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Az élet forgatagából.
i.

Elégia a Jánosról.

János, ne lebzselj, itasd meg a galam
bokat.

Megtette.
—  János, menj a póstáért.
Megtette.
—  János, hozd rendbe a kerti virágágyakat. 
Rendbe hozta.
így ment a dolog szó nélkül, ha rábízlak 

valamit. Ha meg nem bízták, ült és gunnyasztott. 
Ennyije maradt hajdani szópremónyü, nagyjövőjü 
uraságából.

Ült és gunnyasztott és nézett.
Ő tudta, hogy mit.
(iondolkodott, m in? Azt is csak öt tudta. 
Nem szólt, hát nem is tudhatták.
— Mi bajod János?
—  Semmi.
—  Bánt valam i?
—  Bánt.
—  M i?

Igen, hogy ez a föld még mindig a mi
énk, része van benne annak a szelleműek, 
melyet a dicső Zrínyiek a Mura és Dráva 
között meghonosítottak. A Haza fölött elvi- 
harzott századok tombolása se változtatha
tott ezen a szellemen. A Zrínyiek családfáját 
már régen ketté törték, de az erős hazafias 
érzés, a magyar hazához való törhetetlen 
ragaszkodás századok múltán is megvan. 
Hiábavaló minden izgága törekvés, minden 
nevetséges erőlködés: a szomszédból kilőtt 
nyilak visszapatlognak a derék muraközi 
hazafias nép acélvértezetéről !

Az emlékoszlop büszke jelzője a szel
lemnek, mely itt kiirthatatlan gyökeret vert. 
A vár, mely a háttérben imponálón dacol 
az idők vasfogával, hatalmas bástyája a ma
gyar érzésnek, a magyar hazafiasságnak. A 
szent hagyományok, melyek hozzáfűződnek, 
újabb és újabb küzdelemre serkentenek. 
Energiánkat fokozzák, a lankadókat bátorít
ják, a csüggedőkbe újabb és újabb erőt ön
tenek. A Zrínyiek szelleméből merített kitar
tás biztosítja számunkra a Muraközt a jö
vőben is. Századok eltűnhetnek, de magyar 
érzés fog itt honolni ezétt a földön az idők 
végetlen végtelenségéig !

Hazafias érzésünk elődeink hagyatéka, 
mi ezt átplántáljuk utódainkba. Egész lán
colata a hosszú sorozatnak formálódik ki, 
mely hatalmas gyűrűvel védelmez meg min
ket minden ellenséges külső behatással szem
ben. A jövő generáció soraiból alakul ki a 
megdönthetetlen falanx, mely jogaink s iga
zaink védelmében biztos kézzel építi itt fel, 
a határszélen, az egységes magyar nemzet 
hatalmas épületének bevehetetlen végbás
tyáját !

A Zrínyiek szelleme lebeg fölöttünk. 
Ebből a szellemből merítünk erőt ahoz a 
küzdelemhez, mely a magyar nemzeti ügy

szolgálatában itt a végvidéken folyamatban
van.

Az emlékoszlop előtt megtartott ifjúsági 
ünnepély a magyar érzésnek, a magyar faj 
progresszív erejének hirdetője volt most is, 
hirdetője lesz a jövőben is, hirdetője annak 
az erőnek, mely horvátajkú területen a ma
gyar kultúrának máris erős végvárat terem
teni tudott.

A magyar faj terjedésének mindig biz
tos alapul szolgált eddig a múltak éltető em
léke. Érvényesülni fog ez a jövőben is

A mi népünk józanul gondolkodott 
mindig. Nem változtatja azt meg semmiféle 
maszlag a jövőben sem.

Meddő munkát végez az, ki ennek meg
változtatására vállalkozik. Fulóbolond, ki utó
piákat hajhász, ki a Napot meg akarja ál
lítani útjában.

A tradíciók át meg átjárták vérét, gon
dolkozását jóravaló muraközi népünknek. A 
közös származás és nyelv kapcsát hatalma
san ellensúlyozza a Dráva széles választó- 
vonala. Nemcsak ellensúlyozza, de le is rom
bolja.

A népiélek a Dráván túl egészen más,
mint Dráván innen. A miénkbe be van olt
va a Zrínyiek szelleme, mely más szerete- 
tet nem hirdethet, csak a magyar hazasze
retetei.

