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Tanulmányi kirándulás. terjedelme az utolsók közé helyezi. E város tolt. Petőfi szobra, a «Nemzeti Muzeum»
lakossága most is megérti majd a tanul- lépcsője eszükbe juttatja majd a 48 nagy

Lapunk mai hírrovatában olvasóink mányi kirándulás fontosságát s örömmel eseményeit, a Iá chid, a Magyar Tudomá-
tudósítást találnak arról a cabaret-estélyröl, siet majd nagylelkű adományaival a nemes nyos Akadémia palotája, Széchenyi és Deák
melyet a polgári iskola tantestülete rendez, cél megvalósítását lehetővé tenni. szobra felébresztik majd bennük az önzet-

Szükségesnek találjuk olvasóink figyel- A polgári iskola tantestülete helyesen *eni az álodzatkész hazafiságot. De nagyon 
mét külön is felhívnunk erre az esiélyre, cselekedett, a midőn a tanulmányi kirándu- >9 s°k volna, itt e helyen felsorolni mind- 
nemcsak azért, mert nagyon is élvezetesnek lás eszméjét löl vetette s megvalósításáért azl a szépet, a mi gyermekeink lelkére
Ígérkezik, hanem a célért is, melyre az minden lehetőt elkövet. Úgy értesülünk, nemesbítőleg fog hatni s megerősíti őket
estély tiszta jövedelme íordíttatni fog. hogy az első kirándulás célja I udapest magyarságukban. Csak felhívjuk közönségünk

A polgári iskola tanlestülete ugyanis lesz. Hadd lássák gyermekeink a mi ragyogó, figyelmét a nemes célra s kérjük: támogassa
:izért rendezi az eslélyt, hogy növendékeit szép óvárosunkat, hadd dobbanjon meg a azt teljét erejével.
tanulmányi kirándulásra vihesse. Hogy az szívük, mikor látni fogják azt a sok-sok E tettel ismét közeledünk egy lépéssel
oktatásban minő fontossággal bír a szem- ériékes kincset, amit egy nemzet hazafias a magasztos célhoz: Csáktornyát minden 
léltetés: azzal a paedagógia már rég tiszlá- áldozatkészsége, nemes lelkesedése ott ízében magyarrá tenni.
ban van; de a nagy közönség is megérti, Összegyűjtőit. Ha valami, úgy e látvány --------------
hogy sokkal tiszlább képet nyerünk vala- bizonyára a legalkalmasabb: felébreszteni Nfiftffvlftti ko70*vfíl^4
miről, ha azt színről-színre látjuk, mintha lelkűkben a nemzeti öntudat magasztos ér- i iu ü g jiü t i  n u a g jiu c ö .
azt csak képzelő-lehetségünk állítja elénk, zését, büszkévé tenni őket arra, hogy ők Csáktornya jótékonysági egyesületei
Ezért hódít tért a szemléltetés évről-évre is magyaroknak születtek. Értelmük lejtőd- közü| egy za)talanulí de áldásosán működő 
jobban, ezért szaporodnak a tanulmányi m, szívük nemesbedni fog e látványra, lelkűk egy|e|,a «Csáktornyái Jótékonycélu Nőegylet» 
kirándulások. A Csáktornyái polgári iskola- egy ragyogó emlékkel lesz gazdagabb.á т и ц hó 26-án tartotta meg P á l y a  Mi- 
ban e téren mind eddig még semmi se Ma, a midőn látjuk, hogy a Dráva túlsó hályné elnöklele alatt XXVIII. rendes köz
történt, a kezdeményező lépésről most partján minő (éktelen gyűlölettel támadják gyűlését a kisdedóvó helyiségében, 
adunk számot; a nagy közönségtől függ jó mindazt, a mi magyar, nekünk itt a határ- Közel három évtizedes múltra tekinthet 
részben: kellő sikerre íog-e vezetni ? szélen mindent el kell követnünk, hogy vissza ez az egylet, mely ezen hosszú idő

Erősen hisszük, hogy igen. A csáklor- ezt ellensúlyozzuk s gyermekeink leikébe alatt nemes intencióihoz híven, lelkiismeretes 
nyai közönség mindig szívesen adakozol!, eltörölhetetlenúl bevéssük a magyarsághoz kitartással gyakorolta az emberiség egyik 
mikor fontos művelődési és nemzeti célokról való rendíthetetlen ragaszkodást. S lehet-e legszebb ideálját: a s z e g é n y e k ,  á r v á k  
volt szó. Kulturális tekintetben Csáktornya erre alkalmasabb eszköz, mint egy kirándu- é s  e l h a g y a t o t t a k  g y á m o l i t á s á t .  
mindig a vezető városok sorában foglalt lás, mely szemeik elé tárja mindazt a szé- Azok az áldottlelkű és jószívű úrnők,
helyet, ami annál nagyobb érdem, mert pet és nagyot, amit a magyar nemzet alko- kik ezt az eszmét 1879. január hó 26-án

T  Á R О  A  De ha яг 4/ sötét leplét kibontja — Azért ilyen piros az orrom.
* * *  _  _ ^  **  ■ A néma táj s я íideg rom felett, — Hát mondja goszpon, — asszony ez, —

Megnépesül я máskor elhagyott hely, vagy kutya !л  r o m .  Körül suhogják bolygó szellemek. # * *
Irta- M F m  A I4 T V Á N  A hősök szellemei jöttek tán? . . .  . . . . . .  . . . .
Irta. MEOLA ib ^  elviharzottSz,íz*dok útin?  Másik vasárnap megint elmentem tanúimé-

A bércek égbenyuló szirtes ormain, nyozni.
Hol elvonulnak barna fellegek, Pável már Ott volt.
Hot karvalyok s király-sasok tanyáznak, Р & У в 1  Balond jó kedve volt, — tehát ivott.
Hol bősz vihar rohan s a förgeteg: * De nem szivarozott, sót nem is pipált, ha-
Nagy búsan áll a rom magán, Irta: SCHRAMM BÉLA. nem még mélyebbre volt SÜlyedve.
Az elviharzott századok után. A strekás Toncsi pipája szolgáltatta a

. Af , 11 liftet — lefelé.
Maszkén tekintett hajdan v ö l g y ö n t a , És ezzel Pável nagyon szokott dicsekedni. —  Nézze goszpon az én Katámat! Kell

Dacolt a tomboló viharral is. bajuszával Azzal a kétaraszos fele- ennél szebb asszony a faluban? Olyan mint a
M erész™ s zordonan állt érc-falával, más bajÜszszal Az az 6 bizonysága, hogy ő nem rózsa. Az irigység sem mondhatja róla, hogy
Mutatta némán nagy hatalmait; * ~ eáro i. . . .  ... , . horvat, — de magyar. — a Bocskay hajdúja. sarg.i.

De búsan áll az most magán, Haragosba sodorta ujjal között a vészén- No fizetne is a fiskálisnak, a ki azt mondaná
Az elviharzott századok „tán. d6be bizonyságot az én Katámra, hogy sárga.
Ki hinná, hogy a hol előbb merészen —  Elfutott a méreg, mikor azt a sárga Aztán milyen derék, jó  asszony. Nem kell
Épült, a hajdan nagyhatalmú vár. boszorkányt láttam. Milyen szépen tudta simogat- érnék a világon senki, csak én. No de nincs is
ott pusztaság honol. Kies helyére ni azt a kölyket avval a kezével, a melyikkel olyan magyaros bajusza senkinek.
Tekintetét nem veti senki már; nekem csak pofon jár. Es gyöngéd szeretettel simogatta a baju-
Mert pusztán áll az ott magán, — Dühös voltam goszpon, — szerettem szát-
Az elviharzott századok után. volna őket agyonverni. “ “ Hát a múlt vasárnap Pável ! ?

—  Lestem is a kutyát éjfélig. p á ,el nagyot szippant, —  azután veszi
óh szent hely! hol előbb hazáért küzdve __ д csizmámat nem mertem felhúzni, észre, hogy ma a pipa alá van sűlyedve. Hegyes
Folyt nem hiába annyi hősi vér. mert hátha meghallják azok odabenn. büszkeséggel végzi a sűlyedés kívánta teendőt, s
Miért is kelle néked semmisülnöd?! .  . . _  Hát csak úgy mezítIAb lestem őket. végig néz rajtam.
Miért tiportad el idő! . . Miér? —  Pedig cudar hideg volt az éjjel goszpon — Goszpon furcsa ember. Látszik, hogy
Hogy most oly elhagyottan áll, — Ha még csak a fogam jól összevacogott csak úr, nem érti mi illik. Csak nem harag-
Az elviharzott századok után. velna ! De összeszorítottam __  mert hátha meg- szom a Katára, hiszen jól elvertem a múlt vasár-
E hely, mely annyi embert bizton óvta hallják azok az átkozottak és kijönnek . . . naP es le - _
Most elhagyott. Kincs, aki látogassa már, —  így is alig tudtam félreszökni, mikor az —  ~
Csak bérei sasok vertek ott tanyát, hol a kutya Strekás kijött. * * *
Hajdanta állt rendithetlen vár; Mikor azután én bementem, a Kata, az л ,, P iVelnak van iaaza
J Zymostan rom és áll magán. » kutya hozzámdobta a cipőjét, pedig én vettem bs laldn a ™ е1па* van igaza.
Az elviharzott századok után. neki a Csáktornyái vásáron. -  (Vége.) -



oly szeretettel megvalósították, nemcsak a 
szegények arcáról iparkodtak lelörölni a 
fájdalomsajtolta könnyeket, hanem egyúttal 
fényes bizonyságát adták annak is, hogy a 
női szív szeretetre van teremtve. Ezzel, a 
szegények iránti szeretetükkel, segítségükkel 
tették elviselhetővé sok szenvedő ember
társunk nyomorát, elhagyatottságát. S habár 
az utóbbi években nem annyira a jótékony
ság terén, mint inkább az egylet vezetésében 
némi részvétlenség mutatkozik, ez mit sem 
von le azon nemes feladat teljesítéséből, 
melyet az egylet zászlójára írt, amikor 
megalakult. Halad a maga rendeltetése utján, 
zajtalanul ápolja és fejleszti azt az eszmét, 
mely az emberiség egyik legnemesebb és 
legmagasztosabb feladatát képezi e földön.

Az egyleti közgyűlésen, mely 93 tagot 
számlál jelenleg, csak hét tag jelent meg.

1. a  közgyűlésen elnök megbízásából Brauner 
Lajos egyleti titkár meleg szavak kíséretében 
üdvözölte a megjelent tagokat, s tekintettel a 
most már másodízben összehívott közgyűlést, azt 
határozatképesnek és megnyitottnak nyilvánította.

2. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bernyák 
Károlyné és Czvetkovics Antalné úrnők küldet
tek ki.

3. Egyleti titkár felolvassa a nőegylet 1907. 
évi állapotáról szóló terjedelmes jelentését. A 
jelentés híven beszámol a választmány működé
séről, a segélyezés ügyéről, az egylet pénz- és 
vagyonkezeléséről, nemkülönben az egylet tag
jairól.

A közgyűlés a nőegylet 1907. évi állapotáról 
szóló titkári jelentést az abban foglalt választ
mányi javaslatok hozzájárulásával tudomásul 
veszi.

4. Martincsevics Julcsa pénztáros kimerítő 
jetentést tesz a pénztár állapotáról:

Az 1907. évben bevétel volt a) tagsági
díjakból 560 kor. 08 fill., b) adományokból 437 
kor. 50 fill., c) kamatokból 304 kor. 24 fill. —  
össsesen 1301 kor. 82 fill.

Kiadás: a) rendes havi segélyezésre 912 K., 
b) rendkívüli segélyezésre 68 ко •., kezelési költség 
slb. címen 81 kor. 40 fi'l., d) karácsonyra tű/ífa- 
és lábbelire 372 kor. 40 fill. — összesen 1433 
kor. 80 fill. Pénztári ap idás 131 kor. 98 fill.

