
Horvát siránkozás.
A »Medjumurski Hrvat« újból megjelent 

a láthatáron, újból pengeti kobzát a Zág
rábban nyomdaiestéket látó »Istina« (Igaz* 
ság) c. képes néplap f. évi április hó 2-án 
megjelent 14-ik számának hasábjain. Ez
úttal, —  tekintve a böjti időket, —  lágyabb 
húrokat penget, de azért kilátszik a sorai
ból, hogy csupasz arcán a zágrábi pirositó 
lényük, mely a horvát rögeszméktől bestaf- 
firozott »Medjumurski Hrvat«-ot ugyancsak 
tüzbe hozza a muraközi tanítók magyarositó 
munkája, a muraközi nép magyarsága.

Nézzük csak, hogy miiéle lamentációi 
is vannak a cikkírónak ?

Levelében, mely 40 sorból áll, a kö
vetkezőket Írja:

»Elmondhatom, hogy alszik a világ, de 
az ellenség szüntelenül dolgozik. A magyar 
nekünk ellenségünk, s ez reánk nézve igen 
rossz. Rossz azért is, mert nálunk azon em
berek, akik magukat kevéssé okosaknak tart
ják, csakis a magyarokkal tartanak, s az ő 
akaratuk szerint cselekednek; de nem kér
dezősködnek felőlünk, az igazi horvát nép 
telöl. Nem kérdezik ezért, vájjon ők igazi 
horvátok e? Rosszul állnak iskoláink is. A 
tanító magyar, s így mit tehet ő, hogy gyer
mekeinket tanítsa? Midőn gyermekeink az 
iskolát elhagyják, nem tudnak sem magya
rul, sem horvátul; nem tudnak sem olvas
ni, sem írni. Hogy az igazat mondjam, Pá
lunk majdnem azt sem tudják, hogy ki te
remtette, ki váltotta meg őket, nem tudják 
az Isten tiz parancsolatját sem. Nálunk Vra- 
tisinecen a gyermekek nem imádkoznak 
mást, mint a »Mi atyánk«-ot, s ezt is ma
gyar nyelven. Jó volna, ha kapnánk horvát 
káplánt. A tanító csak magyarul tud, a plé
bános pedig a fárabeli dolgokkal van el
foglalva.«

»Rossz, hogy Muraköz nagy része a 
magyarokkal tart és mindig azt hangoztatja: 
»A magyarok erősek, a magyar ad, a ma
gyar gazdag. Mit tennétek ti szegény hor
vátok ! A horvát szegény!« —  Ez nagy és 
mérges baj. A magyarok folyton üzengetik 
nekünk a magyar újságokban, hogy csak 
tartsunk a magyarsággal, mert ő tőlük min
den jó származik, mig ellenben Horvátor
szágban örökös nyomorúság van és a hor
vátok folyton lázonganak és zendülnek. így, 
ily hírek következtében sok itteni születésű 
elpártolt. De nem tudják ezen renyhe em
berek, hogy mi a drávántuü horvátokkal 
testvérek vagyunk.«

»És most üdvözlöm valamennyi drá- 
vánluli testvéreimet. »Medjimurski Hrvat.«

*
Lásd édes muraközi magyarom, igy si

ránkozik egy »Medjumurski Hrvat«, aki ta
lán a Dráván túl született.

Hát kedves horvát testvér, a siránko

záséi talán meghatják a horvát fanatikus vagy 
kalandor vezéreit, de minket, —  legyen ar
ról meggyőződve, —  muraközieket koránt 
sem.

Ilogy Muraköz a magyarokkal tart, s 
folyton azt hangoztatja, hogy: a magyarok 
erősek, a magyar ad, a magyar gazdag, . . . 
ez mind igaz, s úgy hiszem, hogy ezt a 
horvátok sem tudják eltagadni. Erőnket egy 
ezredéven át kimutattuk az egész világ e- 
lőtt; megvédtük a kereszténységet, a nyu
gati műveltséget; letörtük a mongolok, ta
lárok, törökök, németek hadait, sőt mi több, 
a legulólsó dicső szabadságharc idején nem 
egy horvát hagyta itt tógáit a dunántúli csa
tatereken. A magyar jószívűsége pedig köz
mondásos. Istennek hála, gazdagok is va
gyunk; ha nem is jut minden nap csirke a 
fazékba, de azért nem kopik fel az állunk; 
nekünk is jut gazdagságunkból, másnak is 
adunk.

Hogy, —  a muraközi hírek szerint, —  
a horvát szegény, hogy a szomszédságunk
ban mindig nyomor van, hogy a horvátok 
folyton zendülnek és hajtogatnak, no, én 
úgy tudom, hogy ez is igaz.

Hanem merő hazugság az, amit a 
»Medjumurski Hrvat« arról ir, hogy minket, 
igazi muraközieket rá kell beszélni arra, 
hogy a magyarokkal tartsunk; mert mi is, 
miként apáink, minden rábeszélés nélkül a 
magyarokkal tartunk azért, mert a magyar 
egy nemes nemzet, akivel mindig békesség
ben élünk, ő nem különíti el az emb ereket 
abban, vájjon az a magyar horvát e, vagy 
német; mi mindnyájan egyforma fiai va
gyunk Szent István országának, egyforma 
igazságunk van és szemünk előtt tartjuk 
azt a mondást, a melyet még apáinktól hal
lottunk, hogy: »A magyar korona alatt test
vérkezet nyújt egymásnak a magyar és hor
vát.« No de hát tudva azt, hogy cikkíró 
anyanyelve a horvát, s hogy megértse ez 
utóbbi soraimat, mint muraközi magyar, ide 
irom horvátul is:

>Pod Magjarskom krunom kao sbratom.
Rukuje se Magjar sa Hrvatom I«

Ami a murasiklósi (Vratisinec) iskolát 
illeti, hát bizony ott egy magyar tanító vég
zi, még pedig becsületes lelkiismeretességgel 
és szép eredménynyel apostoli munkáját. 
Hát annyira fáj cikkírónak az, hogy a mu
rasiklósi iskolás gyermekek nem horvát, 
hanem magyar nyelven imádkoznak a sze
retet és a béke Istenéhez. Persze, cikkíró
nak egyik ábrándjai közé, —  mint látom, 
—  tartozik az is, hogy ne csak a murasik
lósi gyermekek, hanem az egész mindenség 
horvátul dicsőítse Istenét! Ezt ugyan el nem 
éri cikkíró. Hiú ábránd ez, mely kancsalul 
festett egekbe néz !

Igaz, hogy valamint egész Muraközben, 
úgy Murasiklóson is magyarul és horvátul 
tanulnak (jó volna, ha a Dráván túl is igy 
lenne), mert mi muraköziek azt akarjuk,

hogy gyermekeink ne csak horvátul, t 
magyarul is beszéljenek, mert erre к  
günk van; nekünk a Murán túl sn 
vannak, átmegyünk vásárokra, a maĝ  
kai kell érintkeznünk; és ha nem ért 
magyarul, bizonyára kellene mindenko 
rábból egy magyar tolmácsot magú 
vinni, hogy a magyarokkal beszélgethei

Mi, igazi muraköziek tudjuk azt, 
a drávántuü horvátok nekünk testvér 
miként a magyarok is ami testvéreinl 
nem nem tartjuk jó testvéreknek azc 
horválokat, akik közöltünk és a mag 
között viszályt szeretnének elérni.

Eleget olvastunk azon zendülések 
viszálykodásokról, a melyek Horváto 
ban történtek, a bűnös apostolok, i 
szegény népet lázitották, vitézül megsz 
a nép fegyveres hatalmát ellövöldözte 
róságok több évi börtönre ítélték öl 
szép azok száma, kik még most is i 
tönben ülnek. Ez nekünk, muraközi 
nem kell.

Amikor gyermekeink az iskolát e 
ják, mindannyi tud magyarul és he 
írni, olvasói; mi magyar és horvát ki 
két, hírlapokat olvasunk. (Az »latina« 
francia nyelven van írva?) A mi n 
olvassa a »Muraköz«, »Néplap«, >Né| 
és némely horvát újságokat, dacára i 
hogy egy sem végezte Zágrábban az 
temet, arra a mit magyar és horvát 
ven tudnak: magyar tanítók tanítottál 
őket.

Erre nézve egy kis statisztikái 
szolgálhatok cikkírónak. Magában Mi 
lóson a legutóbb lefolyt 1900. évi nép 
lálás szerint az összes népesség vol 
ebből magyarul beszélni tudott 92, 
15 7 % ; igaz, hogy ez bizony nagyor 
kély szám, de vannak Muraközben 
gek, a hol a lakosság száma az egy 
ezeret is meghaladja, s mégis, —  fájt 
—  a magyarul beszélni tudók száma 
%  között ingadozik. A mi községünk 
fennti népszámlálás szeriut az 584 lé 
írni és olvasni tudott 244; tehát 41.7 
meri az írás és olvasás mesterségét, 
pedig az egész Muraaözt illeti, az 
népességből, mely 1900. évben 81,1 
lekből állott, 39,442 tudott írni és ol 
ez pedig 486%-nak felel meg. Ezel 
olvasni és írni tudókat erre a tudásr 
gondolom sem Supilo, sem pedig c 
nem tanította, hanem a lakosság jó 
részét a muraközi magyar tanítóság i 
be ez ismeretek elsajátításába.

Tudják gyermekeink azt is, hogy 
remtette, ki váltotta meg őket, tudják 
ten tiz parancsolatját is; hanem az, 
mind ezeket az »Isti na «-ban megírta, 
nem tudják, —- vájjon tudja e a fenni 
ebben kételkedem, és azt gondolom, 
ha tudja is az taten tiz parancsolatja 
ezek közül a 6, 9 és 10-ik paranci
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nem tartja meg; a keresztényi szeretetről 
pedig alig hallhatott valamit.

