
Zalavármegyei Közművelődéi Egyesület.
Már csak napok választanak el ben

nünket a «Dunántúli Közművelődési Egye
sület» új fiókjának, a «Zalavármegyei Köz- 
művelődési Egyesüleb-nek zászlóbontásától!

A lelkes szózat, melyet a «Dunántúli 
Közművelődési Egyesület» elnöksége, a 
magyar faj nemzeti, értelmi és társadalmi 
egységének megizmosodása érdekében inté
zett a dunántúli főispánokhoz — termé
keny talajra talált Battyhány Pál gróí szí
vében.

Komárom, Sopron, Somogy, J aranya 
után immár Zalavármegye is egyesületi 
szervezettel kapcsolja be magát a közmű
velődési célok «nemes szövetségébe, mely 
kell hogy behálózza a Dunántúlt s annak 
fontos földrajzi területével együtt a rajta 
élő lelkeket is.

A dolog komoly elhatározásokhoz 
méltó csendben, hangos szónoklatok, érte
kezletek és hosszú tanakodások nélkül érle
lődött meg.

Hiszen mindnyájan érezzük a tizen
kettedik óra közeledését.

Mindnyájan érezzük, hogy szent István 
koronájának tiszta ragyogásáért, ^országának 
nyelvben s érzésben magyarságáért nemcsak 
kötelességekre, de áldozatokra is készen 
kell álnunk.

Mindnyájan érezzük, hogy ezt a hazát 
nemcsak elfoglalni kellett, de m^g kell azt 
tartani is.

Megtartani pedig csak az bírja, aki tud 
és akar magyar lenni e földön.

Aki tud hűségesen résen állani eszével, 
szívével és keze munkájával a magyar faj 
államalkotó erejét és rendeltetését eldöntő 
nagy kulturális és közgazdasági válsá
gokban.

Aki tud testvér lenni testvérrel; de 
tőből lebirja vágni a kezet, melyet gonosz 
vagy megtévelyedett gyermek emel a drága, 
édes anya ellen.

Már rég eldőlt a vita az állam és tár
sadalom külön hivatásáról ebben a létfen- 
tarló küzdelemben.

Magyarország legkiválóbb államférfiéi 
közművelődési egyesületek keretében tettek 
és tesznek hitvallást az állam és társada
lom egymásra utaltságának elengedhetlen 
s egyedül célhoz vezető szükségességéről a 
magyar nemzeti állam kiépítésében.

Mindenesetre szerencsésnek mondható 
a szándék, hogy a «Zalavármegyei Köz- 
művelődési Egyesület» alakuló gyűlése a 
vármegyei törvényhatósági bizottság egyik 
legközelebbi gyűlése kapcsán tartassák meg.

Impozáns egyesülése lesz ez a megyei 
élet keretében és keretén kívül tevékeny 
társadalmi erőknek egy közös, szent elha- j 
tározásba” .

Vármegyénk már a «Dunántúli Köz- 
művelődési Egyesület» első riadójára is egy 
nagy és lelkes csapattal jelent meg.

Saját zászlója alatt — hitünk szerint 
—  ott lesz egész Zala! . . .

Addig is tehát, mig a «Dunántúli 
Közművelődési Egyesület» elnökségének 
megbízásából szerkesztett alapszabály-terve
zet a meghívókkal együtt szétküldetik, lel
künk mélyéből üdvözöljük a «Zalavármegyei 
Közművelődési Egyesület« szép és áldásos 
gondolatát s szívbeli örömmel készülünk — 
a viszontlátásra ! . . .

A muracsányi zendülés.
Lapunk múltkori számában bővebben 

megemlékeztünk arról a mozgalomról, mely 
Muracsány nagyközségben egyes kolompo- 
sok részéről támasztatott Dergovics György 
muracsányi községi kánlortanitó megválasz
t ja  ügyéből.

Úgy látszik, hogy most már állandó 
rovatot kell nyitnunk lapunkban a mura
közi zendülésekről, mert hot itt, hol ott hall
hatók oly dolgok, melyek nemcsak a békés 
polgárok nyugalmát, de magát az oly félté
kenyen őrzött és ápolt magyar nemzeti 
eszmét is kezdik egyes bitang izgatók láb
bal tiporni. No de hát romboló munkájuk 
alig ha fog sikerülni, mert a felsőbb ható
ság fog találni módot arra, hogy gaz 
machinációik mielőbb letöressék, ők pedig 
méltó büntetésüket elnyerjék.

A legutóbb lefolyt muraközi ügyekkel, 
nevezetesen a muracsányi zendüléssel is, 
Zalavármegye közigazgatási bizottsága is 
foglalkozott folyó hó 14 én tartóit rendes
ülésén.

Bosnyék Géza, a bizottság agilis tagja 
interpellált a muraközi ügyekben.

Ugyanis Dergovics György muracsányi 
községi iskolai kántortanitót, ki nem régen 
a közigazgalási bizottság kiküldöttének, 
(Kovács Rezső volt perlaki főszolgabíró) 
elnöklete alatt, a törvényes formák betartá
sával válaszlott meg szótöbbséggel az 
iskolaszék — a hívek meggátolták kántori 
teendőinek teljesítésében. Csak Muracsány 
községben több napon ál elhelyezett csend
őrök segítségével lehetett a zendüléssé 
fajult izgatás komolyabb eredményét meg
gátolni.

Az egész ügy szálai — amint ez már 
ismeretes — Zágrábig vezetnek, hova Pe- 
czek György c. kanonok vezetése mellett 
küldöttség ment s a végeredmény az lett, 
hogy az érsek Dergovics György kántorta
nitót, mert horvátul nem tud, kántornak 
nem fogadta. Jóllehet a kánlortanitói pályá
zatban a horvát nyelv tudása feltétlenül 
к kötve nem volt.

Az alispán épp az ülés reggelén a 
perlaki járás föszolgabirájától beérkezett 
adatokat, valamint a csend helyreálltáról 
szóló jelenlést bemutatta a bizottságnak. — 
Az izgatás miatt a törvényes intézkedések 
folyamatba tétetnek.

A közigazgatási bizottság Dergovics 
György megválasztását jóváhagyta s dijle- 
velét megerősitette.

Az elnöklő főispán ez ülésen megem
lékezett a muraközi tájnyelvre fordított 
hittani tankönyvek helyett a délszláv iro
dalmi horvát nyelven irt hittani tankönyvek
nek bevezetéséről a muraközi iskolákba a 
zágrábi egyházmegyei főhatóság által. A 
közigazgatási bizottság megnyugvással vette 
tudomásul a főispántól és dr. Ruzsicska 
Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelőtől, hogy 
ez érdemben kimeniő jelentés tétetett a 
kultuszminiszterhez.

Ezután a már izgatás miatt fogházzal 
büntetett Jurák Zvoinimir viziszentgyörgyi 
plébános viselt dolgaival foglalkozott a bi
zottság. Ugyanis nevezett lelkész a szószék
ről bíztatta híveit az 1907. évi XXVII. t-c. 
t8. § a  ellen; másrészt pedig a községi 
iskolákban megtartott hittani órák alatt 
ezen iskolához be nem vezetett idegen 
olvasókönyvből tanitgatta növendékeit.

A közigazgatási bizottság mindkét 
esetben a bíróságnál keres megtorlást.

Mindezen jelenségekről pedig jelentést 
lesz a kultuszminiszterhez, s több fontos 
javaslata kapcsán megújítja a Muraköznek 
egyházi tekintetben egyik magyar püspök
séghez csatolása iránti kérelmét és óhaj
tását.

*

Ami már most részűnkről a muracsányi 
kánlortanitói választásból kifolyó zendülést 
illeti, melyet egyesek a Zágrábból való iz
gatással hoznak kapcsolatba, egészen más 
színezetet látunk illetékes helyről nyert 
információnk alapján Kiírjuk bátran, hogy 
nem annyira a horvát nyelv nemtudása, 
mint inkább a választás megejlése alkalmá
ból egyes községi iskolaszéki tagokra gya
korolt pressió eredményezte a mostani szo
morú helyzetet. Úgy tudiuk, hogy már eze
lőtt is működtek kántortanitók Muracsaiiy- 
ban, kik nem bírták ugyan a muraközi 
horvát nyelvet, de azért mégis megfeleltek 
hivatásuknak úgy az iskolában, mint pedig 
a templomban. Azután meg a mostani 
kán torta i) I ló, amikor állását elfoglalta, múlt 
év dec. 1-én, karácsonyig zavartalanul mű
ködött, úgy tudjuk, hogy nem volapük, 
hanem horvát nyelven énekelt ez idő alatt 
a híveknek a templomban. Hát most egy
szerre megállt volna ajkán a horvát szó? 
Dergovicsnak megválasztása már napok óla 
befojezett dolog volt; a közs. iskolaszék 
egyes tagjai bizonyos nyomásnak voltak 
kitéve, s csakis igy sikerült őt többi pályázó



karlársaival szemben megválasztani. No de 
hát ez még mind feledésbe is merülhet. 
Hanem, hogy egyesek azzal a büszke tudat
tal, vagy mondjuk ki, hencegéssel állnak 
elő, hogy maguknak tulajdonítják a kántor- 
lanitó megválasztását, s uton-utfélen szájas- 
kodnak, hogy igy meg úgy megmutatják ők 
a muracsányi polgártársaknak, hogy ki lesz 
a kántoruk: no ez már mégsem járja. Az 
illető egyéneknek a legkisebb befolyásuk 
sincs Muracsány iskolai vagy templomi 
ügyeiben, hallgatás a helyük. Ez a csúnya, 
Diszok eljáráá bőszitelte fel a lakókat, s 
most azon a szerencsétlen fiatal emberen, 
a horvát nyelv nem tudása ürügye alatt, 
akarják kitölteni bosszújukat.

Ami pedig a zágrábi deputációt illeti, no 
már tisztelt muracsányi polgártársak ezzel 
ugyan vajmi keveset értek el. De igen, 
egyet még is, a vezetőjük talán még egy 
vörös cingulust kap, a melyet a magyar 
állameszme érdekében teljesített szolgálatai
ért kettős büszkeséggel hordhat.

