
A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

Vallás és tudomány.
A tudás az érielmet csak a végtelen

ség küszöbéig vezeti. Itt azután átveszi a 
vezető szerepét a hit és megmutatja nekünk 
az Istent. De a vallás azért nem kívánja 
tőlünk, hogy kutatásaink köréből kizárjuk 
az értelmet; csak azt parancsolja, hogy gyarló 
és ingadozó tudásunkat ne helyezzük az 
isteni kinyilatkoztatások fölé.

Minden kísérlet, a melylyel az emberi
séget h it n é lk ü l akartuk tovább művelni 
és boldogítani, eredménytelennek bizonyult. 
Vizsgáljuk csak az életet; meg lógunk győ
ződni, hogy a hány szenvedő ember van a 
világon, az mind ragaszkodik a valláshoz ; 
gyűlöli pedig a vallást mind az, a ki más
nak szenvedéseket okoz.

Kutassuk, a mi minket a nemesre, a 
jóra, a tisztára, a magasztosra, szóval az 
erkölcsre ösztönöz: mindig meg fogjuk ta
lálni rugóját a vallási érzésben.

A mi pedig bennünk* a téli a, silány, 
tisztátalan vagy alacsony gondolatokat vagy 
cselekedeteket ébreszt, mindig a hit, a 
v a llá s  iránt való elhidegülésböl származik.

Ha a tudomány tiszteletét a hit rová
sára növeljük; ha az erkölcsiséget bölcsé
szetiéi akarjuk helyettesíteni: akkor kiöljük 
a szeretedet, az eszme iránti lelkesedést; de 
kiölünk minden liszteletet még oly dolgok 
iránt is, melyek ezekre figyelmeztethetnének. 
Ezzel pedig útját egyengetjük a pusztulás, 
a te l je s  d e p ra v a c z ió  idejének.

A hit még a homályt is igazsággá teszi, 
míg a tudományban az igazság is ingadozik.

T Á R C Z A.
A talizmán.

Valahol messze . . . valaha régen .. .
Egy ifjú élt, erőtől duzzadó, munkás jó fiú. 

Éji, napot egygyé tett, fáradságot nem ismert, pi
henést nem óhajtott — a boldogságot kereste.

Valahol messze . .  . valaha régen . . .
Egy leány élt. Szép, mint a nyíló rózsa, jó 

mini az áldás. Éjjel nappal bojongott, járt »italian 
utakon, és el nem fáradt, pihenni nem óhajtott... 
a boldogságot kereste.

*  *

Egy orgona virágos, tavaszi napon találkoz
tak össze. Leszállóban volt a nap. Fent a hegyek 
ormán reszketett fázósan egy kicsi sugár, lent a 
völgyben már a fáradt sötétség dőlt le aludni, 
inig a hajnalsugár újra fel nem költi, újra nem 
üldözi tovább. A meleg, fényes napsugár helyett 
csak a felszálló illat hirdette, hogy tavasz van, 
május, uj virág, uj rügy, uj boldogság kezdete.

Egy rejtett zugban, a hegyek közolt házikó 
állt. Gyertyavilág ragyogott ki az ablakon, s ke
mény, szorgos munka zaja hallatszott ki a nyitott 
ajtón.

minthogy alá van vetve az emberi szellem 
hullámzásának.

Az emberi ész reá bocsáthatja hajó
ját a tudomány széles tengerére; de mindig 
úgy cselekedjék, mint az okos hajós, ki 
mindig az iránytűre vagy sarkcsillagra te
kint, hogy az ismeretlen vidéken el ne té
vedjen.

Nekünk is tudományos kutatásaink kö
zött az állandó fénypontra kell vetnünk sze
münket, ez pedig az Is ten ség , a hit. — 
A hit nem akadályoz senkit, hogy tudomá
nyos törekvéseket ápoljon.

Kutathatod az égbolt rejtélyeit, az is
meretlen világok ködfoltjait; paráuyokra 
bonthatod az anyagot, vagy bele tekinthetsz 
a szerves élet mechanismusába: megállapít
hatsz törvényeket; szervezhetsz, rendszerez
hetsz, a hogy neked tetszik; nyitva áll 
előtted az egész világ, csak a természet- 
fölöttit ne bántsd; mert minél közelebb 
akarsz férkőzni hozzá, annál távolabb húzó
dik előled a végtelenbe. Gyarió szemed a 
napba nem tekinthet, értelmed is hiába veti 
büszke tekintetét az örök világosság forrá
sára, az Isten végtelenségére.

