


madó öröme tünékeny volt, mint a repülő 
árnyék. Minél jobban átlátjuk, hogy husvét- 
kor az igazság győzött a hamisság fölött s 
diadala s e fölött való öröme örökkévaló, 
mint maga az Isten, ki az igazság kútfeje, 
annál erősebb lesz ragaszkodásunk az igaz
sághoz, mely megmaradt örökké, annál tisz
tább lesz örömünk Jézus föltámadásán, mely 
e diadalt szerzé.

* * * *
Jézus a keresztfán meghalt. Meghall s 

benne az igazság a hamisság által legyőzet- 
ve, leveretve, a gyalázat keresztfájára sze
gezve elveszve látszott . . .

Ellenségei is azt hitték, hogy hatalmá
nak vége, — vége hitelének. így ámították 
magukat ellenségei, igy fokozgatták szivük
nek kora és mulékony örömét

De micsoda zaj van Jeruzsálem utcáin? 
Mit súgnak egymásnak a megdöbbent em
berek ? Az a hír kezd terjedni a városban, 
hogy Jézus föltámadt. Koporsója, melybe te
mették vala, noha őröket állítottak melléje, 
noha nagy követ hengeritettek rá. noha le
pecsételték, üres. A harmadnap itt van hát
ha csakugyan föltámadt ! Oly világos voll 
a dolog, hogy senki sem vonta kétségbe A 
hamisság, mely Jézust halálra adta. szétosz
lott, mint a köd azon igazság előtt. hogy. 
Jézus töltámadt

CSELKÜ JÓZSEF.

A magyar védő egyesület Csáktornyái fiók
jának a megalakulása.

A magyar ipar föllenditése, térfoglalása | 
és terjedése érdekében széleskörű mozgalom , 
indult meg hazánkban s ez a mozgalom 
mindig nagyobb és nagyobb arányokat ölt. 
E mozgalomnak vezetője, irányitója a Ma
gyar Védő Egyesület, mely egyesület mun
kálkodásának főcélja, hogy a hazai piacot 
elsősorban a magyar ipar foglalja el.

A magyar ipar pártolása és fejlesztést* 
érdekében megindult mozgalomból Csáktor
nya hazafias közönsége is részt követelt ma
gának már akkor, mikor ezelőtt mintegy kél 
hónappal, Dunántúlon az elsők közöli, ügy 
a kereskedők, mint az iparosok, és nők kii-

gény, nem tudott dolgozni s megunta enni a ke
gyelem kenyeret

Érdekelt ez az ember, szerettem volna élet 
ben látni, mert, mint mondják, nagyon hóbortos 
volt. Miden este mtmkasziinetkor, nem szólva seri 
kinek, lement oda a tóba kinyúló szirtezethez, ott 
tenyerébe hajtá gondteli fejét s így elbúsongott 
Hiába kérdezték, mi a baja. az öreg ilyenkor nem 
felelt s csak könyezvo bámult a messze minden
ségire. Nem fürkészte titkát többé senki, hagyták 
elmerengni. Az pedig álmodott boldog reminislikus 
álmokat az egykori boldogságról s szenvedett a 
rég megtört reményeken, ö  volt a legutosó ember 
a régi gárdából az öreg Hans, (csak így ösmerték) 
ma már 6 sincs többé, együtt van azzal, kit oly 
nagyon szeretett, azzal a halvány arcú leánynyal; 
— boldog már 6 is.

* * *
Csak susogjatok ti sudár topolyok ott a Rá

kos partján, meséljétek el mindenkinek e szomorú 
históriát, szép azt meghallgatni is. De engem h a g y 
jatok pihenni, ne rontsátok kedélyemet s ne zá
ratjátok el kedves helyemről Gyakran keresem <* 
vidéket, szeretek időzni itt, oly édes, oly gyönyörű 
a kép. A virágillatos fűbe hevered ve órák hosszat 
elandalgok, a kék eget bámulom, valami kéjes ér 
aet lebilincsel s gondtalan hallgatom a tücskök 
csiripelését. Sötét estvéig maradok itt, megvárom ! 
a békák szerenádját s csak, ha a szúnyogok nem 
hagynak élvezni, indulok hazafelé. A távolból min
dig visszapillantok s nézem, mint vész el a sűrű, 
fekete ködben a Puskái malom !

lön-külön értekezleteket tartottak a célból, 
hogy megbeszéljék e hazafias mozgalomból 
miképen vegyék ki az őket megillető részü
ket Már ezeken az értekezleteken elhatároz
tatott, hogy Csáktornyán meg kell alakítani 
a Védő-egyesület Csáktornyái fiókját s annak 
létesítése érdekében elsősorban Gráner Miksa 
és Benedikt Béla kereskedők buzgolkodnak.

A Védő-egye‘sület Csáktornyái fiókjának 
a megalakulása azután folyó hó 10-én dé
lelőtt 11 órakor mégis történt. Kolbenschlag 
Béla járási főszolgabíró erre az időre hívta 
össze Csáktornya közönségét, mely közül 
számosán: kereskedők, iparosok, nők s az 
intelligentia vettek részt az alakuló gyűlésen.

A gyűlést összehívó járási főszolgabíró 
a megjelenteket mindenek (‘lőtt arra szólí
totta fel, hogy az országos Védő-Egyesület 
alapszabályai értelmében válasszák meg a 
fiók-egyesület elnökét és többi tisztikarát. Az 
értekezlet megválasztotta: Elnöknek: Ziegler 
Kálmán közjegyzői. Társelnöknek: Wullák 
Rezsőnél. Alelnökök lellek: Gráner Miksa 
kereskedő és Godina Miklós ipartestületi el- 

j nők. Pénztárnok: Czvelkovics Antal. Jegyző: 
Benedikt Béla. helyettes jegyző Zrínyi Ká
roly Ezenkívül 30 lagu választmányt ala
kítottak. melynek lagjai: Ur. Kraschovetz Ig- 
nácné. Masztnak Józsefné. Murai Kóbertné, 
Pálya Mihályné, Pecsornik Otléné, Szilágyi 
Györgyné, Czövek István, Heinrich Miksa, 
Horváth Antal, Hübsch Manó. Ivacsics Ig
nác. Kolhenschlag Béla. Kollarics Sándor, 
Krall Mátyás, Krislofirs Kai oly, Mayci se-ak 
Béla, Margilai Józsel. Mesterics Aladár. Mó
zes Bernát, Mráz Jenő, Pálya Mihály, Pólyák 
Mályás, Premecz Alajos. Rosenberg Rezső.! 
Simon Lajos, Strau>z Sándor, Szenteli De
zső, Viola Vilmos, Z * ka 1 Henrik, Kovács Já
nos (Domásinecz).

Az egyesület megalakulása ulán Ziegler, 
Kálmán elnök mondod köszönetéi a tiszti
kar nevében is a megválasztásért, majd pe
dig l'dkesj és szép beszédben röviden vázolta 
a Védő-egylet ne ues hivatását: beszédnek j 
rövid eszenliája az volt, hogy zsenge ipa
runkat csakis két tényező képes fel virágoz
tál ni. nevezetesen az államhatalom anya
gi támogatása és a társadalom nemcsak 
lelkesedésben, de teltekben nyilvánuló ipar-i 
párloló tevékenysége s e második tényező! 
hathatós működéséhez akar e megalakul! 
szerény fiók egyesület is tőletelhelőleg hoz
zájárulni

A megalakult fiók egyletnek, melynek 
működése az egesz Csáktornyái járásra ki
terjed. ezidőszerinl 160 tagja van.