Vájjon a mi murasiklósi plebánus u- 
runknak szüksége van e káplánra, vagy 
nincs, azt nem tudom; de ugyhiszem, ha 
szüksége lesz rá, nyilatkozni fog a szent 
széknél és talán nem arra kerül a sor hoz
zánk jönni, aki az »Istina« ban ajánlkozik. 
A horvát káplánokat jól ismerjük Muraköz
ben, némelyik kiporoltatott, némelyik bezá
ratott, mert elfelejtkezett hivatásáról és a 
helyett, hogy a lelki dolgokat elvégezte vol
na, a fennálló törvények ellen izgatott; el
felejtkezett Krisztus tanításairól és a béke 
helyett egyenetlenséget, viszálykodást csinált

Nekünk, Muraközieknek isteni békére 
van szükségünk, aki ezzel jön felénk, sze
retettel fogadjuk; hanem semmiféle bujtoga- 
tóra nincs szükségünk és ezért az olyan 
horvát káplán, akinek nem a lelki dolgok 
elvégzése a cél, csak maradjon a Dráván 
túl, ahol a helye van; mert közöttünk úgy 
sem volna maradása.

E sorokat egy igazi muraközi irta, aki
nek a jó muraközi nép a szivén fekszik.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Pápai kitüntetés. Ö Szentsége X. 
Pius pápa ötvenéves jubileuma alkalmából 
a Pro ecclesia et pontifice érdemkercszH 
adományozta Batthyány Pálné grófné, szü
letett Inkey Valériának, aki vármegyénk fő
ispánjának a felesége. A grófnét a kitünte
tésről István Vilmos szombathelyi püspök 
értesítette meleghangú sorok kíséretében.

—  Meghívó. A »Zalamegyei Ált. Taní
tótestület« »Muraközi Tanitóköre« 1908. 
évi XXXV. rendes közgyűlését május hó 
7-én d e. 10 órakor Ráckanizsán, az áll. 
népiskolában fogja megtartani. A közgyűlés 
előtt 9 órakor Grau Géza gyakorló iskolai 
tanító a magyar beszédre való szoktatás 
módját mutatja be gyakorlatilag. A közgyű
lés tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitóbeszéd.
2. Évi jelentés a választmány működéséről.
3. »Tárgycsoport-képek a beszéd- és élelem
gyakorlatok tanításánál« c. tételről értekezik 
Bezenhofer Mihály áll. tanitó. 4. A közgyű
lés elé tartozó folyó ügyek. 5. A jövő köz
gyűlés helyének kijelölése. 6. Esetleges in
dítványok, 7. Tagsági dijak beszedése. A 
közgyűlésre, melyet 8 órakor ünnepélyes 
»Veni Sancte« előz meg, a »Muraközi Ta
nítókor« tagjait s a népoktatás ügyének ba
rátait tisztelettel meghívja Csáktornya 1908 
április hó 21-én Brauner Lajos, a »Mura
közi Tanitókör« elnöke.

—  Felirat a Muraköz érdekében. Zaia- 
vármegye törvényhatósága átiratot intézett 
Somogyvármegyéhez, hogy támogassa Za
lának azt a föliratát, amelyet azért intézett 
a kormányhoz, hogy a Muraközt, mely egy
házi lekintelbén jelenleg a zágrábi egyház
megyéhez tartozik, csatolják vissza valame
lyik magyar egyházmegyéhez, vagy a vesz
prémihez, vagy a szombathelyihez. Mint ér
tesülünk, Somogyvármegye állandó választ
mánya is sérelmesnek tartja a mostani ál
lapotot és javasolja a törvényhatóságnak,

hogy a Muraköznek egyházi tekintetben ma
gyar egyházmegyéhez való visszacsatolása 
érdekében feliratot intézten a kormányhoz.

—  Iskola államosítás. Zalavármegye 
közigazgatási bizottságának f év április hó 
Í4-én tartott rendes havi ülésében a vár
megye kir. tanfelügyelője jelentette, hogy a 
vallás és közoktatásügyi kormányzó kimondta 
a muracsányi községi elemi népiskola álla
mi kezelésbe vételét oly módon, hogy az 
iskola 6 tanerővel 1909. év szeptemberben 
fog megnyílni.

—  Uj vonatok. Mint értesülünk, május 
elsejével uj vonatokat indítanak meg úgy a 
déli, mint a Csáktornya— ukki és a Csák
tornya— zágrábi vasutakon. A déli vasút a 
Budapest— pragerhofi vonalon gyorsított sze
mélyvonatot indít meg, mely azonban pos
tát nem szállít. Indul Budapestről d. u. 5 
óra körül s Csáktornyára •/« 11 óra körül 
ér; Pragerhofban ez a vonat éjfél körül 
van. Imién éjfél ulán egy óra körül indul 
az uj vonat, Csáktornyára •/« 3 felé ér. Ezt 
a vonatot probaképen egyelőre nyári me
netrenddel illesztik bele a közlekedési há
lózatba; ha beválik, állandósítják. Az ukki 
vonalon uj személyvonat közlekedik. Csák
tornyáról d. u. 7*2 órakor indul, 9 óra felé 
Kiscellben van. Innen 10 óra körül indítják 
s Csáktornyán d. u. 3 óra körül ér. A zág
rábi vonalon csak az a változás lesz, hogy 
a déli 7 Л 2  órakor Csáktornyáról induló 
vonat nemcsak Varaséiig, de Zágrábig megy, 
a d. u. V«4 órakor Csáktornyára érkező vo
nat nem Varazsdról, hanem Zágrábból jön. 
Az uj rendről egyelőre ennyit közölhetünk; 
jövő számunkban már részletesebb tájékoz
tatást nyújthatunk a megindítandó uj vo
nalokról.

—  Eljegyzés. Dr. Grész Gyula ügyvéd- 
jelölt Perlakról eljegyezte f. hó 19-én Drá- 
vavásárhelyen Grész Ernesztin kisasszonyt, 
tanítónőt, Grész László nyug. jegyző kedves 
leányát.

—  Uj postaügynök. A pécsi magy. kir. 
postaigazgatóság az orehoviczai postaügynök
ség vezetésével Kárner Ágoston áll. tanítót 
bízta meg.

— Vége a potya újságolvasásnak. A
Kúria érdekes és a közönséget is érdeklő 
Ítéletet hozott, a melyben kimondja, hogy 
mindenki, aki huzamosabb ideig elfogadja 
a neki kézbesített lapot, annak árát még 
akkoi is meg kell fizetnie, ha a lapot nem 
rendelte meg. Mindenesetre nagyon helyes a 
Kúria ítélete, mert bizony sok visszaélés tör
tént ezen a téren. Sokan megtették például, 
hogy megrendelték a lapot egy hónapra, az
után elfogadták azt egy évig is s a midőn 
fizetésre került a sor, megtagadták azzal, 
hogy csak egy hónapra rendelték meg. A 
Kúria ítélete most megszünteti az ilyen ci- 
men gyakorolt ingyenes újságolvasást.

—  Elégett gyermek. Csányuga Mátyás 
drávavásárhelyi lakos, vasúti őr 4 éves An
na nevű gyermeke, a midőn f. hó 21-én 
délután 5 órakor Csányuga Mátyásné szül. 
Czeszárec Zsófia férjének a drávavásárhelyi 
határban levő vasúti őrházhoz élelmet vitt 
és 2 gyermekét őrizetlenül otthon hagyta, 
elégelt. Minthogy vétkes gondatlanság esete

látszik fennforogni, az ügy a helybeli bün
tető bírósághoz tétetett át

—  A selyemtenyésztök figyelmébe, л
hazai selyemtenyészlés előmozdítása érde
kében Bezerédy Pál szekszárdi országos se
lyemtenyésztési felügyelő f. év márc. hó 6-án 
2235./1908. sz. a. a következő megkeresést 
intézte a Csáktornyái járás főszolgabírói hi
vatalához: Horvát-, Szlavón- és Dalrnát or
szágok kormánya jónak látta a horvátor
szági selyemtenyésztés továbbvezetései otta- 
ki két pénzintézetre bizni, minek következ
tében Horvátországban megszűnt az orszá
gos selyemtenyésztésí felügyelőség működé
se. A viszonyok ezen változásával mint egy 
okozati összefüggésben levőnek találom azt. 
hogy a horvátországi selyemtenyésztés ve
zetői esetleg mindenféle illat-módot keresnek 
arra nézve, hogy a Magyarországban ler 
melt gubókat átvigyék Horvátországba és a- 
zokat ők váltsák be. Ez természetesen éles 
ellentétben áll a hazai selyemlenyésztésünk 
biztosítása érdekében alkotott 1885. évi 25. 
te. rendelkezéseivel, mely szerint a selymér- 
pete kiosztása az orsz. selyem tenyésztési 
felügyelőség hatásköréhez tartozik és pedig 
olykép, hogy a kiosztott petéből termelt gu- 
bót a tenyésztő a felügyelőségnek köteles 
beszolgáltatni. Ez által az orsz. felügyelőség 
mintegy megakadályozza azt, hogy más csi
nálhasson magának jogtalan vagyoni hasz
not a gubók beváltásával. A felügyelőség e- 
zen cselekedetével csakis a termelők érde
két tartja szem előtt és mindenkor a leg
nagyobb árt adja a termelt gubókért. Mind
ennek dacára komoly aggodalom tölti el a 
felügyelőséget, hogy az illető horvátországi 
pénzintézetek mindent ellognak követni a 
gubók átcsempészése érdekében, esetleg az 
által is, hogy magasabb beváltási árt ajánl- 
nak a magyarországi tenyésztőknek, amit 
könyen meg is tehetnek, miután a pete, 
melyből a gubók származnak, nekik semmi 
költségükbe nem került. Az ily gubócsem- 
pészet megakadályozására a felügyelőség a 
főszolgabírói hivatal segítségét kéri. —  A 
Csáktornyái járás lőszolgabirája a fentiekből 
kifolyólag a járás valamenoyi jegyzőjéhez 
rendeletetet intézet, a melynek értelmében 
a selyemgubó csempészetet minden megen
gedhető módon és eszközzel akadályozzák 
meg. Nevezetesen egyenkint figyelmezteten- 
dők a selyemlenyésztők, hogy a gubókal 
csakis a Csáktornyái gubóbeváltó hivatalnál 
vannak jogosítva értékesíteni s óvakodjanak 
a horvátországi pénzintézetek megbízottjai
nak eladni a gubókat, akik ezek megvásár
lására nem is jogosultak. A tenyésztők ré
széről tett ez utóbbi eljárás kihágást képez, 
mely az 1885. évi 25. le. 4. §-a értelmében 
megtorlást is von maga után Az engedély 
nélkül foglalkozó gubó vásárlók és szállítók 
mindenkor feljelentendők. Végül felhivatnak 
a jegyzők, mint a nép vezetői, hogy ezen 
dologban a tenyésztők kitanitása és figyel
meztetése tapintatos módon és zaklatás nél
kül történjék és általában hassanak oda. 
hogy a selyemtenyésztést a nép közöli ked
veli foglalkozássá tegyék.

