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Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és 
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Schalek H., Dukes M., Oppelik A.. 
• Általános Tudósító« hirdetési osz
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»Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

Sajtó és közönség.
(G.) Az utolsó ötven esztendő történe

tében annyi bámulatos jelét találjuk a ma
gyar nemzet erős kullurképességének, nagy 
mtelligenoziájának és hatalmas egyéniségé
nek, hogy bennünk önkéntelenül támad az 
erős meggyőződés, hogy az ilyen népnek 
nemcsak a kultúrában, hanem a históriában 
is nagy hivatása van. Kezdetleges viszonyok
ból léptünk egyszerre a világverseny szín
padára, ahol nem rokon és ellenszenv sze
rint ítélnek a szigorú kritikusok, hanem 
képesség és az alkotások értéke szerint.

És szinte elmondhatjuk, hogy ha nem 
is hódítottunk, de megálltuk a helyünket 
minden téren, a tudományban, a művésze
tekben. a kereskedelemben, iparban, mező- 
gazdaságban, szóval mindenben, ahol az 
erőknek mértékét meg lehel találni

Be ezekből a bámulatos eredményekből 
hatalmas részt kell Írnunk annak a had
seregnek rovására, mely ebben a lélszázad- 
ban tollal és betűvel harczolt a magyar 
nemzeti jogokért s lángoló lelkesedéssel és 
soha meg nem szűnő buzgalommal állott 
helyt mindenkor, ahol a nemzeti erő és 
nemzeti eszme érvényesüléséről volt szó.

Már kevesen vannak, akik látlak a 
Kossuth kővel nyomóit Országgyűlési Tudó
sításainak hatását. Mini az üdvözítő hitvallás 
bibliáját, úgy vitték házról házra, nyelték 
minden betűjét, ámultak a leirt szó lélek
emelő hatásán s terjesztették, hirdették az 
igéket, melyek benne voltak lerakva. így 
támadt a vármegyék asztalai mellett lassan- 
kint a szabadságnak ezer meg ezer vitéze. 
Ez az egyszerű kőnyomat nevelte a későbbi 
hősöket és hadvezéreket, ez az egyszerű 
kőnyomat ébresztene milliók lelkében a 
jogok, a szabadság, az egyenlőség gon
dolatait.

Aztán fejlődött annak a nyomán egy 
hatalmas sajtó. Ma már hatalmas. Elhatolt 
a palotákba, a kunyhókba egyaránt s vezeti 

elmékéi, hirt ad a világról, terjeszti a 
hidást, pihenő órákban szórakoztat, munka 
idején felvilágosítást nyújt akár az iparos
nak, akár a kereskedőnek, akár tudósnak, 
akár művésznek. Minden újság egy enczi- 
klopédia, telve a tudnivalók ezerféle vál
tozatával 9 minden újság egy-egy fáklya, 
mely bevilágít az események szövevényeibe, 
eloszlatja a sötétséget, a korlátoltságot.

A sajtó hatása csodaszerü minden 
nyilvánulásában. Ma már órák alatt be- 
száguldja sok milliónyi fehér újság az or
szágot, eljut a legtávolabbi zugba, őserdők 
rejtekeibe, s viszi hírét a világeseményeknek 
alig néhány órával azután, hogy megtör
téntek.

És mégis csodálatos érzés uralkodik a

sailó orgánumaival szemben. Bizonyos kö
rökben lenézés, gúny, más körökben ok- 
vetellenkedés és bizalmatlanság.

A nagy Bismarck szenvedélyesen gyű
lölte a sajtót, mert nem egy hatalmas ter
vén húzóit fekete vonalat keresztül a sajtó 
ellenőrző kék czeruzája. Az ország színe 
elölt gőgös lenézéssel beszélt a sajtóról s 
annak embereiről, mikor pedig szobájába 
zárkózott, titokban magához intette az ő 
belső zsurnalisztáit s azokkal informáltalla 
a világot a saját szája ize szeriül. Tehát ő 
nem a sajtót gyűlölte, hanem azokat, akik 
az ő véleménye ellen merészeltek valamit 
irkálni. Ez persze nem sokul használt.