Az uj egyesület megalakulásához in« 
még csak annyit leszünk, hogy az egyesület 
zászlajára írott cél biztosabb s könnyebb 
megvalósíthatása szempontjából föltétlenül 
szükséges lenne az egyesületbe,! külön ipari 
és kereskedelmi alosztályokat is létesíteni. 
Különben pedig az egyesület működésére 
az Isten áldását kérjük ’

К  Ü  L  Ö  N  P  É  L É J v .
Kérelem. Lapunk folyó hó l-ével a 

XXlII-ik évfolyam Il-ik negyedébe lépett; ez 
alkalommal tisztelettel kérjük azon előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, megújí
tani, a kik pedig előfizetési djjal hátralékban 
vannak, azt mielőbb beküldeni szíveskedje
nek, nehogy a lap szétküldésében fenakadás 
történjék. Tisztelettel a KIADÓHIVATAL.

H oldon h ú svéti ünnepeket kí
vánunk lapunk minden döfizetőjének, 
olvasójának. munkatársainknak és a 
lap minden jóakarójának

Képviselőjelölé«. A köze le dő  k é p v i
s e lő vá la sz tá s ra  v a ló  te k in te tte l f. hó 11-én 
d é lu tá n  a veze tő  e m b e re k  b iz a lm a s  é rte 
ke z le te t ta r to t ta k  s ezen é rte k e z le te n  a Csák
to rn y á i v á la s z tó k e rü le t k é p v is e lő je lö lt jé ü l 
e g y h a n g ú la g  Z ie g le r K á lm á n  k ir .  köz je g yze t 
je lö lté k . E r rő l a B uda pes te n  ta r tó z k o d ó  Z ieg
le r  K á lm á n t s iirg ö n y d e g  é r te s íte tté k  Z ie g le r 
K á lm á n  e hó  13-án d u. az 1 ó ra i v o n a t
ta l é rk e z e tt B u d a p e s trő l C s á k to rn y á ra  T isz 
te lő i k ö z ü l p á rtk ü lö n b b s é g  n é lk ü l m in te g y  
3 0 0 -a n  v o n u lla k  k i a v a s ú ti á llo m á s h o z  fo
gadására , ah o l Z a k á l H e n r ik  ü g yvé d  in té ze tt 
hozzá ü d v ö z lő  s z a va ka t, m ire  Z ie g le r K á l
m á n  le lke se n  v á la szo lt. A né p sze rű  k é p v i
s e lő je lö lt  a közönség  o s z ta tla n  le lkesedése 
m e lle tt v o n u ll be C s á k to rn y á ra . Z ie g le r K á l
m á n  a je lö lts é g e t függe tlenség i p ro g ra m m a l 
el fogadta . E g yh a n g ú  m e gvá lasz tá sa  kétséget 
ne m  szenved.

A z  á lta lá n o s  je lö lő  é rte k e z le te t k ü lö n 
ben f. h ó  17 -én ta r t já k  m eg, a m e ly re  az 
a lá b b i fe lh ív á s s a l h ív já k  m eg a v á la s z ló k ö - 
z ó n s é g e t:

*
F E L H ÍV Á S  a Csáktornyái kerület t. 

országgyűlési képviselőváJasztóíhoz!

Polgártársak!
Működésnek indultak ismét a magyar al

kotmány szervei. K ü s z ö b ö n  az o r s z á g -  
g y ű l é s i  k é p v i s e l ő v á l a s z t á s o k ,  módot 
nyújtva a nemzetnek, hogy a közel jövő roppant 
fontosságú teendőiről hatalmas akaratát kinyil
vánítsa. Rengeteg erő van letéve a választók 
szavazati jogában, vele buzgón, bölcsen és lel 
kiismeretesen élni, nemcsak jogunk, hanem ha- 
zaíiui kötelességünk is. Fokozatosabb mértékben 
kötelességünk ezen döntő alkalommal hogy sza
vazati joga gyakorlatával mindegyikünk részt 
kérjen h a z á n k  javának előmozdításában-, 
választási mogulom helyes irányításával pedig 
a maga részéről is biztosítása nagy nemzeti tö
rekvéseink sikerét, eredményességét !

JÖ JJE T E K  E L  M IK I)  
folyó hó 17-én délután .7  órakor Csáktor
nyán . a Zrínyi szálló nagytermében tartamit

VÁL. 1SZ TÓ 1 ÉR TEKEZL ETRE.
hogy képviselő-jelöltünk szem élyében  köz 
megelégedésre megállapodhassunk !

Lelkesítsen mindnyájunkat h a z á n k  
szeretető, egyesüljünk mindnyájait alkot
mányunk oltalmában, megerősítésében '

Csáktornyán, l ‘.MKi. április 13-án.
Hazatini üdvözlettel

A Csáktornyái választók megbízásából ;
Z A K Á L  H E N R IK .

A perlaki választók megbízásából ;
T A M Á S  JÁ N O S Ur.

A Tulipánkert. A Fischer Emil ál 
tál forgalomba hozott tulipán-jelvények árá
ból 70 százalékot juttat az intéző 
bizottság magyar iparvédelmi célokra. 
Ilyen valódi jelvények 1, 2 és 3 kor. kivi
telben kaphatók STRAUSZ SÁNDOR könyvke 
reskedésében Csáktornyán.

— Megyei közgyűlés. Zalavármegye tör
vényhalósági bizolts.iga folyó 1906. évi áp
rilis hó 18-án délelőtt 10 órakor Zalaeger
szegen a vármegyeház gyüléstermében rend
kívüli közgyűlést larl : melynek tárgyát ké
pezik : 1 Az országgyűlés egybehivásáról sző
lő kegyelmes királyi meghívólevél kihirdetése.
2 Az uj kormány kinevezése. 3 A kir hizios 
kiküldése és fölmentése. 4 Zalavármegye 
önkormányzatának felfüggesztése és ennek 
visszavonása, fi. A vármegye alispánjának 

1 hivatalos állásáról toriéul lemondása. 6. A 
I vármegyei tisztviselők lemondása. 7. Az al- 
kolmáuyvédő bizottság jelentése és elszámo
lása a befolyt pénzekről. Mely rendkívüli



közgyűlésre t. bizottsági tag urat meghívom. 
Zalaegerszegen, 1906 április 10. Cserián Ká
roly s. k., Zalavármegye alispánja.

— Halálozás. Schwarz Zsófia úrnő, 
Schwarz Antal a helybeli gőzmalom és vil- 
lamtelep kereskedelmi vezetőjének nővére 
í. hó 9-én hosszas szenvedés után Grázban 
elhunyt. Holtteste Kaproncára vitetett és ott 
tolyó hó 13-án helyezték örök nyugalomra. 
Béke hamvaira !