—  Választmányi ülés. A »Muraközi 
Tanitókör« választmánya e hó 23-án Brau-



ner Lajos körelnök elnöklete alalt ülést tar
tott, a melyen a következő ügyek lettek 
tárgyalva: 1 Csizmadia Károly drávaegyházi 
áll. igazgató tanító, rendes tag elhunyta fö
lötti részvétének jegyzőkönyvileg adott kife
jezést a választmány, s hasonló hozzájáru
lás céljából a legközelebbi közgyűlés elé ja- 
vaslatot tesz. 2. Tudomásul vette a választ
mány Óváry János stridóí áll. és Kirbisch 
Ferenc murakirályi róm. kath. tanítóknak 
eltávozás folytán a tanitókörhől való kilé
pésüket. E szerint a kör tagjainak száma 
jelenleg: tiszteletbeli tag 2, pártolótag 1, ren
des tag 112. Összesen 116. 3. A tanítókor 
f. iskolaévi'számadásainak átvizsgálására ki
küldettek Pólyák Mátyás és Torday János 
választmányi tagok. 4. Körelnöknek a tag- 
dijhátralékokról, valamint a perköltségekről 
szóló jelentése, mely szerint mindkettő e- 
gyüttvéve 39588 K. tesz ki, tudomásul vé
tetett. 5. Elfogadta a választmány körelnök
nek a tanitókör személyi és dologi kiadá
saira vonatkozó 1909. évi költségelőirány
zatát. A bemutatott költségvetés szerint az 
összes kiadás 99 K. Jóváhagyás végett köz
gyűlés elé terjesztetik. 6. Tudomásul véte
tett a pénztárosnak a tanitókör pénztárának 
jelenlegi állapotáról szóló jelentése. E sze
rint f. hó 23-án a pénztár állapot volt: be
vétel 44812 K., kiadás 5042 K., mutatko
zik vagyon 397 70 K. 7. Elnök azon elő
terjesztése, hogy a hátralékos tagdijak a f. 
évi közgyűléstől kezdve kizárólag csakis a 
pénztáros által szedessenek be, választmány 
által elfogadtatott. 8. Körelnöknek indokolt 
kérelmére a választmány a f. év végéig 
postaköltség többletet engedélyez, s ennek 
megadását a közgyűlésnek javaslatba hozza.
9. Felolvastatolt dr. Ruzsícska Kálmán kir. 
tanácsos, tanfelügyelőnek f. év április 2-án 
körelnökhöz intézett levele, melynek értel
mében a f. évi közgyűlésre Ígért előadását, 
—  tekintettel nagymérvű elfoglaltságára és 
a felolvasandó munkálathoz szükséges tér
képeknek csak e tanév végén történő befe
jezésére, —  nem tarthatja meg. —  A vá
lasztmány kir. tanfelügyelő értesítését sajná
lattal tudomásul veszi. 10. Elnök előterjeszti 
a drávavásárhelyi áll. népiskola tanitótestü-i 
létnek a választmányhoz intézett azon meg
keresését, mely szerint tekintettel arra, hogy 
a fenntnevezett áll. népiskola a jövő év ta
vaszán iskolai zászlószentelést tart, azon 
óhajának ad kifejezési, hogy ezen ünnepség 
keretében tartsa meg a »Muraközi Tanító
kor« jövő 1909. évi közgyűlését Drávavá- 
sárhelyen. —  A választmány a hozzá inté
zett megkeresésben foglalt indokok alapján 
magáévá teázi a tanítótestület kérelmét, s 
a közgyűlésnek azon ajánlatot teszi, hogy 
a tanitókör jövő évi közgyűlése Drávavásár- 
helyen tartassék meg. 11. Végül megállapit- 
tatott a f. év május hó 7-én, Ráckanizsán 
megtartandó XXXV. rendes közgyűlés tárgy- 
sorozata.

—  A gözgépkezelök és kazánfűtők leg
közelebbi képesítő vizsgái Sopronban május 
hó 3 napján d. e. 9 órakor a Sopron vá
rosi villanytelepen fognak megtartatni. A 
kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m 
kir. kér. iparfelügyelőséghez (Rákóci-utca 2.) 
küldendők.

-  Körözések. Fánics György volt tót
falusi lakos mielőtt az ellene erdei lopás 
miatt folyamatba tett kihágás! eljárás lefoly
tatható lett volna, ismeretlen helyre távo
zott. A helybeli főszolgabírói hivatal a nyo
mozását elrendelte. —  Ugyancsak körözteti 
a járási főszolgabírói hivatal Ciglarics Teréz 
volt Csáktornyái lakost is, ki, mielőtt az el

lene állatkínzás miatt folyamatba tett kihá
gásai eljárás lefolytatható lett volna, ismeret
len helyre távozott.

—  Elcsípett leánykereskedőnő. A sop
roni m. kir. határszéli rendőrkapitányság 
Csáktornyái kirendeltségének felügyelője f. 
hó 13-án Gyékényesen elcsípte Mülfeid Berta 
leilmerici szül. leánykereskedőnőt, aki 5 na
pi elzárásra és 100 korona pénzbüntetésre 
ítéltetett.

—  A határrendőrség köréből. A kikép-1 
zés alalt álló határrendőrök és altisztek, mint 
értesülünk, f. hó 23-án vizsgáztak Budapes
ten. Azok közül, akik letették a vizsgát, 
mintegy 40 határrendőr, őrmesterek lesznek. 
—  Ugyanitt megemlítjük azt is, hogy a hely
beli határrendőrségnél valószínűen a létszám 
f. év május hó 1-től 1 altiszttel és 3 em
berrel szaporodik, akik uj, csukaszinü egyen
ruhát kapnak és Manlícher-féle fegyverrel 
lesznek felszerelve.

—  A csábitó ügynökök ellen. A föid- 
mivelésügyi miniszter utasította az összes 
törvényhatóságokat, hogy azokat az enge
déllyel nem biró ügynököket, akik külföldi 
gazdaságok részére magyar gazdasági mun
kások közvetítésével üzletszerüleg foglalkoz
nak, szigorúan büntesse és üldözze. A mi
niszter 15 napi elzárást, vagy 000 korona 
bírságot szab ki ezekre az ügynökökre.

—  Tetten ért tolvaj. Barka András 
farkashegyi lakos f. hó 10-én Rásperger Ilo
na felsődomborui lakos sérelmére 1 korona 
értékű ázénát akart ellopni, de a cselekmény 
elkövetésekor tetten érték. Barka a kir. já- 
lásbiróságnál feljelentetelt.

—  Halálozás, őszintén jut kifejezésre 
igaz részvétünk, amikor hirt adunk Szilágyi 
Gyula grófi nyug. titkárnak elhunytáról. Nem
csak miénk a részvét, de osztozik benne 
Csáktornya város közönsége is teljes mér
tékben. Mert Gyula bácsit, ahogy közönsé
gesen nevezni szokták Csáktornyán minden
ki kivétel nélkül tisztelte, sőt szerette. A mi
énk volt ő a szónak teljes értelmében. De 
ő is, annak tekintette magát; mert amikor 
már minden szál elszakadt, mely őt Csák
tornyához fűzte, mégis itt maradt közöltünk. 
Megszerette a Csáktornyái társadalmat, köz
tünk akarta befejezni életét. S a sors mégis 
máskép intézkedett. Keszthelyen érte utói a 
halál f. hó 24-én, ahová a húsvéti ünne
pekre elment, hogy rokonát és nevelt lányát, 
özv. Beér Ferencnél, szül. Szilágyi Kornélt, 
gyászában megvigasztalja. Halála váratlan 
volt, mert agyszélhüdés oltotta ki nemes éle
tét 74 éves korában. Szép kort ért meg s 
mindenkor hasznosan gyümölcsöztette tehet
ségét és munkakedvét. Mint grófi hivatalnok 
teljes mértékben birta a gróf bizalmát. Mint 
a város polgára mindenkor tevékeny részt 
vett a város közügyeiben. Ezért a város 
képviselőtestületének állandóan tagja, a szám
vizsgáló-bizottságnak évek óta elnöke volt. 
Volt iskolaszéki és gondnoksági tag s mint 
ilyen az iskolák fejlesztése körül mindenkor 
élénken közreműködött. Több cikluson ke
resztül megyebizottsági tag is volt; a Mura
közi Takarékpénztárnak fennállása óta igaz
gatósági tagja stb. Hült tetemét Csáktornyára 
szállították, s a mai napon délután 4 óra
kor helyezik örök nyugalomra a drávaszent- 
mihályi sirkerthen. Legyen áldott emléke !

