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A lap szellem i részére vonat

kozó m inden közlem ény a szer

kesztőség nevére küldendő. M U R A K Ö ZK i a d ó h i v a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske

dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap.
dijak, nyiltteiek és hirdetések. M egjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

EMUettoi árak:
Egész évre . . . .  8 kör.

Fél évre . . . . .  4  kor. 

Negyed évre  . . . .  2 kor. 
Egyes szám  ára 20  fillér.

Hirdetések jutányosán ozámlttatttak. 

Nyilttér petitsora 20 fillér.

Feleién szerkesztő.

D É K Á N Y  M IH Á L Y

Május.
Kisarjadt a mezőkön a lü és halvány

zöld, zsenge levél pattan ki az elvelett 
magból.

M á j u s  v a n .
Pipacs virágos réteken aranyszínű hul

lámokai fodroz a májusi nap és szerle az 
élet mezején, a televényes, kalászkihajtó föl
deken sürü rendekben vonul fel a munka 
hadserege, hogy csengő ásójával és csillámló 
ekevasával meghódítsa a világ legnagyobb 
hatalmát: a földet.

Mert vájjon van-e nagyobb hatalom a 
földnél ? Mi. emberek, akik egyenként és 
összesen, a világ központjában képzeljük 
magunkat s akik sajátlagos egyéni távla
tunkból úgy látjuk, hogy értünk van a te-1 
remtés s hogy körülöttünk forognak a csil
lagrendszerek, mi magunk is gyönge és gör- 
nyedező rabszolgái vagyunk a földnek

Az emberiség léte. boldogulása, lejlődé- 
se annyira földhöz kölötl, hogy már az e- 
vangeliumi tanilás, amely pedig kutforrása 
minden bölcseleti tudománynak, a földhöz 
köti az emberi létet.

Porból lettünk, porrá leszünk ! Ez a 
példázat első formai kifejezése a föld hatal
mának s évszázadok és évezredek eseme-

Fűszeikeeztö:

MARGITAI JÓZSEF.
KiadA Ah laptnlajdonoH:

S TR A U S Z SÁNDOR.

nyeí igazolják, hogy szerte a világon, — a 
magunk képzeletein fölépült anyagi világon ! 
— a (öld az egyuralkodó.

Május havában minden pompázatos e- 
rejél kifejti a föld Ekkor szöknek életbe a 
természet erői; ekkor bontja ki szárnyait a 
természet lűzmadara, amely lángot vet a 
létbe, az örök fejlődés soha ki nem alvó 
lángját.

A föld életének forradalmi időszaka e 
hónap. Rejte'mes pattogással, mámoros zson
gással teli a levegő. Valahol nagy munka 
folyik. Láthatatlan erők tördelik szét bilin
cseiket és hosszú sóhaj borzong át a föld 
feleli, mint rabság után a szabaddá lett szív 
lélegzetvétele. Ez a föld újjászületése.

S az ember, a föld rabszolgája e rej
telmes izgalom, roszegitl láz központjában 
kétszeresen rabszolgája lesz a májusi парой 
a földnek. A föld sarjad ', tetszőire törő, for- 
gatagos ereje átzuhog a szivébe, álpattog az 
ereibe és úgy érzi, hogy a természet forra
dalmi munkáját neki is vállalnia kell. Ezért 
van, hogy az emberiség minden reményének 
kivirágzása követi a természet időszaki ki- 
virágzását.

A hislória bizonyítja, hogy az emberi 
ség minden újításra lörö, világlelforgatást 
célzó mozgalma a májusi hajnal lazában 
született meg. A hatalmát teljes pompájában

kifejtő földnek ereje szökött át ilyenkor az 
emberiség szivébe, hogy megteremtse általa 
a májusi biborpiros hajnalokat.

A má-nak, a jelennek világmegváltást 
hirdető eszmeharcosai, a szociálizmus hívei 
is május első napját avatták fel ünnepüknek, 
önmaguk és céljaik lényegét erősbitvén az
zal, hogy a föld forradalmi időszakának dá
tumához kötik 1 maguk forradalmi dátu
mát is.

Mert május a természeti erők gyújtó 
pontja, ahonnan kezdetét veszi a fejlődés, 
ahonnan kiindul a lél.

Biborpiros hajnalban ébred a világ, lo
bogó lüzö nap és feleltünk: Május van!

К Ü L Ö N F É L É K .

A Tulipánkert. Д Fischer Emil <1- 
tál forgalomba hozott tulipán-jelvények á r i 
ból 70 százalékot juttat az intéző 
bizottság magyar iparvédelmi célokra. 
Ilyen valódi jelvények I, 2 és 3 kor. kivi
telben kaphatók STRAUSZ SÄNDOR könyvke
reskedésében Csáktornyán.

Zalavármegye főispánja. A király
Zala vármegye főispánjává gróf Batthyáui Pál 
földbirtokost nevezte ki.

T Á R C A .

A becsületes Kanyó Péter.
Ökülnyi gyerek korától cseléd sorban élt

K.inyó Péter. Az apja még földes gazda volt, de 
hogy e g } szer vad indulatában leütött egy sószál- 
litó tutujost, aki a föld jénél kötött ki, hát hevit
ték a töm lőébe. Az a lutajos holta napjáig zsi- 
vány volt. aki után a kutya se ugatott, de az 
öreg K anyó Pétert mindenki sajnálta.

A Péter gyerek tehát alighogy kicseperedett 
a fö ldből, idegen em ber kutyája lett. l)e, hogy tel
tek az esztendők s a kis K anyó Pétert verte az 
eső. hó, sihederré em bereseden  lassanként.

K enyéradó gazdái ugyan alig voltak nagy 
vélem énynyel róla, de a maga szőrű em berek k ö
zött némi tekintélynek is volt része. Az ap ja  még 
feles földet adott árendába s ezt nem felejtették 
el a községben. Hogy az öreg K anyó még egy 
em bert is leütött azonfelül, azt már nem vélték 
szám ításba. Az ilyetén dolog  m egszokott volt ar
rafelé 9 m ás fam íliákban is történt már hasonla 
tos eset.

A huszonötesztendőt szántotta Kanyó Péter, 
am ikor rászánta a fejét, hogy megházasodik. Ha
jas Marisra vetette a szem ét, aki szép és okos 
leányzó volt s az uraságnál szolgált belsőcseléd- 
képen.

Hajas Maris is jó  szívvel volt K anyó Péter
hez, de még húzódozott. О már az uraságnál szol
gált és m egnézte magának azt a legényt, akihez 
hitestársul szegődik. Már hogy .ízt m ondják n«*Ui

—  Hej, Mariskó lelkem, de nagy zsivány a 
te urad !

S zólott is Péternek:
- Tán ha ném i bersülelességi bizonyítványt

hoznál.
—  Mi az te ? —  kérdezte K anyó Péter m eg- 

ütődve . .
Hát hegy elmeim éi a jegyző  úrhoz, aki 

fabrikálna egyet.
K anyó Péter m egvakarta a fej*'*l.
—  No, a fen e ! — m ondotta elkeseredve —  

hát m uszáj az ?
Már meg köll annak lenni !