Jurák Zvoinimirnek rugdalódzásaival 
ezúttal nem foglalkozunk, úgy látszik, hogy 
ennek a lelkésznek nem volt elég a szeged' 
Csillagbörtönben töltött nyolc hónap, majd 
az illetékes hatóságnak — úgy hisszük — 
lesz gondja, hogy ezt az urat újból nyaralni 
vagy telelni küldje, ahol aztán ábrándozha- 
tik kénye-kedve szerint az illír eszmékről, 
horvátositó munkájáról, a melyek azonban 
a muraközi magyarság szikláján mindenkor 
meg fognak töretni.

A muraközi horvát nyelv.
Nem akarok nyelvtudományi kérdés 

analizálásába bocsátkozni. Az se célom, hogy 
a magyar — kajkavszki összehasonlító nyel
vészet körébe vágó «nyelvlények* etimológiai 
összetételét taglaljam, csak oly közkeletű és 
mégis mellőzött szempontokat ajánlok fi
gyelmébe mindeneknek, akiket illet, amelyek 
a magyar állameszme hatékonyabb kidom- 
boritására nézve, éppen nem közömbösek, 
— amelyek mellett elsuhanni a nemzeti 
magatudat fölébresztését gátló vagy elodázó 
mulasztás lenne.

Miről is esik itt szó ?
Semmi egyébről, mint arról a groteszk- 

nak tetsző; de valójában nagy horderejű 
kérdésről, vájjon megőrizzűk-e a muraközi 
(kajkavszki) nyelvet, — a mely az ó-szláv- 
hoz legközelebb áll, s amely jórészben 
nyelv-atyja a mai délszláv nyelveknek? — 
vagyis meg szabad-e engednünk azt, hogy 
a modern (horvát) irodalmi purizmusra és 
csinra csiszoltságra és fejlettségre irányuló 
törekvés úgy hassa át és hamisítsa meg a 
muraközi nyelvet, mint a hogy ez mosta
nában történik. Meri most mit látunk? Azt 
hogy a stokavszki nyelv szavai, kifejezés- 
módjai belecsempésződnek a muraközi 
nyelv idiómái és frazeológiája közé s azt 
úgy át meg át gyúrják, mint — az Írás 
szerint — a kovász ahogyan átjárja a 
lisztet, hogy jó kenyérré váljék. A kovász 
természeténél fogva jó izüvé teszi a kenye
ret. Ez a nyelv hatás ellenben veszedelem 
méhe Tán fonáknak tűnik fel, hogy ma
gyarosító szándok mellett is a horvát 
nyelv védelmére kelek; de csak paradoxon, 
amely mégis magyar érdeket, magyar esz
mét szolgál.

Az orvos nem azért ir elő mérget a 
betegnek, hogy megölje, csak a bajt, kórt 
akarja megölni vele.

Én is védelembe veszem a horvát 
nyelvet, a hamisitatlan muraközit, nem 
azért, hogy horvatizáljak, hanem épp azért, 
hogy a délszláv eszmeáramlásnak útját 
szegjem *

De hogyan ? Miért?
A dolog egyszerű.
A horvátság igen rá éhült Muraközre. 

Hogy kortes-sport nyelven (a korteskedés is 
sport — agylékeléssel összekötve) fejezzem 
ki magam, meg akaija d o l g o z n i  a né
pet. De az erkölcsi és politikai fertőzés élő 
szóval nem igen történhetik meg, mert a 
főbirák és j'óvérü csendőrök ezt fölöttébb 
megnehezítik. Mire fanyalodik tehát az 
agitáló ?

A sajtóra.
De a muraközi nyelv szegény, mert 

ídiómiája, nyelv kincse, csak — hogy úgy 
mondjam — a közszükségleti fogalmak 
kifejezésére elegendő Ami szókincs m á s  
gondolat — eszmekörből táplálkozik, tehát 
az ethika, metafizika, jog, politika, egyházjog, 
törvény stb. képzet-tömegéből, — azt a jó 
muraközi horvátul nem értheti meg, leg- 
fölebb is — magyarul. De alig !

Nem tudja ö azt, mi az az «oCitovanje, 
sluéaj, prijedlog, pristaá, nepristran» stb., 
mert ez nincs meg i g у (vagy sehogy) az 
ő szótárában. Magyarul e l ő b b  megérti. 
Ha tehát a konkolyhintők i 1 у hangon 
megirt fölhívást, ily eszmekörben mozgó 
gyalázó vagy csalogató maszlag-iratok juttat
nak a horvát anyanyelvű muraközi polgár
társ kezeügyébe: ő ezt nem fogja megérteni. 
S akkor nyert ügyünk van. Mert, amit a 
paraszt meg nem ért, azt ritkán viszi lel
készéhez (tisztelet a kivételnek), hanem a 
m a g y a r  tanítóhoz. Az meg úgy fogja 
neki megmagyarázni azt a szennyirást, hogy 
— fidibuszt csinál belőle és rá gyújt vele.
1 g у is elintéződik békésen a dolog.

De érzem azt, hogy (miként minden 
relativ-értékü munkában) ebben is van bök
kenő. Holt pont. Akhilles sarok.

Nézzünk a szeme közé.
A muraközi klérus azt mondja, hogyan 

prédikáljon népének kajkavszkiul, ha oly 
szegény ez a nyelv.

No hát, nem oly szegény. Az írás 
szavainak értelmezésére igen gazdag. Ahoz 
modern fogalmak ismertetése nem kell. 
Csak egyszerű stilus, jó előadás, meleg he
vület és buzgó hallgatóság. Hallottam mir 
muraközi (öreg) plébánosoktól oly jóízűen 
zamatos és hatásos templomi beszédet: hogy 
mindnyájan sirva-ríva fakadtunk tőle.

És még egyet! Vagy azért prédikál a 
lelkész, hogy megértsék vagy — muszájból. 
A megértés alapfeltétele azon szókészlet 
felölelése, amely a közludatban leli rezoan- 
ciáját. Ha pedig valaki csak azért prédi
kálna, hogy lerázza nyakáról mondókáját: 
az nem lenne Krisztus hűséges szolgája.

Ha a nép nem érti meg a szónoklatot 
nincs erkölcsi eredmény s nem lehet kedve 
az illető papnak, hogy potomra fárassza 
tüdejét.

A másik fórum a községi képviselőtes
tület gyűlése és a jegyzők irószobája. Itt 
már vannak oly terminusok, a melyek a 
köznép agyában vagy nem világosak, vagy 
éppen hiányoznak abból.

A muraközi jegyző — sokszor hallot
tam, — hogy boldogul. Azt hiába mondja 
ügyfelének, írja alá ezt az u g о v о r t, 
oóitovanje-t, vagy olvassa el az oglas-t. 
De valahogy mégis csak meg kell értetni 
azzal a klienssel, hogy mily ügydarabról 
van szó.

És nem nevettem azon, ha a jegyző 
azt mondta: «Kuma podpisite ov szerződéi, 
vagy idézésa».

Nem egyszer hallottam, hogy a mura
közi horvát azt mondta: «Dobil sam idézésa 
na tárgyalás, zutra pem к fiSkaru; onda 
pem к törvényszéku, pák napravimo feleb- 
bezésá» stb., stb S t u d j a az iIlelő, mit 
fog tenni.

Ezen lehet mosolyogni, de csak annak, 
akiben kevés a judicium és a hazafias 
érzés.

Ennek nagy hordereje van, s ez alapja 
a józan nemzeti közérzület egészséges ki
alakulásának.

Itt befejezhetném, de attól tartok, hogy 
követ vetne rám a szerkesztő ur, ha a 
«MEDJIMURJE» szerkesztését nem érin
teném.

Érintem.
A szerkesztőnek, aki sokoldalúvá — 

kell, hogy tegye lapját, s aki gazdasági s 
társadalmi cikkeinek «megeres^lésére» is 
kell, hogy be legyen rendezkedve; ebben a 
dologban igen nehéz szerepe van.

Ismerve azonban a lap becsületes 
múltját s úgy az ő, mint szerkesztő társai 
leleményességét, nyelvismeretét, ambícióját 
és hazafias köztevékenységét: ő már a priori 
is megközelítette azt az irányelvet, amelyet 
bátor voltam — nemzeti aggodalomtól szutyon- 
gatva — fönnebb megjelölnie körül határolni.

E lap úgy a múltban, mint a jelenben 
oly fontos missziót végzett, oly nemesen 
ideális célok realizálására vállalkozott, hogy 
megtett e tekintetben is mindent, amit meg
tehetett. S ha ezért gáncs érné: igaztalan - 
ság is érné, már csak azért is, mert sok 
oly sok kifejezési formulára szorul rá szer
kesztés közben, amit az ön-szótárakban 
már csak a miatt sem talál meg, mert az 
esetleg m o d e r n  fogalom megjelölésére 
szolgál s a kajkavszki nyelv e nélkül szű
kölködik.

Arra azonbán meginstálnám a horvát 
rész t. szerkesztőjét, hogy a muraközi hely
neveket a szedőnek ne engedje meg, hogy 
horvát néven szedje ki. Legyen Csáktornya, 
Perlak és Kotor, nem pedig Cakovac, Prelog 
és Kotoriba.

Ne vegye zokon közrebocsátott néze
teimet, mert az elhatározás megvalósításánál a 
cél a mértékadó. S itt, ezúttal a cél szentesíti 
a — gyarló «nagyképűsködést» is.

Az állatforgalom szabályozása Ausz
triával. A (. évi január 1-én életbe lépett 
100000/907. a F. M. rendelet értelmében 
a Magyarország és Ausztria közötti állatfor
galom főbb pontjai a következők:

1. Sertések csakis vasúton szállíthatók. 
2. Ló és szarvasmarha olyan marhalevéllel 
szállitthaló csak, amely igazolva van, hogy 
a származási hely és szomszédos községei 
40 nap óta vészmentesek. 3. Szarvasmarhák 
marhalevelén a felső szélen fel kell 
tüntetve lenni annak minősége: vágó
marha, tenyész- vagy szarvasmarha. 4. 
Magyarországból Ausztriába induló állatok 
marhalevelén igazolva kell lenni, hogy az 
állatok elindulása előtt a m. kir. állatorvos 
által meg lettek vizsgálva és egészségesnek 
találva. 5. Ausztriából Magyarországba haj
tott állatok marhalevelén igazolva kell 
lenni, hogy osztrák hatósági állatorvos meg
vizsgálta és egészségesnek találta. Eme álla
tok Magyarországban csak akkor kerülhet
nek további forgalomba, ha m. kir. állat
orvos is megvizsgálta és egészségesnek ta
lálta.



