
A föltámadás ünnepén.
Valahonnan a hegyak mélyéből, a völ

gyek öléből sebes szárnyú szellők szakadnak 
ki ma, virágillat, madárének száll az égnek, 
ragyogó sugár bontja szárnyát . . . Tavasz- 
íakadás van. A rügybomlásnak mintha 
hangja volna, a föld lehelletét mintha hal
lanék. Ez a természet föltámadása. Uj, uj 
élet köszönt felénk, a dermesztő, halálos 
álom fölszakad a főid kebléről . Föltá
rnád ás !

És immár kétezer esztendőkkel ezelőtt 
szintén igy nyitlak a virágok. Az illatukkal 
a szabad szellők szárnyán egy dicsőséges 
kiáltás tört az égnek :

— Resurrexit !
Az a nap volt az Igazság föltámadása. 

Nagy, szent, magasztos ünnep ! Az örökké 
való eszme mithoszi szent ünnepe. Az er
kölcs, a felebaráli szeretet, a változatlan 
igazságok s az örök élet vallásának diadal- 
mi napja.

És miként ö  föltámadott, azonkép tá
madt föl az általa hirdetett örök igazság. 
És e nappal a rabszolga lánc, a zsarnoki ön
kény durva hivalkodását mindannyiszor el
halni látjuk, valahányszor a pusztulás sír
jához jutottak a népek milliói. A megváltó 
eszme föltámadása volt az a jövők méhébe 
bevillanó sugár, mely virágot fakaszt a pusz
tulás talaján. Mert föltámadás mindig lesz.

Tegnap vigasztalanság, kétségbeesés, si
vár pusztulás mindenütt. Es ime, ma ragyogó 
világosság árad szerte. Ez a világ rendje.

Ezer éves hazánk változatos históriája

bizonyítja ezt leginkább. Sodorna és Gomorra 
kepét öltötte nem egyszer magára a négy 
folyó és hármas bérez hona és ime mind
annyiszor ujralámadotl. Az igaz ügynek 
örökkön-örökké föltámadása lészen. S az 
eszme, mely a jeruzsálerni sziklasirból ki
tört, eljövend mindenhova, ahol a rombolás 
szellemének uralma túlteng

A mai kor képén eltűnődve, immáron 
sovárogva várjuk a megváltó eszme eljöve
telét, a íöltámadást. És mintha hallanék is 
már szárnyainak zúgását. A társadalomban, 
a közéletben nagy változások előtt állunk. 
A rombolás romladékai közül csattogó szárny
nyal rebben föl a hótiszta galamb, az öl
döklések, emberirtó harcok korszakában égre 
tör a világ béke eszméje. Itt minálunk apos
tola támad a hatalmas eszmének. És győz
nie kell, mert a népek jóléte kívánja.

És mindenekfölött ez a nemzet, mely 
annyi háborgás után is szilárdan áll ősei 
örökében, — ez a nemzet élni fog hitében, 
hazafiságában s ha a vigasztalan, kétségbe
ejtő napokban meg iá dermedtek néha tag
jai, ereibe újból és újból friss vér szökell 
és föltárnád a tetszhalálból

Magyarország templomainak tornyaiban 
a feltámadást hirdetve zugnak a harangok .. . 
A hűvös szentélyek csarnokában fölcseng a 
halleluja, messze szétkiáltva, hogy az eszme 
örökké él !

És erősödjenek meg a népek e napon 
az ő hitükben: az örökkévaló igazságnak 
élnie kell, mintahogy a pokol kapui se ve
hettek erőt a megváltón, aki

Feltámadott !

T Á R C z  A.
B i r ó  e l ő t t .

Irta: K incs Is tván .
Wolkenstein Ignácz véres ábrázatlal futott 

végig az utczán. Lenn a sarkon megállott, mintha 
gondolkodnék, hanem azután rohamléptekkel ro
hant egy kapuszin alá.

Fölnyargal a lépcsőn. Egyenesen Surányi 
doktor lakásába ront.

— Doktor ur, édes doktor ur — kiálltja lé
legzet után kapkodón.

— No mi baj, Náczi ? — kérdi az öreg Su
rányi bácsi megismerve a Wolkenstein I. ezégnek 
nagyreményű képviselőjét, ki hélórán árulja a pá
linka és parafadugaszt vele átellenben.

— Nézzen meg engemet, doktor ur !
— Hiszen látlak, Náczi. Valaki czudarul 

helybenhagyott.
— Igenis megkörmözött a boszorkány, a 

bestia ! . * . De esküszöm, megboszulom maga
mat: rettenetes bosszút állok. Doktor ur, kérek 
egy látleletet.

— Szívesen Náczi, hanem nem mondanád 
meg, ki operálta úgy agyon a czifferblattodat.

— A kit megyek most bepörölni s a ki két 
hónapig fog ülni kenyéren és vizen az árestom- 
ban. Az a bestia . . .

— De hát ki az a bestia ?
— Rosenzweig Száli . . . igen kedves dok

tor ur, adjon nekem egy látleletet s Írja bele, 
hogy az a Rosenzweig Száli, mint egy tigris eresz
tette a körmeit az én képembe, hogy csordulva 
folyik a vér. Édes doktor bácsi, csak Írjon be 
mindent, annál is többet, hogy biztosan dutyiba 
kerüljön vele az a vipera, az a tizkörmű vad
macska. Megfizetek érte az utolsó krajezárig.

— Jól van Náczi, minden meg lesz. Hanem 
hát mondd Náczi, hogyan bollottál te abba a 
Száliba ?

— Mindent megmondok édes doktor ur, сзак 
adja már azt a bizonyságot, hadd fussak vele a 
törvényre előbb.

a z  öreg Surányi látta, hogy Wolkenstein úr
ral nem lehet ma okosan Iraktálni, azért hát ki
állította a látleleteit, átadta Náczinak s az rohant 
vele le a lépcsőkön.

Meg sem is állott, inig csak a járásbiró tu
lajdon úri személyével nem találta magát szem
közt. Bemutatta magát.

— Én Wolkenstein Ignácz vagyok — kezdte 
elszorult lélegzettel — megkövetem a tekintetes 
urat.

Jól elakadt.
— Örülök a szerencsének, — vette föl a 

szót a járásbiró — mivel szolgálhatok ?
— Hát nem látja a tekintetes ur ? Én be- 

pörölöm a Rosenzweig Szálit, aztat a gyilkos fe

K Ü L Ö N F É L É K .
— B o ld o g  húsvéti ünnepeket k í

vánunk lapunk m inden előfizetőjének , 
olvasójának , m u nkatársainknak és a 
lap m inden jóakarójának.

—  Házasságok. Nagy Géza kolozsvári 
áll. tanítóképző intézeti tanár f. hó 16-án 
tartotta esküvőjét Wollák Rezső Csáktornyái 
ügyvéd leányával, Erzsiké kisasszonynyal. — 
Kanyó Lajos szegedi ítélő táblai bíró április
10-én tartotta esküvőjét Budapesten néhai 
Sárdi János aljárásbirónak özvegyével, szü
letett Farkas Julia úrnővel.

— Halálozások Pollák Samu, ifj. Neu
mann Miksa gabonanagykereskedő könyve
lője folyó hó 17-én életének 37-ik évében 
hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése 
folyó hó 18-án délután 3 órakor volt a 
Csáktornyái izr. temetőbe nagy részvét mel
lett. Az elhunytat felesége és kiterjedt ro
konság gyászolják. — Zdácsek Imre felső* 
mihályfafvai kántortanitó e hó 19-éo el
hunyt A megboldogult 22 évig szolgált 
Mihályfalván, ezt megelőzőleg pedig több éven 
át Murasiklóson tanitóskodolt. Kartársai és 
a nép szívből sajnálja elhunytát. — özv. 
Hike Józsefné úrnő rövid szenvedés után 
74 éves Korában Varazsdon elhunyt Nyu
godjanak békével !