K anyó Péter fölfohászkodott.
—  No legyék, —  m ondotta de velem 

Igyősz !
V asárnap délelőtt beállítottuk kézenfogva а I 

jegyzőh öz . K anyó Péter kezdte :
Márhogy a Maris hozzám  gyón feleségül.

— Jól van fiam; »*z ok os  beszéd.
—  Az ám, de sorja van annak m ondot

ta ellenvetéssel Péter.
—  Mi az n o ?
—  Mert a Maris azt m ongya, hogy kérjek 

I becsületességi bizonyítványt. En tudom  az ő  be- 
I csüb tjét, de ő  nem tudja az enyim et.

E jh a , ez m ár nagy beszéd, fiam. Mert 
teneked sok van ám a rovásodon.

K anyó Péter nyugtalanul izgelt, m ozgott. 
Már hogy miért ?

—  Hát a szederfás zsidó holtját ki ásta ki 
két év előtt ?

K anyó Péter m éltatlankodott:
No ha a tekintetes jegyző  ur annyira 

krajcároskodik . . .
—  Hál jó  De aztán ki lopott el három  a -

nyás borjút a szilvási vásáron ?
Hm !

K anyó Péter zavartan csavargatta  a nyakát. 
Leültem  én azt becsülettel ! — m on d ot

ta tétován.
—  Mindegy ez fiam.
K eservesen sóhajtott fel erre K anyó Péter. 

N o j ó  m ondotta  zordonan —  m en 
jünk hát innen Isten hírével Maris lelkem . Nem 
házasodunk mi.

K anyó Péter házassága ilyeténkóp elm aradt. 
De nem egészen. Mert nagy energiájú em ber volt 
az egykori földesgazda fia és kem ény fejéből ne
hezen engedte szabadjára az egyszer m egfogott 
gon dola ton .

L eállított hát nem sokáia  a szederfás zsidó 
boltoshoz.

Vegyék föl cse lé d je in e k ! —  m ondotta
tisztességgel.

A zsidó boltost elön tötte  a m éreg.

Valódi TULIPÁN
=  STRAUSZ SÁNDOR —
könyvkereskedésében * ( 1sáktoruyán

K ER T jelvények
1,2 b 3 korona.

A tiszta jövedelem a nemzeti alapra.



A miniszterelnök, a Csáktornyái 48-as
párthoz. A Csáktornyái fügetlenségi 48-as 
párt folyó hó 17-én tartott képviselő jelölő 
értekezetébő) kifolyólag Zakál Henrik a párt 
nevében sürgönyileg üdvözölte Wekerle Sándor 
miniszterelnököt, melyre a miniszterelnök a 
következő sürgönyben válaszolt:

*
ZAKÁL HENRIK pártelnök úrnak.

Szíves üdvözletüket őszintén viszonzom.
WEKERLE.

—  Képviselőválasztás. A holnapi na
pon tartandó országgyűlési választásra a 
megye központi választmánya a Csáktornyái 
választókerületben — választási elnöknek : 
Zakál Henrik-et, választási jegyzőnek: Fehér 
Jenő-t; szavazatszedő küld. elnöknek: Pálya 
Mihály-t, szavazatszedö küld. jegyzőnek: Do- 
bosy Elek-et; helyettes elnököknek: Kayser 
Lajos-t, Wollák Rezső-t; helyettes jegyzők
nek: Brauner Lajos-t, Dénes Bélá-t küldöt
te ki.

A választási elnök és jegyző az első, 
a szavazatszedő küldöttségi elnök és jegyző 
pedig a 2-ik szavazatszedő küldöttséghez 
osztatnak be olyképpen, hogy a választási 
elnököt akadályoztatása esetén Pálya Mihály 
helyettesíti.

A szavazás sorrendje a következőké
pen állapíttatott meg: 1-ső szavazatszedő 
küldöttségnél szavaznak a választási elnök 
elnöklete alatt:

Csáktornya, Drávacsány, Alsóhrastyány, 
Alsópusztákovecz, Zalabárdos, Benkovecz, 
Károlyszeg, Drávaegybáz, Csehovecz, Dras- 
kovecz és Hemusovecz, Derzsimorecz, Del - 
jes, Muracsány, Drávaszentiván, Jurcsevecz, 
Zrinyifalva, Nyirvölgy, Jánosfalu, Stefanecz, 
Opporovecz, Drávaóhid. Perlak, Podbreszt és 
Szentkereszt, Felsőpusztafa és Felsővidafal- 
va, Szentilona, Strelecz, Tüskeszentgyörgy, 
Turcsiscse, IX. Hegykerület, Miksavár

2-ik szavazatszedő küldöttségnél a sza
vazatszedő küldöttségi elnök elnöklete alatt:

Drávavásárhely, Zalaujvár, Nyiresíalva, 
Cseresnyés, Murakirály, Drávaszentmihály, 
Drávamagyoród, Édeskut, Erzsébetink, Felső- 
dornboru, Gyümölcshegy, Gáborvölgy, Hódo
sán, I. Hegykerület, IL Hegykerülcl, 111. Hegy- 
kerület, Felsőmihályfalva, IV. Hegykerület, 
V. Hegykerület, Hétvezér, Királyiak, Liget
falva, Magyaród, Mihályfalva. Gyümölcsfáivá,

Majd hogy meglopj, kirabolj, mint három év 
előtt tetted? Te haramia, te alpári zsivány !

— De már engedelraet, — felelte csöndesen 
Kanyó Péter — tisztes a szándékom. Ingyen szol
gálok. Le akaróin fizetni a kárt, a mit csináltam.

— A zsidó ühmgetve csavargatta a nyakát. 
Ez nagy szó. így már lehet beszélni.

— Tán nazarénus lettél? kérdezte gyana
kodva. *«

— Az, az í . . . hagyta rá Kanyó Péter.
Félesztendei cselédi munkán hát jóvá tette 

Kanyó Péter a régi bűnét. Rizonyitvánt is kért 
róla a zsidótól.

Aztán ment napszámba. Másik félesztendőn 
némi forintokat kapargatott össze, amiket elvitt 
a másik kárvallotthoz, akiktől a disznókat lopta.

— Ez mán jól van ! —  konstantálta aztán 
magában teljes megelégedéssel, — Maris az enyém 
lesz.

Egy vasárnapon aztán fölvette a kékbelijét 
és újra beállított a jegyzőhöz.

Hajas Maris vele volt.
— No, hát elvégeztettek! — mondotta ön

érzettel és nagybüszkén elővette az Írásos bizo
nyítékait.

Mártonhalom, Turzóvölgy, Muraíüred, Nagy- 
talu, Orehovica, Pálovec, Palinovec, Rácka- 
nizsa, Stridó, Határőrs, Szoboticza, Szászkő, 
Tótfalu, Végfalva, Vullária.