Fentiek miheztartása és szoros ellen
őrzése végett az összes csendőrörsök értesít 
tettek, a határrendőrségi kirendeltség veze
tője meg a hatóság részéről megkerestetett, 
hogy hivatkozva az 1900. évi VIII. t.-c. 
2. §-a alapján közegeivel a fentiek betartá
sát ellenőriztesse. Ez alkalomból figyelmez
teti az állatorvos az állalkereskedelemmd 
foglalkozókat (gazdákat, alkuszokat stb.), 
hogy tekintettel az uj és az eddigiektől 
lényegesen eltérő rendelkezésekre, minden 
tekintetben kétes esetekben hozzáforduljanak, 
aki mindenkor és díjmentesen a kellő fel
világosításokat megadja.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Esküdtek kisorsolása. A nagykani

zsai kir. törvényszéknél íebr. 3-án kezdődő 
esküdtszéki ülésszakra a következő esküd
teket sorsolták ki Csáktornyáról: Pollák 
Gyula kereskedő, dr. László Béla ügyvéd, 
Hochsinger Sándor gyáros.

—  Névmagyarosítás. A m. kir. belügy
miniszter Fleiner Mór gyékényesi illetőségű 
Csáktornyái lakos saját, valamint kiskorú 
gyermekei: Erzsébet, József és István csa
ládi nevét Földesre; Tomasics Mihály Csák
tornyái lakos nevét Tihanyira kért átvál
toztatását megengedte

—  Halálozás. AIsó-Múraköz egy jólel- 
kü, s az ottani társadalomban széles kör
ben ismert áldozatkész és kedves úrasszo
nya hunyta le örök álomra szemeit a mull 
hét folyamán. Özv. Banelly Sándorné, szül 
Detony Vilma f. hó 21-én reggel 8 órakor, 
a halotti szentségek ájtatos felvétele után 
életének 74-ik évében Perlakon elhunyt. — 
Temetése nagy részvét mellett t. hó 22-én 
délután 4 órakor volt. Halálát két fia és 
egy lánya, több unoka és nagyszámú rokon
ság gyászolják. — Legyen áldott emléke !

—  Árlejtés. A zalaegerszegi m. kir- 
pénzűgyigazgatóság f. év január hó 7-én 
kelt 454/1. 1908. sz. árlejtési hirdetményével 
közhírré teszi, hogy Csáktornyán felmondás 
folytán megürült m. kir. dohány-nagyáruda 
betöltése céljából Zalaegerszegen a pénzügy
igazgatóságnál f. év íebruár hó 3-án d. e. 
10 órakor írásbeli versenytárgyalást fog 
tartani A zárt Írásbeli ajánlatok a szüksé
ges okmányokkal ellátva f. év február hó 
2-án déii 11 óráig a zalaegerszegi in kir. 
pénzűgyigazgatóság főnökénél vagy helyet
tesénél nyújtandók be.

—  Horvát politikai párbaj. A *Hrvaslko 
Pravo* közlése szerint Csáktornya közelé
ben egy erdőben f. hó 17-én pisztolypár
baj volt Isakics Mirkó ügyvéd és dr. Lisa- 
vac között. — A párbaj, amelyre politika: 
összeütközés adott okot, sebesülés nélkül 
végződött.

—  Jótékonyság. 1906. március 15-én, 
e nagy nap emlékének hatása alatt a hely
beli Gerstmann-féle kávéházban néhány 
lelkes hazafi az u. n. «Filléres asztaltársa
sá g »^  alapította, melynek tagjai azt a ha
zafias és egyúttal emberbaráti kötelezettséget 
vállalták magukra, hogy a társas asztalnál 
kiejtett minden nem magyar szóért 4 fillér 
bírságot és minden eltogyasztott kávé 
után 1 fillért fizetnek az asztalon elhelye
zett perselybe s az igy összegyűlt pénzt 
szegény gyermekek felruházására fordítják. 
Nevezett asztaltársaság a közelmúlt karácsony 
előestélyén tizenegy szegény elemi iskolai 
tanulót (10 fiút éb 1 leányt) látott el telő- 
től-talpig jó meleg tél ruhával.

—  Eljegyzés Spiegl Lenke kisasszonyt 
Muraszentkeresztről eljegyezte Hafner Zsig- 
mond konsCinai kereskedő.

—  Arcképleleplezés. Pataky Kálmán, a 
he'ybeli áll. polg fiú- és leányiskola igaz
gatója Csáktornyára való kineveztetése 
előtt mint polg. iskolai tanár Alsólendván 
működött Egy negyedszázadon keresztül 
való áldásdus tevékenysége olt Alsóbndván 
nemcsak a magyar népnevelésügy, hanem 
a társadalom terén is érvényesült. Ö volt 
az, ki megalapította az iparosok körében 
az «Iparos Olvasókörét, melynek hosszú 
éveken keresztül elnöke is volt, s mely kör 
felvirágzását volt elnöke fáradságot nem 
ismerő tevékenységének köszönheti. Hogy 
mily tiszteletet és kedves megemlékezést 
nyert Pataky Kálmán az alsólendvai derék 
iparosok lelkében, mi sem mutatja szebben, 
mint az, hogy az «Iparos Olvasókör* vá
lasztmánya elhatározta, hogy február hó 
29-én Pataky Kálmán arcképének leleple
zésével egybekötve nagyszabású táncestélyt 
rendez a Ferenczy-íéle vendéglő összes 
termeiben. Ünnepre készülnek tehát az alsó
lendvai derék iparosok, dokumentálni kíván
ják, hogy a szeretet, mely szivükben volt 
elnökük iránt honol, külsőleg is kifejezést 
nyerjen, hogy késő utódaik is lássák azon 
férfiú arcképét,, ki mig Alsólendván működött, 
lelke egész melegével megvalósult eszmé
jének. az «Iparos Olvasókör* fennállásáért 
és fejlesztéséért szentelte éleiét. Legyen ez 
ünnepély az iparosok részéről fényes, az 
ünnepeltre kedves és emlékezetes.

—  Kérelem. A helybeli «Jótékonycélu 
Nőegylet» elnöknője ez utón tisztelettel kéri 
azokat, kik a f. kó 11-én megtartott nőegy
leti teaestélykor süteményféléket vásároltak, 
hogy az elvitt süteményes, vagy tortás 
lálakal| ő hozzá, vagy pedig a kisdedóvo
dába visszaküldeni szíveskedjenek.

—  A muravidi iskola. A muravidi ta
nítók sztrájkja, amely a fővárosi lapokat is 
bejárta, végre megszűnt. Ugyanis Zalavár- 
megye kir. tanfelügyelőségének erélyes in
tézkedése lolytán a muravidi tanítók a 
község pénztárából fizetésüket már meg
kapták.

—  A «Muraközi tiszti önsegélyző szö
vetkezet* f. évi rendes közgyűlését január 
hó 19-én d e. 11 és tél órakor tartotta 
meg a.távol levő Alszeghy Alajos szövet
kezeti elnök megbízásából Mencsey Károly 
szövetkezeti tag elnöklete alatt. A közgyűlés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Berlin Ágos
ton és Tömör Boldizsár küldettek ki. — A 
közgyűlés elé terjesztett és a felügyelő- 
bizottság által felülvizsgált számadások 
adatai szerint a szövetkezet évi forgalma 
2633 korona 63 fillér volt s nyeresége 157 
korona 59 fillért tett ki A közgyűlés a 
felügyelő-bizottság jelentésének meghallga
tása után a pénztárosnak a felmentvényt 
megadta. A felügyelő-bizottságba Brauner 
Lajo3t, Szilágyi Györgyöt és Grau Gézát 
rendes, Bencsák Richárdol póttagnak vá
lasztották meg. Alszeghy Alajos elnök, ki 
évek hossza során keresztül lankadatlan 
buzgalommal és ügyszeretettel vezette a 
szövetkezet érdekeit, tekintettel Csáktornyá
ról való eltávozására, elnöki lisztjéről le
mondott. A közgyűlés a lemondást tudo
másul vette, s a volt elnöknek odaadó 
működéséért jegyzőkönyvi köszönetét nyil
vánítóin. Az ekként megüresedett elnöki 
tisztségre Zrínyi Károlyt, könyvelőnek pedig 
Torday Károlyt választotta meg. A szövet
kezet 26 tagból áll, ezzel ч közgyűléssel 
működésének 22-ik évébe lépett.

—  Táncvigalom. A Csáktornya! izr. nő
egylet f. évi február hó 15-én a Zrínyi 
szálló nagytermében láncvigalmat rendez.

—  Nöegyleti közgyűlés. A «Csáktornyái
Jótékonycélu Nőegylet» a mai napoli d. u 
3 órakor a kisdedóvó termében rendes 
közgyűlést tart Mivel a f. hó 19-ére össze
hívott közgyűlés a tagok csekély száma 
miatt nem volt megtartható, a mai közgyű
lés az alapszabályok értelmében föltétlenül 
határozatképes. Az elnökség ez utón kéri 
az egylet tagjait, hogy a közgyűlésen minél 
nagyobb számban megjelenni szívesked
jenek.

—  A Csáktornyái izr. nöegylet f hó
19-én tartott közgyűlésén elhatározta, hogy 
önálló pályára magukat kiképeztetni szán
dékozó szegény asszonyokat és leányokat, a 
kiképeztetés egész ideje alatt rendes havi 
segélyben részesíti.

— Helyreigazítás. Lapunk f. hó 12-iki
számában közölt «Tolvaj cseléd» cimü hí
rünkbe sajtóhiba csúszott be. Ugyanis nem 
a drávaszentmihályi hanem a drávaszent- 
iváni Bratics Mihály követte el a tettet.

—  Uj segédjegyző. Csáktornya nagy
községben elhalálozás folytán megüresedett 
segedjegyzői állásra egyhangúlag Pálinkás 
Sándor oki. jegyző választatott meg f. hó 
25-én.