A hitet illetőleg csak háromféle emberek 
vannak: olyanok, a kik Istenben hisznek, 
mert megtalálták ö t; mások a kik őt kere
sik, mert még meg nem találtak ; s végre 
olyanok, a kik csak úgy vaktában élnek a 
nélkül, hogy az Istent keresnek s a nélkül, 
hogy őt megtalálták volna. Az elsők értel
mesek és boldogok, az utolsók balgák és 
boldogtalanok; a középsők pedig boldog
talanok ugyan, de értelmesek.

A leányt megállította a sötétség, hívta a 
gyertyafény s bátorította a munka zaja: itt jó 
ember lakik.

És igy találkozott az ifjú s a leány.
*  *

*

— Miért dolgozol ifjú, ki sarkal ily kemény 
munkára ?

— Az akarat!
— És mit akarsz ?
— Boldoggá ienni.
— Boldoggá lenni ? És munkád állal bol

doggá leltél ?
— Nem — fájdalom — csak gazdag. S te 

miért jársz idegenben, utatlan utakon, ki sarkal?
— A vágy !
— És mire vágysz?
— A boldogságra.
— És meglelted a boldogságot?
— Nem ! Volt örömöm, láttam sok szépet 

és nemeset, de a boldogság csak olyan messze 
van, mint előbb.

A férfi lehajtotta fejét, a leány bánatosan 
nézett a csillagokra s csalódásuk egy közös só
hajban forrt össze.

Alig röppent el a közös sóhaj, két szív egy 
fájdalma, világosság gyűlt fölültük s egy tündér 
jelent meg.

A ki csak ö n m a g á ra  való tekintet
ből szolgál az Istennek, hogy azért védelem, 
segítséget s áldást nyerjen tő le : az megint 
csak önmagát teszi a mindenség k ö z p o n t
jává .

A ki azonban az Isten nagyságát és 
atyai jóságát oly csodálatos imádással s 
mély hálával fogadta be a szivébe, hogy 
mindent magától eltaszit, a mi a legtisztább 
és legnemesebb gondolkodással s érzelemmel 
összhangban nincsen: az rendelkezik az 
igazán v a l lá s i  s igy bizonyosan erényes 
érzelemmel. — Ugyan van-e valami a vilá
gon, a mi becsesebb lehetne előttünk a 
v a llá sn á l?

Van-e valaki, a ki nem érezné azl, 
hogy a vallás, még az ő esetlegesen leg
tökéletlenebb nyilvánulásában is, nemcsak a 
gonosztól való menekülés a halál után, 
hanem az ember egyedüli igazi birtoka földi 
éleiének egyedüli löltétele s azon egyedüli 
kedélyállapota, a mely neki valami boldog
ságfélét nyújthat?

Én legalább úgy érztun, hogy ilt e fői
dőn minden, de minden sötét, üres, remény
telen, valóságos pokol lenne — t i s z t a  
v a llá s  és h it n é lk ü l.

Már a kis gyermekeknek is van v a l
lá s u k ; ők sejtik az Isten jelenlétét; kér
dezősködnek az ég és föld teremtöje után 
s a ki annak idején előhívja a napol, á 
csillagokat; a kinek villámai magasztos pom 
pában megvilágítják az eget, s a kinek dör
gése alatt megremeg a föld talaja.

A vallás az az angyal, a ki már jó
kor isleniti a gyermek szivét, már jókor 
lölfegyverzi a szenvedélyek halalma ellen s

— Én vagyok a szív tündére. Ahol két s z í v  

együtt sóhajt, az a varázs hang, mely elő idéz. 
Tudom mi sarkal a munkára ifjú, tudom mi üz 
kalandos útra leányka. A boldogságra vágytok. 
Annak titka van.

Arany kell hozzá, éppen annyi, mely össze
olvasztva egy gyüszül töltene meg. Ennyiből ha 
kelten olvasztjátok, talizmánt kaptok, mely bol
doggá teszen. A tündér eltűnt, de ott maradt a
vigasz.

Szólott az ifjú: im egy arany láncz. Hégi 
kincsem ez. Csinálj tüzet lányka, meg lesz a 
talizmán. És forrt az arany, megolvadt a láncz, 
de nem volt még elég. És szólt a leány. Egy arany 
szivet adott anyám, hozzá teszem. És forrt az 
arany és elég volt a nemes lém.

