
V II. évfolyam Csáktornya, 1 SÍK), október 19-én 42. szám,

K iad óh iva ta l:
Fisrhel Ftlóp könyvkereskedése, 
(de küldendők az előfizetési dijak 

nyíltterek és hirdetések. 

Hirdetések ju tányosán szám ítta tnak

I1GT1R á  D0R1ÍT NTELTEN MEGJELENŐ TÍRSADALMI ISMERETTERJESZTŐ H SZÉPIROIUUIOETILAP. 
Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

-4 „M uraM zi t is z t i Önsegélyző szövetkezet*, a „Caékturnym takarékjiénzidr", <1 „M u ra k ö z t fa ía r& p é tlitd r*  az 
„A lsó -Iíu rakösi-T akarékpénztár" és „Önsegély zö-szöv«tktzetu % a M uraköz-hegyvidéki közművelődési „Önképző

kör" hivatalos közlönye

E lő fize té s i Arak:

Egész évre . . . .  4 fr i
F él évre . . . . 2 firt 
Kegyed évre . . . 1 f a

Egyes szám 10 hr. *

H irdetések még *lf»g<uiLstn*f: 
Budapesten: Goldberfer A. V. és 
Gcketein B. bírd. Írod. Béoabes: 
Schalek H , Duke* M., Oppelik A., 
Daabe G. L. és társánál é | Herndl 

Brünbeu: Stern M.

N yilttér petitsora 10 Jer.

A Zalai Vasút.
A Csáktornya ukki vasul műlanrendőri 

bejárata e hó 15-én ejletett meg. Heggel 8 
órakor gyűltek egybe a Csáktornyái uj va
súti,'"állomáson a hivatalos egyéniségek s 

~'miulán az indóházat megszemlélték, 9 óra
kor megindult a vonat a kormány, a megye 
és avállalat képviselőivel Egerszeg-Ukk felé. 
A vonat az átjáróknál és őrházaknál meg 
állolt, hogy a bizottság mindent szemügy 
alá vehessen.

A mül8nrendőri bejárat az utolsó hi
vatalos aktus követi : a miniszter engedélye 
s az uj vasút már holnap át lesz adva a 
közhasználatnak.

A vasút megnyitásával sokaknak évii- j 
zedek óta táplált reménye valósult meg és 
az uj vasút sok reménynek lett kutforrása.

Megyénk testén élénken lüktető érként 
vonul végig a Zalai Vasút, hogy üde lük
tetésével ú ', pezsgő életnek legyen megte- 
teremlője eddig közlekedésileg majdnem 
megközelithellen nagy vidék lak 'i között sí 
terjesztője legyen a haladás áldásainak.

A göcseinek nevezett vadregénye3 vidék 
a mai napon üli újjászületése napját. 
Össze lesz kötve a megyénkben áthúzódó 
többi vasúti vonallal és ezek áltai a nagy 
világgal. A földmivelés, kereskedés, ipar és 
cullura céljainak hozzáférhelővé lesz téve s 
a vonal mentén stagnáló községek vi
rágzókká, nagyokká, gazdagokká lehelnek. 
Csak értsék meg azok a kor intő szavát és 
a vasutat saját hasznukra tudják fordítani!

c) Z ó g r A b  t e i é :
Reggel 7.10 (bpesti idő) vegyesv.
Délben 4,36 » »
Este 10.31 » (Varazsdig) vegyesv.

d) E g e r s z e g  f e l é :
Reggel 5 3:> (bpesli idő) vegyesv.
Dé'után 4.55 • »

l i .  Érkezik:
„) Kanizsa telöl:

Reggel 6.30 ibpesli idő) pást a v.
Délután 4.17 „ „
Éjjel 1.29 „ gyorsv.

b) Pragerboí felől :
Reggel 4 39 (prágai idő) gyorsv.
Délben 11,2/ (prágai idő) postv.

