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Felelős szerkesztő

Z R ÍN Y I K A R O L Y .

Muraközért!
Régi dolog, hogy akció reakciót szül. 

íme, hogy horvát szomszédaink fel akarják 
forgatni a históriát s felrúgni a törvényeket: 
a mi szükebb értelemben vett társadalmunk 
is megmozdult, hogy a horvát törekvésekre 
feleljen. Mi sem engedjük magunkat, hanem 
legszentebb igazunk biztos tudatában fogjuk 
fel a nekünk dobott keztyűt s teszünk meg 
nündent, hogy Muraközünket a fertőzéstől 
megóvjuk, az illetéktelen beavatkozással 
szemben megvédelmezzük.

Addig, mig a kormány évtizedes óhaj
tásunkat meg nem valósítja s a Muraközt 
a szombathelyi püspökséghez át nem csa
tolja, az iskolán kivül — sajnos — nem 
tehetünk egyebet, mint hogy társadalmi 
utón szervezked ünk s társadalmilag véde
kezzünk, akár támadjunk is.

Ezzel az akcióval adhatunk méltó 
feleletet a gálád kirohanásokra s szemtelen 
látogatásokra.

Örvendünk, hogy ilyen akcióról már is 
módunkban van a Muraköz lakosságát érte
síteni. Nem egyébről van itt szó, mint anya
gilag azokról a módozatokról gondoskodni, 
melyekkel a külső hasonló beavatkozást 
sikerrel ellensúlyozzuk, megszüntessük.

Alább teljes terjedelmében hozzuk az 
erre vonatkozó indítványt s határozatot; 
meg vagyunk róla győződve, hogy hatás nél
kül nem fog maradni

Csak dicséret illeti a «Csáktornyái 
Kereskedelmi Kaszinóit, ezért a hazafias 
felbuzdulásáért, hogy a Muraköz ügyéért 
lelkesedik, s oly széleskörű agitációt indít 
meg és akar kifejteni a magyarság érdekében.

Adja Isten, hogy ezek a szép tervek 
meg is valósuljanak. De, hogy ez igy legyen, 
társadalmunktól s első sorban a pénzinté
zetektől íügg. Ha utóbbiak a2 anyagi áldo
zatoktól nem riadnak vissza és a társadalom 
a felhívásra hallgat s kitartó lesz azok 
foganatosításában, s közösen állandóan 
napirenden tartják a kérdést: akkor hiába 
döngetik a Muraköz kapuit, az iskola erős 
segítséget fog kapni — s a magyarság 
ügye meg lesz mentve a Muraközben.

Az iditvány a következő:
«Közismert dolog, hogy mióta Hor

vátországban a külön nemzeti lét gon
dolata működik, mindig emelkedtek han
gok, hogy a horvátok lakta Muraközt a 
horvát nemzeti egységbe he kell olvasz
tani. Egy tekintélyes horvát politikai pari, 
a Starcsevics-párt, egyenesen programm- 
jába is felvette a Muraköznek Horvát
országba való bekebelezésének kérdéséi 
es azon elvi álláspontját, hogy a Muraköz 
jogilag Horvátországhoz tartozik, minden 
horvát országgyűlési megnyitáskor jelzi 
is azzal, hogy a Muraköz képviselőinek a

Főszerkeeztő:

MARGITAI JÓZSEF.

«sabor»-ról való elmaradását kifogásolja. 
Újabb időben egyszerre több oldalról 
indúlt meg az agitáció «za Medjumurje», 
a Muraköz népességének és területének 
elhóditásáért. Aki tudja, hogy nemzetiségi 
vidéken, a hol egyszer már sikerült éket 
verni a társadalom osztatlan hazafias 
értelmiségébe, mint tágult egyre a rés 
és öltött egyre nagyobb arányokat a 
bomlás folyamata, e kísérleteken nem fog 
mosolyogni, hanem a tett mezejére lép 
és meggátolni törekszik, hogy a konkoly 
kikeljen és felburjánozzék.»

«А C s á k t o r n y á i  K e r e s  k. 
K a s z i n ó ,  mint kulturtényező nem 
maradhat tétlen ily törekvésekkel szem
ben, hanem elérkezettnek látja az időt 
arra, hogy azon társadalmi erők szerve
zésére, melyek Muraközben a hazafias 
szellemet és a magyar műveltséget tár
sadalmi utón terjeszteni igyekeznek, a 
kezdeményezést megragadja.»

«А K e r e s k e d e l m i  K a s z i n ó  
már régebben évi száz koronát szavazott 
meg magyarositási célra. Választmányi 
tagjai egyikének-másikának indítványára 
a helybeli takarékpénztárak ugyancsak 
anyagi segítséget szavaztak meg ugyan
ezen célra.»

«Folytassuk már most működésűn
ket tágabb keretben ! Forduljunk körle
velekben más pénzintézetekhez, hazafias 
célú egyesületekhez és közművelődési 
tényezőkhöz azon keretemmel, hogy éven
ként közcélokra fordított adományaikból 
juttassanak részt nekünk is, hogy foly
tonos évi adományok útján teremtessék 
oly torrás, mely egyesitett, szervezett mű
ködésünket a szükséges anyagi eszkö
zökkel táplálja !»

«На a szükséges pénz előteremtése 
sikerül, alakittassék a társadalom hivatott 
egyéneiből álló bizotlság, mely a mozgal
mat vezesse, irányítsa, eszközeit és mód
jait megszabja.»

«Sikeresnek vélnők általában a 
muraközi töldmives népnek hazafias 
újságokkal, folyóiratokkal, — a kellő 
anyagi eszközökkel nem biró muraközi 
elemi iskoláknak magyar gyennekujsá- 
gokkal, hasznos mulattatókkal ingyen 
való ellátását, a magyar nyelv tanulásá
ban és tanításában legnagyobb előmene
telt tan-usitott tanulóknak és tanítóknak 
díjjal való jutalmazását és kitüntetését. 
Azon eselben pedig, ha kellő összeg áll 
majd rendelkezésre, lehetőleg megvalósí
tandó a «MURAKÖZ» hetilapnak politikai 
lappá való átváltoztatása, hogy magyar- 
és horvát részében, melynek olvasásához 
a nép már hozzászokott, szabadon foglal- 
kozhassék politikai kérdésekkel és hozzá
járuljon a nép politikai felvilágosításának 
munkájához.»

Kiadö éa lap tolt] dón oa:

__________STRAU SZ SÁNDOR.

«Érvényesítsük kereskedelmi össze
köttetéseinket és támogassuk a magyar 
hatóságok és tanügyi körök küzdelmét, 
hogy a Muraköz horvát népét a magyar 
műveltség fensőbbsége révén elválaszt
hatatlan hapcsolatba hozzuk a magyar 
nemzettel !»

*
A választmány ezen indítványt egyhangú 

lelkesedéssel elfogadván, azonnal hozzálátott 
megvalósításához is és az indítványban jel
zett intézetekhez és egyesületekhez a kö
vetkező körlevelet intézte:

KÉRELEM.
Tekintetes Cim!
«Muraköz a mienk!» harsogtatják 

újabban fokozott erővel a Dráván túl a 
horvát túlzók. «Muraköz a mienk !» feleli 
elszántan e kies félsziget magyarsága és 
szervezni kezdi a mozgalmat, melynek 
célja a Muraköz horvát népességének haza- 
fisága ellen intézett támadások sikeres 
visszaverése.

Törekvésünk: hazafias, magyar szellemű 
lapoknak a nép közt ingyen való szétosz
tása, az elemi népiskoláknak magyar gyer- 
mekujságokkal való ellátása, a magyar 
nyelv tanulásában és tanításában legnagyobb 
előmenetelt tanúsított tanulók és tanítók 
dijjal való kitüntetése révén a Muraköz 
népének a magyarsággal való szoros kapcso
latba hozása és e kapcsolat megszilárdítása.

Ismerje meg a muraközi nép a magyar 
műveltség fensőbbségét, a magyar nyelv 

itudásának reá nézve óriási hasznosságát I
E cél oly fontos, hogy megkap minden 

magyar szivet és megnyitja az áldozatkész
ség zsilipjeit a haza területi épségének és 
közművelődési egységének érdekében!

Az alulirt kereskedelmi kaszinó éven
ként nagyobb összeggel járul e cél megva
lósításához. Azonban itt az ideje annak, 
hogy az ezen irányban kifejtett működés 
kereteit kitágítsuk !

Kérve-kérjük a tekintetes Cimet, szí
veskedjék a maga részéről is az évenként 
közcélokra felosztott összegből mozgalmun
kat anyagilag támogatni, ebbeli határozatáról 

I minket értesíteni, a megszavazandó összeget 
pedig egy e célból szervezendő bizottság 
utján való felhasználás végett a Csáktornyái 
Takarékpénztár címére beküldeni

A nemzet hálája fogja megjutalmazni 
I azokat, kik idejekorán gáton teremnek, hogy 
! a fenyegető árt visszaszorítsák !

Csáktornyán, 1908. január havában.
Kitűnő tisztelettel és köszönettel

a Csáktornyái K eresk . Kaszinó 
választmánya.

Üdvözöljük ismételve a «Kereskedelmi 
Kaszinót» kezdeményezése alkalmából és 
kívánjuk, hogy mozgalma teljes sikert
arasson!



Muraköz elcsatolási ügye.
Nem egyszer volt már szó e lapok 

hasábjain a Mura és Dráva folyók között 
fekvő félszigetnek, az úgynevezett Mura
köznek a mely — fájdalom — még mindig 
a zágrábi érsekséghez tartozik, a szombathelyi 
püspöki megyéhez való visszacsatolási, 
illetve bekebelezési ügye.

Zalavármegye közönsége több ízben felszó
lalt ezen általános nemzeti érdekű kérdés
ben és nem egyszer kérelmezte az illetékes 
fényezőknél Muraköznek a szombathelyi 
püspöki megyéhez való visszacsatolását. A 
kérelem, dacára annak, hogy Őfelsége 1875. 
évi november hó 24-én kelt legfelsőbb el
határozásával a tárgyalások megindítását 
legkegyelmesebben elrendelni méltózlafotl: 
csak kérelem maradt, mert részint a poli
tikai viszonyok, részint peoig azon óriási 
nehézségek, melyek az elvileg eldöntött 
kérdés gyakorlati végmegoldása elé tornyo
sultak — .mindig megakasztották a vár
megye közönségének e reményét. így teliül 
maradt minden a régi állapotban.