— Korcsolyaverseny. A Csáktornyái 
korcsolyázó egyesület f. hó 19-én tartotta 
jósikerü s nagy érdeklődéssel lefolyt korcso
lyaversenyét. — 1. Sikverseny háromszor a 
pálya körül, helybeli tanuló-ifjak részére. 
Győztes lett: Gábriel Jenő polg. isk. IV. o. t. 
2. Sikverseny (programmon kívül) tanitó- 
képző-intézeti növendékek részére, 4-szer 
a pálya körül. Győztes lett nagy fölénynyel 
Zrínyi Aladár. 3. Sikverseny kétszer a pá
lya körül, helybeli iskolás leányok részére. 
Első lett Lipics Ella. 4. Sikverseny urak 
részére, négyszer a pálya körül. Első lett 
Duzs János, második Kayser Andor. Győztes 
egy méterrel jött be elsőnek szép küzdelem 
után; második is díjazásban részesült. 5. 
Sikverseny hölgyek részére, kétszer a pá
lya körül. Első lett Kayser Ella kisasszony. 
6. Hölgy — férfi kettős ivező verseny. Első 
dijat nyerte Kayser Ixi és Filipics Kornél. 
A verseny után a szép értékű jutatomdijak 
kiosztása következett

—  Adományozás A KreStalovacon épí
tendő róm. kath. kápolna alapjára eddig 
adakoztak lapunk kiadóhivatalában kitett 
ivén:

Lapunk szerkesztősége 5 kor.
Csáktornyái Jótékony Nőegylet 2 *
Filipics Lajos Drávavásárhely 2 »
Dr. László Béla Csáktornya 1 »
Kovács János Domasinec 1 »

11 kur.
A gyűjtést folytatjuk.

Köszönetnyilvánítás.

Felejthetetlen atyánk elhunyta alkal
mával megnyilatkozott impozáns rész
vétért ezúton fejezzük ki mélyen ér
zett köszönetünket.

Csáktornya, 1908. január 20.

Horváth Csongor, 
kir. ítélőtáblái biró, és 

testvérei.

Főmunkatárs: Brauner Lajos.



Ki prosi, on nosi.
Najte misliti, da éu ja morti ve ovdi 

takve Ijude pohvaliti, éteri su uvek v sili, 
éteri si nikaj zaéuvati ili preskrbeti neznaju 
ili neéeju, nego uvek nad druge Ijude hodi- 
ju, da Rjim s jednim ili s drugim pomore- 
ju; i ovak su uvek drugem ljudem na terh. 
Oh ne, takve nevoruáe, éteri bi samo sleh- 
ka, od brige í od drugi ljudi rád átíveli, sam 
uigdar ne étimai; takve, ako sam priluku 
imel, uvék sam je rada zeápotal.

Druga stvar je, nakaj vas oéem opo- 
menuti, i ako se za to malo pobrinete, sve- 
mu naáemu ljudstvu bi jako pohasnilo.

Naéi teÉaki si skorom svi vu tuiijini 
skrbiju kruha. Na átréki, vu íabrika; ki gde 
—  ki gde. Jóé velimo: Hvala dragomu Bo- 
gu, bar da su je lakva mesta, gde je moéi 
nekaj sluíiti! Pák s éesa bi aivelo drugaC 
naée ljudstvo. ako toga nebi bilo. Kuliko 
duga se je s toga splatilo?!

Zemlje, polja je pri nas malo, ljudstva 
pák éuda. Vidite, ovo, kaj neáteri za naáu 
nesreéu drátiju, ravno to bi mogla naáa naj- 
vekáa sreéa biti.

To vám kanim raztolnaéiti. как?
Morti neje on otec sreéen, áteromu véé 

2— 3 sini pomafceju kruha sluátili?! U na- 
áem orsagu je jóé jako malo Fabrik. Ve éi- 
tamo, iliéujemo od drugi ljudi, da se tu ili 
tarn delaju fabrike, kaj je ili őrsig dal na- 
praviti, ili pák neáteri dobrostojeéi gospo- 
dari, éteri su pripoznali, da je to vredno, 
ar dobroga hasna nosiju.

Gde bi pak bila tak lepa prilika za 
fabrike, как ravno tu prinas u Medjimurju!

Prvié jako éuda ljudstva je tu skup, tak, 
da ako bi vu svakoj fari bila labrika, niti 
onda nebi sfalili tefcaki nigdar. Pak i prek 
Mure su sela ravno tak na gustom, как i 
prinas, segurno bi i odnud rad bodili sim 
na delo, ar i na átreku hodiju. Drugoé i 
druge sve prilike, kaj je potrebno к tomu, 
da fabrika zestati more, jesu tu: как bitro 
tekuée vode, plodna zemlja, gde je véé tu 
doma moéi prepovedati, kaj je za neáteru 
fabriku potrebno.

Orsag zdrSava fabrike, étere puno koá- 
taju, i tak maloga hasna nosiju. Zakaj, zato, 
ar su vu veliki váráéi, gde su te£aki puno 
draáeái, ar vu váráéi áiviá mnogo viáe ko
sta. Ako bi od veliki varaáov dalje, na seli 
bile fabrike, prvié bi teátaki faleái bili, dru
goé nebi se ziáli svakojaéki zloéesti ljudi, 
fakini skup vu váráéi, éteri od kraja как 
te£aki poéneju delati, potlam pak neáteri 
postaneju táti i Bog zna kakvi zloéesti 2i- 
vani i ávindlari, éteri se samo v takvi ve
kéi váráéi moreju potegnuti. Na seli néma 
takvi duhov, ar néma priliku tak zloéest 
poslati.

Как z lehka bi bilo moéi tu postaviti, 
i как puno faleáe bi bile tu fabrike, ako si 
premislimo, da iz one plaée, kaj tarn jeden 
teéak slu2i, pak stoga tam na varaáu nemre 
kiveti, a tu bi s toga 2— 3 leátaki dobro i 
zadovoljno éiveli; nije anda to greh i velika 
nemarnost, da med voditelji se nenajdeju 
takvi ljudi, ki bi gori stali za to, ter bi bi
stro povedali, da moéi je i vu naéem orsa
gu makar s menjáim stroákom dobre fabri
ke zdráati.

Zakaj nebi mogle biti i prinas fabrike 
za vagoné delati, kaj je orsagu tak jako

potrebno, i kaj bi bilo moői tu pri nas fale 
napraviti i zdrZati, как nigde vu orsagu, 
Svakojaéke pamuéne i za platno fabrike. 
papír-, vreée, — ledar- (kufcnur) fabrike, 
sve-sve bi tu jako i dobro mogle zestati, i 
tak ljudem, как i orsagu velikoga hasna 
nositi. Naáa zemeljska gospoda, vlaslelini po 
célom orsagu bi si morali malo ‘zato skrb 
zeti, i sve bi bilo moéi napraviti. Vu drugi, 
orsagi takaj hercegi, grófi, baroni i drugi 
bogalaéi sami dajeju delati fabrike na svo- 
jem ímetku, ili na onoj okolici, gde su je. 
Pak su sreéni tak oni sami, как i ljudi, 
éteri su tam. Naée ljudstvo je vuéno véé 
к semu takvomu delu; i potlam malo bolje 
marljivo hodiju vu ákolu, je vuéeno i ra- 
zumljivo, i zato se sve lehko navéi.

Так deéki, как véé i puce vu tudjini 
delaju vu fabrika. Как anda nebi doma iz- 
da rajéi delali?!

V leti sam v novina étel, da su nekva 
engleska gospoda tu bila, pak su pregleda- 
vali, pri Balatonu iskali su priliéna mesta 
za fabrike. No za fabrike mesta, jóé preveC 
lepa mesta, to su lehko naéli tam, nego iz 
one okolice ljudstvo za te£ake vu fabriku, 
to ako Bog da, to tam dugó vremena za- 
badava budu iskali. Ar oni ljudi su bogati, 
sami jóé nucaju stranske te2ake pri svojem 
gospodarstvu, ne da bi oni kam hodili na 
delo. Blizu tam kopaju ovoga érnoga ka- 
mena (bazalt), s éterim pute zavaáaju, i tam 
stranski ljudi delaju, ne domaéi. Zakaj je 
né éto opomenul ovu gospodu, da naj bi 
se bili к nam potrudili; ja sam seguren 
kraj Mure bi se véé letos bile zidale fa
brike.

Vu svakoj obéini jesu gospoda i obéin-

Z  А  В  A  V  A .

Muder birov.
Ve Tilosánec Lénárd odpre vrata sa 

lépőm proénjom, da mii odpustiju H  lat 
staroga sina, jer ga je k-jednomo gazdi vu 
slufcbu dal, ar ga nemre opravljati, naj si 
sam slu2i, dosta je jaki za posel.

— Znate kaj dragi prijatelj Tiloéanec 
Lénárd, naá sínek si naj dojduée slufci, ali 
ve je pod oblastjom zakona, on ravna s 
njim, a ne roditelji. Gazda pako nesme 
takve deéake vu slubu primati, ako sam 
neée podloáen biti zakonu. Skim predi ga 
dajte vu ákolu, ar drugaő budete átroférani.

— Ali ipák prosim g. birova, reée nato 
Lénárd, mi smo predi i bez takve komedije 
bili Kakva je to nova moda ve najenput, 
prosim! Predi je nilko ne nas preganjal za 
ákolsko decu как ve, da ste vi birov. Na 
zadnje niti vu svojem lastovitem nebude 
mogel élovek ravnati i zapovedatil

— Na nikakvo mermranje zroka né
meté dragi prijatelj. Dosta zlo, da su zakone

predi zanemarjali Ja zakone étujem, как i 
saki je mora, áekuceram sve kaj je morati. 
Bog vas blagoslovi!

Jedenput je birovov sused Margyetko 
Imbra tri mekote zemle kupil za 1800 frti. 
vu hataru susedne obcine. Pred dvema sve- 
doki su uslmenoga kontrakta napravili i 
Imbra je platil polovicu za zemlju

To je saznal Balogh János birov i 
dobro voljno je opomenul svojega suseda, da 
tak nebude dobro i nek pazi da nebude 
kvaruvai; Sused Margjetko je nacuknul pleéa 
i zamrmljal vu sebi — kaj oéeá ti spamet- 
njak — Bil je hud na njega, aj kakti mlajái 
i slabeái gazda je obóinski birov pred njim 
postai. —

Ali za tjeden dni dojde sused Imra sa 
áalostnem íicem vu kancelario pred birova.

