
A Csáktornyái zárda visszacsatolása.
1899*beii agyonreformálták a Szent-íe- 

rencrendet Ennek áldozata a Szent László
ról nevezett tartomány lett. Szülöttje pedig 
a Cyril-Method provincia —  Zágráb székhel
lyel. Ezt a tartományt hasították ki közpré
dára bocsátolt hagyatékból. Nyolc zárdá
ból kerekítették ki a Csáktornyái magyar 
zárdát is belefoglalva.

Ebből az alkalomból a Muraköz 1900. 
julius elsején megjelent számában cikket 
hozott. Ebben pálcát tériünk a merénylet 
fölött. Felhívtuk benne azokat, akiket illet: 
lépjenek közbe s akadályozzák meg a ma
gyarság ellen intézett vágást.

Jajszavunk sehol sem talált meghall
gatásra. A hullámok összecsapódlak a mi 
zárdánk fölött s a világ napirendre tért a 
magyarság ellen intézett eme újabb táma
dás lelett.

Azóta 9 év zajlott le küzdelmes éle
tünkben. Már-már beletörődtünk a dologba, 
mint megvállozhatatlanba, amikor beleluj a 
tárogatóba egy vérbeli. Egy ferencrendi szer
zetes tiltakozik az elcsatolás ellen s követeli 
a revíziót. Nem kevesebbet követel a hoz
zánk intézett levélben, mint azt, hogy a 
Szent-László tartomány talpraállíttassék s a 
Csáktornyái zárda megint visszacsatoltassék 
az így újból életre keltett magyar provin- 
ziához.

A levél, melynek közlésére írója min
ket felhatalmazott, teljes szövegében követ
kezőképen hangzik :

»Tekintetes Szerkesztőség! Úgy tudom, 
hogy a Muraköz olt a határszélen egyúttal 
hazafias missziót is teljesít. A hazafiság e- 
gyik főaltributuma a király jogainak meg- 
védelmezése. Ebből a szempontból akarom 
а Тек. Szerkesztőség figyelmét egy olyan 
térre átvinni, egy oly tárgyra irányítani, a- 
mely téren vagy mely ügyben a legszebb 
alkalma lehet a hazafiui érzelemnek nem
csak tápot nyújtani, hanem magát a haza- 
fiságot is érdemmel gyakorolhatni. —  Az 
ügy, amelyre figyelmét irányítani bátorko
dom : a Szent Lászlóról nevezett szentfe- 
rencrendi tartomány ügye és kérdése. A do
log így áll ; A Szent Lászlóról nevezett tar
tomány 1661-ben létesült; eleinte 10 zár
dával rendelkezett, később a zárdák száma
15-re emeltetett. A zárdák következők : Zág
ráb, Varasd, Krapina, Ivanics, Kaproncza, 
Csáktornya, Pécs, Verőcze, Szigetvár, Siklós, 
Nagykanizsa, Segesd, Kosztajnica, Nagyatád, 
Máriagyüd. Ezen zárdák közül 7 Horvát-, 8 
Magyarország területén van. Ez a provincia 
testvéries viszonyban egyesítette a magyar 
és horvát szerzeteseket —  a béke kapcsá
val tűzte egybe a magyar és horvát testvé
reket. Ez a provincia, mely 238 évet szám
lál fennállása óta, az 1899. évben egyszerre 
eltűnt, mintha soha se létezett volna. A hor
vát részen lévő zárdái a Cyril és Method-

ról nevezett újonnan erigált horvát provin
ciába olvasztattak be a Csáktornyáival együtt. 
A magyar részen levők pedig részint a Szent 
Máriáról nevezett, részint az újonnan eri
gált Szt. Kapisztrán provinciába lettek be
osztva. Az egész dolog néhány rövid hónap 
alatt ment végbe anélkül, hogy hozzá szól
hattunk volna. —  Magyarországon Ő Felsé
gének legfelsőbb patronátusi jogai vannak, 
melyeket az egyházmegyék létesítésénél, be
osztásánál, azok határainak megmásilásáról 
egyházjogilag is tekintetbe kell venni —  a 
szent-ferencrendi tartományok, mint »quasi 
dioecesisek« határai ép úgy birálandók el, 
mint a püspöki megyék határai; sőt egyik 
rendi nagy káptalan elvi jelentőségű hatá
rozatot is hozott, midőn a germán részeken 
önhalalmilag megbolygatott tartományi hatá
rok visszaállításához a világi fejedelem köz
bejöttét és a palronus beleegyezését rendeli 
el, illetve azok által véli és akarja vissza
állíttatni. —  Nálunk tehát, Magyarországon, 
ahol őfelségének határozott patronátusi, leg
főbb patronálusi joga van, annál inkább 
kell »de jure« az említett és kérdésben for
gó szent-ferencrendi tartományok határainak í 
megbolygatását az ő  legfelsőbb joga és be
látása alá bocsátani; amennyiben az ügy a 
szerzetesi tartományok külső kereteit, nem 
pedig a belső disciplináris ügyet érinti. Én 
nem hiszem, hogy Ő felsége egy tollvonás
sal keresztül húzta volna és nyomtalanul 
eltüntette volna azt a ferencrendi tartományt, 
mely 238 éven át békés és testvéries kap
csot képezett a magyar és horvát rész kö
zölt. Nem hiszem, hogy az ő akarata is hoz
zájárult volna ahoz, hogy Csáktornya a hor
vát provinciához csatoltassék. Azt vélem, 
hogy ezt az ügyet igy hagyni nem lehet . . . 
nem szabad. Revíziót kell kérni slb. Tisz
telettel ajánlom a Tekintetes Szerkesztőség 
hazafias buzgalmába az ügyet slb. slb. Nagy- 
szécsény, 1908. április 7-én. Kiváló tiszte
lője: Ángyán Aurel äzt. ferencrendi áldozár, 
ex Definitor«.

Eddig a levél. Természetesen szívesen 
vettük. Jól esik a hármónia, mely gondol
kozásunkban minket összehozott. Nem le
het közöttünk a dolog lényegér nézve sem- 
miíéle nézeteltérés. Ili csak az a kérdés, 
vájjon lehet-e reménységünk a Szent László 
tartomány visszaállítására; vagy érjük be 
ama óhajunk megvalósilásával, a Csáktor
nyái zárda visszacsatoltassék valamelyik ma
gyar ferencrendi tartományhoz.

Mi azl hisszük, hogy kár volna az el
sői bolygatnunk. Ezt úgy tudjuk, hogy a 
ladiszlaiták feloszlatása azért történt, mert 
a reform következtében a rend tagok kivá
lása folytán a tartomány nagyon elnéptele
nedett. Ha ez akkor kényszerítő körülmény 
volt a tartomány feldarabolásához, mórt ez az 
ok kétszeres nehézségeket okoz a régi tar
tomány feltámasztásához egyszerűen amiatt, 
mert nincsen elég rendtag.

De azt, hogy a Csáktornyái zárdának 
horvát tartományhoz való csatoltatása ellen 
tiltakozzunk, ahoz teljes mértékben jogunk 
van. Jogunk hazafias szempontból, mert ezt 
a zárdát tisztára nemzetiségi szempontból 
csatolták át. Hivatkozhatunk arra a hozsa- 
nára, mellyel ezt az átcsatolást a horvát 
lapok annak idején fogadták s arra a dek
rétumra is, melyet 1900-ban kibocsátottak, 
mely amikor az uj provincia határait meg
állapítja, annak megindokolására tisztáu nem
zetiségi motívumokat említ, nem pedig lel
kieket, melyeket pedig egyházi tekintetben 
homloktérbe kellett volna állitaniok. És ak
kor, amikor ily nem egyházi alapon nyug
szik a ránk nézve nagyon is sérelmes in
tézkedés, kérdezhetjük, vájjon van-e joga a 
Generálisnak Magyarországon ilynemű in
tézkedést tenni ? Van-e joga kimondani, hogy 
a Csáktornyái zárda nem magyar zárda, ha
nem horvát zárda? Ha nincs joga, akkor 
intézkedése jogot sértett. Megsértette a ma
gyar nemzet legsajátabb és legszentebb jo
gát, hogy saját területén disponáljon. Kihá
gást követett el, mert a tartományok hatá
rait bolygatta. Megsértette a legfelsőbb pat
ronátusi jogot.

Mindezek, de elsősorban a nemzetiségi 
szempontok adnak fegyvert kezünkbe, hogy 
a Csáktornyái zárdának visszacsatolásáért 
küzdjünk. Felvesszük a harcot, a hol 1900-ba 
elhagytuk, napirenden tartjuk ezt a fontos 
kérdést megerősített reménységekkel, mert 
tápot merítünk e levélből, melyre további 
küzdelmeinket építjük. Egygyel több okunk 
remélnünk, hogy a zárda ismét oda kerül
jön vissza, ahová 1899-ig tartozott: magyar 
provinciához és hogy nem kell attól tarta
nunk, hogyha a rend mostani hazafias tag
jai kihalnak, a jövőben Zágrábban nevelt 
horvát íerenciek lássák el a Csáktornyái plé
bániának adminisztratív teendőit s magyar 
iskoláinkban a hitoktatást.

A főtiszlelendő atyát pedig kérjük, hogy 
az ügyet egyházi téren vezesse. Intézzen 
kérvényt rendi elöljárói utján a püspökök 
és szerzetesek ügyei fölött őrködő római 
szent Congregatióhoz, hogy a Csáktornyái 
zárdát kapcsolják ki a Cyril-Method tarto
mány keretéből. Mint szerzetes egyházi szem
pontból lejtegesse azokat az okokat, amelyek 
a mi hazafias intencióinkat a visszacsatolás
ra nézve támogatni fogják.

Mindketten szent kötelességet fogunk 
teljesíteni, ha a Csáktornyái zárdának kér
dését rátereljük arra az útra, amelyen an
nak igazságos és általánosan megnyugtató 
megoldása várható.

Azt hisszük, nem maradunk magunkra, 
mert aki magyar, az mind egyet akar s 
minden magyar segítségünkre fog sietni, 
hogy a magyarság érdekében célunkat meg
valósítsuk !