De amint egészen megolvadt az érez, kezük 
megremegett s a folyós arany kiömlött a formá
ból. Ujjúkon végig folyt pillanat alatt s többé 
elválasztani nem tudták kezüket.

A h! vége a talizmánnak. Több aranyuk 
nincs s kezük is össze van kötve. Többé nem 
dolgozhat szabadon a férfi s nem járhat a leány.

Egy ideig némán, ijjedve álltak, majd ismét 
gondtól terhelten csüggesztette le fejét az az ifjú, 
könnyes szemekkel nézett fel a csillagokra a leány 
s uj sóhaj fakadt szivükből.

A tündér újra megjelent.



ártatlanságát megmenti az élet viharain, a 
kisértések napjain, a sors viszontagságain 
keresztül. — A vallás! ez az első szeretet 
az anya, az atya s a gyermekkori játszó
társak iránt.

A csecsemőnek kedves, boldogító mo
solya. melylyel üdvözli a drága édes any
ját : az első szikrája, első beszéde — vallá
sosságának. Még nem is sejti a teremtésnek 
nagyságái és csodáit; a fölöttünk uralkodó 
Isten létéről még nem is tud semmit; de 
már ismeri a drága neki oly közeli szülő
párt s a sz e re te t , hála és b iza lo m  ér
zelmei — forrásai a v a llá sn a k .

Magasabb szeretetet, magasabb hála
érzetet, magasabb bizalmat egykor álvisz 
majd szüleiről az istenségre; s a mi az 
anyja keblén mint szentség gyuladt meg 
szivében : az egykor mint áhitat lángja lo
bogni fog majd az Isten oltárán.

És a v a llá s , a hit ott segíti meg- 
nemesiteni a sz ivet, a hol a nevelés mű
vészete megszűnik s a hol nem elegendő a 
m egfigyelő  te k in te t és a — tu d o 
mány.

Cselkó József.

A Zrinyi-emlék ügye.
Lapunk mai számában felső-puszta fai 

derék földmivelő-polgárlársaink adományát 
mulatjuk ki. Ennek a kis községnek a jóra- 
való horvát ajk,u népe értesülvén arról, hogy 
Csáktornyán a nagy magyar költőnek s 
törökverő hadvezérnek emlékoszlopot szán
dékozunk felállítani, szívesen adták erre a 
czélra filléreiket, mert ők sem akartak el
maradni Muraköz többi községeinek hazafias 
népétől s meg akarták mutatni, hogy ők is 
tudnak lelkesedni és tehetségükhöz képest 
áldozni a kegyeletnek és a hazaszeretetnek 
az oltárára.

Fogadják a derék felső-pusztafaiak a 
Zrinyi-emlékoszlop nevében adományukért 
hálás köszönelünkel!





Vu Čakocuv 1901. 8-ga decembra Broj. 49.XVIII. tečaj
Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me. Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljatvo:
Knjižaia F i s c h e l  Filipova, 
kuni se predplate i obznane 

pošiljau.

M ED JIM U R JE
na horvat8kom I magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi svaki tijeden jeden kra t i to: vu svaku nedelju.

Predpiatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor
Na čet vert leta . . 2 kor

Pojedini broj; koštaju 2o fill

Obznane se poleg pogodil 
i fal računnju.

Službeni glatnik: »Čakovačke šparKasse« »Medjinmrske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Prazno ve ra.
Ješ sada neznani jeli bi se smejal ili 

pak žaloslil nad onim dogodjaju, kojemu sam 
sada né tak jako zdavnja nazočen bil. Još 
sada mi gde gud pred oči dojde céla sivár, 
kak sem to videl le mi neda mira. Čovek, 
koj neišče vu svakem glibočinu isline, bi se 
nad célim dogodjajom grohotno smejal. Ali 
né tak ja, moja duša se jako zna razžalos
titi nad takvimi slučaji, moja duša vu sva
kéin išče zrok stvari, pak onda gledi na pos
ledice vu budučem.

Ali moj dragi čitalelj, ti budeš me mor- 
li pital, od česa hočem, ja govoriti? Da k h* 
poslušaj me dobro, pak se i ti vuči iz toga.

Nezdavnja sam bil vu N . . občine
kancellariji. ravno onaj dan, kad su Irm ob
činski sudi bili. Jašem na ove jako bil zna- 
tiželjan, jer znam, da čovek samo tak more 
spoznati puka, njegov duh, samo tak more 
prepoznati njegove falinge, pak onda se trsi-, 
ti od ovih falingah navuk dali puku.