1901. évi december hó 9-én újból 
felirt a vármegye törvényhatósági bizottsága 
az országgyűlés képviselőházához, kérve, 
hogy Muraköznek a zágrábi érseki megyéből 
a szombathelyi püspöki megyéhez leendő 
csatolása iránt az intézkedéseket megtenni 
méltóztassék. Az országgyűlés képviselőháza
1907. év január hó folyamán nyert értesí
tést ezen ismételt kérelemről, s a képvise
lőház azzal a nyilatkozattal adta ki a kul
tuszkormánynak, hogy a megye kívánságá
nak megvalósulását maga is óhajtja.

Azóta sok viz folyt le a nagy Dunán, 
de a felirat további sorsát mély, s mond
hatjuk aggasztó homály fedi. Legutóbb Hock 
János, Kecskemét I. kerületének orsz.-gyül 
képviselője is szóba hozta egy beszédjében 
Muraköz elcsatolásának ügyét, de a kormány 
részéről válasz, vagy csak némi magyará
zatról szó sem esett.

A Nagykanizsán megjelenő «ZALA» c. 
politikai napilap, mely oly élénk érdeklő
déssel kiséri Muraköz ügyeit, az elcsatolási 
kérő felirat sorsára nézve a közel múltban 
megbízta egyik fővárosi tudósítóját, hogy 
ezen ügyben szerezzen értesülést. A tudó
sító a megbízatásnak eleget téve, Muraköz 
elcsatolási feliratának ügyéről a következő 
értesítést küldte a «ZALÁ»-nak:

Illetékes helyről közölték velem a 
következőket: Zalamegye feliratát annak 
idején a képviselőház azzal a nyilatko
zattal adta ki a kultuszkormánynak, hogy 
a megye kívánságának megvalósulását 
maga is óhajtja. A kormány el volt ha
tározva, hogy az ügyet sürgős tárgyalás 
alá veszi, azonban a csakhamar fölmerült 
horvát bonyadalmak és az az óhaj, hogy 
ezeket lehetőleg békésen kiegyenlítsék, a 
muraközi dolgok elintézését egyelőre hát
térbe szorították. A Muraköz ma a kon
fliktus homlokterében áll és ez a kérdés 
a mai válságos viszonyok közt robbanó 
aknákat rejt magában. Bár a kormány is 
meg van arról győződve, hogy a mura
közi egyházi viszonyok ajánlott rendezése 
eminens és jogos nemzeti érdek, annak 
szőnyegrehozásávnl mindaddig várni kell, 
míg a horvát konfliktus akár békés utón, 
akár erőszak alkalmazásával megszűnik.

így tehá mint látjuk, a horvát bonyo
dalmak akasztják meg a magyar kormány
nak e dologban teendő további infézkedé-
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séit. Bárcsak a politikai helyzet a magyarok 
és horvátok közt mielőbb békés utón helyre 
állna, hogy igy ezeréves ősi alkotmányunk, 
országos Önállóságunk és nemzeti függet
lenségünk kívánsága: Muraköznek a szom
bathelyi püspöki egyházmegyéhez való csa
tolása mielőbb teljesedésbe jutna.

A Csáktornyái Torna ésVivó-Klub.
A Csáktornyái Torna- és Vivó-Klub 

folyó hó 7-én tartotta megalakuló közgyű
lését, melyen dr. László Béla ügyvéd, az 
előkészítő-bizottság elnöke mindenekelőtt 
beszámolt a bizottság működéséről. Ezután 
dr. Bakoss Géza kir. aljárásbiró az alap
szabályok tervezetét olvasta fel.

Az alapszabályok megállapítása után a 
tisztikar választása került sorra. E végből 
dr. László Béla indítványára jelö'ő-bizottság 
küldetett ki Samuelly Ottó kir. aljárásbiró 
elnöklete alatt. A bizottság a Klub elnökéül 
dr. Bakoss Gézái, alelnökéül dr. László Bé
lát, művezetőül Dénes Károly tanitóképző- 
intézeti tanárt, titkárul dr. Lakó Imre ügy
véd-jelöltet, pénztárnokul Óriás János adó
tisztet és szertárnokul Dús János gazda
tisztet hozta javaslatba, a kiket a közgyűlés 
egyhangú főlkiálltással meg is választott. 
Választmányi tagok lettek: dr. Hídvégi Miksa 
ügyvéd, Boroviák Lajos tanár, Magdics Géza 
vasúti hivatalnok, ifj. Premecz Miklós és 
Bnider Károiy kereskedő.

A «Csáktornyái Torna- és Vivó-Klub»- 
nak az alakuláskor 45 rendes-és 15 pártoló 
tagja jelentkezett, a mi az adott viszonyok 
között igen szép számnak mondható és 
miután a tagok közt Csáktornya város 
polgárságának szine-java helyt foglal, biztos 
reményünk lehet arra, hogy ez a régi szük
séget pótló egyesület fel fog virágozni.

A mi a tomázás és vívás céljaira 
szolgáló helyiséget illeti, addig, mig az egy
let saját tornacsarnokot építtethet, a köz
gyűlés határozata alapján az elnökség áti
ratban kereste meg a Csáktornyái tanító
képző intézet igazgatóját, hogy tekintettel 
az egylet közérdekű hivatására, a tanító
képző intézet tornahelyiségét ideiglenesen, 
rendelkezésre bocsátani szíveskedjék. A 
képezdei tornacsarnok ez idő szerint hiányos 
felszerelését az egyesület pótolni kívánja 
A tagok által netán okozandó károkért pedig 
felelősséget vállal.

ismerve a tanítóképző intézeti igazgató 
urnák minden közhasznú, magyar intézmény 
iránt táplált lelkes jóindulatát, biztosra 
vesszük, hogy a tornahelyiség átengedését 
nem fogja megtagadni.

A közönség tájékoztatása végett meg
említjük még, hogy az alapszabályok értel
mében a «Csáktornyái Torna- és Vivó.Klub» 
rendes tagjai havi 2 korona, a pártoló tagok 
pedig csak évi 4 korona tagdíj fizetésére 
vannak kötelezve. Tagokat, legalább egy 
tag indítványára, a választmány jogosult föl
venni.

A Csáktornyái korcsolyázó egyesület 
megalakulása. A Csáktornyái korcsolyázó 
egyesület még múlt év december hó 9-én 
tartotta meg az uj idényre vonatkozólag 
alakuló közgyűlését A közgyűlést, melyen 
a tagok nagy számban vettek részt, dr 
Bakos Géza elnök és Kayser Lajos kor
elnök vezették. A tárgysorozatból kiemelendő: 
az elnöki megnyitó és beszámoló, a tiszt
viselői kar lemondása, az uj tisztikar és
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választmány megalakítása és végül indítvá
nyok előterjesztése volt. Érdekes újítása 
volt az egyesületnek az idén az, hogy a 
választmányba s az újonnan kreált jég- 
felügyelöi bizottságba hölgytagokal is bevá
lasztott, hogy igy nekik az egyesület belső 
működésében is tért juttasson. Az uj tisz
tikar a következőleg alakult meg: elnök: 
dr. Bakos Géza; titkár, illetve jegyző: dr. 
Friebeisz Gyula; jegyző-helyettes: Boroviák 
Lajos, pénztáros: Kende Róbert; pályagond
nok: Divéky Ödön; helyettessé: Kayser An
dor. Az ügyészi teendők végzésére dr. László 
Béla ügyvéd választatott meg. Választmányi 
tagok lettek: a) a h ö l g y e k  r é s z é r ő l :  
Hirschmann Adolfné, Hochsinger Elsa, 
Kayser Ixi, Marton Irma, Todor Margit, 
Zakál Margit; b) az u r a k  r é s z é r ő l :  
Duzs János, dr. Lakó Imre, Magdics László, 
dr. Kovács Lipót, Weisz Viktor, dr. Wollák 
Béla. — Jégfelügyelő-bizottsági tagok: a) a 
h ö l g y e k  r é s z é r ő l :  Bernyák Blanka, 
Dénes Jolán, Heinrich Alma. Kayser Lili, 
Kalcsics Ilonka, Nuzsy Linka, Flichta Olga, 
Fóliák Margit; b) az  u r a k  r é s z é r ő l :  
Korpitsch Károly, Novák Károly, Óriás Osz
kár. — Az egyesület a közgyűlés határozata 
szerint az idén is hétköznapokon délután 
fél 5 órától esti fél 8 óráig; vasár- és ün
nepnapokon pedig d. u. 2 órától este fél 8 
óráig bocsátja a jég-pálvát a tagok és ven
dégek rendelkezésére.

A jégpályának villamos fénynyel való 
megvilágítása tervbe van véve. A korcsolya
egyesület tagjai az uj alapszabályok értel
mében: a) rendesek, kik az egyesület belső 
és külső életében egyaránt működhetnek s 
a jégpályára nyolc napra idegen helyről 
vendégeket hozhatnak. Rendes tagsági dij: 
6 kor., kéttagú család részére 10 kor., há
romtagú család részére 14 kor., s ezentu I 
minden tag után 2— 2 kor.; b) pártolók, 
kik a korcsolyázást kivéve a rendes tagokat 
illető jogokat gyakorolják, tagsági dijuk 
személyenként 4 kor.; c) rendkívüli tagok, 
a helybeli vagy más községbeli tanulók 
kik csakis a korcsolyázás jogát élvezhetik. 
Ezek tagsági dija leszállítás folytán 3 kor. 
A tagság egy évre kötelező, egyébként 
állandó eltávozás és betegség folytán is 
megszűnik

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Kérelem. Lapunk folyó hó 1-ével a 

XXV-ik évf. I-ső negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük az előfizetőinket, 
kiknek előfizetése lejárt, megújítani, a kik 
pedig előfizetési díjjal hátralékban vannak, 
azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás tör
ténjék. Tisztelettel a kiadóhivatal,

—  MegerÖ8Íté8. A pécsi ügyvédi ka
mara Szebényi Lajost, néhai Ziegler Kálmán 
volt kir. közjegyző helyettesét dr. Bállá 
Emil közjegyző ur általános helyetteséül 
nevezte ki.