Az rögtön kiérzik a sorok közül, hogy 
melyik sajtót vezeti az igiizság szeretete s 
a jog föltétien tisztelete.

A sajtó kötelessége erélyesen őrködni 
azon, hogy a tiszta közérdek rovására ne 
hatalmasodjék el az úgynevezett sajtó-dudva. 
Gomba módra szaporodó, rejtélyes czirnü és 
származású ujságpapirosok kalandozzák be 
az országot s hamis eszközökkel, hamis 
ürügyek alatt lopódznak be a polgárok bi
zalmába. Gyakran a legnagyobb emberi 
gyengeségre, a hiúságra appellálnak s émely
gős dicséretek közt említik egy-egy szerény 
polgár nevét, aki már ki van szemlélve a 
megzsarol tatásra. Ha ezek ellen nyújtana a 
közönség segedelmet a sajtónak, hamar ki
pusztulna még a fajtájuk is. Az ilyen sajtót 
nem szabad támogatni semmivé1, meri ha 
akad száz könnyenhivő ember, aki előíizel, 
már akkor az ilyen lap vígan lubiczkol a 
maga szennyes vizében, melyet aztán nehéz 
lecsapolni, mert a sajtó szabad, a nyomtat
ványra nem lehet lakatot tenni.

Csak a tisztességes sajtóval tartson a 
közönség, de ezt aztán támogassa, hogy 
hivatását teljesíthesse s közvetítője legyen a 
maga körében az eszméknek s irányítója a 
véleményeknek.

A sajtó és közönség egymásra vannak 
utalva s csak akkor lesz tűrhető a helyzete 
mindkettőnek, ha kölcsönösen megérti és 
támogatja egymást.

A legfontosabb tudnivalók a 
választók részére.

Az idei képviselőválasztások a tiszta válasz
tások törvénye alatt történnek. E törvények szi
gorúan tiltanak minden pressziót, fenyegetést, 
megfélemlítést.

Azok az esetek, a melyeknek beigazolása 
esetén a választást megsemmisítik, a törvény sza
kaszai szerint a következők :

A választás érvénytelen és annak megálla
pítása kérvény utján kérhető :

1. Ha a képviselő a választás időpontjában 
a törvény értelmében választó nem volt.

2. Ha a képviselő a választónak, vagy ennek 
tudtával hozzátartozójának, azon czélból, hogy ő 
reá szavazzon, vagy bizonyos jelöltre ne szavaz
zon, vagy hogy a szavazástól tartózkodjék, pénz 
vagy pénzértéket, vagy más előnyt ad, vagy igér, 
úgyszintén ha a képviselő ily cselekményben ré
szes, vagy abba megelőzőleg és kifejezetten bele 
egyezett.

ít. Ha a képviselő valamely választót vagy 
ennek hozzátartozóit, azon czélból, hogy ő reá 
szavazzon, vagy ne szavazzon, vagy hogy a szava
zástól tartózkodjék, oly előny elvonásával fenye
get vagy befolyásolni törekszik, a melyet az illető 
valamely visszateljesités melleit, vagy a nélkül, de 
jogosan bir, vagy abba megelőzőleg és kifejezetten 
beleegyezett.

4. Ha a képviselő valamely választót erő
szak, vagy fenyegetés által választójogának szabad 
gyakorlatában megakadályozott, vagy ily cselek
ményben részes, vagy abba megelőzőleg és kifeje
zetten beleegyezett.