— Eredménytelen fürdőzést sok sok séltalan 
kísérletezést takaríthat meg, ki bármily súlyos 
természetű csuz és köszvényes bántalmánál az 
orvosi körök által melegen ajánlott Zoltán ke- 
nöcscsel tesz kísérletet, melyről ezer és ezer gyó
gyult állítja, hogy hatásában felülmúlhatatlan. 
Üvegje 2 kor. a Zoltán-féle gyógytárban, Budapest, 
Szabadságtér. —

—  A vármegye területén közlekedő jár
müveknek a tulajdonos nevével leendő ellá
tása iránt Zalavármegye törvényhatósági bi
zottsága múlt év szeptemberi közgyűlésén 
szabályrendeletet alkotott, melyet a belügy
miniszter is jóváhagyott s most május 1-én 
lép éleibe. E szabályrendelet szerint:

1. §. Zalavármegye területén minden 
teherszálitó és fuvarozó járműnek jobb ol
dalán a tulajdonos nevét, lakhelyét és ház
számát olvashatóan feltüntető magyar nyelvű 
telirással, vagy táblával kell ellátva lenni. A 
számozott bérkocsik és könnyű magánfogatok, 
valamint a gazdasági czélból a gazdaság te
rületén közlekedő minden jármű ezen rendel
kezés alól kivétetik

2. §. Ezen szabályrendelet — ellen 
vetők kihágást köveinek el és 1 koro
nától 40 k( rónáig terjedhető pénzbüntetéssel, 
behajthatlanság esetében megfelelő elzárással 
büntetendők.

3. Ezen szabályrendelet érielmében ki
szabandó pénzbüntetések az 1901 évi XX 
l.-cz. 23. §-ában megjelölt czélra fordítandók 
és felmerülő kihágás« esetekben elsőfokban 
a járási főszolgabíró, illetőleg a rendőrkapi
tány, másodfokban a vármegye alispánja, har
madfokban a m. kir. belügyminiszter ilél.

— Betörés Kovacsics Benedek mikó- 
falvi lakos fűszeres boltjának az ajtaját t 
hő 8 án a falun keresztül vonuló köszörűs 
cigányok befeszitelték s onnan lisztet, kávét, 
cukrot s egyeb bolti cikkeket 45 korona ér
tékben elvittek. A csendőrség к resi a be
törő cigányokat, a kiknek eddig a nyomukra 
nem akadtak.

— A murasiklósi tanitóügy. Mnrasikló-
son, mint már többször is megemlékeztünk 
róla, a tanítói állás üresedésben van s se
hogyan sem tudnak egy megfelelő I mitől 
választani. Most legutóbb is folyó hó 10-én 
volt tanilóválasztás s a fiatalabb okleveles 
pályázók mellőzésével egy 65 éves s már 
munkaképtelenség folytán nyugdíjazott tani 
tót választoltak meg, — igaz, hogy mint 
mondják csak ideiglenesen — A választást 
azonban fellebbezés folytán valószínűleg meg 
fogják semmisíteni, mert mint írják, a vá
lasztásba a lobbi között formahibák is csúsz
tak be. Ugyanis az 1876 évi XXVIII le. 11 
§-a értelmében a választások érvényességé
hez az iskolaszék tagjainak kétharmada szük
séges, ezen választáson pedig csak 2 tag 
volt jelen.

— A bot vége. Santek Antal nováko- 
veci lakós folyó hó 9-én a csálornyai jól 
sikerült vásár után vígan ivogatott a Pecsor- 
nik félt* korcsmában egymagában, míg csak 
asztalához le nem üli Szankovics Károly de- 
kánoveczi földmives. Ez úgylátszik, nem igen 
letszelt Sánleknek, mert az asztalához lete
lepedett Szánkovicsot folyton boszantotla, óra 
alatt frcskázolt, a mi végre anyira felbőszí

tette az utóbbit, hogy a hegyes bádogvégü 
botját Santeknek a homlokához találta egy 
kissé érinteni, minek folytán a homlokon 
folytonosági hiány keletkezett.

— A Csáktornyái nagyheti vásár nagy
hét hétfőjén különösen sikerült. Már rég 
nem kedvezett úgy vásárnak az idő, mint 
ennek. Verőfényes, meleg idő volt, legfölebb 
a szél volt egy kissé kellemetlen, ez azon
ban nem tartott« vissza a vidék közönségét, 
hogy a vásárt zsúfolttá ne tegye. A húsvéti 
és általában a tavaszi bevásárlások és Ha
dások rendkívül forgalmassá tették a vásárt, 
s ezt a szép idő is elősegítette. Szarvasmar
hából telhajtottak mintegy 1700 darabot s 
ennek körülbelül a felét adták el, mikor is 
a nagy keresetnél fogva 700 koronáért is 
keltek el páronkint a szarvasmarhák. Ugyan
így volt a lóvásárral. Felhajtottak mintegy 
1500 lovat és csikót, a melyből eladásra 
került 500 darab, darabonkint némelyik az 
1500 koronát is elérte.

— A cséplési Idény beállta előtt minden jó 
gazda ellátja magát a szükségelt gépekkel B^nsin 
motorok valamint szivógázmotorok legelőnyöseb
ben szerezhetők be Beck és Gergely motor- és 
gépgyárában Budapest, V., Váci-út 12., mely cég 
mai hirdetését t. olvasóink figyelmébe ajánljuk.

—  Falop 8. Gróf Festetics Jenő feren- 
csáki erdőjéből Meszarics Mihály és Szluns- 
ky Lőrinc novoszelói lakosok folyó hó 5-én 
éjjel 78 darab különböző élőfát levágtak és 
elloptak.

— A lőfegyverekről. Zalavármegye tör
vényhatósága 1904. május 9-én tartotl köz
gyűlésében szabályzatot alkutól, melyet most 
a belügyminiszter is jóváhagyott. E szabály
zat szerint:

1 §. Lőfegyvert (puskát pisztolyt, for
gópisztolyt) és hozzávaló lőport (töltényt) fegy 
rerlarlási engedély nélkül vásárolni és lar- 
tarlani tilos. — Ezen tilalom alól kivétetnek 
az iparosok és kereskedők az eladásra vásá
rolt és tartót lőfegyverre és lőszerre nézve.

2. § Hasonlókép tiltva van bárkinek lő
fegyvert és hozzávaló Bőszért eladni oly egy
ének. akinek fegyvertartási engedélye nincsen.

3. § A fegyvertartási engedélyt a vár
megye alispánja adja ki.

4. § A m ező és hegyőrök a feitlálló 
szabályok értelmében szolgálat-adójuk által 
forgópiszlollyal lévén ellátandók, a szolgálat
adók kötelesek a töltényeket is beszerezni 
számunkra A szolgálat-adóknál a forgópisz
toly és töltények b« szerzése tekintetében a 
fegyvertartási engedélyt helyhatósági bizo 
nyilvány pólóba, melyben a szolgálat-adónak 
ez« n minőség«* igazolandó, a m ező- és hegy
őröknél pedig a forgópisztoly és töltények 
lartása takiutetében a fegyvertartási engedélyt

szolgálati.jelvény es az eskübizonyilvány 
h lyettesili

5 § A vadászjegyek érvényességük tar
talmára s az erdőtiszlek és erdőőrök iészére 
kiadott hatósági bizonyítványok a fegyvertar
tási engedélyt pótolják

6. § A f*‘gyvertattási engedélyért a fo
lyamodványok az illetékes járási és városi 
hatóságoknál (főszolgabíró, tanács) nyújtan
dók be. amelyek azokat véleményes jelen
téssel terjesztik be az alispánhoz. A kiadott 
légy értartási engedélyről az alispán, a lőszol- 
gabirák és a községek nyilvántartást vezetnek.