Az 1906. évi számadás szerint december 31- 
én a vagyon kitett 6505 kor. 07 fill. Az 1907. 
évi bevétel 1301 kor. 82 fill. Kivonva az 1907. 
évi kiadást 1433 kor. 80 fill. Az összes vagyon 
1907. december 31-én 6373 kor. 09 fill,, mely 
összeg három takarékpénztári könyvben gyiimöl- 
csözőleg el van helyezve.

5. A pénztárvizsgáló-bizottság, nevezetesen 
Czvetkovics Antalné, Pálya Mihályné és Szenteh 
Dezsőné folyó év január hó 15 én az egylet pénz
tárát megvizsgálta s ennek alapján a bizottság 
jelentésében kinyilvánítja hogy a pénztárkönyv 
tételeit a segédkönyvekkel, valamint a becsatolt 
mellékletekkel összehasonlította, s azt teljesen 
rendben és pontosan vezetve találta; miért is 
kéri a közgyűlést, hogy jelentését tudomásul 
venni, s mindkét irányban a felmentvényt meg
adni szíveskedjenek.

A közgyűlés a jelentést l Jomásul véve 
Martincsevics Julcsa pénztárosna.v *ó kész
sége, buzgalma és fáradtságáért jegyzőkönyvi 
köszönetét nyilvánítottá.

6. Elnök bemutatja üzv. Marinovics Jánosné 
levelét, melyben az, az egylet pénztárából kilenc 
éven át történt havi segélyezésért legbensőbb 
háláját fejezi ki az egyletnek.

Tudomásul vétetett.
7. Előterjesztetett az 1908. évben segélyben 

részesülők névjegyzéke, szároszerint 26. — Erre 
nézve a közgyűlés határozatilag kimondja, hogy 
miud a 26 szegényt havi segélyben részesíti. És 
pedig egy szegény havi öt kor., három szegény 
havi négy kor., nyolc szegény havi három kor., 
14 szegény havi két kor. segélyt élvez az egylet 
pénztárából.

8. Elnök bemutatja az 1908. év január hó 
11-én megtartott tánccal egybekötött teaestély 
számadásait. A számadás szerint az összes bevé
tel 524 kor. 50 fill, volt, ezzel szemben a kiadás 
189 kor. 64 fill. A tiszta jövedelem 334 kor. 86 
fill., mely összeg lakai ékpénztárba helyeztetett.

A közgyűlés a beteijesztett számadást tudo

másul véve, elnöknek, a rendező-bizottságnak, 
nemkülönken a közreműködő ifjú hölgyeknek és 
fiatalságnak szívességükért jegyzőkönyvileg fejezi 
ki köszönetét. Egyben Bernyák Károlyné indítvá
nyára határozatilag kimondja, hogy a tiszta jöve
delemből 131 kor. 98 fillért visszahelyez a tőke 
kiegészítésére a fenmaradt 202 kor. 88 fillér pe
dig az 1908. évi karácsonyi segélyezésre irányoz- 
tatik elő

9. Bemutattatott a m. kir, belügyminiszté
riumnak, az egylet alapszabályai 9. §-ának módo
sítása tárgyában leérkezett rer.delete, mely szerint 
a közgyűlések határozatképességének megállapítá
sára ne úgy mint eddig, a tagok fele, hanem 
csupán azok egyharmad részének jelenléte kíván 
tassék meg.

A közgyűlés hosszabb eszmecsere után 
határozattá emeli, hogy a magas minisztériumnak 
ezen indítványát több nyomós oknál fogva nem 
teheti magáévá, hanem továbbra is ragaszkodik 
a múlt évi közgyűlés határozatához, s kéri annak 
jóváhagyását.

10. Végül elnök az őt támogató tagoknak 
jóindulatú pártfogásáért, valamint a nőegylet 
ügyei iránt viseltető meleg érdeklődéséért hálás 
köszönetét mend, s Isten áldását és oltalmát 
kívánva az egyletre, az ülést bezárja.

Schmidt zenevizsgája. Hitka kedves es
télyben volt részünk most egy bele: január
25-én este. A kicsi leendő művészek mu
tatták be előmenetelüket, melyet egy év 
szorgalmas munkája eredményezett.

Sokat nem lehetett várni, mert csak 
egy iskola bemutatásáról volt szó. De töb
bet nyújtott az iskola, mint amennyit vár
tunk. Sikere volt az a kitartó fáradságnak, 
annak a kitűnő módszernek és fáradhatatlan 
kitartásnak, mit Schmidt Edében mindenk' 
kivétel nélkül a legnagyobb mértékben 
méltányol. Legyen az a tűzoltó-zenekar, 
legyen az templomi kórus, vagy legyen az 
hegedű-zongoratanítás: mindenütt ugyanazt 
a precizitást, ugyanabban az előmenetelben 
gyönyörködhetünk.

Schmidt zeneiskolájának régi jó híre 
van. S ezt a Csáktornyái társadalom méltá
nyolja is. Mulatta a 16 tanuló, kik a vizs
gán szerepeltek s maga a nézőközönség is, 
mely elég nagy számban vonult fel, hogy 
érdeklődésének tanújelét adja.

E' re fényesebb lesz az eredmény, 
de nagjwb'D az érdeklődés is. Reméljük, 
hogy idővel matiné-számba mennek ezek a 
zenevizsgák s állandó estélyei lesznek nem
csak a farsangnak, de az év többi szakai
nak is.

A gazdag műsorból kiemeljük Benedikt 
Melta, Benedikt Kala, Benedikt Adél, Pollák 
Janka, Zrínyi Kornél, Kovacsics Margit, 
Mayer Ella, Bachrach Emma, Schmidt Olga 
játékát, kik részint egyes darabokban, ré
szint négy kézre (Die schöne Galathea, 
Zampa, Sonate No. 1), részint nyolc kézre 
(Schlittenpost, Parpurnelle) játszottak vagy 
solokürtlel (Schmidt Olga, Schmidt Ede) 
vagy hegedűkísérettel (Die schöne Galathea 
Etude, Salondarab, Schlittenpost, Zampa) 
Mint hegedűsök szerepeltek Baumann Jenő 
Zrínyi Aladár. Maga a karmester is játszott 
hegedűn s gyönyörködtette sZárnykürt-solói- 
val a közönséget. Különösen kedves volt a 
a kis Mihalek Anna, kit székre kellett ül
tetni, hogy ujjaival a billentyűket billegtesse. 
Meg is tapsolták.

A műsor utolsó pontja a Himnusz 
volt, melyet négy zongorázó és három he
gedűs adott elő.

A zenevizsga 8 órától fél 11-ig tartott, 
s utána tánc következeit, mely élénk pezs
gésbe hozta *a párokat.

Muraköz tanügye. Zalavármegye közig, 
bizottságának folyó évi január hó 14-én 
megtartott rendes havi ülésén.a következő

Muraközt érdeklő népoktatási ügyek jelen
tettek be a kir. tanfelügyelőség részéről:

1. A muravidi iskola államosítása tár
gyában az adatok a helyszínén begyüjtettek.
2. Kotor község érdekeltségével a községi 
iskolának már a szervezéskor kért államo
sítási ügyében a helyszínén eljárt. 3. A 
szentmáriai elöljáróságot a miniszter és a 
közigazgatási bizottság rendelkezései értel
mében az alsómihályoveci új községi iskola 
szervezésére vonatkozó hatósági intézkedé
sek foganatosítására felhívta. 4. Viziszenl- 
györgyön az elöljáróságot a második tanítói 
állás államsegélye iránt beterjesztett okmá
nyok pótlása s a folytatólag érvényesítendő 
államosítás érdemében eszközlendő adat
gyűjtés felől törvényes utasításokkal ellátta. 
5 A minisztei tárgyalások megtartását ren
delte el Drávavásárhely és Mnraszerdahely 
községekkel, állami óvodák felállítása iránt.
6. A kir. tanfelügyelő tüzetes jelentést telt 
a kultuszminiszterhez a muraközi iskolákba 
behozott délszláv irodalmi nyelven írt hit- 
tani könyvek kiküszöbölése s a muraközi 
népnek saját tájnyelvére fordított hittani 
tankönyvek visszaállítása tárgyában.

K Ü L Ö N F É L É K
—  Megyei állandó választmány A

fennálló szabályrendelet értelmében folyó 
1908-ik évi február hó 10-én tartandó 
törvényhatósági bizottsági közgyűlésben fel
veendő ügyek közgyűlési tárgyalásának elő
készítése végett az állandó vá'asztmány 
ülése február 3 án délelőtt 9 és fél órakor 
a megyeház gyűléstermében fog megtartatni

—  A dohánytermelés ügye. Tudva levő 
dolog, hogy a m. kir. pénzügyminiszter a 
Csáktornyái járás területére a dohányter
melést ismételten engedélyezte. A budapesti 
m. kir. Dohánybeváltási Felügyelőség érte
sítése szerint eddig dohánytermelés végeit 
csak Stridó község jelentkezett. Tekintettel 
az ügynek fontosságára, nemkülönken a 
lakosságnak ehhez fűződő érdekére, a zala- 
vármegyei központi mezőgazdasági-bizottság 
sürgős leiratban megkereste a helybeli fő
szolgabírói hivatalt az iránt, miszerint szí
veskednék járásának községeit sürgősen 
értesítem, hogy a dohánytermelés engedé
lyezése, illetve a bejelentésre vonatkozó 
útbaigazítások megadása végett, forduljanak 
haladéktalanul a m. kir Dohánybeváltási 
Felügyelőséghez (Budapest Vili, Rigó-utca) 
A járás közönsége a helybeli főszolgabíró 
által a köriegyzők utján még január hó 
folyamán értesítve lelt.

—  Halálozás. Farkas Lajos turcsiscsei 
uradalmi ispánt súlyos csapás érte. Édes 
atyja, boldogfai Farkas Ferenc, Zalavármegye 
volt számvevője, pénzügyi számellenőr rn. 
hó 20-án életének 72-ik évében meghalt 
Zalaegerszegen. — Az elhunyt öreg ur, ki 
tipikus alakja volt a régi magyaros világnak, 
széles körben ismert egyéniség volt. Humo
rát, kedélyének frisseségét holtáig megőrizte, 
Törhetetlen hive a 48-as eszméknek. Teme
tése nagy részvét mellett múlt hó 21-én 
volt Andráshidán. Legyen áldott emléke !

—  Köszönetnyilvánítás. Dr. Schwarz 
Albert községi orvos úr a helybeli «Jóté- 
konycélu Nöegylet* céljaira 10 koronát volt 
szíves adományozni. — Fogadja ez utón 
nemesszívű adományozásáért a nőegylet 
hálás köszönetét. Pálya Mihályné elnök

—  Helyreigazítás Lapunk folyó évi
4. számában a KreSlalovácon építendő róni. 
kath kápolna alapjára, a «Csáktornyái 
Jótékonycélu Nőegylet* által adományozott
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két korona tévesen közöltetett, amennyiben 
ezen összeget nem a fentnevezett egylet, 
hanem Pálya Mihályné úrnő adományozta.