5. Ha a képviselő, a ki a választás alkal
mával közhivatalt viselt, hivatali hatáskörébe eső 
cselekménye, vagy erre vonatkozó Ígérete által 
valamely választól arra bírni törekedett, vagy 
hivatali hatalmával visszaélve arra kényszerilett, 
vagy pedig hivatali alárendeltjét arra utasította, 
hogy ő reá szavazzon, vagy bizonyos jelöltre ne 
szavazzon, vagy hogy a szavazástól tartózkodjék, 
továbbá, ha hivatali hatalmának felhasználására 
utasította, vagy ennek a jelen pontban meghatá
rozott valamely cselekményében részes, vagy abba 
megelőzőleg és kifejezetten bele egyezett.

(i. Ha a képviselő általános képviselő-válasz
tásoknál a választási határidőt kitűző belügy
miniszteri rendeletnek a hivatalos lapban való 
közzétételétől, — időközi választásoknál azon nap
tól kezdve, a melyen a képviselőház, vagy annak 
elnöke az uj választást elrendelte, a választási el
járás befejeztéig a kérdéses választásra jogosult 
választókat: azon czélból, hogy ő reá szavazzanak, 
vagy hogy más jelöltre ne szavazzanak, vagy hogy 
a szavazástól tartózkodjanak, eteti vagy itatja, 
vagy ily cselekményben részes, vagy abba meg
előzőleg és kifejezetten beleegyezett.

7. Ha a képviselő a kérdéses választást meg
előzőleg íl hónapon belül azon czélból, hogy a 
választás eredményét befolyásolja, — gyülekezeten 
nyilvánosan, szóval, vagy nyomtatvány irat, képes 
ábrázolat terjesztése vagy közszemlére kiállítása 
által elkövetett bünteti vagy vétség elkövetésére 
egyenesen felhívott vagy a törvény ellen, vagy a 
hatóságoknak törvényes hatáskörükben kiadott 
rendelete, meghagyása, határozata ellen engedet
lenségre egyenesen felhívást intézett, vagy ter
jesztett vagy ily cselekményekben részes.

8. Ha a képviselő a 7. pontban meghatáro
zott módon, időben és czélból, valamely osztály, 
nemzetiségek vagy hitfelekezetek, az állampolgá
rok, vagy egy részük ellen gyűlöletre izgatott, 
vagy ha a magyar államot képező országoü közt 
fennálló államközösség ellen, vagy a magyar állam 
területi épsége és egysége ellen, úgyszintén ha a 
tulajdon vagy a házassá/»jog intézménye ellen iz
gatott : vagy ha a törvény ollenére magán vagy 
küzlulajoonnak felosztásával ámított, vagy ily 
cselekményben részes.

9. Ha a képviselő :
a) a kérdéses választási megelőzőleg három 

kónapon belül a választás szertertásainak vég 
zésére rendelt helyiségben, vagy vallásos jellegű 
gyülekezeten a választás eredményének befolyását 
czélzó nyilatkozatot te t t ;

b) abból a czélból, hogy egy vagy több
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Sosterics Elek Budapest 2 k
Verbánecz Pál Búzás 3 0  f

Ukupnö f7 k 80 f.
Izkaz prošloga hroja 2198 k. 48 f.

Sveskupa 2215 k. 78 f.
D vadeset i deveti izkaz hude sledil vu sle

dečim broju naAib nov in.

KAJ JE NOVOGA?

D r. W laaa lca  Gyula v n 31 e rij int u r ju .
Preuzvišeni gospodin Dr. Wlassics Gyula 

minister hude 2-ga o. m. vu nedelju došel 
popoldan ob 1 vuri iz Budapesté vu Prelog, 
gde bude nazočen pri za Njegovu Čast vu- 
redjenim bankettu. On isti, ili pak drugi 
den bude vu Čakovec došel Tak vu Preloku, 
kak vu Čakovcu sa velikoin radostjom i 
s oduševljenjem budu ga dočekali, koj nas 
sada kakti minister vre tretjiput pohodi. 
Njegov doček, kak se kaže. bude lépi i is- 
tiniti. Bog naj donese gospodina ministra 
k namkoji — Njegovu preuzvišenu 
i veliku pršonu štujemo i častimo, kakti 
diku Medjimurju ! Dal Bože. da bi se med 
nami dobro čutil!