Slušaj me dakle dragi čitatelj, jer ovaj 
dan sam vnogo opazil, ali osobito pak jed- 
nu stvar, koju nemrem zarnučati.

Obtužil je X . . .  . muž svojega šorja- 
ka, jer mu je ov bil nekoliko forintah ő fr- 
tah dužen. Opitan je bil šorjak, zakaj neče 
piatiti.

Z A B A V A

Smrtna osuda.
,,Ovu pripovest sem čilal vu nekih né- 

mačkih novinah, pak da i čitatelji »Medji- 
murja« budeju moguči nekaj od ove zezna- 
ti, to sem si za naše Medjimurce na slede
če želel spisati:

Živel je vu taljanskom osagu neki vu- 
čenjak, koj je bil zjedmrn vlaslelinom vu 
jako dobrim prijateljstvu, pak da je svoja 
putovanja kroz ferije kroz taljansku naslu- 
pil — navadno je i toga svoga prijatelja 
pohodil.

Taj vučenjak (professor) je od strani 
vlaslelina — rečimo, da se Giosep Vondera 
zval — jako ljubezuo prijet — ur je bil ne- 
oženjeu, okolo trideselpet let star, pak gaje 
veselilo, da ima nekoga okolo sebe, koj ga 
s pripovesti zabavlja, a osobito pak iz njeg- 
voga rod noga mesta — odkud je i njegov 
gost bil.

Hiža, vu kojoj su stanuvali, je bila vu 
velikem verlu (parku) zezidana, pak kak je 
jedno jutro taj professor po ganjku (hodni
ku) čez štenge gori išel, vidi pred sobom 
jednoga lista, istoga zdigne — čitajuč na 
njem naslov (atres) svojega gospodara i pri- 
telja, pospravi ga u žep.

Na štengah gori je spazil, kak i vsako

— Jer sam mu dal svoju molilvenu 
knjižicu pak mi nju neče nazad dali. Te dok 
mi nju nazad neda, niti mu nebude platil 
— odgovoril je šorjak.

— Pak kakva je to molitvena knjižica, 
kaj ju vi tuliko cénite? — Zhpital ga je 
gosp. notariuš, le je dalje rekel:

— Kažite, da samo vi X . . .  . sém to 
knjižicu, kaj budemo ju vidli jeli je toliko 
vrédna.

X . . . .  je na to zel vun jednu potr- 
ganu knjižicu, koja kad nju je gosp nota- 
riuš pred se del je taj naslov imala;

»San Marije«.
Strašni sméh je nastal, kad su gosp. no 

lariuš prečitali naslov te knjižice.
Komaj je nastal mir.
— Je, kak je gud. ova knjižica je me

ne dvé foringe i 5 škafov vapna košlala — 
rekel je šorjak.

Ali več nigdo nije na njega poslušal 
sud je bil gotov. Knjiga je tam išla, kam je 
vrédna, lojest vu ogenj, a šorjak pak je bil 
odsudjen, da svotu i sve stroške mora pla
hti. —

Jeli veruješ moj dragi čitatelj, d̂ . je is- 
lina, kaj je šorjak rekel, kuliko je njega knji
ga košlala ?

Veruj!

jutro svojega gospodara, gde je bezbi ižno no- 
vine Citál.

Oni, veli njemu itak izvanrednu strpljiv- 
nosl imaju, več pred jednom vurom sem 
njih videl vu ovom položaju zamišljenoga 
vu novine, pak i vezda jošče tu sediju. — 
Naj mi oprostiju veli ov, da njih uznemiru- 
jem, ali znaju, da se ja navadno rano us- 
tajein, pak lak več dugo po vertu se špan- 
ciram. —

U protivnom — veli vlastelin prefesso- 
ru,ja moram njih za oproščenje prositi zbog 
moje čudne navade, da sem svako jutro tak 
zamišlcni vu čtejenje uovin, poleg koje na
vade mi se več i norca delaju, da tak du
do, bez da bi se genul na obloku sedim, ali 
kaj bi človek tu delal, gde je lak čisto sam 
za sebe. — Več si zdavnja želim oditi iz 
ovoga kraja i rad bi na predlog mojega bra
ta tam vu vašoj okolici si imetka naku; piti 
samo da bi mogel ovo imanje poleg vred
nosti nekomu prodati. Moj sused mi je več 
obečal nekakvu cénu, i hotel istu najenpul 
splatiti, samo, ar ja na nekaj više šacam i- 
manje, nismo se mogli pogoditi, pak zato če
kani na bolšega kupca. —

