnepét, a Szent-Lélek eljövetelének 
s az egyház megalapításának emlékünnepét 
üljük ma.

Századok merüllek el a semmiségbe, 
amióla a Jöjj el Szent Lélek llristen 
eneke megzendült a liivök ajakán isteni 
malaszlot és az Kgek hét ajándékát kérvén 
nemcsak a vallás megértésére és abban 
való lállhatatos megmaradásra hanem hogy 
ész lés lekieröt nyerjenek, hogy a földi élet 
küzdelmei közt a család és a nagy társa
dalom méltó tagjai lehessenek és az életben 
boldogulhassanak

Az ing.tag, a gyenge emberiségnek 
minden időben szüksége volt az Égiek se 
gilségére, malawijára ; de mennyivel na
gyobb szüksége van erre most, a jelenben!

Minden kornak megvan a maga jel
lege; mindegyiknek a fényoldala mellett a 
maga árnyoldala. A régi szokások helyébe 
n gőz meg a villám újakat hozott. A hala 
dús a czivilizáczió fényét a rozsda marja. 
A patriarchális életei, az egyszerűséget 
felváltó*ta a nagyzás és a hiúság. A bol
dogság és megelégedés helyéi elfoglalta a 
boldogtalanság és elégedetlenség Az *add 
meg mindennapi kenyerünket! kérését 
erőszakos kö etelésre fogta a munka- és 
kenyérnélküli éhezők serege.

Az emberi ég a saját boldogságától 
napról napra távolabb esik Az egyszerűség 
magasztosságát általában kevesen ismerik. 
Feltűnni uyekwik az ember ruhában, étel
ben, megjelenésben, czimben, szereplésben. 
Ez a kor szelleme, ez az árnyoldala. Jaj 
annak, aki nem tart az áramlattal! Az 
erős ellene áll megy a maga utján s to
vább ér, mint az elfáradt; a gyenge úszik 
aniig lehet, végre a sájkája elmerül Példát 
hozzak fel V 1 C.s k egy évre tekintsünk 
vissza s számítsuk el ujjúinkon (ha volna 
hozzá elég ujjunk) a tönkrement családo
kat. A szép ruha, a parádé a fényes lakás, 
a nagy cselédtartás, a kényelem szeretele, 
a vendéglő, a rósz spekuláczió, a gyors 

I gazdagodási vágy, s hozzá a munkállanság 
elvitte az alapot s a ház romba dőlt.

Az okos a mértékletes az vigyáz 
Ismeri a paplan históriáját s úgy takaród 
zik amint az engedi. Boldogulása hajóját 
nem a gőz és villám hajija, hanem esze, 
szorgalma, mértékletessége és saját két 
karja.

Nézzünk csak a nép k^'é ! Itt is újak 
a szokások, itt is uj divat járja. A hajdani 
pinczejárást felváltotta a k resma járás 
Mit is keresne a gazda ii. es pincérjében V! 
Borát még must korában elvitték Zsemlyét 
és buzakenyerel eszik, mert rozsát meg 
kukoriczáját aratás előtt eladta A négy 
1(3 helyét a hármas és kettes fogai váltotta

fel ; de^iwlyen^ ! Két tehén, elölte egy ló ; 
vagy így telién mellette egy ló a mai
kén) szer fogat. Ez sem a jómód jele.

Muraköz felső vidékének szétszórtan 
épített házai, amelyek az egykori boldogság
ról sokat beszélhetnének, ma a szegénység 
tanyái. Lakóik hajdan mintaképei voltak a 
b csülelességuek. Most az Isten háza be 
Ivett az erdőket keresik fel, felássák elrej
ted fegyvereiket, hogy orozva pusztítsák 
másnak jószágát A szigorú tisztet halállal 
fenyegetik a kötelességét teljesítő szolgát 
agyonlövik. — Amolt egy másik kép. Az 
igyekvő tanítónak beverik abl«kát, mellen 
ragadják sőt meg is ve ik azért, mivel a 
nép érdekében munkálkodik

Ilyen e pillanatban a kép; jobbal, 
szebbet, nem lehet festenünk ha festenénk, 
képünk nem volna éledni.

Vájjon kinek ne jutna eszébe a vallás 
vigasza ? ! Vájjon ki ne gondolna az Égiekre 
s ki ne óhajtaná, hogy ha már mindenki
nek nem juthat mind a hét isteni ajándék, 
nyerné el közülök a gyenge azokat, amelyek
re szüksége van hogy az életben boldogul
hasson !

Gondoljunk tehát pünkösd napján az 
Egiekre, keressünk vigaszt és reményt az 
isteniekben, kérjünk onnét segítséget, hogy 
legyen a népek leikéi) *n világosság hogy 
a hitben, reményben és szeretetben, a 
munkában szorgalomban egyszerűségben,

A „ M i m i i *  t i n ó j a .
A  ’ & g t tS A S M M «

(N’apló-kivonat.)
Zürichben való fnrtózkod \snm alatt íelké

résiéin volt K. JVI. (didimet és egykori taiiilvá 
nyomat, aki jelenleg a zürichi liires poiylcchni 
kuninak egy is legszorgalmasabb hallgatója Annak 
társaságában kérésiem tel a* oltani »Magyar 
egy let*-el, melynek helyiségei a „Pliönix* első 
emeletén vannak. Az olvasóterembe lépve kelle 
me» meglepess vért rekm. Egyik budapesti is
merősömre akadtam, akt itt mint mérnök van 
alkalmazva s aki a honvégylól eltekintve, igen 
jói érzi magé*. Az ismerkedés ennek folytén igen 
gyorsan történt, Beírtam nevemet a vendégkönyvbe, 
melynek utolsó Írott lapján S / é s z K é r o l y  
rel. püspök és kiváló költőnk nevével találkoz
tam. liarétoin azt jegyzé meg, hogy ö vezette 
körül kiváló hazánkfiát Zürichben s tréfásan lel-1 
Hjánlá nekem is szolgálatét.