—  Elöljáró választás Csáktornyán
Alszeghy Alajos nyug. polgári iskolai tanár, 
helybeli közs. elöljáró Csáktornyáról végleg 
eltávozván, az igy üresedésbe jött .községi 
elöljárói állásnak választás utján leendő 
betöltésére határnapul f. évi január hó
25-ik napja, délelőtti 10 órája tűzetett ki a 
helybeli főszolgabírói hivatal által.

—  Sorshúzás. A Csáktornyái járásban 
az 1887. évben született újoncokra vonat
kozó sorshúzás f. hó 13-án Csáktornyán a 
Zrínyi-szálló nagytermében fog megtartatni



— EskUvő. Mráz Kálmán gyertyánosi 
körjegyző f. hó 19-én vezeli oltárhoz az 
alsólendvai róm kath. templomban Toplak 
János kedves leányát, Mariska kisasszonyt.

—  Pályázat segédjegyzöi állásra. Zala- 
vármegye Csáktornyái járáshoz tartozó Csák
tornya nagyközségben a községi segédjegy
zői állás elhalálozás következtében megüre
sedvén, erre pályázat vau hirdetve. A kér
vények f. év január 23 ig terjesztendők be 
a íőszolgabirói hivatalhoz. A választás jan. 
25-én tartatik meg a Csáktornyái jegyzői 
irodában. — A segédjegyző javadalmazása: 
a községtől járó évi 500 korona fizetés, 
mint anyakönyvi helyettesnek évi 100 kor. 
tiszteletdij, továbbá a m. kir. belügyminisz
tériumtól engedélyezett évi 500 kor. állam
segély.

—  A körmend —  muraszombati vasút 
meghosszabbítása. A kereskedelmi miniszter 
Barthalos István pápai ügyvéd, vasutenge- 
délyesnek a körmend — muraszombati va
sút Zalalövő állomásából kiágazólag Cséb, 
Salomvár, Apátfa és Andráshida irányában 
Zalaegerszeg állomásig, továbbá Zalalövőtől 
Kálócfa, Baksa esetleg Nova irányában 
Csömödér, illetve Rédics állomásig vezető 
helyiérdekű vasútra kiadott engedély érvé
nyét egy évre meghosszabbította.

—  Vármegyei telefon. A belügyminisz
térium Zalavármegye törvényhatóságának a 
telefon-hálózat tárgyában hozott határozatát 
jóváhagyta. A vármegye alispánja ebből az 
alkalomból felhívást intézett a Csáktornyái 
főszolgabíróhoz, hogy a telefon-hálózat léte
sítése tárgyában lépjen érintkezésbe a helybeli 
posta- és távirda-íőnökkel, hogy az mielőbb 
létesittessék. — Mint értesülünk, a helybeli 
főszolgabírói hivatal f. év január hó l-lől 
kezdve már telefon-összeköttetésben áll a 
vármegye alispáni hivatalával.

—  A «Csáktornyái Korcsolyázó Egye
sület» í. hó (5-án Vizkereszt napján, d. u. 
2 órakor tartotta meg jégpályájának ezidei 
ünnepélyes megnyitását a helybeli tűzoltó- 
zenekar közreműködése mellett. A megnyi
tási ünnepélyen úgy a rendes és vendég
tagok, mint a nézőközönség szép számmal 
jelentek meg. Jól esett látni, amint amazok 
vidám kedvteléssel siklottak tova a szinte 
tükörsima jégen, emezek pedig gyönyörköd
ve szemlélték a partról vagy megszánkáz- 
tatás közben az újévi hideg beköszöntése 
folytán eléjük táruló kedves téli képet. Paj
kosan s vidám kacagással ide oda csúsz
káló, ostort játszó kicsinyek és nagyok, 
másutt meg művészies körfigurákat csináló 
hölgy- és férfi korcsolyázók hasították tarka
barka változatban a jeget. A még fel nem 
szerelt villanylámpák helyett este felé a 
felhők mögül előbukkanó lenyugvó nap 
vonta be aranyos sugaraival a tájat s a 
jégpályát és korcsolyázókat is megvilágítva 
feledhetetlen látványt nyújtott. — A zene 
hangjai mellett késő estig szórakozott a 
jégpályán a korcsolyázó és néző közönség, 
nem is gondolva arra, hogy néhány nap 
után az a megdicsért nap a maga meleg 
sugaraival oly hamar megolvasztja féltett 
jégpályánkat. Reméljük azonban, hogy még 
lesz hideg idő, melyet bizonyára nekünk 
kell majd kihasználni, s hogy igy a meg
nyitó után egyhamar még nem búcsúzunk 
el az idén végleg légpályánktól.

—  Falopás. Rasperger Mária erzsébet
iaki lakos e hó folyamán Festetics Jenő 
gróf erzsébetiaki erdejéből 10 kor. 60 fill, 
értékű fát lopott, miért is a községi elöl
járóságnál feljelentetelt.

— Népmozgalmi statisztika. A Csáktor
nyái járás területén 1907. évi november hp 
1-től december hó végéig született 286, el
halt 185. Szapo odás 101.

—  Az Iparosítják Egyesületének tánc
mulatsága f. hó 5-én igen jól sikerült. Nagy 
közönség nem vett azon részt, de a jókedv 
általános és fesztelen volt. Még a reggeli 
órákban is folyt a tánc Sárközy zenéje 
mellett.

— A «Csáktornyái Társaskör* ezúton 
is érlesiti tagjait, hogy lapjai folyó hó 12-én 
délután 4 órakor a legtöbbet ígérőnek al
bérletbe adatnak.

—  A Csáktornyái önk. tűzoltó egylet
f. hó 12-én, vasárnap, d. u 3 órakor a 
városháza nagytermében tartja rendes évi 
közgyűlését, melyre a tisztelt pártoló tagok 
ezennel meghivatnak

—  Meghívó. A Muraközi tiszti öns. 
Szövetkezet rendes évi közgyűlését 1908. 
évi január hó 19-én délelőtt 11 és fél óra
kor az áll. népiskolában tartja meg a kö
vetkező t irgysorozattal: 1. Igazgatóság évi 
jelentése és a tiszta jövedelem fölosztására 
vonatkozó tervezet benyújtása 2. A felügyelő- 
bizottság jelentése, a számadások és mérleg 
helybenhagyása s a felmentvény megadása. 
3. Felügyelő-bizottság (3 tag) és egy póttag 
választása. 4. Elnökválasztás. 5. Indítványok.

—  Táncvigalom. A Csáktornyái önk. 
tűzoltó-egylet táucvigalma f. évi febráur hó 
1-én fog megtartatni.

—  Hűtlen cseléd Zsálik Julia koprivai 
lakos a stridói csendőrség járőre «által a 
nagykanizsai kir. törvényszéknél följelente
tett, mert még múlt év március havától 
kezdve október haváig Kelemen Mihály 
alsóbisztricei lakos kárára, zárt pincéjéből 
175 korona értékű almabort időközönkint 
ellopott Ugyancsak feljelentettek Bellái Má
tyás, Prejner József és Sebáher Mihály III. 
hegykerületi lakosok is, mert a fenti lopás
ról tudomással bírtak s azt elhallgatták, sőt 
a lopott almabor fogyasztásában is hűsége
sen résztvettek.

—  Testi sértés. Repp Ferenc stridói 
lakos hősiességét ugyancsak kimutatta múlt 
hó 31-én a délelőtt folyamán Slridón. az 
utcán. Ugyanis Lapért Vince stridói lakost 
nem tudni mi okból, megverte, s rajta 
könnyű testi sértést ejtett. Repp Ferenc a 
büntető bíróságnál feljelentetett.

— Tolvaj cseléd. Brátics Mihály dráva- 
szentmíhályi lakos, ki Viosz Nándor helybeli 
m. kir. állatorvosnál volt szolgálatban, 
múlt év december hó folyamán szolgálat- 
adójától 17 kor. 50 fill, értékű gazdasági 
eszközöket lopott el. — A tolvaj cseléd a 
büntető bíróságnál feljelentetett.

— Cipőt lopott! Stolczer Róza perlaki 
születésű büntetett előéletű cseléd f. hó 2-án 
Csáktornyán Novák Jakab cipész kárára 
záratlan üzletéből egy pár női cipőt 11 K. 
értékben ellopott. — Stolcer Róza, ki a 
lopást beismerte, a büntető bíróságnak ada
tolt át.

— «A Jelen» című társadalmi folyóirat, 
melynek szerkesztői Radnai Rudolf és 
Hajós Béla, újévtől kezdve havonta három
szor jelenik meg, az eddigi kéthotenkinti 
helyett, ami beszédes bizonyítéka annak, 
hogy a folyóirat irányát és szellemét a kö
zönség megszerette. Az előfizetési ár a régi, 
egy évre 8 korona. Mutatványszámol ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, Rottenbiller- 
utca 42. — Megrendelhető: Strausz Sándor 
könyvkereskedésében, Csáktornyán.

— Vasúti-talpfa lopás. Balaskó Ferenc
helyben állomásozó 3. századbei ulános- 
katona a 45. számú őrháztól több vasúti- 
talpfát lopott el. A tolvaj katona tettét 
beismerte, lopási ügyét század-parancsnoka 
intézi el.

Közoktatásügy.
Az idegenajku gyermekek 

szoktatása, hogy az iskolán kí
vül is maguk közt magyarul be

széljenek.
Kivonat Bezenhofer Mihály értekezéséből, melyet a 
szerző Szoboticán a <Mnra«özi Tanitókör» rendes gyűlésén 

felolvasott.
(Folytatás.)