—  Zrínyi ünnepély. A Zrinyi-emlékos*- 
lop előtt évenként megtartani szokott Zrínyi 
ifjúsági ünnepélyt az idén is május 1-én 

I tartja meg a helybeli iskolák tanuló-ifjuságaa. 
I Az ünnepély d. e. 9 órakor kezdődik.

—  A BÉCSI »DAS KIND« kiállításon meg
lepő eredményekre jutott Dr. Faerber gyermekor
vos 30 gyenge gyermeknél, kiket »Energia« csa- 
k&májolajcsokoládéval táplált. 8 heti kara alatt 
az addig étvágytalan, beteges‘ gyermekek szüleiket 
folyton ennivalóért zaklatták, erőre kaptak és hí
zásnak. indultak. Volt olyan is közöttük, ki 8 hét 
alatt 3 és fél kilöt hízott.

—  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.

, Közgazdaság.

— A Trieszti Általiam Biztosító Társulat
(Assicurazioni Generali) f. év március hó 26-án 
tartott 76-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1907. 
évi mérlegek.

Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 
1907. december 31-én érvényben volt életbiztosí
tási tőkeösszegek 914014,396 korona és 99 fillért 
lettek ki és az év folyamán bevett dijak 41.095,963 
korona és 58 fillére rúgtak. Az életbiztosítási osz
tály dijlartaléka 31.422,408 korona 19 fillérrel 
204.150,557 korona 24 fillérre emelkedett.

A lüzbiztosilási ágban, beleértve a betöréses
és tükörüveg biztosítást, a díjbevétel 10.585,488,650 
korona biztosítási összeg utá.» 27 302,460 korona 
49 fillér volt, miből 10.146,474 korona 45 fillér 
viszontbiztosilásra fordittatott, úgy, hogy i tiszta 
díjbevétel 17.155,980 korona 04 fillérre rúgott, 
mely összegből 12 209,989 korona 32 fillér mint 
díjtartalék minden tehertől menten jövő évre vi
tetett át. A jövő években esedékessé váló dijkö- 
telezvények összege 113 331,852 korona 27 fillér.

A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel 
kitett 3.921,027 korona 06 fillért, mely a viszont
biztosítások levonása után 1.717,649 korona 00 
füléire rúgott

Károkért a társaság 1907-ben 37.472,589 
korona 25 fillért és alapítása óta 899.042,935 ko
rona és 20 fillért fizetett ki.

E kártérítési összegből hazánkra 173.248,700 
korona 70 fillér esik.

A nyereség tartalékok közül, melyek összesen 
20.292,237 korona 37 fillérre rúgnak, különösen 
kiemelendők: az alapszabály szerinti nyereségtar
talék, mely 0.300,000 koronát tesz ki, az érték
papírok árfolyamingadozására alakított tartalék, 
12.505,698 korona 89 fillér összegben, továbbá 
felemlítendő a 160,000 koronára rugó kétes kö
vetelések tartaléka és az ingatlan tartalék, mely 
az idei átutalással 1.266,538 korona 48 fillért 
tesz ki.

Az értékpapírok értéke 4.741,807 korona 69 
fillérrel ment vissza, de a vezetőség elővigyázata 
folytán ez a veszteség az intézetet nem érinthette, 
mert az a 17.013,704 korona 71 fillért kitevő ár
folyamtartalékból nyerhetett leírást. Ez a tartalék 
ma még mindig 12.505,698 korona 89 fillért 
tesz ki.

Különös figyelmet érdemel még az 1000 uj 
intézeti részvénynek kedvezően keresztülvitt kibo
csátása, melynek agió-nyereségéből 11.525,000 ko
rona a mathematikai életbiztosítási tartalékhoz
csaloltatoit.

Részvényenként 600 arany fánk osztalék ke
rül kifizetésre.

A társaság összes tartalékjai és alapjai, me
lyek első rangú értékekben vannak elhelyezve, az 
idei átutalások folytán 292.979,592 korona 76 fil
lérről 323.029, 347 korona 57 fillérre emelkedtek, 
melyek következőképen vannak elhelyezve:

1. Ingatlanok és jelzálog követelések 60.625,971 
korona 77 fillér; 2. Életbiztosítási kötvényekre a- 
dőlt kölcsönök 26.668,849 korona 08 fillér; 3. 
Letéteményezett értékpapírokra adott kölcsönök 
4.017,801 kor. 92 fill.; 4. Értékpapírok 209.404,916 
korona 74 fillér; 5. Tárca váltók 842,850 korona 
85 fillér; 6. A részvényesek biztosított adóslevelei 
8.820,000 korona; 7. Készpénz és az intézet kö
vetelései, a hitelezők követeléseinek levonásával 
13.249,457 korona 21 fillér összesen 323.629,347 
korona 57 fillér.

Ezen értékekből 65*5 millió korona magyar 
értékekre esik.



Na kaj imajrao brigu pri glavatici?
Vu prviSih broji naSih novin smo spi- 

sali, как se ima vrtna greda pripraviti za 
dohán, как i da se mora posejati séme do- 
hanovo. Nemremo za dosta naglasivati, da 
da ako oCemo veliki hasén potegnuti z do- 
hana, prvo je, da se trsimo, da s óim rane 
posadimo glavaticu.

Naravski, da rano saditi dohana je за
т о  onda moCi, ako s Cim predi dojdemo 
do jaké, zdrave glavatice. Zato s ovom pri- 
likom spiSemo sve ono, kaj je potrebno, da 
s Cim predi dojdemo do dobre glavatice.

Glavatica se spova —  na dvoji 
naCin, i to: v topli i mrzli gredi. Za toplu 
gredu zovemo onu, koju je na sledeCi ná
cin napravljena:

Na onoj gredi, de oCemo séme posejati 
na vozimo po priliki do 70— 80 cm. visoko 
gnoja. Ovoga gnoja moramo dobro zgaziti. 
Za 1 ili 2 dni, da se véé gnoj dobro ska- 
del, posipljemo na gnoj po 5— 6 prsti na 
debeloma zemlju, как je Sumska zemlja ili 
drvocep. —  Zemlja mora malo na voíe 
dojti, как je gnoj, kaj moremo koli nje z 
desek rému deti. Vu tu zemlju poséjamo 
seme, posipljemo odzgor opet s dobrum 
zemljum i onda na pravimo z kuruzinja ili 
z slame pokriv, takSu formu, как su tőle, 
s kojimi pokrivljemo sirovi cigel. S tim 
pokrivom pokrijemo gredu, dók seme zide i 
зато na par vur driimo vudne odprlo i 
to da je toplo. Gnoj se ne déne zato pod 
seme, kaj bi hranu daval semenu, nego 
zbog toplote. Kajti s Cim je topleSa greda. 
s tim se predi sklije séme i stim predi zide, 
Zato zovemo ovu gredu za toplu gredu.

Pri mrzloj gredi nedenemo gnoja pod 
seme, nego jednostavno poséjamo seme v 
gredu, i onda pokrijemo.

Svi oni gospodari, koji Cez vide let i 
na velikoma povaju dohana v nádim orsa- 
gu, preporuCaju toplu gredu, jer v takvoj 
gredi predi dojdemo do glavatice. Nádi med- 
jimurci su ovo jód né poprijeli i veliju da 
to né potrebno. No, mi se nemo prepirali 
s njimi, svaki qaj dela na svoj raCun. Da 
budu sprobali, kője delo je bolde, veC dojdu 
po svojim kvaru na pravi trag.

Ili v loploj ili v mrzloj gredi povamo 
glavaticu, pazimu na sledeCe:

Svaka rastlina, koja se v toploj gredi 
pova, ako nju zanemarirao oslabi, nego pot- 
lam, da se vun posadi, dojde za to к sebi, 
osobito, ako je vröme vugodno. Nego dohán 
ne spada med öve; on je tak jeziv, как 
mi velimo po dvabskim, haklih, da ako se 
za mlada zanemari, ovo falinga se potlam 
rédko da da nadomestiti.

Zato jako veliku pazku moramo imeti 
na gredu de se glavatica pova. Ako oCemo, 
da v toploj gredi do jaké, zdrave glavatice 
dojdemo, polrébno je ovo troje: svetlost, 
toplota i vlaga. Ovo troje je i drugim rast-

linam potrébno, ali niti jednoj né na tuliko, 
как dohanu.

Svetlost dobi dohán, как svaka druga 
rastlina od sunCenoga traka. Zato da je toplo 
da lépő svéti sunce, nepuSe veter, imajmo 
gredu odprto. А как se zamraCi, pustimo 
pokriv dőli. Na noC mora greda navék po- 
krita bili.

Sunce nedaje зато svetlost, nego i 
toplotu ali samo odzgor. A do odspodnje 
toplote tak dojdemo, ako gredu redovito 
zalévamo.