— A C s á k to rn y á i n a gyh e ti (ápr. 17) 
o rs zá g o s  v á s á r t  az eső nagyrészben meg- 
rontolta, mindazonáltal az állatvásáron na
gyobb volt a leihajtás és eladás, mint a 
hason idejű múlt évi vásáron. Felhajtottak 
1104 drb. szarvasmarhát, 846 drb. lovat és

hér népet. Csak futással menekülhettem, különben 
megölt volna a tiz körmével. Hoztam kérem Su
rányi doktor úrtól Írást, az még jobban megbízó- 
nyitja a dolgot.

Átnyújtja látleletet.
— Mi bajod volt hát a Szálival, hogy any- 

nyira rád támadott ? — kérdi a biró.
— Nekem semmi, éppen semmi — volt a 

válasz. — De ok nélkül csak nem mászta agyon 
a képedet, Iczig ?

— Igenis, hogy ok nélkül mászta — felelt 
Wolkenslein tűzzel — az a Száli kérem bolond, 
el kell szállítani a Lipótinezőre.

— Ne hordj annyi bolondot össze, mert té
ged is vele küldünk mindjárt Mondd, hogyan tör
tént a véres attentalum ?

— Elmondom tekintetes ur, csak meg ne 
haragudjék — sóhajtott a fiatal ember. — Úgy 
történt, hogy én üzletet nyitottam s kellett volna 
pénz A Rosenzweig Szálinak meg elég van, talán 
annyi ezres, a hány esztendős. S én azt gondol
tam, el veszem feleségül.

— De hátha ötven ezrese van ?
— Anthul jobb. Pár esztendő ide vagy oda, 

nekem pénz kell. Azért hát megkértem ma a 
Szálit.

— S az mit mondott ?
— Rám támadott és ki akarta keparni a 

szememet. Tessék engem megnézni, tekintetes or 
és mondja meg, van-e énnekem emberi forr mám.



roly 2 k., Schlesinger Mór 2 k., Vrantsits 
Káról vné 2 k.’ Maries Hedvig 2 k.. Zugmeis- 
ter I. 40 f., Kelemen János 40 f., Kelemen 
Imre 4 k., Verbancsics N. 4 k., Neumann P. 
2 k., Nuzsy Mátyásné 4 k., Mráz Testvérek 
2 k., Pecsornik Oltóné 3 k., Deutsch S. 50 
f., Schwarz Jakab 1 k„ Dr. Schwarz Lajos 
2 k., Agóts Arzén 60 f., Kákosy Vilmosné 
60 f., Králl Barba 40 f., Margitay József 2 
k., Özv. Fürst Vilmosné 50 f., Grész Ernő 
1 k., Dittrich János 3 k., Szivoncsik Antal
1 k., Viasz N. 2 k., Kutasy Mihályné 1 k., 
Özv. Schrenk Mihályné 1 k, Hepp Ede 40 
f., Hoffmann Gyuláné 60 f., Zdelár Antal 
40 f., Kohn Róza 4 k., Kende Róbert 2 k., 
Weisz Viktor 2 k., Pulai Berta 2 k., Petries 
Ignácz 2 k., Szilágyi Gyula 3 k., Petries 
Ágoston 1 k., N. N. 3 k., Baumann Zsigmond
2 к , Hüll Czeczilia 1 к., Frász Balázs 50 f,
Muraközi takarékpénztár 5 к., Tóth Istvánné 
10 kor., Plichta Béláné 2 k., N. N. 50 f., 
Özv. Probszt Ferenczné 80 f., Szilágyi György- 
né 1 k., Verhár József 40 f., Sáfár Mag
dolna 40 f., Neumann Janka 10 f., Premecz 
Miklós 60 f., Buday Jánosné 40 f., Sáfráfl 
Károlyné 40 t., Hoffmann Etta 2 к., Orbán 
Elekné 40 f., Márton Áronné 60 f., Pintácsné 
60 f., Kovácsits Jánosné 60 t., Tkalecz Fran- 
cziska 20 f., Székely Vilmosné 2 k., Vido- 
vics Pál 40 f, Kercsmár Nándorné 40 f., 
Dőring Emilné 1 k., Mann Mórné 40 f., 
Bayer Samu 40 f., Tóth Imre 10 f., Dobsa 
Józsefné 20 f., Martincsevics Karolin 20 f., 
Becseiné 10 f., Németh Jánosné 1 k., Czö- 
vek Istvánné 2 k., Dobosy Elekné 1 k., Si
mon Istvánné 60 f., Berlin Ágostonné 1 k., 
Prekope Vilmosné 1 k., Pálya Mihályné 4 
k, Dregerné 2 k., Rosenberg 1 к., Kollarits 
Róza 60 f, Himfi Lajosné 2 k., Ács Jánosné 
40 f., Kantor Bernát 1 k., Glavina Jánosné
1 k., Rosenberg Czeczilia 1 k, Hartmann
Adolfné 20 f, Jakopovics 20 f., Lukács 30 
í., Harrah 1 k., Mencsey Károlyné 1 k.,
Hirschler Emilné l k., Bedics Ferenczné 40 
f., Szenteh Dezsőné 1 k., Pruszácz Alajosné
2 k., Schulleg János 1 k., Mayer Hermann 
2 к., Dr. Kovácsics Ferenczné 2 к., Alszeghy 
Alajosné 1 korona. Folytatása következik.

—  Mértékhitelesítő hivatalok hatásköre.
A vármegye területén működő zalaegerszegi 
és nagykanizsai mértékhitelesítő hivatalok 
működési területét a sulyok és mérlegek hi
telesítésére nézve a vármegye törvényható
sági bizottsága, következőképpen állapította 
meg: a zalaegerszegi mértékhitelesítő hivatal 
hatásköre kiterjed Zalaegerszeg r. t. város, 
a zalaegerszegi, novai, alsólendvai, zalaszent- 
gróti, sümegi és tapolezai járás területére; 
nagykanizsai-é Nagykanizsa r. t. város, a 
nagykanizsai, keszthelyi, pacsai, letenyei, Csák
tornyái, s perlaki járás területére. Á beosz
tás azonban nem akadályoz senkit abban, 
hogy súlyait és mérlegeit bárhol hitelesíthesse.

—  Kereskedelmi iparkamarai kültag vá
lasztások A soproni kereskedelmi és ipar
kamarához tartozó Zalavármegyei iparosok 
iparkamarai kültagok tekintetében három 
választó kerületre vannak beosztva; neveze
tesen : Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Keszt- 
helyszékheiylyel, mely kerületek mindegyike a 
soproni kereskedelmi és iparkamarába egy 
kereskedő és egy iparos kültagot választ. A



nagykanizsai kerülethez tartoznak a Nagy
kanizsa városban, a kanizsai-, pacsai-, lete- 
nyei-, perlaki- és Csáktornyái járásban ösz- 
szeirt választók. A választás Nagykanizsán a 
város tanácstermében tolyó évi május hó
15-én délelőtt 9 órától délután 4 óráig lesz 
az e czélra kiküldött albizottság előtt.