— Gospon birov! nije dobro, kaj sem 
Cineéi? Dajte mi navuka, vi ste spameten i 
vuéeni élovek.

Kaj se je pripetilo dragi Margyetko?
— Jaj zlo. Gazda od koga sem 3 me

kote zemljo kupil je vumerl. Na zemlju je 
veliki teher intabolerani a áparkassa oée 
zemlju prodati ako 1200 frte ne splatim,

du2en sem samo pol, tojest 900 frtov. Na- 
dalje polovica zemlje je áenina, koja svojega 
résa neda, ktomo jóé i popilski sud oée 
nekaj. Jaj! jaj! ve budem zemljo i penezc 
kvaren. —

Birov mu se je smiluval i dal mu je 
dober navuk, kakvem putem more falinga 
na dobro obernuti i reCe:

— Vi bi bili mogli to sve odstraniti, 
ako zadobro primate moj navuk, kojega vám 
opetujem za dojduénost.

1. Najpredi poglednite gruntovnicu vu 
kojoj ni je samo ime vlastnika, nego i terhi 
su vpelani tam.

2. Dobro obligatoriju date napraviti vu 
obóinski kancallariji.

3. Vu obligatoriji mora i áeniuo ime bil, 
i da nesmete zamudjavati sa intabolaciom

4  Na pripeóenjo smerti, odmah javite 
obőinskomu tutoru.

Na skoro je opet drugi stupil pred bi
rova Skoda Lovrenc se tu2i, da je pokoj- 
noga Simonié Pavla hiáo kupil za 600 fo- 
rinli, kője je izplatil, ali nemre si na svoje 
ime prepisati dali jer je grunt jóé ni pre- 
neáeni na odvetke iz med kojemi je jeden
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ski poglavari, átéri bi ljudstvo iz velikoga 
siromaátva vun skopati jako rad pomogli, 
nego onda bi rnogli segurno to dostiéi, ako 
bi njem vutom poslu célo ljudstvo podpo- 
magalo, i ako bi se viSeput pomolili к mi- 
nisteru. Как su vam dopustili, da opet du- 
hana sadite, povate, visoko ministerslvo vam 
poleg moguénosti i v drugoj potreboéi bude 
na pomoé. Рак ova je ne nepoátena proá- 
nja, ar kroz ovo ne Zeljimo mi sarno svoje 
dobro, nego s tem mi как dobri domorodci 
i svoju drága domovinu sluZiti kanimo.

KAJ JE NOVOGA?
—  Burka se Vezúv. Véé par dni, 

kaj Vezúv vulkán v Taljanskim se poéel 
burkati i straáno éuda ognja meée iz sebe. 
Negda do 800 metrov visoki piámén bukne 
Znjega. Ran na onim mestu, de je 1872-ga 
leta metal sebe ognja, da je celu okolicu 
zekopal s ognjom i pepelom se i dén-denes 
sploh kadi, a negda-negda straáno kamenje 
doleti Znjega. —

—  Veselje rezervistom. Soldaéko 
voditeljstvo je odredilo, da od se dob bude 
puáéeno na volju rezervistom (póttartalékos) 
da oéeju na muátru iti: ili v marciuáu fii 
v septembru. I tak se nedű mogli tuZiti,da 
je ran v leti potegneju nutri, da je najveé 
dela. — Latos pozoveju nulri к peácom i 
vadasom 172 jezer soldatov na 13 dni, — 
03 jezere 500 ljudi na 17 dni, — 4 jezere 
900 ljudi na 28 dni. A pri konjeniki 4 je
zere 800 ljudi na 25 dni, pri kanoneri 9 
jezer 400 ljudi na 17 dni, pri festungska- 
noner 5000 ljudi, pri pijoneri 5 jezer 450 
ljudi na 17 dni, pri Zeljezniékih regimentih 
2 jezere 300 ljudi na 17 dni, i pri furve- 
zari 6 jezer ljudi na 17 dni. Так svega 
skup 278 jezer rezerviátov bu na muátru 
pozvano, a oficerov 4 jezere 900.

—  Nesreca na morju Blizu Spa- 
njolskoga su se dva áifi tresnuli i vtunuli. 
40 ljudi se vtopilo, med njimi je viáe lakó* 
vih, koji su v Europi rodjeni.

—  Vugodna zima. Hvala Bogu ali, 
imamo lépő zimu! — takse hvali prijatelj 
prijatelju kada se zide Znjim. 1 istina, da se 
nezlaZe Covek, kada se stim hvali, jer naj- 
stareái ljudi nepametujeju na tak vugodnu

nekam vu Slavomju odiáel, a drugi pák se 
negde po sveto klatari, neznati gde. Jezero 
neprilike imam. Hodam sirn— tarn, trosim 
pák nemrem cila dostici.

Pameten birov mu je i nato navuka dal.
Komaj je smirnem serdcem odiáel, dojde 

zanjim Hederics Rok.
— Prosim^g. birov kaj bu ve. Vkanili 

su me. Moj sógor, on gerden, me je zapelal, 
da mu podpiáem jednoga vekslina na 75 
korun, a on je 750 napisal, ve nas tuliko 
térjajo.

— Dragi Roko! tu vam nemrem po
rnóéi Platili budete. Ali drugiput najte svojo 
ime podpisati nikomu, ako neznate zakaj, 
kuliko, kam i kaj je.

Zato je Zalostnem serdcem odiáel.
Ve dojde vu érni opravi obleéena do- 

vica pokojnoga Szlavicsek Valenta, dobroga 
gazde druga Zena.

To Zeno je pokojni Szlavicsek kakti 
pucu zel za Zeno к trem malem decakom.

— Navek sem ga prosila, da polovicu 
name da prepisati — am sem ja najviáe 
preskrbila, ali on se je navek stem zgovoril:

zimu, как je letoánja. Dnevi i noéke lepel 
svetle, put lepi, kam god ide éovek. Ne tak 
как lani, osobito okolo mladoga leta, da je 
sve ákripalo. Da se muZkarec po dohán 
odpravil v átacun, se moral dobro Zuriti, 
ako je átél mehke muslaőe dimo donesti. 
Najveckrat su mu zmrzli brki, da bi za dva 
greírorenese potrebnoga leda mogel éovek 
Znjih nastrugati. Ali letos je éista drugaé! 
Letos как se vidi átrajkira Zgeéi sever, ko- 
jega se cigani i njihovi zakadeni purdeki 
tak jako bojiju. —  Moguée, da nas pohodi 
dvakrat— trikrat, ali koncem februara véé 
se ga tak nebojimo. Joá jeden mesec je 
odzadi, koga se moéi lecati, to je február, 
v marciuáu véé popuáéa vreme. A áto se 
veseli tomu najviáe? Deca. Как malo stopi- 
ju sunéeni trake jutraánjega zraka, véé se 
odákulaju vun i ákaőeju po dvoru, pred 
hiZom od jutra do kesnoga veéera. Jedino 
mlada gospoda i lepe, snaZne frajlice se 
neveseliju takvoj zimi ne ga pravoga leda, 
niti puta za sanjkati. Ali s tim boije se ve
seli prosti párod, koj s teZkim trudom 
dojde do drv. I ako se dosta j&ko rajfaju 
»roli,« na znamenje, da se po srednjem 
kűri. A da se megle zdiZeju z »róla« i vu
godna duha poéi vun nad kuhinski obiok, 
lám véé je dober svet. Tam on den nedoj- 
de cusrava juha na stol, nego siromaáke 
Beluge jetra, a nazadnje éurke i klobasice, 
nad kojemi se zdiZe éoveéje srdce. JoZek 
dobi repeka, Janica pák vuheka, Francu 
daju gobéeka, gazdi sladkog vinéeka.

— 11J let star covek. V Belgraduje 
öve dneve vumrl jen covek. koj je vu tre- 
ma stoletji Zivel. — 1797-ga se rodil i 111 
let je spunil, da je vumrl. Nigdar je ne bil 
beteZen. Do zadnje vure je dobro éul, videl 
i gibal se. Jeden vnuk mu je ve ran 70 
let spunil.

—  Neu luden gost V Egerszegu se 
pripetilo, da |e pred jednom kavanom sedel 
Füredi Fabian, muZikaá, i tuZno premiálja- 
val nad neéemurnostjom ovoga svéta — 
zakaj je on tak veliki bogec a drugi plavaju 
vu svim dobrim. Za éas postavi se pred 
niega Vidovics József Biró Márton-utcai 
legény i véli mu, da naj mu zigra par noli- 
A siromak cigan zeme napré gosle i vleée 
podjidno. Strunje su mu drhtale как éme- 
lica, da leti, jen komád je lepái bil как

»A éije bi bilo drug ga, как tvoje, moja 
draga. То ti niéáe nemre vzeti!«

Valent je nesreéno opal i vmrl je. Teá- 
tamenta ni je ostavil. Rodbina su spunlala 
decu, koja su maéuhu éisto zaniátiti hotela.

Komaj je sirota dovica zveráila svoju 
tuZbu, doále su Mravljakove dekle (puce) i 
preluZijo se, da su imetka pokojnoga otca 
pred pol godinom htrbale i razdelile su se 
lepő, Jula je dobila grunta s hiZom, Géta 
gorice, a Kata polje, krave, konje i kola. 
One su mislile da je to tak sve dobro, nisu 
dale nase prepisati, niti procenta jih nitko 
ni terjal, a ve dupliéno globo bi morale 
platiti, ar Kata je prodala zemlje i tak je 
zamudek na svetlo doáel. Kaj bomo ve?

— Lepő tudete plalile drage éerke. 
Nego ste se i navéile ve je-li?

— Istina je g. birov. Vnogo nas koáta 
ta lekcija.

Nazadnje je doála Jármos Franca, sióm 
tuZbom, da zakaj тога ona 70 korun pla- 
tili i zakaj ju oéeju iz hiZu vun stirati, po- 
kehdob ona testan.enta ima.