Juli je jedino samotnost kriva, koja njih 
odvud vkraj tira pita ga professor i veli, lo
mu hi se dalo lahko pomoči s ženitborn

Ne, veli, nije to jeditii zrok, nego je i 
»Maffia«, koja me odvud kraj tira. — (Maf
fia je najmre vu taljanskom jedno družtvo

Ovaj čovek, koj vu strašnoj kmičini se 
muči, kojega tuliko drži na lancu prazno- 
véra, je bil moguči, kaj jeza onu malu knji
žicu, koju je kak za talizmana gledal, dal 
dvé foringe i 5 škafov vapna. Jer od ove 
knjižice je lakov glas, da strašim jakost i- 
ma. To se i vu n joj čita. Vrage je moči pre
ganjati žnjom, te pri sudu, ako je i čovek 
krivec, ga neodsudiju, jer je ova znamenita 
knjižica sa njim. Pak je to istina?

Nije!
Nedušni kufari su zmislili to, koji su 

znali, da je bedastoga puka moči tak najleži 
vkanili.

Pak kulrko ga njih je takovih, koji to 
verujeju i kupiju takve knjižice. Istina, da 
vnogo ne košta na séjmu, gde ju skrito tr- 
žiju. ali ako njih vnogo kupi, tak jako vno
go drobnih penezov dojde nutri, i žniih bu- 
du debeli.

Vu ovoj knjižici je sve spisano, samo 
istina né. Tak cirkvene, kak svetske oblasti 
prepovedaju trgovanje sa ovimi knjigami. 
Z.kaj?

Zalo, da su ove knjižice pune praz- 
novere. Katholička vera je navék prepove
dala praznoveru te ju i ve prepoved i. Svet
ke oblasti se trsiju, da budeju ljudi čim 
svetleše mislili a »San Marije« je takva knji-

zločincov, koje člani se iz svake vrsti ljudi
— kak i iz sasmih činovnikov i nekojih vi
soko stoječih peršonah skupa zb erejű, pak 
tko njim se nevidi, ili njim je nekaj kriv, 
onoga ne samo, da porobiju, nego, ako je tre
be i zakoleju.)

Jeli je to moguče? — pita professor?
— mi ako pri nas nekaj od te Maffije vu 
novinah čitamo, to vse skup za pripovesti 
držimo, ili si barem mislimo, da se tu vno
go grozovitnije piše nego li more biti. —

»Žalibože, da to nije tak, kak oni mis- 
liju. Sve ono strahovito pripečenje nigdar 
nedojde na svetlo, — ar vnoge i vnoge či
ne i sama oblast višeput zašapta «

Naša okolica skorom ciela stoji pod gos- 
podstvom ove Maftije, — i ako ovo družtvo 
nekomu smrtnu osudu pripošle, ov sigurno 
svojega testamenta napraviti more. — Ja 
sem osveiočen, da z vun mojega staroga ku* 
čijaša, kojega sem si jošče iz domovine mo
je sim sobom dopelal, moja cčla družina i 
činovniki moji su člani ove Maffije . . Baš 
ove dane mi je od vjerojatne strane na zna
nje damo, da moj inšpektor je sam glavar 
ovoga druživa vu tiašoj okolici, pak si mo- 
reju misliti, — da mi je né najbolše vu mo* 
joj koži, ako sem se pred nekoliko dana 
zmojim inspektorom zbog plače njegve po- 
svadili moral, i akoprem se mu istu i po- 
vekšal, neznarn jeli se je zmenom pomiril, 
fak njim je to ovdi moj dragi gospon pro-
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Á rv erési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik ügy
véd által képviselt »Muraközi takarékpénz
tár« Csáktornyái czégnek Goricsanecz György 
vulláriai lakos elleni végrehajtási ügyében 
244 k tőke s járulékai, valamint Ki k. 
45 í. árverési kérvényi költség kielégítése 
végett a nagy-kanizsai kir. tvszék a perlaki 
kir. jbiróság területén fekvő a vulláriai 
107. sztjkvben felveti 295/b hrsz. ingatlan 
252 k., a vullariai 107. sztjkvben 342/b, 
hrsz. ingatlan 502 k. kikiáltási árban a 
végrehajtási törv. 156. §-a alapján egészben 
a Novák Anna vullariai lakos javára C 1 
sorsz. a. bekebelezett szolgalmijog fenntartá
sával; a vullariai 127. sztjkvben felvett 
220/b, hrsz. ingatlan a végr. törv. 156. §-a 
alapján egészben a Pintarics Mária vullariai 
lakos javára C 2. sorszám alatt bekebelezett 
szolgalmijog fenntartásával 204 k. kikiáltási: 
árban, a* vullariai 59. sztjkvben felvett le
gelő- és erdőillelmény a végr. törv. 156. §-a 
alapján egészben 150 k. kikiáltási árban a 
Novák Anna vullariai lakos javára C I. 
sorsz. bekebelezett szolgalmijog fenntartásá
val kikiáltási árban, mint becsárbajf az 
1 9 0 1 »  é ,  d e c » 3 1 .  n a p j á n  <f, <*. Í O  ó r a  k o r  