—  Az első napilap Zalavármegyében. 
A Nagykanizsán eddig hetenkint kétszer meg
jelent politikai lap, a »Zala» folyó hó 27-én 
minden párttól teljesen független napilappá 
alakul át. Megjelenik ünnep kivételével na
ponkint délután 6 órakor. Tartalmazni fogja 
nemcsak az aznapi helyi és zalavármegyei, 
hanem telefon és táviratösszeköttetés utján 
az ugyanaznap délután 4 óráig történő or
szágos és nagyvilági híreket is. A »Zala« 
első napilapja Zalavármegyének és mint ilyen, 
első sorban megyei érdekű. A megye szék
helyén és a járási székhelyeken a szerkesz
tőségek képviselői vannak, kik a megye, az 
illető székhely és járás ügyeivel a lap hasáb
jain mindenkor behatóan foglalkoznak. Elő
fizetési ára: Egész évre Nagykanizsán házhoz 
hordva 12 kor., vidékre postai szétküldéssel 
18 kor. — Sok szerencsét kívánunk laptár
sunknak ezen vállalkozásához

—  Adományozás Fóliák Samu elhalá
lozása alkalmából koszorumegvállás czimén 
a »Csáktornyái Chevra Kadisának« adakoz
tak : ifj. Neumann Miksa 4 kor., Heilig Jó
zsef 3 kor., Lobi Rezső 2 kor , Steinberger 
Főbus 2 kor., Kende Róbert 2 kor., Hirsch
mann Adolf 1 kor., Mayer Lajos 2 kor. Kar- 
czag Béla 2 kor., Neumann Salamon 1 kor., 
Heinrich Oszkár 1 kor., Gráner Testvérek 2 
kor., Pollák Gyula 2 kor., Pogány Ernő 2 
kor., Heinrich Miksa 2 kor., R. 2 kor, Mó
zes B. 2 kor. Gold Ferencz 1 kor., Kohn 
Hermann 4 kor. — A magántisztviselők or
szágos nyugdíjintézete részére: Weisz Vik
tor 2 kor., Pulai Henrik 3 kor., Blau Benő 
2 kor., Weisz Miksa 2 kor., Szerb Henrik 
2 kor., Baumann Zsigmond 3 kor., Lukof- 
nyák Bemát 2 kor., Hochsinger Gyula 2 
kor., Gráner Béla 2 kor., Heinrich Sándor
1 kor., Taussig Oszkár 2 kor., Korpilsch 
Rezső 1 kor., Vajda Elemér 1 kor., Rosen
berg Kálmán 2 k., Tárnái Mihály 1 к , Schwarz 
Antal 2 kor, Hirschmann Henrik 1 kor., 
Gráner Henrik 2 kor., Kopjár Sándor 2 kor., 
Stöger Béla 1 kor., Hoffmann Gyula 1 kor., 
Blau Antal 2 kor., Neumann Róbert 4 kor., 
Reich Lipót 1 kor., Maries V. 2 kor., Székely 
Vilmos 4 kor., Bachrach Elemér 2 korona, 
Dr. Kovács Lipót 2 korona.

—  Zsebelés Miszlovics Antal bottor- 
nyai lakos is beállított a 17-iki Csáktornyái 
országos vásárra. Hátha akad valami jöve
delmező üzlet. Itt azután azt gondolta ma
gában, hogy legkönnyebben lehet pénzhez 
jutni másoknak a zsebei utján. Ki is pró
bálta a szerencséjét csakhamar Friedl Jó
zsef Csáktornyái vendéglős feleségének a 
zsebein, kiemelvén abból a 120 koronát tar
talmazó pénzes tárczát. Csak egy baj csú
szott közbe: észre vették, lármát csaptak, 
mire a közeli csendőr is bele avatkozott a 
dologba és a delikvenst, ki fulásnak eredt, 
elfogta és letartóztatta.

—  Eredménytelen fürdőzést, sok sok céltalan 
kísérletezést takaríthat meg, ki bármily súlyos 
természetű csuz és köszvényes bánlalinánál az 
orvosi körök által melegen ajánlott Zoltán kenőcs
csel tesz kísérleteit, melyről ezer és ezer gyógyult 
állitjá, hogy hatásában felülmúlhatatlan. Üvegje
2 kor. Zoltán-féle gyógytárban, Budapest, V., Sza
badságtér.

— Sikkasztó cseléd. Sebján Mária 20 
éves cselédleány Németh János Csáktornyái 
lakos, takarékpénztári könyvelőnél volt szol

gálatban e hó 10-éig, mikor azután szolgá
lat adójától megszökött. Nem igen vettek 
észre utána hiányt, s azért eleinte nem is 
törődtek a szökéssel. Később azonban kitu
dódott, hogy bizony nem minden ok nélkül 
szökött meg a cseléd. Ugyanis, mint rende
sen a hivatalnok-féle embereknél szokott tör
ténni a hónapok elején, a gazda fűszeres, 
mészáros és tejes kontók kifizetésére a meg
felelő összegeket átadta a cselédnek, hogy 
azokat vigye el rendeltetési helyeire. Ezt 
azután a hűséges cseléd úgy hajtotta végre, 
hogy a kapott pénzeket úgy márczius, mint 
április 1-én egyszerűen elsikkasztotta, s hogy 
a turpisságot gazdája észre ne vegye, saját
kezűig nyugtatta a könyvecskékben az ösz- 
szegek átvételének az elismerését. A gazda 
csak нкког tudta meg a sikkasztást, mikor 
a hónap közepén a kontók kifizetését szor
galmazták. A sikkasztó cselédet a Csáktor
nyái ápr. 17-iki országos vásáron elfogták, ki 
egyébként már kétizben volt lopásért elitélve.

— NOXIN: Nélkülözhetetlen cipő-crém, mely minden 
bőrt puhít, vizáthatatlanná és tükörfényeesé tesz. Olcsósága 
és kitűnősége miatt minden háznál használatos. Kapható 
jobb cipőüzletben, bőr-, festék- és füszerkereskedésekben, 
drogueriákban.

— A »Képes családi Lapok« százával 
érkeztek előfizetőink részéről a kérdések, 
hogy miért adtunk dupla címet a 27 év óta 
fennálló »Képes Családi Lapok«-nak. Sokan 
becses előfizetőinkből szinte kértek, hogy 
hagyjuk meg a régi jó »Képes Családi La
pok« czimét. Ezen számtalan oldalról jött 
kívánságnak felelünk meg, midőn tudomá
sára adjuk becses előfizetőinknek, hogy a 
néhány számon át megjelent »Az Élet« 
(Képes Családi Lapok) czimét megváltoztat
tuk és megmarad a régi, de mindig friss és 
változatos tartalmú »Képes Családi Lapok.«

— Figyelmeztetés. Már többször fehivtuk t  olvasóink 
figyelmét arra, hogy a Feller-féle Elea-Fluidot ne tévesszék 
össze más hasonló hangzású nevek alatt forgalomba hozott 
utánzatokkal vagy holmi növényszeszszel és mégisjtörténnek 
félrevezetések, mint az azok leveleiből kiviláglik, akik az 
utánzat eredménytelensége miatt panaszkodnak. Mindenki 
jól jegyezze meg, hogy csakis a Feller-féle Elsa-FIuid valódi 
Ezen közkedvelt káziszer ugyanis gyorsan és biztosan gyó
gyít csuzt, köszvenyt, bénulást, hátfájást, izom és idegbant- 
almakat, zzábát, ficamot, influenzát, fejgörcsöt, elmulaszt 
fülzugást, szemgyengülést, égetési sebeket, megszüntet mell- 
és tagfájást, igen jól hat emésztési zavaroknál, puffadtság, 
savanyu felböfögés, veseégés, álmatlanság stb. ellen, nagyon 
dicsérik mint idegerősitő, köhögést csillapító szert. 12 kis 
vagy 6 duplaüveget 5 koronáért bérmentve küld Feller V. 
Jenő gyógyszerész Stubica Templom-utcza (Zágrábmegye). 
Ugyanitt rendelhetők a hírneves Feller-féle hashajtó Elsa- 
Pilulák is, 1 tekercs (6 doboz) 4 korona bérmentve.