— Samo zato, reée njoj birov, ar ste 
si po smerti vaáega tovaroáa nedali polovico

drugi. A legény se pred njim vijal sim — 
tam, sklimaval s glavom, prebiral snogami, 
как da mu je viza do srdca doála. I da se 
najbolje vijal, как mravla, da na mokro 
dojde, samo jenput skoéi к muZikaáu i prez 
svakoga zroka tresne ga s pesnicom v obraz, 
tak, da je siromak cigan zaruéal i zruáil se. 
Najenput je doáel ta doktor, koj ga je opo- 
til a cigan se odmah odpravil ksudu i za- 
tuZil nezahvalnoga gosta, koj mu je mesto 
korune ogromnu pesnicu pokazal.

—  Smrt. Neéemurna smrt opet je 
odnesla sobom jednoga staroga poznanca, 
koj je éez viáe let verno sluZil svojega gaz- 
du, Festetics Jenő grofa. Horvath Ignác, 
grofovski exaktor je táj, koj je 17-ga o. m. 
vumrl. — Naj poéiva vu m im !

—  Nagla smrt. Zdaéek Gjura, éako- 
ski polar se 12-ga januara vu svojoj hiZi 
skup zruáil i na mesti vumrl. Doktor, koj 
ga previzitiral, je dokazal, da ga je boZji 
bié vmoril.

—  Nova kancellárija. V strahonin- 
skoj obéini bude se к leta na protuletje 
nova kancellárija zidala za notarjuáa. 11 
jezer 337 korun i 64 fillerov je zeto gori 
za to. Z med vnogih preporuébah za zidanje 
je Goricai Petrova, uedelskoga zidara bila 
najboláa, zato su njemu dali prek delo.

—  Kurentiranje. Doveéer Gjura áta- 
cunar iz Ljuberáéice je zbog nekakve falin
ge na 4 korun bil átrofan pri velikim sudcu 
a Verbnyak Jánoá fabriéki teZak, drávavá- 
sárhelyske obéine stanovnik pák 10 korun 
átroja. Nego ovi predi, как bi álrofa nutri 
platili, su na nepoznalo mesto skoéili. Zbog 
tóga je ve éakoski sudec po celim orsagu 
kurenlira.

—  Zmrinjeni bogec. Januara 9-ga 
su vu beliékim hataru iednoga mrtvoga éo
vek a naáli v bogeékoj opiavi, koj je mogel 
biti okolo 54 lét star. Kak je iztraga doka- 
zala, bogec se moral jako opili, tak da se 
skup zruáil na polju i éez nőé zmrzel.

—  Varmegjinska sednica. Januar
14-ga je drZala varmegjinska administralska 
komiálja svoju redovitu sednicu, na kojuje 
sam főispán, gróf Batthyány Pál doáel kakti 
prezident.

Komiäija je na ovoj sednici med osta- 
linii stvari vnogo poslov rezpravljala, koji
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na vaáe ime prenesti, a kaj je glavno, na 
teslamentu ni je bil átamplin za 2 korune 
i zakluéek je ne bil gori vpelani, niti sve- 
doki nisu podpisali, da svedoéiju pokojnoga 
zadnju volju.

Balogh, obéinski birov se je rezZaluVal 
na toliki slaboéi i neznanosti svojih obéina- 
rov i stoga sledeéih kvarov, odluéil je, da 
od gori povédanih dogodjajov i о drugih 
stvanh njim bude lekcije drZal, éital i lol- 
naéil, da ljudstvo nebude toliku kvaruvalo.

Za nekojo leto je vu obéini svaki ob- 
éinar znal kaj ima éiniti, a u vaZneáih stva- 
rih pako su se к njivomo birovo i notarjuáu 
vrnuli za navuk.

Vnogo lét je bil birov i potle, da je 
véé jako stari bil, se je zahvalil za ovo lepő 
éast, kojoj je do vezda delnik bi.

Jako vnogo su se Zaluvali, a najbolje 
oni, koji su s poéelka mrzili nanjega i nje- 
mo neprijatelji bili.

Koj prima dobroga navuka, obrani 
vnogo stroákov i truda.

Pataki Viktor.



na Medjimurje spadaju, — za kője stvari zbog ovih éinov. po sudbenim putu hitila To vosku krfenicu
je Bosnyák Géza interpeliral aliépana. kaátigu. Ej haj topéi u na raj.

Doálo je napré, как su se pobunili v Nazadnje je izrekla sednica, da bude —
Goriéan obéini proli ákolniku. Za to smo öve stvari javila ministeriumu i prosila, da Jabum samo trcke kopal
v proálom broju pisali, ve samo na krat- naj jedenput posluhne naáu Zelju, i odstrani Nebudem se zime bojal,
koma opetujemo célú sivár. — V Goriéani Medjimurje od Zagrebeéke biákupije i pri- Koga je vtraga tréke kopati
su Dergoviő Gyűrű zebrali za ákolnika, koga klopi к Szómbathelyskoj biákupiji. — Predi Bogme mora vu mrzli hiZi spati,
je i varmedjija polvrdila. Nego kajti ákolnik ili potli se moramo toga véakati, drugaé Ej haj, óuh-haj lépői je naá kraj.
nezna horvatski, zato ujim je éez boZiéne nigdar ne bu mir v Medjimurju. Osobito A o v á k  M á t y á s .
svetke magjarski popéval v cirkvi i lo je uöitelji i kantori trpiju zbog toga najviSe, 
tak vuZgalo Goriéanéare, da su se pobunili kője Zagrebéani preganjaju neprestano, síim
na Stéfanje proti ákolniku i ne ga pustili bolje, jer dosta takovih plebanuáov imamo \Г b * h  f i a a
na korúé. Preloéki sudec i 14 Zandarov je Cast iznimki koji se bolje vériju Zagrebu INeKftJ Za КГаХбК СЯ .
imelo posla őez viáednevov, dok su potisili kak Magjarskoj domovini. Dok budu takovi
ljudi. — A Pecek Juraj, svelogjurgjski pie- ljudi vodili Medjimuski púk, té Cas se né Kaj je na njem lepoga?
banus, mesto da tiéi ljudstvo, da se naj ne- modi nikai dobra nadjati. , . . ~ л. . . ..
buni, pelal je célú deputaciju v Zagreb pred — P op ravak . Vu proálim broju naáih Jenput je v e i na iz i pos-
nadbiákupa, koj ákolnika samo zato, jer novin (januar 19. broj 3.) pod »Domaéi tavijen jeden íp, na ojem je isza a man,
nezna horvatski, neCe potvrditi. Da su mesto tat« — glas je jedna átamparska falinga negdaánji mmisterski prezi en i narnalan.
rezpisali, je né bilo reőeno da zebrani ékol- doála nuter. Najmre ovu tatbinu je ne drá- V magjarskoj opravi je i nama an kak
nik mora znati horvatski. vaszentmihalyski, nego drávaszenlivanski se^‘ v jedn,m baráonskim sto cu, kak véé

Árvay Lajos, alispán je na prepostavil Bratics Mihály zaéinil. Ovu falingu sada lo svakoga ministra ide. ■
sve dokaze, kője je za to stvar od velikoga popravimo. Jedenput |e Andrassy Gyula gróf, otec
sudca dobi/, ran on dén vjutro, da se séd- «  . r vezdaánJegi minislra’ svojimi pajdaéi iáéi
nica pocela. — Я а  k r i m a r e i  O o a t i o n p * * c  / z r e " g|et loga к,ра? kak zgleda vun. —  Ka) ga

Vu ovih pismah javi preloéki sudec, Р г о Р 9̂ п л г е 1* Ь е ,  d o b i v á  s e  п а  прЬ god bilo okolo njega, svaki je v neéem
da je véé v Goriéani mir A proti onim! ™  p r i k e l e n o  k o m á d  7 0  pohva|jl kipa. Jeden je reke«, da bistro gledi,
koji su spuntah ljudstvo i koji su zrok { " " f *  k o ? i a > b o d  ^ t r a n s z  S a n d o r a  drugii da gizdavu dr*j g|aVu, lretjemu se
céloj buni, je iztraga podignjena. (Naj vekéi ЯУ ~ a r n  n t  s а с и п и  и  s  r n y a .  oprava dopala, — • itd.
vitéz med njim je Cvia Pal, koj je celoj Nazadnje pregovori Andrassy.
kompaniji kolompoá.) p-nfpi o*n«sti ^ en* se ne^a/ ^ru8° dopada na njem.

Varmegjinska komiáija je ökolnika po- о  J ö * A kaj takSega? — pitaju ga pajdaéi.
tvrdila i izrekla, da se podnipoöto nesme Veselmose Draga Braéa To, kaj 9e za stolec lovi.
bantuvati. Vu Megjimorju (Toboz kaj mu ga nej éto prevzel.)

Zatim je jóé lépöu stvar donesel napré Sim pogledni nemec évaba T . . .
gróf Batthyány Pál főispán. Zazvedilo se je, Nanas vesel Kraj 0 81П‘
da su z Medjimurskih ékol zvrgli one kale- — Jeden selsk, vlastelin odpravi se “ v
kizmuée i biblije, ko e su poéistmi medji- Tűje prinas kruha vina mesa Pe§tUj da pohodi svojega sina, za kojega"je
murskim jeziku sastavljene i mesto ovih v Dosti svi Zivimo vu radosti navek dobre glase éul* da od dneva do
peljali su nutri zagrebeéke, ilirske katekiz- Ej haj veselr je ovaj kraj dneva lumpa. Karla «e, samo knjiga, za koju
muöe, kője teZi razmi naáe medjimursko -  bi se najbolje moral brinuti, mu malo da
déle, kak magjarsku knjigu. Kak dobro Kad pák dojde protuletje dojde na pamet Veí je poIdne minui0, da
znamo, mi éista drugaé govor.mo, kak je svak. se za delom poéné je do§e, k sinu jurÍ3tUj ali ov ge láőe ve
hrvatski knjiZevni jezik. — Koj nebi töve- Jedni idu vu gorice, drugi pretezal v postelji
ruval, naj se osvedoéi i naj zéme od svojega Rejat kuruzice F . , . , 0 ,
deteta najnoviáu bibliju i naj ju Cita. Kaj Ej haj veseli naä kraj. Je doma tv0' 8»zda ? pita inoäa.
najde nutri: »bijaée, bijah, svijeta, odrekoée« — Miliíe se mi, vi dragi prijatelj, — ali
i k tomu spodobne rééi, kaj nigdar niti Jaden pije éerno vino |vas nemrem outri pustiti, ar moj gospon
jeden Medjimuréc vu svojim govoru nehas- Drugi orje kréovinu SP*’ — odgovori inoö.
nuje. Zabadav prosiju ljudi sveéenike, da Jen dopela slalko vince Ja sam mu olec-
naj njim nemuCiju decu s lakaim knjigami Drugi Zuté kuruzice. Onda se mi iöée bolje milite!
dé imamo mi dosta dobre, po medjimurskim Ej haj veseli naö kraj. I ne je pustil otca nutri tak dugó, dok
jeziku sastavljene knjige, — to je sve za- — se ne skepeckal z postelje sin i odpral *
badav. К tomu najde se takov pop, koj niti Vidiö onda nemec évaba vrata.
sv. evangéliuma neée po medjimurskim je- Tebi hu kuruza Draga ~ .
ziku preéitati, nego ilirskoga evangéliuma Nebudeö jel fal polente ar ne ^ Г0К‘
nese sobom na piodíkalnicu i Znjega Cila Tejat lépe sétve A zakaj pijete bácsi navek samo staro
boZje reéi. To je vera Zalostno! Ej haj Medjimurski kraj. vino?