Éjjel ÍI.5S „ „
c) Zágráb lelöl :

Reggel 4.47 (bposti idő) vegyesv.
Délben 11.27 „
Este 0.31 „ „

d ) Egerszeg felöl :
Délben II. (bpeetj idő) vegyesv. 
n»ste 10 5 „ ' „

A Zalai Vasút menetárjegyzékéből kö 
zöljük a következőket : Csáktornyáról
Kristóffalva II. oszt. 15 kr. 111. oszt. 10 kr.
M. Szerdahely * 22 kr. » 15 kr.
A.-Lendva » 50 kr. » 30 kr.
Rédics » 1 ft » 60 kr.
Z. Egerszeg » 2 ít 50 kr. * 1 fi t 50 kr.
Szt Iván * 2 fi 50 kr. » 1 frt 50 kr.
Ukk > 4 fi. * 2 frt 40 kr

A színészet nálunk.
Városunk egyik végpontja tett e va

sútnak és általa góczpontja egy hálózatnak, 
melylyel a magyar é9 horvát fővárossal, a 
magyar és a közös tengerparttal egyenes 
összeköttetésben állunk. Szép, uj indóhá- 
zunk az első emlékköve reményeinknek. 
Adja az Ég, hogy állandó mulatója legyen 
városunk felvirágozásának !

Ily reményekkel üdvözöljük az uj 
vasutat megnyitása napján! Üdvözöljük 
mindazokat, aki létesítéséhez hozzájárultak! 
Adja az Ég, hogy megyénk igazi uj szülötte 
évtizedek mulasztásait valóban pótolván, 
alapja legyen szülő megyéje nagy vidékén 
egy szebb, egy jobb kornak !

Az uj vasul megnyitása napján a Csák
tornyái állomásnál a következő menetrend 
érvényes:

I l i d ü l

a) K a n i z s a  f e l é :

Reggel b* (bpesti idő) gyorsv.
Délután 11.55 * töstav.
Éjjel 10 26

b) P r á g e r h ő f  f e l é :
Reggel (1.26 (prágai idő) póslav.
Délután 4.13 „ „
Éjjel 1 1 1  „ gyorsv.

Ralog Árpád színtársulata, melynek Csák
tornyára va!ó jöveteléről múlt számunkban hirt 
adtunk, játékával a lefolyt bét estéit betöltötte. 
S/inre kei ültek a bét folyamán a kővetkező da
rabok : szombaton u „Királyfogá*- operetté, va
sárnap „A kondoroei szép osaplárnéu népszínmű, 
hétfőn »Lili« operelte, kedden „Vá’ás ulán“ vig 
játék,szerdán „Az árendás zsidó" népszínmű cúi 
törtökön „Asuhancz4* operetté. Pénteken előadás 
nem vo't. A játék mindenkor összhangzó, élénk, 
s jól esik nélkülöznünk a patkóst, melylyel játékát 
sok vidéki színész nagyon is élvezhetetlenné szokta 
tenni. A társulat igen has/navehetö tagokból áll, 
a kiknek minden törekvése a játék tökólyetessé- 
gére s az est sikerének elmozdítására irányul. 
Szerepeiket jól tanulják be, a sugót csak elvétve 
hallhatni, a mi a vidéki színtársulatoknál ritka
ság számba megy.

Előadásuk folyékony, alakításaik természete 
vek s a mi fő, szerepeiket teljes passióval já'sz- 
szák ol, úgy hogy igyekezet tekintetében a társu
latnak legszerényebb tagja sem hagy e tekintetben 
kívánni valót bátra.

A játékosok közöl Ralog Arpádné, Monori 
Sándor s Agotay Ferenc/, domináns egyénisége 
emelkedik ki legföbbkép s a zajos tapsokból az 
oroszlánrész az ö alakításaikat illeti. Halogné s 
Monori jől ismert alakjai színpadunknak. Alakí
tásaikban már többször gyönyörködtünk s mond
hatjuk, hogy múltkori ittlétök óta művésziessé
gükben azok csak nyertek. Ratogné hangja sokat 
fejlődött, mióta ulólsz.or mint Herczeg Eugéniát 
hallottuk ; ereje sokkal intensivebb s énekében is

több a szin és melegség. Régi előnye, az Ízléses 
korrekt előadás most is egész teljességében nyil- 
vávul. Pajkos élénkségével a legtöbb tapsot mint 
Józsi suhancz aratta, mely hálás szerepével a 
közönséget valóban magával ragadta ; iskolázott 
hangját a Liliben mutathatta ho ; aranyos kedé
lyével s szép nótáiv il (Csuj! Csuj !... Re zajos...) 
mint a kondorosi csárda helyes csaplárosnéja 
villanyosa (el az egész házat, melyeknek majdnem 
mindegyikét meg is kelle ismételnie.