Vullária községházánál Zakál Henrik Csák
tornyái ügyvéd közbenjötteével megtartandó! 
árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy i 
az árverés megkezdése előtt a fennli kiki
áltási ár 10%’ál bánatpénz fejében letenni, 
kötelesek

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 604
Perlakon, 1901. évi október hó 6.

Szabó,
kir. albiri>.

562/901. végrh. sz.
Árverési liirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróság 1901. évi 
Sp. 1. 90/3 sz. végzése következtében Wollák 
Rezső Csáktornyái ügyvéd által képviselt 
Csáktornyái takarékpénztár-részvény-társaság 
javára Anderlin Simon és neje, és Gadina 
András domasineczi lakos ellen 80 kor. s jár. 
erejéig 1901. évi augusztus hó 27-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 1000 kor. becsűIIkövetkező ingóságok, u.in.: 
10 mérő bab, pajta, sertésól, sertés, szarvas- 
marha és lovak nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1901 évi V. 240 1. számú végzése 
folytán 80 kor — fill. tőkekövetelés, ennek 
1900. évi július hó 27. napjától járó 8% 
kamatai és 8% kamata V3°/o váltó dij és 
eddig összesen 63 kor. 20 íill.-ben biróilag 
már megállapított költségek erejéig a hely
színén Domasineczen leendő eszközlésére

1901 évi deczember hó 14 napjának d. u. 2 óraja 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- j 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el lógnak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóoá j 
gokat mások is le és fOlülloglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. ér-; 
leimében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Perlakon, 1901. október 21-én. |
607 S ó s  F rigyes, kir. bir. végrehajtó

561/901. végrh. sz. január hó 4. napjától járó 6% kamatai
V.% váltó dij és eddig összesen 106 lo r 

Árverési hirdetmény. 25 fin ' ben biróilag már megálapitott költségek
* * erejéig Domasineczen alperesek lakásán le-

Alulirolt bírósági végrehajtó az 1881. endő eszközlésére
2 ; CZ ,102 8_a éríelmébe" , ez*?nel 1901 f i  t e n t e  M M-fe t e t e  1.1 MIIközhíre teszi, hogy a nagy-kanizsai kir. törv.-

szék 1901 évi 1278/p. 901. számú végzése határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán- *
következtében Wollák Rezső Csáktornyái dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
ügyvéd által képviselt Csáktornyái takarék- b°gy az érintett ingóságok az 1881, évi LX. 
Pénztár r.-t. javára Katancsics Mária stb. t-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpéaz- 
Mikácz Antal, Horváth Bartal, Katancsics fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsálfcn 
Péter, Anderlin Simon domasineczi lakosok alul is elfognak adatni, 
ellen 494 korona s jár. erejéig 1901. évi Amennyiben az elárverezndő ingóságo-
augusztus hó 27-én foganatosított kielégítési kát mások is le és felülfoglalfatták, és azok- 
végrehajtás utján lefoglalt és 860 koronára ™ kielégítési jogot nyertek volna, ezen árye- 
becsült következő ingóságok u. m. : elhord- rés az 1881. évi LX. t.-cz. 120 §. értelrné- 
bató pajták, szarvasmarhák, sertés ólok, ben ezek javára is elrendeltetik. 608, 
széna, szalma és bab nyilvános árverésen j r, , . 4nr.4
eladatnak. Perlak 1901. nov. hó 24 napján.

Mely árverésnak a perlaki kir. járásbi- N ém eth
lóság 1901 évi V. 93/4. SZ. Végzése folytál) : kir. bírósági végrehajtó.
494 korona tőkekövetelés ennek 1901. évi

Magyarország legrégibb Cognac-gyára.