Két heti utazásom alatt ez az első hely, 
hol magyar szót hallottam, hol magyarul társa
loghattam, hol magyar lapot olvashattam. A 
ivájc/.i lapok feltűnően sokat közöltek a buda
pesti véderő törvényjavaslat tárgyalásnak seasá- 
i í o .a részleteiből »Aus Oásierreich** c*.iin alatt s 
a szabad nép elítélte a magyarországi tüntetése
ket! I)e hal azon nem is kell Cíodálkozni* Néz
zük csak, milyen fogalma van egy svá,czi müveit 
embernek hazánk poitikai és közjogi viszonyai 
rőt. Szerinte H szabadságáért megfutni kész 
magyar nemzet hazája a  borzasztó vi'ágn-i ka- 
túszt ropna után teljesen meghódítóit tartomány

lett s a* <867 iki kiegyezés után is Ausztria 
fennhat ósága ala tartozik

Pár általános megjegyzés után. ön szokás 
szerint, mindjárt poiii/.álni kezdőink. Ilnnfi'ár- 
stiin a magyar nép huzüias mozgalmairól, per 
sze a svájc i lefogástól elté.öen, nyilatkoztak s 
mindent o<szerúc:i bizonyítottak. Miután kedves 
„Egyetértés* em is hasonlóan beszélt, természe
tesen érzelmeimmel jobban megegyező képet al
kothattam magamnak a rnagyaiországi nevezetes 
eseményekről. A .5. paragrafust, mpy ann\i port 
vert lel, ( ’. a j á b i a bán is igy hi jatt a 
magyar link Svájczoi, egyhangú ag eÜtéliiik.

Altért ülik azután a muszka rákbetegségére: 
a n i h i 1 i s m u s r a, melynek i t vannak 
legtöbb képviselői. Éppen megérkezésem napján 
történt a »Z’iriehhergenu azon bombákiserlet, 
mely az egész muszki rendőri apjurátust moz
gásba b. zt i s a svájezi nihilisták üldöztetését 
maga után vonla. A szerencsétlen egyik kísértő 
temetésén fe tüaően sok ti ital hölgyet láttam, 
kikről megtudtam, hogy aaok orosz nők s a 
zürichi egyetem ha Igatói.

További társalgásunk közben belép egy 
egyetemi magyar hallgató s eteti szavakkal kö
szönti társait: »*í*ereucses«,n végződött. A lengyel 
kapott sebet. (iyö/Őtt a magyar!* Mindjárt tud 
tam, hogy | árbaj színhelyéről jön. Kérdésemre, 
hogy mi volt e párhaj oka- össsekoczczanást 
emlegetlek, mely lengyel és magyar link közt. 
igen gyakori. Sokkal jobban szeretnek berniün
kéi az oroszok, mint a lengyelek — mondák 
társ..lm. Különben Zürichben a párbaj nem ritka 
tUnoméity. mert nem életveszélyes t s  csak á r 
tatlan kaiezotá* a lödolog. Különös Ingáim t lehel 
a kültöldi illáknak az ember aesthctikájáról ! 
Szerinte csak az Összevarrott arez érd kés, vagy 
helyesebben mondva : interes Mini !

I'gyanaznap este a ,,Tonhalle“ ba mentünk, 
hol a zürichi közönség szine-java élvezi nem a 
barna ti ik, hanem a bennszülöttek által rende 
zell konc őrieket. Mel’esleg megjegyzem, hogy 
a zürichi nép nagyon iníLeli a zenél : csakhogy 
a b ingszerek közül a dobit \rt yát jobban megráz - 
kódiato trombitának sohasem s i tiid hiányozni

A hangverseny u'án helértii.ik egy Garlen- 
wirtiischatt ha, hol társain magyar italt sejtet
tek. ilo/tak is az asztalra valódi szegzirdit, 
mely azonban valóságban cn k  vélili >er volt. K 
híres Mvájczi termés fogyasztása közben említi 
Böszörményi (-tud. rnecli )» hogy II dtmgenban 
holnap nagy gyűlése le«z a lleilsarmee nak. (> 
már többször volt jelen oly gyű.esen (isteni tisz
telet) s nagyon érdekesnek talá ta. Em tehát 
nem annyim kíváncsiságból, mint inkább azért, 
hogy az ,,( dv h idseregévei“ is megismerkedjem, 
megkértem B urat, vezetne el arra a gyűlésre, 
mire ö készséggel vállalkozott. Hozzánk csat'ako- 
zott még t'haléi Vilmos barátunk is.

Hárman indultunk el tehát másnap d. u. 
2 ómkor Hnt'ingenhe, mely önálló község ugyan, 
de tutajdonképan Zürich külső városrésze. IJt- 
közben — vasárnap léven — gyakori puskaro
pogást halottam. Miu'án Sv&jc/han parádés k a 
tona a ritkaságok közé tartozik, a zürichi pár 
puskaporszagoló pedig a pápista Tessin kanton
ban kitört választási rendzavarok megszüntetése 
végett Bellinzonába elutazott, a lövöldözés oka 
felöl tudakozódtam. Megtudtam, hogy itt minden 
po'gár sz i tud  óráib in vagy zenével foglalkozik, 
vagy tornázik, vagy pedig a lövöldözésben gya- 
koro'ja magát. II *g pedig különösen ez utóbbi 
jMissióuak a vagyontalan is élhessen, a kormány 
A f> frankon ad el puskákat, sőt még lőszert is 

.osztogat ; de megköveteli, hogy minden polgár



megelégedésben találja fel a boldogságot s 
ne az élvezőiek túlhajlásábnn

Ily gondolatokkal kívánunk valamennyi 
szives olvasóinknak boldog pünkösdi ünne
pekéi !

Mit csináljunk
s t‘ r ti fi lő le A n y a i n k kai ?