7 §. Aki a szabályréndelet intézkedéseit 
megsérti, amennyiben cselekménye, vagy mu
lasztása nem esik törvény, vagy más szabály 
halározmányai alá, kihágást követ el és 100 
koronáig terjedhető pénzbüntetései, visszae
sés esetén felül 5 napig terjedhető elzárással 
büntetendő. Egyebekben az 1879. 40. és 1901. 
2o. t. cikek rendelkezései irányadók

8. §. A szabályrendelet intézkedései be
tartását a járási lőszolgabirák és a r. t. vá
rosok rendőrkapitányai, valamint a községi 
elöljárók ellenőrizni és az utóbbiak a tapasz
talt visszaéléseket bejelenteni tartoznak.

9. § E szabályrendelet életbeléptével a 
fegyvertartási engedélyre szóló, a 3482. 1882. 
sz. belügyminiszteri rendelettel megerősitétt 
12419 1881. jk 119. sz. megyei szabály
rendelet hatályát veszti.

—  Az alma nem messze esik a fájá
tól. Kamenar István viziszentgyörgyi lakos
nak a felesége f. hó 11-én a déli órákban 
a Mráz Testvérek kereskedésében húsvéti 
bevásárlásokat eszközölt s a vett dolgokat 
egy kosárba tette és a mig fizetett, a kosa
rat az egyik sár к ban helyezte el. A torló
dásban ezt látták Hajdinyák András 13 éves 
és Bukovecz 9 éve3 zalaujvári cigány gye
rekek s mikor észrevették, hogy a kosarat 
nem őrzik, azt szépen elemelték. Mire az 
asszony az árukat kifizette, kosarának hült 
helye voll. Az egyik tolvajcsemetét csakha
mar sikerült is elcsípni, kinek a vallomása 
alapján az ellopott kosarat a bennelevőkkel 
együtt Fink kereskedőnek a kertjében meg 
is találták, hol azt a tolvajcsemeték eldugták.

— Az após és VŐ. Mihalecz Antal za
laujvári lakos szóváltásba keveredett apósá
val, Bukovecz Istvánnal, a minek a vége az 
lett, hogy após és ennek a felesége a vő 
urat úgy elagyabugyálták, hogy a végső igaz
ságot végre is a bíróságnak kell kimondani.

— Véletlen gyilkosság. Gróf Festetics 
Jenő erdejéből utóbbi időben fát loptaa, s a 
tolvajok egyiket Bot János erdőőr fogta el. 
Folyó hó 13-án Tótfaluban a korcsma mel
lett egy társaság előli épen azt mutogatta, 
hogy hogyan fogja ö  a tolvajra a puskái, 
s arról elfeledkezett, hogy az töltve van. 
A mint így mutogatta puskáját, amelynek 
kakasa fel volt huzva, ez csakhamar elsült 
és a szemben álló Ivancsics István halva 
rogyott össze. Az erdőőr maga jelentkezett.

—  A házi cselédek belsődolgai. Szabó 
József II hegykerületi lakos mézesbáboslól 
cselédei Kodba Johanna, Horváth János te- 
henes és Vukovics Antal kocsis az utóbbi 
időben apránkint bábos süteményt, méhsört 
és készpénzt mintegy 60 korona értékben 
elloptak.

— Búcsuzás. Családi körülményeim 
folytá t Csáktornyáról el kellett távoznom 
és Varazsdra tettem át állandó lakásomat. 
Csáktornyához kol minden; itt születtem, itt 
nevelkedtem s itt éltem le egész eddigi éle
it met. Épen ezért nehéz szívvel válók meg 
szülővárosomtól s jóbarátaimtól, kiktől ez- 
ulon búcsúzok s kérem őket tartsanak meg 
ezentúl is szives emlékezetükben, a mint 
én is mindig örömmel gondotok vissza szü
lővárosomra, annak minden polgárára, az 
én volt kedves jóbarátaimra. — Isten velük. 
Vutsák Miksa.

— Az osztálysorsjáték mai (f. hó 14-lki) 
húzásán a kiadóhivatalunk (Strausz Sándor 
könyvk.) által eladott 88000. számú sors
jegy 2 0 ,0 0 0  koronát nyert.

Szerkesztői üzenet.
J. G. Siklós. Szívesen 9 köszönettel vesszük 

s ha megfelel, minden esetre helyet adunk neki. 
Üdvözlet !

C S A K  1 2  k o r o n á é r t  szétküld
utánvéttel az Orsz. Posztókiv. Aruház 
Budapest Rottenbilleru. 20. sz., egy 
férfiöltönyre elegendő 3 méter finom  
fe k e te , s ö té tk é k , s z ü rk e  és barna
gyapjúszövetet vagy kammgarnt.





ruéil kralju. Zatem je Wekerle poCel réz 
pravljati. Так se je onda sloZil növi kormán. 
Vu nedelju ob pól péti vuri su deli dőli 
prieegu növi ministri. Drugi den su vu Bu
dapest doáli, gde áu je sa velikom sveCa- 
nostjom primili. Sa jednom reCjom celi or- 
sag je vu velikim veselju.

Za zbiranje ogl.ise su veC iz BeCa pos- 
lali áirom vu varmegjije. Zbiranje bude od 
zadnjega aprila do 9-ga majuáa trajalo.

♦
Vu celim orsagu je opet radost, da je 

mir nastal rned narodom. Novi ministri iz 
celoga orsaga vnogo pozdravov dobiiu Prvi 
koj je gratuleral ministrom je bil Vaszary 
Kolos bibornok hercegprimaá, nadbiákup, (bi- 
bornok tojest stoZernik je najvekáa Cast pri 
nadbiákupi. Bibornoki zbiraju sveloga .»tea 
papu), ko| |e glava katoliCke vere vu naáoj 
dornovini. Vaszary |e svakomu inimstrugra- 
tuleral, Kossuth Ferencu je sledeói telegram 
postal:

Preuzviáenomu gosp. Kossuth Ferencu 
vu Budapest, Prilikom vaSeg imenuvanja za 
ministra trgovaCkih poslov primite Preuzvi- 
át ni gospodinc moj srdaCni pozdrav. Vasz.i- 
ry Kolos bibornok hercegprímás.

Kossuth je na to sledeCe zahvalil her- 
cegprimaáovu gratulaciju:

PreuzviSeni gosp. bibornok! Sa zahva- 
lom sam prijel VaSe Emmencije pozdrav, 
kojega tak giedim, kakti blagoslov svetog 
Zivljenja, pravog magjarsKog primaSa na naS 
narodni stalis. Sa zahvalom i bezkrajnim 
poStuvanjem Kossuth Ferenc.

Zvun toga iz vnogo mestah su dobiti 
ministri pozdrave.