A keszthelyi kiállítás.
A Balatonvidéki vasút megnyitása al

kalmából a jövő év tavaszán Keszthelyen 
kiállítást rendeznek. Ennek megvalósítása 
érdekében már hónapok óta széleskörű agi- 
tációt indítottak a keszthelyi mérvadó kö
rök. Célja a kiállításnak, hogy eme történeti 
napokban az ország figyelme az ország e- 
gyik legértékesebb kincsére: a Balatonra te
reitessék. Arra a Balatonra, melyre az ál-1 
lám is újabban milliókat áldoz, hogy a tía-: 
laton-kultuszt felvirágoztassa.

Ezt a kiállítás fokozottabb mértékben j 
van hivatva előmozdítani. Rá fog mutatni 
a Balatonra: eme káprázatos magyar kincsre, 
melynek szinpompában ragyogó testedző vi
ze, éltető levegője, lelketderitő kék ege, tü
zes bortermő hegyei, üdítő forrásai, völgyei, 
madártól hangos erdői, árnyas ligetei, ven
dégszerető derék szin magyar népe minden
kinek lelkét gyönyörködtetik.

Viszont utbaigazást nyer maga a Bala- 
ton-vidék közönsége is az élénkebb idegen- 
forgalom következtében: hogy mily uton- 
módon létesüljön a Balaton partján oly für
dői élet, mely a Balatont elsőrangú fürdő* 
teleppé tegye.

A kiállítás fejleszteni fogja a Balaton
hoz közel fekvő megyék mezőgazdasági- és 
ipari életét; mert élénkítő hatással lesz a 
vidék mezőgazdaságára és iparára; fel fogja 
hívni a figyelmet pusztuló néprajzi Kin
cseinkre, a Balaton környékén otthonos klasz- 
szikus pásztorművészetre stb. stb.

Mindezek alapján azt hisszük, hogy a 
kiállítás látogatott lesz, mert mi volna al
kalmasabb egy kiállítást vonzóvá tenni, mint 
maga a Balaton Nappal a vizi járművek 
sürgés-forgásával, a viz sportjaival; napnyug
tával a vizen rendezendő tündéri villamos I 
kivilágítással; a viz káprázatos tündérestéi
vel, tűzijátékával felejthetetlenné fogják ten-! 
ni a kiállításhoz fűződő emlékeket, melyet 
együttesen maguk után fogják vonni a Ba
laton megkedveltetését is. Nagy arányokban 
ki fogják fejleszteni a Balaton környékén a 
nyaralást, a turistaságot; változatosabbá, szí
nesebbé, élénkebbé fogják tenni a tó sport 
és fürdőéletét, melyek eredményekép a Ba
laton élete túl fogja szárnyalni a külföld
nek szórakozásokban oly gazdag fürdői».

A kiállítás tulajdooképeni célja tehát a 
Balaton-kullusz megteremtése, mely eddigelé 
bizony nagyon-nagyon lassan indult meg.

Maga a kiállítás nem lesz nagyarányú 
—  hiszen körülbelül csak 200000 korona 
költség keretében fog mozogni —  de hatni 
akar tanulságos voltával és intim jellegével.

Hogy ezt az összeget előteremtsék, leg
újabban Zalavármegye törvényhatósági-bizott
ságához is fordult a város elöljárósága. Re
mény van hozzá, hogy a vármegye közön
sége is tekintélyes összeggel fogja támogatni 
a Balaton-kultusz felkarolásában megnyilat
kozó nemzet  ̂ kultuszt.

S ha a vármegye a kormányt, a sop
roni kereskedelmi és iparkamrát, az Orsz. 
Magyar Kiállítási Központ példáját követni 
fogja: akkor a siker nem maradhat el. Mert 
ha a rendelkezésre álló kellő pénzösszeg

hez hozzájárul a rendezőbizottságnak ügyes
sége, mozgékonysága, leleményessége, lelke
sedése, kitartása és tapintatossága: akkor a 
keszthelyi kiállítás az ország egyik legemle- 
gettebb kiállításává növi ki magát.

K Ü L Ö N F É L É K .

— A hús vét ünnepe a lk a lm á b ó l  
lapun k t, e lő fize tő in ek  é s  m unka -  
tá rsa in a k  boldog  ü nnepeket k ívá
nunk .

—  Köszönetnyilvánítás. A helybeli vil
lamostelep igazgatósága a »Csáktornyái Jó- 
tékonycélu Nőegylel« részére jegymegváltás 
címén 10 K. volt szives adományozni. Mely 
adományért ez utón fejezi ki hálás köszö
netét a nőcgylet elnöksége.

—  Állandó választmányi gyűlés. A za- 
lavármegyei törvényhatósági állandó választ
mány a törvényhatósági ügyek közgyűlési 
tárgyalásának előkészítése végett f. év má
jus hó 4-én délelőtt 9 és fél órakor Zala
egerszegen a vármegyeház gyüléstermében 
gyűlést tart.

—  Adományozás. A m. kir pénzügyi 
kormányzó f. év március hó 31-én kelt 
17,909 sz. rendeletével a Csáktornyái m. 
kir. dohánynagyáruda kezelését Ferency Sán- 
dorné, Bónís Sára budapesti lakosnak ado
mányozta.

—  Halálozás. Csizmadia Károly dráva- 
egvházi áll. népiskolai ig. tanító f. hó 11-én 
hosszas szenvedés után életének 38, tanítói 
működésének 16-ik évében Budapesten el
hunyt. Halálát özvegy nején Hencz Apolló
nia áll. tanítónőn kívül két gyermeke, vala 
mint a rokonság gyászolja. Csizmadia Ká
roly, a korán elhunyt jeles tanító egyike 
volt a muraközi magyar tanügy azon derék 
harcosainak, kik hivatásuk mély érzetében 
nemcsak azért fáradnak, buzgólkodnak, hogy 
kötelességüket pontosan és híven betöltsék, 
hanem hogy a nemzeti közművelődés szent 
ügyét is fejlesszék és magasztos céljához 
közelebb vigyék. Egy évtizednél több évig 
állolt a drávaegyházi állami népiskola élén, 
melynek minden erejét és tehetségét szen
telte. —  Tevékenysége, munkálkodása egész 
Alsómuraközben ismeretes. Pályáját, iskolá
ját odaadásig szerelte, s részben e túlságos 
buzgalmából származott évekkel ezelőtt ne
héz betegsége, a tüdőbaj. Életereje napról- 
napra fogyott, egészsége mindinkább hanyat
lott; nehéz betegsége nemcsak a törékeny 
testet, hanem elméjét is annyira megtámadta, 
hogy az egykor lelkes és buzgó tanító el
mezavarba esett, s néhány héttel ezelőtt 
gyógykezeltetés végett Budapestre szállítot
ták. Itt azonban már nem segíthettek rajta, 
hosszas szenvedéseitől végre f. hó 11-én a 
halál jótékony angyala váltotta meg. Teme
tése f. hó 13-án volt. Legyen a megboldo
gult siri álma csendes, pihenése édes !

—  Harmadik vonat Varasd— Zágráb. 
Mint a horvát országos kormánynak »Us- 
tavnost« c. hivatalos lapjában olvassuk, f. 
év május hó Lén Varasd és Zágráb között 
mindkét irányban egy uj, harmadik sze
mélyvonat lesz forgalomba helyezve a kö

vetkező menetrend szerint: Varasdró! indul 
1 óra 30 perckor délután, Zágrábból pedig 
indul 8 óra 30 perckor délelőtt. A menet
tartam a két állomás között 4 és fél, 5 ó- 
rai idő lesz.

—  Gubóárak. A földmivelésügyi kor
mányzó a selyemgubó árát az 1908. évre 
a következőképpen állapította meg: I. oszt 
gubó kilogrammja 2 30 kor., II. oszt. 1 60 
kor., III. oszt. 20 fill. Ha a külföldi gubó
árak emelkednek, nálunk is emelik az 
árakat.

I —  Az amerikai tót liga bélyegei. A m
kir. belügyi kormányzó körrendeletileg arról 
értesíti a vármegyét, hogy az úgynevezett 
amerikai Slovensky Liga pénztára javára 
kibocsátott bélyegek és érmek oly célból a- 
dattak ki, hogy az a tót nemzeti alapnak a 
magyarországi tót mozgalmak intézésében 
kellő pénzösszeg álljon rendelkezésére. Mint
hogy tehát az említett bélyegjegyek és ér
mekből előálló jövedelem oly nemzetiségi 
agitáció célját kívánja szolgálni, melynek 
magyar allamellenes irányzata kétségtelen, a 
kormányzó a kérdéses bélyegjegyek és érmek 
használatát, terjesztését és árusítását a ma
gyar szent korona országának területén meg
tiltotta —  A m . kir. posta az ily bélyegek
kel ellátott küldeményeket visszaküldi a föl
adás helyére. A bélyegeken és érmeken tót 
körirattal Mudrony Pál arcképe látható.

—  A Csáktornyái gőzmalom szövetke 
zet, mely a múlt évi mérlegét igen szép 
nyereséggel zárta, a villamos művek és gőz
malom megvételét határozta el, mely célból 
részvénytársasággá alakul Az erre vonatko
zó felhívást lapunk legutolsó oldalán levő 
hirdetés tárgyalja.