Monori s Ágotái játéka nagy rokonszenvvel 
találkozik minden föllépésükkor. Iátékjuk kifogás
talan, föllépésük biztos, határozott s annyira élet - 
bű, hogy becsületére válnék bármely elsőrendű
nek nevezett vidéki színésznek is. A ki Monorit 
mint Adám bácsit látta a Csaplárosnéban, a mely
lyel kü önösen remekelt, vagy mint a vicomteot a 
Li ihen, vagy mint B!um Dávid árendást, az tőle 
az e.ismerést megtagadni nem fogja. Hasonlót 
mondhatunk Ágotáiról is, a ki már comikus föllé
pésével is hangos kaczajra fakasztja a közönséget 
s aki igaz humorjával nagymértékben járul az 
esték sikeréhez. Marx diplomatája, Kopasz Mar- 
czija, Smüleje s Bizotjáórt jogosan megkövetel
heti a koszorút, melyet a hálás közönség neki 
szívesen nyújt is.

A hö9 szerepet Bethleni László szokta adni, 
a ki kellemes érczes baritonjával sok elismerést 
aratott, legfőbbet Lilibeu, a hol mint együgyü 
trombitás kiválóan tetszett. A társulat naivja Ke
leti Etelka, dévajkodásaival a Csaplárosnéban s a 
Verhöczi Emíliával kellemes hangúkon elénekelt 
dueitjeivel a Királytogásban, utóbbi mint Boris 

j asszony az Árendásban, mulatta be magát elő
nyösen. — Molnár Vilma, kit az elsők között 
kellett volna felemlítenünk, a Csaplárosnéban, meg 
mint Száü az Árendásban komoly játékosnak bi
zonyult be, noha a Suhanczban az ellenkezőről is 
meggyőzött, mert ebbeli vig szerepét is sikeresen 
oldotta meg. — Palóc/inak suhanczheli füszerke- 
reskedöje, Körösnek elegáns Batelierje a Suhanc- 
bán, Havasi Szidóniának Meuuiernéje stb. jók 
voltak. A térs/.üke miatt elő nem sorolható többi 
tagja a társulatnak is mind amhicióval játszott 
s egyenletes művészi niveaun tartották az elöadá- 

1 sokat.
Meg kell még emlékeznünk Simáody karmes

ternek fáradhatatlan játékáról is, ki a mellett, 
hogy az énekeket zongoráján kíséri, művészi já
tékával a felvonások közötti szüneteket is kitölti, 
csak az a kár, hogy a zongorának rozzant volta 
mialt a nyújtott éívezet teljes netn lehet.

Mig a színtársulat mindent elkövet, hogy & 
legkényesebb igényeket is kielégíthesse, sajná
lattal kell konstatálnunk, hogy a közönség párto
lása a színészek ebbeli törekvésével arányban nem 
áll. A ház többnyire néptelen, úgy, hogy a lele
ményes igazgató már zónaelöadáshoz is folyamo
dott. Hiszszük^azo iban, hogy tartózkodásából a 
város polgársága nemsokára leljen kilép s támo
gatását e társulattól, mely ezt bármely előzőnél 
sukkal nagyobb mértékben megérdemli, a jövő
ben mog nem vonja s megjelenésével annak 
existentiáját biztosítani fogja., minek jelét legin
kább azzal adhatja, ha a tegnap megkezdett bér
leti előadásokat minél tömegesebben látogatja 
majd ezentúl.

h  ( L Ö \ F E L É k \

m— § a r o s s  f i i t o r  kereskedelmi miniater 
úr Ö ex-llentiója ma reggel indul Ukkról 
a Zaifti Vasút első vonatával Egerscegre a 
főispán ur és több oraz képviselő kíséreté
ben. A miniszter ur Z Égerszögen tölt pár





rr tM li^ ln *  c e n a jc s  •
Na celo U t ó ....................4 f r í
Na pol I t t a ....................2 fr t
Na éetrert Utó . . • » I f r í

Pojedini brojt kottája 10 kr.