A megtanított játékok közül különösen ked
velik a lapdázást, de ezt alkalmas terület hiányá
ban csak kirándulások alkalmával játszhatjuk. 
Már pedig csak ennek a kedvéért is érdemes a 
gyermekekkel legalább a falu végére kimenni. T é
len iskolai, közös szánkájuk is van, hogy akkor 
is játszhassauak.

A többtanitós iskolánál az I. oszt. vezetője 
megkéri a kar-társait, hogy játék közben a töboi 
gyermek közé az övéi is keveredhessenek. A ját
szás okvetlenül ne osztályonként, hanem együtte
sen történjék.

Előnyősén lehet felhasználni a magyar be
széd tanulására és használatára a vezénylést. A 
tornánál probálj'ák meg és szabad gyakorlatoknál 
vezényeljenek a gyermekek is, s nagyon szívesen 
játszanak majd katonásdit.

A játékokból kifolyólag a következőképen 
állítottam össze a beszéd- és értelein gyakorlatból 
az iskoláin részére a tananyagot: az iskolában 
levő tárgyak; a ház részei; a lakószobában, a 
konyhában, a padláson, a kamrában, a pincében 
előforduló tárgyak és eszközök; az udvar; a gaz- 
gasági épületekben előforduló házi állatok, tárgyak, 
eszközök és szerszámok; a konyhakertben és a 
gyümölcsöskertben előforduló vetemények, virágok, 
gyümölcsfák! a test részei; milyen ruhát viselnek 
a fiuk és leányok; mit veszünk a boltban; a csa
lád; a haza; a jó  Istenről; apró versecskék.

Tanítás közben a gyermekek emlékezetének 
segítségére fel szoktam rajzolni az erre a célra 
csináltatott nagy táblára a már előzőleg bemuta- 
tatott tárgyakat. így a következő ccoport-, illetve 
tárgycsoport-képeket alakítottam:

1. A szobában levő tárgyak;
2. A konyhaeszközök és edények;
3. A kamrában előforduló tárgyak;
4. A padláson-;
5. A pincében levő tárgyak;
6. Az istálóban előforduló házi állatok;
7. Az istállóban levő tárgyak és eszközök;
8. Az ólban előforduló házi állatok;
9. Kocsiszín, az abban előforduló tárgyakkal 

és szerszámokkal;
10. A kerti eszközök és a szántás-vetéshez

szükséges eszközök.
Ez az I-só osztály tananyaga.

Folyt. köv.

Az iparosítják táncmulatságán a kővet
kező felülfizetések történtek: 8 kor. Neu
mann Róbert, Hajas József; 5 —b kor. Mes- 
terich Aladár, PethŐ Jenő, Zorr.zely Alajos, 
N. N., N. N,; 4— 4 koronát Mráz testvérek, 
Petries Győző, Rosenberg Rikárd; 3— 3 kor. 
Gráner Miksa Plichta Béla, PremecMiklós,Viola 
Vilmos d»*, Wollák Béla dr.; 2— 2 koronát 
Gut Béla, Bencsák Rikárd, Binder Károly, 
Brucker Gyula Gerstmann Lipót, özv.jHackl 
Károlyné, Holub őrmester, Komár János 
Henzl hadnagy, Kopjár István, Kelemen 
Béla, Kreutz Lipót, Rózsa Ernő, Sztrahunya 
József, Zsilavec József; 1 — 1 kor. Graner 
Henrik, Hoffmann Ignác, Horváth József, 
Heilig József, Heinr>ch Alfréd, Heinrich 
Sándor, Molnár Ferenc Novák György, Lakó 
Imié dr., Rosenberg N., Simon József,Stöger 
Béla, Scheiber Mór, Sertics százados, N. N., 
Herlinger Sándor. — A felülfizetőknek hálás 
köszönetét mond az elnökség.

Főmunkatárs: Brauner Lajos.
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каш se predpiate i ob/nana na horvatskom i magjarskom jezíku izlaieéi druztveni, znastveni i povucljivi list za púk obznane se poleg pogodbe i fa

poSî jaju. Izlazi svaki fjeden  jed en k ra t i t o :  vu svaku nedelju . raöunaju.

Odgovorni urednik: ! Olavni surednik: IadatelJ i vlaetnik:

RH O SÓ CZY ELEK j B EZENHOFER MIHÁLY ST RAU SZ SÁNDOR.

У nje kakvu hasén dostiCi, a ne da bi se tr- vám na grunt dojdeju, morate pretirati; éu-
b a lm g a . как bi nje poleg zapovedi BoZje, poleg vajte si decu i jako pazile, da vas nebikak

_  , , . 4. . , navuka kráéanskoga vu red postaviti mogli. preobrnuli, pák da bi si vaáu neduZnu de-
Rada b, vas opomenut. na jeden po- 2a|j_boZe 1ц * rjnas jak£ komendiraju cu takvim |judem v ruke dalj.

sei, v kojem je naée ju s vo ja о s а о i ^  2ene ^  2ena zreCe  ̂ onak mora Póznám i takve farizejuáe, éteri si lépő
lakoumno, da si ne premis i, a neizmernu ar ujejnoga jezika se i najviteZki élovek doma к bizi oZeniju sve sine, i doma si
balost zrokuje svojo) eci, sve z og vei e y Ugibjje Da bi barem рак stem obilelju, ili daju zamuZ kéeri. Nego da jedenput mineju 
pohlepnosti, Lehko I о rige ivei, о je gV0j0j dec| na basen bila! Nije, nego onda gosti, puőme punica, sakrva brundati i sirotu
ono veliko dobro, kaj sí ve sva 1 mu 1 ge yeC ^alostiju svi skupa, da véé ne rr.oéi snehu, ili zeta pehati, tak da siromaki mo- 
svaki gospon 2elji. Stém si jako malo glavu J ne moCi raju na kvartelj . .  • yu syet y d na
tere da mu je dobr. Bog zdravje dal pák deJ,0 hoditi, da kiveti moreju. Ve njim je
da bi tak s veseljem möge i mora e a i. tuliko muZem, как Zenam je to о- ova coparnica opet dobra. Pohadja nje; do
li nikvom de u, m m vom ,ug0^ 1 P°" na beteZna Zelja, как bi mogli od brige Zi- nese siroti snehi negda-negda kakvu malen- 
slu néma, 1 ne u i m a vo vese je. jegva  ̂ makar stem svoju neduZnu decu za- kost, malo maáée ili malo mleka za dét»\ 
duáa se nemre v.áe zd.é. .z med greém po- пауек ymoriju Qva Jyeiika pohlepnost Je Neg0 2ato se nigdar ne zmis,k kak je ona
Éelenjov. Sva mise mu je samo na em, zrok  ̂ da se neáteri ljudi daju preobraőati jako zagreáila, da je ovu sirotu miadu Zen- 
da, как vei. denes na desno, zutra na levő, как áto oée, éicu najprvié jako vkanila, da si ju je к

Penezi ladaju svét. I zato na nikaj dru- ako stoga kakvu hasén Cutiju. Njiva deca hizi privabila, drugoé pák njejnu iskrenu 
go ne misli, samo na to, как bi on mogel su prsavi muéeniki, ar je roditelji proti nji- ljubav nemilo odhitila, njejno éisto srce z 
z lehka bogát postati, i tak od brige Ziveti. voj 2е|р? \ protj ß0zjoj zapovedi presiliju nogom gazila.
— To je ona falinga i najvekáa slaboéa, na ono? kroz §t0 pod célim svojim Zivle- Svoju pravu rodjenu decu si pretiraju
kaj neéteroga Cloveka tak preobrne, da se njem nesreCni budeju. — neáteri iz grunta — éteri su ti Kajfaái, svi
éudimo nad njim, как se ov élovek vupa Vezda faáenske doeve se pripeti najveé je poznate, véé se u svakoj obCini po ce- 
med ljudmi kazati, рак к tomu jóé i véé Zenitbe. Kuliko mladencov i mladenjki se lom Medjimurju äiriju dostput i pri pleba-
imeti. na zapisu vidiju prviput! Kuliko nji ji mo- nuáevom stolu pijeju — iz hiZe sve zato,

Ovi ljudi imaju najnesreéneáu decu. ra proti svojemu miélenju i éutenju valu- da samo jeden sin ili köi na gruntu osta- 
Dobre sine i jako dobre, poátene marljive vati, da ovoga mladenca, ili ovu mladenki- ne; da bude baba mogla, как ona to misli 
kéeri imaju, nego zbog neműi i tak jako nju od ljubavi i od svojega nakanenja ho- lepáe kiveti, как véli, da nebude morala tu- 
zalupani roditeljov su óva deca najnesreé- öe za svojega supruga, ili za svoju suprugu like vnuke éuvati. A neje to najvekáe vese- 
neáa stvorenja BoZja. Ovi roditelji su ne zeti. Gda potlam takvi roditelji to spaziju, Ije svoju decu i svoje zdrave i vesele vnu- 
vrédni, da je je Bog s decom daruval. Ovi da itak nesu dobro napravili, sami delaju ke koli sebe videti, i nje u strahu Bökjem 
si decu samo tak ceniju i tak ravnaju, как jóé nemir med njimi. Pák ovi ljudi, takvi odhraniti!
áteru god stvar, kaj si pripovaju ili prehra- hahari jóé pred drugimi ljudmi moreju poé- Pazite dragi roditelji, ki imate rád svoju
niju; ar samo to glediju, как bi mogli kroz tenje imeti?! Dost Zalostno! Takve babe ako decu, najte je dati v ruke takvim farizeju-

7  A  R  A  V  A  me ^udu proganjali i lovili za to, onda se Pák poáto je nekaj malo znal francez-
^  n  P  n  V t\m zmieáam med svoje gospodu kollege, gde ki tűéi, razumiela ga je óva te mu je do

me nebudu mogli najti, a odonud njim éu nesla friáku vodu u jedinoj éaái, koja je 
D v a  nailktl. zajedno sa kollegi medju kojimi ima vrlo bila u kuéi.