—  Öngyilkos tanár. Zsebők János 
helybeli polg. isk. tanár sajnálatraméltó 
esetével foglalkozik az egész vármegyei 
sajló, s csak a «MURAKÖZ» nem emléke
zett meg róla — panaszkodik alsólendvai 
laptársunk. Kifakad azért, mert különösnek, 
s érthetetlennek találja ezt a mi hallgatá
sunkat. Nos, erre azt feleljük laptársunknak, 
hogy nem szeretjük a szenzációt, különösen 
abban a mértékben nem, ahogy ezt az 
esetet a vármegyei lapok egynémelyike 
pertraktálta, S ha van sajnálni valónk a 
hallgatásban, az bizonyára az: hogy a szá
raz tény leírásával talán elejét vehettük 
volna annak a sok valótlanságnak, mellyel 
az öngyilkosságot a lapok kiszínezték. Mert 
ahoz igazán élénk fantázia kell, ahogy a 
lapok ezzel az öngyilkossági esettel hasábo
kon keresztül foglalkoztak. Mi abban a vé
leményben voltunk: elég baja ez szegény 
Zsebüknek, ki egy beszámíthatatlan pilla
natban magáról annyira megteledkezett s 
golyót röpített agyába. S minek is publikál
juk, mikor ő maga is kéretett, hogy róla j 
hallgassunk. Tehát napirendre tértünk fölötte, i 
mert sebeket szaggatni nem akartunk. És 
nézetünk szerint mos is azt mondiuk, hogy 
jól tettük. Egy szenzációtól megfosztottuk 
ugyan vele lapunkat, de helyesen cseleked
tünk. Nem találgattunk ott, ahol úgy se 
deríthettünk ki semmi pozitív igazat. Az 
Zsebők titka marad s mi sem lehettünk oly 
lelketlenek, hogy ahoz a titokhoz hozzá! 
szóljunk s körülötte a sötétben tapogatódzva 
csak feltevéseket kürlőljünk világgá. Ez az 
oka, hogy a «MURAKÖZ» ebben az esetben 
hallgatott. S megnyugtatjuk magunkat, hogy 
emberiesen jártunk el. Azt azonban ölöm
mel tudjuk, amiről meg laptársaink nem 
tudnak: hogy Z-ebŐk tanár nem halt meg, 
hanem már ott hogyta a varasdi kórházat 
s hogy tejesen meggyógyult!

—  Meghívó. A «Csáktornyái Szépítő 
Egyesület» ezen év közgyűlését február hó 
9-én délután 5 órakor a Muraközi takarék- 
pénztár helyiségében tartja meg, melyre a| 
t. tagok ezúton is meghivatnak. Az elnökség.!

—  Közgyűlés. A «Csáktornyái Önk. 
Tűzoltó-Egylet» Г lyó évi rendes közgyűlését j 
január 12 én délután 2 órakor tartotta 
meg a városháza tanácstermében. Nuzsy 
Mátyás elnöki megnyitója után a parancs
noksági és pénztári jelentésben az egylet 
vezetősége beszámolt múlt évi működéséről. 
A pénztári jelentés adatai szerint az egylet 
1907. évi bevétele 30*11 kor. 77 fill, kia
dása pedig 2030 kor. 92 fill., s így a tiszta 
pénztári maradvány 1010 korona 85 fill. 
Jövedelmeinek fokozása céljából az egye
sület mulatságokat reudezett, melyek szép 
erkölcsi és anyagi eredménynyel végződtek, 
a szertár emeleti helyiségeit pedig bérbeadta 
a soproni határszéli rendőrkapitányság Csák
tornyái kirendeltségének évi 700 kor.-ért.

—  Iskolalátogatás. Dr. Ruzsicska 
Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő január 
hó 24-én meglátogatta a muracsányi közs. 
óvodát és iskolát. A kir. tanfelügyelő huza
mosabban időzött az egyes osztályokban s 
a hallottak és látottak felett a tantestületnek 
teljes megelégedését fejezte ki

—  Adományozás. Margilai József tan
ügyi tanácsos, iskola-felügyelő a Stridón 
székelő «Felső-Muraköz-Hegyvidéki Olvasó- 
kör»-nek, mint annak tiszteletbeli tagja 104 
kötet értékes könyvet volt kegyes adomá
nyozni. A nagybecsű adományért hálás kö

szönetét nyilvánítja e helyen is az olvasókör 
megbízásából Danitz Sándor a kör elnöke.

—  A «Dunántúli Közművelődési Egye
sület» Csáktornyái népkönyvtára most ter
jesztette be évi jelentését úgy az egyesület 
titkári hivatalához, mint a Múzeumnak és 
a Könyvtárak Országos Tanácsához, az 
1907. év forgalmáról. —  Tudvalevő, hogy 
e népkönyvtár a nagyközség 2. számú Köz
gyűlési termében van elhelyezve, s Csák
tornya nagyközség és vidékének 16 évnél 
idősebb, megbízható lakói teljesen ingyen 
négy heti olvasási határidőre használják e 
könyvtárt. A könyv kölcsönzések minden 
vasárnap d. u. 2 órától kezdődöleg vannak; 
esetenkmt azonban más időben is igénybe 
vehető a könyvtár. E könyvtár 1907. jan.
23-án állíttatott fel s egyúttal kezdte meg 
működését s az 1907. év folyamán 399 
olvasó vette igénybe s 2497 kötelet olvas
tak, ami igen szép eredménynek felel meg. 
Dacára a heti egyszeri kikölcsönzési időnek, 
az 1907. év folyamán (január 23-ától szá
mítva) 107 kikölcsönzési nap jegyeztetett.— 
Az évi jelentés beszámol arról is, hogy az 
olvasó közönség a szépirodalmi, prózai 
műveket olvassa legszívesebben. Gazdasági 
irányú műveket nem keres s nem olvas 
senki, úgy szintén a költeményeket is na
gyon kevesen veszik igénybe. Az 1907. év 
folyamán özv. Kerman Jánosné 14 darab 
könyvadománynyal volt szíves a könyvtár 
gyarapításához járulni, miért e helyütt is 
köszönetét fejezi ki a könyvtáros.

1907. december 31-én a könyvtár 393 
mű, illetve 307 kötetből állt.

A könyvtárban kizárólag magyar nyel
vű könyvek vannak, melyekről külön jegy
zéke is van az olvasók rendelkezésére.

Miután a D. К. E. népkönyvtára az 
ismétlő- és tanonciskolát végzett mindkét 
nembeli, horvát anyanyelvű ifjúságnak a 
magyar nyelvben s magyar nemzeti érzés
ben leendő megtartását s megerősödését 
van egyrészt hívalva itt a horvát-stájer 
hármas határszélen előmozdítani, ez úton is 
felkéri a könyvtárkezelő a Csáktornya vi
déki jegyző- és tanító urakat, hogy alkalom 
adtán e könyvtár létezéséről, elhelyezéséről 
s ingyen kikölcsönzéséről az olvasni szán
dékozókat felvilágosítani szíveskedjenek. — 
A könyvtár kezelője: Polesmszky Emil áll 
tanító.

—  Meghívó. A Csáktornyái áll. polg. 
iskola tantestülete 1908. február 8-án a 
Zrínyi-szálló nagytermében, a növendékek 
tanulmányi kirándulásának előmozdítása 
céljából tánccal egybekötött «CABARET»- 
előadást rendez. - Beléptidij: szemelyenkint 
2 korona. - Kezdete pontban 8 órakor. — 
Tekintettel a jótékony és hazafias célra, 
felülfizetések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugiáztatnak. — Műsor 1. Ma
gánjelenet és kupié: Boroviák Lajos polg 
isk. tanár. 2. «Falun* dialog, előadják Kay- 
ser Lily és Márton Irma. 3. «Bánk bán*, 
cimbalomra átírta és előadja Purcsi János 
képezdei zenetanár. 4. «А rendőrfőnök jó 
fiú», vígjáték 1 felvonásban, Vajda Andor, 
Boroviák Lajos, Korpitsch Anna, Scheffer 
Tivadar, Korpitsch Károly közreműködésével, 
b. Kupiék, Boroviák Lajos. 6. «Csali mama 
csali lány* tréfás férfi négyes: Katz Lipót, 
Lukovnyák Bernát, Kohn Sámuel, Molnár 
Ferenc közreműködésével. 7. Magánjelenet: 
Boroviák Lajos. 8. Magyar dalok, cimba
lomra átírta és előadja Purcsi János.

Akik a Cabaret-estélyre tévedésből 
meghívót nem kaptak, eziránt a tanári kar 
valamelyik tagjához fordulni szíveskedjenek.

—  Közgyűlés Az «Iparos-Ifjak Egyesü
lete* Zrínyi Károly elnöklete alatt múlt 
vasárnap rendes közgyűlését tartotta. — Az 
elnök évi jelentése után a pénztár állapo
táról szóló jelentést vette tudomásul a kö
zönség s adta meg a pénztárosnak a fel
mentvényt. A megejtett tisztviselő választás 
eredménye: alelnök: Tihanyi Mihály; jegyző: 
Frankó Ferenc; pénztáros: Antonovics An
tal; gazdák: Wechtersbach Antal, Friedlan- 
der Adolf; könyvtárosok: Jenschke János, 
Mátyán Ferenc. A választmányba tiz tagot 
választottak.

—  Ösztöndíjak bábatanulóknak. A pécsi 
m. kir. bábaképző intézet nyári tanfolyama 
1908. évi március hó 1-én kezdődik s 
magyar és szerb (horvát) nyelven öt hóna
pig azaz julius hó végéig tart. Az egész 
tanulás költsége a lakást és ellátást is 
beleértve, mintegy 180 korona. 40 éven 
felül csak kivételesen vesznek fel olyanokat, 
kik már tanultak két hónapig és cédulát 
kaptak, most pedig rendes oklevelet óhaj
tanak szerezni. Szegény tanulók teljes vagy fél 
összegű ösztöndíjat is kaphatnak, különösen 
ha olyan községbe mennek letelepedni, hol 
okleveles bába még nincs. Kérvényüket az 
ilyenek a tanfolyam megkezdése elölt küld
jék be az intézetnek, felszerelve keresztle
véllel és erkölcsi bizonyítványnyal. — A 
beíratás március hó 10-éig tart. Magáért a 
fölvételért külön folyamodni nem szükséges

—  Táncvigalom. A Csáktornyái iparosok 
az «Iparosok Otthona» alapja javára folyó 
hó 29-én láncvigalmat rendeznek.

—  Elveszett. Január hó 25-én a Zrí
nyi-szállóban tartott hangverseny alkalmával 
valaki egy havelockot felejtett az öltözőben. 
Tulatdonosa jelentkezzék e lap kiadóhivata
lában.

—  Lopás. Leszár Cecilia szelencési 
születésű cseléd Sáfárics Ilona drávacsányi 
lakosnőtől 7 kor. értékű ruhaneműt lopott, 
miért is a helybeli kir. járásbíróságnak át
adatott.

—  Fajtiszta, lelkiismeretesen kezelt sző- 
löoltványokat szállít jótállás mellett a Vállalati 
szőlőtelep Billéden (Torontál megye), mely 
vállalatot t. olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Hűtlen cseléd. 1890 évben Pusztafán 
született s ugyanottani illetőségű Szklepics 
Mária cseléd m. hó 7-én Varasdon, munka
adójától 55 kor. 60 fill, értékben több 
ruhaneműt, készpénzt és a saját cseléd- 
könyvét ellopta, s onnan megszökött. — 
A helybeli főszolgabírói hivatal Varasd 
szab. kir. város rendőrkapitányi hivatalának 
megkeresésére nevezett cseléd ellen a nyo
mozást elrendelte.

— Boltbetörés. L eitman Mihály nyir- 
völgyi korcsmáros és szatócs bolthelyiségé
nek ajtaján levő lakatot m. hó 8-án virra
dóra ismeretlen tettesek lefeszitették és az 
ajtón ál a boltba behatolva, onnan 16 kgr. 
fehér cukrot, 12 liter sertészsírt, 12 darab 
zsebkést, 12 mosószappant, 20 darab Pátria 
pótkávéi és 12 darab cseréppipát összesen 
46 korona 80 fillér értékben elloptak. — 
A csendőrségnek mindezideig nem sikerült 
a tetteseket elcsipni, a további nyomozás 
folyamatban lartatik.