—  Országos szélhámos. Jó fogást tett 
Németh István helybeli rendőrbiztos. Ugyanis 
f hó 7-én éjjel egy Wildenauer Béla vág- 
sellyei egyén jelent meg Csáktornyán a ren
dőrségnél azon ürügy alatt, hogy feleségét, 
Balázs Anna orosztonyi lakost, ki tolonc- 
képen Varasdról utazott, mielőbb szabadít
sák ki, s egyszersmind kérte a rendői biz
tost, hogy másnap reggel indítsa azonnal 
útba. Wildenauer egyúttal mindenáron négy
szem között óhajtott volna a biztossal be
szélni. Az alkalom erre rövidesen meg is 
jött, s a mikor ketten voltak, Wildenauer 
6 kor. akart a rendőrbiztosnak fáradtságáért 
jutalomképen adni. A biztos előtt azonban 
gyanúsnak tűnt fel az egész dolog, miért is 
szemtelennek nevezte, s egyben intézkedett, 
hogy ezen gyanús egyén e perctől fogva 
rendőri felügyelet alatt legyen. Azon éjjelen 
kitudódott egyszersmind az is, hogy ezelőtt 
két héttel Csáktornyán egy Oroszországból 
menekült egyén fordult meg, ki magát ez- 
redorvosnak adván ki, két helybeli orvostól, 
—  a kiknél látogatást tett,—  10— 10 kor 
pénzösszeget csalt ki. Ez a csaló nem volt 
más, mint a most letartóztatott Wildenauer 
Béla. Aki beismerte a letartóztatás alkal
mával, hogy ő nem betörő, hanem országos 
szélhámos A letartóztatott egyén úgy a ren
dőrséggel, mint a csendőrséggel szemben 
sértő kifejezéseket használt, a tárgyalásnál 
pedig felette szemtelenül viselte magát; mi
ért is összbüntetésül a helyi főszolgabírói

Leghathatósabb és legizleteseob hizlaló és vértisztitó szer I
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CtVŰTfüoVoVfl f\ * Sietteti a járást és fogzást, eloszlatja a mirigyeket és az ótvart — bizto- 
sítja a csontok és izmok ép fejlődését — javítja és rendezi az emésztést.
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hivatal által 500 koronára sujtatott. He nemi 
hajtás esetén elzárással és toloncolással ilél- 
ti telt Л közönség felkéretik, hogy ily csa
lóktól óvakodjék.

Tömeges lopások. Urávacsány köz
ség lakosai ugyancsak meg vannak áldva 
tolvajokkal, mert nincs hét, amikor ne tör
ténne a köz égben kisebb-nagyobb lopás á- 
mi mindenesetre az ottani éjjeli őrszolgálat 
lanyhaságának tulajdonítható F. hó 2-5 ra 
menu éjjelen ismeretlen lettesek Szerpák 
Pál drávacsányi lakos, korcsmáros kárára I 
a korcsma szobának udvar felöli ablakfiók-1 
jail betörték és az ablakon volt 4 pintesl 
üveg (fi liter) pálinkát, az udvarra nyíló | 
pinceajtónak kézzel való tel feszítése után a i 
pincéből egy 59 literes hordót pálinkával és | 
5 üres pintes üveget s végül az istáló aj- j 
tóra felakasztva volt egy 8 rőt hosszú és 8 
röf széles házi vászonból készült ponyvát 
összesen 98 08 K. értékben elloplak.

Ugyancsak azon éjjelen Bacsics Eva j 
drávacsányi lakosnő kárára az udvarra nyíló 
kamara ajtónak kézzel történt lefeszitése u-i 
Ián onnan tengerit és tengeri lisztet 2 kor i 
értékben elloptak.

Továbbá Horvath Antal drávacsányi la
kos kárára az udvarra nyíló kamrájának j 
ajtaját kézzel befeszitetlék, s onnan egy pi
ros zománcozott cserép fazekai 8 klgr. ser
tészsírral és egy kenyeret összesen 15.40 K .! 
értékben elloplak, s végül özv. Kelemen 1st - j 
vánné szül. Kosák Mária ugyanottani lakos-! 
nö kárára a kertre nyiló éléskamrájának 
ablakredönyél lefeszítették, és az ablakról 
egy üveg paradicsomot ledoblak, mely eltö
röli. összesen 2 50 K. kár értékben —  A| 
U?’lesek a Szerpáktól elvitt hordót a korcs- j 
ma helyiségtől mintegy 80 lépésnyire a köz-1 
ségen kívül letették, abból a magukkal ho
zott öl üres üvegei megtöltötték, a többit 
pedig a földre eresztve, a hordót otthagyták. 
A Horváthtól elvitt kenyérnek felét a hely
színétől mintegy 50 lépésnyire a kertben, a 
másik felét pedig mintegy 100 lépésnyire a 
községen kivül eldobták. A nyomozás folya
mán inegáIlapittatott, hogy a tettesek egyike 
mezítláb volt és valószínű állandó lakással 
nem bírók, miután a lopott dolgok nagyobb 
részét nem vitték magukkal. A további nyo
mozás folyamaiban van

Orvosi szaklapok rendkívüli elismeréssel 
és behatóan ismertetik az »Knergin« esukamáj- 
olajcsokoládéval szerzett örvendetes tapasztalato
kat így Prof. Escherieh udv. tanácsos klinikáján 
kimutatták, hogy a készítmény ható anyagainak 
ó i  % -a megy át a vérhe és válik a szervezet 
hasznára. Nem csoda tehát, hanem természetes 
jelenség ezen ízletes esukamájolajkészitmény bá
mulatos erősítő és vértiszti ló hatása.

— Árvíz Muraközben. A f hó első 
leiében előforduló gyakori esőzések, valamint 
a közeli stájerországi begyeken beállott ro
hamos hóolvadás miatt annyira meglelt a 
Mura ágya, hogy medréből kilépve, őrületes 
gyorsasággal öntötte el Alsómuraköz egyes 
helyeit. Ily nagy és pusztító árvíz 1879. óta 
nem volt. A déli vasul budapest-prágerhofi 
vonalán, Alsómibályfalva és Kotor —  Alsó- 
dombom állomások közölt 110 méter liosz- 
sznságban, Kotor-Alsódomboru és Murako- 
resztur állomások között pedig 88 méter 
bosszúságban a pályatest át volt szakítva, 
mi okból is a forgalom néhány napra meg
akadt A kotori romboló árvízről tudósilónk 
a következőket Írja: A Mura pénteken ápr 
10 én rohamosan kezdeti áradni úgy, hogy 
del leié már megszűnt a révi-közlekedés. 
Délután a község alsó részében lévő házak 
viz alá kerültek. Este 9 órakor jelentette a 
főmérnök a szolgabirónak, hogy a viz elérte

i legnagyobb energiáját, miért is a népet 
állapítani kell, mert magasabbra nem fog
áradni. Éjj •! azonban megtámadta a felső 
részt és teljes erővel zúdult a községbe 
egész a vasúiig. A vasút melletti megyei 
úton lévő bid alatt hömpölygőit át Zrulina 
nevű város részbe és szombat ápr. 11 én 
reggel a vasúti állomás Kotor község temp
lomával együtt a viz alatt volt Most a fel
izgatott nép neki esett a vasúti töltésnek és 
Kotortól Mura-Király, valamint Mura-Keresz- 
tur felé haladó pályatestet valami 8— 10 
helyen átvágták 1904. október 14*én is volt 
ái viz, de ez versenyezett az 1879. májusi 
árvizzel.  ̂ —  Szombaton délután a 48-as 
bakák egy szakasza éjjel pedig károlyvárosi 
hidászok érkeztek meg a község segítségére. 
A megyei főjegyző, a perlaki szolgabirák 
fáradhatlanul mindent elkövettek, a katona
sággal és a néppel a mentés körül. A fiOO 
házsz. közül alig 140 maradt szárazon, me
lyek a loútlől Murán túlra vannak. A tete
mes kár még alig állapítható meg, mert, f. 
hó 14-én, a Bikaváros utca, Esztergályos-utca 
és Zrutina város rész még teljesen viz alatt 
vannak, csak csónakon mehetnek a főutra 
és haza. Számtalan ház teljesen összedőlt, 
még több ped g annyira meg van rongálódva, 
hogy időbe kerül, mig ismét lakhatóvá te
hetik. —  A vasúti közlekedés péntek, szom
bat és vasárnap délutánig szünetelt. A rom
boló árvíz okozta azt, hogy a vasúti forgalom 
néhány napig c.-ak Pragerhof és Murakirály, 
valamint Murakeresztur és Budapest között 
volt fenntartva. Miután a lorgalmí akadály 
elbánhatott, f. hó 13 án az összforgalom 
ismét tel vétetett. Ez az elemi csapás, a Mura 
kiöntése minden évben elmaradhatatlan lá
togatója Muraköznek. Ideje volna már, hogy 
úgy a muramenti lanosság, a közigazgalás, 
mint pedig az állam tegyen valami alaposabb 
óvintézkedést ezen elemi csapás megakadá
lyozására, végleges elhárítására. Hisz most 
is óriási terület került Muraközben viz alá. 
Kotor és vidékének lakói földmi velők, mire 
jut e szegény, derék muraközi nép, ha évről- 
évre kenyeret adó földje viz alá kerül, lakó
házából. mint az ürgét, kiönti az árvíz. 
Sürgős, nagyon sürgős dolog, hogy a nép 
megmentése érdekében az illetékes körök 
tegyenek valamit. Nagy árvíz volt Alsólendva 
környékén is, mely a rétekben és termőföld
ben nagy károkat okozott. Muraszerdahcly 
és Alsólendva között a kocsi és gyalogfor
galom néhány napon át szünetelt, mert az 
ár elöntötte az országutat és a hidakat 
megrongálta.

—  Felvételi pályázat. A vallás és köz
ok latásügyi m. kir. miniszter úrnak 20499 
rendelele értelmében az 1908/9 iskolai évben 
a Csáktornyái áll lanilóképző-íntézet 1. osz
tályába összesen 30 növendéket veszünk 
fel és pedig leljes fizetéses helyre 10, féldi- 
jas helyre 7, ingyenes helyre 4, ösztöndíjas 
helyre 4, bejárónak segély nélkül 3 növen
dékei. A teljes fizetésesek havi 28, a féldi- 
jasok havi 14 K I fizetnek közlarlási dij 
címen az intézet pénztárába Egy-egy osz
tó díjas havonként 12 К-t kap Az egy ko
ronás bélyeggel ellátott kérvényhez a követ
kező okmányok csatolandók: 1.) születési 
bizonyítvány; 2.) iskolai bizonyítvány a meg
előző évről és a I. é. értesítő; 3.) a tiszti 
orvosi bizonyítvány a folyamodónak a tanítói 
pályára vab) alkalmas voltáról; 4.) hiteles 
községi bizonyítvány szülők vagyoni állapo
táról, a kiskorú gyermekek számára hiteles 
családi kimutatás. Az l. osztályba csak oly 
ép testű és zenei hallással bírók vétetnek 
lel, akik 14-ik életévüket már betöltötték,

de 18 évesnél nem idősebbek, s akik a pol
gári-iskola, gimnázium, vagy reáliskola 4 
osztályát sikeresen elvégezték A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz cím
zett folyamodványukat az előirt okmányok
kal együtt 1908. május 31-ig kell a Csák
tornyái áll tanítóképző-intézet igazgatóságánál 
beadni a folyamodók lakóhelyének, az utolsó 
posta és vármegye feltüntetésével Csáktornya, 
1908 április 10-én. Zrínyi Károly igazgató.