Za zalévanje imajmo navék pripravno 
dosta vode. Voda nesme mrzla biti. Najbol- 
3a voda je za to stvar deádjovna voda ili 
z potoka. Da deídj curi, denimo pod kap 
kakvu posudu, koja se pomalen napuni. Ako 
do takove vode nebi mogli dojti, onda jem- 
Ijimo vodu z kakove mlake i s tim zalé- 
vajmo. Cista zdenCna voda je za té kraj né 
dobra. Nego ako veC nikak nebi mogli do 
druge vode dojti, onda napunimo kad s 
zdenCnom vodom i pustimo stati. Med vodu 
zméSajmo malo gnojSnice i kureCjeka i s 
stim zalévajmo.

Moramo paziti na to, da как zide seme 
i né se moCi bojati od mraza, greda nesme 
biti zakrita. Samo onda moramo pokriti, ako 
mrzli vetri puSeju.

Ako je mrzlo vréme, onda jaku veliku 
pazku imajmo na vodu, s Cim zalévamo. 
Med vodu denimo malo mlaCne vode, i s 
tim zalévajmo i to ztakSe konte, Stera ima 
guslu ru2u. Kontu nesmimo visoko drZati, 
nego nizko, kaj nam nej voda skopala gla
vaticu.

Ako su na toploj gredi Ijuknje, jarCeki, 
ono moramo zravnati, predi как zalévamo. 
DrugaC se voda v jarőeke zcéja, od Cesa 
nam glavatica zgine.

Isto tak moramo delati, i pri mrzloj 
gredi. Od velike zime Cuvajmo glavaticu, 
redovito zalévajmo, ako je pregusta, zrédimo, 
ako je draCIjiva, opléjmo. Ako je séme na 
rede posejano, onda med redi s jednom 
treskom naraSimo zemlju.

Ona glavatica, Stera se v mrzloj gredi 
spova se Cuda bolje mora braniti proli zimi, 
samo lo je falinga, kaj poménje rase. Gla
vatica je debleSa, CvrsteSa i veC korénja ima 
как ona, Steru smo v toploj gredi spovali. 
Poleg toga se rajSi prime i sporné rase.

Ako je glavatica, Steru smo v toploj 
gredi spovali, veC dosta visoka, onda nju 
moramo zréditi. Ali onu glavaticu, Steru vun 
spuCemo, nesmemo v krej hititi, nego kore- 
na njoj prevCeknemo, i presadimo. Takova 
glavatica je osobito dobra za séme i za 
spunjavanje.

Od toga bumo veó drugiput pisali.

Smet Medjimurska.
Jeden iskren prijatelj Medjimurskoga 

puka nam piSe, da jedna izdajica, koj je tu

rodjen v Medjimurju krokodilske suze staCe 
v » Isti ni« de se tu2i na medjimurske Skole, 
da se tu deca nikaj nevuCiju, a kaj ga naj- 
bolje boli, da zakaj se deca naSa vuóiju 
magjarski a né zagorski. Covek bi najrajsi 
za mellű zgrabil, da Cita za takve krive 
proroke, kojim je sladek magjarski kruh, 
pák itak se nesramuju grditi svoju gnjezdu. 
To su te skuSitelji, koji kukolja sejaju med 
pSenicu, da odvratiju naSe mirne Medjimur- 
ce od Magjarske domovine. Neznamo, kaj 
je to za ftiCa, koj v hrvatske novine poSilje 
svoje rede, nego nadjamo se, da je iz med 
onih, kojim bi sveta duSnost bila puka na 
domoljubav vuCiti, a né nemir delati med 
ljudmi. Tuliko sigurSCine je né imel vu sebi, 
da bi si ime podpisal, jer se nadjal, da bi 
ga onda jednostavno brenuli zmed nas, kakti 
takvoga, koj je né vréden de se i dvadeset 
őetiri vure SeCe po ravnici Medjimurskoj.

Zato nam je vugodno videti, da se na- 
Sel med nademi Medjimurci jeden iskren 
prijatelj, krv iz naáe krvi, koj je opisal toga 
jastreba vu svojem listu, kojega tu dajemo
od réCi do réCi, tak как nam on sam piSe: 

*
»Nekoji Medjimurski Hrvat koj je valjda 

prek Drave rodjen piSe u 14-em broju Isii- 
ne da Medjimurski svét derái s magjarimi 
pák uvek govori: »Magyari su jaki, Magyar 
daje, Magyar je bogát.« Tője sve istina, i 
mislim da to niti horváti zatajiti nemoreju.

PiSe dalje on isti, da se u Medjimurju 
glasi, kaj je hrvat siromak, da je tarn uvek 
nevolja, da se hrvati uvek buue i puntaju, 
no ja tak znam da je i to istina.

Nego nije istina. Sto Medjimurski hrvat 
u »Istinu« piSe, da je nas prave Medjimur- 
ce treba nagovarjati na to, kajbi mi s Ma- 
gyari derZali, jerbo mi, как su i naSi stareSi, 
bez sakoga nagovarjanja Snjimi drSimo zato, 
jerbo je Magyar jeden plemeniti narod, Ste- 
rim uvek u miru Éivimo, on nerazluCava 
Coveka vu tóm jeli je on magyar hrvat ili 
nemec, mi smo svi jednaki sini orsaga 
Sveloga Stefana, imamo svi jednako pravo, 
i deríimo onomu negdaSnju rieC koju smo 
iSCe od naSih stareSih Culi, da * Pod Ma- 
gyarskom krunom kao sbratom, Rukuje se 
Magyar sa Hrvatom.«

Sto se nadalje tiCe Muraeikloske Skole, 
istina, da se tam, kak^po celim Medjimurju, 
u magyarskim i hrvatskim jeziku vuói 
(dobro bi bilo da bi i prek Drave tak bilo). 
jerbo mi medjimurci oCemo to imati, da 
budu naSa deca ne samo hrvalski nego-i 
magyarski govorila. To je nam potrebno, 
jerbo imamo prek Műre vnogo gorice, idemo 
prek Mure na senjam, moramo se s ma- 
gyári razgovarjati, i ako nebi magyarski 
razmeli, bi morebili morali svigdar iz Zag- 
reba jednoga Magyarskoga tolnaCnika sobom 
zeti, da se smagyari dogovorimo.

Mi pravi Medjimurci znamo to da su 
hrvati prek Drave naSa braCa, kao su i Ma-



gyári naáa braCa nego nederéimo za dobru 
braéu one hrvate, koji bi radi med nami i 
med magyari neslogu dostigii.

Citali smo dosta bűne i nesloge kője 
su se u Hrvalskoj dogodile, krivi apostoli 
koji su siromaéko ljudstvo spuntali su vi- 
leiko pobegli, ljudstvo je uru2na moé post- 
reljala, sudi su je na vise godiSnji rest od- 
sudili, i Ijepi broj jo onih, koji su joS danas 
zaUorjeni. Toga je nam Medjimurcom ne 
treba

Kad naSa deca Skolu ostave, svaki zna 
hrvatski i magyarski Citati í pisati; mi Ci- 
tamo magyarske *i hrvatske knige i novine. 
(»Islina« je morebiti u trancuskim jeziku 
pisana?) Citaju naSi ljudí, »Muraköza« »Nép
iapa« »Népparta« i nekoje hrvatske novine 
prém da ni jeden nije u Zagrebu »sveuéi- 
liSte« izvrSio, nego na ovu áta znaju hrvats- 
kom i magyarskom jeziku su je sami ma
gyarski uöilelji nauőili.

Znaju naSa deca Sto je nje stvorio i 
odkupio i 10 zapovedi boSjih znaju, nego 
jeli on koj je u Istinu to pisao da neznaju 
—  ovu sve zna, vu tóm dvojim, i mislim 
si to, da ako i zna 10 zapovedih boZjih 
zmed njih 6 9 i 10 neobdrSava, a kráéan- 
skoj ljubavi pák morebiti niti glasa ne éuo.

Jeli naS murasikloski g. plébános ka- 
pelana nuca ali ne to neznam, nego sí mis
lim ako ga bude nucal bude se oglasil pri 
duhovnim stolu, i valjda nebude na onoga 
doSel red knam dojti, koj se u »Istini« po- 
nudja. Hrvatske kapelane vre u Medjimurju 
dobro poznamo, nekoji je vre i bit bio, ne- 
koji pák zatvorjen, jerbo je pozabio svoje 
zvanje, i na mesto dabi med pukom du- 
hovne posle zverSavao je puntao proti os- 
lojeéim zakonom, pozabio je KristuSove па
йке, i na mesto mira je neslogu napravio.

Mi medjimurci oéemo mira BoSjega, 
Sto se knam utóm prebliíava, radi ga pri- 
memo, nego nikakve puntare ne nucamo 
med sobom, i zbog toga lakov hrvatski ka- 
pelan, kojemu je ne cil duhovne posle zver- 
Savati, naj sam ostane prek Drave de mu 
je mesto, kajti med nami obstanjka itak 
nebi imeo.

Ovo je spisal jeden pravi medjimurec 
kojemu dobro medjimurskuga puka na srd- 
cu Ie2i.<

2ivljenje vu Ameriki.
Dragi Domorodci! Veséli se moje srce 

onda, kada kvam, ili bolje govoreé vám 
mo2em nekaj malo pisati. Znam, kaj ste 
sví Cuda Culi od Amerike. Nekoji ima tam 
ili brata, ili strica, suseda ili dobroga poz- 
naloga. Sigurno vám piSeju, ka tak i tak je 
dobro Zivljenje tam daleko, как i zoveju 
vu bogati Ameriki. Samo lakvi ga njih jako 
malo! Naiveé se tuSiju. Jeden piSe kaj isti- 
na dobru plaéu dobiju, nego je i treba de- 
lati; drugi se tűzi kaj je daleko od domo- 
vine; tretjega 2ena i deca zoveju dimo. 
NajveC se bolje lereju tam, как tu vu naSoj 
lépoj domovini. A nazadnje kaj njim je 
plaCa? Ili vumerje od teikoga dela, ilt pák 
mu reőeju, как je ve ran navada tam, 
»gohet« drugaC znamenuje: »dafje.« A ve 
kam dalje? Mesla ga né.« Penezi idejű Sí
rom pomalen, on рак si premislí, рак »z 
bogom Amerika« dojde dimo.