Szerkesztői üzenetek.
R. E. Cikkét jövő hétre voltunk kénytelenek elha-

laszt&ni.
Br. К. V . Stridó. A cikkét jövő számunk hozza.

Addig is szives türelmet kérünk.
A  kreátalováci kápolnára újabban adakozott 

Szebényi Lajos úr egy koronát .—  A gyűjtés eddigi összege 
12 korona.

Főmunkatárs: Brauner Lajos.



Skola.
To je réC, da CloveCje Vivienje, iz zes- 

vema prilikami i neprilikami, to je ona pra- 
ve Skola, gdé razumni, poSteni, strplivni, 
bogabojeCi ljudi lehko voziju, a nepoSteni, 
polupani, razvuzdani prepadneju. Zato, ako 
to oCemo irneti, da naSa deca vu tu Skolu 
vu Vivienje pripravna i iz najlepSim darom, 
iz navukom svaké znanosti okinCeni slupiju, 
imajmo nje na brigi, dók su mali, dók nas 
joS bogaju.

Skola je ono mesto, gde se naSa deca 
najveC i najlepsé navuke vuCiju, kam z ve- 
seljem hodiju, ar znaju, da je tarn ljubiju 
i od srca rád vuCiju; tam se najbolje Cutiju, 
i marljivo hodiju dán na dán sluSat i po- 
biral navuke, Steri njim jaóiju pamet i ok- 
répiju njivu duSu, как okrépi male Cmeli- 
ce med áteroga marljivo bereju od cvéla 
do cvéta. Tam su njiva neduSna, na sve 
dobro nagnjena srCeca uvék odprta, da on 
lépi i dobri navuk, kaj vu Skoli od dneva do 
dneva Cujeju,da ov navuk primeju i zadrfciju.

Skola je cirkva male dece. Как se ve 
seliju vni roditelji Stere je dragi Bog s dob
rom, marljivom decom daruval, ravno tak 
se veseli i navuéitelj, Steri ima takvu decu 
vu Skoli, ki njegve navuke i njegvo podvu- 
Cavanje rád sluSaju i nje zadráiju.

Roditeljom je to najdlavneSa duSnost, 
da ako njim je Bog decu dal, da si nje vu 
strahu Bo2jem odhraniju, i nje tak podvu- 
Ciju, da nigdar nikomu nebudu nepriliCni, 
nego da si potlam sami kruba slufciti budu 
mogli i da lak hasnovili poglavari öve do- 
movine poslaneju. Kaj je vu tóm poslu ro- 
diteljom najbolje na pomoó? Skola.

To veC takvi roditelji pripoznaju, koji 
su takaj vu Skolu hodili. Videti je moCi, da 
se na sve strane zidjeju lépe hi Se, visoke 
Skole, na mesto stari, niski kolibic, kam su 
joS oni negda hodili; ar znaju i pripoznaju, 
da ono mesto, kam mala deCica na navuk 
hodiju, ono mesto mora biti vugodno, da se 
dijaki i drugi ljudi, ki tam dohadjaju dobro 
Cutiju, da je nekaj pri srcu gene i pri duSi 
zdiSe, da tam nuter stupiju, i zato da uvek 
s veseljem doideju tarn, i da äelju imaju 
vu Skolu iti.

VeC ne Cekaju ljudi, dók njim orsag 
da zazidati Skole, ar znaju, da su je i 
tak siromaSka mesta, gdé bi jako potreb- 
no bilo, da bi njim Skole dali, pák nemre 
dojti na nje red. Kuliko je рак tak 
mali sei, ili med brégi raztepeni hi2, gdé 
je do 40— 50 dijakov i Steri nikam ne ho
diju vu Skolu, ar je Skola 2—3 vure daleko 
hoda od onud.

Ja bi vas rád na jeden jako dober po- 
sel opomenuti. Как lépa navada je to, da 
bogabojeCi i razsvetljeni ljudi na dober cilj 
alduju poleg moguCnosti vekSu ili menjSu 
vrédnost v penezi ili vu imetku; i tak pod- 
pomaSeju jednu jako lépu i hasnovitustvar, 
i postaviju si sebi vekoveőni spornen. Anda 
как hasnovili i dober cilj bi podpomagali, 
i как lépi spornen hi sipodigli oni, ki bi na 
Skole joS za svoiega Éivlenja alduvali svoje 
dare, prez Steri oni i njivi lehko i od brige 
2iviju itak. A síéin bi sami sebi, ar i n|iva 
deca bi se toga víivala, i svim drugim, ki 
znjimi skup vu jednoj obCini, ili vu jednoj 
fari 2iviju, neizmerno veliki kinó prire- 
dili, к lomu svoju hi£u i obcinu izvisili, 
da bi si i drugi ljudi odnji példu zeli.

Kroz takov posel bi naSe Ijudslvo bolje 
poCelo jeden-drugoga pripoznati i poStuvati, 
ar bi njemu njegvi bobri Cilii pula delali do 
ljubavi svoji bliínji. Onda ne samo slric, kum, 
Sorjak, svak, bratiC budeju se znjim, как s 
poznanim rád ziSli i z’veseljem znjim raz- 
govarjali, nego sve ljudstvo od maloga do 
velikoga, gospon i rnu2 svi ga budu poStu- 
vali i iz radostjom pozdravljali, a po smrti 
njegvoj za njega se spomenuli, njegve dobre 
Cine hvalili i na véke dicili.

FoStuvani prijatelji! Domorodci! —  Ne 
kanim ja vám nepotrebne posle razlagati, 
ili vas nanje jemati na to, prezCesa morete 
biti, как na primer gluhi prez note, slépi 
prez farbe; samo bolje bi bilo i gluhi sise- 
gurno 2elji Culi, a slépi videti. Ja bi vas 
sve skupa, poleg najbolSega nakanenja svo- 
jega rada nanje zel, da bi öve moje odprte 
réCi posluhnuli i na Skole fundacije delali i 
ostavjali. lm vidimo, da vuCeno ljudstvo 
napreduje vu svem, lak vu gospodarstveni 
posli, как i pri trgovini ili pri meStriji.

Svigdé, gdé je ljudstvo zmo2neSe i 
bogateSe, svigdé je moCi najti lepe, v redu 
Skole. Tam néma Cloveka ili gazde, Steri 
nebi bil alduval na Skolu vekSu vrédnost. 
Vu drugi, joS bolje bogati orsagi ne samo 
na stotíne, na jezera. nego na milijune ve- 
liku vrédnost aldujeju na ov cilj.

Zbog onoga neizmerno velikoga hasna, 
kaj mi od Skol imamo, najmo nje zanemariti, 
i vutom poslu najmo sve Cekati od orsaga, 
nego kaj si moremo napraviti, napravimo 
si sami ar vuCeno ljudstvo ima samo ufan- 
je. da vu vezdaSnjem vremenu bude moglo 
obstati.

Z  А  В  А  V  A .

Od naáih dobrih prijateljov.
Denes sam bobil od mojega prijatelja 

par brojov od narodni novin, kaj mi je rnoj 
pajdaS veC zdavnja obefal, da mi poSle. To 
su te novine, Stere i vi dragi Citatelji 
Stéjete. Svaki red mi je vu njih poznani. 
Tomu se nikaj ne treba Cuditi, ar su mi 
poznani tak radniki, — Steri vu nje 
piSeju, как i púk za Steroga se öve novine 
sastavljaju. íz svakoga reda se pózna, da 
nje uCilelji piSeju; pák i to je moCi mam 
znati, da on púk, za koga piSeju, joS néje 
pokvarjeni, nego poStuje i rád ima svoju 
dragu domovinu, veru i obitelj svoju. Ako 
i ima kakve falinge, öve su tak male, da je 
né moCi prispodobiti к onim falingam, vu 
Steri nekoji ljudi bivaju. Zato medjimursko 
ljudstvo imaju radi svi njivi vodileiji i Ci- 
novniki. SveCeniki i uCitelji je radi podvu* 
Cavaju, i ako tak dojde, da zmed njih na 
drugo mesto moraju iti, vnogiput i jako 
radi se zmisliju za nje. — •

1 ja se s radost|um i veseljem zmislim 
na vas, — makar je ve lépi falat zemlie med 
nami, — pák vas sada pohajam, da vám 
nekaj pripovedam od on b, kője sam tak 
ljubil, как vas. Pisati vám oCu od naSih 
dobroCindeljov, od malih ftiCic,

Zima je tu. Vréme je m-gleno, mokro 
i mrzlo. Ako tvrdo pretisne sever, nejdemo 
viSe van iz tople hi2e.

Nego kam bi se potegnule pred njim 
siromaSke male fti ice?

Za istinu, mi ljudi smo jako nezahval- 
ni! One male ftiCice, Stere od nas nikaj dobra 
némaju, vnogiput fundamo, uniSCujemo. — 
A  one su naSi najverneSi i najbolsi prijatelji. 
Kaj nam anda male ftiCice delaju, da je mi 
tak nemilo i sramotno preganjamo? One 
siroíe se niti nebraniju. One komái Cekaju pro- 
luletje,gda sCim veC Skodljivi kukcov i gosenic 
unistiju vu naSem sadovnjaku. ZloCesli deC- 
ki, célo zimu nemisiiju na drugo как na to, 
как bi mogli s Cim vise ftiCic poloviti, mo- 
öiti i skonCatí.

Nego ne samo nezahvalni i zloCesti su 
neSteri ljudi, nego nerazumljivi, bedasti.

Preglednimo si sadovnjake tak vu majuSu, 
jumu^u mesecu, kakvi su? NajvekSoj strani 
— i to si dobro zaputimo: skorom svako 
lelő —  su gosenice üstje pojele. Zakaj, zato 
ar bedasto, prez pameti fundamo ftiCice, Stere 
bi nam marljivo pobrale i unistile Skodljive 
kukce i gosenice

Iz med naSi dragi Citateljov je veC se- 
gurno neSCi bil u Gracu, i segurno je spazil, 
ako je imel Casa malo po vrti, po SetaliSCa 
pregledati, kuliko ítiCic poletava onde sim— 
tam! Nikaj su ne v strahu. 1 ako se Clovek 
sede, odmah su koli Cloveka, pák pobiraju 
kruhovo drobtinje, i tak blizu dojdeju, da bi 
je lehko zrukom prijeli. Prinas se to samo 
prevéjani vrabec podufa napraviti, i jaj bi 
mu bilo, ako bi ga medjutém prijeli mogli, 
ar bi mo to segurno zadnja drobtínica bila, 
kaj je onda bral. (А как baratuju slovenci 
a ptincami? V RohitSu sam videl, da ljudi 
na palrnane i drugo drevje postaviju krletke, 
da se sirotice potegneju vu nje, da je velika 
zima ili hudo vréme. Kojemu bi doSlo to 
na pamet da bi kaj takvoga rapravi! siro- 
maSkim pticam? Pri nas mesto krletke 
zanjke ili tikvu nastaviju na drevje, da se



KAJ JE NOVOGA?
—  Dvoboj. Как jedne horvatske no 

vine piáeju, januara 17-ga su dva horváti 
v Cakovec doáli na dvoboj i to Isakics 
Mirko fiákaljuá i Dr. Lisavac. Dvoboj je poleg 
politióke stvari ziáel. Niti jeden je né bil 
oranjeni.

—  Novi podnotarius. Na mestu 
Hartmanna, su Pálinkás Sándora zebrali v 
Cakovcu za podnotarijuáa.

—  Daruvanje. Na Krestalovaóke rimo 
kath. novu kapelicu su daruvali sledeói: 
Uredniótvo naáih novinah 5 K, Pálya Mihályné 
2 К, Filipich plebanuS ors. ablegat 2 K, 
Dr. László Béla fiákaljuá 1 К Kovács Já
nos z Domaáinec 1 K. Sve skup 11 korun.