Magyar-franczla cognac-gyár

jYiarty H» és Társai j
Világos.

(A lap itta to tt 1883-ban.)
Ajánlja tiszta

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

TODOR R. fűszer- és csemegeíízletében
Csáktornyán.

Egyetlen gőzerőre berendezett cognac-gyár. ööo 11-12

— —  MÍZ5íf'S«Pfőpállal(a eladás!-- - - - - -
 ̂ Kitűnő minőségű

mézsör-seprőpálinka
egy é s- fél liter (egy pint) 2 korona.

Dobro kakvoču.
— Žganicu iz (gvircovi droždji) ■■
■■ jeden i pol liter (štučna flaša) po 2 korun.    '■ 1

Kapható: —  Dobiva se:

Pecsornik Ottó
vendéglősnél — krčmaru C sá k to rn yá n ,



KI AKAR
egyéves önkéntes

LENNI?
Mindazon ifjak, kik az előirt iskolákat nem végezték, 
előkészültségilkre és foglalkozásukra való tekintet nél
kül megszerezhetik az egyéves ö nkénte s! jo g o t. Aki 
már sor alatt állott, elkésett. S z ü le té s i év kö zlen d ő . 

Prospektust ingyen és bérmentve küld:

s s L IC H T B L A U  A L B E R T  =;
a katonai előkészítő tanf. igazgatóba, Debreczenbon. 

T e n b iz o tts á g : eddei DRAUGENTZ JÁNOS m. kir.
honvédezredes ny. és MAYER ADOLF cs. és kir.

őrnagy ny. f»94. 2—2
Felügyelő: a nni. vallás- és küzokt.-üg i m. kir. mi

nisztérium megbízásából a tank. kir. főigazgató.

i l  Nnn préselt bor-seprűt |
| [ —  (Geláger) Jg
I I v e 9z  m i n d e n  m e n n y i s é g b e n  ^

J | a Cognac Ipar részvény-társaság % á litia n  s
< l =  JMúrtázott ajintatoH l ( l n t i z l ( . =  0

|  ?íl»<ial i
Alsó-Domborúi (Znia in.) községi Óvodához t§ ||

I  okleveles óvónőt j |
^keresünk. A liorvát nyelvet bírók előnyben részesülnek.^ 6

Állását 1902 január 1 -én köteles elfoglalni, lava-ak 
5 'dalma: évi 600, azaz hatszáz korona havi előlegesw 
»részletekben a községi pénztárból s egy szobából álló l.i-£g 
^  kás. Pályázati határidő decz. 22. ^

§t S z in tn e k
kk 60«. 1—1 isk.- széki jegyző.
I  ^  W

4595/lk 901. szepl. 1.
A királyi járásbirsőág mini ikv. hatósági 

Rechnilzer Heginának a Zaiamegyei gazda
sági takarékpénztár részvény-társasághoz va
ló csatlakozását kimondja, s kibocsájlja az 
alábbi.

Együttes árverési hirdetményt.
A perlaki kir. jbir. mint tlkvi hat. közhírré 

teszi, hogy a Zalamegyei gazdasági takarék
pénztár részv.-társaság n.-kanizsai ezégnek, 
Péter Renusz és neje Lovrek Francziska m. 
vidi lakosok elleni végrehajtási ügyében 500
k. hátralékos tőke és járulékai, valamint 17 
k. 70 1. árverési kérvényi költség, nemkü
lönben 34 k. 80 f. tőke s járulékainak kielé
gítése végeit a nagy-kanizsai kir. trvszék, a 
perlaki királyi jbiróság területén fekvő 
szí máriai 1671 sztjkvb. felv. 1621/a lirsz. ing. 30 k.

» * * » . 1682/a » » 173 k.
» * * » » 2(131/a » » 205 k.
* . » » * 2037 » » 40 k.

» 2820 » • 160 k.
» » » 28g7/a » » 178 k.

. . . »  2978 * » 140 k.
* » * * » 2672/n/2» » 161 k.
» » 330 * » 2248/1» » » 70 k.
. » * » 2251 /b » * 117 k.