Obrnana polag pofodba i fü  
rataoaja.

Ki^UUra FUohel FUlpora kom *•
predplaU i obanáné poMJaju

C rednlékn p lia rn a  t
M im i üijac, ftratertka hiía, lévő 
ta  kaadlfnocljl — S nrednikom 
fttél ja iraki dac fororiti med 
II i 11 rurom. — Sra poliljke 
i l ió a  oa aad rt aj a norlnah, naj 
m poHbaJu aa Íme Margltal 

Jofta fti Oradnlka rn óakoree
ladatallstToi



na karticu papira pisnno na svoju tova- 
ruáicu (/enu) ovak : „Cetiri véé vis ju na 
galgah prtd menőm . . * . za malo i 
vse bude preílo . . . Budi zdrava 
Gjegjerno se podigel na galge Nagy 
hfandor, kriée : »2ivi'a domo\ina!“ — 
Vezda je doáei red na Leiningena. Gda 
bu mu skinuli láncé, pregovoril je soldaom, 
da je ne iatina, ka) su potvrdjavali da 
bil pri élurmi na Budim dal austrianske 
oficire iz potajnosti vraoriti To je zlobno 
ogovarjanje (kleveta). Zatim je hitil áker-1 
lak na zemlju, podal je ruku joá iivim 
psjdaáom i s'upil je pod galge. Tu je 
joá rekel: »S Bogom pajdasi 1 Za malo 
óasov budemo stali pred praviCneáim 
Biidcem, k« j nas bude praviónese sudil.* 
Damjanié je batrivel svoega sveéenika, 
kaj se nebi piakai ; ar je i Jezuá Kristuá 
vumrl za istinu. Medtemtoga ntupil je za- 
povednik ek*ekicije, major Ticlii k Dam- 
janicu, a Damjanió mu |e rekel ; „őemu 
ljudi tak barbarski muőiti ? Soldat nesine 
iakati praba i olova. Nego to vas ve- 
Be!i!“ Ticby je odgovcril onda ozbi jno : 
„Verujte m' goapodin generál, vi bi dru* 
gaö govorili, da znate, kaj ja vezda éutim 
Za Aulihom doáei je na red Damjani 
Dók hu ga pomagab iz kolah dőli, vno 
íina soldalov 6e je plakalo. Pod ga'gami 
kuánul je svojega npovednika ^ujannkoga 
vu < elő, zaprosil je frajmana, da bi njegvo 
br du Sónál i zaviknul je : .Tuina nv>ja 
Emilijal Zivila domovino i zavr il je. 
— Zadnji je bjl gróf VOÓei.

I tak au dokonfali áalo^tnim naCinom 
svoj 2ivot iz ijubavi za alobodu naáe mile 
domovine magjarnke. Dika n im i veki- 
veóni Hpomenek.

Priredil:

< * h i d  F e r e n c z



bude se zutra prek dala obéiostvu za has- 
nuvanje DeneSnji den bude ju sam miniater 
Baioss odprl, koj bude se s prvitn vhkoiu 
peljtl iz Ukka vu Égerszög, iz Egerszega 
vu Ctkovrc Vu Cikovec doáel bude ob 6 
vuri veéer, gde bude kr. preparandija i ie . 
Ijézniéki postája okinéena i razsvctljenA. Od 
zutra poéeméi se more svaki voziti- Plaéa 
se od (lakovca do

')
J



vi poupisali, a vi 8te se ő'Sto vu kutu 
podpisal'.*

M uí: *Prosim pouizno gospodina sudca, 
ja sara se holt tak bíizu nj’hovoga imcna 
ufal podpisati.*

5

Gost : „No Lizika, jeli sara ja ujim 
víö dal jedunga ku^őa V

Kelucrica : „O jesu, jesu dali i dva 
ku.<ce véé, ali tiingelda mi jós rnsn dali *

6 .