—  Nova naredba. Poleg naredbe 
ministeriuma zemaljskih poslov od januara
1-ga poóemái su sledeóe kondicije za marhu 
tirati v Austriu ili z Austrije v Magjarsku:

1. Svinje je samo po Zeljeznici slobod- 
no poslati.

2. Konji i rogata marha se samo skak- 
áim paáuáom slobodno poále v Austriju, na 
kojem je dokazano, da na onom mestu, 
odkud se tira marha, veó 40 dni né bílo 
nikáe maráeóke kuge.

3. Na gomjoj strani paáuáa pri rogatoj 
marhi morha biti zapisano, kakáé je prodano 
maráe: ili za seéi ili za pleme.

4. Na paáuáa rogate marhe, koja se v 
Austriji poále, mora biti zapisano, da je 
maráe predi, как je pilo odposlano, kr. kur- 
smit previziteral i svedoóbu dal, da je mar
áe zdravo.

5. Isto tak na onim paáuáu, koj z 
Austrije dojde, mora biti dosvedoóeno, da 
je austrijanski kurámit pregledal maráe Óva 
marha se samo tak slobodno pusti pri nas 
na prodaju, ako nju kurámit pregledne i 
svedoóbu da, da je zdrava.

Gledec öve naredbe, opozvano je Zan- 
darstvo I redarstvo, da strogo pazi da se 
naredba podpunoma zvrái. Nato opominamo 
sve one tergovce, gazde i maáetere koji 
s marhom trguju, sluóeju, kada bi mislili, 
da je koja stvar vu sem ne vun óista, naj 
se obrneju к Zandarom, ili hatarskim reda- 
rom za navuk, koji su duZni bez svaké 
plaóe nje razsvetiti.

sirota ftióica s óim leZi prime. Kaj je Iakov 
lopov vreden? Dvadesetpet batin na zadnju 
stran. Urednik.)

Tam je ne samo vrabce moói videti 
med hiZami, nego i druge ftice, kakve smo 
negda mi sami, da smo deca bili pretirali 
ili polovili. Zato je tak öisto naáe drévje, 
tak od listja, как od sada od leta do leta 
sve bolje.

Ako nebudemo imeli brigu na male 
ftióice, ako je nebudemo obranili proli zlo- 
óestim hlapom, makar как goder si óistimo 
drugaó sadovno drévje, zato sada nebumo 
imeli. —

Jer óisto obrati gusenice, to samo naái 
mali prijatelji i dobroóinitelji mor^ju. Koj 
óovek bi se podufal iti na visoko drévo, 
gori na vrh!?

Рак как je svaka stvar na nekakov 
cil stvorjena, tak i male ftióice. Imaju takve 
kotrige, kljuna, áterim lehko pobereju vun 
pod koru zapiljene kukce. Mi s rukami samo 
ono poberemo, kaj vidimo, pák kaj doseói 
moremo. Poglejmo malu senióicu, как fletno 
skaóe po granóiói, как se zahaói za steblo,

—  Jós neka] od Goriéani. Как
óujemo, Goriöan oböina je öve dneve zgo- 
vorila, da svaki pojedini gazda mora platili 
jen forint za buduőega ákolnika, ко ega 
budu poseb zebirali. — Так, tak dragi pri- 
jatelji, samo plaóajte, ako ste tak bogati! Da 
vám je ov ákolnik ne dober. kojega bi radi 
stirali, ali nemrele, jerga varmegjija i zakón 
brani, ve naplaóajte mesto jednoga dva. 
Vezdaánji ákolnik bude zato vlekel svoju 
ákolnióku plaóu, ili bu igral ili ne. — То 
mu nemrete zabraniti. Komu anda nagodite 
s tim najviáe? Sami sebi. Dók se po jednoj 
strani tuZi liudstvo da nemre Ziveti od ve- 
likoga naplaóila i áiromaátva, te óas po dru- 
goj strani hiti na se takár népotrébne terhe, 
bez kojih bi moglo Ziveti. Bumo veó vidli, 
koj se predi navolji: ili vezdaánji ákolnik, 
koj od se dob bez truda dojde do svojih 
penez ili íarniki, koji budu na dvé strane 
plaóali?

—  Oglas. Öve dneve je svaka obóina 
dobila nalog, da mora prebobnjati dali, da 
koj bi átél dohana povati, naj se javi pri 
obóinskim poglavarstvu. Как vidimo, pri 
nas v Medjimurju nekak steZka ide óva 
stvar. Predi, dók je né bilo dopuáóeno do
hana povati, se ljudstvo tuZilo; da se kor
mán nikaj nebrini za nas, a ve, da je veó 
vun dana naredba, se svaki vkrej vleóe, 
svaki se boji, kaj mu nej dohana vkrali.— 
Je, ói budu svakoj obóini samo jeden ili 
dva podsukali se к tomu, onda se ne moói 
nikaj dobra nadjati. Ovim sigurno odneseju 
sve, makar tri revolvere obesiju na svaku 
betvu. Nego ako jih 25— 30 skup stane, 
onda bu veó vekáa pazka. Takovi gazdi bi 
se morali dospomenuti, da po moguónosti v 
jednom mestu povaju dohana; na primer 
koji imaju v dobrim klasu i v jednoj po- 
redji zemlje, oni bi morali svi ktomu gle- 
dati. LeZi je paziti. Ali ako bu reztepeni do
hán, tu pol mekote, tarn pol ili fertalj me- 
kote onda je veó kam teZi obraniti od noó- 
nih jastrebov.

Ali kaj je najvekáa falinga. i óesa se 
najbolje moói bojati, to je ono, da ako bu 
videl kormán, da ljudstvo néma pravu volju 
dohana povati, ve da je dopuáóeno, onda 
nazaj zéme célú dopust, i to né za kralko 
vréme, nego zanavéke. Zato bu dobro pre- 
misliti célú stvar, da neodhitite od sebe on

i pregledava, nalukava gdé bi bilo kaj za 
pobrati!

Kak óudno je anda, da ove male ftióice, 
ätere nam tak vel'koga hasna delaju, na 
mesto da bi je branili, joá je preganjamo, 
makar imamo i zakone na to, da hasnovite 
ftice bantuvati ne smeti. Ali áto zadrZi pri 
nas takve zakone? Niáói.

Vu ákoli zabadav vuóiju to, da ftióice 
ne smeti bantuvati, ar deca doma drugo 
vidiju i drugo óujeju.

Dragi prijatelji! Naáa duZnost je ne 
samo braniti nego i hraniti male ptióice da 
je trda zima. Posipljimo njim vuni koáóice, 
ili po jelű stepimo stolnjaka na vrtu naj se 
hraniju ftióice s drobtinicami, ili pak posip- 
limo kakvoga tuáka.

Nastavimu po vrtu takve deáóice, kam 
je moói to sipati. Imajmo ve da je zima 
malo brigu na nje, hranimo nje. Naá trud 
i naáu ljubav sto —  i stovrstno budu nam 
one svojim hasnovitim poslom nazaj vrnule.

Szathmári Sándor.

dar, koj se samo za vaäe dobro sluZi. Med- 
jimurci su negda kaj-kaj takvoga zahitili, 
kaj bi njim dénes na hasén sluZilo. Ali po 
smerti je veó zabadav zdravje iskati.

—  Teika briga. Cim je bliZe protu- 
letje, síim se bolje leca ljudstvo jedne ne- 
volje, koja nam óudaput neda spati, niti v 
tek jesti. Coáeju se gazdi da po glavi, da 
okoli vuh, i podjedno sklimavaju s glavom 
i vióeju : jaj, jaj, ne je dobro! Znaá Zena — 
véli muZ — ne je dobro, némán nikáe 
volje. A kaj je to za brigu, pitali bi drugi 
őitatelji, koja nas tuliko tere? Morti je 
preveö velika zima a drvocep prazen? A 
né! Zima je dosti lépa, barem do ve se né 
mogel niti jeden potuZiti, né znati, как bu 
bu od ve — i ljudi si pomalen voziju 
drva, —  koj kalana, koj áibje ili porobe, 
ki как, ki как, — i rori nam pokaZeju, 
da se pri svakoj hizi kűri. I mora se kuriti, 
jer drugaó bi siromaáka decapomizla odzime, 
a da ga né dima, niti devenice nemreju 
dojti do svojega téka. A kaj je onda to za 
brigu ? Kaj — preveó je svetlo, né vuni, 
nego — v parmi. Ménjka krma! Niti áiro- 
maáka Rióka ima volju prez toga bejZati, 
nego podjedno hrza i кора pred valuvom, 
niti pak pilovna Lisana da mléko, ako ga 
né kéj za Zumbati. Vime senjoj skrói как 
prazen mehur, a z oóih njoj curiju debele 
skuze, как da bi nam átela reói: viá ti ne- 
óemuren gazda, po letu sam ti bila dobra, 
da si me zapregel v jarem, dvoja poriáóa 
i olku si si spolral na mojem siromaákim 
hrabu, dók smo zorali Bleka ili Zirovku pod 
krumpir ili kuruzu, s jednom reójom sve 
teZkoóe sam pretrpela, hladnog deZdja, mr- 
zlog vetra, straáno vruóinu, pak ve nazadnje 
kaj mi je plaóa: da mi mesto teóne krme, 
sam si sama zvozila, daá — tvrdo kocénje? 
Da bi me barem hranil zrepom i seókom, 
ali s kuruzinjem, ali tuóeno kocenje rivaá 
vu me, samo da se nezagutim. A jaj ja 
sirota krava, zakaj sam na svétu! Dók sam 
na svétu, me s tuóenim kocenjem gutiju, a 
nazadnje, da veó odnemorem, me proda 
gazda krvoloónomu mesaru, koj me naj- 
predni bubne sekirom, zatim me guli, a z 
mesa рак réZe hahar gospodi ánicline i 
i rospratline, óonte pak hitiju Bundaáu.

1 gazda, как da bi razmil njéne Zuhke 
réói, poóne nju balriviti: Ah, siromaáka 
Breza, Lisana ili Ridjana,iz srdca se mi mi- 
liá! Rád bi ti pomogel, rád bi ti donesel 
diáeóe séno, drobnu otavicu mesto oátroga 
kocenja, ali как? Od dneva do dneva sve 
bolje i bolje poáe hladen vetrió po ákednju. 
Svaku réztepenu betvicu poberem po dvoru, 
all sve je premalo. lm bi ti ja rád donesel, 
ali odkad? Doma némám, vkrasti nesmem 
niti neóern, a Zep je prazen как romaru 
torba, da se z Bistrice povraóa. Par krejca- 
rov sam imel, to sam za drva dal. —  Par 
krejcarov mi je joá oslalo, ali to trebam za 
vekslin, drugaó mi i ti Ridjana dojdeá pod 
ekZekuciju i onda do sam? Deca su mi 
bosa, i ja. Как sama vidiá, vés rezdrapan, 
lak da devet maókov nej naálo v reklecu 
jednoga miáa. Krpa kre krpe. Vés sam pi- 
sani как klecenbrot. Iéóe sam lanjsku por- 
ciju duZen, a neóe murnjaki veó bobnjaju 
za letoánji fertalj. Kaj ti oóem! Budi strpl- 
jivna do sred aprila onda bum te peljal za 
seóe na paáu, a v majuáu se veó vóakaá 
teóne detelice, onda, neboj se tak bum te 
futral, как rnoja suseda gosku.

I naáa Lisana posluhne gazdu, zdehne 
si dvaput-triput, tak da céla megla nastane 
v átali a zatim hiti prve noge pod se i leze



si na pikeCu Straju, i Сака na lépi máj, 
kada bude gladu kraj.