Hogy a választás napján hogyan s hol 
helyezkednek el a pártok —  a pártok ve
zetői megegyezni nem tudtak, miért is ezt 
sorshúzással döntötték el, mely szerint a 
Ziegler párté lesz a főutca és a Deák-utca, 
a Landauer párté a Szénatér.

—  Zrínyi ünnep. A Csáktornyái iskolák 
tanulói fogadalmukhoz hűen az idén is meg- 
ünneplik Zrínyi Miklós költőnek az emlé
két. A hazafias ünnep május 1-én, Zrínyi
nek a születése napján délelőtt 10 órakor 
tartatik a Zrínyi emlékoszlop előtt a követ
kező programmal: 1) Himnus, énekli az ösz- 
szes tanulóság. 2) Ünnepi beszéd, tartja 
Kopstein Lipót IV. éves tanitónövendék. 3) 
Nemzeti zászló, Vaszary Bélától; szavalja 
Durnbeck István IV. oszt. elemi iskolai ta
nuló. 4) Csáktornya, Gyúrom Antaltól; sza
valja Dobossy Elek IV. oszt polgári iskolai 
tanuló. 5) Szózat, énekli a tanítóképző ifjú
sága.

—  Dalünnep Nagykanizsán. A Dunán
túli Dalosszövetség ez év augusztus 19 és 
20-ik napján tartja hetedik dalosversenyét 
Nagykanizsán. A szövetség választmánya 
küldöttségileg tisztelgett Zichy Aladár gróf
nál, a király személye körüli miniszternél s 
felkérték a díszeinökség elfogadására. Zichy 
Aladár gróf készséggel tett eleget a kérés
nek és a díszelnökséget elfogadta. Egyúttal 
megígérte, hogy ha csak lehetséges lesz a 
dalünnepeii személyesan fog megjelenni. A 
dalosversenyre eddig a következő dalárdák 
jelentkeztek: Pécsi Polgári Daloskor. Szom
bathelyi Dalos-egyesület, Keszthelyi Iparosok 
Dalköre, Székesfehérvári Délivasuti Műhely 
Dalárdája, Tatai Polgára Olvasókör Dalárdája, 
Siklósi Polgári Dalkör.

A szövetség választmánya felkéri a da
los tagegyesületeket, hogy minél előbb je
lentkezzenek a szövetségi titkárnál (Gürtler 
Ferenc Nagykanizsa), hogy a vasúti kedvez
mények és az elszállásolás ügyét mielőbb 
elintézhessék.

—  Óvó és tankötelesek összeírása Az
1183 sz. közig birottsági határozat folytán 
az 1891 évi szept. hó 1 -töl az 1903 évi 
aug. hó 31 közötti időben szüléiéit és Csák
tornyán tartózkodó óvó és tanköteles gyer-

— Mi ez fiain? — kérdezte a jegyző cso
dálkozva.

— becsű le tességi bizonyítványt instálom, 
lévén most már becsületes ember, — felelte te
kintéllyel Kanyó Péter.

\ jegyző egy kissé inegiIlletődött, aztán ka- 
czagva adta ki a bizonyítványt.

— Nesze fiam, legyetek boldogok !
Mint a hadvezér a győztes háborúról Írott 

jelentést, úgy adta Kanyó Pétéi Haj is Marisnak 
a becsületességi buzonyitván} t. A leány meg bol 
dogan a keblébe rejtette és nagy szeretettel nézett 
a legényre.

Hegy másnap kanyó Pétert lánczva verve 
hozták a csendőrök a községházra, egy kicsit meg
lepődött a jegyző. A csedőrök magyarázták aztán, 
hogy Kanyó Péter leütött a korcsmában egy olasz 
munkást, aki a kavicsbanyában dolgozik.

— Mit csináltál fiam, az Istenért? — kér
dezte a jegyző szömyüködve. — Hiszen tegnap még 
olyan jóravaló ember voltál.

— Már hogy egy kicsit jó kedvein volt, te
kintetes jegyző ur. Hát fejbe vágtam !

— Nagy bűn ez fiam !
És jámbor képpel mondta Kanyó Péter:
— Dejszeti'csak egy tálján volt!

P A  K O T S  J Ó Z S E F .

mekek összeírását házról-házra járva az e- 
zen célból kiküldött tanítók legközelebb 
megkezdik.

Felkéri az elöljáróság a t. szülőkel, 
hogy a szükséges adatokat — különösen 
pedig a gyermekek születési idejére vonat
kozó határidőket előre készen tartva az el
járó tanítóknak rendelkezésükre bocsájtani 
szíveskedjenek. Az elöljáróság.

—  Csáktornya uj térképének a főivé 
tele. Csáktornya nagyközség képviselőtestü
lete megbízta Székely József oki. mérnököt, 
jászberényi lakost, hogy Csáktornya építési 
és utrendezési térképét készítse el. E mun
kálatokat nevezett mérnök május hó 1-én 
kezdi meg, mikor is Csáktornyára jön. Eb
ből az alkalomból a nagyközség elöljárósága 
felkéri a nagyközség lakosságát, hogy mi
után a terepfelvétel alkalmával minden e- 
gyes udvarra be kell mennie a mérnöknek, 
őt úgy az udvarokon, mint az utcákon mun
kája közben ne zavarják, sőt inkább segít
ségére legyenek, mert csakis igy lehet a fel
vételt tökéletesen és gyorsan eszközölni.

—  Drávavásárhelyen a tisztujitást fi hó 
27-én ejteték meg, mely alkalommal bírónak 
Novák János, pénzlárnoknak Kovacsics János, 
közgyámnak Sray József, esküdteknek Novák 
József, Branilonics Ferencz, Torsavecz József, 
Terbovicz István, Plafták Mihály és Logozsár 
Flórián egyhangulak megválasztattak. —

— A jóléti bizottság elszámolása A 
megtartott megyei gyűlésen Ziegler Kálmán, 
a jóléti bizottság jegyzője előadta, hogy a 
megye közönsége 1905 évi november hó 
végétől a vármegye ellenállásának b iz to s í 
tására befizetett összesen — 149 381 К 09 £  
f., amelynek időközi kamatai 194 К 24 I 
kamatot tettek ki. igy a bizottságnak össze
sen 149.575 К 33 í. állott rendelkezésére. 
Ebből kifizetett 126.801 К 76 fi. van tehát 
még 27.773 К 57 fi készpénz Ezenkívül az 
ellenállás további sikeres folytatása végett
a bizottság aláírás utján még 92.963 К 50 
fi gyűjtött, ez azonban csak papíron vállalt 
kötelezettségnek volt vehető, mert beszédé 
sére szükség nem volt. Az alkolmányvédö 
bizottság működése megszűnvén, kéri a köz 
gyűlést, hogy a visszafizetéseket teljesíthesse, 
hogy a hazafias adakozók most az adófize
tésükét illető állampolgári kötelezettségüket 
a visszautalt összegei is gyaKurolhassák