y stn‘h 1 yrl°  izkusnjh Weenikah, doviknuli, gad ■ ki , TantaIus, 9pobra, svu 
Hoíu pokuäati vám dva nauka d a t i -  da je ta stara navada naciedjlvanja i síi- 3Voju t sku za da na loj eaSj 

ako bude kaj hasnelo. — Prvi se tiCe na- njenja se íz jedne CaSe ih (laSe upravo o- najde miegto koj ge njsu yeí od neko|j_ 
Cina pijenja i nudjenja, a drugi isto tak. gavna i na to rekuó pogibeljna. ko tjednjh neoprana usta [rancezkinje do-

■ У  "í0 -0 ! . omovlnl. 1 ’ |u ' Г  Za ovo obadvoje dokazati, nisu potreb- taknula. 1 kad si je dosta dugó prorniSIja-
u krímah jalni, ,er ont vuáf.e svakomu, ko, ne njkakoye jjeJ val, pnCme piti na miestu preko preluCa.a
u krímu do,de, makar ga joä . pravo ne- . ,  , na to véli posmiehavajuCa se francezkinja:
poznadu. Prvif. Svaki ko, ima samo jeden funt >Hj( hj hj _  to je Mepo! _  G baá

Odmah mu porinu svoju öaáu, ili mu dstoée íz arende, pije radje iz óiste nego tam руи gde j ja uvjek|, 
ju dr2e pod nos i vele prijazno: »na Mié- iz neéiste Caáe i on sigurno nazamierja ’ . , . . .
kec na Tonöek, na Marira pij!» pruskomu soidatu, da mu se je na njego- . No’ sa . 1 mole8a vriednoga éitatelja

Pák ako onda on koiernu ie nonudie- vem slavodobitnom maráu u Pariz, jednoé zon* °bhadjaju i on Ce mi povladiti, ako
no, nefie ostati neotesänac, tak mora po Rred Jednom francezkom seljakinjom grus- vellm: Gde pri jednem stolu svi jedan za
miestnorn obiéaiu éaáu za Ca«om koie su 1*'° *** medjimurci vele: durilo. drugem íz iste éaée piju, tamo takodjer ne-miestnom obiCa u, Caáu za Caőom, kője su y)ada najuzornija сЫо0а? niti onda ne ako
mu od ráznih kumov i lecov ponudjene pruskl so|dat je najme moral truden, si svaki u jutro usta izpere, kője medjutim 
ízpijati, a kad je sve obredil, onda si slo, gladen i áedjen u niekoj seljaékoj kuéi pre- nije uviek sluéaj.
bodno — ako je muékarac — mustaée o- noéiti. Kad pák se je po sobi malo bolje ...
briáe i pri krémaru za sebe jednu litru |na- razgledal i videl, da je po svuda po prst . Ah. takovo nudenJe Iе odluöno pogi- 
ruéi, s kojom onda mora posudjeno vraéati- debela neéistoőa a gazdarica da je jóé naj- ^e jn0, jer .se a lomJ18V, l,eCnicl . s,a2u! da 
dók mu u fiáéi nikaj neostane. Jzamazanija, onda mu je glad odmah proéel Ьо‘Ы1 malemi, .nevidljivemi glivicam i zi-

Ja ovu staru navadu moram za zlu te je samo tu zamazanu bábu, koja se je voll,1Jlcami od J^diioga na drugoga prelaze.
navadu drZati, ne radi toga, koliko tko ta- Cinila, da je baé sad iz mlaja van dopla- A gde to laglje biva, nego pri takovom
kovom prilikum izpije, véé radi naéina, ka- zila, za napitak vode zaprosil, nadajuéi se, oapijanju?
ko to biva, pák makar se sa svimi vinski- da ée valjda barom voda od obéenite ne- Ako jedan ima skulave i ranjene ust-
mi brati posvadim i zneprijateljim, a ako éistoée iznimku delati u toj zamazanoj kuéi, nice, jeli tu onda éudo, ako to i on drugi

• X X V . Csáktornya, 1908. januara 12-ga.________________________ Broj 2.



Som, takvim od pozgrabvljivi Zivim hujSim 
Ijudem svoju dobru decu. Takvi se kaZeju 
dobri i poboZni; zdobra su i izplebanuSom 
i marljivo hodiju v cirkvu зато zato, da 
bi je neáéi za dobre ljude drZal; a takvi su 
vám как on пой, Steri na obedva kraja re
ze. Pri ovi ljudi neéete najti nigdar onu is- 
tinsku, ravnu, odprtu réé, к Steroj ste vi 
véé doma pri svojoj hiZi navéeni. Najte se 
dati zanesti od nikvi lepi i mastni rééi, kaj 
vám od takvi ljudi kakve babe nosiju. — 
Ako véé svoju decu tak dalko i tak s veli- 
kom brigom i radostjom odhranite, najte je 
ravno onda zapustiti, da njim najbolje na 
pomoé morale biti. VaSa deca sama znaju, 
kam njim njivo srce vleée; ovoga ljubezno- 
ga, éistogá puta njim ravnajte, da v poáte- 
nju к cilju dojdeju.

Na stran babe i svakojaéke sim nepre- 
padajuée Zene! Najte dopustiti, da varn Ze
ne den na den, jedenput ovak, drugoC ónak 
vutom poslu motaju. Im znate kakva je Ze- 
na: Ako ju зато jedenput odpravite z do
ma po kakvim poslu kam sami ne vtegne- 
te iti, pák ste ne sigurni, ali vám posla do- 
bro zvrSi, ar ste se vu torn vnogiput véé 
osvedoöili, как bi vas anda v tak glavnom 
poslu mogle Zene voditi?!

Póznám vas dobro. Vi navadno to ve- 
lite: To je Zenski posel, naj si ga zvrSiju, 
как njim je volja. Nije tak! Ljubav je od 
Boga, a ne od ljudi. On hiZni zakón bude 
od Boga blagoslovljeni, kojega je Bog od- 
sudil, a ne kojega babe skup sharaéiju í 
sloZiju. —

Kaj muZi, vi sie Zenam dali v ruke 
cugla?! Glava i vodja hiZe тога otac, hiZni 
gazda biti, a né Zena. Ar otec uvek dalje 
vidi, как mati. —

*

Dobri navuki za Januar raesec.
Na sve strani se tuZiju, da je malo 

krme, i zato je jako straáno opala dőli ce- 
na marhi Jedino zrnje ima svoju stalnu 
cenu: psenica, zito i kuruza je dosta draga. 
Nego krmi skoéi cena gori najbolje, tak [da

koj ima vise marhe i malo krme, on lehko 
zahrani do protuletja jednu lepu kravu. — 
Zato bu dobro na vuzkoma hraniti blago. 
Jedino od breje marhe nesmemo v trgavati 
hranu, drugaé nam zagine marha. Pustimo 
svaki dán marhu vun, kaj se rezgibleju. 
Pazimo na bregu kravu i kobilu kaj se nam 
ne prehladi.

Vu goricah regulirajmo, gnojimo.
Vu sadovnjaku i kuhínskim vrtu mo- 

remo gnojiti, goseCine gnjezde fondati. Ako 
kanimo na protuletje drevje saditi, onda veC 
ve moramo skopati janié, kam drevje doj- 
de. Kitice se ve bereju za cépiti. Ako zmr- 
zava onda nesmemo s golom rukom Sibice 
brati, nego s rukavicom, ka ti ako s toplom 
rukom primemo zmZjenu kiticu, na onom 
mestu nastane tlek i takva kitica je véé ne 
za cepiti. Kitice za cepiti se na drevu na- 
vek od juZne strani moraju brati, ar na 
juZnoj strani su kitice navek bolje éitave, 
puné как na severnoj.

Koj ima novo vino v pivnici, ve ga 
mora pretoéiti.

Po polju pregledajmo viáeput sétvu i 
ako bi sneg opal na zmrZjenu zemlju i ko
ra se napravila na sétvi, stirajmo gori mar
hu, kaj spreljuknjaju snega, drugaé se nam 
setva zaduái.

Dober gazda si vezda popravlja celga 
za celo leto. Zubaée, vupore, roéice kvake 
na plug, lojtre dréki itd. se ve delaju. Kaj 
si sam napravi za ono ne mora meátru pla- 
titi. Po zimskih veéerih éitajmo dobre knji- 
ge, novine ar se véli: da se dober dosmrti 
vuéi.

KAJ JE NOVOGA?
— Proaimo naáe postuvane pred- 

platnike, naj nam vu novim íertalju 
predplatne zaostatke cím predi poáleju 
i predplate ponoviju.

—  Premenjba v uredu. 31-ga de- 
cembra proáloga leta se je davala prek kan
cellárija éakovskoga velikoga sudca, s ko- 
jum prilikom je tu bil Székely Emil, len-

davski veliki sudec, koj je kakti kontrollor 
bil poslan vun. — I od novoga leta po- 
éemái véé Szalmay József vodi kancellariju 
i к njemu odredjeni podsudec Farkas Kál
mán. —

—  Smrt. Hartmann Adolf, éakovski 
varasai pisar je decembra 29-ga vumrl. Naj 
poéiva vu miru!

—  Naglodal ga BalaSkovits István 
krémar iz RimSéaka se 26-ga decembra tak 
razsrdil nad Hegyi Gjurom, da je zgrabil za 
bikovicu i naglodal ga tak, da je oranjen 
odiSel к domu. Balaskovics je zbog toga 
gori javljen kotarskomu sudu.