A m. vidi 510 sztjkvb. felv. 1055 hisz. ing. 27 k.
» » » » 1667 » » 140 k.
» » » » 1286 » » 3 k.
* » .  2105 » » 41 k
» * * » 3553 » » 51 k.
» » » » 30 » » 015 k.
• » * » 050/78 * » 120 k.

kikiáltási árban mint becsárban az 
1901. évi deczember hó 17-én d. e. 10 órakor

Szenl-Mária községházánál és
1901. évi deczember hó 18-ik napján d e. 10 órakor 

Üuravid község házánál Dr. Löké Emil nagy
kanizsai ügyvéd közbejöttével megtartandó 
árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
tartoznak az árverés megkezdése előtt a fennti 
kikiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében letenni.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság
Perlak, 1901. szepl. hő 25 -én. 605

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán

Szdl űal t ványok
szokvanyminoségben

A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtisztán, 
teljes jótállással

— Élőkerités. —-----
Gleditschia csemeték és magvak

Uradalmaknak, községeknek három évi 
törlesztésre is adatik.

(M iás tövisű, i«en gyorsan fejlődő sAvéaynöv^iiv. K/. az egyedüli, 
m. ly l.o l oly örökös ken iós nevelhető |»Ai <-v .i l.n l. i.o r lk iv n l 
k '̂lv kiadással, melyen nemhogy ember, de s inmiföie Állat, még 
az apró nyálak sem hatolhatnak át M inden rendeléshez  
ra jz o k k a l e lü t ö tt  ültetési és k e z e lé s i u tas ítás  m e l
lé k e lte tik . Ezer csemete elég 200 méterre. Ara 0 Irt.
f lin n co m o tfik  <Jr'úsi jövedelmet biztositó voltánál 
UIUüOblllGIGKi fogva, ennek tenyésztése számos gaz

daságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt. 
Színes fénynvomatu fő á rjeg yzé k  ing ye n és bérm entve 
küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az á r je g y 
zésen kívül még egv olyan könyvet kap ezzel, ki a/l éti
mére ingyen és bérmentve küldeni kéri, melv nincsen az 
a ház, vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ne 
fordítanák városon, falun, pusztán, gazdag vagy szegény 
családnál egyaránt. így még azoknak is igen érdekében 
áll, k ik  re n d e ln i s e m m it nem  a k a rn a k , mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenki

nek nagy szolgálatot tesznek. Czim: 
„ É r m e llé k i e ls ő  s z ő lő o lt v in y -t e le p " , Nagy Gábor, 
f>79 6 —20 N a g y-K á g ya , u. p. S z é k e ly h id .

|  4448. tkvb 901

| III. Árverési hirdetményi kivonat.
j A Csáktornyái kir. jbiróság mint tikv 
[ hatóság közhírré leszi. hogy Pintárics Rókus- 
[ né Csáktornyái I kos végreh ijlalónak Skvorcz 
I Pál és társai végrehajtást szenvedők elleni, 
í 200 k. lőkekövelelés és jár. iránti végre- 
I hajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvéuy- 
I szék és a Csáktornyái kir. jbiróság területén 
[ lévő édeskuti llfisz. tkvben A fl5 0 / t lirsz. 
| ház. udvar s kerttel I h. 1100 □  ül terii- 
j lelü részből a Skvorcz Pál, Skvorcz Maria, 
j Skvorcz István, Skvorcz Ilona és Skvorcz 
I Tamás járuléka 214 k. az édeskuti 158 sz. 
i lkv- A f 342/a lirsz. ingatlan 102 kor. a 
j dráva-vásárhflyi 681 sz. tkvb. A f 2154 hisz. 
’ ingatlan 170 k. az édeskuti 116 sz. lkv. C.

j 3. t. a. és lo8 sz. tkvb. C. 3. I. a. és a urá- 
t  va-vásárhelyi 681 sz. tkvb. C. 3. t. a. Skvorcz 
f Júlia javára bejegyzet szolgalmi jog fcniar- 

lásával az árverési ezennel megállapitoll ki
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennehb 
megjelölt ingatlanra

1901. évi decz. hó 23. napjait délelőtt 9 órakor
az edeskuli községházánál és

1901 évi decz. hó 23-ik napján délután 3 órakor
a Üráva-Vásárhelyi község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron ;• lul is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%-át készpénzben, 
vagy az 1881 LX. t-cz. 42. §.-ában jelölt 
árfolyammal számított és az 1881. évi i*o- 
vemb.T hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság
ügyi miniszteri rendelet 8. §-ban kijelelt óva
dékképes papírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. t-cz. 70. $-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előlegos eihelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt beszolgáltatni. 609

A kir jbiróság mint tlkvi hatóság 
Csáktornyán, 1901 szepl. hó 30-án

Deme, kir. jbirósági albiró.
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