— Olcsóbb lesz a petróleum. A magyar- 
osztrák petróleum-kartell tudvalevőleg a múlt 
évben nagy hirtelen felemelte a petróleum 
árát. Mint a Magyar Kereskedők Lapja je
lenti, most a petróleum árát mélermázsán- 
kint 2-és fél koronával leszállította. Igazán 
szép a petróleum-kartelles uraktól, hogy 
végre leszállnak az árakkal. Bizonyosan ma
guk is megelégelték már azt a busás hasz
not, amelyet a közönségen bevasaltak a tél 
folyamán. Most jön a nyár, úgyis kevés fogy 
— gondolták a kartelies urak •— az őszre 
majd ismét felemelik az árakat.

— Az érmelléki borok. Akinek alkalma volt 
az érmelléki borokat megbírálni, azok állítják leg- 
bizlosabban, hogy az ország területén ezek a va
lódi gyógyborok, mert nem savanyu, nem émelygős 
édes, hanem gyengén savanykás ize mellett rend
kívül tüzes erős és kemény borok, ebben rejlik a 
valódi gyógyereje, mert a beteget ez az egyedüli, 
mely felerősíti és felüditi, az egészséges embert 
pedig felvillanyozza és megizmositja, betegség el
len edzi és megerősíti. — Az »Érmelléki Első 
Szőlőoltványtelep* több, mint ezer hektoliter saját 
termését, minden évben családi fogyasztásra 50 
liter és feljebb mennyiségekben, hitelesített uj hor
dóval együtt 50 fillérért literenként adja el, mely
nek mai számunk kirdetési rovatában közölt és 
ábrán is bemutatott »Szőlőlugast ültessünk« című 
hirdetésére felhívjuk olvasóink becses figyelmét.

—  A Legalkalmasabb kitüntetés. Szászor
szág ezüst államérmét, mely egyszersmind az 
arany kiállítási érem viselésére is feljogosít, Maggi
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c^ég kitűnő gyártmányaiért nyerte el, a márczius 
hóban Leipzigben tartott nemzetközi vendéglő ipar 
főző művészeti és szakkiállításán. A Maggi-pavil- 
lont a kiállítás ideje alatt, ő felsége Frigyes Ágost 
király is meglátogatta és nevét a ezég arany köny
vébe bejegyezte.

A közönség köréből*).
A Csáktornyái verőköiön ség s íiv es figyelm ébe.
»Hauser D. ezelőtt Bayer S.« aláírással fal

ragaszok jelezték Csáktornya utcáin, hogy nevezett 
cég főnöke bécsi bevásárlási utjából visszatért s 
»dúsan felszerelt« raktárát az országos vásár al
kalmával kiállítja s erre felhívja a n. é. közönség 
b. figyelmét. Hauser D. úrnő a falragasz jelentése 
szerint varazsdi. A saját jelentése szerint árúit 
bécsi termelőktől szerzi be s Csáktornyán kívánja 
értékesíteni. A bécsi termelő természetesen nyerni 
óhajt cikkein ; Hauser D. úrnő szintén S ez na
gyon természetes. A horvátok, beleértve varazsdi 
szomszédainkat, — tisztelet a kivételnek — kitűnő 
magyar gyűlölők hírében állnak. Hogy a hir meny
nyiben felel meg a valóságnak, azt törekvéseik s 
harmadévi mozgolódásuk ugyancsak híven mutat
ják. Gyűlölik a magyart, a magyar szót nem tű
rik, de azért áthozzák hozzánk »dúsan felszerelt 
raktáraikat«, hogy búsás nyereséggel távozzanak 
drávántúli hazájukba. A magyar pénzt tehát nem 
gyűlölik. Ki talál ezen valami különöset ? Szükség 
törvényt ront, tartja egyik közmondásunk. A va
razsdi úrnő bizonyára ennek a közmondásnak hó
dol s ezt tekinti elvének. De hát mi milyen elv
nek hódolunk, mikor a v a r a z s d i  kereskedőtől 
vesszük annak В é c s b e n beszerzett cikkeit. Bi
zony, vesszük őket, sőt még azt is megtesszük 
horvát jóbarátunk kedvéért, hogy németül, alku
dunk vele.

Ez egyeseket, — mivel nemzetiségi vidéken 
élünk s nincs kifejlődve a magyar fajszeretet, — 
nem érint kellemetlenül, sőt tán meg sem lep. 
Magyar nyelv, német, avagy horvát nyelv, az most 
már mindegy városunk lakói előtt, csak a cikket 
megvehessek mert itt az alkalom az olcsó bevá
sárlásra : országos vásárkor minden olcsóbb. De 
nem veszik észre, hogy elszámitják magukat.

A bécsi termelő nyerni aka-. A varazsdi ezt 
a nyereséget megadja. Á varazsdi szintén nyerni 
akar ; ezt meg a fogyasztó adja meg. Szállítási 
költségek Bécsből Varazsdra : a vevőre háramlik. 
A szállítás dijat Varazsdtól—Csáktornyáig a Csák
tornyái vevő viseli. Hát hol itt az olcsó cikk ? Ha 
azt is elgondoljuk, hogy a varazsdi kereskedő nem 
hozza árújának legjavát ide, mert azt otthon is 
el tudja adni, csodálkozva kérdezzük, hogy hol itt 
az előnyös vétel ? Külföldi, selejtes árúért, idegen 
kereskedőnek adjuk a búsás hasznot; hát nincs 
bennünk önérzet ? Saját kereskedőink tán nincse
nek rászorulva pártfogásunkra ? Elhagyatott ma
gyar iparunk nem érdemli meg tán, hogy ügyét 
felkaroljuk s igyekezzünk fejleszteni ? ! Mig politi
kusaink azért küzdenek, hogy nemzeti — s ön
álló iparunk első, szilárd alapkövét — az önálló 
vámterületet — megteremthessék, addig mi meg
gondolatlanul adjuk oda pénzünket a németnek, 
csak a magyarnak nem.

Pedig szegény iparunk megérdemelné, hogy 
hazájának édes gyermekei pártolják. A szükséges 
cikkeket megtaláljuk itthon is, csak keresnünk 
kell. S ha már egyáltalában a magyar ipar ter
méke egyik vagy másik piacon nem is kapható, 
vannak önérzetes m a g y a r  kereskedők, kik hazai 
termékkel tudják a fogyasztók szükségletét kielé
gíteni. Akkor aztán iparunknak, kereskedelmünk
nek is szolgálatot teszünk.

El lehetünk reá készülve, hogy »felülről« 
semmi intézkedést nem tesznek, amely a magyar 
ipar védelmére szolgálhatna, most is csak azt 
mondhatjuk, amit Deák mondott annak idején: 
»De a nemzet csak ö n m a g á b a n  bízzék I« 
_______________  Sch.

*) E rovat alatt közlőitekért a beküldőt illeti a
felelősség.

K öszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik feletjhetetlen férjem 

elhunyta alkalmával részvétnyilatkozataikkal 
vagy a temetésen való megjelenésükkel mér
hetetlen fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, 
fogadják ezúton is hálás köszönetéinél 

Csáktornya, 1905. április hó 22.
ö z v . Pollák Sam uné.
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Sve poSiljke se tiőuó z ad rí aj a 
novinah, naj se poäiljaju na 
itne, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljstvo;
knjiiara Fischel Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poöljaju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert leta . . 2 kor

Pojedini broji koätaju 20 fill.

n« horvaUkom i magjarakom jeziku izlazeói druítveni, znastveni i povutljivi Hat za púk 0bznane se poleg
. i fal raőunaju.