Egy amerikai lap e kérdésre a követ
kező feleletet ad a :

„Adjatok serdülő leányaitoknak jóra- 
való iskolai műveltséget. Tanítsátok tápláló 
étkeket főzni. Tanítsátok mosni, vasalni, 
harisnyát stopfolni, gombokat íölvarni, saját 
ruháikat és rendes ingeket varrni Tanítsá
tok sütni s arra, hogy a jó konyha sokat 
megtakarít a ^yógyszei táron. Tanítsátok, 
hogy egy forint annyi, mint száz krajé/,ár 
és hogy csak az takarit meg ki kevesebbet 
ad ki, mint amennyit bevesz és bogy 
mindazok, akik többet adnak ki. elszegő 
nyednek. Tanitsálok, bogy egy kifizetett 
kartonruha jobban áll, mint a selyem, ha 
adóssága van az embernek. Tanítsátok, 
bogy egy kerektelt arez többet ér. mint 
50 hektikus szépség Tanítjátok jó. erős 
ezipőt viselni Tanítsátok bevásárolni és 
utánszámolni, helyes-e a számla Tanítsátok 
hogy Isten képmását erős tűzéssel csak 
elrontják. Tanítsátok józan észre, önbi 
zalomra önsegitségre és munkásságra Ja 
nitsátok kerti munkákra és a természet 
örömeire Tanítsátok, ha van arra való 
pénzetek zenére és más művészetekre de 
gondoljátok meg, mindezek csak mellékes 
dolgok. Tanítsátok, hogy a séta többet ér 
mint a kocdz&s és hogy a vadvirágok 
igen szépek annak, ki figyelemmel néz’. 
Tanítsátok minden látszatot megvetni és 
ha valaki igent Nagy nem et mond, azt 
értse is alatta. Tanitsálok, hogy a házas
ság bo’dogsága sem a külső illemtől, sem, 
a férj pénzétől nem függ, hanem csal. is 
ennek „jellemétől." — Ha mindazt sa- 
játukká tettétek és ők megértették, akkor,

évenkint bizonyos meghatározol! mennyiségű lö
vést tudjon igazolni.

Közel a hotiingeni iskolaépülethez nagyobb 
szabad lér van, melyen óriási máglyára tűzött 
bilóta látható. Nagy gyermekcsoport nyüzsög kö 
í'Ulötle s azzal foglalkozik, bogy valakit a bitó- 
iára felmagasztaljon. No mondom, ez le e se 
iréía ! Siettünk is a csoport leié s éppen mikor 
oda ériünk, az a valaki már olt lógott Kioltott 
nyelvvel a levegőben. Borzasztó ! Kire nagy lö
völdözés keletkezeit, tnindenik nehu'ó a leima 
gasztaliat velle ozélba. Mit csináltok fiuk ? 
Kérdem az egyiktők — Hál megöljük a farsan
got, este pedig megégetjük azt! vöt a ifrvid 
válasz, mire ö is az ujjongó tömeg közé vegyü't. 
Zürichben tehát a farsangol egy béllel későbben 
búcsúztatják, mint nálunk Magyarországon, ahol 
a iarsang utolja ez idén márec. 5 éré esett.

Végre egy korcsma-féle helyiséghez ériünk. 
Miután meglehetős (áradt voltam, azt indítvá
nyoztam, menjünk he egy rehluck r a ! Éppen 
a ezé!nál vagyunk — mondja vezető barátunk.
— Hol ? — Hál a ileilsarmee gyülekező helyén!
— Őszintén megvallva, azt gondoltam, bogy ba
rátunk írótál. Vallási szekta talán csak nem 
gyülekezik korcsmába, hogy ott dicsérje a Jézust. 
CsHk menjünk he, mondja vezetőnk, kalapot nem 
kell levenni, nevetni szabad !

Bementünk tehát !
Mielőtt a gjulés lefolyását imám le, előre 

bocsátom, hogy az „Üdv hadserege ‘ pár évvel 
ezelőtt (1866-ben Angliában Viktő.ia királynő 
védnöksége alatt Boolh Villfam által alakíttatod, 
( ’zélja az alsó néprélegeknek a pálinkaivástól 
való visszatartása s ezzol azon erkölcsileg és 
anyagilag tönkre jutott néposzlály megmentése. 
Neve ,,Salvalion army“ vagyis az ,,üdvösségre 
vezetők serege'*, röviden az „Üdv hadserege41. 
Szervezete 1*78 óta egészen katonás, innen neve: 
hadsereg. Az üdv badseiegének jeenlegi geoe- 
ralissimum az alapiló tíuoth William. Van 44

ha n7. idő megjött, hagyjátok nyugodtan 
férjhez menni, majd megtalálják injukat.*

Ez rövid, de velős í* lelet.! Dióhéjba 
foglalt paedagógia ti leán)neveiéiről. Igen 
tanulságos in !

( a - b )

h  C L O \ F E L É

— K itünte tés fi Felsége a király 
Fakh Károly vidékünkben országgyűlési 
képviselőnek, a magyar nyugati vasút volt 
Vezérigazgatójának, a vasutügy terén szer
zett érdemei elismeréséül és az említeti 
vasul államosításának végrehajtása alkal
mából, a ministeri tanácsosi czimet és jelle
get dijmentesen adományozta.

$ Csáktornya zágrábi vasút f >Iyó év 
e'ső negyedében személyszállításból beveti 
10,801 fi fid (240 írttal többet, mint tavaly 
ugyanez időben), teherszál ifásból bevett 
19 08S irtot (2428 írttal többet mint U 
valy) Összesen bevett az I évnegyedben 
20,889 irtot fa tavalyihoz képest 2668 fit 
a többlet.) Márczius hónapban bevett, 
összesen 11,547 irtot (432 írttal többet 
mint tavaly ugyanezen hónapban )

Tanítói közgyűlés. A zalamagyei ál 
(alános tanítói testület ez évi naggyülése 
Csáktornyán, július hó 15- és 16 ik nap 
ján tarlalik

— Vészhir. A Csáktornyái uradalom 
íőtisztségének e hó 16 án híva alosan beje
lentetett, hogy Muraköz területén a stndói 
farában Globoko nevű hegyen filloxerát 
konstatáltak.