—  Hírek a városházáról. Csáktornya 
nagyközség képviselőtestülele f. hó 17-én 
rendkívüli közgyűlést tartott a következő 
tárgysorozattal: 1.) Az adókivető bizottság 
tárgyalásaihoz bizalmi férfiakul megválasz
totta Petries Ignác és Mózes Bernátot. 2.) 
Pogány Ernő javára törölt állami adói után 
kivetett községi pótlékot hozott apadásba.
3.) Halározatol hozott a piacon elárusitásra 
kerülő és közfogyasztásra szánt élelmi cik
kek elhelyezésére szükséges piaci állványok 
előállítása és azok használata tárgyában. 4.) 
Székely Józseí mérnökkel a nagyközség sza
bályozási és csatornázási tervének elkészí
tése tárgyában kötött szerződést a kötött fel
tételek be nem tartása miatt és az általa 
kiállított nyilatkozat következtében íelbontott- 
nak tekinti és ennek folytán utasította az 
elöljáróságot ez érdemben ujabbi pályázat 
kihirdetésére. 5) A pezsgőgyár mellett levő 
községi közös ingatlannak építkezési telkekre 
történi kihasitásál előtüntelő vázrajzot elfo
gadta és azoknak nyilvános árverés utjáni 
eladását a községi törvény llü-ik szaka
szában foglalt rendelkezések betartása mel
lett elrendelte, fi.) Morandini Bálint indítvá
nyára utasította a község biráját, hogy köz- 
biztonsági szempontból tegye meg a lépése
ket arra nézve, hogy a középületek bejáró 
ajtai kilété nyíljanak

—  Testi sértés. Peszek András jános- 
falusi lakost f. hó 13-án d. u. fi órakor a 
saját háza előtt levő kapuban Babies Már
ton ugyanottani lakos késsel annyira meg- 
szurkálta, hogy a beszerzett orvosi látlelet 
szerint rajta 8 napon belül gyógyuló testi 
sértést ejtett. A szökésben levő terhelt a 
helyi kir. járásbíróságnál feljelentetett.

—  Fiatal tolvaj. Premus Pál beliczai 
lakos kárára még a múlt hó folyamán egy 
napon Meszárics István ugyanottani lakos 
12 éves Ferenc nevű fia behatolt Premus- 
nak záratlan szobájába, s onnan a nyitott 
ládából fi kor. készpénzt ellopott. Az ifjú 
bűnös a helyi kir. járásbíróságnál feljelen
tetett.

— Lopás és orgazdaság. Mull hó 29-
én és í. hó 5-én a szentilonai uradalom 
majorjának záratlan udvaráról 3 drb rudazó 
lánc 24 kor értékben ismeretlen tettes állal 
ellopntotl. A helyi csendörség járőre a nyo
mozás folyamán megállapította, hogy a lopási 
Kostarics József zalaujvárí illetőségű, 19 éves 
cseléd követte el, s a lopott láncokból 2 da
rabot Zseleznyák Mihály drávaszentmihályi 
lakosnak adott el A beismerésben lévő ter
helt el lett fogva s a büntető bíróságnak át
adva, a hová Zseleznyák Mihály is, mint 
orgazda feljelentetett.

— Uj könyvek: Gárdonyi Géza: Isten 
rabjai 5 K.; Gozsdu Elek: A félisten, szín
mű 3 K.; Murai Károly: Eljegyzés meny
asszony nélkül 4 K.; Pékár Gyula: Atalanta 
csókja 4 К Legújabb zenemüvek: A Dollár 
királyné 2 fűzett 6 K.; Modern Zeneszerzők 
Albuma 5 K. Kaphatók: Strausz Sándor 
könyv- és zenemükereskedésében Csáktor
nyán.

Főmunkatárs: Brauner Lajos.
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Vuzem.
Stal se Kristuá dénes z groba! Alleluja!
Ved jezero devetsto i osmo leto, как 

célo krádanstvo obs!u2ava ov lepi svetek, 
na spomenek Onoga, koj je zneba ziáel 
doli, da odkupi gréánike od vekivedne kaátige.

A mi svetom poboÉnostjom premiálja- 
vamo onu dobu, koja je pravi izvor svet- 
losti, zviraliáőe prave ljubavi, fundament 
moraine jakosli. Od najsiromaákeáe hutice, 
do najsvetleáe palade svigde najdemo verne 
krádenike, koji se denes s glubokom poboZ- 
nostjom naklanjaju Odkupitelju, koj je za 
svoju neizmernu ljubav prama ljudem na- 
zadnje teíku muku i Zuhku smrt moral 
podnesti.

On je bil prvi, koj je glasil najplemc- 
niteáu zapoved: Ljubi bli2njega svojega, как 
samoga sebe. Jeli more dovek doveku lepái 
primer dati, как da ga navuda, budi na 
pomod svojemu bliZnjemu? Cini dobro s 
njim, de samo moreá. Naj ga podkapati, naj 
ga podjedati, ar nigdar neznaá, kaj te deka. 
Néma goráega greha na svétu, как je jal, 
nazlob. A-Ä li BoÉe —  ran ov gréh se áiri 
denes neizmerno nped ljudmi. Kulikoput se 
duju med ljudmi groSnje: dekaj, ved bum 
ti na slu2bu, neboj se. Za najmenjáu uvredu 
bi dovek doveka vtopil vu ílici vode. Cim 
vu vekáu nevolju prepadne dovek, s tim 
vekáu zloradost duti neprijatelj vu svojem 
srdcu. —  Koj menje ima, ved je jalen ono- 
mu, kojega je Bog nadaril s vékáim blagom.

Istina, da jesu i budu takovi, koji po 
nekrividnim putu naharadiju skup svoje bla- 
go, Ovi neprestano hlepiju, de bi mogli svo
jemu bliÉnjemu z vust isti zadnji faladek 
kruha vtröi. Takovim se nesmiliju siromaki, 
koji su mogude od poroda tijam do smrti 
nepodnosnoj nevolji podvrfceni. Njim se ne- 
gene srdce nad pladom nevoljnoga doveka, 
pa makar od glada vumre. Vnogiput sin 
otcu, otec sinu. brat bratu ili sestri jemlje 
ono, za kaj dobro zna, da je pred Bogom 
i dovekom ne njegovo.

Ne je redkost duti, da otec ili mati 
poleg svoje lahko umnosti, vu najvekáe si- 
romaátvu i nevolju porine svoju lastovitu 
decu, —  a vnogiput i sam sebe. —  Kaj 
slédi onda zatim? Vekivedna svaja, kletva 
med decom i stareáimi. —  Célé tamilije 
rezpráiju se na sve strani svéta, lak, da jen 
za drugoga nezna, de je. —  Na jezero i je
zero dece zrase bez svakoga reda, bez sva- 
koga navuka, bez svaké vere. —  Kaj bu z 
ovih? More biti budu da ovi hasnoviti dlani 
dovedanstva? Rédkoda.

No, pustimo na stran öve stvari, negle- 
dimo lérnne síiké, kője nas negibleju na 
radost, nego na italost. A deneánji dén je 
dén veselja i radosti. Hitimo na stran ba
rem ov den sve térkődé, kője nas mudiju 
na ovom svétu. Naj nam slu2i na poleádicu 
ono znanje da ga né doveka, koj nebi imel

kakov kri2; svaki se bori s nekakvom te2- 
kodum. Jen se tűzi na ovo, drugi na ono. 
Jen je pun blaga, ali néma zdravje: drugi 
je zdrav. a njega pák siromaátvo kole itd. 
Covek bi moral vnogiput sdvojiti, da bi na- 
vék samo svoje nevolje drZal pred odmi. 
Céli naá Äivöt spodoben je к bárki, koju 
viher, slapi sim tarn medeju. Jeden sredno 
dojde do obala, a drugoga ved na putu 
dostigne nesreda: zgine, i nigdar viáe ne- 
dojde nazaj

üenimo si pred odi dragi Medjimurci 
ona mesta, koja su jezerokrat hujáa od na- 
áega lepoga Medjimurja, pák itak i tarn naj
demo svjega bliZnjega, koj s grozovitom bor
boni dojde do svagdaánjega kruha. Pogled- 
nimo na lepő narav, koja se ve budi, ve 
na den goristajanja naáega Odkupitelja. Как 
je vugodno rnesto naáe slavno Medjimurje 
proti onomu kraju, de je vekivedna zima, 
de je nepoznata ova réd: páenica, vino, dre- 
vje, evet, pa itak i tarn najdemo doveka bo- 
riti se joá jezeropot bolje как mi. —  Budi- 
mo anda strpljivn; vu podnaáanju siromaá- 
tva i drugih nevoljah; denimo si pred odi 
plemeniti din naáega Zveliditelja, koj se na 
kriáu vised molil za svoje neprijatelje, ve
led: Odprosti njim Gospone, ar neznaju, kaj 
diniju. Odpraámo i mi zbantuvanja naáih ne- 
prijateljov; nebudimo jalni i nenavidni svo
jemu bliZnjemu. Nezahitavajmo one, koji su 
ne naáe vere. Svaki dovek naj slavi Boga 
опак, как je njemu drago. Budi on Protes
tant, 2idov ili kalvin ili kakove god vere. 
poátujmo i ljubimo ga tak, как sarui sebe. 
Koj je krádenik, naj valuje svoju kráöansku 
veru опак, как nam to navuk naáega sta- 
judega Jt zuáa kaZe, a drugim pustimo mir. 
Kak je god nam йа1, da se álo spotari iz 
naáe vere iato tak, boli onoga, kojega za- 
melavamo radi toga, kajti je ne dlan kato- 
lidke cirkve.