Z b ira n je ,
Zbiranje ablegatov bude vu našoj var- 

megjiji 2-ga oktobra. Izabrali su pri var- 
megjiji za prezeša zbiranja Zakál Henrika i 
Tóth Istvana, za namestne prezeše Sipos 
Károlya i Szilagyi Gyulu. za nolariuše dr. 
Hajós Ferencza, Brauner Lajoša i Dobossy 
Eleka.

Ž e lje z n lč k a  n e s r e č a ,

O. m. (5-ga vu jutro su se blizu Buda
pesté dva cugi tresnuli; prilikom toga su se 
dve osobe oranile. Iz Budapešte iduči leher- 
cng je pred Dunakesz-om postal, tam su 
maSinu odkapčili od vagonov, jer je verši- 
bati morala. Ali vagoni su ravno na tak- 
viin mestu postali, gde je vdol bilo. pak su 
se zato genuli i sami od sebe nazad sa br- 
zinom išli. Havno onda je iz Budapešte je- 
den drugi tehercug došel i tresnul se je vu 
Vagone, koji su prama njemu bežali. Prili
kom toga se je vodja cuga jako, a jeden 
drugi, koj je na konje pazil, malo oranil.

„Mrlav? . . . . “. zapita začudjeno ladjar
„Valjda se nebudu hoteli.........“

Je, je, budem se i nitko me nebude 
zapriečil!»— veli gospon, a rieči su mu pri 
tom bile tak oštre, da je Pia osupnjena po
gledala si otca a zatim prama gosponu 
rekla : „Zar oni neimadu viere?“

Gospon se naglo obrne prama pita- 
jučoj drevojki. „Neimadu viere?“ ponovi on 
mrmljajuči „bilo je vrieme. kad sam . . .

„Zar oni neznadu gospone, da budu 
morali po smrti odmah pred sud božji 
stupiti, a samoubojice preteču sud božji? 
pila dievojka.

Nepomičnomu licu gospona se sad 
podkrade lahki posmiešak i on odgovori: 
„Držite se drago diete čvrsto te viere za 
me je prekasno I ja sam negda bil pobo
žen ; ja sam dapače mojoj materi, kad je 
na smrlnoj postelji ležala, obečal, svakog 
dana „Zdravo Mariju“ moliti, pak sam svoje 
obečanje i držal sve do sada mozbit niti 
ne iz pobožnosti, več iz navade.“

„No, to držanje obečanja materi, bilo 
je hvalevriedno“ zmieša se u spomenek otac 
Radii „i to če njim Bog u računi uzeli.“ 

„Bog? Kakov Bog? Boga nema!“ za-

\ o i  n a  ffo stn van ju ,
Vu Budapesti je pri jednoj siromaškoj 

tamilii gostuvanje bilo o. m. 9-ga vu noči. 
Svi su se dobro zabavljali, kad je najeden- 
krat vu jednim kutu krič nastal i videti je 
bilo, kak dva ljudi buhleju jeden drugoga.

Makovics János i Hojka Albert težaki 
iz Galicie su se posvadili. Med svadjoni je 
Hojka zgrabil noža i vpičil je Makovicsa vu 
hrbet, tak da je ov taki omedljeni doli o- 
pal.

Céloj gosti je taki kraj bilo, došli su 
doktori i oranjenega su vu Spital odpeljali.

Iziraga je podignjena
E k ie k u c i ja  k r  v j  ont.

Vu Prebulo občini su jako vnogi bili 
dužni porciu, i zbog loga je poglavarstvo 
prisiljeno bilo več pod ekžekuciju zapisane 
stvari skup dati znositi i liciterati.

Prošlu subotu su hoteli držati ekžeku
ciju. Ali ljudi, zmed kojih je vnogim i zad
nji vankuš pod ekžekuciju bil vzeti, su se 
jako oboružili i okoli su se stali pred ob
činskimi hižami vu onoj vuri. kak bi ekže- 
kucija bila obdržena.