— A Irinyi vár javítása foly amatban 
van. Figyelmeztetjük lapunk c-ákfrrnyai 
olvat-óit, hogy’ a váiba való menetel nem 
oda tartozóknak cl van tiltva, e végből egy' 
őr állíttatott, fi*'.

— Sorozás. Lelenyén e hó 3 , 4. és 
5 én fej zfék az ujonezozást Besorcz- 
fatatt, összesen 110, ebből esik magára a 
3-ik korosztályra 50.

öngyilkosság A le'enyei /akál 
Gyula ügyvéd hasonnevű 18 éves fia folyó

törzstisztből álló vezérkara és a 211 csapatnak 
(Corps) van vagy 337 hadnagya, leglöhhnyire a 
s/.ép nemből A növendékek apródok <Gadetfpn\ 
a uieg'éritendők jedig ujonc/.ok (Rekruten). Hogy 
e szekta c/.élját könnyebben elérhesse, nyilvános 
be’yeken isteni tiszteletet ..rjü őst 4 tart. melyen 
énekelnek es beszédeket tartanai.

Anghából terjedt ét e/en a melhodistákho': 
hasonló vallás szekta a kontinensre 0. Különösen 
Svájczban és Franc/.iaors/ágban van sok köve- 
töje. Kz utóbbi ori-zágbo’i k m a rs d n l ja  Cadieiine 
Booth-C ibborn. Hivatalos lapjuk (e'öfi/.eté i dij 
3 Irs 50 c's.) Svájczban már az V. évfolyamot 
érte cl s neve Bor Kricgouf megfenik  heten- 
kint. A sert g jelszava: B’ut n. Feuer (Jé/iH 
Krisztus ver* mely iinglO/tit mindet) bűntől 
A szentlélek tüze a/, mely a lelket győzelemre 
vezeti a bűn ellen való harciban). A kezeim 
közt levő ,,Kriegsruí“ hói látom, hogy Német. 
<Uasz- és Svédországban továbbá az amerikai 
Egyesü t államoklai'. Tapadóban, Ausztráliában, 
New Zealaiidbau, Indiában, sőt még Afrikában 
is (T»pe 01 (íood Hope> terjeszkedik az , üdv 
hadserege •. l88ö-ban II ország területén műkö
dött- volt 1700 garnisonj» és 3701) lisztje Hót. 
különféle nyelven szerkesztett uj-ág vo'l vagy 
20 drb.

Magyaiországban csak hírből ismerjok e 
nevezetes hadsereget !

Mig az angol katonák egyszerűen élnek, 
minden szeszes italtól tartózkodnak, \i ági könyvet 
nem olvasnak, erkölctronló mulatságokat keiül 
nek s különösen mértékletességük által tűnnek 
ki, addig a svójezi barezo-ok magiviselelükkel a 
rendőrség ügyeimét ii vonták magukra.

(Vége köv)

TJVAID MIHÁLY

hó 2-án reggeli tél í) ómkor n Letenye 
melle!Ii Csitár nevű erdő szélén atyja 12 
milimeteres hat lövetű forgópisztolvával 
halántékon lőtte magát a az orvos rögtöni 
halált constatált. Öngyilkosságának okát 
nem tudni, mert nem hagyott hátra semmi
nemű levelet. E'őife való napokban m miig 
jókedvű volt a mulatott, mit máskor nem 
szokott tenni. Előtte való este mutogatott 
barátj iinak 2 drb 6 milimeteres revolver 
golyót, melyet midőn zsebéből kivett, azt 
mondta: ily kis golyó mily minden kelle
metlenségtől megmentbe1 i az embert. — 
Utóbbi időben mint adóvégrehajtó volt al
kalmazva, 8 gymn oszt. végzett és érett
ségit tett, a katonai pá'yára készült, de 
kérvényét nem teljesítették, önkéntes s<> 
rozás alá akarta magát vetni. E hó 3 án 
nagy részvet mellett temették el, mindenki 
szerette, mert igen előzékeny, szolid fiatal 
ember volt