Dok smo na ovim svétu, delajmo nep
restano za pobolsanje Äivota naáega. Budimo 
verni sini i kderke domovine naáe, koja nas 
obgrli i vu svakoj tugi, как dobra mati 
svoje dele. —  Neposluáajmo na puntare, 
koji nas odvradaiu od naáe domovine ma- 
gjarske, jer ovi su pravi skuáitelji, koji nemir 
séjaju med ljudmi.

Trsimo se, da s dim bolje napreduje- 
mo vu duáevnih i telovnih krépostih: Äivimo 
vu poátenju vu domoljubavi, jer samo tak 
moremo zaduvati on kind, koj sluai na naj- 
vekáu diku svim Medjimurcom i to su one 
rédi, da: »Medjimurje je lépi evetnjak Ma- 
gjarskoga orsaga.«

Proánja к Csáktornya varaáu.
Od viáe strani oproáeno je urednidtvo, 

da po ovem putu da na znanje átovanomu 
zastupnidtvu Csáktornya varaáa jednu proá- 
nju svih onih medjimurcov, koji od tjedna 
do tjedna voziju svoje blago na dakoski pijac,

Moremo redi, da v céloj varmedjiji —  
zvun Kanizse néma varaáa, v kojem bi se 
trgovina na tuliko podigta, как v Cakovcu. 
Svaku srédu i svaki petek tiraju naái med
jimurci svoje blago na sejam. Zvun toga 
kuliko zrnja, krme, slame i kaj kaj toga 
dojde na prodaju? Komu slu2i to na naj- 
vekái hasén? Samomu varaáu. Malo je ta- 
kovih, koji bi svoje stvari zato peljali ili 
gnali na pijac, da bi one peneze, kaj za to 
dobiju, do zadnjega fillera dimo nesli, nego 
prodaju svoje stvari zato, da jednu slran 
ovih penez obrneju na one potrebode, koje 
se najdu po dakoskih átacunah. Csáktornya 
svoj veliki promet najvíáe ^eljeznici i ovim 
prodavcom more zahvaliti.

Vu to ime slobodno prosiju naái med
jimurci od varaáa jednu stvar, koja je ne- 
obhodno i krvavo potrebna svakomu, koj 
se na dakoski pijac potrudi i to je: deci
málná i velika vaga.

Na Zitnim pijacu bi se morala ova 
vaga postaviti, da si svaki dovek, koj kaj 
dopelja ili dotira ta, predi more zvagati, 
как dojde roba na prodaju. Da dovek zna. 
kuliko mu vaÉe svinjde, ili krma, zrnje i, 
t. d. duda Ie2i se pogaja s trgoveum как 
ovak. Osobito na svinjskim pijacu je vnogo 
takovih, koji svoje blago na vagu prodaju 
Vnogiput sredno zide prodavec poleg takove 
pogodbe, ali dudaput se i vkani, ne na fil
lére nego na korune

A kaj vidimo naZitnim pijacu? Najvekáa 
stran naáih medjimurcov jós i dén-denes na 
hektolilre méri svoje zrnje i tak pelja na 
pijac. Vagu doma malo átéri ima, ar je ta 
stvar predraga. Nego po priliki si zraduna. 
kuliko rnu va2e Zito, páenica ili kuruza i 
tak pusti na prodaju. A 2itni trgovei neku- 
puju zrnje na hektolitre nego na meter- 
cetne. Ve dojde к doveku maäetar, pogodi 
se s njim za ovo ili za ono, da mu par 
seksarov kaporé i onda hajd к trgoveu. 
Tarn viáepul narineju se kola lak, da dovek 
jednu vuru mora dakati, dok na njega red 
dojde Jer svakomu pojedinomu moraju predi 
zvagati, samo onda dojde do svojih penez. 
Dalko je odnas misei, da potvorimo trgovee 
s hamiänom vágom, ali ipak se pripeti, da 
jeden ili drugi od velike 2urbe par kil 
kvaruje.

Jeli nebi bilo bolje, da naá dovek na 
varaáki vagi da zvagati svoju robu, dobi 
overovljenu cedulu, i s ovum cedulum, slo
bodno proda komu god svoje blago, bez toga, 
da bi se prodavec ili kupec za jednu deku 
prekanil?

A varaáu bi se on stroäek, kaj bi vaga 
koátala, za kratkih par let trojoduplik povrnul

Zato s glubokim poátuvanjem prosimo 
poátuvane zaslupnike Csáktornya varaáa, 
osobito gosp, varaákoga birova, za kojega 
znamo, da je iskren prijatelj medjimurcov, 
da nam ovu proänju s dim prije spuniju.

Urednictvo.
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Svetek za puáéene device.
»Pustite к meni malene, ar njihovo je 

kraljestvo nebesko.« Так je rekel naS Zve- 
liCitelj svojim apostolom, da su v krej ti- 
rali od njega Zene, koje su svojom deCicom 
dohajale pred njega. Smilil se njirn Zveli- 
Citelj, koj je za svojega Zivota niti jeden den 
ne prepustil, da ne bi navuCal ljudstvo na 
lepő primere, i od toga viáekrat otrudil, 
zbog Cesa su apostoli tirali od njega iene s 
deCicom, da naj ga nebuniju, naj ga pustiju 
na miru. A On protiv tomu joS kara apos
tolé, da naj netiraju od njega deCicu i joS 
nje к sebi zove: hodte к meni maleni! Pri- 
grli к sebi nedu2nu deöicu, как dober pastir 
svoje ovCice.

Jeli more Covek lepSi primer dali, как 
se imaju ljubiti deca? Sigurno néma Coveka, 
koj bi s tak goruCom ljubavjom branil 
neduZnu decu, как nas ZveliCitelj.

A Sto je prva obramba detetu? Pod 
Bogom su prvi roditelji. SreCno ono dete, 
kojo je nadarjeno od Boga s dobrimi rodi
telji. Cetrta zapoved boZja opomina svakoga 
Coveka: poStuj otca i mater, ako oCeS, da 
buS dugó Zivel i da bu ti dobro na ovom 
svetu. I né samo cirkveni, nego i svetski 
zakón oSlro kastiga ono déte, koje se spo- 
zabi sebe na tuliko, da zarnetava svoje sta- 
reSe, ogovarja svojega lastovitoga otca ili 
mater, da paöe, как je to vnogiput Cuti, i 
ruku zdigne na svoje stareSe. No od tako- 
voga detela bolje da se ne spominamo. De 
se kaj takvoga pripreCa pri obitelji, tarn je 
gotov pekel. V takvoj hiZi, ga ne sreóe, ne 
blagoslova. De je vekiveCna kletva, svaja
и.ed decom i stareSirni, tarn je gotova propast.

Ali tu odmah moram spomenuti, da su 
vnogiput sami stareSi krivi, ako su njirn 
deca samoladna. Kak je duZnost detetu poS- 
tuvali, ljubiti svoje stareSe, isto tak je duznost 
roditeljom pobrinuli se za svoju decu, da 
se vu postenju i strahu boZjem odhraniju. 
Koj otec ili mali sve prepusCa svojemu de
tetu za mlada; koj se sméje nad zloCinom 
svojega deleta; koj otec sam pelja svoje dete 
vu hudo druZtvu: koj se nesrami pred svo* 
jom decom najneCisteSe stvari rezpravljati s 
jednom reCjom, koj sam navuCa svoje déte 
na zlo, on se nesme nadjati, da bu mn 
dete dobro, pod starost podpora. V takvom 
detetu se zakoreniju zle navade svojega 
otca i malere, i takovo dete bude po vre- 
menu prava kaStiga svojim roditeljem. »Vijaj 
drévo, dok je mlado« —  veli slara poslovi- 
ca. Da ti jenput postámé, onda se ti veö 
neda vijati, i ako si ga za mlada zapustil, 
ono ti ostane navék grbavo.

DrugoC duZnost je roditeljom pobrinuti 
se za buduCnosl svoje dece, da budu inogla 
Ziveti, i da nebudu stradala svagdaSnjega 
krulia. —  Koj otec ili mali zatepe svojega 
imetka a decu spravi na Stersku palicu, on 
si je sam kriv, ako su deca proli njemu 
mrzla. Kulikoput je Cuti med ljudmi, da jeden 
ili drugi ovak véli: A kaj se brigam, dok 
sam Ziv, bu kruha i mesa, a da me nestane, 
onda naj bu как oCe.« A kaj budu rekli 
na to deca,? koja Za njirn oslaneju? Njirn 
nebu Ireba kruha i mesa? Oni slobodno idu 
na paSu, da njirn otec vumre! Ne zameriti 
onim stareSem, koji su od poCelka vu siro- 
maStvo äivéli, oni siromaStvo ostaneju vu 
irne herba i svojoj deci. Ali koji po svojih 
stareSi lépi imetek herbaju, pak mesto, da 
ga zaCuvaju svojoj deci, joS ga lahko umno 
rezprudaju, a decu ostaviju prez svega, ta- 
kovi naj neCekaju pravu ljubav od svoje dece.

Öpetujem: blaZeno déte, koje se more 
hvaliti s dobrimi roditelji.

A ve nam nehotonce dojde na pamet 
ono pilanje: A kaj bumo rekli zo onu decu, 
koja nepoznaju niti otca niti matere? —  
Koja su podvrZena tudjini, i kakti zgublje- 
ne ovCice poméCeju se prez pastira na ovom 
svetu. Denes tu zutra tarn. Kulikoput zdehne 
takovo dete, о BuZe, zakaj si me stvoril na 
ov svét? Bolje bi bilo meni niti se roditi, 
как ovak pometati se, od jednoga do dru- 
goga. —  De ima takovo déte svojega pásti
ra, koj bi ga na pravi put obraCal, ko bi 
mu podal sve ono, kaj jeden otec ili mati 
da svojemu detetu? Toga neina. Dober otec 
ili mati svojemu detetu da sve ono, kaj je 
sarno moguCe. Vtrgne od svojih vustah i 
najzadnji falaCek kruha, samo da se dele ne 
bu tuZilo, da je gladno. —  S teZkimi Zulji 
priskrbi fillére da opravi svoju deéicu. PoSle 
ga vu Skolu, da bu dober i hasnoviti Clan 
céloga coveCanstva.