Komaj kak se je bubenj čul, su ljudi 
navalili na Vancsa Todor birova. Florencu 
Döme pisara i na Serbanu Vaszile kapuša. 
Pisar koj je spazil nesreču, je srečno vu 
kancellariju vušel, ali birova i kapuša — 
kad su prije rasčehali pisma za ekžekuciju, 
— su doli hitih i počeli buhati, tak da je 
kapuš još on dén vumrl. a birov pak se sa 
smrtjom bori.

In icn u van je .

vária. Njegovo Veličanstvo ga je vre predi 
imenuval za viteza željezne korune, a v ez - 
da mu je dal čast ministerialnog predstoj- 
ničtva za njegove velike i izvrstne službe. 
On svako leto sa svojim vrédnom familiom 
ovde vu Medjimurju, vu štrigovskoj fari, vu 
Železnojgori stanuje nekoliko mesecov na 
svojem imanju. Pozna naše okolnosti, poz
na naše terhe i teškoče i gdo se vu njega 
zaufa, sigurno mu je na pomoč, gde je mo- 
guče, ar on svoje rodnomesto i 9Voje do
morodce štuje i štima se s tem, da je on 
Medjimurjec. L mi smo gizdavi, da imamo 
takvoga vrčdnoga i izvrstnoga domorodca 
medjimurca, koji je sam sebi i svim nam 
diku priskrbel sa svojom znanostjom i mar- 
Ijivostjom. Bog ga poživi vu svojoj novoj 
velikoj službi vnogo letah!

C irk vu  au r a z b il i .

Csepel občini poglavarstvo je o. m. 15- 
ga od velikog razbijanja vu cirkvu i od 
kradnje dala glas budapeštanskim redarom 
Vu jutro, kad je zvonar vu cirkvu hotel iti 
je vrata gori vdrta našel. Cirkva je iz nut- 
ra skoro sva peeobrnjena bila, iz sténah su 
kipi, a iz oltarov pak svečnjaki talili. Iz šek- 
rešlije su kelline i druge vrédne stvari od
nesli. Falila je i kištica s penezi. Zvonar je 
célú stvar taki prijavil na varaških hižah, a 
od ovud pak su vu Budapeslu pisali. Vu 
cirkvu su tak došli razbojniki, da su gori 
drli vrata. Misliju da su razbojniki vu Bu
dapest vušti. Redarstvo jako išče.

P r v i  b e te žn i.
Njegovo Veličanstvo kralj imenuval je 

gospodina Terbócz Islvána, našega domorod
ca za ministerialnog predstojnika. To je tak 
velika čast i tak visoka služba, kak na pri
liko veliko županska služba. Ovu veliku od- 
liku dobil je presvétli gospodin Terbócz Ist
ván za njegovo veliko znanstvo, za njegovu 
izvrstnu službu. marljivost i delatnost. Pres- 
vélli gospodin predstojnik Terbócz vu Štri- 
govi je vu školu hodil, pollam vu Kanizsi, 
Varaždinu i vu Szombathelyu, a najzudnje 
vu Budapesti, gde se je pravoznanstvo vu- 
čil na sveučilistu. Svoju službu počel je pri 
honved-ministarstvu, gde sada najvažneše 
posle zvršava poleg ministra barona Fejér-

Doktor je nastal jeden mladič i taki se 
je nastanil vu varašu, pak je vun dal tab
lico, da *N . . . N . . . lečnik«. Vnogo ufa- 
nja je imel vu ovu tablicu. ova tablica bu
de donesla betežne, betežni hasna i peneze, 
penezi dobru ženitvu, dobra ženitva dobro 
življenje i t. d.

Ali betežni nije došel. Tojest svaki dén 
je došel jeden stari gospon, ovaj je svigdar 
iskal doma gospona dktora, ali ga nigdar 
nije našel. Petdeselputah je došel, ali gos
pona doktora samo nije bilo doma; svigdar 
ili su ga k betežniku zvali* ili kam drugam, 
je znal reči inoš doktora.