V naáih ákolah su od poéetka po medji- — , • . • .• • .
murskim jeziku pisane éitanke, katekizmuöe Kad za poénem kosu brusit kaj bi se ve V  novoj áegi prevuéal ' ’
i biblije hasnuvali, i moremo reél, da koj Rodno Zi‘o dőli kosit J б н
se je slarinskoga krééanskoga navuka, svih Sira, meso bomo jeli Steri bolje zna?
10 delov navéil, on kam viöe zna od svoje Dobro vinu bumu pili
vere kak deneénja mlajsina, koja se zagre- Ej haj veseli naö kraj Lexi: Moj stric med ostalimi starinjavi
baékim katekizmuéom i biblijom kole od __ iáCe den denes éuva jednu trésku, koja je
leta do leta. Vnogiput niti stareái éovek Kad se kuruza dozreli od prave Noej°ve barke.
nerazmi zagorske izraze, a kak bu je ráz- Páeniéne Bidre bomo jeli, Tn I
meló ono siromaáko déle, kője je od svoje Jabuk hruéek bude dosti’ JG mkaj ne
matere takov hrvatski jezik nigdar ne éulo. Eh mi Zivimo vu radosti. Tornáé: Moj stric ti iöée den__denes
Pak ipák se trsiju jedni, da zagrebaéke Cuh haj veseli naá kraj. éuva jeden falat od one crude z étere ie
knjige rézéi ríj u vu naéih ákolah, kak se lo — Bog Adama stvoril.
éuje za Jurák Zvonimira, koj je zabranjene Dojde i goriéna bratva
éitanke v peljal vu svoju ákolu, i Znjih vu- Snite öpeha kak su vrata, V jutro:
éil skrivce pod kráéanskim navukom éitati. Tam bi rekel nemec évaba
Zvun toga je dokazano bilo n* sednici, da Oh tője slanina draga, u 0  ec: No’. de ste vi klaPci> hole sim!
je Jurák Zvommir plebanué, koj je véé Ej haj roden je naá kraj. Ve Sam vwm Jake koánate hlaée kupil. Öve
zbog punlarije jenput v szegedinu sedel, __ nete m°gh lak lehko rezdréti.
javno govoril z prodikalnice proti ékolskom A kát nam treba je tréke Sini (s veseljem): Hvala vám japa.
zakonu (1907. — XXVII t-c. 18. §.) Varme- Kopati nabom sizel ja lopatu
gjinska sednica je izrekla, da bude na n|ega Nek si zemem motiéicu pák ~
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1 SCsászárffirdö Budapesten, £ «
hely a magyar lrg * lm * * -r* n d  tu la jd o n a . F.lsőr&ngu ké
ne» hévvieü gyógyfürdő; inod*m berendezésű gőzfürdő, 
kényelmes isza p fü rd ő k , u s zo d á k -, tö rö k -, kő - és m á r- 
v in y fü rd ő k ; hő lé g -, s z é n s a v a s - é s v illa m o s  vízfürdők. 
Ivó -k ú ra . 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jután os 

i árak. Prospektust ingyen és bérmentve ktlld
Az igazgat о  säg.

13572. vh. 907. Árverési hirdetmény.
A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság 

í közhírré teszi, hogy Dr. Hajos Ferenc Csák
tornyái ügyvéd által képviselt Novak Mihály 
és neje Kernyákk Katalin, bzersa Vincze é* 
neje Novak Mária farkashegyi lakosok végre- 

I hajtatóknak Janusics György kedveshegyi 
lakos elleni végrehajtási ügyében az árve
rést az 1881 évi LX. törv. ez. 144 és 146 
§§-ai alapján elrendelte minek folytán végre
hajtatnak 59K 50f.tőke per, 252 К 55 fill 
telebbezési, 15 К felülvizsgálati, 18 К 40 f. 
végrehajtáskérelmi, 11 К 25 f. végrehajtás 
foganatositási és ezúttal 17 kor. 45 fill-ben 
megállapított árverés kérelmi költségekből 
álló követelése kielégítése végett a nagyka
nizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. 
járásbíróság területén levő a viziszentgyörgyi 
95. sz. tkvben A 121 hrsz. ingatlanból Ja
nusics György tulajdonául bejegyzett e/i**^

I részre 1278 К 67 f. becsült az u. oltani 97.
' sz. tkvben A 123 hrsz. ingatlanból ugyan 

azt illető Ve*od részre 286 К 63 í, az u.
} oltani 707. sz. tkvben A 579 hrsz. ing.-ból 

ugyan őt illető 7,-ed részre 282 К 50 f., 
az u. ottani 276 sz. tkvben A 948 hrsz. 
egész ingatlan a végrehajt, törv. 256 §-a 

* alapján 235 K, az u. ottani 529 sz. tkvben 
A 546 hisz. egész ingatlan a végreht. törv. '  
156 §-a alapján 46 K, az u. ottani 703 sz.

I tkvben A 550 hrsz. egészbeni ingatlan a 
végreht. törv. 156 §-a alapján 90 К és az 

:  A 545 hrsz. egész ingatlan a végreht. törv. 
156 §-a alapján 70 K, az u. oltani 962 sz.

I tkben A 406 hrsz, egész ingatlan a végrht. 
törv. 156 § a alapján 252 K, végül az u.

I I ottani 90 sz. tjkvben felvett legelő illetmény 
4 egészben a végrehajtási törvény 156 §.-a
b alapján Viziszentgyorgy községházánál 

1908. évi február hó 15-lk napjának d. e. 10 órájakor 
Ur. Hajós Ferenc Csáktornyái ügyvéd vagy 

I helyettese közbenjöttével megtartandó árve
résen becsáron alul is eladatni fognak. 

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

j 10 százalékát készpénzben vagy óvadékné- 
11 pes papírban a kiküldött kezéhez letenni és 
z pedig. 127 К 86 f, 28 К 66 f, 28 К 35 f.

23 50 f, 4 К 60 f, 9 К, 7 К, 25 К 20 f, 15 К 
— — ____________________________________ —  '

Korcsmárosok és vendéglősök részére,

ХП  h Ifi h ir fn l/  a llitelrő1 sz<)1<) szabályrendelet-ki-
4 U ПО 1 0  Dl ПО  К vonat kapható, (kéregpapirra felra-
egy tagban ,  lakóházzal és istát- .  X *  1 1 * + L

lóval azonnal eladó . ^ í l S Z l V c  O  7 0  f i l l é r é r t

Vételár 1 10 00  korona , melynek
csak  l / 4 része lizetendő kész-  ^  I  Ä  m m M  _  f i  J L  M  ^  MS t r a u s z  S á n d o r

R e c h n itz e r  M ik^ a  könyvkereskedésében
1— 3 Ivánic-Grad,

М М М  C s á k t o r n y á n .  V

Vadászok figyelmébe.
m m m m m        ■ m m

fegyverek, revolverek

30 -50  százalékkal
olcsóbban kaphatók nálam, mintha 
másutt részletfizetésre vásárolna.

üírjí ingen is liiM tve  IcgujjaW» árjegyzdcniet
Halászati, vadászati, torna, vívó és egyél 

felszerelésekből állandóan dús raktár.

F ö ld e s  L.
fe g y v e r  ó s  s p o r tc ik k e k  üzlete.

Budapest, II. Rákóczy-ut 6.

Naponta 100 csomagot küldök vidékre
2 0  k o ro n á n  aluli ren d e lé se k , c s a k is  a pén  

e lőze te s b e k ü ld é se  m ellett e szk ö zö lh e tö k .
[ 607 5 -6 2



Iparos é* kereskedő itó llid d le k  « é g é t  | IPARO S 6S KERESKEDŐ Iparos és kereskedő előfizetőink « é g é

1 ‘ —  ~  » m  I 1Г" S ó i n k  . S y z é k e .  I ‘ 1

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 f a r a g ó  é s  s í r k ő  k é s z í t ő  U rl- és női divat, játék és díszm űáruk:
Hübsch Manó, (faszénraktár) Csáktornya Singer Со., Árp&d-utcza Csáktornya Tersztenyák Bódog, Csáktornya Kelemen Béla, Csáktornya

'Dorner Sándor „  . . .  L ik ö r g y a r :  V a s k e r e s k e d é s :
É p ü le t  e s  m ü la k a t o s :  Hochsinger M. és fiai Csáktornya proStenik Gusztáv, Csáktornya

B ö r k e r e s k e d ö :  Horváth István Csáktornya készíti a. hires »Glória» sósborszeeat Bernyák Károly, utódaD u i a a c a a c u u .  12 üveg bérmentve 5 korona ’
Má\ er Testvérek, Csáktornya . . , « . . .  VáSZOnkereskedÖ:

F é rfi s z a b o k :  M é s z á r o s :  sm onohk An.ai, c,áktomya
. Ivacsics Ignácz, Csáktornya Nuzsy Mátyás, Csáktornya