1 как se pobrini dober otec ili inati za 
svoje Jastovite dete, za svoju krv, isto tak 
je nesreCno ono déte, koje néma nigdi ni- 
koga. Koje bi rado kuSnulo ili obgrlilo svo
jega otca, ab zabadav ga iSCe, néma ga. —  
Ne najde nigdi onu obrambu, koja je pod 
Bogom prva i najdragsa svakomu Coveku.

Za takove nesreCnike Sto bu se drugi 
pobrinul, ako né milostivnoga srdca ljudi? 
Samo CoveCansko druZtvo mora priskoCiti 
takovim nesreCnikom vu pomoC. Za to su 
odredjeni vu naáoj domivini svako leto dva 
dni, koji sluZiju na radost zapuáöeni deci, 
—  i to je april 2. i 3. Na ove dva dni po 
célom orsagu nabiraju dobrovoljne dare za 
zapuSCenu decu, koja se iz ovih penez zdr- 
Zavaju. Sarno CoveCansko druZtvo se mora 
skrbeti, da nczapusti ove 'zgubl ene ovCice, 
da ne dojdu na krivi put, nego da budu 
Znjih po vremenu, poáteni, bogabojeCi ljudi.

Géli orsag se gene na ove dva dni, da 
s Cim vise nabere za takovu neduZnu decu, 
koja su bez svoje falinge doSla do najvekSe 
nevolje, da némaju na célom svélu nikoga, 
koj bi se za nje skrbel. V céloj Kuropi je 
magjarski orsag prvi, koj je zdigel ov ple- 
meniti cil na luliko, da ti drugi orsagi jem- 
leju peldu od nas, как se mora pobrinuti 
CoveCanstvo za zapuSCenu decu. V PeSti sta- 
nuje centralno urednictvo, kojo ravna célú 
stvar, I koja iz takovih penez zdrZava tako
vu decu. PoSlje nje vu pojedine Skole de 
zadobiju sve ono kaj jeden dober otec more 
podati svojemu detetu. 1907-ga leta je na 
takov naCin né menje, как 100 jezer korun 
doálo nutri, z kojih je 927 dece zelo ravna- 
teljstvo pod svoju obrambu.

Né nam je potrebno na Sirje rezlagati, 
da je to med plemeniti cili najplemeniteSi i 
kakti takov vréden je, da ga i mi dragi 
Medjimurci podpiramo, svaki poleg svoje ino- 
gucnosti. Zapremo naSe reCi s ovimi réCmi: 
S milujte se neduZnoj, zapuSCenoj deci!

Novi zakón za peräonalsku porciju.
1908-ga leta marciuSa fi-ga je varme- 

gjinska financdirekcia svim notarjuSom novu 
naredbu poslala, koja na tiovi fundament 
spravi perSonalsku porciju. Ov zakón je ve- 
lika lehkota osobito siromaSkim ljudem, koji 
su do vezda poleg svoje male zemljarine 
morali od sebe i od svoje familije perSonal- 
sku porciju platiti. Ovu krivnju previdel je 
financminister i takov zakón predloZil pred 
orsaCko spraviSCe, da naj se ovim siromakom 
odpusti perSonalska porcija Do Sest— osem 
milljonov korun zgubi poleg toga orsag, ali

suprot tornu velika poleSCica Caka one siro- 
make, koji sf komaj tuliko priskrbiju, da 
moreju svojom familijom Ziveti a za orsaCke 
stroSke, svakojaCke naplaCke njim veC nep-
reostaje.

Poleg ovoga zakona mentuvani su od
perSonalske porcije svi oni,. koji nemaju 
deset koru Ciste porcije. (2 §.) A takovih je 
vu orsagu na jezero i jezero. Do ve je tak 
bilo, da svaki Covek, koj je makar pod deset 
korun Ciste porcije imel, veC je moral per- 
Sonalsku porciju platiti od sebe i od fami
lije. Ovi od vezda nedu platili niti jeden 
fillér perSonalske porcije.

A za one, koji od 10 korun vise imaju 
Ciste porcije, véli zakón ovo (5 §.):

1, koj ima od 10 do 4-0 korun Ciste 
porcije, on plati 2 korune perSonala;

2, od 40 do 100 korun Ciste porcije 
se plaliju 4 korune 3, od 100 do 200 korun 
Ciste porcije se platiju 6 korune 4, od 200 
korun Ciste porcije se plati 8 kor. perSonala. 
Svaki tain mora platiti perSonalsku, porciju, 
de stanuje. (4 §.)
A oni, koji zbog kakSega god zroka ostaviju 
svoj stan na par mesecov. moraju tarn pla
titi perSonala, de njim je redoviti stan. Sim 
spadaju oni, koje trgovina sili, da na dugSe 
vreme ostaviju svoj redoviti stan.

Ov zakón se raCuna od 1908-ga leta 
januara 1-ga. —  Kaj joS к tomu spada, to 
svakomu pojedinomu razloZi dotiCni obCinski 
notarjuS, ako se pri njem naglasi.

Politiéki pregled.
Vu orsaCkim praviSCu se joS i dalje 

tira revizija poslovmka. Narodnosni i nekoji 
iz léve stranke zastupniki nikak nebi hoteli, 
da se poslovnik pooStri, pak zato straSno 
obstruiraju. Ali как se vidi i ta, moZe se 
reCi zadnja obStrukcija bude otrudela, pa se 
poslovnik ipak pooStri. PooStrenje poslovni- 
ka luliko znaCi, da bude i od sada svaki 
zastupnik tuliko govoril, kuliko bude hotel, 
ali ipak budeju nekoje mere, prek kojih se 
nebude slobodno iSlo. Tojest malo bude 
mirneSe orsaCko spraviSCe i vise bude moglo 
napraviti dobrih zakonov za narod.

Kaj se tiCe naSe prekodravske braCe, 
tarn je za sada dosta mirno sve. OrsaCkog 
spraviSCa nema vu Zagrebu. Ova stranka 
koja bi red inogla napraviti se grozi, da se 
rastavi od Magjarske. Так onda joS dugo 
moramo Cekati, da se poloZaj pobolSa vu 
Horvatskoj.

ProSle dane je bif Kossuth Ferenc mi
nister trgovine i vodja najvekSe stranjke 
pred kraljom. Njegvo VeliCanstvo kralj ga je 
jako lepo i ljubezno primil. 5 fertaljov vure 
su se razgovarali jedan s drugim. О Cem je 
bil govor to se nezna. Ali ipak piSeju no
vine, da Kossuth jako zadovoljen sa razgo- 
vorom pri kralju i moZe se Cekati, da bude 
se vu buduCnosti preobrnula stvar nekak 
drugaC, vnoga pilanja budu reSena.

JoS iniamo spomenuti i to, da su se 
vu Brsni srbi malo pobunili i po novinah 
piSeju, da bi rajSi pristupili к srbskomu 
kralju Petru, nego da su pod naSim vlada- 
rom. Sigurno da su glavnoga vodju vu rest 
zaprli. Veliju novine da su i vu Horvatskoj 
sadaSnji puntari takodjer takvoga miSlenja, 
osobito srbi, koje na vnogo mestah vlaSki 
popi puntaju.

ISCe jedno. Ja dobro znam, da vi dragi 
medjimurci neznate kakva je to Zivina 
»Björnsorn.« To je jeden stari Covek, koj je 
veC sve svoje zube zgubil. Samo jednoga 
ima joS giftzuba. Stem zubom bi on rad



uniátil magjarsku. Siromak! Cez jo/.oro Ijol 
su Magja очки turki, tatai i. ftvabi próbali 
uniátiti, pa jóé i sada stoji Kak l)i |oj onda 
jeden Björnsorn rnogel naäkoditi. Pa ipak 
naöa braéa preko Brave, ga tak veruju, как 
Boga. Joá zastignemo. da budu i к njemu 
iSle prosecije, как su negda iále vu Kranjski 
sveti Peter.

K A J  .I E  N O V O G A  ?

— Sv im nasim poätuvanim pred- 
p hitn ik om  i citateljem srecne, /ере 
sv  et ke zelimo.

—  Vuzem. Zvun boáiéa ne ga v cé
lom letu svetka, kojemu bi se lak veselili, 
как vnzmu. —  Osobito deca kornaj éekaju 
on den, da dojde na stol posveéeno meso, 
kóláéi i к tomu lépe pisanice. Najvekái si
romak si preäpara za ove dneve par íillérov, 
da ponudi svoji deci ono, kaj éez celc leto 
strada i to je meso Mama spakuje v kor- 
picu malo áunKe, ili teletine par komadov 
hiéna, jedno dve bidre i jejci i kruh. Onda 
pokrije s éistim rubcom i prék da Cerkici, 
da nese posveéenje: jos nju predi opomene: 
pazi Marica, kaj se nej átérő jejce potrlo 
ili kóláé zdruzgal. Ili se sama odpravi v 
cirkvu к sv. meái I kornaj как blagoslovi 
sveéenik ljudstvo. véé ákripleju korpe na 
sve strani. Negdi je la éudna navada, da 
se Zene vteéeju po putu, átera bi predi. di- 
mo doála Veliju, da étere najzadnje dojde 
dimo. ona za kratko vreme vumre Naravski, 
da spameten éovek se samo smeje nad 
ovom bedastom áegom

Kak dojde mama s korpicom dimo. véé 
nju éeka pri slolu cela lamilija Od fine 
dühe. koja se áiri okolo korpice. lantazira 
covek kaj kaj Веса se nemreju véakati. da 
bi mama rezkrenula salvetu, s pod kojeg;i 
luée potajno posveéeni buncek. koj je ve vu 
velikim poátenju No najte preslinjati. kara 
mama svoju decu, laki bu gotov gospodski 
zajtrek. 1 japa si frée mustaée. i njemu se 
zasvetiju óéi. da spazi na stolu mesto cus- 
rave juhe podkajeno meso. Malo se skaála. 
как da bi ga bi Io sram. da i on áteci. all 
vu sebi si misli: éujeé éoveéje, lo li nikaj 
nebu hudoga Так vre tak’ Véé je dosti 
bi lo zlagvenoga zelja ili baZola s lukom

Za éas si svi posedeju к stolu. рошо- 
liju se dragomu Bogu, koj njim je dopustil 
véakati se onoga lepoga svetka, a zatim 
hajd po áunki Cujeé Ferkec, li samo meso 
jeé, a kruha ne. lo je né red! —  ápota 
mama sineka. A ti Tomaéek pazi. kaj neé 
reztepel, drobtmje po podu, to ti je sve pos- 
veéeno! No, deca véé ste se najela. ve zah- 
valite dragomu Bogu za dar bozji. a onda 
pák v cirkvu к sv imái.