Nekoj gospodar dobil je od svojega 
piijutrlja vedro vina, najboláe fele. Da bi 
ga bolje z^uval za svoju bradu, zapcéatil 
je Jagva. — Sluga, koj je to vidd, p evrta 
jagva i uaviije se te boije kapl C3 <lo 
vojje — Zi kratek őts doáel je gospodar 
da odpcCati lagev, da viuo koSta ; ali se 
zacudil, gda je opazil, da akoprem je lagev 
zap éaccni, pe at céli, a vino pák ipák fali. 
„Pogledui dőli, moifi je lagev prevrtan, 
rekla mu je íeua." „Ti barma nekakva,w 
izdere se műi na nju, ira ga dolji ne falj*, 
Dfgo 88100 gori.

7.

Igpa'i : Ako óva suáa joá dníe budt* 
trpcla, pocrkala budu vsa marba.

BiroS : Bog sarao naj njih obéuva, 
gospou ispüll.

8.

Mu>: Prosira ponizno go3podina sudca. 
ja bi se rád lazpital s raojom donora,

Sudec : A zakaj ?
Mi i : »Zato prosira jouizno, ar mi 

zena prevei pije Éganicu i tak je navek 
pijana.

Sudec : Hm — pák se ti na to tuíiá 
ko; si svaUi dán pijan ?

Műt prav zato ar jeden inora pri 
h ii ti ezen biti.

| U n b o n a n m U . — C enn ziih a . I

C S \ l i T « K \ Y Á \ .

Hirdetések.

»The Gresham«
Pii »Tbe Gresham* zvanom london 

skom druitvu (vu Cikovcu je upravniötvo 
pri Graneru slacunaru), je mcéi ti vöt ősi 
gurati. Toje3t plati, gdo si lioée /ivót ooi- 
gurati, po letu vekén ili ménjén svotu i to 
poleg tóga, kak je gdo star i kak svotu hoóe 
da dobi, pák ako bi vumtl, bérlőm imenuto 
droztvo zplati onu svotu, na koju je bil isti 
osiguren, ili ako doíivi r. pr. 15 — 20  let, 
i'jemu daju istu svotu vu ruke. Tak je mo i 
iivot ienskah i decab osigurati. Ovo druUvo 
.ma gvojc glavno upravniótvo vu Budapefltu.

3254 tkvi szőni 890

Á r v e r é s i  h it t ie /m e n t/  K ivonni.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság részéről közhírré tétetik miszerint 
Borkovits József >ógf ebajtató fern czbegyi 
lakosnak V« r t r i t s  Lőrincz mcrbátoveczi 
’akos végrehajtást szenvedő ellen 164 fit 
68  kr. tőke s járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a nkanizsai kir, törvényszék te
rületéhez i&rtozó Csáktornyái kir. jbiióSíág 
tetületén levő Vll begy kei iilcti községben
levő 146 fk. 446 hisz. a. ingatlannak J3 
része s ahhoz tartozó legelő illetmény '/3 
része 520 fit becsértékbcn ; a VII. hegy- 
kerü 1 eti 749 tk. 448 hisz. a. ingatlannak 
V, | tegze 112  f tra bocsüD, ingathnok s 
taitozékai 1890. évi november he 6-an d. 
u. 3 órakor a V I I .  hegykirilh-ti község 
házánál inegtaitandő nyilvános ái verésen a 
megállapított kik áltási áron alul is cladatni 
fognak

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok kik ált&si árának 10 százaiéi őt 
készpénzben, vagy az 1881 LX. t.-c/. 42. 
§ ábar előirt óvadékk^p s papiib.n a kikül 
dött kezéhez letenni, a több5 i >1 tételek a b> 
róságnál megtekinthetők.

K*lt Csáktornyán a k r jbirőság mint 
tlkvi hatóságnál 1890. évi augusztus hú 
26-ik napján. (389 ,

1853 fkvi szám 890. július 27-én.