Iz laz i s v a k i t je d e n  je d e n k ra t  i to :  vu  s v a k u  n e d e lju . ____

SluÉbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár* «Muraközi takarékpénztár* «Csáktornya Vidéki takarékpénztár* i t. d.

Alleluja.
Gori se je stall Krivo su ga odsudili, 

vmorili su ga, ober groba su mu straZu 
nastavili, pák evő, on se je ipák gori stal !

Jer on je bil Istina! Najveőa istina i 
najpuneáa istina, on je bil sam Bog! Kaj je 
prodekuval su boáanske red bile, njegovi 
dni su boZanski bili, pák ipák, как malo 
njih ga bilo, koji su ga od kraja prerazmeli. 
Zaista slepi i gluhi je bil narod, koj je nje- 
ga ne Cul i njegove dne ne spazil, te nje- 
gove őine za boZanske őine i njegove reői 
za boZanske reCi drZal.

I onaj mali verni őopor, ona dvanaj- 
storica i ona se je raztepla, kada je videla 
progon meátra! Sam je ostal nazadnje ali 
i onda je svoju boZansku istinu glasil, i 
tam na kriZu se je boZanski oponaáal, kad 
je oprostil onim, koji su ga progonili, kada 
obeáenomu poleg sebe nebeski raj obeéal.

Sam je ostal vu smrti i evő kada se 
je gore stal, opet okolo njega vidimo nje
gove uőenike, vidimo mnoZinu ljudstva, koji 
njegove siede kuáujeju i njega slediju . . .

Alleluja!
Danas, kada obsluZavamo veliki svetek 

njegovog gorestajanja, Zalostno vidimo, da 
sada po blizu dve jezere Ijet od njegovog 
slavnog gorestajanja, opet jesu nevervi vu- 
Ceniki, koji njegovu istinu neprepoznaju.

Ón je glasil ljubav svakoga Cloveka, 
pák evő kaj vidimo danas? Jal, nazlob, sva-

dje, jeden bi drugoga vu Zlici vode otopil, 
svaki sebe na viáe drZi od svojega bliZnjega 
izpozabi se na reéi, da smo pred Bogom 
svi jednaki! . . .

On je donesel mir na zemlju, a evő 
uzburkan je celi svet! Samo hitimo pogled 
od nas na iztok, vu AZiju gde se joá sada 
vnogo krvi preljeva ni za cilj boZanski, ne- 
go za cilj pohlepnosti őovecanske.

Kuliko i kuliko dece ostane bez otca 
i Zenah bez muZov! Kuliko nevolje kuliko 
Zalosti done3e ovaj tabor! Jeli je to glasil 
sin BoZji? Nije! Önje mir donesel na zem
lju, ali nije doálo joá vreme, da to preraz- 
meju narodi. Jer bude i to vreme doálo. 
Narodi se budu dozrelili i na táj navuk 
sina bozanskoga, da bude moguéi mir med 
Ijudi, onaj mir, kojega je Jezuá svojem vu- 
Cenikom bil rekel, kada je po gorestajanju 
med nje doáel, da »Mir vám budi!*

Danas, kada obsluZavamo svetek gore- 
átajanja, molimo se Viánjemu, da onaj mir, 
ona ljubav i ono blaZenstvo Cirn prije doj- 
de med narode, kojega je sam sin BoZji, 
Jezuá Kristuá navuóal, za njega muku tr- 
pel, vumrl, preobladal smrt i gorestal.

Alleluja!

Kaj je novoga!
— Srecne vuzm ene ave tke  zelim o  

sv im  naái/n poa tuvan im  c ita t  élj ein,

p redp la tn ikom , auradnikom  i  do brim  
p r ija te l je m !

— Proaimo naée p oá tuvane  p red - 
p la t nike, n a j n u m  vu n ovim  1 ért aljú

d redp la tne  za o s ta tk e  óim  p re d i poáleju  
i  p re d p la te  ponoviju .

M a g l& ri p r í  p a p i.

Rimski San Anselmo sveudliáta mag- 
jarske njegve kolonije, dr. Schermann E- 
gyed redovitoga professora, Cziklay Aladár 
i Serédy Jusztinján klerikuáe öve dneve 
ravno ob poldan X. Pius papa je na audi- 
enciiu bil primil, koj se jako bil veselil tó
mű, da San Anselmo sveuéiliáée magjar- 
skoga professora takaj ima jako vuéenoga 
po imenu Schermann Egyeda. Papa je jako 
drago zazvedaval od prinjem na audienciji 
bívajuéih magjarov od njihove domovine 
poloáaja.

O b eéen o  dete.

Jeden mali, sedem Ijetoáni decec po 
imenu Vereá I’al как iz Törökszentmiklóáa 
javiju, minuéeg tjedna prve dneve je nekak 
nuter bil doáel Őz Ferenca vu njegov vrt, 
i van je zmeknul iz zemlje jednu mrkvu. 
Vrtlar je ovo spazil i pograbi deőeca, naj- 
prije ga straáno bil stukel, zatim pako vu- 
Zinec sveZe mu na nogu, s glavom prama 
zemlji, na jedno drevo obesi ga. Ni daleko

z  А в A V A.

Jezuá vu Bethaniji.
„ Veéerju 8 и mii and а 
priskrbeli tam , i  Marta 
je  dvorilau.

(Janoá: XII. 2.)
Jeauá»

JnnoS9 Jákob, Jndns* AndraS 
Filip.

apoátoli.
Lazar betanijski.
Marta i Maria, Lazarove sestre.
Bar  — Timeus9 bivái slepec. 
Zakkeus, maitar iz Jerike.
Krates i Krisoppos, pismoznanci iz 
Grőke.

(Apostoli i ljudstvo!)
Lazarova hiía. Feladski vuho s cvet- 

nimi vend. JezuS se s apostoli pribliZuje iz 
Jerike. — Za njim narod. Radost na volja. 

Jeauái
Ve oditite vu mini!

Narodi
Hozanna;

Blagoslovljen si, növi kralj Izraela!

JezuSг
Ovomu svetu ja kralj nesam.
Moj svét je tam. (Na nebo kaZe).

Vu miru odidite!
N arod:

Peljaj nas, i mi za Te vumremo.
JezuS;

Mene IjubivSi, za véke Ziveli budete! 
Lazar:

Zdravo JezuS dragi moj mester!
Evő, glej, Bethanija Te pozdravlja!
PotrgavSi svoje cvetnjake, skilicami 
Tebi — trudnomu — put prestira;
I na pol mrtvi se stal s postelje,
KuSnuti blaÉeni sléd!

Kaj, da Cinim? Glej, v suzu mi se vto- 
pí réé, i как mi srce vZiva tvoj doáest, tvoj 
Lazar se ve plaée tu.

JezuS prigne se к njemu:
Ljubim te Lazar, Tvoje suze 
Su moji kraljevski nakiti;
I jakSimi grad, Tvoje 
Odprto srce i éisti stan,
Od vseh palaéah!

Bar  —  Timeus: 
Blagoslovljen si, JezuS Bo2ji sinl 
Koj si mi pogled povrnul!

AndraS:
Odhajaj vu miru, vtrudel je Gospon!