Gledajmo, kakovu je Zivljenje ve tam 
daleko. Dok vu Ameriku dojde, za toga si
gurno Cuda trpi na morju. Dojde mu vu 
pamet domovina ono selo gde se rodil, on 
breg, ona ravnica, on potoCec, gde se igral, 
s pajdaSi dojdu mu vu pamet otec i imati

i svi poznati. Vezda ga boli morti srce pr- 
viC od onda, как si jedomovinu ostavil. Pri- 
je nego bi siia ostavili, deju doktori, i sve 
putnike previziterajo. Zatem odpelaju nje 
vu jednu veliku hiiu, tarn njim pregledneju 
pisma, i tak nje pustiju dalje (samo onda, 
ako najmenje 200 korun ima Clovek.) Nego 
как daleko? Deju neduSni agenti, koji njim 
sve dobro obeCaju za dobre peneze Siromaki 
sigurno verjeju ovim, i odpelaju nje vu 
nekakovu fabriku, ili vu rudokop. Tam 
dén i nőé delaju. Olec ves stuöen de dimo 
к 2eni i deci svoji. I samo déle se prestraSi 
od svojega otca, i prosiga rekuC: »Japa hote, 
idemo dimo.« Samo je veC kesno. Ako pak 
nemre dobiti delo, jeden Cas Zivi iz onoga 
kaj si je donesel, a onda pak postane iz 
njega fakin, Zivan, koj robi, krade a potle 
i kole. lstina, kaj nekoji imaju i sreCu tam, 
samo to se jako malo Sterim prlpeti. Gle- 
dalmo na letu, kuliko Ijudi su nesreCni. 
Skazano je, ka na leto 57000 Ijudi vumerje 
vu fabrikaj, a 228,000 Ijudi se oraniju. Vu 
Tercio varáSu (Kolorado) vu jedno rudokopi 
1904-ga leta 40, a u Cezviku, 80 domorod- 
cov vumrlo. Vu Pittsburgu vu jednim 2e- 
Ijeznim melinu sam pazitelj, po imenu O’ 
Donnel do 8,000 raCuna onih, koji vu tim 
melinu na leto vnmerjeju. Negda su nje 
bolje plaCali как vezda. S dollari niti ne 
plaCaju ve, nego s papirom »éek« za kirn 
banki hasén vleéeju. Ako neSteri né dela 
tak jako vu fabriki i. t. d , onda dobi prvo 
opomenje »vaC,« a na drugo pak mu veliju 
»gohet« dalje. Koj se orani, on dobi zana- 
veke 50 dolláré (248— 250 korun,) a koj 
vumerje, za njegov sprevod daju tuliko. 
Zatim pitam vas ja, jeli se vu naSoj domo
vini tuliko nesreöe dogodi na leto как tam? 
Kajne da ne! Pitam vas, ako bi bilo tam 
tak tinó Zívlenje jeli bi doSli tuliko nazaj 
dimo? (Prije dva tjedna je pak 200 totov 
doSlo dimo vu Trencsén vármegye.) Iz toga 
moZele videti kaj on, koj je dober i poSten 
delavec more i domaj jako lépő Ziveti. Hva- 
la Bogu imamo vu naSim orsagu tak dobre 
zemlje, kaj bolSe ga ne skorom vu celoj 
Europi samo je jedna falinga, kaj svi pos- 
tarim mislite: »Je! mojemo dedeku kaj te 
dobro bilo, pak bude onda i meni.« Zato 
se vuCite, ljubite svoju lepu domovinu, kojoj 
smo svi skup deca, i koja nas ohrani lju
bite svakoga как samoga sebe; budite mar* 
Ijivi delavci, i onda niáéi med vami se nebu 
borii vu Ameriku. Samo tak budete blaZeni. 
Ako pak ste vi zadovoljni, blaZeni, onda je 
i domovina blaZena!

Malek István.

KAJ JE NOVOGA ?

— Velika trafika. Cakosku veliku 
trafiku je Bónis Sára, Ferency Sandorova 
Zena z Peöte na arendu dobila.

Так itak jenput! Taki budu boljáe volje 
naäi medjimurci, koji se par dni stradali 
dohana. Da bi se one dneve stranjski Covek 
äetal po gornjem Medjimurju, bi si skiima- 
val s glavum, kaj je lo za ljudstvo, kaj 
tak veliko gospodstvo tira. Sve okoli Med- 
jimurja muZi po tri krejcare dohana puéiju, 
a tu se verzine kadiju pod mustaCi, pak 
itak su nekái srditi. Je né ga bilo tobaka, 
kaj su si ételi! Pudili su ono, do Cesa su 
doöli. No ve je opet sve dobro i mirno. Naöi 
muZkarci s voljum cépaju éibje, a ki se 
vun spravi s marhum, podjedno si fuéka 
ili рока s biCom, opet se prime za Zep, jeli

je né pipu, dohana doma pozabil. Ne je, no 
onda je sve vredu.

—  Za Pftlöske I Pötréte pogorelce sledeéi 
ea daruvali :

Dráva szén ti vári. Berlenics Ferenc 10 f.
Körűnek Antal 10 f. Novák István 20 t. Szabol 
István 14 f. Szklepics Simon 10 f. Novák Mátyás 
20 f. Vurusics István 20 f. Meszarics Ferenc 10 
f. Tkalcsec István 10 f Toplek Anna 20 f. Ber- 
nát Péter 40 f. Novák Imre 10 f. Szklepics Pál 
10 f. Ciglarics Terézia 20 f. Klinec Antal 20 f. 
Sárics Pál 10 f. Dark Magdolna 10 f. Bernát Bá
lint 20 f. Bernát Mihály 10 f. Poszavec Rókus 06 
f. Lukacsics Antal 04 Toplek János 10 f. Szkle- 
pice József ' 10 f. Csróp Ferenc 10 f. Bujanics 
József 1 K. Szklepics István 20 f. Krajnár József 
20 f. Zsvorc Ferenc 2o f. Santek Antal 10 f. 
Ivancsics András 20 f. Gsrép István 20 f. Vük 
Pál 04 f. Derk В i|ázs 20 f. Toplek János 24 f. 
Toplek Antal 40 f. Herak János 10 f. Talán Ber
talan 06 f. Jelenic3 Lőrinc 10 f. Szertnec Lukács 
10 f. Jelenics Borbála 10 f. Kranycsec János 40 
f. Szabol Mihály 10 f. Visnics Mihály 10 f. Novák 
István 40 f. Herman- Mihály 20 f. Novák Pál 20 
f. Fucskó Mátyás 04 f. Novák Balázs 10 f. Csrép 
Imre 10 f. Herman Balázs 10 f. Dobsa János 20 
f. Visnics György 16 f. Blazsoni István 20 f. Ok- 
resa József 20 f. Horváth Anna 10 f. Derk József 
20 f. Gradiscsai Albert 10 f. Visnyics József 16 f. 
Novák György 10 f. Mihálic Pál 20 f. Csrép Ist
ván 10 f. Kozmák István 20 f. Cónár Simon 06 
f. Fucskó István 10 f. Fucskó József 20 f. Bi- 
vo|ics Imre 10 f. Horváth Antal 10 f. Mlinarics 
Miklós 10 f. Bujanics Julia 40 f. Ivacsics Imre 20 
f. Varga Ferenc 20 f. Czónár Imre 10 f. Santek 
István 10 f. Horváth Ferenc 10 f. Varga György 
20 f. Jaokovics György 10 f. Varga Miklós 40 f. 
Kövesi Kálmán 10 f. Szernec József 06 f. Szabol 
Tamás 08 f. Szabol Balázs 1 K. Toplek József 
40 f. Kovacsics István 20 f. Szabol Zsófia 30 f. 
Szabol Mária 06 f. Poszavec Miklós 20 f. Szabol 
Balázs 20 f. Topolyák Mihály 40 f. Salamon Mi
hály 20 f. Hasek József 20 f. Szklepics Rozália 
10 f. Berlenics István 26 f. Pintarics Ferenc 04 
f. Sve skupa 16 kor. 86 fill.

Daruvanjc za pölöskei pogorelce. Artner
Ferenc áedenjski krémar je u svojoj krémí za pö
löskei pogcrelce daruvanje pobiral. Na ov cilj 
sledeői su daruvali: Artner Ferenc i njegva famí
lia Zedenj 2 kor. Artner Sándor trgovski pomoé- 
nik Csáktornya 1 kor. Kovácsics Ignác i njegva 
2ena Artner Anna iz Csalfadomb 1 kor. Novák 
Antal cipelar Gyümölcshegy 20 f. Lecsek János 
muiikaS Muraszerdahely 20 f. Szermek Mihály 
grolovski hajdúk Reinisze marof. 1 kor. Balog i 
njegva 2ena biroá Zsedény 40 f. Jalsovec István 
Réthát 05 f. Kuzina Iván Zsedény 1 K. Maraselz 
József marvinski trgovec Turniáa 20 f. Matjasec 
István marvinski trgovec Turnisa 20 f. Horváth 
Ferenc marvinski trgovec Turnisa 20 f. Szobocsán 
István marvinski Irgovec Zorkóháza 20 f. Cséj 
Ferenc marvinski trgovec Zorkóháza 20 f. Do- 
minko József marvinski trgovec Zorkóháza 20 f. 
Tkalec Mihály Ferencfalva 30 f. Soltics Bálint 
Ferencfalva 20 f. Jalsovec Ferenc Réthát 1 kor. 
Zsgánec Bálint Rélhát 30 f. Poznics Antal mlinar 
Muraszerdahely 20 f. Hrén Benedek teáak Brato- 
vec 20 f. Sve skupa 10 kor. 25 fill.