—  Cigani i njihova deca. S korom 
nemine fjeden da nebi Citali, da tu ili tarn 
porobili su ovoga ili onoga. — Da kakvoga 
Stacunara, da trgovca koj se spravi na se- 
jam i za takvoga znamo, da nenosi sobom 
par stotni, nego s najfíniSemi jezerkami 
podstavi svoj budjelar. Vnogiput je presiljen 
Cez kakvu Sumu ili po kakvoj pustini iti do 
svojega cila. Da se najbolje veseli sejmu 
da do dobroga dobiéka dojde, onda ga dos- 
tigne nesreóa: predi как bi doSel do dotiő- 
noga mesta, nahrupiju na njega putni jas- 
trebi. I revolved, s drugim oruZjem oboru- 
Zeni tolvaji skoéiju pred njega, cuknéju ga 
dőli z kol i oplemju ga lak da prez fillera 
ostane. I ne зато peneze, nego i druge 
stvari mu zemeju v krej, как vura, lancek 
opravu, s jednom rééjom sve, kaj se da 
prodati. A ov |oS mora hvala dati Bogu, 
ako Ziv ostane. Siromak prez svega Zűri se 
do najbliZiSe obéine, da se prituZi Zandarom 
ili redarstvu, koji dakako odmah podigneju 
iztragu i s teZkim trudom dojdu do toga, 
da su te lopovi sami cigani. Osobito okolo 
Debrecena zrokuju takve lopovStine Satorski 
cigani. Joá né tak zdavna se Culo da su 
jednoga krCmara, njegovu Zenu i mladu Cer- 
ku s grozovitom neCemurnostjum zaklali a 
nazadnje vuZgali hiZu. Joá den-denes na sto- 
tinu ciganov sedi vu reStu, za koje misliju, 
da su oni naCinili to krvoloCnost JoS je ne 
kraj iztragi, jer zakadenci, koje su polovili 
jako tajiju, a prez svedokov, как dobro zna
mo, den-denes nikoga neodsudiju, makar se 
zna da je on krivec. Od svih stranah pro-

dobi, koj za njim pije? — neka se samo 
svaki zmisli na tako zvane Zvale. Ako je- 
dan dapaCe boluje na suSici i svakim iz- 
kaSlanjem nekoliko hiljadah takovih smrto- 
nosnih Zivinicah izkaSle, koje uCenjaci »bac- 
cillami» imenuju, kako nebi od ovih neko
liko barem, na rubu CaSe ostalo, koje onda 
liepo pomalo se u pluCa onoga prijatelja 
odSpanciraju, koj je iz ponudjene CaSe za 
boiestnikom u ime boZje pil.

Ljudi si pri torn u dobroj namieri do- 
vikuju: »Bog ti blagoslovi i na zdravlje ti 
budi!» a . . . piju bolest i smrt, — Zele si 
zdravlje i dugi Zivot, a . . . daje jedan dru- 
gomu pravoga otrova! —

Za lo se neka svaki zrelo misleCi éo- 
viek trsi, ovakovomu neukusnomu i ogav- 
nomu nudenju pitja poduöavanjem i dobrim 
primerom konac uCiniti.

Em oSterijaS ima dosta éaáah i flaSah, 
pak neka donese svakomu njegovu, a pri- 
jateljstvo se onda тоге kucanjem CaSe о 
Casu izraZivati i tim je lahko i liepo nado- 
meSCena zloporaba onoga ogavnoga iz jed- 
ne CaSe pijenja, koje bi se moralo jedan 
krat za uvick dotrgnuti.

Drugi moj nauk se takaj tiCe pijenja 
po krómah, ali зато na proSCenjih, kako-

vih to po selih i po varaSih CeSCe imamo.
Ja tu u svojoj fantaziji vidim jednoga,! 

koj se poslie proáéenja podsmiehava, a to 
je krémar; a isto tak vidim u fantazii mno-! 
ge, koji se kiselo drZe, как maCek kada gr- 
mi, a to su proSóenjari.

Za pravo rekuö, irnadu jedan i drugi 
pravo!

Debeli i prijazni krémar je imal svoju 
Zetvu: kuhinja i podrurn su mu se izpraz- 
nili, dobro i nevaljano su pojeli i popili, na 
stolu se smiju velike banjke i cingeéu sre- 
berni kupeki, da je milota gledati.

Tu se onda jedan more posmiehavati 
i rned njimi obedvema lukama razkapati, 
как diete u piesku pri svojoj igraéi!

ProSéenjarom рак, njihove kisele ob- 
raze, joá dapaCe, nemogu za zlo űzeti; jer 
njihova novéarka je prazna do dna i sad 
si ju mogu miesto rukavice na jruku na- 
taknuti, u glavi im je mutno od neumienog 
pila, saviest njim predbacuje, da su faleli. 
da su dostojanstvo razumnoga Covieka od 
sebe odrinuli, da su se poZivinéili viáe, nego 
I sama Zivina . . .  tu onda uemoZe takov, 
veselo pred se gledati.

Pak ipák pri tóm neshvaéam dobro 
dvie stvari.

Prvié, mislim, da ipák nije posve u 
redu, da se jedan smije, a mnogi plaéu, da 
jedan Zenje a mnogi siju, pak zakljuéujem 
iz toga, da su proáéenja, na kojih najsiro- 
maániji deéko sve svojeíiovce do zadnjega 
krajcera prorajta, a imuéniji j svoje novcc 
punirni áakami van hitéé, jedan krat za u< 
viek gospodarska ákoda.

DrugoC, véli mi véé ime »proséenje», 
da su proáéenja joá od starine svetoga, je
dino cirkvenoga karaktéra; ali jer smo svi 
ljudi, pak onda mora pri tóm i veselje svoj 
diel dobiti, neka se anda i proáéenjari pos
lie obavljene sluZbe boZje u poátenju za- 
bavlaju; nu Cinjenica mi kaZe, da tako ne- 
biva, véé tu je kúp najsurovijih uZitkah, kúp 
neumirenosti u jelű i pilu, kúp svadje i vi
áe krat tűénje do krvavih glavah, kúp slie- 
pog mahnitanja i burlaéenja, a to me vrlo 
boli I pete u srdcu.

Ja tvrdim, da se düh puka, njegovi 
nazori i misli i plemenitost ili surovosl srd- 
ca, najlaglje dade prosuditi i ustanoviti po 
naéinu, kojim on svoje zabave obavlja i u 
Cem veselje uZiva рак me strah obuzima, 
kad promisiim, da se hiljade naáega puka 
klanjaju jedino duhu reobuzdane sirasd, 
da im je svaka plemenita i neduZna zabava 
nesnosna, jer im nedraZi strasti i da u stra-



siju varmegjije korrtiana, da naj nekaj na* 
pravi Sátorskimi cigani, da se nebudu pri- 
peóali tak grozni óini Do vé su joá nikaj 
ne stvorili Znjimi. Jedno vreme poCeli su 
cigane nastaniti na stalno mesto, dali njim 
zazidati hiZe dali su njim zemlje, marhu, 
da se s poljodelstvom baviju, ali sve zaba- 
dav: za kratko vreme je prazno ostalo celo 
selo cigani su zniknuli, как bi nje zemlja 
pogutnula. Ciganu je povoljneái jen cusravi 
íator как najlepáa palaóa —  Oátra zima, 
ligeti veter to sve nespravi cigana pod sta- 
len krov. Samo da more do crketine dojti, 
onda je veó zdrav i vesel. — Jedni varaái 
su se ve drugaó hapili branili proti njim. 
krse veó nastaniju cigani, tarn poáleju vun 
knare, ili Zandare, koji podsiloma pobereju 
skup malu decu, mlade zakadence i tiraju 
nje do takvoga mesta, de je ákola za zao- 
stavljenu decu. Tarn je daju ákolati na or- 
sacki stroáek, misleói da na takov naóín 
budu mogli Znjih ljude stvorili. Так se pri- 
petilo toga tri tjedna blizo Egerszega. — 
Tarn je jen Nekeresd zvani marof. Okolo 
toga marota su podigli cigani svoje Sátoré
— Redarom je odmah bila dana vun zapo- 
ved, da naj idu ta i poloviju decu, — kaj 
su i ovi spunili. — Decu — po broju 8 
su odpeljali v Szombathelj i tam ostavili v 
Skoli. Как su cigani doSli dimo s vandranju
— jer onda da su redari polovili decu, su 
ne bili doma — i vidli da su zniknula de- 
ca, odmab su odbeZali v Egerszeg i tam 
straSno kriku-viku. javkanje napravili. Ho- 
dili od PonciuSa do Pilátusa, javkali krióaü 
da naj njim daju decu nazaj, ali sve zaba- 
dav. — Da su previdli, da je zahman sva- 
ka njihova proSnja, odiSli su v PeSlu tam 
su si zeli fiSkaljuSa, koj je nje peljal к An
drássá grofu, ministru nutraSnjih poslov 1 
tak dugó se molil, dók je minister odredil, 
da se deca imaju dati nazaj. — ^Po telefo- 
nu je bilo dano na znanje ravnatelju szom- 
batheljske Skole, de su deca bila zaprta, da 
ForgaC LajoS Nangonu i Forgaó Vendelu 
naj da decu vun. Direktor — naravski, — 
je ovu zapoved odmah izpunil. I ve se pur- 
deki opet vZivaju oStre zime, Zgeóega sevra 
i — dobre crketine.

—  Doli je  sk o c il z cuga. Dva ste- 
pihlebe su tirali öve dneve per Sup iz Cur- 
gove vu Veliku KaniZu, Hajgató Józsefa i 
Böhm Ferenca. Jeden mirnoga srdca redar 
je pazil na te ttióeke kaj mu nej vujSli. A

stvenom veselju nepopuáóaju, dók se ne- 
pretvori n zlo, te iz pehara zabljudjenosti 
tako dugó i na debelo vleóu, dók prióme 
otrrov van kapati, koj je onda ubije.

Dobrih druZtvah ima dosta, pák nebi 
Skodilo, da ova vISekrat prirede budi dnev- 
nu budi veóernu zabavu i to, da se sve vi
se i sve dalje razgranjuje — kakti razplod- 
juje. — Kad bi se takove zabave obdrZa- 
vale pod vodstvom starijega razboritoga rav- 
natelja ili vodje, mnogi mladió, u kojega 
prsih joS dobra iskra klije, bi si kupil kipa 
ámiejuóega krómara», kojega je glasoviti 
malar Stieler tak liepo i karakteristtóki na- 
malal, pák bi si ga u svoju komoricu obe- 
sil, gde bi ga pri svakom pogledu opomi- 
njal, da netroSi kakti pamaman, . . . takov 
neduZni kip bi mnogomu do srdca doprl. 
kad bi one prije spomenute pristojne i u 
granicah zabave bile u navadi.

Púk, oplemeni Ivója proSőenja!