—  A távírda és távbeszélő póznák 
megrongálása büntetendő cselekmény. Utób
bi időben mindig gyakrabban lordul elő, hogy 
többnyire játszó gyermekek, vagy pásztor 
suhanezok pajkosságból, a távírda- és táv
beszélő berendezésekről a porczellán szige
telőket leverik minek következtében nemcsak 
a távírda és távbeszélő üzem szenved gya
korta fennakadást, a mi úgy a közérdek* I, 
mint sokak magáuérd keit s ú ly o s a n  érinti s 
közbizolság, valamint a l la m r c u d é s z e l  szem
pontéból is felette veszélyes, de a sziget* lök 
szükségessé váló kicserélése folytán a kinedár 
jelentékenyen károsodik is. — Minthogy a 
távírda és távbeszélő berendezézek megron
gálása (utóbbi az 1888. évi XXXI. t. ez. 12 § a 
alapján) a büntetötörvénykönyv 439.. illetve 
440. §-ába ütköző vétségei képez, ennél 
fogva a pécsi pósta és távírda igazgatóság«! 
ezúton is figyelmezteti a közönséget, hogy a 
távirda és távbeszélő berendezések megron
gálód az utmeslerek, ulkap.irók, vagy a köz
ségek elöljárói, ha az tudomásukra jut, bün
tetés céljából fel fogják jelenteni.

—  Vaj verseny. A zalamegyei tejszö
vetkezetek május 27-én a saját szövetkezetei 
számára Zalaegerszegen tejgazdasági gépkiál
lítással összekötött vajversenyt rendeznek





XXIII. Csáktornya, 1906. apriliáa 29-ga 17. Broj.

S ve poäiljke se tiCué zadrZaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
ime, urednika vu Csáktornya.

lzdateljetvo:
knjiZara S t r a u s z  S a n d o r a ,  .............
kam se predplate i obznan e na horvatskom i magjarskom jeziku izlaieéi druítveni, znastveni i povucljm list za púk

poáiljaju. Izla zi s v a k i  t je d e n  je d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k u  n e d e l ju .

Predplatna cena je:

Na oe lo  l e l ő ............ 8 kor.

Na pol leta ............. 4 kor

Na Cetvert leta . . .  2 kor

Pojedini broji koStaju 20ÍÍI.

Obznane se poleg pogodbe i fal 

racunaju.

Odgovorni urednik:

LO P A R IT S  R. JÓZSEF.
Glavui urednik:

M A R G IT A I J Ó Z S E F .
Izdatelj i vlastnik:

S T R A U S Z  SÁNDOR.



Как Cujemo, leva Ciglerova stranka 
bude stala na onoj strani od Finka i od 
Mayera, a drága stranka Landauerova bude 
stala na 2itnim pijacu.

Da bude red na jednoj i na drugoj 
strani, za to budo se soldati skrbeli.

Straána krvoloénost.
Trovrstnu krvoloCnost, je naCinil jeden 

bivái bandar poleg Szegedina, vu Királyhal
mi. Od slrakovitoga Crna vezda sledeőe ja- 
viju: Mlajái Kadar Karoly krvoloCnik je 
szabadkajski zleSenik, koj je prvlje bandar 
bil i vu királyhalmijski áumarski äkoli za 
logara se hotel navCiti. Marljivo se vuCil i 
med najboláe navuCnike spadal. Na vuzem 
je dimo hotel idti vu Szabadku i svoju fai 
miliju je snekakvim vuzmenim prikazom 
hotel nadarili. Peneze medju’ im je ne imái 
i po takvim je ni mogel kupiti nikaj. Gre- 
áni Cin dakle rnu je doác*l na pamet. To 
mu je doálo na pamet, da átacunara Kardoá 
Vilmosa kojega njegov átacun na samoCi 
sloji, porobi. Svojega Cina je vzorju hotel 
zvráiti. Rano |e stal i koma da su 4 vure 
ininule veC se okolo Stacuna klatil Za kra- 
tek Cas je veC po vrati rufcil Kada je Kar
dos odprl vrata, Kadar nuter stupi vu áta- 
cun. SledeCi spomenek je bil med njimi

— Kano su se stali sused?
— Idejű hodiju ljudi, treba odpreti 

Stacuna rekel je átacunar
— Kaj pák gospa jeli su se stall vre? 

pital je Kadar.
— Samo kesnije se bude stala, neg 

spi sirota véli Kardos.
— Nu onda samo tak sim dajte svoje 

peneze véli Kadar i oCi su se njemu leáCale.
— Moje peneze? pita ga átacunar iz- 

van sebe.
— One je, nego samo friáko drugac 

jaj bude grozi se prihodnik
— Viáe reCi nit nije bilo med njimi. 

Kadar videCi, da átacunar peneze neCe na 
pre dati i znajuCi da je sam: na prvo vze- 
ine na oátro na bruáenoga svojega noZa i 
na padne na Cloveka. Ov se ni jako m o g e l

braniti ar ga krvoloCnik za gut zgrabil i 
vu jedni minuli odrezal inu áinjaka. N^s- 
reöni átacunar bez vsaké jaj reCi se skup 
zruáil i odmah je vumerl. Kardoáova fcena 
se nato prebudila i skoCila je van iz pos- 
telje. Strahoma je stupila к od átacuna ob- 
loku. vrala nije ufala odpreti ar je vu jed
noj rubaCi bila. Kada je svojega mufca zgled- 
nula vu krvi se kotati veliki kriö je napra- 
vila vrata odpre i van skoCi vu átacun. Ne- 
sreCna fcenska se na mrtvoga svojega mufca 
hiti I fcuhko place. KrvoloCnik se ni dugó 
mudil, nego zgrabi pol kile 2meCavi dráeCe- 
ga od vage bata i áensku 2njim po glavi 
tuCe. Jen Cas e javkala siromaáka fcenska, 
onda pako od vnogo vudarcov iz predrtom 
glavom je spustila duáu. KrvoloCnik je sa
mo onda poCel zvráavati svoj posel. Hitro 
je odprl kiáte i kaj je vu njih naáel je vu 
2ep porinul. Kardoáova slu^kinja Forró Ma
ra 16 Ijetoánja puca je joá onda spala, kad 
su njenoga gospudara vubili. Nego na kriC 
se ipák prebudila i ono je veC vidla gda je 
Kadar átacunara fcenu zatukel. Preplaáena 
puca se íriáko oblekla i odheáala je к dr. 
Neumann Armin pustare vraCilelju, da po- 
moC pozove i ljudi skup spravi.

Kod vraCitelja medjutim je samo jed- 
noga maloga deCeca doma naála. Nazat je 
odbeíala dimo. gde je veC krvoloCnik vu 
hi£i haraCil. Pri Casu je peneze iskal tarn, 
nego kajti je ni naáel veliki srd ga obiáel.