Po petdesetim pohadjanju je više né i-

kriči strastveno gospon i jedan skok te 
su ga valovi jezera pokrili . . .

Čun se je zanihal, da se je skoro 
prevrnul, Pia zavrisne te ukočena glede u 
vodu na miestu, gde je stranjski polonul.

„Drži moje diete kormán k obali; tam 
pri onom grebenu možemo čunom stati*! 
Veli Radii te potegne véslo u čun, sleče 
hitro kaputa le je u tom hipu i on zniknul 
u jezerišču.

»Japek!« I sad su nastale minute, 
koje su bile tak duge kak ure . . . Eto, na 
jedan krat se dieli površina vode te se po
kaže glava, a onda još jedna glava. Radii 
je čvrsto delal desnom rukom, dočim je u 
lievoj držzal tielo utopljenika. Pia je odmah 
čunom bila na miestu a Radii se je proštom 
desnom rukom prijel za pruženo mu veslo. 
»Pazljivo, diete moje, da svi skupa neunes- 
rečimo. Tak. Sad liepo ravnaj i vozi k 
obali.« 1 sad je čun plival prama obali a 
Radii, lievom rukom utopljenika a desnom 
se za veslo držeči je lakaj plival s čunom 
zajedno, dok nisu došli na miestu gde je 
pod vodom bil ogromni greben od pečine, 
na kojem je Rádlieva noga našla tlo te je 
mogel u vodi stali. Ovde su onda pazljivo

obojica digli bezveiestnoga utopljenika u 
čun te je Radii samo svojoj kčeri rekel : 
»Sad hitro domov veslaj Pia, voda je hladna 
kak led «

Za pol ure su doplovili do svog selca, 
a do toga vriemena je Radii utopljenika u 
čunu ribal i k sviesti privadjal te je ov 
izbilja i došel k sebi i oči je odprl. Domov 
dojduči su ga u Rádlievu svetešnju opravu * 
preobukli a njegovu je Pia obesila van na 
zrak, da se suši. . .

Poslie jed ne ure st upi Pia u sobu te 
toga na čudnovati slučaj nenadanoga gosta 
ljubko zapita: *No, jeli se bolje čute? San 
njim je dobro činilg«

Gospon samo glavorn kimne »Več bi 
davna mogel mrtav biti,« zmrmla.

»Znaju dragi gospone« veli Pia »jerbo 
su svojoj pokoj noj materi zadano obečanje 
vierno obdržavali te svaki dan »Zdravo 
Marija« molili, blažena Dievica, čiji je danas 
svetak, nije dopustila, da propadnu.«

Gospon gleda pomišljavujuč u pod, 
rukom potegne čez čelo i suze mu poteču 
niz lice u punu plavu bradu. Činilo se je, 
da se u njem neka unutarnja promiena 
stvara. Na jedan krat veli glasno : »Smrti



sam u oči gledal bil je to strašen hip dok 
se nišam onesviestil. . . Bog mi nije dopustil 
da propadnem . . . i lini sam sad prošlost 
odložil . . . hoču drugi postati.«

Pia se je med suzami posmiehavala 
te je zahvalno gledala u kip Majke božje, 
na stieni u sobici viseče.

»A gde je vaš otac, koj je svoj život 
za me na vugu metnul? zapila on.