—  Covecja hiéna. Skorom né za 
veruvati, tak straáen Cin Cilamo v jednih 
novinab. V Spanjolskim se pripetil ov (io- 
godjaj, Yekla zvanim varaSu, de je jeden 
Antonis Orteg zvani Covek osramotil sve 
divjake, koji se s CoveCjim mesom hraniju. 
Ov Covek, za kojega veliju, da je ponorel 
— je vun skopal z grobov mrtve, spekel 
na olju i pojel. Na ov grozoviti Cin su su- 
sedi njegovi doSli, kojim se Cudno vidlo, da 
prekoredno huda duha poCila da god iz 
njegove hiZe. Jenput su ga napazili, kaj dela 
i vidli, da je jednu CoveCju ruku obraCal 
na Zerjavki. Odmah su javili Zandarom, koji 
su vudrli knjemu i skorom ne sa izreöi kaj 
sve su naSli pri njem. V pivnici se v кагтк- 
nati posudi rasolilo CoveCje meso. Ortega je bez 
svakoga straha valuval, da veC vise mesecov 
Zivi s CoveCjoga mesa i misli, dajestim ne 
zagreSil niti zakona prekrSil, jer onomu 
mrtvomu je sve jedno, jeli ga Crvi pojeju, 
ili on. — Iztraga je dokazala, da je ov 
kannibál po priliki dvajsti mrtvih pojel, i 
da je zazvedila rodbina, kaj je napravila 
óva CoveCja Zvér Z njihovih pokojnikov, 
Steli su vreSt vdrti do njega. Da 'ga nej 
Zandari obranili, na same íalaCke bi ga raz- 
cepali. A kaj je najstraSniSega vu stvari, da 
je veCim prodal vu varaSu CoveCje meso, i 
ovi nesretniki su stopram ve zazvedili, da 
su se nehotonce s CoveCjim mesom hranili.

Lihvarstvo.
Jako hasnoviloga i dobroga zakona oCe 

vtemeljiti Günther minister, koj jd ove dneve 
predstavil predlogu orsaCkomu s praviSCu.

Dobro znamo svi, da je po célim or- 
sagu dosta takovih kufarov, koji svoje hlago 
po nedopuSCenim putu naharaCiju skup. — 
Jesu bili i budu jedn, koji vu veliku stisku 
dojdu viStkrat zbog penez, moraju platiti 
ovo ili ono, a neda se, néga penez. To mti 
jeden nebi rad dopustil, da bi po ekZekuciji 
zgubil svoje siromaStvo, vkrasti ne vupa, 
piti né smeti, obrne se anda к onomu, koj 
ga zmore za peneze. A ovi mesto da ga 
pomoreju, viSekrat ga joS vu vekSu nepriliku 
i nevolju porineju как je prije bil. — Oni 
znaju, da je Covek v sili i da se ne bu 
kralil obeCati sve, kaj goder zahtéva od 
njega. Koj je vu velikoj sili, on obeCa sve, 
makar zna, da izreCenoj duZnost nebi mo- 
gel za dosta vCiniti. Ali da je réó za réáiti 
se nevolje, onda Covek néma vrémena рге- 
miSljavali, как bu na duZe, jeli bu mogel 
nadomestiti sve ono, kaj je obeCal ili neje. 
Po takvim dojde onda takov nesrelmk viSe- 
krat lihvarom v ruke, za kője mi medji- 
murci velimo, da su guleCi I jako dober 
izraz je to, ar ovi za istinu guliju Covoka 
i to Zivoga. Zmoreju ga za peneze, all как? 
Za veliki interes. Na jezero i jezero je ta
kovih gospodarov, koji su do fundamenta 
zgoreli poleg takovih guleSov -  bez ognja. 
Né samo med proslim narodom, nego i med 
velikom gospodom se najdu takovi nesret
niki, koji su poleg kakove nevolje a viSe- 
krat i poleg lahko umnosti doSli vruke lih
varom, koji su nje oplénili tak, da dénes 
nikaj némaju

I to nam ne treba na Sirje rezlagati, da on, 
koj je duZen, se malo da podufa tuZiti svo- 
jega lihvara, jer se boji, da se zadobavi 
kakve kaStige. JoS mora zahvalen biti njemu, 
da ga je za peneze zmogel, né da bi ga 
iSel tuZit. A vu sebi se srdi, preklinja onu 
minutu, da se к njemu obrnul, koj ga nemi- 
losrdno drZi med svojimi Skrampli. DuZen

je, kaj si oCe, nemre se ga réSiti. — Mora 
trpoti vuzu, dok se как drugaC obrne: ili 
na lévő ili na désno.

Do ve je tak bilo, da je zakón samo 
onda kaStigal takvoga lihvara, ako ga je 
duZnik tuZil i dokazal, da nepraviöno pod- 
stupa Znjim. I onda как su kaStigali takvoga 
lopova? Na 100— 200 korun Strófa? Kaj 
je to za takvoga, koj na jezere broji?
Ali od sada bu drugaC. Ve ako se zazvédi 
za kojega, da lihvarstvo tira, na prvu tuZbu 
prek zéme sud célú stvar i sluZbenim putom 
ga kaStiga né samo na par korun, negona rest.

Zakón, koj je za to stvar predloZen 
pred parlament, glasi ovako:

1. §. On, koj lahkoumnost, razumno 
slabost ili neizkusnost svojega duZnika 
upotrébi za to, da sebi ili kojoj tretjoj osobi 
(to su agenti) nerazmjereno veliki basen pri- 
bavi, prekrSi zakona i kakti lihvar kaStiga 
se od jednoga do Sest mesecov reStom zvun 
toga Strófa se od dvéstvo do Cetiri jezer 
korun, к tomu, ako je sluZbenik, izhiCen bu 
iz sluZbe i zgubi sve poliliCke juSSe.

2. §. ZloCin je lihvarstvo, i do dvéleti 
reSta, od petsto do osem jezer korun Strófa 
kaStiga se lihvar, ako je:

1. lihvarstvo naCinil proli malodobnemu 
ili proti takovom Coveku, koj pod tutorst- 
vom stoji;

2. ako si je proti ovomu samo da 
svoju lihvarstvo zataji — pri sudu odsudu 
ili kakovu drugu pogodbu pribavil, predi, 
как bi njegova ciganija doSla na svetlo;

3. ako je sebi nerazmjereno veliki ha- 
sen pribavil skrivce, budi vu vekslinu ili 
na drugi naCin;

4. ako je na prisegu ili na poStenu 
véC prisilil svojega duZnika, da bu od toga 
tiho ili ga prisilil na takov Cin, zbog kojega 
bi duZnik rnoguCe mogel dojti pod iztragu;

5. ako se s lihvar^tvom na trgovaeki 
naCin bavi, ili

6. ako je zbog lihvarstva veC jedenput 
kaStigan bd, i od potlam, как je za to svoju 
kaStigu pretrpel, joS tri léta ne minulo.

Zvun toga, ako je odsudjenik stranjski, 
z drugoga orsaga, ima se z naSega onaga 
zanavéke ila na odreCcno vréme vun stirati; 
ako pak je pod 5. i 6. toCkom zpisane zlo- 
Cin napravil, ima se stirati iz one obCine 
gde je lihvaril, dapaCe iz célé varmedjije i 
iz susednih varmedjijah zanavéke ili na 
odreCeno vréme Nego ako je lihvar tu rod- 
jen, cnda se iz one obCine, ili z varmegjije, 
de se rodil i kojoj spada, nesme vun stirati.

5. §. Zbog lihvarstva neizreCe se kaS
tiga, ako je lihvar predi, как bi bil obtuZen, 
povrnul duZniku sve vCinjene karve,

6. § Nevalja takov kontrakt niti nikak- 
vo pismo, v kojim je lihvar sebi ili komu 
drugomu nerazmjereni hasén izrekel i zko- 
jega se vidi, da je on lahkoumnost umno 
slabost ili neizkusnost duZnika za svoj ha- 
sen obrnul.

7. §. Так lihvar, как i duZnik duZni 
su ono, kaj je vu nevaljanom kontraktu 
izreCeno, jen drugomu povrnuti. Lihvar je 
duZen zvun toga povrnuti duZniku i sve 
slroSke, koje je rnoguCe on za sebe ili tretjoj 
osobi étel zadrZati, ili koje je veC duZnik 
izplatil ili njemu ili komu drugomu, kaj ga 
je do takovih penez dopeljal. —

Ako su samo penezi vu stvari, koje je 
na posudu zel, more sud popusliti duZniku 
da si on sam zgovori termina, da mu po- 
vrne nazaj i dopuSCeno je, da duZnik ove 
peneze lihvaru na rale povraCa.

11. §. Ne dojde pod kaStigu on Cin, 
ako duZnik do 8 procentov intereSSa plaCa,

kajti takov kamat i zakón popuSCa — Nego 
za kamat (interes) se imaju raCunati svi 
oni stroSki, koje Sparkassa ili on, koj peneze 
posojuje, ober intereSa raCuna, как upravna 
nagrada, tantiema, kancellarska odseCnina 
ili drugi stroSki, koji su ne bili prije zreCni, 
i koje poleg zakona nebi moral duZnik platiti.

13. §. Svako lihvarstvo, koje je rnoguCe 
predi bilo naCinjeno, как se ov zakón v 
temeljil, ima se sudbenim putom kaStigati.

14. §. Ov zakón spada na célú Magjar- 
sko, как takaj i na Horvatsku i Slavoniju.

To je táj zakón, koj leZi ve pred or- 
saCkim spraviSCom, i kojega smo vu vekSirn 
odnaSaju spisali i vam dragi Medjimurci, 
da ga i vi Citale, i da bute se znali vu 
buduCnosti Cesa drZati, ako bi vas sluCajno 
koj lihvar prekoredno gutil. R

Р ас тя  Ad notam: 
r e s m d .  H á r o m  a  p i l l e .

1 Tibek ide s puSkicom 
EduS pak s Cuturkicom 
Trillarom haj,
Tibek strelil zajCeka 
PresuSila Cuturka 
Trillarom haj.

2 BeZi EduS Glavini 
Pak Cuturku napuni 
Trillarom haj,
Kaj bu videl Tibica 
Da je puna Cuturka 
Trillarom haj.

3 Dok je vince donesel 
Tibeka vrag odnesel 
Trillalom haj,
Strelil se je vu glavu 
Vince je pak ostalo 
Trillarom haj.

4 EduS se sad veseli,
Da je vino v Cuturki 
Trillarom haj,
Bog je njega miloval 
Z vinCekom se s miluval 
Trillarom haj.

5 EduS se je tak napil,
Da je hlaCice z gubil 
Trillarom haj,
Zena je to poCula 
Z botom po njega isla 
Trillarom haj.

6 NbSla njega v jarCecu 
Gde Zabice s kunkaju 
Trillarom haj,
2ena ga vun izvlekla 
Pak ga dobro natukla 
Trillarom haj.

7 Zatim ga je zdignula 
Na ramena hitila 
Trillarom haj,
Doma njega donesla 
Vu hizicu zaprla 
Trillarom haj.

8 Tomu je vadasiti
S Tibekom pajdaSiti 
Trillarvm haj,
Da bi Tibek Zivi bil 
EduS bi joS ponoril 
Trillarum haj.

9 Ne zabadav da je tak 
2ena kaCin odvetak 
Trillarom haj,
V hizicu ga zaklene 
Njega starog natuCe 
Trillarom haj.

10 Mlada Zena atari muZ 
Toje joSCe stari juS 
Trillán 1 haj,
Da s tog dobro nikad né 
To i EduS sam pové 
Trillarom haj. Ü trom ar.



Van szerencsénk a n é. közönség 
b. tudomására adni, hogy a kényelmes
és pontos kiszolgálás m eg
könnyítése céljából

5594 Ik. 907.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Pongrác Mihályné 
szül. Tomasics Olivia perlaki lakosnak kkor 
Belies Ferenc, I. és t. gyámja Belies Vince 
perlaki lakos elleni végrehajtási ügyében 20 
kor. költségtőke 9 kor. 60 fiil. eddiggi 11 
kor. 30 fill, árverés kérvényi költség behaj
tása végett a nagykanizsai kir. törvényszék 
a perlaki kir. járásbíróság területén fekvő 
következő ingatlanok u. m. a perlaki 2721 
sztkvben foglalt.