— Sluíkinja drCuCa stup la je vu hi- 
fcu, gde se ziála iz krvoloCnikom. Ov nju 
takaj na padne na zemlju hiti dőli i s isiim 
onim batom, s kojom je átacunarku zatukel 
poCel je po glavi tuCi i opel skrvavim nő
iéin pikati pucu. Kad je veC puca bez sve- 
sti leiala na zemlji, jóé jenkrat gledi razboj- 
nik po hiíi i onda pobegne. Kadar Karoly 
po straánem Cinenju od beial je iz oustare. 
Viée videlo je njih, kad je vu ienski opra- 
vi iz Kardoéevim ákerljakoin na glavi iáéi 
prarna Szabadki. Zati Cas doéel dr. Neumann 
Armin kotarski vraCitelj, kad je videl da 
átacuvaru i njegovi suproggi nemre pomoCi, 
vzel je pod obrambu sluikinju Opel je ja- 
vil László Kálmán redarskomu komiéaru. 
koj opet javi redarskomu kapitanu od celo- 
ga pripeCenja. Kadar Károly se iuril prarna

Szabadki. Nego redarstvo je odmah telegra- 
filo vu Szabadku i prosilo je redarstvo, da 
primeju krvoloCnika. Iste konjanicke redare 
poslali su za krvoloCnikom. Nesrefina slui- 
kinja dot Cas je takaj vumrla. Redarstvo je 
vse tri mrtvece vu mrtveCku hiíu na ciutor 
dalo odpeljati. KonjaniCki redari po podne 
su veC krvoloka vu rukah imali. Vre je 
blizo Szabadke bil kad su ga konjaniCki re
dari dostigli nazat su ga odegnali na stra- 
ánn Cin CineCe lice mesto.

*

Od straánoga Cina sledeCa javiju:

Mlajéega Kádár Károlya királyhaliniis- 
koga logara aldovi Kardoá Vilmoé tergovca 
njegovu tuvaruáicu i Forro Maria sluikinju 
öve dneve su parali, zatim pako s velikim 
suCutom su nje pokopali. íz vsakoga Clove- 
Cansjtva izsleCeni Clovek veC áedi vu sege- 
ninskem reátu. Strahovito zle naravi Cloveka 
njegov straéen Cin, kojega je vCinil, nikak- 
va balost se ne vidi na njem. Kad su ga 
to bili pilali, zakaj si vinoril one siromaéke 
ne duine ljudi. je tak odgovoril.

— Vuzemski dar potreben mi je bil 
za moju decu i za íenu. Peneze nisam i- 
mal tak kupil sam tak, как sem mogel.

— Kadara su öve dneve dognali vu 
Szegedin. Visoki jak Clovek, iz beloputnimi 
lasi i zafrkjenemi mustaCi. Rád se pred- 
stavil, bil je miren, balost se koma videla 
na njem. Na izlrainoga sudca pitanja, je 
takovoga odgovora daval, kakovoga как se 
vidi se dobro sprakticiral pri iandarstvu, 
gde je celi sedem Ijet bil vu sluibi. Poslje 
krvoloCnosti se celi dán skrival po király* 
halmijski éumi, doklam su ga ni prijeli. Ka
dar denes vre norost simuhra. PriCasu sa
mo íz huncvutarije. Njegovoga razuma po- 
loiaj temeljito budu previzilirali. Jeden sz&- 
hadkaiski novinar je poiskal krvoloCnika 
ienu Szerpu Mariu. koja pri Teleki Miklósa 
njegovoj familiji je sluiila. Zenska slabo 
znajuCa nemékoga jezika sledeCa je rekla :

— Íz svojem tuvaruéem vu najvekáem 
poraziimlenjem Äivéli jesmo. Vu tekuCem 
mesecu 8 dneva jednoga lista mi je pisai, 
vu kojem je pisai, da 14. ali lf>-ga aprila

— Kaj sam CineCi? Kaj sam CmeCi? 
Kaj sam CineCi? mrmljal je vu sebi.

— Znaáti kaj, odgovori pomoCni nje
gov veliki gospodin — dopusti da tvoja 
kCerka naj bude Júliusa njegova draga. Proti 
tomu Tiberius nikaj néma.

— Gizda\oga trgovca njegova ruka se 
na bitje pripravila. Nego na sre< u da bi se 
velikoga gospodiua bila teknula, na sam svoj 
obraz je na meril.

— Kaj búé se ljutil? Kakov prosti div- 
Ijak jesi? Filozovuáki Clovek znade, da obiC- 
no zakonski staliá je ni drugo, neg da jedna 
devojka njegova drago mila postane jedno- 
mu inuikarcu. Zainui idenje je prednosl 
tomu, da se muikarec s prisegom obveie, 
da bu zdriaval svoju dragu.

— Nego kakva potreboCa bi bila nato 
tvojoj KCeri, koja sama sebe zdríava, i ko- 
ja po gospodski mogla bi sdriati makar jed- 
no celo kompaniju Juliuáov takaj. Siobodne 
ljubavi je ta prednosl, da na kontrakt vCi- 
njena ienitba je vnogo sladkeáa nego kra- 
CeSe vreme trpi.

— Tergovec je za stanovito barbar iliti 
divljak bil ktomu, da se na ovo filozofusko 
visino podigne. Samo se muCil na dalje. 
Spanieten rimski veliki gospodin inedjutin

se slim holje trail, da siromaékoga barbar 
otca za njegovo stran nekakvo pomoC po- 
isCe. —

— No dakle poveC ti mem amice, kaj 
je to, kaj se na övein snaánem Juliuáu tak 
strahovito dopada tvojo) к Cerki?

— Laila tak véli, da Julius sam vu 
sebi je jedmi. Da na svetu od svakoga dru- 
goga mu^karca se rezluCava.

Nije spodoben nigdo knjemu nit na te
tő nit na duáu.

— Sveta poznani veliki gospon se ja
ko na smejal i ovak je rekel:

— Ako ja tebi povem istinu, da к Ju- 
liusu, Cisto do lasa zevsema je takov, ravno 
как samo da bi on jeden bil, kaj bi onda 
bilo ?

— Od toga se bojim, domine maksime 
da onda Laila vu obodva bi do noroga bila 
zaljublena i onda bi se meni moja nevolja 
зато povekéala.

— Vkanjujeá se Chaman. Ja jóé od 
tebe takaj bolje póznám 2enske. No и osta- 
lom budemo probuvali posla. Как guder se 
bude pripetilo, vnogo bujái vre nemre biti 
dogodjaj, neg kakov je vezda.

— Nego как bu т о  probali?
— Так ovak. Julius ima jednoga Kal-

purnius zvanoga brata s kojem su si dvoj- 
ke. On je takaj leilinand i lakodjer pod mo- 
jom zapovedniCtvom stop. Odovud za osem 
vur daleko je na átaciji vu Berberia Ivrdja- 
vi. Ja nigdar neznarn razliCtvo med térni 
dvetni mladiCi i ravno zato da se ne vka- 
njujem znjimi, navaden sam nje na dve 
strain namestiti. Nego vezda za tvoju volju 
vCinim, da sim zapovem Kalpornius leiti- 
nanda takaj. Ovo drugo bumo vre videli.