»On je moral u postelju, gospone, Zi
mica ga trese« odgovori Pia. Otac se je 
veslanjem zvručil a onda na jedan krat u 
mrzlu vodu . . ali to nikaj zato nema, več 
mu bude do sutra dobro «

»To me boli, da je vaš dobri otac radi 
mene zbetežal veli gospon. »Ja hoču i du- 
žan sam to pošteno naplatiti.«

»Mi zato neprimamo nikakove plače« 
odgovori Pia »kaj je moj otac njim učinil, 
to bi on bil iz krščanske dužnosti svakomu 
učinil.«

»Vriedan čoviek!« veli gospon »ali ja 
zato ipak imam naprama njemu dužnost, 
Nije li vaš otac govoril nekaj o mienici. 
koja bi sutra morala plačena bili?«

»Je govoril« odgovori Pia »ali.«
»Nikakov ali« prelrgne ju gospon »re

cite mi Pia ime onoga novčara u Ziirichu 
ja ču tu dospielu mienicu pri njem urediti, 
pak onda a kaj dela taj bugjilariš i ura tu 
na stolcu? Zar vam nišam te stvari pri
kazal ?«

»Gospone, to je odviše« Veli Pia.
»Odviše?« Qospon ze žuhko nasmije. 

Em je to mrtva kovina! Uru neka vaš otac 
za uspomenu na me nosi, a bugjilar nek 
plati troškove njegove bolesti radi mene.«

»Oni su naš osloboditelj!« odgovori 
Pia med suzami. »Mujka božja njih nam 
je poslala «

»Baš suprotivno« veli on. »Vaš otac i 
vi ste moji osloboditelji i to dvostruko : ja 
nišam samo od telesne smrti oslobodjen, 
več ja sam i svoju zgubljenu vieru u Boga 
opel našel «

Pod večer se je gospon, svojim oslobo- 
diteljom ruke stiščuči od njih oddružil te 
je iz tihog selca na Wallenskom jezeru od- 
putoval. Mienica Radlieva drugi dan nije 
bila praesentirana, gospon je u Ziirichu sve 
uredil. Za osam dni poslie toga je Radii iz 
Beča dobil list sliedečega sadržaja :

»Vam i vašoj dobroj kčerki hvalim od 
srdca još jedan krat! Jednostavne rieči vaše

kčerke su moje srdce preokrenule te me ua 
put dovele, po kojem sam još za života 
moje pokojne matere kakti diete hodil Ja 
sam opel sretan! Prilažem ovde pet slo fo
rintih : postavile u izduhinu pečine, blizu 
onog miesta gde sam od sigurne smrti bil 
spašen, pilj Majke božje, i prosim vašu 
kčerku Piu, da taj pilj svake godim* na 
svelak Majke božje liepo cvietjem ovienča 
i nakili. Za laj trud kčerke i kakli m ira/ 
u slučaju njezinog vienčanja sa svojini od t- 
branim prilažem ovde još banknolu od hil- 
jadu frankah. Neizpitivajte za menőm niti 
za mojim imenom, več se kad i kad za 
me Bogu pomolite te se prijateljski siečajte 
više krat iz Stranca, koj je na Wallenskom 
jezeru dvostruko oslobodjenje našel.«

Taj pilj Majke božje, kojega je sad 
več pokojni Radii, majstor rezbarski, iz li- 
povog drvela sam i baš liepo izrezal je od 
prilike jedan klafter visok sa malim Jezušom 
u naručaju i stoji u pečini na svojem 
miestu. Ja sam ga godine 1889-a, kad sam 
mali diel Švajcarske proputoval na očigled 
videl i onde tu dogodovšlinu iz ustah onda 
več zamužene Pie ču!

KoHay K tu H.



Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbir. mint tikvi hat. közhírré 