B o r b é ly  é s  f o d r á s z :  Bedics Ferencz, szabó Csáktornya Ó r á s  é s  é k s z e r é s z :  V e n d é g l ő k :
Nádasdi Nándor, Csáktornya Varaídin Deutsch Adolf, nagyvend. Hrávavásárhely
Mik Szilárd, „  F érfi é s  n ő i d iv a tá r u k  : Pollák BernAt, Varaidul Kovács Mihály korcsmáros Drávavásárhely

r e m  e s  ПО! u i v a t d r u a  P e z s g ő g y á r :  Hajas József, Csáktornya
_  . . .  Zrínyi Viktor, Csáktornya . P Pecsornik Ottó, „B u t o r r a k ta r :  Muraköz pezsgőgyár, Csáktornya Hencaey Gábor,

Schwarz Lipót, Varatdin FÜSZerkereskedések: ® ■ , Antonovics József,
Bútor is koporsórak tár. Schwarz Mór kereskedő Drávavásárhely Stolczer József, Csáktornya Becsey Albert „

Horák Odón Csáktornya To,tor R. utóda, Csáktornya RÖfÖSkereskedÖ : IInrvith Mihály (kehir g „
S í " ' :  Te»tvérek, „  tlirachaohn Testvérek, Csáktornya Imre, ö

C z u k r á s z :  ifh FremeczVikiós, ”  S z o b a f e s t ő  é s  m á z o ló :  Mríir Jenöné „

Kertész Lajos, Csáktornya, s ^ t b e . y  ^  “  " d .  "
. . Vesselényi-utcza S z á l l í t ó  é s  d e s z k a k e r e s k . M^háTicsVerencz ”

C z ip e s z  : K á v é h á z a k : Löbl Mór és fia, Csáktornya vendéglő a vasúthoz
Masztnak József, Csáktornya .. . . . .  Г.Аkinm«» Singer Sa,amon’ Szoboticza

Horváth GéL, Csáktornya T e j e t  é g  t e j t e r m é k e k e t  Kalchbrenner Ferencz, Stridó
, , , П ргя1тйпп T inrtf M C sáktornyára hüzboz szállít,

D iv a t á r u h á z : P0 » ”  Bányavári gazdaság. Zongora készítő, hangoló és raktáros:
Herzer Izidor, Csáktornya Kékfestő: Üveg és pOTCZellánkeresk: Wogrincsics Ferencz, Nagykanizsa
Liszt és Brodnyák, Stridó Scheiber Mór, Csáktornya Tódor. R. utóda, Csáktornya. Erzsébet királyné-tér 10

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

4985 Ik. 907. 636 aj

Árverési hirdetmény. *
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré У  

teszi, hogy Dr. Mendelényi János szombat- a 
helyi ügyvéd által képviselt Kosztolics Izrael 
sárvári lakos végreh íjtatónak Reich József a 
farkashegyi lakos végrehajtást szenvedeti el- У  
leni 370 kor tőke ennek 1906 évi julius . 
hó 6-tól járó 6%  kamatai 33 K. 90 fill. У  
per. 15.60 К végrehajtási kérelmi, árverés- ^ 
kérelmi és a még felmerülendő költségekből í  
álló követelése kielégítése végett az árverést ^  
1881 évi LX Icz. 141, 146 §§-ai alapján J  
elrendelte minek folytán a nagykanizsai kir. . 
törvényszék a Csáktornyái kir. járásbíróság í  
területéhez tartozó s а IV. hegykerületi 1075 ^  
sztjkvben 642/a/2 hrsz. ingatlannak Reich У  
Józsefet illető 6/io jutalékra 1933 K. becs- ^ 
áron а IV. hegykeriUeti 531 jkvben f 639. í  
hrsz. ingatlan a végrehajtási törvény. 156 §. J) 
alapján 94 K. becsáron IV. hegykerület köz- í  
ség házánál ^

1908 márcz. hó 17-én d. e. 10 órakor ^
Dr. Mendelényi János szombathelyi ügyvéd 
vagy helyettese közbejöttével nyilvános a  
bírói nyilvános árverésen eladatni fog. S  

Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár S  
Árverezni kívánók tartoznak a becsár S  

10%-át készpénzben, vagy óvadékképes pa- 3  
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 3  
193 К 30 í. és 4 К 70 f. 5

© @ @ @ @ © @ © © 1
Csáktornyán, a Széchényi |  

utczai 354 sz. |

házamat !
(a lakás, I műhely) eladom. |  

2 - 2  MERZ ANDRÁS. !
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  I



A Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság
I

1908. f'ebr. 22-én délután 2 órakor, saját üzlethelyiségében tartja meg

XII. rendes közgyűlését,
a melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

I

I

Tárgysorozat:
1. Megnyitó.
2. Két részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság közgyűlési jelentése.
4. 1907. évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása; a nyereség felosztása.
5. Igazgató, aligazgató, 2, esetleg több igazgatósági tag és a felügyelő bizottság megválasz

tása 2 évre.
6. Esetleges indítványok.

Csáktornya, 1908. január 13-án.
Az igazgatóság

Kivonat az alapszabályokból.
40 §.

Minden egy részvény tulajdona jogot ad közgyűléseken való jelenlétre és a határozat hozatalára való befolyásra; két részvény két szavazatra jo 
gosít és igy tovább eg sz 50-ig, ennél több szav izat azonban sem saját személyére, sem meghatalmazottja nevében egy személyben nem egyesülhet, bár
mennyi legyen is részvényeinek száma.

41. §.
A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen, avagy meghatalmazott ugyancsak részvényes által gyakorol

hatja, de ezen jog gvakorolhatására megkivántatik, hogy úgy a megjelenő s a meghatalmazó, mint a meghatalmazott részvényes nagykorú legyen és részvénye 
a közgyűlés előtt legalább 4 hét ólt a részvénykönyvben az ő nevére legyen beírva, végre hogv a megfelelő szelvényeket tartalmazó részvénye a közgyűlést 
3 nappal megelőzőleg az intézetnél letétbe helyezve lett légyen.

42. §.
\ törvényes képviselők vagyis gyámok és gondnokok kivételével, a meghatalmazott ebbeli minőségét szabályszerű meghatalmazással tartozik igazolni.

/Siк / ^ k  /Siк /Siv /Siv /Sbk / ^ / ^ / ^ / S k / S í k / a k i S k / S i k / g i k / f i k i

^  v  v  w  v  V 7 V  V 7  V 7  V 7  VT V 7 V.^ V 7  V-У VT V T 4
I

650 1— 3 §

JMegbtvó. I
A  Striciói Takarékpénztár Részvénytársaság1 §

1 9 0 H . I c b r n A r  20-én ti. u. ‘í  óm k or tartja Intézeti helyiségében  [ j

X I. r c n d c e  h ő z g y ű l é e c t ,  1
melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. —.

Strifló. 100S. január hó IO-én. "j
í v k ő  J á n o s  г

elnök. J

T Á R G Y SO R O ZA T : S
/. Elnöki megnyitó. |G
2. Két részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére. ZZ
3. Az igazga tóság és felügyelő-bizottság közgyűlési jelentése. 1Г
4. Az 1907. évi számadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása; a nyereség felosztása. 13
5. Egy igazgatósági tagnak l évre leendő megválasztása. IS
(i. Esetleges indítványok. ' Ц

10. $. R
Minden egyes részvény a közgyűlésen egy szavazatra jogosít, de 35 szavazatnál többet akár saját részvényei alapján, akár meghatalmazás utjáu | д

senki sem gyakorolhat. m i
S/avazati jogát minden nagykorú önrendelkezési joggal biró részvényes, akár férfi, akár nő, gyakorolhatja, de megkivántatik, hogy részvényesi |Jj

minősége a közgyűlést megelőzőleg 30 nappal a részvénykönyvben igazolva legyen. щД
Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvényes képviselőjük által, habár azok nem részvényesek is, képviseltetnek.

■ ____I I _____ I I _______ ■ ■ _I I ____I I _______I I_n _  is__is___sí___ is _sí__sí__ i i _  i s__I I __sí__i s__is _n _ n - n i= S in



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

saját házában tartandó |

xxxvi. r e nd e s  кодд {
tisztelettel meghivatnak. J

Tanácskozási tárgyainak sorrendje : i

a) Elnöki megnyitás. J
b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. \
c )  Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi száma- )

dások és a felmentvény feletti határozat. \
cl) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt. I
e) Igazgatósági tagok és felügyelő-bizottság megválasztása. I
/) Alapszabály 2. §. módosítása. f
g) Esetleges indítványok. \

Csáktornyán, 1908. évi január hó 4-én. f
ig a z g a tó s á g . \

37. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen, vagy törvényes meghatalmazottja (36. §.) által gyako- \ 
rolhatja; de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társulat köny- Ь 
vében az ő nevére legyen beirva 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 ia -ig  a z in tézet p é n ztá - [1 
rába letétessék. \

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki. b
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése, a társulat üzleti helyiségében a közg\ ülést 14 nappal meg- ({ 

előzőleg a részvényesek által betekinthetők. \

£ «
^ A Csáktornyán székelő t§

 ̂ JMurakőzí Cakarékpénztár Részvénytársaság %
^ 1908. évi február hó 20-án délután 3 órakor saját helyiségében 4

it I

j xxvii. rendes közgyűlését |
£ tartja, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. ^

I   щ
* Tárgysorozat:

7 í. A gyűlés megnyitása az elnök által. Я
> 2- A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése. A
7  3 .  Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése. 4 4
\ 4. A zárszámla beterjesztése és az e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok Л
7 meghatározása és a felmentvény megadása.
it eIllok' igazgató, aligazgató, öt igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása*) Aá
7  6. Az alapszabályok 52. §-ának módosítása.
jk 7. Esetleges indítványok. JJQ

v Az igazgatóság.
V  g y a k o r l i ^ ^ i n ^ h ^  Ä a ' Z « f  ín“ ' d'  « "  Ж
*  gyen beírva és végül, hogy a részvény a közgyűlés. I  nappal r n s g é U le g « faS fatZ i l b Ä  Ы‘ * *  * “  л '-vére ,е- ^
7  Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki Ж

................................................................... .....................................................  *

Nyomatott Fischel Fülöp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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