Da je mir nastal vu orsagu, lo se iz 
toga vidi, da su svi varmegjinski iuovniki, 
kője je Fehérváry-eva vlada imenuvala od- 
hiCeni, i nazad su doáli stari Ciuovniki, koji 
su pod Fehérváryom odhióeni bili.

Vnogi Cmovniki, koji su pod Fehérváry- 
evoj vladi bili imenuvani, su niti ne poCe- 
kali jutro, nego su vu noCi zkoCili. Так je 
na priliku vu noCi skoCil Csapó Lóránt pest- 
varmegjmski podZupan, kojega je Fehérvá- 
ryeva vlada dela za podZupana je vu noói 
skoCil i neznaju gde je

Ne piáemo politiku, kada izpiáemo tu, 
da je celi narod jako srdit na Fehérváryjr*,

dim i áumastim oslom. Ako je  na ov o  os- 
larstvo mislil Cisto se je  razveselil.

— V noCi je takaj dobro spal. Vu snu 
medjutim, как da bi ga gdo bil zval i kad 
se prebudil: opet su ga zubi poőeli boleti. 
Nije znal, da gde i koj njegov zub ga boli, 
samo je Cutil, da muku terpi. Vodu si je 
vzel vu svoje zube i do nekuliko minut 
prestala mu je njegova bolest. Opet 9i je 
doli legel, nego nije mogel zaspali, voda se 
vre takaj stopila i njegova muka se po- 
novila.

Ben David je dobroga srdea poáten 
Clovek bil. koj nije trpel laZi i it ik, gda se 
njegova Zena zbudila, áepeCajuC premda, pov- 
dala se iz Znjega ZalostoCa, da Zenska ne- 
Cuje, straáno Zalostno njegovo urlikanje. le  
na je  sam o podnaáala grubjanáCine i vsaké 
fele vraClva donesla je Ben Davidu. N jego
va bolest je  onda neka malo vlehnula. I on 
da si je  mislil na svojega osleka, da как 
bi mogel hiaZeni biti, ako ga nebi bolel zub 
njegov. I ako ga zabolel ápolal je  svoju Ze- 
nu i za grozil se njoj, da bu plazil na stc- 
nu, ako bu joá dugó trpelo. I neprestanoma 
se Sétál gori doh na njegove hiZe dvoru, 
nego nije ufal do kraja dojti, da nebi s

KrÍ9tóíTy-a i na sve one, ко i su Fehérváry- 
evu vladu podpomagali i druZtveno je hoóe 
na nikaj deti. Piáeju jedne novine, da bude 
se moglo i to pripetiti, kaj Kristófi József, 
koj je bit takajäe minister i koj je zatrl, 
da su novine na vulici ne smeli trZiti, morti 
niti slugu nebude dobil, koj bi ga pucái, i 
negdaSnji minister bude si sam moral ci- 
pele pucati.

VeC se po celim orsagu pripravljaju 
na zbiranje. D sna stranjka, kojoj je vodja 
Tisza István gróf bude se raztepla. Nekoji 
iz desne strauke su hoteli к levim stran- 
kam stupiti, ali na levih slrankah je neCeju. 
Veliju, da su imali predi dosta Casa. bi mo- 
gli stupiti vu leve stranke, ali ne su hoteli. 
Sada naj ideiu pred narod, как Tiszina 
slrmjka.

Vu C'áktorny dskim zhiruim kot áru bil
de zbr ni|e abl g' tov apr-l.i 30 ga. T к J- 
bi lo odredjeiío vu Z d ieg< r>zegu N i onaj 
dán bude zbiranje vu let**njsknn, lendvais- 
iskim i nagykan'Zskim kőtáru, kojim takai 
medjimurske obCine spadaju.

OrsaCko spraviáCe bude se veC majuáa 
19-ga skup selo. Na to bude doáel vu Bu- 
dunpeátu i Njegvo VdiCanstvo kralj, da bu
de orsaCko spraviáCe odprl.

Gori je  stupil vu csáktornyaiskim ko- 
taru Ziegler Kálmán kraljevski notarijuá 
i to na le vu, neodvisnu Kossuthovu stranjku 

Ziegler Kalman je 13-ga ovoga meseca 
ob 1 vuri sa ánelcugom doáel iz Budapeá- 
te vu Csáktornya. Na banhofu ga je mno- 
Zina ljudstva óekala. Bilo je tani blizu 500 
ljudi. 2ivahni éljen se je Cul, kada je gos- 
podin Ziegler iz euga stupil, onda ga je g. 
Zakál Henrik pozdravd. Na to je gosp. Zie
gler Kálmán odgovoril i govor drZal puku. 
íz 16 moZarov se je strelilo na Cast Zie- 

I glerovu.

Kupujmo doraaéu robu!
Csáktornyaiski trgovei, meátri i vn<*go- 

poátuvane csaktornyaiske gospe su med pr- 
vimi bile, koji su takaj dali vun domoljub- 
ni glas, da kupujmo domaCu robu. Sada 
ta pl unenila misei po celim orsagu telom 
postane i pod jednim je ívrdeáe ufanje, da

mokrim rubcom svezanom njegevom glavom 
za pucu njega mislili i Znjega se onda ápj- 
tarili. Gda. gda je nuter dobeZal njegov je
den ali drugi sin I od nekakvoga nazarens- 
koga Jezuáa se spominal. Ben David mali 
Cas je mirno posluáal, nego zatiin je srdit 
postai i pretiral je nje. Kaj se toga tiCe je 
dober Clovek bil, samo se vezda razsrdil 
da takvu bedastoCu pripovedaju njemu.

2ena njegova po paáCeno dojde i tak 
mu véli.

— Gledi suZne peljaju к sudeu, ovo 
te za bavljalo bude.

— Nu, tiho budi! Ne vidiá как me boli 
— odgovoril je srdito Ben David.

Morebiti ipák istino ima, mislil si je 
késmje, Mozbit mi prajde moja zubna bol. I 
dőli se zgledne na vulicu.

MnoZina ljudstva iálo je po vuski i o- 
pet po áirokeákih vulicaj Sredine ljudstva 
pod Zmetnog kriZa bremenu puklavo tri 
greftniki su iáli i rirnski soldali su se iz 
svoje mi korbaCl nje ticali. Jeden se popiCil 
vu kamen, kojega je negdo pred njega hi- 
til I opal je doli na zemlju. Ljudstvo je joá 
vekáu halabuku delalo. Ben David je hitro 
strepetal od Zalosti.

orsag samo tak more bili bogát, ako poleg 
gospodarstva velike tabrike, veliku trgovinu
ima.

Sada se je i vu Csáktornya varadu u- 
temeljilo druZtvo, kője bude branilo domaCu 
robu. Prvi koji su vnogo posluvali okolo u- 
temelenja su bili Graner Miksa i Benedikt 
Béla tigovei. Uzduáevno je bitó gledati, ka
da jeden trgovec hódi od hide- do hite, da 
nähere Clane za obranbu domaCe robe.

Gosp. Kolbeuschlag Béla varmegjinski 
sudec je na ovoga meseca 10-ga zezval 
skup, podpisane Clane, da se utemelji csák- 
tornyaisko obranbeno druZtvo.