Em. Kotla y.

ovi dva su dobrovoljno trpeli to putovanje. 
Da je najbolje ruzil cug med Zakanom i 
Velikom Kanizom, samo se spukne s kuta’ 
Hajgató odpre vrata i blihne vun. Policaj 
vés prestraSeni beZ; do vrat i gledi svojega 
ftióeka, koj mu je vuSel. Vu tem hipu sko- 
ói i drugi, poSikne policaja nazaj i blihne i 
on za svojim pajdaSom. A siromaSki policaj 
se skepecka gori, beZi к vratam i — luőe 
milo sim i tam. On veó je ne vupal to na- 
praviti, nego si zdehne gluboko i pregleda- 
va svoju krletku, v kojoj je sam ostal. Na 
prvim kolodvoru odmah je telegrafiral do 
tiőnoj oblasti, koja ve iSóe zgubljene ftiőe

—  Gresna ljubav. Vicái Maria iz 
Szt. Jakabfa je zaljubljena bila v jednoga 
deőka. Óva ljubav je ne ostala prez posle- 
dice, jer za kratko vreme je morala roditi. 
StraSno nju je bilo sram i da zakrije i po- 
lapSa svojega Spota, malo dete, как se po- 
rodilo, odmah je zagutila a zatim zakopala 
vu vrtu. Ali Bog je ipák Siel, da ovaj grdi 
i krvoloóni Cin na svetlo dojde, i za óas se 
zazvedilo sve, na kaj su ju Zandari prijeli 
i vreSt odegnali.

—  Mala cerkica i njena babka. Co- 
veku suze vrkneju, da őita nesreóu jedne 
male devojóice, s как Zalostnom smrtjom 
je morala preminuti. Vu Svajcu, Bellinzona 
zvanoj obőini Zivi jeden kalvinski pop, koj 
ima svojega stana pod jednim jezero pet- 
sto metrov visokim bregom. Ovaj pop imel 
je jednu deset let staru lepu óerkicu. Ta 
óerkica odiSla je jeden den na breg i tam 
med straSnimi pokujami poőela je skakati i 
igrati svojom babkum. — Da se najlepSe 
igrala, onda njoj opadne babka vu jednu 
straSnu globuku poknju Dete je poznalo 
puta, i zato se odpravi doli, da poiSóe bab- 
ku. — 1 naSla ju je. Za óas se odpravi iz 
globuóinjave nazaj gori. Ali jenput je do 
tak strmne peóine doSla, da je veó ne mo- 
gla dalje plaziti, niti sim, niti tam. Siroma- 
Sko dete jé sigurno krióalo za pomoő, ali 
niSCi ju je ne óul. Med tem toga se zamra- 
óilo i trudna zaplakana devojöica zaspala 
je na jedinm robu. I vise se ne stala. Dru- 
go jutro su ju zmrZjenu naSli. Isóe je tam 
sedela, de je zaspala. Babkicu je к sebi lis- 
kala, brSóas zato da ju obrani od zime.

—  Idu nazaj. Íz Fiume javiju da se 
»Caronia» zvana ladja januara 7-ga génül 
z New-Jorka proti Fiumi, koja ladja ne mé
nje как jezero óetiri sto dvajsti magjarov 
dopelja dimo.

—  Velika nesreca vu Pittsburgh — 
Как »Szabadság» zvane amerikanske novi- 
ne piSeju, blizu Pittsburga v jednoj rudi je 
eksploderal gaz, na kaj se cela ruda zruSila 
i na stotine teZakov pod se zakopala. A 
kaj je najZalostneSe vu stvari, da je med 
ovimi nesretniki najviSe magjarov. Blizo 2 
sto magjarov je podneslo smrt pri ovoj ne- 
sreói, kojn su sve zgorete potegli vun iz 
rude. Iz med svih teZakov samo dva su se 
oslobodili smrti, ovi drugi su svi poginuli. 
Kak je eksploderal gaz — как ovi dva po- 
vedaju — odmah je straSen ogenj nastal 
vu rudi koj je sve uniStil.

Nekaj za kratek 6as.
Veóer.

Otec: Za Boga miloga, kaj ste napra
vili s novimi hlaóami? lm su veó odzadi 
ljuknjaste!

Ferkec: 0, to vám je óisto lehko islo 
japa. Jeden je tiskal hlaóe к brusu, a dru
gi je tak dugó vrtel brusa dók su se ne 
preljuknjale.

Pesem od ljubavi.
Cudaj sam si misül 
Vnogo premiálaval 
Kaj bi vu Zalosti 
Vezda ja napravil.

gtel sam se Zeniti 
Z dragom gerlióicom,
Ali se bum Zenil 
S puákom i sabljicom.

Puákica mi bude 
Moja stara majka,
Sabljica mi bude,
Gerlióica Draga.

Plaóeju se zame 
Japek i Majkica,
Oslavil vas budem,
Mila rodbinica.

Ti pák Gerlióica 
Poóakaj joá malo,
Da ja moram ostavit 
Ovo malo selo.

Ovo malo selo,
I to Ijepo mesto,
Japek me skupljuju 
Ali da vre kesno.

Moral bom ja iti,
V pisanu KaniZu,
V pisanu KaniZu 
Vu cesarsko hiZu.

Tam budem tasoval ja 
Modru opravu,
Kaj se bum jaáetal
V kasarne gizdavo

Tam budem ja dobil 
Pervoga paranóa,
Kak bum moral branit 
Za Ferencz Józsefa.

Mila Domovina 
Zate bum harcuval,
Za ov ljepi orsag 
Navek bum vojuval.

Gerlióica draga 
Tebi dajem ruku,
Tebi Dajem ruku 
Ljepo se sprióavam

V pisanu KaniZu
Z doma se odpravljam,
Nego dale neznam 
De bum vu kasarnaj.

Jeli bum vszombathelyu 
Ali vu Sopronu,
To bodeá vre znala 
Odkud ti bum pisai.

Vu átéri kasarnaj 
Suze bodem brisal,
Japek i Mamica 
I sva rodbinica.

Vezda vám se spriCam 
Kuáujem vam lica,
Zbogom mi oslante 
Svi pajdaái moji.

Svim skup dajem ruku,
Nebudite tuZni.

NOVAK M. BOTTORNYA.
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Grasics 
János (nős Goricsanecz Máriával) szoboticzai 
lakosnak — Gracsics Miklós, úgyis, mint k. 
к gyermekei: János, Ignácz, Klára és Juli 
gyámja, valamint Gracsic Francziska szo- 
botizzai lakosok elleni közösség megszünte
tése iránti ügyében a nagykanizsai kir. tör
vényszék (a perlaki kir. járásbíróság) terü
letéhez tartozó következő ingatlan u. m.; 
a szoboticzai 20 sztkvben foglalt А I. 1 
sor 20. hrsz. 20 összeirásu számú ház, 
udvar és kert. az utána járó aránylagcs le
gelő és erdőilletménnyel, a C. 12 alatt özv. 
Grasics Menyhértné szül. Jurasics Anna ja
vára bekeblezett özvegyi haszonélvezeti szol
galmi jód fentartása nélkül 1317 korona 
kikiáltási árban mint becsárban az

1908. évi február hó 11. napján d. e. 9 órakor
Szoboticza község házánál dr. Tamás János 
perlaki ügyvéd vagy helyettessé közbejötté
vel megtartandó árverésen a becsáron alul 
is eladatni fog.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
10 százalékát készpénzben vagy óvadékké
pes papírban kiküldött kezéhez letenni.

A kir. Járásbíróság, mint telekk. hatóság.
Ferink, 1907. nov. 26. 638

994 és 993 sz. 1908.; 635

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t-cz. 102. §-értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróság 
1907. évi V. 606, 636 és 668/2 számú vég-, 
zése következtében Weiser I C nagykani
zsai czég és Ploflak Minály pusztafai lakós! 
ZsnidariCs György és ne|e dravavásárhelyi 
lakos ellen 339 K. 90 f. 2956 kor. s jár. 
erejéig 1907, évi november hó 18-án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le és 
fölülfoglalt és 3905 k. fillérre becsült szoba 
bútor, gazdasági telszerelvényck, sertések, 
lovak, 1 tehén, széna és egy locomobil gőz 
gépből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mély árverésnek a Csáktornyái kir. jbi- 
róság 1907. V 606. 630, 668/3 sz. végzése 
folytán 2986 és 339 K. 90 f. tőkekövetelés 
ennek járulékai erejéig Drávavásárhelyen 
leendő eszközlésére

íz  1908. évi január hó 27 napján d. u. 2 órakor 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX 
t-cz. 107. és 108 §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Ezen árverés az összes foglaltatok ér
dekédben megtartatni fog.

Csáktornya, 1908. jan. 6.

4082 tk. 907.

Árverési hirdetmény.
A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Kántor Bernát korcs- 
máros Csáktornyái lakos végrehajtatnak 
Mlinarics József földmi veo drávaszentiváni 
lakos elleni végrehajtási ügyében az árverést 
az 1881 évi LX. törv. ez. 144 és 146 §§- 
ai alapján elrendelte minek folytán végre
hajtatnak 60 kor. tőke, ennek 1907. ápri
lis 2 napjától járó 6 százalékos kamatai 7

9



w* “r r r : s r l  IPAROS és KERESKEDŐ  F Ü S T Z ?> rwitb» díjmentesen шор. J előfizetőink névjegyzéke.................  ...—

B á d o g o s :  E r e d e t i  S in g e r  v a r r ó g é p e k :  K ő fa r a g ó  é s  s í r k ő  k é s z í t ő  Úri- és löl élnt, léték és díszműáruk:
Hübsch Manó, (faszénraktár) Csáktornya Singer Со., Arpád-ulca. Csáktornya Terestenyák Bódog, Csáktornya ■Wm"™  *

^Domer Sándor „  , .............................  L ik o r g y a r :  V a s k e r e s k e d é s :
É p ü le t  é s  m ü la k a t o s :  Hochsinger M. és fiai Csáktornya Prostenik Gusztáv, Csáktornya

ß n rk * * rP 4 k p d ö - Horváth István Csáktornya készíti a hires »Glória» sósborszeszt Bernyák Károly, utódaо и г к е г е а к е и и .  12 üveg bérmentve 5 korona 3
Máyer Testvérek, Csáktornya _  , w  . . V á S Z O n k e re s k e d O :

F é rfi s z a b o k :  M é s z á r o s :  4 Szivoncsik Antal, Csáktornya
. Ivacsics Ignácz, Csáktornya Nuzsy Mátyás, Csáktornya . . . . . .