A l l  sor 51 hrsz. 107 népsorszámu 
ház, udvar rét és kert . . 800 К. A 1. 2 sor 
114 hrsz. kert Konopliscse dűlőben 39 К 
kikiáltási ár, mint becsárban, azonban az 
1881 LX: 155 §-a alapján együttesen és a 
156 § alapján egészben az

1908 évi február hó. 17. napján d. e. 9 órakór 
Perlak községházánál Dr. Kemény Fiilöp 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével 
megtartandó árverésen a becsáron alul is 
eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtti a fenti 
kikiáltási ar 10%-át bánatpénz fejében 
letenni

A kir. Járásbiréság, mint tkvi hatóság. 
Perlak, 1907 évi december hó 2 napján.

2748. tk 907. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir járásbíróság közhír

ré teszi, hogy a Csáktornyái takarékpénztár 
végrehajtatnak Sopár Mátyás és neje 
Branda Johanna kozlovcsáki lakos végre
hajtást szenvedettek elleni 600 kor. tőke, en
nek 1907. évi január hó 9-től járó 6%  
kamatai 7 kor. 55 íill. óvási */»% váltódij 
56 kor. 70 fill, per, 26 kor. 35 fill, végre
hajtás kérelmi 20 kor 20 fill, árverés ké
relmi éz a még (elmerülendő költségek 
iránti végrehajtás ügyében a nagykanizsai 
kir. törvényszék a Csáktornyái kir. járásbí
róság területéhez tartozó s a II. hegykerületi 

! 199 sztjkvbén 395/a, hrsz. a. ingatlanból 
Branda Johanna jérj. Sopár Mátyásnál illető 

I ’/■ rész 915 kor. becsáron az ugyanottani 
602 sz. tjkvben 395/6 hrsz. ingatlanból 
ugyanezt illető ’/• rész. 312 kor. az 1881 
évi LX. Ic. 144 146 §-ai értelmében 

1908 évi február 28 napjának délelőtt 10 órakor,
II hegykerü.et község házánál Wollák Rezső 
íelperesi ügyvéd, vagy helyettese közbejötté
vel megtartandó nyilvános birói árverésen 
eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
10% készpénzben, vegy óvadékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
91 korona 50 fill, és 31 kor. 20 fillért.

Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő 
részletben, mégpedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap a 
a másodikat ugyanattól 45 nap alatt a har
madikat ugyanattól 75 nap alatt, minden 
egyes vételári részlet után az árverés nap- 
játó1 számítandó 5%  kamatokkal együtt az 
árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint kifizetni.

A kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1907. november 17.

Egy jó erkölcsű fiú
(fizetéssel vagy teljes ellátással)

T A N U L Ó N A K
felvétetik, -  KELEMEN BÉLA 

divat- és rövidáru üzletében 
Csáktornya.

Még csak rövid ideig! Hatóságilag engedélyezett végeladás!
Alant jegyzett cég, teljes feloszlatás miatt a raktáron levő divatárukat, u. m. férfiöltönyök, 

felöltők, télikabátok, gyermekruhák, női kabátok, nőifelöltök, ruhaaljak, a mig akészlet tart

melyen a bevásárlási áron alól
adja el. Úgyszintén teljes férfi- és női ruhának való finom angol és brűnni szövetek mélyen leszál
lított áron.

Nagy választák nöl- és fiúgyermek costiimökben is fehér vászon-aljakban.
Szives látogatát kér

Kűrecbmr Hlajoe ezég Varazdin.
Még csak rövid ideig. Még csak rövid ideig.



si na pikeCu ätraju, i óaka na lépi máj, je, kaj si oóe, nemre se ga réáiti. — Mura kajti takov kamat i zakón popuáCa Nego 
kada bude gladu kraj. trpoti vuzu, dók se как drugaC obrne: ili za kamat (interes) se imája raCunati svi

—  Covecja hiéna. Skorom né za na lévő ili na désno. oni stroSki, kője áparkassa ili on, koj peneze
veruvati, tak straáen Cin Cilamo v jednih Do ve je tak bilo, da je zakón samo poáojuje, ober intereéa raCuna, как upravna 
novinah. V Spanjolskim se pripetil ov <»o- onda kaStigal takvoga lihvara, ako ga je nagrada, tantiema, kancellarska odseCnina 
godjaj, Yekla zvanim varaáu, de je jeden duZnik tuZil i dokazal, da nepraviCno pod- ili drugi stroSki, koji su ne bili prije zreCni, 
Antonis Orteg zvani Covek osramotil sve stupa Znjim. 1 onda как su kaátigali takvoga i kője poleg zakona nebi moral duZnik platiti. 
divjake, koji se s CoveCjim mesom hraniju. lopova? Na 100— 200 korun Strófa? Kaj 13. §. Svako lihvarstvo, kője je moguCe 
Ov Covek, za kojega veliju, da je ponorel je to za takvoga, koj na jezere broji? predi bilo naCinjeno, как se ov zakón v 
— je vun skopal z grobov mrtve, spekel Ali od sada bu drugaC. Ve ako se zazvédi temeljil, ima se sudbenim putom kaStigati.
na olju i pojel. Na ov grozoviti Cin su su- za kojega, da lihvarstvo tira, na prvu tuZbu 1 4 .  §. Ov zakón spada na célú Mágjar-
sedi njégövi doSli, kojim se Cudno vidlo, da prek zéme sud célú sivár i sluZbenim putom sko, как takaj i na Horvatsku i Slavoniju. 
prekoredno huda duha poCila da god iz ga kaStiga né samo na par korun, negona rest. To je táj zakón, koj leZi ve pred or- 
njegove hiZe. Jenput su ga napazili, kaj dela Zakón, koj je za to stvar predloZen saCkim spraviSCom, i kojega smo vu vekSim 
i vidli, da je jednu CoveCju ruku obraCal pred parlament, glasi ovako: odnaSaju spisali i vám dragi Medjimurci,
na Zerjavki. Odmah su javili Zandarom, koji 1. §. On, koj lahkoumnost, razumno da ga i vi Citale, i da bule se znali vu
su vudrli knjemu i skorom ne sa izreCi kaj slabost ili neizkusnost svojega duZnika buduCnosti Cesa drZati, ako bi vas sluCajno
sve su naSli pri njem. V pivnici se v kamr- upotrébi za to, da sebi ili kojoj tretjoj osobi koj lihvar prekoredno gutil. R
nati posudi rasolilo CoveCje meso. Ortega je bez (to su agenti) nerazmjereno veliki basen pri- * Ad nótám-
svakoga straha valuval, da veC viáe mesecov bavi, prekrái zakona i kakti lihvar kaStiga r e s m a .  " н а г о т  a pille.
Zivi s CoveCjoga mesa i misli, da je síim ne se od jednoga do Sest mesecov reálom zvun 1 Tibek ide s puSkicom
zagreSil niti zakona prekrSil, jer onomu toga Strófa se od dvéstvo do Cetiri jezer Eduá pák s Cuturkicom
mrtvomu je sve jedno, jeli ga Crvi pojeju, korun, к tomu, ako je sluZbenik, izhiCen bu Trillarom haj,
ili on. —  Iztraga je dokazala, da je ov iz sluZbe i zgubi sve políliCke juSSe. Tibek strelil zajCeka
kannibál po priliki dvajsti mrtvih pojel, i 2. §. ZloCin je lihvarstvo, i do dvéleti FresuSila Cuturka
da je zazvedila rodbina, kaj je napravila reSta, od petslo do osem jezer korun Strófa Trillarom haj.
óva CoveCja Zvér Z njihovih pokojnikov, kaStiga se lihvar, ako je: 2 BeZi EduS Glavini
Steli su vreSt vdrti do njega. Da iga nej 1. lihvarstvo naCinil proli malodobnemu p ak Cuturku napuni
Zandari obranili, na same íalaCke bi ga ráz- ili proti takovom Coveku, koj pod tutorst- Trillarom haj,
cepali. A kaj je najstraSniSega vu stvari, da vom stoji; Kaj bu videl Tibica
je veCim prodal vu varaSu CoveCje meso, i 2. ako si je proti ovomu samo da Da je pUna cuturka
ovi nesretniki su stopram ve zazvedili, da svoju lihvarstvo zataji —  pri sudu odsudu Trillarom haj.
su se nehotonce s CoveCjim mesom hranili. ili kakovu drugu pogodbu pribavil, predi, 3 Dók j e vince donesel

—------------  как bi njegova ciganija doSla na svetlo; Tibeka vrag odnesel
L in v a rs tv o . 3. ako je sebi nerazmjereno veliki ha- Trillalom haj,

Jako hasnovitoga i dobroga zakona oCe sen pribavil skrivce, budi vu vekslinu ili Strelil se je vu glavu
vtemeljiti Günther minister, koj je öve dneve na drugi naCin; Vince je pák ostalo
predstavil predlogu orsaCkomu s praviSCu. 4 .  ako je na prisegu ili na poSlenu Trillarom haj.

Dobro znamo svi, da je po célim or- véC prisilil svoiega duZnika, da bu od toga 4 EduS se sad veseli,
sagu dosta takovih kufarov, koji svoje blago tiho ili ga prisilil na takov Cin, zbog kojega Da jtí v jno  v euturki
po nedopuSCemm putu naharaCiju skup. —  bi duZnik moguCe mogH dojti pod izlragu; Trillarom haj,
Jesu bili i budu jedri, koji vu veliku stisku ako se s lihvar4vom na trgovaCki B0g j e njega milovai
dojdu viSikrat zbog penez, moraju platiti naCin bavi, 1I1 4 vinCekom se s miluval
ovo ili ono, a neda se, néga penez. To mii 6 - “ko je zbog lihvarstva veC jedenput Trillarom haj.
jeden nebi rád dopustil, da bi po ekZekuciji kaSligan bd, 1 od pollam, как je za to svoju 5  Edug 8e je la  ̂ парл?
zgubil svoje siromaStvo, vkrasti ne vupa, kaStigu pretrpel, joS tri léta ne minulo. Da je hlaCice z gubií
niti né smeti, obrne se anda к onomu, koj Zvun toga, ako je odsudjenik stranjski, Trillarom haj,
ga zmore za peneze. A ovi mesto da ga z drugoga orsaga, ima se z naäega orsaga 2ena je to poCula
pomoreju, viSekrat ga joS vu vekSu nepriliku zanavéke ila na odreCcno vréme vun stirati; 2 botom po njega iSla
i nevolju porineju как je prije bil. — Oui ako pák je pod 5. i 6 . toCkom zpisane zlo- Trillarom haj.
znaju, da je Covek v sili i da se ne bu Cin napravil, ima se stirati iz one obCine (j NaSla njega v jarCecu
kratil obeCali sve, kaj goder zahtéva od gde je lihvaril, dapaCe iz célé varmedjije i Gde Zabice s kunkaju
njega. Koj je vu velikoj sill, on obeCa sve, iz susedmh varmedjijah zanavéke ili na Trillarom haj
makar zna, da izreCenoj duZnosl nebi то- odreCeno vréme Nego ako je lihvar túrod- £ena ga vun izvlekla
gél za dosta vCiniti Ali da je réó za réáiti jen, cnda se iz one obCine, ili z varmegjije, pak ga dobro natukla
se nevolje, onda Covek néma vrémena pre- de se rodil i kojoj spada, nesme vun stirati. Trillarom haj
miSljavali, как bu na duZe, jeli bu mogel 5. § Zbog lihvarstva neizreCe se kaS- 7 Zatim ga je zdignula
nadomestiti sve ono, kaj je obeCal ili neje. liga, ako je lihvar predi, как bi bil obtuZen, Na rarnena hitila
Po takvim dojde onda takov nesretmk viSe- povmul duZniku sve vCinjene karve, Trillarom haj
kral lihvarom v ruke, za kője mi medji- 6 . § Nevalja takov kontrakt niti nikak- Doma njega donesla
murci velimo, da su guleCi I jako dober vo pismo, v kojim je lihvar sebi ili komu Vu hiZicu zaprla
izraz je to, ar ovi za istinu guliju Cov^ka drugomu nerazmjereni hasén izrekel i zko- Trillarom haj
i to Zivoga. Zmoreju ga za peneze, ah как? jega se vidi, da je on lahkoumnost umno 3  Tomu je vadasiti
Za veliki interes. Na jezero i jezero je ta- slabost ili neizkusnost duZnika za svoj ha- S Tibekom paidaáiti
kovih gospodarov, koji su do fundamenta sen obrnul. Trillarvm haj J
zgoreli poleg Ukovih guleéov -  bez ognja. 7. §. Так lihvar, как i duínik duini Da bi Tibek iivi bil
Né samo med proslim narodom, nego i med su ono, kaj je vu nevaljanom kontraktu EduS bi joS ponoril
velikom gospodom se najdu takovi nesret- izreCeno, jen drugomu povrnuti. Lihvar je Trillarum haj.
mki koji su poleg kakove nevolje a viáe- duZen zvun toga povrnuti duZniku i sve 9 Ne zabadav da ie tak
kral I poleg lahko umnosti doáli vruke lih- slroSke, kője je moguCe on za sebe ili tretjoj 2ena kaCin odvetak
varom, koji su nje oplénili tak, da dénes osobi átél zadrZati, ili kője je veC duZnik Trillarom haj,
nikaj némaju izplatil ili njemu ili komu drugomu, kaj ga V hiZicu ga zaklene