DruZtvo se je utemeljilo i za predsed- 
nika druZtva je zebrán Ziegler Kálmán kra
ljevski notariuá Drugi predsednik je Gospa 
WoSlak Rezsőja. Podpredsedniki su Graner 
Miksa i Godina Miklós. Kasser je Cvetkovics 
Antal. Notarijuá Benedikt Béla i podnotari- 
uá Zr nyi Karoly. Zalem su z^brali jofl iz 
30 clanov stojeCi odbor. Po ovem je Zieg
ler Kalman predsednik vu 9vih zebranih i- 
menu zahvalil zebranje i povedal je cilj o- 
voga druZtva.

DruZtvo bude po celim csaktornyaiskim 
kotaru deluvalo. Vezda veC ima do 160 Cla
nov. Daj Bog, da mu bude poeluvanje bla-
goslovno.

KAJ JE N0V0ÖA?

S re é n e  vuzm e ne a vet ke  ie/imo
avim poátuvanim aurndnikom, pred- 
platnikom i prijateljom na Sega lista ! 
Daj Bog a\akoj hiii mir; blagoslov i 
zadovoljnoat narodu vu naáoj domo- 
vini. —

— Prosimo naáe poituvane pred-
platnike, naj num vu novim tertalju

predplatne zaostatke óim predi poáleju

i pred plate ponoviju.

— Kolendar April 16. Vuzmeni ponde- 
ljek. — Lambert muő. — 17. Tork, Rudolf muC
— 18. Sreda, Apotonij muC. — 18. őetvrtek. Kres- 
cencija. — 20. Pelek, Agnesa. — 21.Subota, An- 
selino biäk. — 21. Nedelja (bela) Soter i Kajuá

— Jaj, jaj, jaj. — piakai se je i na
zad je stupil — Evő, i ovi takaj urlikuju: 
I mislil si je na nje как iz zdravemi zubi 
larmu delaju. Dragovoljno bi lármái Znjinrti 
da nebi ovu nesreCnu zubnu bol imái. 1 
njegova boleCina se pod jednom povekáavala. 
Vu dvojnosti je zdrkaval i pod jednom je 
javkai o, jaj, o, jaj.

— Veliju, da elepe je takaj vraóil, — 
velela mu je Zenska.

— Oh ako bi mojega zuba zvraóil!
Njegova Zena je prav imala. VuliCna

vidjenja su ga raztreáila, ar je zaspal. Kada 
se prebudil, vse njegovo bolovanje je mi- 
nulo, nego njegov obraz koma za Spoznati 
bil je olekel Njegova Zena mu je rékla da 
se nit nevidi. Ben David se pako na ámeje 
znal je da mu Zena neveli islinu. Sused 
njegov ga pohodii i on pokaZal je njemu 
svoi obraz i blaZeno je posluáal hvaljene 
reCi. —

— Zatim su prama Kalvariju iáli, da
na kriZu razpete pogjedneju. Med putova- 
njem je prlpovedal svojemu susedu od svo
je muke trplenja, nego tak naturalski, da 
niegov sused iz smiluvanjem je gori za 
kriknul.
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bi morebiti öve knjige hasnuvati hoteli, da 
to nesmeju, jer to zakón prepoveda.

— Strelil ga je. Bot János Jogar se 
je ovoga meseca 13-ga malo zabavljal vu 
Szászkőiskoj krC m i. Tarn je bil 2ojnn i je
den drugi mu2ki, kojernu je logar kazal как 
bi strelil doli zverokradicu. S tem je poza- 
bil kokota dőli pustiti i siromaka muíkoga 
je strelil. Vu subotu tojest vCera su siro
maka muíkoga parali a logara su íandari 
prijeli.

— Poziv. Ovoga meseca 17-ga budeju 
zbiraCi csáktornyaiskog kotara vu Csáktor
nya vu Zrinyi oáteriji skupátinu dríali. Zbog 
te stvari je vu imenu perlakijskih zbiraCov 
Tamás János dr. a vu imenu csaktornyais- 
kih zbiraCov Zakal Henrik dr. dal vun po
ziv, da se poátuvani zbiraCi 17-ga ovoga 
meseca, tojest na vuzmen tork odveCer on 
3 vuri vu Csáktornya skup sabereju.

— Как vkanjljuvaju nase Ijudi? 
íz Győrvarmegjije su vnogo Ijudi vun otíáli 
vu Ameriku. Как se je sada zazvedilo, si- 
romaáke Ijudi su nedűim agenti povkamli i 
i vabili vun vu Ameriku.

— Strasna vrucina je vu Englezkoj. 
Soldati su iz Londona vu Dover maáerali i 
zmed 180 soldatov su S0 Ijudi dől- opah. 
Vu ápital su je odpeljali, gde su vu noCi 
dva vumrli.

— Ogenj. Vu Török-Pogany varaáuje 
ovoga meseca 13-ga straáni ogenj nast.il 
20 Ui2ah je zgorelo. Jednoga 62 Ijeta sta 
roga Cloveka su na pol zgoreloga potegnuli 
vun iz goreCe hiíe.

— Folisni kartasi. SledeCi znameniti 
dogodjaj se je pripelil vu Ruskim. Na Vis
tula vodi je iáéi Vavel zvani dainfáif, vu 
kojega jednoj sobi su se kartali foliáni kar- 
taái. Na jedenput su vu ovu sobu vdrla 
nekakova gospoda sa oruájem i pet foíiánih 
kartaáov su na gofnju stran ladje odegnalí 
gde su je strelili. Zatem su zastavili ladju 
otiáli su. Foliáni kartaái su laki vumrli.

— Obnorel je na vulici. Straánu po- 
bunjenost |e napravil öve dneve vu Buda- 
peáti na jednoj vulici jeden nori Clovek 
Ljudi su sp< zili jednoga Cloveka, koj je be- 
2aI po vulici a za tem si je pokleknul i 
na glas je Boga mold. К njernu su policap 
iáli ali je kusturu vun zel i ónak se poCel 
braniti. Zatem su doktori doáli, koji su ga 
vu ápital odpeljali.

Tulipán. , I
Cudnovite elvari more napravili jeden 

narod ako hoCe. Pred jednim letom gdo bi 
si to misül, kaj sada vidimo. Celi orsag tak 
zgledi vun, как jeden sa tulipani cveluCi I 
vrt. Deca i stari nosiju na svojih prsah ig- j 
licu od tulipana.

Ova iglica vnogo znarnenuje. Növi vek 
se zapoCne sa tem vu narodnim gospodar- 
stvu Jedna lepáa buduónost lebdi pred na- 
mi, i ov oguljeni narod bude opet bogai. 
Jer magjarskoga naroda je stranska roba gu- 
lila. Svoje peneze je za stranjsku robu dal,i 
i ove peneze nigdar viáe nije videl nazad.

Od vezda bude drugaC. Magjarski na
rod se je zbudil i pokazal bude. da zna ( 
sam po svoji nogah hoditi. Vu magjarskih j 
labrikah si kupi motiku, kosu, sekiru i t. d. 
kője naái domaCi Ijudi delaju, ovi domaCi 
Ijudi delaju, ovi domaCi Ijudi domaCega kru-1

ha jeju, tu doma potroáiju peneze, dakle 
penezi vu naáim orsagu ostaneju, a to рак 
i slepi more prevideti, da je to samo nam 
na hasén.