— Na tretji den veCer se vre to pri
petilo iz Lailom, da kada je na njihovoga 
sjajnoga vrta na njegovoj visini sedela, od 
kud je van vidla na put i gde okolo sun- 
Cenoga zahoda onud se áetajuCega Júliusa 
navadna bila je átelno Cekati, na jenkrat 
se dva Júliusi pribli^avali jesu. Jeden iz 
desne drugi iz leve strani. Obraz, spodoba, 
oprava, gibanja, Ijepi hód Cisto je jednaki 
bil. Laila iz svojemi uCiina joá bolje pregle- 
dava, da neli mozbit iz kakvim zercalom se 
pripeCa ovdi faliliga! Jeden táj jedini ni da
leko je post I. Na drugoj strani vu onem 
islem hipu poslal je drugi takaj. Jeden sti- 
him glasom poCel je popevati navadno milo 
iatinsku popovku koja je od Ijepe mater de- 
vojke glasila :

Íz leve strani sledujuCu átrofu iz istim



üojde kmeni vnoCi i dragi dan skup ide- 
mo va cirkvu

—  Evo kakov je Zivot. Zbog toga da 
Zeni nekaj kupi, je tri ljudi zaklal nesreCen 
Clovek, koj se je iz Boga i iz zakonov po- 
zabil.

КАЛ JE NOVOGA?

—  K o l e n d a r . April 30. P ondeljek K ata- 
jena senska. —  Majud 1. T ork, Filip 1 Jak ob  —  
2. Sreda Atanaz bidk. —  3. C etvrtek , Najdjtuije 
sv. K riia . — 4. Petek Flórián muß. — 5. Subota , 
Pius 5-ti papa. —  0. N edelja O brarnba Joáefa. —  
Evangelium  ove  nedelje je :  »Z a  m alo vrem ena, 
pak nebudete videli .mene.» —  Prvi fertalj mese- 
ca bude 1-ga o b  8 vuri 7 minuti na veöer. —  
Sejam  bude 4 -ga  inajuda vu M uracsányu 1-ga 
majaSa vu M uraszerdahelyu, 3 -ga inajuda pri Sv. 
K riiu  (Szentkereszt.) —  Vrem e bude lepo vetre- 
no, na m estah d e fd j.

—  Yelike buhe imaju v mestu Edin- 
burgu na Angledkem. To su se tak stradno 
razplodile, da plavaju celo po vodi i ju po- 
kvariju tak, da prebivalci zbog toga vumi- 
raju. Zacherlin buhin prah nikaj ne pomore.

t  Gróf Károlyi Sándor velíki prija- 
telj siromadkoga puka i malih medtrov je 
vumrl. Iz stare plemenitadke familije je iz- 
hadjal, njegovi predji su jod pred jezero let- 
jom doSli nuter sa Árpádom. 1831-ga Ijeta 
se je rodil. Vu laboru za slobodu 1848-ga 
je poleg Klapke harcuval. Bil je veliki pri- 
jatelj siromadkomu narodu. On je slvoril 
prvi DruZtvo gazdov. On le bil prvi, koj je 
rekel, da gazdi i ma'.i medtri moraju za- 
druZnice napraviti. Sada se celi magjarski 
gospodarstveni svet Zaluje za njega. Ovoga 
meseca 25-ga je vumerl. Vu Montenu je 
bil na vraCenju, ali iz dugoga betega nije 
mogel ozdraviti. Sada 75 Ijet bil star, kada 
je vumrl.

— Strasna nesreca vu Ameriki.
Letos se je zemlja proti nas zaklela. Tuliko, 
potresov jod nije bilo. Vezúv vulkán je stra- 
dne nevolje zrokuval vu Taljanskoj. Niti jod 
nesmo pozabili stradno posluvanje Vezuva 
kada dojde glas iz Amerike iz San Fran- 
cidko. Un idill je vide 40 jezer ljudi, varad

se je podrl i na prah i pepel zgorel. Vu 
drugim varadu tak zvanim Podempa vara- 
du vu Braziliji se je növi vulkán napravil. 
Veliki potres je bil pak iz brega je vrhun- 
ca vu zrak odnesel, a zatem je breg ognja 
poCel bluvati. Stradna vremena! BoZji prst 
onim koji se preveC preufaju vu CoveCansku 
jakost.-

— Tuca i viher. Ovoga meseca 27-ga 
je vu BaCki vu Ujvidéku, takov straden vi
her bil, kojega tarn veC zdavnja pametujeju. 
Takva kmica je postala ob poldne, как da 
bi veCer bil, a zatem je poCela tuCa iti, du
de как tertalj vure. TuCa je tak debela bila, 
как golubovo jejce. Sadovnjake je tuCa Cis- 
ta na nikaj dela. Na nekojih mestah je tu- 
Ca do kolen i visoko stala.

— Dve zene je imel. Vu Budapedti 
su zaprli jednoga Bertrand Janos zvanoga 
cukorpekara, koj táj greh ima, da je dve 
dene imel. Bertrand János zvanoga cukor 
pekara, koj laj greh ima, da je dve dene 
imel. Bertrand je bogatih roditeljov dele i 
vu Münchenu se je rodil Vu Antwerpenu 
se je spoznal sa Daniel Irmom, koju si je 
i za denu zel. Ali potlam su se razidli i 
Bertrand je vu Budapedtu dodel, gde se je 
zaljubil vu Diamant Jozeiinu i za denu si 
ju je zel. Ali to je zazvedila prva dena i 
javila ga je poüciji, koji su ga prijeli. Jer 
zakón samo jednu zakonsku denu dopudCa 
Bertrand je sada 36 Ijet star.

— Tuca. Kak nam jeden prijatelj iz 
Pluja pide, tarn je na belu nedelju huda 
toCa bila. Na sadovnjem drevju je velikoga 
kvara napravila. Cvet je sve doli dCehala.

— Bez srca sin. Vu Kolomen obci- 
ni je jeden poljodelavec Dömötör Károly 
zvani svoju 80 Ijet staru mater zaperl vu 
dtalu, a zatem pak je gnoja nametal na 
nju, da se zadudi Vu tern Cinu su ga dan- 
dari pripeCili. kojim su susedi bedali javit* 
NesreCnu densku. koja je tak surovoga sina 
nahranila su vun zkopali iz gnoja, ali od 
velikih ranah koje njoj je sin sa rasuhami 
zroCil je za tri dni vumrla. NeCemurnoga 
sina su zaprli vu rest.

— Svoju zenu Je prodal. Nekakov 
kramer zvani trgovec vu Altoni. se je do- 
sta mogel navoljiti svoje dene, da ju je pro

dal jednomu bogatadu za 2 jezere korun 
2ena je sa tern Cisto zadovoljna bila, ali 
ne tak sud, koj je za to zazvedil, i tak tr- 
govca как bogatada odtro kadtigal.

— Mlada mati. Jedna 15 let stara 
dekliCka iz Dubice na Horvatskem je vu 
zagrebaCkim dpitalu trojke rodila Otec ovih 
trojkah je takajde jeden 15 let star dmrk- 
livec. Zagod su zapoCeli!