B o r b é ly  e s  f o d r á s z :  Ó r á s  é s  é k s z e r é s z :  V e n d é g l ő k .
m  & ^ d nd0r’ Cs4kt<; ; " va F é r fi é s  n ő i d iv a tá r u k  : Pollik Bernát, Varaidin р ^ 'г Ы к Ш б ,  Caáktorny,

Zrínyi Viktor, Csáktornya P e z s g ő g y á r :  Hencsey Gábor, „
Antonovics József, »

B u t o r r a k t á r :  Muraközi pezsgőgyár, Csáktornya Becsey Albert,
. . . . . .  v  . . .  F u s z e r k e r e s k e d e s e k .  Р е к :  Horváth Mihály (Fehér galamb)

Bútor és* kóporsóraktár. ^  * Todor R utóda> Csáktornya Stolczer József, Csáktornya Horváth Géza, „
H oráködon Csáktornya S " t " ’ ”  R ö f ö s k e r e s k e d ö : 5 Ä Ä T  :

Ifj. Premecz Miklós, „  llirschsohn Testvérek, Csáktornya Pruszátz Alajos, »
P 7 i ik r Á Q 7 ' Sostarics Pál, Perlak . ,  Deutsch Zsigmond, „
V > Z U K r a s z . Szeiverth Testvérek Szombathely S z o b a f e s t ő  e s  m a z o lo :  Schlesinger Mór

Kertész Lajos, Csáktornya, Vesselényi-utcza Vidovics János Csáktornya Mihálics Ferencz „
_  ............... vendéglő a vasúthoz

J - . . . .  . S z á l l í t ó  e s  d e s z  k a k e r e s k .  Singer Salamon, Szoboticza
C z i P é s z :  K a v e h a z a k : Lebl M6r é,  fia> Cróktorny. Kalchbrenncr Ferencz, Stridó

Maaztnak Jdzaef, Caáktorny. g j j - M . j g ,  Caáktomya ^  t e j t e r m é k e k e t

D iv a t á r u h á z -  Geretmann Lipót, ”  ZOP|Ori KéSZltö, 1Ш?01Й ét M i t t !
U l V d t d r u  í t z .  l é ó L r fo c t n  • í'i . . .  , , Wogrincsics Ferencz, Nagykanizsa

Herzer Izidor, Csáktornya ’ Ü v e g  é s  p O P C Z e llá n k eresk . Erzsébet királyné-tér 10
Liszt és Brodnyák, Stridó Scheiber Mór, Csáktornya Tódor. R. utóda, Csáktornya.

Könyv-papir- és zeneműkereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: Strausz Sándor Csáktornya.

fürdetések felvétetnek
f i  f i  ,*? e lap kiadóhivatalában.

Szemelvények egy világ- 
detektiv titkos aktáiból.

Minden kötet egy befejezett regényt tartalmaz.
Egyes kötet ára 25 fillér. 6ddtg megjelent 6 kötet,

1. H bétnejű férj Щ Hz államügyész kedvese.
2. H ladt kanáriat gyémántja. Ш 5. H Rock kastély nuregkeverönője.
3. H játékbarlangban. ^  6 . Lángész vagy őrült.

Kapható mindenkor Strausz Sándor könyvkereskedésében Csáktornyán.

ш ш ш т ш ш т т т т т т т т т т т



Gabona árak. —  Ciena iltka .

mmázsa 1 m.-cent, kor. fill

Búza Päenica 11.30 —
Rozs ! Hr2 10 25 —
Árpa JeCuien 15 00 —
Zab Zol) 15 00 —
Kukoricza uj Kuruza nova 14.20 —
Fehér bab uj Grab beli 15 20—
Sárga bab » 2uti 14 00 —
Vegyes bab »  zméSan 14 00 —
Kendermag Konopljenoseme 22.00 —
Lenmag Len 22 0 0 —
Tökmag Koáöice 22 0 0 —
Bükköny Grahorka 15 0 0 — j

1 sz 908.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbí
róság Í907 évi v 688/1 számú végzése 
következtében Dr. László Béla ügyvéd által 
képviselt Stem Berthold Csáktornya lakos L 
javára Bayer Gyula zalaujvári ‘Jakos ellen _  
1300 K. s jár erejéig 1907. évi novem- z  
bér hó 22-én foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 1447 kor. 40 í. 
becsült fűszeráru, rövidáru, üzleti felszerel- j 
vények és hordókból álló ingóságok, nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbi- 
róság 1907. V. 688/3 sz. végzése folytán ed
dig 1300 kor. tőkekövetelés, s járulékai e- 
rejéig Zalaujváron leendő eszközlésére

1908 évi januar hó 20 napjának d. u, tél 2 órája
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-, 
fizetés mellett a legtöbhet Ígérőnek becsáron 
alul is elfognak adatni.

Ezen árverés az összes foglaltatott ér
dekében megtartatni íog.

Kelt Csáktornya, 1907. évi január 6.

H i r d e t m é n y .
vb. Pollák Hermann alsódomborui kereskedő czég, csődtömegéhez tartozó 

a csődleltárban 1— 828 tétel szám alatt felveltt bolti berendezések, fűszer, gyarmat 
kézmű és egyébb vegyes árukból álló 4011 korona 48 fillérre becsült ingóságok 
ajánlati utón eladatnak.

Az Írásbeli lepecsételt zárt ajánlatok legkésőbb

1908 évi január hó 22 -én déli 1 2 órakor
a becsérték 10 százaléka mint óvadékkal együtt Rótschild Samu dr. nagykanizsai 
ügyvéd csődválasztmányi elnöknél nynjtandók be, hol a csődleltár és a közelebbi 
feltételek betekinthetök.

Az ingóságok Győrffy János tömeggondnok nagykanizsai ügyvéd közbejöt
tével az ajánlatok benyújtására rendelt határidő előtt az általa netán meghatáro
zandó időben és

1908 január lió 21-én d. u. 1 órától 4  óráig
a helyszínén Alsódomboruban megtekinthetők.

Nagykanizsán, 1908 évi januar hó 4-én.
Dr. F R IE D  ÖDÖN

633 1 — 1 csődválasztmányi jegyző

Van szerencsém a t. ez. közönség b. tudo
mására adni hogy a beállott bányászati zavarok 
miatt

trifaili kőszén
kicsinybem elárusitásra nem jön forgalomba.

Tisztelettel

JCIein. Vilmos
a trifaili kőszénbányák 

591 10—10 képviselője.
NAGYKANIZSA.

t M

I Hirdetmény. #
t A Nagyméltóságu Földmivelésügyi Minisztérium $  
I 60900I1896. számú szokványrendelete szerint ж
t válogatott első osztályú sima és gyökeres щ

I Ripária-portaliS' Jfrpestris-Monticóla g  Vitís-5olonfc I
I amerikai vadvessző, valamint ugyanily alanyokra nemesi tett, tenti rendelet- X  
£ nek mindenben megfelelő a legkiválóbb bor és csomege fajú £

i gyökeres fáso ltványok |
f kerülnek ezen évben nálunk eladásra. Щ

t Badacsonyvidéki Szőlőtelep kezeiősége, $
< (iHá á — 10 T A P O L C Z A , (a Balaton mellett.) Щ
t * m



A  Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat I
t. ez. részvényesei, 1908. február hó 15-én délután 3 órakor, Csáktornyán a társulat j

saját házában tartandó |

xxxvi. r e nde s  k í ^gyűl ésne ,  j
tisztelettel meghivatnak. J

Tanácskozási tárgyainak sorrendje s |

a) Elnöki megnyitás. j
b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. 0 з
c) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének lelolvasása, a felülvizsgált évi száma- j

dások és a felmentvény feletti határozat. \
d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt. j
e) Igazgatósági tagok es felügyelő bizottság megválasztása. \
í) Alapszabály 2. §. módosítása. ]
g) Esetleges indítványok. *

Csáktornyán, 1908. évi január hó 4-én. I
j

37. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen, vagy törvényes meghatalmazottja (36. §.) által gyako- 3 
Tolhatja; de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társulat köny- 1
vében az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a kö zg y ű lé st 3 nappal m egelő ző leg, a z a z  190g. évi feb ruár hő iz -ig  az in tézet p é n ztá - I
r ib a  letétessék. '

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatok ki. 1
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése, a társulat űzieti helyiségében a közgyűlést 14 nappal meg- I 

előzőleg a részényesek által betekinthetok. 3

1 A Csáktornyái Gőzm alom  Szövetkezet <
t. tagjai az 1908. jan. 26-án délután 2 órakor, a szövetkezet irodahelyiségében tartandó

I. rendes közgyűlésre,
I tisztelettel meghivatnak.

A tanácskozás tárgyainak sorrendje: I
1. Elnöki megnyitás. \

1 2- A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 szövetkezeti tag kijelölése. i
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentéseinek felolvasása. *
4. A felülvizsgált számadások feletti és a felmentvény iránti határozat. (
5. Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt.
6. A felügyelő-bizottság megválasztása. í
7. Esetleges indítványok.

Csáktornya, 1908. január 9-én. *

Az igazgatóság. (
5. §. Szavazati joggal a közgyűlésen csak oly üzletrészéé tag bir, ki legalább 4 héttel a közgyűlés előtt már a társaság tagja volt és tartozik (  

'mludenki üzletrészjegyét 3 nappal a közgyűlés előtt az igazgatóságnál letenni. "
A szavazás meghatalmazott által is történhetik, de meghatalmazott csak üzletrésszel bíró tag lehet. á
8. 8. A mélreg a közgyűlést 8 nappal meg-előzőleg a szövetkezet irodahelyiségében közzététetik. '

Nyomatott Fischel Fülöp (Straudz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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