— Smrt. Cizmadia Karoly dróavni 
uéitelj iz Drávaegyháza je aprila 11-ga v 
Pesti v ápitalu vumrl. Naj poéiva vumir u 
boéjem!

— Tretji cug med Varaidinom i 
Zagrebom. Как jedne horvatske novine 
piseju od majuöa 1-ga poéemái bude jóé 
jeden peréonalski cug v peljan med Varaí- 
dinom i Zagrebom. Ov cug se gene z Va- 
raidina popoldan ob 1 vuri i 30 minut a 
iz Zagreba bude iéel svaki dén v jutro ob 
8 vuri i 30 minut.

— Céna cahuram. Minister zemelj- 
skih poslov je odredil, da bude letos svilske 
éahure po síedeéoj céni plaéal: Od I. raz- 
reda kilogramm po 2 K. 30 fill.; II. rasred 
po 1 К 60 fiit.; а III. razred 20 fill. Ako 
zvunaénji orsagi zdigneju cénu éahuram, 
onda budu i pri nas draíeée.

— Vlovljen Svindler. Jednoga finoga 
fliéa je prijel öve dneve Németh IstvAn, 
Cakoski redarski poverenik (biztos) aprila



7-ga vnoéi se prijavil pri redarstvu Wilde- 
nauer Béla z Vágsellye i prosil biztoáa, da 
mu Zenu, Balázs Annu z orosztonya vun 
pusti z reáta, jer su nju peráup dognali z 
VaraZdina. Rekel je, da drugi dén bi véé 
rád odputovati s njom dalje, zato je prosil 
biztosa, da bi se rád s njim med éetirima 
oémi spominati. na kaj je biztos privoljil. 
Da su skup bila, zeme vun Wildenauer 
budjelara, i ponudi biztoSu 6 korun vu ime 
truda. BiztoSu se odmah sumljiva vidla céla 
stvar, i zato ga najprije grdo obSanil, a za- 
tim odredil, da se ima pod redarsku pazku 
postaviti. Onu nőé se i to zazvedilo, da je 
hodil po Cakovcu pred dvéma tjedni jeden 
strenjski éovek, ki je rekel, da je vuSel z 
Ruskoga i dal se vun za regimentsdoktora, 
kakti takov pohodil dva éakoske doktoré i 
od svakoga 10 korun zpreSal. Ovaj Svindler 
je né bil drugi, как Wildenauer Béla. Po 
éasu je pripoznal, da je on ne tat, nego 
orsaőki JaZomaZe, Svindler. Pred redari i 
Zandari, koji su ga rotili, se je jako nes- 
ramno ponaSal isto lak pred sudom, zbok 
őesa ga je veliki sudec na 500 korun kaá- 
tigal. Ako nebi mogel s éim platiti, onda ga 
v rest zapreju i per Sup odeZeneju. Zato se 
oprosiju ljudi, da se takvoga ávindlera Cuvaju.

—  Nocne srake. Na Drávacsány ob* 
őinu je céla kubora doála öve dneve. Sko- 
rom svaku nőé nju pohajaju noéne srake. 
koji odneseju sve, kaj je зато za odnesti. 
Pri Serpak Pavlu, krőmaru su 3-ga aprila 
v hiZu drli i odnesli 4 Stuce Zganice, Stera 
je v obloku bila. Zatim su ofnali pivniéka 
vrata i odnesli z pivnice jen lagev s Zgani- 
cum, do 59 litrov, i 5 prazne Stuce, a na- 
zadnje su naSli pri Stall jednu ponjavu, Slera 
je bila na Stalna vrata obesena i to su 
vkrali. Svega skup do 93 K. 8 fill, kvara 
napravili.

Istu onu nőé su pohodili té srakoperi 
Bakáié Evu, pri kojoj su vdrli v komoru i 
odnesli nekuliko kuruze i kuruzne meie do 
2 K. vrédnosli.

Pri Horvat Antonu su isto tak napra
vili. Ofnali vrata na komori i odnesli jen 
lonec maáée do 8 kil jen hieb kruha, svega 
skup do 15 K. 40 fill, vrédnosti. Pri Kosak 
Mariji, Kelemen Istvana Zeni su doli hitili 
na komori Salaporke i prehitili jednu flaáu 
paradajza. Drugoga kvara áu pri njoj né 
napravili. Drugi dén su onoga lagva, Stero- 
ga su od Srpaka odnesli, nekak na 80 ко* 
rakov od krémé naSli. Onih pet stuc, kaj su 
pri sebi imeli, natoéili z lagva, a ovu drugu 
Zganicu su pustili, kaj je iz tekla po zemlji. 
A onoga kruha, Steroga su pri Horvatu 
vkrali, polovicu kraj hitili na 50 korakov, 
v jednim vrtu, a druga polovica je bila nei 
как na 100 korakov od hiZe. Iztraga je do- 
kazala, da je jen med njimi bos bil. Nit- 
jeden redovitoga stana néma, kajti su vkrad- 
jene stvari né sobom donesli.

Nekak na dva dni su pohodili PukSié 
Mihalja, krémara pri dravskim mostu Pri 
njem su na kotcu vtrgli doli lokota i od
nesli do 18— 20 kokoái. Sumnja je na Ke- 
éek Gjuru i Szabó Karolja stepihlebe z 
átrigove, koji su se veéput zdrZavali pri 
Pukáiéu, zadnjiput aprila 2-ga da su nepoz- 
nati srakoperi hodili po Hraáéani. On dén 
su se blizu krémé, v grofoskim mladju 
zdrZavali. Gori imenuvane svakopere je va- 
raZdinski redarski kapitan véé jenput pre- 
traZival zbok tatbine.

— Statistik«. Vu Drávavásárhelyu se 
jih je od januara prvoga do aprila 1-ga 35

narodilo, a vumrlo 16. Так 19 se jih je 
vide narodilo как vumrlo.

Na svétu Zivi poleg Juraschek pismo* 
znanca 1 jezero 5 sto 38 milljonov ljudi, 
i to: v Aziji 826 4 milljonov, v Europi 417 8, 
v Afriki 133, v Ameriki 154 i v Australiji 
6*8 milljonov. -  Tuliko jjudi je zkazal 
1606-ga leta.

— Povodja v Medjimurju. Straáno 
velika povodja je bila v Medjimurju. Od 
silnoga deZdja nadula se Mura na tuliko, 
da je céla sela oblejala. Osobito Kotor i 
njena okolica je trpela vnogo. Od 1879-ga 
leta je nigdar ne bila tak velika voda как 
letos. Od öve nesreée piáeju sledeée: 10-ga 
aprila je Mura naglo poCela rasti, tak da 
proti poldnevo se véé né moéi bilo voziti 
po brodu. Veéer ob 9. vuri je javil glavni 
inZenir velikomu sudcu, da je voda dodla 
do najviáeáega graduáa, zato bu dobro Ijud- 
stvo batriviti, da se naj ne bojijo, na vékáé 
nezrase. —  Nego v nőéi je v drla v gornju 
stran i rohlala tijam do Zeljeznice. Poleg 
Zeljeznice na varmegjinskim putu je jen 
most, pod ovim mostu je ruZila pi ék v Zru- 
tinu i apr. 11-ga je véé kolodvor i céla ob- 
éina s cirkvum skup pod vodum stala. Zbu- 
njeno ljudstvo je ve na Zeljeznicu nahrupilo 
i proti Murakirályu i Mura-Kereszturu su na 
8— 10 mesta presekli átreku. I 1904-ga leta 
v jesen je bila povodja) ali né tak velika. 
Leloánja povodja se vráenila s onum, átera 
je 1879-ga leta oblejala okolicu. V subotu 
odveöer je jeden odáek bakov doálo z Ka- 
niZe a v nőéi su se dopeljali mostovniki z 
Károlyvaroáa na pomoé. íz med 600 hiZ 
najdalje, éi je 140 ostalo suhi, a öve druge 
su sve pod vodom bile, koja je uje grdo 
zkopala. Cugi su v petek, subotu i v nede- 
Iju predpoldan ne iáli, stopram 13 ga apr. 
se ponovil promet na sve strani.

A jeden nam z Gibine sledeée piáé: 
10., 11. i 12-ga aprila je tak velika povodja 
bila po onoj okolici, kaj je véé ne bilo blizu 
25— 26 lét. Óva voda je velikoga kvara 
napravila. Od Graca doli je bila skorom vu 
svakum selu kre Mure i odnesla do 7— 8 
sto forintov drv. К tomu kuliko je kvara 
mlinarom, koji su vu najvekáoj pogibelji 
bili. Velika povodja je bila v Lutomeru, 
Melincu, Felső,- Alsóbisztrica, Lendva, Kót, 
Kapca, Bottornya i. t. d. —  Kvara je do 
5— 6 jezer forintov, éi ne véé. Samo v jed- 
nom selu je viáe как 100 frt. kvara napra
vila. Odnesla tri moste; jeden melin na 
Rackanizsi je prék Mure podrla i jeden 
Zeljezni most.