Ez a hazaszeretet képesíti a félsziget 
népét az ellenállásra a Drávántuli eszmék
kel szemben s ez a hazaszeretet ad a Mu
raköz magyarságának erőt, hogy a magyar 
érzést a horvátul beszélő muraközi népben 
erősítse, a magyar szót annak minden réte
gében terjessze.

S ebben minket a Zrínyiek szelleme 
támogat, a Zrínyiek szelleme irányit. S ily 
alapon sikert fogunk érni! Sikert, mert a 
muraközi nép is igy akarja.

—  Semmi.
—  Fáj valamid ?
—  Tudom is én.
—  Szólj m ár?
—  Hisz beszélek.
—  Küldjünk orvosért ?
—  Van is orvos . . .
—  Hogyne volna. Tudod Palánkén lakik.
—  Hahaha . . .
Van nevetés, melytől félünk, van kacagás, 

melynek - hallatára meg-megremegünk.
—  Miért nevetsz?
—  Hát már azt se szabad ? !
Felkelt, kiment a kertbe a nagy diófa alá. 

És tovább gunnyasztott és tovább nézett, oda va
lahová . . .  <3 tudta csak hová . . .

Gép ember lett.
—  János én küldök az orvosért.
—  Tedd el másra a pénzedet.
—  Édes Jánoskám, legalább egyszer mond, 

mid fáj ?
Jánoskám, édes Jánoskám . . . mikor, ki 

mondta ezt neki ? Talán rég.

II.

, B á l in t  a f u r m á n y o s .

Hétköznapi dolog az egész.
Bálint a furmányos három részből állt: ma

gából, a lovából meg a rozoga szekeréből. Ha bár
melyik rész hiányzott volna, nem telt volna ki a 
furmányos. Mind a hárman öregek és rozogák vol
tak, tehát lassúak. Együtt éltek egymásra voltak 
utalva, szerették egymást. Hozzá az emberek is 
csak hármukat tudták egy egésznek elképzelni. 
Egész napi dolguk abból állott, hogy Bálint be
fogta a Szürkét a szekérbe, kiment félóra alatt 
az állomásra, visszajött, mind a hármukat a sa
ját helyére tette (magát !s.) Abból éltek, amit ke
restek s azon hárman megosztoztak.

Künn az utón köhiceélt a gazda, kocogott a
ló, döcögött a szekér.

Ép ötödször, tehát ma utoljára mentek ki. 
Az éjjeli vonathoz.

—  Hej Szürke hajtárs, nehéz az é le t !
A ló lassan poroszkált, mintha nehezére es

nék a menés. -
—  Ugy-e ? Persze, hogy értesz engem Szür

ke. Úgy, úgy. Ha ma nem leas utas, holnap nem 
eszünk. Nincs miből. Gyi te, siessünk . . .

A téli éj csendjében csikorgatta fogát a fagy. 
A messze távolban két vörös szem tűse fényiéit. 
Halk dübörgés nesze kelt amonnan.

—  Kocsi, kinek kell kocsi ? hangsott as ál
lomás udvarán, midőn a pár utas lemászott a vo
natról.



S ha mégis akadályra találnánk haza* Mint főpásztora, mindezt én Méltóságod* osztályú tanuló töltötte ki a Szózat elmon- 
fias munkánkban, erőt meritünk a Zrínyiek ról jól tudtam és a Szent Atya jóságos fi- dásával. Az ünnepi beszédet Lázár Károly 
szelleméből. gyeimét mégis Méltóságodra irányítottam. tanitóképző-intézeti IV. évesnövendék.moudta

Erőt abból a hazafias jeligéből, mely Tettem pedig ezt azért, mivel jól tud- nagy hatással. Szavaltak még Aigner Károly 
az emlékoszlop talapzatából kidomborodik s tam azt is, hogy Méltóságod Szentegyházunk- és Pátkai Lujza polg. isk. lauiók. Az első
mely egykor Zrínyinek, a költőnek, büszke, nak hű leánya és mint ilyen gyermekileg »Csak magunk legyünk« a második »Itl
félelmetes jelszava volt: >Ne bántsd a ma- ragaszkodó tisztelettel és hódolattal viselte- akarunk élni és halni« költeményt szavalta
gyárt!« _________  tik Egyházunk látható feje, a Jézus Krisz- el, igen érzéssel és kedvesen. A szép ünne-

tus földi helytartója iránt és kitüntető figyel- pély a Szózat eléneklésével ért véget. Az
P á p a i k itü n te té s . mét megfelelő hódolattal fogja elfogadni; jól ünnepélyen nagyszámú városi közönség is