A rveré§ i h irdetm ény,
A letenyei kir. jbiióság, mint tlkvi ha 

fóí-Ág közhírré ttszi, hegy Keisvecz Vinczi 
és Blagun Jakab hodosáni lakosoknak BirCi 
Mátyás és Harics István miüt néhai Barici 
Keretezné szül. Svenda Klára öiökösei és 
Svenda Mihály özvegye szül. Stefók Audi 
hodosáni L kosok elleni 38 fi t tőke, ennek 
1882. évi szeptember 8 -tól járó 6 */o0s 
kamatai, 24 fit 05 kr. per, 7 frt végre, 
hajtási, 8 frt 75 kr. ezuttali költségek irán. 
ti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir 
törvényszék (a letenyei kir. jbiróság) te. 
riiletéu fekvő tátkai 443 sztjkvében A),
483 hrrz. r .  fele részben Svenda Klánt 
illető s 340 írtra becsült váltság köteles 
ingatlan, mégis a rátkai 414 sztjkvben A-
484 hrsz. a. ingatlanra 340 írtra becsült 
váltság köt“les ing tlan rátkai község biró 
házánál 1890. évi november hó 5 én d) 
e 10 órakor Dr. Bárdió György Csáktornya 
lakó1, felperesi ügyvéd \8gy helyettese köz, 
benjöttével megtartandó nyilvános árverései 
eladatui fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árv erezni ki' ánók ta toznak a becsi 

10 százalékát készpénzben vpgy óvadékképp 
ói tékpapiib>u a kiküldött kezéhez letenni

Kelt L°tenyén, a kir. jb róság mii. 
tlkvi ható ágnál. 1890. évi július hó 28 ii 
napán. G88 .

3537 tkvi szám 90

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiióság, mint tlkv 

hatóság közhit ré teszi hogy a esáktornyi 
laka*ékpénztár vé^ielmjtatónak Vatga Ferei 
és mje Koszmár A mm Zalaujvári lakot 
végrehajtást szenvedők elleni 125 frt tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtás 
ügyében a nkanizsai kir. törvényszék (a csák 
tomyri k r  jbiróság) területén lévő prbiiz 
láveczi 240 tk. 39/2 hrcz. p. 20 írtra 
39/6 hisz. a. 26 fiira ; 242/b brsz. a. lOí 
fi tra; 302 b 5 ) írtra ; 346/a brsz.. 8. 46 frti 
továbbá a prib szlá/eczi 239 tk. 39/4 Imi 
a. 186 fiira; 39/1 hisz. a. 20  fitri 
242/a lesz. a. 105 fitra; 302 a hisz. t 
50 írtra ; 346/b brsz. a. 46 írtra; 410 
Írsz. a 101 fitra becsült ingatlanok, mégi 
a pribiszl&vt czi 239 tljkvben felvett ingat 
Ionokhoz tartozó legelő és erdő illetmény 2 
f t bicsértékben, és a 240 tjkvben felvet 

j ingatlanokhoz tartozó legelő és eidő illet 
ményre 40 fit b'C.sértékben az árverés 
ezenucl mcgálipitott kikiáltási árban elreo 
(lelte, és li gy a fennebb megjelölt iugatla 
nők az 1590 évi november hó 8 án d. u 
3  Órakor a pribiszláveczi község biró hí 
/ánál megtűrtandó nyilvános árvetése t 
iiKgáOupitott kikiállási áron alól is cladatn 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in’ 
gat’anok brcsá’ának 10  9/ 0 á t  kész,éazbet 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 § ábin jelzet 
á?folyammal számított és az 1881- évi no 
vember hó 1 én 3333. sz. a. kelt igazsif 
ügy ír in is téri rendelt 8 §-ában kijelölt óvi 
lékképes érték papírban a kikü’dött kezébe 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. § 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál eh 
leges elkely zésciől k.állított szabályszer 
elismen ényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1890. évi augusiU 
hó 28-ik m jjá".

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tU’ 
hatóság. 690.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Caáktornyán.
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