Bar  —  TimeuS:
Blagoslovljen budi, Jezuá, Bo2ji sin!
Daj da kusnem skrajec Tvoga plaáca, 
Zatem se veselo oddalim.

JudaS
Ne éujeá, oddali se! Stobom je véé 
Dobra vdnil, как i kojim,
Nami nasledivci.

JezuS: obrnuvsi se:
Odhajaj vu miru Timeus,

Vera te je zvraöila, né ja!
Koga vera snutra ne razsvetluje,
Как slépec bludi! 1 hodil med 
Poldanom, s srcom opadne!
Bar-Tim eus kuSne JezuSevu ha- 

IJinu.
ZakkeuS

Gospone! odpusti i mene. Tvoja réé,
Как si Zeljel, do kraja izpunjena.
S hudimi naőini skrbljeni novei 
Razdeljeni su. Moje dragocenosti 
íz hiZe razmeóene.
I kojim hudobe delil jesem,
S suzami pobrisal sem!
Suhe mi vusta od Jerike,
Pitvinu pokuáale nesu:
Meáter! Zedjam Cistoéu, — prosim Te,
S rééjom nju pogasi.



su teíaki posluvali, koji, kad su bili za Culi 
siromaákoga deteta njegovu straánu kriku, 
tamo se po2urili jesu i oslobodili su njega. 
Sada medjulim vre nad zube i nad nos se 
mu krv zlevala i deCec je drugi dan vu- 
merl. íz buCeni törökszentmiklóáki stanov- 
iiiki hoteh su zatuCi krvoloCnoga vrtlara i 
íandari samo sa velikom te2koCom mogli 
su ga obraniti.

N evern i g o a p o d a ra tv en i öinovnik.
Redarstvo je prijelo Füredi Bán Janóé 

gospodarstvenoga Cinovnika, koj od Papp 
Mihalya bolyokiiskoga vlastelina 9000 kor. 
gotovih penez je vkral. Ove dneve najmre 
Papp Mihály dal je nalog svojemu gospo- 
darstvenomu Cinovniku da po celski poáti 
doáaváih 9000 korun mesto njega neg on 
vzeme prek. Ban Janóé je prek vzel peneze 
i 2njimi je vu Budimpeát skoCil. To potvr- 
djava da je peneze zgubil i od straha je 
pobegel vu Budimpeát. Podkradicu su pre- 
dali fiákaiiatu.

K a j za k ó n  p re p o v e d a .
Picaval Peter touloniiski iztraZni sudec 

kroz viée Ijet vu blaZenem sporazumljenju 
— 2ivel je iz Aliceum — jednoga fiákala 
njegovom vdovicom. Ove dneve veCer tak- 
kad su se doli legli na poCinek zbog nei 
kakvoga malo vrednoga dugovanja su se 
sporekli. ReC, po reCi, nazadnje 2ena doli 
skoCi iz postelje, doli vzeme na steni vise- 
Cega revolvera i na mu2karca na meri.

— Cujeá Alice véli iztraZni sudec, tak- 
ve fele áale prepoveda zakón.

— Ja se pako ne brinim nikaj iz tvo- 
jim zakonom! — veli nato 2enska i trikrat 
sproZi revolvera.

— Dvie kugle Picavola su se vu prsa 
za pilile, jedna pako vu njegovo srdce. Vu 
onim hipu je vumerl. 2ena vu dvojnosti se 
naklonila na postelju i plaCuCa rekla je:

— Prav si imal, ovo nebi smela slo- 
bodno vCiniti, ar zakón prepoveda.

— Vu ovim hipu nuter su doáli su- 
sedi, koji medjutim nisu mogli prepreöiti vu 
torn, da proli sebe neobrne oruZje. Alice 
Zensku sad vu ápitalu vraCiju.

J é z u s í
Raduj se, Zakkeuá, vse, kaj si 
Pretiral, je tvoje duáe terh bil,
Zaisto, nijeden nebu Cist,
Koj ne vCini как ov tu.
V poniznosti ti je duáa vmita,
OCiáCen si, odhajaé blaZeno!

M a r ta
Gospone, sluZbenica Ti tu je.
Tvoja reC je njoj kraljevska zapoved. 

M a r ia
Ogledni se na me, Meáter, ja sem!

J é z u s .
Blagoslovljen stan. Dva Iraki z duáe 
Moga Otca, Lazar, v tvojoj hiZi;
Jedna Marta, druga Maria.

M a r ta .
Prestrt je stol za vas.
J e z u é  ai a A p o é to ii aede. D ve m eatn  

к  r a j  n jeg a  — p ra zn a . — 
J á n o s :

Vcini dobro, Meáter, s mojim bratom,
Bi si seli kraj Tebe — dva!

J a k o b t
Oh, Meáter, vCini nam to,
Po Tvojoj dobroti prveái bumo.

J en á é t
Ljubite me. В menőm ste hodili,
Trpeli glada, 2edju,

Va m e r i Je,
Zdacsek Imre ákolnik iz Felsőmihály- 

íalve je ovoga meseca 19-ga vumerl. Po- 
kojni je 22 Ijeta bil vu sluZbi vu Mihaly- 
falvi, a pred tem pák je vu Mura Siklóáu 
bil za navuCitelja. Так njegovi poznanci, как 
i farniki iz srca se Zalostiju za njim. Naj 
mu bude lehek poCinek!

N a v o iíl ae a o id a é tva .

Kovács Gyula koj je vu Palínu pri lo- 
vasih sluZil tekuCeg meseca 7 dneva vjutro 
je skoCil od svojih pajdaáov i naputil se je 
dimo prama Medjimurju. Medjutim samo do 
Preloga je mogel dojti, ar vre taino na zna- 
nje bilo dano dandárom, koji su ga prijeli 
i vu Zelezo okovanoga odegnali su nazad 
na nevernu ostavljeno njegovo mesto.

Vu М иги  se  vtopii.
TiálariC Mikloá kalatszegski stanovnik 

ovog meseca 6 dneva na Cunu se hotel 
prek Mure peljati. Kad je do sredine vode 
bil doáel, Cun se prevrnul i TiálariC iz na- 
lo tekuCe vode nije bil moguCi van izpli- 
vati, i na brzoma se vtopii.

A m erikan ak ih  tra o v  k ra d je n je .
Spreic Jánoá bányahegyiiskog stanov- 

nika iz Znjegovih goric, minuCeg meseca 25 
dneva vnoCi 200 komadov korenite ameri- 
kanske vinske loze su iz kopali i vkrali. 
Kradljivost je TrupkoviC Vincék jeden do
bro stojeCi gospodar bil na Cinil, koj vkrad- 
jene vinske loze taki drugi dan vu svoje 
lastivne gorice je posadil. Onu isto noC od 
Skvorc Ignaca bányahegyiisko stanovnika 
KuzmiC Andraá 400 komadov amerikanske 
loze je vkral, koje TrupkoviC Vinceku, koj 
dobro bil znajuCi, da i ovo trsje je takaj 
vkradjeno blago i za tal peneze kupi od 
KuzmiCa i nje takaj vu svoje lastivne go- 
rice posadi. Naravski sudu su predani.

NaJmenJSi r e g r u t .
Sestdeset devet cenlimetrov visokog na 

svetu najmenjáega regruta za Babon Jozefa 
zoveju, koj se vu Francuzkim orsagu vu

I ne ste pregovorili, kad nas 
Bura dostignula. Znam,
Janoá, vu Efremu ti rebro oranila.
Na me leteCa sulica. Jakob,
Sedem noCi si Cuval moj poCinek — sam 
Vendar, naj spije z menom^vun 
Caáu, keja za me napunjena je.