^  tudtam végül azt is, hogy Méltóságod Isten vett részt s megjelentek azon a drávaszent-
Már megemlékeztünk arról a magas iránti kötelességei mellett hűen teljesíti em- mihályi áll. elemi iskolai tanulók is tanító - 

kitüntetésről, melyben X. Pius pápa megyénk bertársai iránt kötelességeit is, amely kivá- juk kíséretében.
népszerű tőispánjának, Batthyány Pál gróf- lóan a jó példaadásban nyilvánul. _  A megyéi függetlenségi párt gyűlése,
nak erényekben gazdag nejét, szül. Inkey Itt akartunk segíteni nem annyira Mél* д zalamegyei függetlenségi 48-as párt má- 
Valéria Öméltóságát a napokban részesítette, tóságodnak, mint inkább azoknak, akik Mél- jus hó 4-én délelőtt 11 órakor Zalaegersz°- 

A pápai kitüntetést, a »Pro Ecclesia et tóságoddal érintkeznek. gén pártgyülést tart, melynek tárgyai: 1. A
Pontifice« érdem keresztet, dr. István Vilmos Ezen érdemkereszt ugyan a Méltóságod pártszervezés előkésztése. 2. A megürült 
szombathelyi megyés püspök személyesen eddigi érdemeit hirdeti és mégis érdemeinek pártjegyzőí állás betöltése. 3. A jelenlegi vár
óhajtotta átadni, de a szombathelyi járvány jutalmazását a Szent Atya inkább a jó  Is- megyei aktuális ügyek megbeszélése. 4. 
ebben megakadályozta. Főpásztori levelet irt ten kegyelem nyilvánulásának tartván fenn, Egyéb tárgyak és inditványoh 
a grófnénak, amelynek meleg hangja tanú- a hívek figyelmét kívánja felhívni és ezál- __ Adókivető bizottság A III oszt kér 
äitja azt a nagy ^ismerést, amellyel a fő- tál mintegy rámutatni Méltóságodra, mond- adőka, kjvelö bizoUság Mar'a|<öz két a(jób,. 
pap gróf Batthyány Pálné erényei iránt vi- ván: .Nézzétek kedves híveink, ezen Isten- vala|i kerületében már megalakult. A csák-
9elletik- ........................................  ,nek teUzö módon élő gyermekünket érdem- lornyai kerületben elnök: Tóth István, he-

A levél következőleg szól : kereszttel kitüntettük azért, hogy figyelme- )yettes dr Hajós Ferenc; rendes tagok: Cv(,t.
Krisztusban kedvelt Hívünknek, gróf teke| irányítsuk és lássátok, miszerint k0VjCS д ntal, Murk István, Kohn Herman; 

Batthyány Pálné szülelett Inkey Valéria Ő- kf  nek ek 18 cselekednetek, mint ahogy póttagok: Petries Ignácz, Benedikl Béla, Wol- 
méltóságának Üdvöt és Áldást az Urban Ö cselekszik, azt kell nektek is tennetek, a- ják Rezső, Kornfeind Nándor. — A perlaki 

Szentséges Atyánk, dicsőségesen ural- e,SZ’ /  neve^en’ ŝten kerületben elnök: dr. Böhm Szidney; helyel-
kodó X. Pius Pápa, — pappá szenteltetésé- lcsds gére és a lelIkek üdvére.« les: ‘dr. Zakál Lajos; rendes tagok: dr Za-
nek ötvenedik évfordulóján ünnepelt jubi- Fogadja Méltóságod e kitüntetést a Je- káj [jajos, r̂. Tamás János, Plaíthy Tiva-
leuma alkalmából Méltóságodat a »Pro Ec- zus nevé^en* f.n\,7Vn l,sztelő főpászto- ^ar; póttagok: Ebenspanger Miksa, Meszárics 
clesia et Pontifice« érdemkereszttel felékesit- í.zon.. ,maszeru áldásomat csatolom ez jgtván, Herman János és Spitzer József.