— Dr. Zalán Gyula je sledeéi po- 
ziv poslal svojem zbiracom: Podtuva- 
ni zbiraCi, braCa moja! Za ono poverenje, 
koje su prama meni pokazali vu vezdadnjih 
izbornih dnevih moji dobri prijateiji, poz- 
nanci i vnogi drugi zbiraCi nadeg zbirnog 
kotara, koji su hoteli, da bi i ja na bojno 
mesto politiCkog divlenja stupil, — kajti dru- 
gac mi nije moguöe, — ovim putem izra- 
zim rnoju, iz srdca dojduCu najtopledu hva- 
Iju ! Zahvalnost um povrnem svim znatne- 
nje dobrostivnosti i odanosti, koje budem si 
— za buduCnost za zálog pridrdal vu srdeu 
mojem. S ovom Cuvstvom naj dojde vu rno. 
ju hidu svaki, komu budem mogel po mo- 
joj n.oguCnosti na sludbu, na hasén i na 
pomoc biti. Alsódomboru, 1906 20-ga apri- 
la. S domoljubnim pozdravom alsódomborm 
dr. Zalán Gyula doktor svih politiCkih i pra- 
viCkih znanostih.

— Ogenj. Vu Drávavásarhelyu je pro- 
dlog Cetvrtka ob 2 vuri po poldan ogenj 
vudril vun Samo ognjogascom je moói za- 
hvaliti, da se je ogenj bolje ne razdiril. Zgo- 
rela je jedna dtala i jedni koci. Da pri kiin 
je bil ogenj to su nam jód ne javili.

— Odgovornost poljara. Dobro bú
dé povedati da poljar, átukar, je sarno za 
on kvar odgovoren, za kojega se je vu pri- 
segi izreöenih dudnostih zel i zamudjenje 
je vCinil, za druge kvare je nikak ne od
govoren.

— Veselje ribicov. Vu zadnje vre
me je i vu Dravi dosta zmenkalo ribah. 
Minister poljodelaskih poslov je vezda 20 0  
jezer jedno letnih äaranov kupil i nje je 
vu vekde vode, med njimi i vu Dravu dal 
pustiti. Sa tern bude Drava i Mura barem 
pofridkani fajt ribah dobila.

onim muftkarskirn vugodnim glasom poCne 
popevati drugi. — kad je iz desne strani 
prestal.

— Laila drugda je navadna bila po 
dokonCanju popevke prama jedinomo iz rub- 
com mahati na koje znamenje se jedini po 
padCi gore splaziti na vrtno steno, da more 
dosegnuti Laile njenoga vrata i glavu s kudCi 
nadariti.

— Nego kaj buCineöa Laila sada! Íz 
desne ali iz leve strani da made iz svojem 
rubcum jedinornu! Koj se naj padCi knjoj; 
koj naj plazi gore, kojega da naj obinjava
i kusuje.

Jako je bila iz van sebe. Nazad se po- 
segnula iz svojega draganja mesta i po malo 
beíala je prama vrtu dot óas, da je mi do- 
spelo, da onoga mesta gde je svu zaufanu 
sobaricu ostavila.

— Sakisa — za zov nju srdito po 
imenu Laila — nekakva neprerazmena Cud- 
novitost se zgodila.

— Danas na jenkrat óva Júliusi se 
jesu prisutnuli. Vezda vre kojega da ljubim!

— Obodva moja preCastna gospodiCina. 
1 raduj se! Jer dva navek vide valaju как 
jeden.

— Ovo je jedna prosto к tebi spodob- 
no shvaóanje.

— lm sam ja ravno samo zato ljubila 
Júliusa ar takvoga muZkarca samo jeden 
jedinoga ima na svetu.

— Nego ipák ima vide?
— Onda, Sakisa, se ja vkanjujem.
—  Sobarica ovo shvaCenje je ni raz- 

mela, nego njoj je ni bilo slobodno svoje 
svoje preöanstne gospodiCine njene reCi po- 
bijati. Zato bez vsaké reői po padCila se 
Laile na njeno draganje mesto, da iz svo- 
jemi oCima osvedofiena bude, da как stoji 
ovo Cudnovito delo, od kojega je njoj njena 
gospodiCina pripovedala

— Za mali Cas iz zaCudjenim obrazom 
povrnula se nazad.

— Так je i nikak drugaC. Podvrtnom 
stenom, jód vezda lakaj dva zevserna jed- 
naki.'rimski gospoda leitinandi stojiju.

Vu spomenek se takaj pustili jesu je
den s drugim. Verojatno od preCastne gos- 
podiCine imaju spomenka, ar se gori zgle- 
davali jesu vrtne stene na njeno visino i 
smejali se jesu takaj

.— Smejali su se takaj?
— Jest smejali.
— Laila se gizdavo vgrizne za svoja

vusla. Za crleni njem pogled kmióni posta- 
ne i turoben.

— Celo noC se skozna kotala i svojem
premidlavanjem borila. Do zorje nikakve 
dvojbe ni bilo vide. Gdo jedinoga istmsko 
ljubi, on nemre ljubiti onoga, koj je ni je
dini. — t0/0 *

— Vjutro po pustljivim opravom slu- 
pila je pred svojega otca.

—  Moj otec, kaj sam ja tebi ove due 
ve od onoga rimskoga jopca, od onoga lei* 
tinanda rekla, ono je vse bedastoCa bila. 
Prosim te odprosti mi i pozabi.

— Chaman je blaZeno beZal к veliko- 
mu gospodinu.

— Moj veliki gospodin dobro se iz 
vrdilo. Hvala ti.

— No kaj sam ti ni rekel.
— Da zatim kuliko je kodtala prebo- 

gatoge trgovca medicina, da kai je postalo 
na dalje iz dviuh Cudnovato spodobni dvoj* 
Cetnih leitinandov i jeli je li Laila svojega 
otca poleg njegove volje zr.muZ otidla: od 
vsega onoga neglasi starinska krónika, vu 
kojoj sam ovo hidtoriju Citál.

Po: К A. — M F
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)Mo8t a leg
jobb ültetési 
idő május 
közepéig. 1

DISZFEN Y  ŐKET
(C o n ife rá ka t.)

100 legnem esebb fajban 
és m inden nagyságban.

Ú JD O N S Á G  ! Ú J D O N S Á G !

RÓZSÁKAT
nagy v á la s z té k b a n  a já n la n a k

FARAGÓ BÉLA
cs. és kir. udvari szállító loo hol 

das faiskolái

ZALAEGERSZEGEN.

A képes Árjegyzék kívá
natra meg küldetik.

Ke i I - L а к к
legkitűnőbb mázolószer puha padló szám ára.

Kell-féle viaszkenőcs kemény padló számára, 
h e  it-féle fehér „Glasur“ fény máz 90 fillér. 
Keil-léle arany fény máz képkereteknek 40 fillér, 
h eil-féle szalmaka lap-festék minden színben.

M indenkor kaphatók: ...... ........

Heinrich jViiHsa cégnél Csáktornyán. jCorVáth A. Varazsdott.