Medjimurci dragi, i mi imamo na se- 
lah trgovce, átacunare. Nejdimo к takvomu 
átacunaru, koj neCe naáu domaóu robu dr- 
2ati, Takov itacunar je ne vreden da naá 
kruh jede.

Kupujmo зато domeCu robu!

Novák iff.

Naái doéki vu Bosniji.
Jezero osem  sto sedem deset osm o,
O vo se pisalo, leto je  áalostno 
Da vre naäi deCki m orali su iti,
Svoje  gerliöice dom a  osta v iti!

Celi letni denek sm o tni zdom a iäli,
Koinaj sm o na veöer do  Optuja doäli,
C rez celi jeden  den m esto napravili,
Kut em o drugi denek, v tursku zem lju iáli.

T am  celi letni denek maräa sm o imaii,
K onji, nili Ijudi pili, nili jeli,
Celi letni denek sm o mi maáerali,
Sela nit varaäa nigdi nesm o naSli,

Sela nit varaäa nigdi nesm o naäli,
Na veCer vu äum icu vu logor sm o zaäli,
Pred narai huszári tri vure jahali,
Vu áipcu  varaäu turki nje poklali.

Ke su ne zaklah, ki su 2ivi stab.
Za tri vuri potli к nam su dohajali,
Naäi kanoneri vu varaä strelali,
Oni su z varaäa turke pretirali!

Kad bi to zapazil vodja turski baäa 
Da je  itak bila jakäa tnupa naäi,
Main je  zapoved d a 1 vu festunge iti,
Ode bi oni puno jakäi inogii biti!

Ali naäi ätuki vu festung strelali,
Turske su huszáré doli pocepali,
Da jim  je  veC poöel ves varaä goreti,
Zastave su deli, oCu mira meti.

Rornaj sam  si 6ek.il v K n lo v c i  banhofa,
Kaj si b i2e otprem  na cugu obloka,
Kaj si br2e otprem  na cugu obloka,
Morti bum  si videl koga poznatog.i.

Ah nesam  videl o ca  nili inajke,
Nili pak ja  prave gerliCice svoje,
Ke su m ene lepo zdoiua odpravile,
Dog zna m orti su se véé sve oien ile .

iva n ca ica  iatváa

Nekaj za kratek 6as.

Báláz vu Gödöllő.
Kada je naä dragi priatelj BalaZ vun 

puáóen bit iz one ákole, kam |e poleg svo- 
jega sreCnoga praséta doáel, iáéi se je po 
varaäu ápancirat. Jedenput spazi Ja ide pred 
njim jeden dugi Clovek. Dugu. zavijenu pa- 
licu je imái i bez ikakve reói ide od lam- 
paáa, do lampaáa i vu svakoga álohne s 
batinom, a zatem pak lampaái svi jako le
po poCneju goreti.

— Ki vrag to more bili? — zaCudi se 
Bah 2.

Так je najgirig bil, da je popilal jed
noga policaja:

— Kaj je to za Cloveka, milostiven 
gospon?

— On? Varaáki sluábenik!
— Pak kaj je to, da lampad odmah 

poCne goreti, как vu njega áturne?
— Kaj ne vidite?
— Je, tefcko delo to?
— Kak bi bilo, samo áturne vu lám

páé i on se odmah vu2ge.
— Opet sem nekaj videl, kaj sam joá 

nigdar ne, misli vu sebi Balai, ipak je lepi 
varaá Gödöllő.

Drugi dan, kad je pivarnice viziteral, 
ali imaju dobru pivu, spazi opet lampaáe.

— Eh, ali bi mogel i ja vuigati, как 
on sluíbenik?

Na ruki je imái svoju átrunjkarsku ba- 
tinu skojom je poCel dosigati lampaáe, po- 
kehdob pak je batina kratka bila, poCel je 
gori skakati, как köziek, da je dobre volje.

— Hm! — véli — morém ja plaziti, 
как maCek i vu onim hipu je na lampaáu 
bil i poCel je 2turkati vu njega. Так dugó je 
átohal, dók se jedenput gla2 potere i zru2i 
na zemlju.

— No Bala2 — véli vu sebi — do- 
bro bude sad odmaáerati.

Za segurnu bi bil on od koraCil, da 
nebi jeden policaj to spazil i za kriCal nad 
njim:

— Kt.j delate, stari hurmak?
— Stural sam lampaáa, rád bi videl, 

lkak se vu2ge.
— Stural sí? — véli — policaj — 

na tak te ja od áturam vu ime zakona vu 
zatvor

Так ie i bilo Prime Bala2a za skrad- 
nje vuho i odtira ga na kapitanstvu, gde 
je za lampaá dve korune plati! i deset ko
rún átrota, kojega je lepo odsluíil.

I Gda su ga vun pustili, na jedenput je 
iáéi na banhof i tak si je zdihaval:

— Sunce moje, nigdír nejdem viáe vu 
kumuvinu, rajái budem do/naj pri svojim 
ljubeznim áogoru pri Gjurici cimbole Cesal.

Sráy F e r e n c я.

G 0 S P 0 D  A R S T V O .
Ako ae Je z e lje  p okva riio  vu lagvu, 

to je  lehko popraviti Zelje  se zato pokvari, jer  
je  m orti ne dosta osoljen o , ili je  morti ne dosta 
terha na njim. A k o je  zelje pokv.irjeno, to m ore- 
m o viheti tak, da je  plesniva nirena ob er  njega. 
T a k vo  zelje lak inorcino popraviti, da dvaput, tri- 
put, kada ga o fn am o pol litra áganiee vlejerao vu 
lagev. Так bude se zelje popravilo.

Koae , kője sm o do  vezda m orali iz ljud 
skih orsagov kupiti, sada vu dom aéim  orsagu d e 
laju lakaj i to vu Szentgothárdskoj fabriki sa  k o 
se. Svakl gazda si sam o naj szentgothardske ko
se kupi, kője su is  izvrstne oceli delane.

áirm jku Je к  raj. Na doln joj M agjarskoj 
vu BaCki je  kraj ätrajku resarov. N ejm e rcsa r isu  
zahtevali vekäu plaäu. Nekoji neduäni vodje su po* 
bunili resare, pak zato su zahtevali vekäu plaCu 
Sada je  kraj ovoinu ätrajku. I to tak, da su pun- 
tari lepo ämic potegnuli svoje  repe a teiaki pak 
su odluéili, da budu za staru plaCu delali vu rés. 
Gazdi su vezda h otom ice  povekäali plaCu resarov 
sa 10 filleri.

Svlln e к а к о е  koj hoée imeti naj se vu 
vremenu najavi pri obéinskim  poglavarstvu. V e z 
da veC svilne gube tak drago platiju, da m orem o 
svakoinu preporuéiti naj se bavi sa odgajan jem  
svilnih kukcov. Niti vnogo skrhi nega änjimi pak 
élovek  к lepim  penezim  dojde.