Ja n ó é i  J a k o b :
Gospone, vCinimo, bilo kaj goder!

J e zu é t
Kada se spuni reC, vi onda 
Zeznate, kaj ste prosili!
Jeden je prvi! on, komu prvo 
Pogodi glavu, na vas namereni 
Vudarac, — a po njem on,
Koj najverneái bude!

M aria , p r i  J e zu é e v ib  nogab.
Glej gospone, — как ja, nijeden 
Nebi mogel vumreli za Tebe.
I sreCa mi je! da как najnevredneáa 
Pri nogah Cujem najmenjáu reC.

M a rta , a p o d vo rb o m  
SluZeC Tebi, Meáter, pove:
Prveáa — li je Marta — как Maria?
Koja Те bolje ljubi?

J e z u é t
Oh Marta, Marta! vtekajuC se 
Srcami, jednako bogaié ste,
Drago mi je, dobroCinje.

jednoj obCini narodil. Ove dneve doáel je 
na vizitaciju, koji naravski koma da su ever- 
glina bili zaglednuli, odmah za untauglich 
su ga izrekli. Babon je veselo Zuril dimo 
vu svoje selu i nesel je glasa izraven к o- 
noj, za kojom veC od nekuliko Ijet mu srd
ce njegovo hlepilo bilo. Njemu draga samo 
sedemdeset Cetiri centimetrov visokosti ima- 
la je nego samo onda, kad je visoke pete 
imajuCih cipeljah bila hodila. Za segurno si 
je mislil daklie Babon, da onih nekuliko 
centimetrov nebudu naCinili mednjimi raz- 
liku i po takvim njihovo blaZenstvo za krát- 
ko vreme podpuno bude. Medjutim njegove 
lépe senje nisu cilja postigle. Mala devojka 
najmre mrzlo je prijela svojega snoboka i 
kad je pred njom sveCano bil valuval i po- 
tvrdjaval, da njemu njegovo Zivlenje bez 
nje nije Zivlenje, sedemdeset i Cetiri centi
metrov visokosti imajuCa devojCica zdenu 
mu je ovak odgovorila:

— Jako mi je Zal, ar ja samo takvo- 
ga Cloveka Zena Zelim biti, koj Respubliku 
pod oruZjem sluZiti znade.

— Babona je gliboko zbantuval ovaj 
gizdav odgovor i vu dvojnosti je na svoj 
stan odbeZal i tamo se sa svojim revolve- 
rom bil strelil

O trovno k ie e io  n ei Je.
Poleg Saarbrückens vu Sulcbahu pred 

vCera vjutro jedno celo teZaCku familiju bez 
svetsnim poloftaju naáli jesu na stana vu 
jednoj komori Otec, mati i stareáe dele joá 
prvlje neg je doktor na lice mesto bil do- 
Sel, veC su takaj i vu mrli, bez toga, da bi 
svoje sveisti nazad bili dobili. Mlajáe déte 
su ipák bili oslobodili. Ovo nesreCu otrov- 
nost je bila zrokuvala i to na takov naCin, 
da familija pred onim veCerom gnilo kiselo 
zelje jela je.

P u n ice  za lju b ien o a t.
Íz Makóje javi pismovnik: SuhajdaJa- 

noáa iz Őrmező 2ena pred dvemi Ijetmi prije 
toga zamuZ dala je svoju к Cerku к jedno- 
mu Gidro Ferenc zvanomu Cloveku. Puca 
nije ljubila Gidrona i nit nije hotela к nje
mu idti, nego Suhajdanici se jako bil dopal

I sreCen je, koj druge brige néma,
Med várni si zbirati.
Ipák jeden — prebrani dél.
Ti Marta, zabijeá moj zemeljski glad, 
Pogasiá presuho vustnicu Zedje,
S veselorn reCjom doknadjeno!
A1 glej, sestra mi duáu hrani,
I sebe aldujuC za dar,
Как 2elim, tak me ljubi.

M aria:
Govor ne lada, reC nesegne 
Gospone, как ja ljubim —
Kroz Tebe — bolái svet. —

(M aria  iz  nardusa p o ie v a  Jen u sove  
noge i  a ia a m i n je  brise)

J u d a s .
Pak.

Potepastom rukom vleva na poge 
Neprecénjenoga kinCa.

J é z u s :
Pusti;

Aldov je to ljubavi, i za na veke, 
diái miris, kojim Lazarova hi2a 

(Zvuna krika:)
F ilip  n u ir i atupi,

Stranjski su doáli, Meáter, zdaleka.
Dva zmed njih pogani, i vidi mi se, 
Pisma vuCeni ljudi. Spominati se 
S Tobom 2eljeli bi, tak audim.







Egy jó erkölcsű fiú tanulónak 
felvétetik Fischei F. (Strausz
Sándor könyvnyomdájában Csák
tornyán.

Szőlőlugast
ü lte ssün k  m in d en  ház m ellé  és kertje ink ben 

fö ld - és h o m o k ta la jo n .

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nin
csen oly ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb 
gondozással felnevelhető nem volna, ezenkívül más 
épületeknek, kerteknek, kerítéseknek stb. a legre- 
mekebb dísze, anélkül, hogy legkevesedb helyet is 
elfoglalna az egyébre használható részekből. Ez a leg- 
háladatosabb gyümölcs, mert minden évben terem.

Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas 
(bár mind kúszó természetű), mert nagyobb része ha 
megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem értek el 
eredményt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat ültettek, 
azok bőven el'át.ák házukat az egész szőlőérés idején 
a legkitűnőbb muskatály és más édes szőlőkkel.

A fajok ismertetésére vonatkozó színes fénv- 
nyomatu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve kül
detik meg, aki czimét egy levelezőlapon tudatja. Borfaju 
szőlőoltványok is még nagy mennyiségben kaphatók 
leszállított árakon. Borok családi fogyasztásra 601. és 
feljebb olcsó árban és »Delaware« sima, ültet shez 
és ebből borminta. 896 7—10
Énelléki első szölöoltványtelep Nagy-Kagya, Biharnegye.

K e i l - L a k k
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

Keil-féle viaszkenőcs kemény padló számára.
® Keil-féle fehér »Glasur« íénymáz 90 fillér.
I  Keil-féle arany fénymáz képkereteknek 40 fill.
00 Keil-féle szalmakalap-feslék minden szinben.

Mindenkor kaphatók:

H E IN R IC H  M IK S A  czég né l C s á k to rn y á n .

J4emzetkőzt Utazási Iroda ftumc
Via Hlessandrta 4. ez . I .  em.

A m ag ya r k ir . á l la m v a s u ta k  v á ro s i m e n e tje g y - iro d á ja .
A N E M Z E T K Ö Z I V A S Ú T I H Á L Ó K O C S I-T Á R S U L A T  ÜG YNÖ KSÉG E.

V asú ti m e n e tje g y e k  m ind en  irá n y b a n .

=  HAJÓJEGYEK VALAMENNYI HAJÓTÁRSASÁG RÉSZÉRE. =
H álókocs i h e ly e k  — P odgyász fe la d á s .

-------------------  UTAZÁSI BALESET ÉS PODGYÁSZ BIZTOSÍTÁS. --------------------

P É N Z  V Á T Á S .

C heque és H ite lle v e le k . --------- U tazá s i k é z ik ö n y v e k . ---------  M e n e tre n d e k .

S ü rg ö n y c z im : „ I M E X " ,  ^
Utazásoknál Olaszországba, vagy Olaszországon át Francziaországba és Dalmátiába kü 

lönösen ajánlatos a jegyeket nálunk váltani, mert azok kiállításánál a z  időjárásnak megfele
lően ajánlhatjuk a tengeren vagy vasúton való utazást.