74 kitüntetés. 
6 állami érem.

10,000 motor a legtelje
sebb megelegedesre 

szállítva.

Drezdai m otorgyár r. t.
f iókte lepe  :

Gellért ignácz és Társa
Budapest, VI., Terézkorut 41. szám. Telelőn 12— 91.
B e n z in m o t o r o k , lé g s z e s z m o t o r o k , n y e r s o la jm o 
to r o k , s z e s z -  ( s p ir it u s )  m o to r o k , a c e t y lé n m o t o -  

ro k , B e n z in lo k o m o b ilo k  c s é p lé s r e .

Fontos újdonság! Sz ivogázmotorok
a legmodernebb As legtokAleteseeb, beigazoltál) a legolcsóbb 
üzemet nyújtó erőgépük. A drezdai eaivógáznmtor faszénnel 
is kitűnően dolgozik.

kitűnőid» gyártmány. Kipró 
bált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb anyagból a leg 
szolidabban és a legpontosabban van készítve.
T a r t ó d  ! Sok használat után sem szorul reparatu 
1 * rákra. Feltétlenül Üzembiztos. Kezelése igen

egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.
D r e z d a i  m o t o r n k  üzemben megtekinthetők

m U l U r U R  számtalan it,alvállalatban 
és uradalmak gazdasági üzemeinél: malmokban, téglagyárak 
ban, famegmunkálásoknál, faapntásiiál. vizemelő (szivattyúi 
telepeken, gazdasági takarmáns -kamarákban, tejgazdaságok 
ban csépiéinél stb

Teljes üzemberendezések , malmok, gazdasági üzemek 
közlőmO szerkezetek stb.| szállítása.
Kelvílagositásók és költségtervezetek készséggel adatnak.

Kedvező Üzetési feltételek ’Legmesszebbmenő jótállás

Beck és Gergely
motor- b gépgyárában

BUDAPEST, V, Váci-ut u.

Culípán csárdáé 2 kor. CuUpán dal 1 kor,
S trau sz  Sándor hőnyv- és zenemühereshedésében Csáktornyán.
H tiszta jövedelem a nemzeti alapra. tiszta jövedelem a nemzeti alapra.

#  Ш# # # # # # # # # # # # # & # # # # # # # $ # # #



1795 tk. 906.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság, mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Kernyák Mátyás 
novákoveci lakosnak Zsivcsec György és tsai 
dekánoveci lakosok elleni végrehajtási ügyé
ben 351 kor. tőke, ennek 1905 évi április 
hó 8 napjától járó 5%  kamatai, */•% vál
tód ij és 141 К 8 f. eddigi árverési kérvényi 
költség úgy 28 frt. 12 kr., 15 írt., 88 frl., 
9 Irt. 25 kr., 30 írt., 35 frt. behajtása végett 
nagykanizsai kir. törvényszék a perlaki kir. 
járásbíróság területén fekvő
Dekánovec községi 1259 sztjkvben 526/c hrsz. a foglalt szán

tó Raketin Pasnik a v. t. 156 #-a alapján egészben 402 k. 
a 94 szitjkvben 200 hrsz. a fogl. rét a Jeles a v. t. 156 £-a 

alapján egészben 88 k.
a 94 sztjkvben 210 hrsz. a. fogl. rét a Jeles a v. t. 156 £-a 

alapján egész ben 45 k.
az 552 sztkvben 837 hrsz. a. fogl. rét a Növi Keresi a v. t.

156 #-a alapján egészben 40 k.
az 1256 sztjkvben 67/3 hrsz. a. fogl. 46/e sz. ház, udvar és

gyümölcsös, a v. t. 156 #-a alapján egészben 352 k.
a 984 sztjkvben A f  2 sorsz. a. fogl. 6/778 rész erdőből 

Zsivcsec Györgyöt, Zsivcsec Cecíliát, Zsivcsec Máriát és 
Zsivcsec János kiskorút illető 27/268 része 50 k.

a Novakovec községi 881 sztjkvben 2161 hrsz. a. foglalt 
szántó Rakitje dűlőben a v. t. 156 §•& alapj. egészb. 64 k.

kikiáltási árban mint becsárban az
1906. évi julius hó 2 napján d. e. 10 órakor

Novákovec községházánál és u. az nap d. e. 
11 órakor Dekánovec községházánál Dr. Re
ményi Zoltán ügyvéd vagy helyettese köz- 
beniöttével megtartandó árverésen a kiki
áltási áron alul is eladatni fog.

Az árverés által a dekánoveci 1256 
sztkvben С 1 sorsz. a. özv. Mihalic Ivánné 
sz. Dobrovolec Anna javára C 2 a., vala
mint a 984 sztjkben С 1 sorsz. a. özv Spo- 
lár Józsefné jav. bekebl. kikötmény, illetve 
haszonélv. szolgalmi jog nem érintetik.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti i 
kikiáltási ár 10 %-<H bánatpénz lejében 
letenni.

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Perlak, 1906. ápr. hó 8. 708

293 sz 1906.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiró
ság 1906 évi V. 152 számú végzése követ
keztében dr. Hajós Ferenc Csáktornyái lakos 
ügyvéd által képviselt Zrínyi Viktor Csák
tornyái lakos javára Jamt3 Istvánné u. o. 
lakos ellen 600 kor. s jár. erejéig 1906 évi 
március hó 14-én loganatositott kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 650 kor. be
csült kész ruh iáru és varrógépekből álló, 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1906. V. 152/3 számú végzése 
folytán 600 kor. tőkeköv. ennek 1906 évi i 
február 18-tól járó 6%  kamatai és eddig j 
összesen 49 k. 50 f. biróilag már megálla
pított költségek erejéig. Csáktornyán leendő 1 
eszközlésére

1906. éli május hó 5-ik napjának d. u. 3 órája
határidőül kitüzetik, és ahoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. es 108 §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Csáktornyán, 1906. prilis 24. 7101 
1655 sz tk. 905.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tk vi ható

ság közhírré teszi, hogy Pticsák Erzsébet í. 
Kranyecz Flóriánná szentmáriai lakosnak

együttes kikiáltási árban, mint becsárban az
1906. é li junius hó 30 napján d. e. 10 órakor

Szentmária községházánál dr Reményi Zol
tán perlalfi ügyvéd vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó árverésen a becsáron 
alul is eladatni fog.

Az árverés által a 2560 tkvi 904 sz. 
végzés folytán tíartalics András s neje Pav- 
licz Rozália javára bekeblezett holtiglani ha
szonélvezeti szolgalmijog nem érintetik, ha 
azonban ily módon а С 1 alatti teher fede
zésére szükséges 150 kor. vételár nem éret
nék el, az árverés hatálytalan s a fenti in
gatlanok ezen szolgalmijog fenntartása nél
kül a kitűzött határnapon újabban elárve
rezte! ik

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

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlak. 1906 április 2 704

A Rákóczi-utczai ZUGMEISTER 
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eladó.
Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

Nyomatott Fischel Fülöp (Stirausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán
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