Skoda da su naái medjimurci zapustili 
onu lepu navadu. da se vuzizeju vuzinenke. 
Samo de— de se skaZe v zorji piámén ve- 
selja. lstina, da bi lahkoumost, bila kaj 
lakvoga med stanjom slagati. ab vum na 
gmajni je véé moéi.

Vuzem je véé od poéetka najvekái sve
tek kráéanstva, svetek odknplenja. i gorista- 
janja. Pred njim je veliki tjeden, vréme 
kajanja, pokore, na spomenek muke Kris- 
tuáeve Najglavneái dnevi su cvétna nedelja. 
veliki éetrtek, petek i subota. Srediále vuz- 
rnene ceremomje je obhod, processija na 
veliku subotu popoldan. Vu zahodnoj kai. 
cirkvi se ov obhod na veliku subotu obdr- 
Zava a v izhodnoj na vuzmenu nedelju v

I julro. Vu slarim vremenu su kráéeniki na 
vuzem s ovimi reémi pozdravljali jen d.ru- 
goga: Kristué se gori slal! Как je to vu iz
hodnoj cirkvi jóé dén-denes navada. Vu 
katoliéanskoj cirkvi se ove dneve gustoput 

I éuje óva reé: alleluja. To je reé Zídovska 
i tuliko znaéi: »Veliéajle. diéite Gospona « 
Vu krátanskoj liturgiji se véé od 111. stoletja 
hasnuje Veliki Gregor papa je odredil, da 
se po svih cirkva popévije i to na velike 
svetke, da je den kakove radosti. Zato óva 

! reé v korizmi i na druge postne dneve 
nigdar nedojde napré.

Veselimo i radujmo se anda i mi dragi 
medjimurci ovomu Jepoinu svetku i reéimo 
viáekral: Alleluja, alleluja!

—  Pohvala. Grot Apponyi Albert kul- 
tusminister je putem grot Batthyány Pala, 
varmegjinskoga íőispana lépu pohvalu pos- 
lal Br. Buzsicska Kalmanu, ákolskomu iné- 
pektoru. za on trud, s kojim se brini, da 
s i vu nasoj varmegjiji v temelji lak zvano: 
»Zalavarmegyinsko Sveobée obrazovano 
BruZtvo.«

—  V Csáktornya varasu su na
deteéji den. aprila 5-ga popoldan 801 ko- 
runu i 4 fillére nabrali za podporu zapuá- 
éene dece.

—  Zbil ga je. Stanko Andraá íz 
!Csáktornya je marciuáa lfi-ga tak zbil Jak- 
Iáié Jozefa, da je éetiri Ijedne éuval rane.
I Stanko je pri kr kolarskim sudu zaluZen.

Ubojstvo. Lepoáa Janóé iz Kué- 
Itanja je ove dneve zniknul z doma. Za 
1 neáteri den su ga naéli v Zala réki. Nes- 
I reénik se pr**di strelil vu vusta i tak je 
opal vu vödи

Bozji blagoslov. Neizmerno velika 
jsreéa je postigla ove dneve Kvaller Lajoáa 
tezaka íz Kűvágóőréa Ali kaj si nebi áto 
misfii, da su mu morti loze polegli, puvé- 

I mo na kratkoma, kaj se pripetilo s njim. 
-  Ove dneve je éaplja klepetala ober 

njegove !üZe. éaplju veliju. da nad kojum 
biZum ona zlelava. —  lain se mora mali 
inci-jnnci éoveéek naroditi Tak se
pripetilo I j)ri Kvalleru. Ciplja je tak dugó 
klepetala nad ujegovum hizuin. dók je né 
Zen i Kvallérova porodiIk i lo najenput tri 
jaké sineke. Kvaller se tak razveselil nad 
ovim boZjim blagoslovom. da se najenput 
k obíini obrnul za poinoé. kajli z njegove 
teZaéke sluZbe bi na ténkoma ziveli ovi tri 
kukéeki I dubroga srdca obéinari su odmah 
priskoáili njemu vu pomoé,. nabirali med 
soboin peneze, tak. da naá Kvaller bez svaké 
tezkoée more odhraniti svoje trónusa nas- 
lednike

Nesreca jedne puce. Vu peéuli- 
skun garmzonu je sluzil K. soldaéki ofíicér, 
koj se spoznal s Lukács Koza zva nőm pu
nom. koja je v Egerszegu rodjena Jen 
éas je bi lo sve dobro, dók se ne officer 
navoljil nje i onda je jednoslavno rekel njoj, 
da ver neée od nje éuli. Lukacs Rozi je to 
slraáno peklo, tak. |la sí* ove dneve posla- 
vila k officéru. da ga odgovor pobere, zakaj 
nju je ostavil. Sigurno su se morali s ovom 

, prifikom posvadili kajti je puca v zdvojnosli 
skocila k ormain, de je ofíicér drzal svoje 

jOruZje. zgrabila za njegovu puáku i predi 
; kak bi ofíicér k njoj skoéil. strelila se vu 
érévu S tezkimi ranami su nju odnesli v 
épital. de se ve smrtjom bori.

—  81 ljudi odsudjeni na smrt. 
Íz Pétervara piáeju da je lam aprila i-ga

I soldaéki sud ne ménje kak 8| ljudi odsu- 
dil na smrl

— Za Pölö8ke i Pötréte pogorelce sledeéi 
su daruvali

Drávaszentm ihály. Hágán János 1 K. Mili
taries Imre GO f. Vidovics Bálint 30 f. Zselezsnyak 
Tamás 40 f. Bátor Henrik ‘20 f Zselezsnyák Mik 
lós 20 f. Vidovics István 20 f. Gyuranics Márton 
go f. Horváth István 30 f. Polanee Mihály 80 í 
Mikac Dóra 20 f. Kristofics István 40 f. Bralies 
Mihály 00 f. Vidovics bukács 20 f. Zorcsec Ilona 
20 f. Vugrinec Anna 10 f. Vidovics Ferenc 4 0  f 
Badek Pál 30 f. ifj. Kadek Mihály 10 f. Vidovics 
József 20 f. Vidovics János 20 f. Jancsec Mária 
20 J. Bacsa István 20 f. Vük Mihály 10 f. Vugrin 
Mária 40 f. Vincelics Pál 10 f. Vincelics Kata 10 
f. Pintárics Rókus 40 f. Zadravec Ágota 20 f. 
Весе Pál I K. Rok Kata 10 f. Anlalasics Erzsé
bet 20 f. R idikovics Mihály 20 f. Plevnyák Mária 
20 f. Gyuránics Ágotla 40 f. Vidovics Franciska 
30 f. Pintárics Ilona 10 f. Novak Anna 10 f. No
vak Terézia 10 f. Novák Antal 20 f. Plevnyák 
Mária 20 f. Plevnyák András lo f. Novák István 
20 f. Zselezsnyák Pál 40 f. Szternát Mária 20 f 
Novák Flórián 20 f. Kujál Ferenc 1 K. Meszaiies’ 
Mihály 40 f. Légin Éva 40 f. Kollarics Terézia 1 
Badek Mihály 40 f. Szilái Ilona 10 f. Vibovec 
István 20 f. Bubek Ferenc 20 f. Vidovics Mária 
10 f. Jurinec Alajos 40 f. Kovacsics Antal 20 f. 
Pintárics József 40 f. Golub Imre 20 f. Kok Mária 
20 f. Badek János 30 f. Poszavec Miklós 1 K. 
Zselezsnyák Mihály 40 f. Bök Mihály 20 f. Polak 
Franciska 12 f. Szabol Márton 1 K. Bedics Imre 
30 f. Golub János 20 f. Sve skupa 21 К i 82 f.

Nyirvölgy. Toplek János 40 f. Hajdinyák 
Imre GO f. Hajdinyák János 50 f. Poszavec István 
10 f. Holetics József 30 f. Grahovec Antal 20 f 
Meszarics János 20 f. Grahovec Miklós 20 f. Cseh 
Ferenc 10 f. Toplek István 10 f. Varga József lo 
f. Vük Ferenc 10 f Varga János 10 f. Katajec 
János 30 f. Varga Flórián 20 f. Bisztrovies István 
80 f. Poszavec János 20 f. Varga Ferenc 1 К 
Varga Mária 30 f. Hajdinyák Imre 20 f. Vugrin 
Margit 20 f. beszar János 20 f. Varga József lo 
f. Bisztrovies Mihály 20 f. Vrabec János 10 f. 
Badek Ferenc 40 f. Csalójuk István 10 f. Redirs 
István 20 í. Mohárics Miklós 80 f. Plevnyák Igná< 
20 f. Bistrovics Miklós 20 f. Bedics Péter GO f. 
bajtman Mihály 40 f. Holetics Ferenc 20 f. Koci- 
an Flórián 20 f. Zsgar.ec Mária 10 f. Varga Imre 
30 f. Kolar Miklós 10 f. Gitár János 10 f. Hajdi
nyák Antal 30 f. Kristofics Antal 20 f. Zsgánee 
Imre Ю I. Kristofics János 20 f. Poszedi György 
40 í. Kralics Gsörgy 10 f. Szabatics Péter 40 f 
Vibovecz Mihály 30 f. Szénné Antal 30 f. Plev 
nyák Antal 20 f. Varga Ilona 10 f. Golenkú József 
-0  f. Novák György 20 f. Pintárics Ignác lo f 
Vurusics György 40 f. Pecsornik Rezső I К. IV 
csóróik Rezső né 1 K. Balog János 20 f. Mikio 
bakács lo  Vaiga Bálint 40 f. Srek Ferenc 20 í 
Mohárics Imre 20 f Kadikovics József 40 f. K<» 
vacsics Mátyás 4o f Kolar János 20 f. Csirit > 
János lo  f Zadravec Mária 10 f. Sve skup I4 
К i 5o I

Svakovrstne novosti.