Opel jeden drugi prijatelj iz Gibine 
nam sledeée piáé: Ov mesec j^ vu veliki 
pogibelji bil Bencek Jozefa melin prék Műre 
na obéinskih trata. Pred brodom je voda 
stupe potkopala i smehnom odiála na bré- 
zoáku gmajnu. Veéer su bili bri njem Saj- 
novié Franc, Sajnovié Anton i sam gazda 
Bencek JoZef. Onda se melin génül i s ve- 
likum trtvinum odiáel po Muri, a ovi Iri 
su iáli kre njega po bregu. V julro je doála 
v selu Sajnovié Francova Zena, i poéné jav- 
kati i kriéati, da su se ovi tri vtopili. Stop
ram к veéeru se je vmirila, da su se ovi 
tri povrnuli nazaj.

—  Zruiila se je koliba. Iz Bottor- 
nya nam piáeju: Öve dneve se je zbok ve
likoga deZdja koliba zruáila Bogdan Mihalya 
cigana na gmajni, koja je zrokuvala smrt 
njegovoj Zeni. Sirota stara ciganica Róza, 
ne je mislila z veéera, kaj bi se moglo pri- 
petiti s njom do jutra. V nőéi, —  как vre

maju svoju navadu cigani, —  su se zaprli 
outer i ova starica si je ran vu sredinu 
legla doli, de su nju roZenice stisnule, kője 
su kolibu gori drZale. Dók su nju odkopali 
vun, véé je bila mrtva. Proálu nedelju su 
nju zakopali.

—  Spikal ga je. Aprila 13-ga je Ba- 
bié Martin iz Jánosfalu pred svojum hiZum 
tak spikal s kusturum Peszek Andraáa, da 
bu poleg vizumrepertuma 8 dni éuval rane. 
—  Krivec je átél 3koéiti, ali su ga prijeli i 
i prék dali kr. kotarskomu sudu.

—  Mladi tolvaj. Mesarié István 12 
let star deéec iz Belíce je odiáel skrívce к 
Premuá Pavlu v hiZu, i tam z odprte ladice 
9 korun penez vkral. Mladi tolvaj je pri kr 
sudu zatuZen.

—  Tatbina. Proáloga meseca 29-ga i 
ve, aprila 5-ga su nepoznati táti na sv. je- 
lenskim marofu tri Zlajdrnice vkrali. Zandari 
su Odmah iztragu podigli i zazvedili, da je 
táj tat Kostarié JoZef iz Zaiaujvara, 19 let 
star deéko, koj je od vkradjenih lancov dva 
ZeleZnjak Mihalju prodal v Drávasztmihályu 
Koátarié je nikaj né tajil da je krivec, ko- 
jega su ve prék dali kotarskomu sadu, каш 
bu i ZeleZnjak Mihalj prék dani, zakaj je 
kupil v kradjeno blago.

—  Stelinga 27*ga aprila bude zna- 
meniti den za medjimurske mladence: doj- 
du pod meru, jeli su spodobni za soldaéku 
sluZbu ili né. Vnogomu zeme »tauglich« 
volju od huncvutarije, koja mu do sada 
vnogiput rovala po glavi. —  Neznamo как 
bu zbila vun átelinga, ali se bojimo kaj 
nebi takáega glasa éuli za naáe mladence, 
как za Lendavu piáeju, da niti jeden je né 
bil z varaáa sposoben za soldata. No, toga 
itak nebu pri nas, —  niti Bog nedaj.

Svakovrstne novosti.

Mesto lene punica. V NemSkim or- 
sagu je jedna mlada dovica za muZ átela 
oditi. Véé je sve bilo pripravno, nego ondj 
как da bi stréla poéila iz éistoga zraka. 
doála napré lakva zapreka, kaj se malo da 
éuje. V nedelju bi moralo biti zdavanje, a 
v subotu veéer se postavi к mladoZenju 
poslanik plebanuáov i véli, da se nemreju 
zdavati jer g. plebanuá je falil: mesto do- 
vice je njenu mater ozaval z prodikalnice. 
MladoZenja je nato drkal sím i tarn, da 
odstrani ovu nepriliku, ali sve zabadav I 
kajti je né átél mesto zaruénice svoje puni* 
cu za Zenu zeti, koja se brzéas nej kratila, 
presiljen je bil joá tri Ijedne éakali, dók su 
ga po drugiput ezavali.

Obznane uredniőtva.
— Vecim. Vec sam jedenput prosil naáe 

poáluvane dopisnike, da naj s Untom piáeju svoje 
liste a né s plajbasom i pomoguénosti за то  na 
jeden kraj papira. — Ve opetujeiu ovu proánju i 
dodénem da se trsiju nádi prijatelji tak pisati, da 
bu moéi preéitati. Onda svaki, koj kaj poále v 
novine, mora se na svoj list .polpisati, drugaé mu 
nezemem gori stvar.

—  N. M. Bottornya. Zadnja pesma, koju 
ste poslali (Pesma Zrmajska iz tenja) nemre dojti 
v novine, kajti su tu same ilirske rőéi, a mi med
jimurske pesine trebamo. Od se dob takove poáilajte.





pes értékpapírban a kiküldött kezéhez leten
ni, avagy az 1881. LX. te. 170 §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt álszolgáltatni.

Letenye, 1908. máre. 80. 781
A kir. jbiróság mint Ijkvi hatóság.

42 1908. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a csáktornyaikir. járásbí
róság 1907. évi V 694/1 számú végzése 
következtében Karabélyos Elek ügyvéd által 
képviselt Magyar Agrár és járadékbank javára 
Novák Józsel és neje drávavásárhelyi lakos 
ellen 7890 kor. s jár. erejéig 1907. évi dec.

28-án foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 700 kor fillérre becsült 
következő ingóságok u m I tehén, 1 sze
kér, 1 kocsi és 2 ló, stb nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbi
róság 1907-ik évi V 694/1 sz. végzése íoly- 
tán 7890 kor. tőkekövetelés, s járulékai ere
jéig Dráva vásárhelyen leendő megtartására

1908, évi április hé 29 napjának d. u. 3 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész- 
pénzfizetés melleti a legtöbbet ígérőnek becs 
áron alul is el fognak adatni. 788

Kelt Csáktornya, 1908. április 14.

285/tk. 908. az.

Árverési hirdetmény kivonat.
A letenyei kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Kisbirtokosok 
Országos földhitelintézete vgrhajtatónak Kus- 
tán János földmives becsehelyi lakos végre
hajtást szenvedő elleni ügyében vgrhajtaló 
javára a becsehelyi 14 sztjkvben C 15 és 
az u. о 1388 sztjkvben C 2 alatt a 954/lk. 
1904. sz. végzéssel 300 K. tőke és jár. ere
jéig zálogjogilag bekeblezett kölcsönösszeg 
után lejárt 52 K. 68 f. félévi járadék ossz- g 
3 K. 29 f. után 1905. évi szept. hó 26 nap
jától, 12 K. után 1906. évi márc. 26 nap
jától, 12 K. után 1906. évi szept 26 Pap
jától 12 K. u. 1907 évi márc. 26 napjától
és 12 K. u. 1907. évi szept. 26 napjától 
járó 6%  kamatai, továbbá a szabályszerüleg 
kikötött 1% birság fejében 48 f, vegyes hát
ralék fejében 1 K. 39 f. nemkülönben 8 K. 
60 f. megállapított és a még felmerülendő 
költségek erejéig a nyilvános vg!hajtási ár
verést a budapesti kir. kereskedelmi és vál- 
tótörvszék 1908 évi január 4 napján 133 
849/1907 sz. a. hozott végzésével az 1879: 
XXXIX. te. 2 §-a, az 1898. XI. te. 1 és 2 
§-ai, az 1879; XLV. tc.l §., az 1889: XXX. 
te. 1 §-a az Osztrák-magyar bank jelzálog 
hitelosztályának alapszabályai (1878! XXV. 
te. és 1887: XXVI. te 11 §-a) értelmében a 
nagykanizsai kir törvszék, illetve a letenyei 
kir. jbiróság területén fekvő a becsehelyi 14 
sztjkvben felv. A 1 1 sor 17 hrsz. 84 nép-! 
sorsz. ház, udvar és kertnek 2 sor 224 hrsz., 
hosszú dülőbeni szántónak, 4 sor 1527 hrsz.j 
kövecsesi dülőbeni szántónak, 6 sor 1875 
hrsz. törökföldi dülőbeni szántónak, 7 sor 
1903. hrsz. törökföld és pázsiti dülőbeni 
szántó és rétnek, A f 1 sor 841 hrsz Öreg
hegyi szőlő, rét és pincének В 2 alatt Kus- 
lán János vgrhajtást szenvedőt illető 1/6 
részére 500 K. és a b<csehelyi 183 szljkv- 
ben felv. A f 1 sor 312 hrsz puszta és Gya- 
nóci dülőbeni rétnek В 2 a. u. Kustán Já
nost illető 1/6 részére 100 К becs, mint 
kikiáltási árban elrendelte s megtartására 
alulírott telekkönyvi hatóság által

1908. évi május 15 napjának d, e, 10 órája
Becsehely községbe a községi bíró házához 
kitűzte, amikor is ezen ingatlanok a szük
séghez képest a kikiáltási áron alul is eia- 
datni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárónak 10% át vagyis 50 К 
és 10 К. készp., vagy az 1881. LX. te. 42 
§-ában jelzett árfolyam szám. és az 1881 
évi nov. 1. 3333 sz. a. kell igazságügymi- 
niszleri rendelet 7 g-ában kijelölt óvadékké
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