ír á s b e li  fe lv ilá g o s ítá s o k k a l a zo n n a l é s  Ingyen sz o lg á lu n k .
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I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság, mint tkvi 

hatótóság közhírré teszi, hogy Mayer Test
vérek végrehajtatónak Megla Ignáczné (Ist
vánná) szül. Novák Ilona Csáktornyái lakos 
elleni végrehajtási ügyben a kérelem követ
keztében a kielégítési árverés 145 korona 
22 fill, tőke, ennek 1902. évi május hó 10- 
től járó 5% kamatai 12 kor. 40 fill zálog
jog előjegyzési, 34 kor. per, 15 kor. 60 fill, 
végrehajtás kérelmi, 12 kor. jeienlegi és még 
felmerülendő költségek kielégítése végett a 
végrehajtási törv. 144. és 146. §-a értelmé
ben elrendeltetvén a nagykanizsai kir. tör
vényszék és a Csáktornyái kir. járásbíróság 
területén levő Csáktornyái 142 tkv. 194 hrz. 
sz. a. 783 négyzetöl területű udvar belsőség 
és rétből az azon levő 45 népsor sz. a. 
házból végrehajtást szenvedettet illető V* 
része 904 kor. kikiáltási árban

1905. évi május hó 19. napján délelőtt 10 órakor 
a Csáktornyái kir. járásbíróság telekkönyvi 
osztályánál Wollák Rezső ügyvéd vagy he
lyetesse közbenjöttével megtartandó nyilvá
nos birói árverésen eladatni log.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 

10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
90 kor 4 fill.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőré emelkedésétől számított 20 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 40 nap alatt a har- 
madikat ugyanattól 60 nap alatt, minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá- i 
milandó 5% kamattal együtt az árverési1 
feltételekben meghatározott helyen ésm ódo-t 
zatok szerint lefizetni

Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1905. évi márczius hó 11

1089 Ik. 905. - 916
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság, mint tkv. ható
ság közhírré teszi, hogy dr. Reményi Zoltán 
ügyvéd perlaki lakosnak Kvákán Vincze mu- 
ravidi lakos elleni végrehajtási ügyében 197 
kor. 62 fill, tőke, ennek és pedig 182 kor. 
62 fill.-nek 1905. évi januar hó 17 napjától 
15 kor.-nak pedig 1905. évi február hó 2- 
tól járó 5% kamatai összesen 66 k. 10 f. 
addigi és 18 k. 20 f. árverésikérvényi költ
ségek kielégítése végett a nagykanizsai kir. 
törvényszék a perlaki kir. járásbíróság terüle
tén fekvő következő ingatlanok, mint a mu
ra vidi 1549 sztjkvuen f  31 hrsz. 23 nép- 
sorsz. ház, udvar és kertnek Kvakán Vincze 
nevén álló fele része C. 18 sorsz. a. Slibár 
Katalin muravidi lakos javára bekebelezel 
szolgalmi jog fenntartással 22 kor. a szent- 
máriai 566 sztjkvben foglalt f  580 hrsz. rét

27 k. u. o. 566 sztjkvben foglalt f  640 hrsz. 
rét 31 k., u. o. 566 sztjkvben foglalt f  5416 
hrsz. szántóföld 23 k. u. o. 21 sztjkvben 
foglalt f  5417 hrsz. szántóföld 18 k. u. o. 
2134 sztjkvben foglalt f  1779 hrsz. rét C. 
4 sorsz. a. özv. Súly Mátyásné javára be: 
kebelezett kikötményi jog fenntartásával 212 
k. u. o. 2134 sztjkvben foglalt f  1916 hrsz. 
rét 186 k. u. o. 1131 sztkjvben foglalt I. 
1185 hrsz. szántó és rét 32 k. kikiáltási 
árban, mint becsárban az

1905. évi junius hó 19. napján d. e. 10 órakor
Muravid községházánál és illetve

1905. évi junius hó 19 napján d. u. 2 órakor 
Szentmária községházánál végrehajtató ügy
véd vagy helyettese közbenjöttével megtar
tandó árverésen eladatni fognak.

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

Perlakon, 1905. évi márcz. hó 2. Ö16

Első- és utó idényben te te m e s  á ren g ed m én y .  ‘“Я

Idény: május-október. — Téli kúrák október-április hónapokban.

iszapfürdő  DARUVÁR
a szlavó n  k ö zép h egység  gyönyörű völgyében, a déli vasút á llo m á sa  közvetlen  ö s s z e 

köttetés Budapest és B écscsel.

V astarta lm ú  hő források és iszap fü rd ő k  Hőfok 34°—50° C. Márvány-, poreellán-, tükör- és lápfürdők. H idog- 
viz gyó gykezelés. F a n g o o s z tily  (isza pg ö n gy ö lése k ) K iváló g yó gyeredm ények a ö sszes női b a jo k n á l, 
vérszegé nységn é l, kö szvén ye s  és c s u zo s  b a jo k n á l, v a la m in t Id eg b á n ta lm a k n á l. Szép berendezésű lak
szobák, olvasóterem, kitűnő fürdőzenekar, kölcsönyköuyvtár, lawentenis, tekepálya és egyébb szórakozások. Re
mek sétányok az árnyas parkban és határos erdőben, érdekes kirándulások, legnagyobb kényelem, olcsó árak. 
Kitűnő étkezés a fürdőszállodában, havonta I. oszt. 92 К., II. oszt. 72 K. Prospektus és fölvilágositással szívesen 

- —  — szolgál - ■ ■■ • 1 ■"

Daruvár fűrdöbérlet igazgatósága.
919 1 - 6



»Zacherlin«, haj' mindenható, 
Szólt fondorkodón a tanító. 
Kíméletet nem ismerve, 
Pusztít a lakásban szerte.

Nem menekül rovar egy se, 
Ha szagolja, el van veszve. 
Hamisítás ki van zárva, 
Könnyű ám ismerni rája.

Mert Zacherlin csupán az jó, 
Melynek burka üvegfiaskó.
S ez a fiaskó ott kapható, 
Ahol e plakát látható.

Ki szereti
a gyöngéd, tiszta  arczot, a puha sim a 

arczbőrt és üde rózsás a rczs z in t?

Az mossa magát naponta a hires, orvosi
lag jónak talált

B ergm ann-féle
LILIOMTEJSZAPPANNAL

(Védjegy : 2 bányász.)

B erg m an n  &  Co. Dresden ésTeschen a/E. 
gyárából.

Eladó.
A Kisfaludi-utcza 86. szám alatt egy 700 négyzetméteres, épí

tésre különösen alkalmas le (rajta levő házzal)

m- azonnal eladó. -m
9201-1 Bővebbet P rem etx M i k l ó s n á l ,

116
~J9Ö5~ ügyszám.

Árverési hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, hogy Csáktornyán a 99Csáktornyái tárhá

zak“ Л» raktári helyiségében 1003. évi május hó 3-án délután 3
órakor  Benedikt E. és Fia, Csáktornyái bejegyzett czég megkeresésére— Berger 
Danó és társa budapesti, IV. régi posta-utcza 10. czégnek eladott, — de általa át 
nem vett, — 1 20 0  zsákban elhelyezett OOOOO kilogramm , FINOM  
KORPA  6630 korona becsértékben nyilvános árverésen, készpénzfizetés melleti, 
— a legtöbbet ígérőnek el fog adatni.

Kelt Csáktornyán, 1905. évi április hó 21-én.
Ziegler Kálmán

928 í—l királyi közjegyző.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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