Amerikanska sala. CnjeA bralo 
pila jeden svojega prijatelja —  kaj li culis 
v srdcu onda. da svoju zaruénicu kuánré. 
za ko|u, znam. da je milljonera kéerv 
Je brab*, lo li je nekaj finoga Svigdar. da 
ti|U kuánem. se mi lak vidi. kak da hi jed 
no) velikoj dionici (részvénj) kupona odre- 
zal dőli.

Kacina pecenka. Babney Kapitan v 
Klarksdaleju s éudnom veéerjom trak líra 
svoje prijatelje. Táj éuden kapitan je toga 
dve Ich samo kaée dal pripravili za veéerju, 
i od pollam svaku leto zadrZi ovu segu 
Pri veder)I same, éemerne kaée dojdu na 
stol. Najrajái ima klopataéu Ove kaée on 
saru polovi I predi kak bi je del krimi, po- 
legne njim zube vun.

Lexikon.

krenm re i y o stio n n r e  íz  va
dak p rop  is  n u red be , dobivá  s e  na 
debeiin o p a p im  p rik cien o  kom ád :o  
íiiteri kosta . k od  S trn u sx  Sandora  
knjiínrnim  stneunn n C ső  к tornya.





A tisztességes becsületes kereskedő éberen ügyel arra, hogy 
ha vevője utolérhetlen hatásánál fogva közismert „ Z A C H E R - 
L IN T “ kér, ne akasszon nyakába megtévesztő surrogatumot.

Sajnos azonban vannak másféle kereskedők is. 72S

Ennélfogva mindenkit a ki valódi Zacherlint akar venni, nyo
matékosan figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi idő
ben megtévesztően hasonló üvegekben forgalomba kerülnek, az 
által óvakodjék, hogy pontosan ügyeljék a »Zacherlin« névre.





A Csáktornyái Gőzmalom Szövetkezetnek, Csáktornyán

Csáktornyái Gázmalom és Villamostelep Részvénytársasággá
való átalakulásának

T E R V E Z E T E .
A Csáktornyái Gőzmalom Szövetkezet 1906. szeptember 6-án azon célból alakult meg, hogy a Csáktornyán levő Grün- 

wald-féle gőzmalmot kezdetben bérelje, s ezen idő alatt ennek úgy mint a villamtelepnek jövedelmezőségébe bepillantást nyerjen 
és ha az előnyös, meg is vegye a vállalatot. E célból biztosította magának 1908. évi szeptember hó 1-ig az elővételi jogot is 
200.000 korona vételárban. A szövetkezet igazgatósága már most arról győződött meg, hogy a maloműzlet jó hasznot hajtó. A 
villamostelep tekintetében pedig elsőrangú szakértő oda nyilatkozott, hogy észszerű és intenzív vezetés mellett, szintén jól jövedel
mez s hogy különösen a fogyasztóknak nyújtandó előnyök által még 1200 drb. 16 gyertya fényű lámpa kapcsolható be cse
kély beruházás mellett. A malomszakértő pedig a malom őrlőképességének ugyancsak a mai épületek keretében lehetséges némi 
újabb befektetések mellett a jelenlegi napi 100 mm.-ról napi 150— 200 mm.-ra való fokozását tartja könnyen kivihetőnek.

A fokozásokra azért utalunk, mert az általuk elérhető többlet-jövedelmet aránytalanul csekélyebb rezsi terhelné, mint a 
mai alapjövedelmet s igy ez tetemesen emelhető volna, ámbár mint már hangsúlyoztuk, a vállalat szakszerű vezetés mellett 
jelenlegi állapotában is előnyösen rentábilis.

A malom a Déli vasút fővonalán és a magy. kir. államvasutak vonalain is fekszik, tehát 4-felé elágazó vasúti gócpon
ton, ami a mai tarifák mellett nagy versenyképességet nyújt, mert a legfinomabb nyersanyagot előnyösen szerezheti be, és őrlési 
termékeit elismert minőségüknél fogva a szomszédos Horvát- és Stayerországokban, továbbá Karinthiában is könnyen elhelyezheti.

A villamostelep és malomberendezés a következőkből áll:
1. a Csáktornyái 1044. számú telekjegyzőkönyvben 462/a/2/a/l hrsz. a. felvett 2 hold 400 Dől telekből;
2. a főépület (malom, gépház, s emeletes lakház) kazánház;
8. a 100 mm. búza napi megörléséhez és a villamvilágitás szolgáltatásához szükséges malom és egyéb géptelszerelések, és pedig:
egy 180 lóerejü és egy 60 lóerejü hajtógép. 2 dinamogép. 2 tartalék régi dinamogép, 1 kazán és 2 régi tartalékkazán, 

műhelyberendezések, árammérők, városi vezeték és egész felszerelése. Ehhez tartozik még mint vagyon a Csáktornya községgel 
szemben fennálló még 25 évre terjedő villamvilágitási jog, melyre vonatkozó szerződés az érdeklődők által a szövetkezet iroda- 
helyiségében betekinthető.

Ezen villamostelepet és gőzmalmot a tulajdonosok 165.000 korona vételárért teljesen tehermentesen hajlandók eladni, 
és ez oly kedvező, hogy bővebb megvilágításra nem szorul.

Mint mondottuk a szövetkezet csak a vállalat jövedelmezőségének kitanulmányozására alakult, 102.000 korona tőkével 
s most, hogy a szerzett tapasztalatok alapján ennek megvételét elhatározza, a megvételhez és tulajdonosi minőségben való 
űzemfolytatásához 800.000 korona szükséges, a szövetkezet alulirt igazgatósága — a szövetkezet közgyűlésének utólagos hoz
zájárulásától feltételezetten — elhatározta „Csáktornyái Gőzmalom és Villamostelep г.-t .“ cim alatt részvénytár
sasággá való átalakulását, mely 800.000 korona alaptőkével rendelkezzék.

Ezen alaptőke képződik 600 drb. 500 koronás névre szóló részvényből.
A szövetkezet a részvénytársasággal szemben a következőkép számol el:
1908. május 16-án szövetkezeti mérleg készítendő, melyben:
1. a búzakészlet ab Csáktornya a budapesti árú és értéktőzsdén 1908. május 16-án a májusi búzának déli zárlati árfolyamán;
2. a liszt és korpakészlet ab Csáktornya a budapesti »Gizella« gőzmalom őrleményeinek árjegyzék szerint 1908, május 

16-án érvényben levő ab Budapest árain;
3. a zsákok beszerzési áron — és
4. az aktiv követelések és tartozások könyvszerinti értékükben veendők fel.
A szövetkezeti tag minden egyes 2000 kor. üzletrészért 4 drb. 500 korona névértékű részvényt kap. Miután minden 

üzletrészből 4 drb. részvény alakítandó, az ily jegyzésű részvények a szövetkezet átadandó vagyonából teljes összegben beíi- 
zettetteknek tekintendők s az igy jegyzett részvények az aláírási iv megjegyzés rovatában megjelölendők.

Azon űzletrészesnek — ki nem hajlandó vagyonilletőségét részvényekké átváltoztatni, — üzletrésze 1908. május 16-ával 
felmondottnak tekintendő és igénye van a teljes leszámolás után — legkésőbben azonban a szövetkezeti alapszabály ide vágó 
rendelkezése szerinti időn belől, a reá eső vagyonilletőség készpénzbeli kielégítésére.

A szövetkezet tagjai fentartják maguknak a jogot, hogy az üzletrészeik után járó részvényeken kívül még ugyanannyi 
részvényt jegyezhessenek. Kikötik maguknak továbbá,hogy a szövetkezet jelenlegi 7 igazgatósági tagja a részvénytársaságnak az 
első 3 évre igazgatósági tagja maradjon, megjegyeztetik azonban, hogy ezek száma újonnan beválasztandó 4 igazgatósági tag
által 11-re kibővithető. * , . . .A vallalat targya:

Nyers gabonatermékeknek különösen búzának vétele és megöl lése továbbeladás céljából, továbbá Csáktornya város és lakóinak 
világítási szükségletei kielégítése villany által és egyébként is villanyerőnek technikai célokra való szolgáltatása megfelelő dij mellett.

A vállalat tartalma 50 év.
A jegyzett részvények ellenértéke a következőkép fizetendő: Щ

10% a jegyzés alkalmával. 35% 30 nappal az alakuló közgyűlés után — és
20% 8 nappal az alakuló közgyűlés előtt. 35% 60 nappal az alakuló közgyűlés ntán.

Az első 10 és 2070 =  30% a Csáktornyái Takarékpénztár R.-T.-nál Csáktornyán lesz fizetendő, rnig az utóbbi 70% már M
a részvényársaság pénztáránál fog befizettetni. — Minden egyes részvény után 3 korona alapítási költség fizetendő.

A Jegyzés zárideje 1908. május 5.

Részvény jegyezhető: I
I. A Csáktornyái Gőzmalom Szövetkezet irodahelyiségében, 2. a Csáktornya! és Csáktornya Vidéki Takarék- 

pénztáraknál, Csáktornyán, 3. a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fiókjánál, Nagykanizsán, 4. a Comitats-Sparkassa-nál, 
Varazdin, 5. a Viriei Takarékpénztárnál, Virjén, tt. az Alsólendvai Takarékpénztárnál, Alsólendván, 7. a Zalaegerszegi 
Takarékpénztár Részvénytársaságnál, Zalaegerszegen.
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Alap ítók : (valamennyien Csáktornyái lakosok)

Bachrach Győző Pátkai Jakab Graner Miksa Hlrschmann Leó ÉÉ
a Csáktornyái Tárházak igazgatója. állomásiénak. kereskedő. a Csáktornyái Tárházak igazgatója

Benedikt Béla Cvetkovics Antal Dr. Kovács Llpót
kereskedő. takarékpénztári igazgató. ügyvéd. i
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Nyomatott Fischel FülÖp (Strauác Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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