D arányi Ig n a ca  novogn miniatra  
poljodelskih poslov  je O rsaékog D ru ltva m ag jar
skih gazdov poslaniétvo pozdravilo  prilikom , kada 
je  opet m inister poljodelskih poslov postal.



Művészi kivitelű

húsvéti és tulipános levelezőlapok
===== STRAUSZ ANDOR könyvkereskedésében CSÁKTORNYÁN.

Legmesszebbmenő jótállás l Kedvező tizetési feltételek '

1821 sz. Ik. 905.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható- 

ság közhírré teszi. hogv|M;iitmcspvics Ferenc 
perlaki lakos végrehajtatnak Malek Felix 
perlaki lakos elleni végrehajtási ügyében 56 
k. tőke, ennek 1905 évi augusztus hó 15 
napjától járó 5%  kamatai 9 к 20 f. eddigi 
14 к 80 f árverési kérvényi költség 520 
k. s jár. úgy. 166 к 11 f. töke s jár. kie
légítése végett a nagykanizsai kir. törvény
szék, a perlakikir. járásbíróság területen 
fekvő következő ingatlanok, úgymint
a porlaki 181 sztjkvben 262 hrsz a foglalt ház és udvarnak 

Maiok Folix nevén álló l/* része 400 k.
a porlaki 256 hrsz. kert a v. t. 156 £-a alapján egész- 

I ben 132 k.
a perlaki 253 hrsz kovácsmiihely a v. t. 156 § -л  alapián 

! egészben 24 k.
a perlaki 251 hrsz kert a v. t. 156 ff-я alapján egész-

I ben 212 k.
a perlaki 3783 sztjkvben 217tí/b hrsz. legelő gornja Szeno- 

kose düllőben nevű ingatlannak Malek Félix név, n álló 
'/4 része 115  k.

I a 3783 sztjkvben 3580/a hrsz. szántó Meclj«* in Gornje Ste- 
sa a v. t. 156 ff-л alapján egészben 74 k.

a perlaki 3783 sztkvben 3343/a hrsz. rét pri dolu kakinska 
Górna a v. t. 156 £ -a  alapján egészben 60 k.

a porlaki 3783 sztjkvb n 3446/a/l hrsz. rét, szántó és erdő 
verbisa kakinska gorica a v. t. 156 ff-я alapján egész
ben 74 k.

a perlaki 3783 sztjkvben 1413 hrsz. szántó Goinila Termics 
u. a. ff alapján egészben 168 k.

a perlaki 3783 szt kvben 3712/a/2 hrsz. legelő Bregi a v. t.
156 ff-л alapján egészben 30 k.

kikiáltási árban, mint becsárban az 
1906. évi június hó 11 napjan d. u. 3 órakor

a Ikvi hatóság hivatalos helyiségében dr. 
Reményi Zoltán perlaki ügyvéd vagy helyet
tese közbejöttével megtartandó árverésen 
a becsáron alul is eladalm log

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése elölt a lenti kikiáltási 
ár 10°/0-ál bánatpénz fejében letenni.

A k ir  jb ir ó s a g  m in i tkvi b a ló s á g .

Perlak 1906 márc 16-án 698

1418 Ik. 9o6.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir jbirósag, mini l b kkonyvi 
hitlóság közhírré teszi, hogy az aKólendvai 
tkpénztár r.-t.-nak özv. Cseh J.tkahne szül. 
Szovár Maria novákoveci lakos ellem végre
hajtási ügyében 4000 kor. löké. ennek 1905 
évi jiinius hó 28 napjától járó 5° 0 kama

ttal 41 к 85 fill, eddigi 85 к 60 f árverési 
kérvényi költség behajtása vegeit illetve Fuss 

I Nándor alsóiéiul« ai lakósnak utóa ánlata foly
tán az 1881: VX te. 187 §-ч értelmében a 
nagykanizsai kir tőivé.iyszék a perlaki kir
járásbíróság területén fekvő 
a novákoveci községi 681 sztkvben А. I. 975/a 

1276/a, .‘168 és 1931 hrsz. a. foglalt ingatlanok 
egű it lesen 34.3 k.

a novákoveci ö lt i  sztkvben fogl. 224  hrsz. ingat- 
laanak özv. Cseh Jakabné sz. Szovár Mária j 
' égrli > env i l le tő  1 4 része 85o k.

a novákoveci 132 szlkvben А. I 370  077. 8(X>, 
1728, 202 4  és 1989 hrsz. a. fogl. ingatlanoknak 
ugyanét illető 1 t része együtt. 429 к

a novako.eei 68 i sztkvben 270 hrsz a foglalt 
ingatlanoknak ugyanét illető >/e része 259 к 

a novákoveci 685 sztkvben 1091 hrsz. a. foglalt

ingatlanoknak ugyanót illető »/» része 108 k. 
a novákoveci 42 sztkvben fogl. 411 hrsz. ingat

lannak ugyanót illető felerésze 288 k.
k ik iá ltá s i á r b a n  mint becsárban az

1906. évi május hó 9 napján d. e. 10 órakor
Novákovec községházánál megtartandó ár
verésen a kikiáltási áron alul is eladatni 
fog.

Figyelmeztetik utóajánlatlevő hogy az 
általa tett ajánlat ahhoz is kötelező, ha az 
árverésen megnein jelen és ha ennél ma
gasabb Ígéret nem tétetik az ingatlanok ál
tala megvétetnez fognak kijelentetni.

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

Perlak, 1905. márc hó 21-én. 700
A kir. (bíróság, mint tkvi hatóság.

293 sz 1906.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX t.-c. DI2 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbiróságnak 
1906 évi V. 152 számú végzése következ
teben dr. Hajos Ferenc Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt Zrínyi Viklor u. o. lakó ja
vára Ja nils lslvánné u. o. lakos ellen 600 
kor s jár. erejéig 1906 évi március hó 14-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglal! és 650 kor becsült kész ruha áru 
és varrógépekből nyilvános árverésen el
adatnak

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1906 V. 152/2 számú végzése 
folytan 600 kor tőkeköv. ennek 1905. feb
ruár hó 18 napjától járó 6®/0 kamatai, és 
es eddig összesen 49 kor. 50 f. biróilag 
már megállapított költségek erejéig, Csák
tornyán leendő eszközlésére

1906. évi április hó 20-ik napjának d e. 10 órája
határidőül kit űzet ik, és ahoz a venni szán- 
dékozóK oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX. 
l -cz. 107 es 108 §-ai értelmében készpénz- 
tizeiéit mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Csáktornyán, 1906. április 7. 699
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Culípán ceárdáo 2 kor. s* Culipán dal i hor.
Strausz Sándor könyv- ce zcncműkcrcekcdéecbcn Csáktornyán.
Я tiszta jövedelem a nemzeti alpara. Я tiszta jövedelem a nemzett alapra.
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Valódi Zacherlint üvegben kaphatsz A valódit használd, akkor nyugodtan a Ihatsz
Dobozban levőt soha el nem fogadsz Kutasd, keresd a plakátot. ottan ilyet kaphatsz
Attól kipusztul minden lakház térge. Kern lesz soha többé álmatlan éjszakád
Azért áll az mindenütt törvényesen védve. Kerüli majd minden féreg házad. szobád, tanyád.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán.
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