A l s ó  D o m b o m ,  1889. juniu* 5 
Az újonnan alakult, afió-dotnbjrui önkéntes 
tűzoltó egylet május hó 30-án dé'után a LégrAd- 
telé vezető ut melletti füzesben, saját pénztára 
javára zártkörű njári mulatságot rendezeti, mely 
minden tekin'eiben sikerű.tnek nevelhető; a be
vétel 121 írt 60 kr., kiadós 52 írt J4 kr., Úszta 
jövedelem lehál 69 Irt 46 kr. Fe'.Ulfizetni szívesek 
voltak : Faion Ferenc/.né 1 frl 50 kr, Zalán Lipőt 
Jánosné urnőkt I (rl 50 ki t. Továbbá a következő 
urak u m . : Babics Gábor (A.-Vidoveci) 1 írt 
50 kr. Cimermann Ferenc/, p'éhánoa 2 Irt. 
Dietricli Antal (Kakonyn) t írt 40 kr. Kerenc/.i 
Karoly (l>grádj 60 kr. Fiedfeld Henrik (Légfád) 
6 0  kr. Go'ub János plébános íA.-Vidovecz 1 
Irt 40 kr. Goldsclimidt Fúlöp Légrátfi 40 kr. 
(ioldschmiedl Jó/set iLégrád 1 Irt. (iudlin Károly 
iA. Vidovec.) 60 kr. Gadó Lijos 40 kr. Alsó- 
(iomborui l l i r ch  er Mi.sa 9 fri 40 kr. Hirscliler 
Jakab 5 írt. Hir-chler Hji rik  2 rt 40 kr. 
Hirscliler Ódon I frt 40 kr. Horvá'b Vincié 50 
kr. Korber János 50 kr. Ker/.aek Antal 50 kr. 
Kuzmics Ferenc/. iLégrádi 1 Irt. Löwe Adolf 
80 kr. Löké Lajos 40 kr. Má'ai György (Légrád)
1 Irt, Missrr György 50 kr. Neust idl Barnát 20 
kr. Ónk. tűzoltó egylet Kottori 8 frt. Ónk. 
tűzoltó egylet Periak 4 frt 80 kr. Pichler Imre 
50 kr. Keich A. (Bércé: cze) 40 kr. Kus/ák Iván 
50 ki Kó/sai Lajos 40 kr. Kosén leld Ede 40 
kr. Szenes Károly (Kolozsvár 1 frt S/etn/í 
G;u!a (M.-Keresztun 80 kr. Szarnék József 60 
kr. S d ic s  István 5> kr. Slarkl Antal 30 kr. 
Schuber István < Kégrá Ü 60 kr. Scliwa z Simon 
50 kr. Nchle-inger /sigmond (Lég iál  40 kr. 
Utad József 40 kr. Vám isi Tivadar 50 kr. — 
Oismesia Fábián 4 )  kr. Eisenstülter G ju la  80 
kr. Horváth Iván 40 kr. Iltjdiuyák István 40 
kr. Szép Antal 90 kr. Li< iák Iván 40 kr. — 
Nagyérdemű kedves vendégeinket a kővetkező 
di-zes hölgy koszom ékedtette. ugyanis: Kisen- 
s a l l e r  Gyuláué, Faici Fe enezné, Jakupák .lá 
ziét ne, Nemeskéri czv Ki<snó (Kolto i . Korber 
Jánosné, Kanász Jánosré Nagy Kanizsa, Loncsa 
rie< Lipólné S/l-MáiT'* Löwe Adolíné, Fioh or 
Imrén*'. Hus/.ák Iv.mnő Hez<e!« Istvánná, Szlámek 
Ji'/sefné, S/em/.o Gyuláné M. Keresztur, Sonne- 
wald Árminná, S *i kel Antalné, Uihsí Jó/setné 
és Al«ó domboriii Za'án Lipőt Jánosné úrnők, 
továbbá : Hana VÜma Perlak, Hiel Saro'tu, Faies 
I onka, Faies P.t osika. Fiiszár Erzsébet, Nemes- 
kéri Kis-* Don Ko'tori. Loncsarics Vilma, N u- 
leld nővérek, Pichler Paula, Kosenbarg Malvin, 
Szlamek Juliska, Szlamek ld i ,  Spiizer Berta, 
Schmidt Elvira Perlak, slb. uikögyek. Úgy u 
netnes adakozók, valamint a megjelent n, e. 
közönség fogad|ák ezennel szives támogatás és 
megi i«ztelleté>-ökérf, mégis a megjelenés,
it.elve képviselteié4ük által oly szép Itajiársi 
l izonylatot nyújtott : kottori, légrádi, perlaki, 
nagy kanizsai es murakereszturi Önkéntes ttizolló- 
egyletck leghensőbb -- kös/.üneUlnket és további 
a landó nagjfb**c«>ü jóindu'aiuk- és pártfogásukba 
ajáu'ollan, jelentjük mé>y tis/.lelotünket.

A rendezőség.
— Ilck iih lefo ll Eol)ó évi május 

1-én ős június 2-án holmi kóbor Iromb.tá- 
sok zaklatták e város közönségét, idegessé 
léve minden a zenéhez bÁrmi keveset értő 
egyént is ; elrontották az embernek egész 
nap.át s ráadásul még fizetett is él te. Nem 
Iu íjuk kinek engedélyével fújták fülsértő 
nótájukat csak annyit tudunk, hogy egy 
ily rendezett városban, nrnt Csáktornyán,



n koldulásnak o neme határozotton betil
tandó volna.

— 4 thtlyeiii, Kökényesdi János per
laki kir. járásbirósági telekkönyvezető a 
gödöllői kir járásbiróstígiioz helyezte* 
lett át.

— NévvÁhozffttji* Raben8tein Sá
muel kottorii illetőségű ugyanottani lakos 
Aitliur, Róbert é3 Gyula nevű kiskorú 
íi i vezetéknevének Radó-ra kért átváltoz
tatása megengedtetett

— A Csáktornyái önk. tűzoltó egylet 
folyó évi junius 1-én tartott választmányi 
illésében elnök bejelentette, hogy gróf 
Festetics Jenő ur ő méltósága Vb irtot 
utalványozott egyesületünknek, ami köszö
nettel vétetett tudomásul ; elhatározta to 
vábbá, begy folyó junius 20-án esetleg 
23 án a Fehér Galamb kelti helyiségében 
tavaszi mulatságot rendez tánczczal és fé
nyes 8 nagyszerű tűzi játékkal ; a rende
zéssel következő urak bízattak m*g: Zakál. 
('vetkovics llanzsel, Dietrich, Koffer, 
Krampacs, Masztnak Pulai. A pénztárhoz: 
Deák, Bors és Raizer. — A tagok felhi* 
vatnak, jelentsék be 25-éig, kik óhajtanak 
a folyó évi augusztus havában Székes- 
Fehérvárott megtartandó országos közgyű
lésen és kiállításon részt venni.

— I r o d a lo m . Margitai József „Magyar- 
horvál /sehszólár • ának Il ik (horvát-magyar) 

része a muU héten megjeleui. K zsehszótárnak

azon honát vagy magyar ajkúak veszik hasznát, 
“kik a magyar vagy horvát nyelvet akarják 
megtanulni. A szerző különös tekintettel volt 
munkájában a délszláv irodalmi nyelv mellett a 
muraközi horvát ajkú nép nyelvére A munka 
végén függelékül a horvát ezimzések vannak fel
sorolva. Kapható a szótár kiadójánál : Kiíchel 
Fülöp könyvkereskedőnél Ara <a 11 ik (űzetnek) 
80 kr, mind a két rész összekötve 1 írt 50 kr.