teszi, hogy l)r. Kemény Fülöp perlaki lakos 
ügyvéd végrehajtatnak, Varga Matild és 
Varga Francziska szt. máriai lakosok elleni 
végrehajtási ügyében 308 k. tőke, ennek 
1895. május 21-IŐI járó 6% kamatai, 53 k 
80 f. eddigi, 30 k. 30 f. f. árverés kérvénvi 
költség kielégítése végett a nkanizsai kir. 
törvszék a perlaki kir. jbiróság területén 
fekvő a szt. máriai 60 sz. tjkvb. felvett <»f> 
hisz. ingatlan végrehajtási tör. 156'§ a alap- 
jáu egészben 350 k.; u. o. 1229 sz. tjkvb. 
foglalt 1329 hrsz. ing. u. a. törv. al. eg. 
22 k.: az u. o. 1280 sz. tjkvb. foglalt 1801 
hrsz. ing. 15 k. az u. o. 1230 sz. tjkvb. j 
fogl. 2085 hrsz. ing. 13 k az u. o. 1422 sz. | 
Ijkvb. fogl. 2733 hrsz. ing. 112 k. az u. o. 
944 sz. tjkvb. fogl. 4071 hrsz. ing. 128 k. 
az alsómihályoveczi 711 sz. tjkvb. foglalt 
2428 hrsz. ing. 65 k kikiáltási árban mint 
becsárban és pedig a szt máriai ing. az

1901. évi oktober hó 17-én d. e. 10 órakor
Szí. Mária község házánál, az alsó mihályo-; 
veczi ing.

1901. évi október só 17-é n  d. u, g órakor,
Alsó-Mihályovecz község házánál. Dr. Ke
mény Fülöp ügyvéd, vagy helyettese köz
bejöttével megtartandó árverésen eladalni 
fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a fennti kikiáltási 
ár l O V o ’ á t  bánatpénz fejében letenni s a ve
vő a vételári 3 egyenlő részletben lefizetni 
köteles és végre az árverési feltételek a hi
vatalos órák alatt alulirt tkir. hatóságnál Szt. 
Mária és Alsó Mihályovecz község elöljáró
ságánál megtekinthetők.

Ferlak, 1901. junius hó 30 -án. 556 
S z a b ó
kir. albirö.

957.. 717., 820., 841 és 844.

Árverési hirdetmény.
Aluliról! birói végrehajtó ezennel köz

hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás- 
bíróság 1901. V. 343., 303., 346 és 363.,
394., 403., 404. és 413/2 sz. végzései követ
keztében Wollák Rezső ügyvéd, Neumann 
Salamon Csáktornyái, Uudics Oszkár bécsi, 
Büleskei Gyula villányi, Kanitz József és 
fia győri, Gessler Siegfried jágernsdorfi, 
Guth Ignácz pécsi és Tőrlei József és társa 
budapesti lakos végrehajtatok részére Krausz 
Pál és neje Csáktornyái lakos végrehajtást 
szenvedők ellen 989, 650, 89 k. 60 f, 60 k. 
50 f., 50 k., 89 k., 94 k. 20 f., 690 k. és 180 k. 
s jár. erejéig 1901. évi junius hó 24-én 
foganatosilott végrehajtás alkalmával le- és

Magyarország legrégibb Cognac-gyára.

Magyar-franczia cognac-gyár

jVíarty Jj. és Társai
Világos.

(Alapittatott 1883-ban.)
Ajánlja tiszta

b o r p á r l a t a i t .
Kizárólagos raktár Csáktornya részére

TODOR R. fűszer- és csemegeüzletéöen
Csáktornyán.

Egyetlen gőzerőre berendeeett cognac-gyár. ■**) i_i2

Gazdá t  f igyelmébe!
A iinn fíAvla miit r  Agy ag y  A r vezérügynökségének képvise

letét elvállalván, a közeledő őszi vetési idényre ajánlok minden ta
lajra alkalmas műtrágyákat u. ni.: szuperloszlA tá ti am m ó n iá k  
szuper!oszló  tá ti rétirA gyA t stb.. m elynek a lka lm azA sA va l a 
ta la jt megja vita  n i és a te rm ést tetem esen  em eln i lehet . A 
műtrágyák az összes gabonanemüekhez, kapás alapnövények, 16- 
ber, luezerna, szőlő, kertiveteményekre, kiváltképpen rétekre kiváló 
crcdrnénynycl alkalmazhatók.

Ajánlatokkal, szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a leg
készségesebben szolgál

Mayercsák Béta
kereskedő* C sáktornya ,  f*erlaki-ntcza,
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