I to nam ne treba na áirje rezlagati, da on, je do takovih penez dopeljal. — Niega starog natuCe
koj je duZen, se malo da podufa tuZiti svo- Ako su samo penezi vu stvari, kője je Trillarom hai.
jega hhvara, íer se boji da se zadobavi na posudu zel, more sud popustiti duZniku 10 Mlada Zena stari muZ
kakve kaátige. Joá mora zahvalen bit. njemu, da si on sam zgovori termina, da mu po- Tője joACe stan uT j
da ga je za peneze zmogel, né da bi ga vrne nazaj i dopuáCeno je, da duZnik öve Trillarc , haj
iáéi tutit A vu sebi se srdi, preklinja onu peneze lihvaru na rale povraCa. Da s tog dobro nikad né
hordin’ и / 6 k nJemu obrnul, koj ga nemi- 11. §. Ne dojde pod kaStigu on Cin, To i Eduá sam pové
losrdno drZi med svojimi ákrampli. DuZen ako duZnik do 8  procentov intereááa plaCa, Trillarom haj. P Ü t r o m a r .
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Van szerencsénk a n é. közönség 
b. tudomására adni, hogy a kényelmes
és pontos kiszolgálás meg
könnyítése céljából

5594 tk. 907.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Pongrác Mihályné 
szül. Tomasics Olivia perlaki lakosnak kkor 
BHics Ferenc, I. és t. gyámja Belies Vince 
perlaki lakos elleni végrehajtási ügyében 20 
kor. költségtőke 9 kor. 60 fül. eddiggi 11 
kor. 30 fill, árverés kérvényi költség behaj
tása végeit a nagykanizsai kir. törvényszék 
a perlaki kir. járásbíróság területén fekvő 
következő ingatlanok u. m. a perlaki 2721 
szlkvben foglalt.

A I. 1 sor 51 hrsz. 107 népsorszámu 
ház, udvar rét és kert . . 800 К. A I. 2 sor 
114 hrsz. kert Konopliscse dűlőben 39 К 
kikiállási ár, mint becsárban, azonban az 
1881 LX: 155 §-a alapján együttesen és a 
156 § alapján egészben az

1908 évi február hó. 17. napján d. e. 9 ónkor 
Perlak községházánál Ür. Kemény Fiilöp 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével 
megtartandó árverésen a becsáron alul is 
eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előlit a fenti 
kikiáltási ar 10%-át bánatpénz fejében 
letenni

A kir. Járásbiréság, mint tkvi hatóság. 
Perlak, 1907 évi december hó 2 napján.

2748. tk 907. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. járásbíróság közhír

ré teszi, hogy a Csáktornyái takarékpénztár 
végrehajtatnak Sopár Mátyás és neje 
Branda Johanna kozlovcsáki lakos végre
hajtást szenvedettek elleni 600 kor. tőke, en
nek 1907. évi január hó 9-től járó 6%  
kamatai 7 kor. 55 (ill. óvási Vi°/o váltódij 
56 kor 70 lill. per, 26 kor. 35 Ml. végre
hajts kérelmi 20 kor 20 fill, árverés ké
relmi éz a még felmerülendő költségek 
iránti végrehajtás ügyében a nagykanizsai 
kir törvényszék a Csáktornyái kir. járásbí
róság területéhez tartozó s a II. hegykerületi 
199 sztjkvbén 395/a, hrsz. a. ingatlanból 
Branda Johanna jérj. Sopár Mátyásnét illető 
V» rész 915 kor. becsáron az ugyanottani 
602 sz. tjkvben 395/6 hrsz. ingatlanból 
ugyanezt illető V* rész. 312 kor. az 1881 
évi LX. te. 144. 146 §-ai értelmében 

1908 évi február 28 napjának délelőtt 10 órakor,
II hegykerü.et község házánál Wollák Rezső 
felperesi ügyvéd, vagy helyettese közbejötté
vel megtartandó nyilvános birói árverésen 
eladalni fog.

Kikiállási ár a fentebb kitett becsár 
10% készpénzben, vegy óvadékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
91 korona 50 fill, és 31 kor. 20 fillért.

Vevő köleles a vételárt bárom egyenlő 
részletben, mégpedig az elsőt az árverés 
logerőre emelkedésétől számítandó 15 napa 
a másodikat ugyanattól 45 nap alatt a har
madikat ugyanattól 75 nap alatt, minden 
egyes vételári részlet után az árverés nap
jától számítandó 5%  kamatokkal együtt az 
árverési feltételekben meghatározót! helyen 
és módozatok szerint kifizet ni.

A kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1907. november 17.

M íg  csak rövid ideig!

Egy jó erkölcsű fiú
(fizetéssel vagy teljes ellátással)

T A N U L Ó N A K
felvétetik, -  KELEMEN BÉLA 

divat- és rövidáru üzletében 
Csáktornya.

Hatóságilag engedélyezett végeladás!
Alant jegyzett cég, teljes feloszlatás miatt a raktáron levő divatárukat, u. ni. férfiöltönyök, 

felöltők, télikabátok, gyermekruhák, női kabátok, nőifelöltök, ruhaaljak, a mig akészlet tart

melyen a bevásárlási áron alól
adja el. Úgyszintén teljes férfi- és női ruhának való finom angol és brűnni szövetek mélyen leszál
lított áron.

Nagy választék női- ás fiúgyermek costümökben ás feliár vászon-aljakban.
Szives lálogatát kér

Kűrecbncr Hlajos ezég Varazdin.
Még: csak rövid ideig.Még csak rövid ideig.





A Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság %

1908. febr. 22-én délután 2 órakor, saját üzlethelyiségében tartja meg л

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

Tárgysorozat: >
1. Megnyitó. 4
2 . Két részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére. \
3. Az igazgatóság és lel ügyelő-bizottság közgyűlési jelentése. 4
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 3 évre.
v 6. Esetleges indítványok.

Csáktornya, 1908. január 13-án.
Az igazgatóság

Kivonat az alapszabályokból.
40 8.

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 szavazat azonban sem saját személyére, sem meghatalmazottja nevében egy személyben nem egyesülhet, bár
mennyi legyen is részvényeinek szama.

41. 8.
A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen, avagy meghatalmazott ugyancsak részvényes által gyakorol

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

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

I A z Alsómuraközi Takarékpénztárral №
I e g y e s ü l t  jg

I Önsegélyző-Szövetkezet |
j 1908. évi február hó 23-án délután 2 órakor

! RENDES KÖZGYŰLÉST 1
I tart, melyre a szövetkezet t. tagjai ezennel tisztelettel meghivatnak. Й

' A k ö z g y ű l é s  tárgyS

/. Elnöki jelentés a lefolyt üzleti évről. ^
I 2 . A felügyelő-bizottság jelentése, az 1907. évi zárszámadások előterjesztése és ezek kap-
r vsán az üzletrészek és ezek növedékét megállapító igazgatósági határozat előterjesztése, jóváhagyása N  
I és a számadók felmentése, [ í

3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése. b
I 4. A szövetkezet igazgatóságából kilépő dr. Kemény Fülöp elnök, Herman dános és Varga f í
r Jakab igazgatósági tagok, valamint az időközben meghalt Sosterics Pál igazgatósági tag helyett uj b  
I választás megejtése, esetleg a kilépők újbóli megválasztása. ff
г 5. Az 1908. évben működő felügyelő-bizottság megválasztása. b
» Kelt Per la kon, az Alsómuraközi Ta karékpénztárral egyesült Önsegélyző-Szövet- 6
« kezet igazgatóságának 1908. évi január hó *271-án tartott illéséből. К



(- Ü
 ̂ A Csáktornyán székelő ^

í (Murahőzí Caharőtpe'nztár Rtezvínytáreaeág j!
► 1908. évi február hó 20-án délután 3 órakor saját helyiségében

I xxvii. rendes közgyűlését *
tartja, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. ^

! ------------  <

i Tárgysorozat: ^
t /. A gyűlés megnyitása, az elnök által. j
l 2. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése. 4
► 3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése. . ;
. 4. Л zárszámla beterjesztése és az e fölötti határozat. A merleg jóváhagyása. Az osztaléko 4
► meghatározása és a felmentvény megadása. .......... ,
. 5. Az elnök, igazgató, aligazgatóit igazgatósági tag és a felügyelo-bizottság megválasztása ) |
► 6. Az alapszabályok 52. §-ának módosítása. *
к 7. Esetleges indítványok. . „ „ j
► Az igazgatóság. <
► +) 31. $. A tanácskozási és szavazati jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen, vagy meghatalmazottja által gyakorolhatja,^de we s
. jog gyakorlására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 4 hét óta a társaság könyveiben az о név r e- . 
r  gyen beírva és végül, hogy a részvény a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letétessek. ^
r  Meghatni máz ván vök csak részvényesek nevére állíthatok ki.

\ЖЖ АЖ ЖЖ AA AA AA. AA. AA AA ^  ^  ̂  1

650 2 — 3

JMcgbívó.
A  Stridói Takarékpénztár Részvénytársaság

190H. február 29-én d. u. 2  órakor tartja meg intézeti helyiségében

XX. r c n d e e  f c ó z g y ű U e c t ,
melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

Stridő. 190  S* január hó 10-én.
í v k ő  J á n o s

elnök.

TÁRG YSOR Tí
1. Elnöki megnyitó.
2. Két részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság közgyűlési jelentése.
4. Az 1907. évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása; a nyereség felosztása.
5. Egy igazgatósági tagnak 1 évre leendő megválasztása.
6. Esetleges indítványok. I

io. §. I
Minden egyes részvény a közgyűlésen egy szavazatra jogosít, de 36 szavazatnál többet akár saját részvényei alapján, akár meghatalmazás utján |

senki sem gyakorolhat.
S/.avazati jogát minden nagykorú önrendelkezési joggal bíró részvényes, akár férfi, akár nő, gyakorolhatja, de megkivántatik, hogy részvényesi I

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

Nyomatott Fischet Fülöp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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