—  Mikszáth Kálmán összegyűjtött 
munkáiból illetve a Hévai testvérek által 
a legkitűnőbb magyír novellista műveiből 
megindított füzetes vállalatból a tevékeny 
kiadóhivatal megküldte nekünk a 4-ik és 
5 ik füzetet, mely »A tekiute es vármegye* 
bef joző iveit, a czimlapot és egy >Tolda 
lék*-ot tartalmaz. Ezzel a nagybecsű válla- 
1 tnak első kötetét teljesen bírjuk és *A 
tek ntetes vármegye* könyve most már 
igazán mindnyájunk könyve lett. Hévai 
testvérek remek bekötési táblákat is készít 
tettek az egyes kötetekhez és valóban 
rendkívüli csekély ár az, amibe az egyes 
kötetek bele kendnek. Így A tekintetes 
vármegye* 5 füzetet tartalmaz 35 kraj- 
czárjával, a tábla pedig 80 kr., illetve vi 
dékre 95 kr, — összesen tehát al g 3 írt. 
— Már pedig Mikszáthot ily kiállításban 
és a mi fő, az ő összes munkáit, egy
forma kiállításban, díszes külsőben, a 
szemnek is tetszetős díszes alakban bírni, 
még fokozza a gyönyört, melyet munkái
nak elolvastakor különben is élezünk. -  
Az 5-ik füzet, mely ép nőst fekszik előt

tünk, az »Elveszett nyáj*, — az „Alispán 
kisasszonyok* czimU nagyobb elbeszélése
ket és a Toldalékéban * Megint megke
rült a csákó* czim alatt oly kedves kis 
humorus karczolaiot tartalmaz, milyent 
megírni egyedül csak Mikszáth tud nálunk. 
- Nem ajánlhatjuk eléggé a Révai testvé

rek által (Budapesten, IV. váczi utcza 1 ) 
megindított e vállalatot, mely rövid idő 
múlva, kevés pénzen gyűjtött teljes egé
szében könyvgyűjteményünk legfőbb di 
szét fogja képezni tartalmánál, anyagánál, 
formájánál és kiállításánál fogva is.

„THE GRESHAM* életbiztositótársaság
Londonban. Ausztriai fiók : Bécs Gisellaslrasse 
1. a társulat házában. Magyarországi fiók .' Bu
dapest h'erencz.József tér a társulat házában. A 
társulat vagyona 1888. junius 3i). 102 846222-47 
(re. Évi bevétel ju'alékok és kamatból 1888. 
évi junius 30. 10.161.298.73 frc. Kifizetések,
biztosítási és járadék szerződések után és vissza
vásárlásokért »lb. a társulat tennállása (1848,) 
óta 205.158.040*— frc. A lefolyt tizenkét havi 
üzJet-id5tzakban a társulatnál 50.971150-— fro- 
ról h óló ajánlatok nyújtanak be és ezzel a tár
sulat fennállása óta be yujtott ajánlatok összege 
1.561.757 680-— frera emelkedett. Előrajzok és 
díjszabások melynek alapján a társulat a köt
vényeket kiállítja, valamint bevalló-ivek ingyen 
szolgáltatnak ki az osztrák magyar birodalom 
nagyobb városaiban tartózkodó ügynök urak és 
az osztrák és magyar fiókok állal.

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

VI TECAJ. VU CAK0VCU 9 JUNIUS 1889. BROJ. 24.

1 re«iuic*ki* p ts u n ia  :
ttUvni pij«c, f ra te rsk a  h u a ,  lévő 
ha kor.afgnaciji — S uredniknm 
aoói ja avaki dán govori-.j mad 
11 i IS vurom — Sva poiiljke 
Üéuce •* xadrfcaja noviuah, naj 
aa poliljaju na ima M a rg i tu l  
J o i f t f l  oradnika vu Úakovec. 

lx d a t« IJ« ti  o:
Knjitara Fiaohal Filipova kam aa 

piedplata i obxnana poliljaju

Sa ct fo h t o .....................4 f r t
Nu I r t a .................... * b t
Sa o tre it Irta . . . , 1 f i i

Pojedini broji kollajn 10 kr

Obznane aa poleg pngodba i fal 
rafunaju.

na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeéi druitveni znanstveni i povuóljivi Üst za púk.
Izlazi svaki tijeden jedenkrat i to : vu svaku nedelju.

S lu ib fu  g la sn tk  „M edjn n w skoga  fodp< >iuajijui',e ja  'inovniikoga d r u i ív a  „ C akovtike íparkasse* , „ M edjim urske sparkassí* , „ Dotnjo-M edjim urskc if i t  > ka

Natrojake.
(M ) KiYémstvo svoj tretji vékái svetok: 

sponienek dofa-dja Duha Svetnga i vt. mc 
lj< n,e cirkve knéanske obslui va denes.

Stotine su minule, ed kata púk ,Ilod' 
o Dűli Sveti“ ?azava i s tern si milost B Zju 
ptod ne samo zato, di budo mogel vu veri 
stílem ostati, nego i zafo, dn mu Bog yodel 
pamet i razum za pometno i bicóio Vivienje 
na to; zemlji.

(itngavoniu i s'abimu é’ovféanstvn je 
naveke potribna li la B»Éja púmé i  milost, 
nli s kim jc bolje potrebua vu vez'lpö ijem 
v remeim 1

S aka dóba ima svoju svetlu i temuu 
stian Namesto ii(gda*nje st»ro na vadé fu 
nőve doftle Ljudi ni zloé* ali, jalm i izprizic. 
Mesto zadovoljstva prevzelo je nezadovoljstvo. 
Osirotui fenő tjudstvo vre tieproa'.’ ICtuba 

demáijega daj naui denes! nego 
potrebuje.

PogUdnimo malo b b í1 med ljudstvo !
l*uk vre ne hod» vu klet, ni gorice kak 

n«gda, nego vu kröinu, ar si je viro vie 
otula prodal, kada 0u ga za nu St zval\ Z. mlju 
pák jseniónoga kruha jcj 1 ljudi, ar au kutum 
vre | rcd brrnjem prodali Na mesto ciliti 
kotije si ljudi dve kiave pák jednoge konja 
zaprefteju, ali pák ^odnoga konja pák jednu 
kravu, jednu p' l.eg drug<>g\ N ti ovo ii;e 
zuamenje velikouiu bla2t'ustvu>

i •)
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A perlaki kir. jbiróság, mint tikvi In 
ló ág közhírré teszi, hogy Zalaroegyo összesítet 
árvitára végrehajtatónak, Belies Lukács perlak 
végrehajtást szenvedő elleni 154 írt tőke 
ennek 1883. évi jauuár hó 1 tői járó 6 %-Oi 
kamatai, 6 °/0 os késedelmi kamatok, 6 fri 
92 kr. por, 8 fit 95 kr. végiekajtási, 8 fii 
15 kr. előbbi árverési, 8 ezúttal 6 fit 2C 
krban megállapított s még felmerülendő költ
ségek kielégítése iránti végrehajtási ügyében 
a u. kanizsai kir. törvényszék (a pelaki kir 
jbiió'ág) terü'etén fekvő Pe» laki 2117 sztjkv 
ben 3714. hisz. a. ingatlannak B licsLukáisot 
illető fele iészc, illetve az 1881. LX. t ez 
156. §-a alapjáu ezen egész ingatlan 148 <rt 
becsértékben a peilaki 2176 sztjkvben 1259 a I 
hí87. egész ingatlan 89 fit, a peilaki 288 sz. 
tjkvlen 379 hisz, a. felvett belsőség és ház
nak fele lésze illetve az 1881. LX. t. ez 
156 § a alapján Belies Jáios nevén álló 
másik fele része és 418 frt, és végre a pe;- 
laki 2177. sztjkvben A I. 1 2 4 - 8  sor
1258/*. 1260 b. 2799|b 2900. 3193|u 370h|b 
3710/b. hisz. végiek, tzenvedő nevén álló 
ingatlanok együttesen 924 Irt becsértékbm 
Be Bkon alulírott kir. tlkvi hatóság hivatalos 
helyiségében 1S$<) évi juniii* llő 25 -én  
cl. ii* 3 ó m k o r  Dr. Tuboy Gyula n.-ki- 
nizsat lakos felpeieai ügyvéd /ag) lulyettese 
kö/beujöttével megtaitaiKÓ nyilvános árverésen 
elfogn k adatni.

-Megjegyeztetik, hogy ezen árverés által 
a perlaki 2176 sztjkvben 1259 " 1 és a per
laki 2177. sztjkvben A 1. 1 - 2. és 7—8. 
sor, 1258|i. 126(J|b. 3708 b. és 371 l/|b hisz. 
i igatlanokra 0. 3. és C. 3. sorsz a. özv. 
Belies Gyöigy javai a bkiblczctt holt’gUni 
lakás és haszonéi vi ze ti szolgalmi jog nem 
éiiutetik. Mindazon által ha a perlaki 2176 
sztjkvben felvett ingat au a szolgalmi fen- 
tartásával oly árban adatnék el, mely ár a 
szo'galmat megelőző követelések fedezésére 
megállapított mintigy 800 fitnyi összeget 
megnem ütné. az árverés hatál) talanná válik 
és az ingatlan a kitűzött határnapon a szolga
lom fentaitása nélkül fog újabban elárverez- 
tetni.

Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10 át készpénzben, vfgy óvadék! éppes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben : még pedig az elsőt az árvetés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap 
alatt, a másodikat ugjanattól 30 nap alatt, a 
harmadikat ugyanattól 60 nap alatt, minden 
egyes részlet után az árverés napjától számí
tandó 0 *|a-us kamatokkal egyíl't az árverési 
feltételekben megbatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni.

Ezeu hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési teltételek a hiúi 
talos órák alatt a perlaki kir. jbróság t kvi 
osztályánál 8 Perlak mezőváros előljár óságánál 
megtekiuthetők.

Peilakon, a kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóságiiéi, 1889. május hó 7-én. 923.
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A prlaki kir. jbiróság, mint tlkvi h tó- 
íág kö?liirié teszi hegy a Xalsmegyei ő sz - 
sitett árvatár végrehajtatónak Kováts István 
alsó kraljovec7Í lakos elleni végreba tási ügjé- 
ben 18 fit 76 kr tőke ennek 1888 január 
1-től járó 5 százalékos kpmata', 6 frt 65 kr, 
per, 4 frt 50 kr. végrehajtás kéielmi 5 frt 
65 kr. előbbi érvelési és 5 f t 20 kr. ezúttal 
megállapított s a még felmerülendő költségek

(Uelégitésc ezóljál ol a nknnizsíii kir. törvény- 
| szék (perlaki kfr jbiróság) területén fekvő 
nlró kraljovtczi 467 azt. kvben A j. 2305. 
hisz. a. ing; t an 910 frt. az alsó kraljovecz' 
652. sztjkvben A f  1401. hrsz. a. ingatlan 
1588 frt és az. alsó krajovcczi 698. sztjkvben 
A f. 32 hisz. a* ingatlanbó Kovács István 
tulajdonául bejegyz tt fele lősz 1734. fit és 

jaz u. a. sztjkvben A f  2427 h sz. alatti 
! ingatlanból vég.ebajtást szenvedet* tulajdo
nául felvett fele rész 536 fit becsárban Alsó 
Kraljvveczen a kö/.séy: házánál 1889 évi junius 

thö 25 én d e. 10 diakor 1B. Tuboly Gyula 
mt. alügyész nagyknizsai lakos, vagy helyet
tese közbejöttével megtai tandó nyilvános 
árverésen elfognak adatir.

Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár
Árverezni kívánók tart znak a becsár 

10 °/9-át készpénzben, vagy óvadékképes
papi! bán a kiküldött kezéhez le enni. Vevő 
köteles a vételért 3 < gyenlő iészleli) n még 
pedig az elsőt az árvei és jogéi ó e en.elkv dó
sétól számítandó 8 i ap alatt, a második t 
u. a. 3o in p alatt, a barna ókat u. a. 60 
nap blatt, minden egy s részlet után az ár- 
virés napjától számítandó 6 százalékos ka 
inatokkal cg) ült az árverési f-1 tételekben 
meghatározott helyen és móio.aok szu ut 
lifizetni. Ezen In d tinóny kibocsátásával
egv de üleg megál'apitott árverési feltételek 
a hivatalos óiák a!a<t a peilaki kir. jb ó- 
ság tlkvi osztályánál s alsó Kiélj >u ez köz
ség elölját óságánál inegtt k nt-lietők.

Kovács lstvániié szül. tSzink >\its Maria 
ellen az á< verés elrendeltető nem volt, mi rt 
ellene végrehajtási zálogjog hekeblezve nincs.

Poriakon a kir. jbiró ág mint tlkvi ható
ságnál 1889 évi május 7-en. 924.

415 szán tk. 889.

Árverési h ird e tm é n y i  kivonat
A Csáktornyái kir. jb'tóság mint tlloi 

hatóság közhitré tesu, hogy Lipovics Ignác/ 
és neje Jérász Katid n bo tornyai lakó- 
végrehajtatnunk Sza'ay Iván és neje, úgy 

'Trcpsa István végrehajtást szenvedő elleni 
140 frt tőkekövetelés és T á ni lék ai iránti 
végrehajtási üg)ében a nagykanizsai kir, lö - 
vényszék a Csáktornyái  kir. jbiróság teiületén 
lévő a bottornyai 23- tk 30 brsz. 500 írtra 
és bottornyai 719 tk. 1736 hisz. a. 90 fr tr a. 
becsü't ingatlanra az árvetést 590 í tbm 
ezennel megállapított k kiállási á biti e’r *n 
delte, és hog) h fennebb megjelö l ing ti in 
az 1889. évi junius hó 15-én d e. 10 órakor 
a Bodturou községházánál megtartandó mii 
váno8 árverésen a megállapított I ikiá’tási 
á»on alól is Hadat ni 'og

Árverezni szándékozók tagoznak az in
gatlanok becséi ának 10 százalékát v gyi* 
50 frt és 9 fi tót készpénzben, vagy az 1881 

; évi LX. t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal,

számított és az 1881 évi november hő 1 én 
13333 az. a. kelt igez-ágügyminiszteri rendelet 
8 íj ában kijelölt óvr dékképes értékpapit bán a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 
évi LX t ez. 170 §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál eió'lcgeH elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű el smervéi.yt áfaznlgál- 
t:»t i Kelt C áktornyán 1889 február hó 4-én.

A Csáktornyái k ir. jbiróság mint tlkv 
ható agná1. 927

Nincs többe fogfájás !! Könnyen vérző 
beteg és gyul adt foghust gyógyít és 
erősít, a fogkövet eltávolítja és kép
ződését meggátolja ; a szájbűzt azon
nal megszünteti napontai használatnál
OH. ésk. udv. fogorvosa és udv. szállító, valódi 

l ) r  P O P P  viliig V i iH l l i f r ln  in  I UI I )jirü mx.í J I ’IZK
kétszer oly nagy palaczkokban mind eddig.

K/./.wl egyidejűleg alkuim zmdó

rír. POIT f'oiipa-zlaja E iV V S f í
i'.ji./si'j'oa <8 s/.t'p . l ap tl.au ta'tja.

Dr. IM)PP Analfiorin fogpasz
táin m  ̂" le«rJ°bb én legfinomabb tuer a foguk 

1 J ”  11s/.*íiii tn ta>ái'i t*s a feghii* n*‘gerŐ8Íte8éie.

I)r. POPP ogpora ’ffStSSSff,!:
né kül. Ii >gy mini ma« fogporok a fogai zoraáuc/át 
•m;g> ■ tea-.

I)r. POPP növenyszappana
g\ .gy pipere szappan, minden nemi) blrki»té*e'i ek  
ion es különösen fii.d k1»őz.
I)r. P( )PP'  % P *-" /....p-Vnein» l. viJS \P :,na /  gb*
i (m ii) A lognjabb é legfinomabb diralpipeie «zap. 
j>r,n•»k. A b i t b MM.Byfinoinmá teszi.

Arak : Anatherin-szájviz 50 kr., 1 frt. 
és 1 frt 40 br. Analherin fogpaszta tégely
ben I frt 22 kr. Aromatikus fogpaszta 35 
kr,. hegpor dobozban H3 kr. Növényszap. 
pan 3o kr., Napraíorgö-szappan 40 kr., Ve 
nus szappan 5() kr. E szerek kaphatók : 
Csáktornyán: Göncz L. gyógyszertárában 
Sirahia testvérek és lfeinrich Miksa keres
kedőknél 792, 7__12

Dr POPP J G. udv fogorvos urnák, se
cs. és kir. szabad ilmazott Analherin ^  

szájvizét vegyészeti tanműhelyemben a £5 
legszorgosabb vegyi vizsgálatnak vetettem ^  
alá, melynek eredménye, hogy : r 3

Analherin száj vize kizárólag a legjobb <» 
minőségű alkatrészekből áll, melyek a, 2  
nékik tulajdonított gyógyerővel lelje H 
mértékbeli bírnak és tudományos tapasz 2^ 
tálatok alapján kellő szakértelemmel van« 
nak összeállítva úgy, hogy e szájvíznek C 
használata bármily lóg és szájbajoknál >  
általában igazsághoz képest bárkinek X  
lbbenegmelege ajánlható, 9

Lr Werner p
a boroszlói vegyészeti intézet igazgatója 

^ J J V ^ jy ^ ^ ^ ^ H ó te ^ e g y é s z .  ^
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