S t e Ä S s T t e t t e "  3 'egmagaSabb kÍ‘ fehámadoU^Tzus Méltóságodat k e g y e i k  -  A flyermekliga gyűjtésének eredmé- 
„ . ,  ... . bőségével, legyen e kitüntetés szorosabb ka- nYe- Csáktornyán és a Csáktornyái járásban
Méltóságod a Jézus nevében állandóan pocs me,y Mé|lóságodat Anyaszéntegyhá- a húsvéti ünnepek folyamán következő 

gyakorolja a jót, műveli az erenyeket, s- zunkhoz füzj. növekedjék szeretete Isten eredménnyel járt a foganatosított gyüjlés:
“ Л 13*0 mbd0rn, i  l  ®?r!  le' iránt és Isten végtelen szeretetét utánozván, Csáktornyán 102004, Drávavásárhelyen 104,
kin folytonosan és felebarát,.,«, azért, h°gy |egyen szeretete kimeríthetetlen embertársai a stridói körjegyzőségben 47 27, a dráva- 
őket Istenhez vonzzä. Jutalmát lehat egye- jr4ul j8; segit3e öket kü|önösen a |eghatha- csánY' kjben 2014, a muraszentmárlom
dúl Istentől vár|a és emberi elismerésre nem tósabb a|amjzsna: a j0 példája által, hogy KJben 16 20, a muraszerdahelyi Kjben 1189.
szamit mindazok, kik látják Méltóságodat, dicsőítsék a viziszentgyörgyi Kjben 9 20, a lelsőmihály-

... ....... a mennyei Atyát, aki oly magasztosan nyi- 1 ® * Kjben 9, a csáktornyavidéki Kjben 7.
Г Kocsi, kocsi csak szokásból szólalt lalkozik meg az ő teremtményeinek mükö- a nagyfalusi Kjben fi'60, a boltornyai Kjben 

meg íjjra a hang. déseiben. 4'66, a belicai Kjben 3'88, a murasiklósi
lemondásról recsegne történetet* Fogadja Méltóságod főpásztori áldáso- Körjegyzőségben 211 K. Összesen 1261 К

Egy éles fütty, egy erőtlen osterpattanás és mat és őszinte tiszteletem nyilvánítását. ” 9 fillér. Ebből urnagyüjtés volt 809 'Ili. 
mindkét alkalmatosság ment a maga utján. Szombathelyen, 1908. évi április hó értékjegyek és számla melletti eladás 53'40.

A vonatot elnyelte az éj, a szekeret csak 15-én — Vilmos püspök perselygyüjtés 20678, adomány 37 40, egye-
körülvette. ______  sek gyűjtése 155 K. 15 fillér

— Hej Szürke, Szürke, mit eszel holnap ?
A ló csendesen poroszkált, a kocsi keserve- K Ü L Ö N F É L É K  — Halálozás. Egy szép tehetségű és

sen csikorgatta a tengelyvasat. ’ magyar érzésű ifjút ragadott el a kérlelbe-
Ja . . .  letlen ha,ál a helybeli tanulóifjúság köréből

hogy Szürke vagy u sz e 6 e n ' 1 — Zrinyi-emlékünnepély. Amióta emlék- Godec János, áll. polg. iskolai V. oszt. tanuló
A fagy meleggé változott. A ló lépésben ha- 0SZ °̂P hirdeti Zrínyi Miklósnak, a költőnek édes szüleinek, rokonainak, a tanári karnak 

ladt. Haladt. Megállt. Fázott s rá nézett a gazdá- na8Yáágát, hírét és dicsőségét Csáktornyán, és ifjúságnak nagy bánatára alig három napi 
jára, aki engedte a gyeplőt a földön vonszolódni, a Zrínyi-téren, évről-évre rendez május 1-én, szenvedés után mull hó 29-én este életének 
t á r t a t 6** elkezdett vágtatní‘ Az öre8 Szürke .. a költő születésének évfordulóján, a helybeli 15-ík évében vörhenyben elhunyt Temetése

T Mielőtt kapujukon áthaladtak volna, a Sze- tanulói« “ sá«a Ün" eP,é,? ‘  a Ztl^ "  áP.rilis 3°-* " délután 2 órakor volt. Kopor-
kér tengelye megakadt az oszlopban, valami recs- emlékoszlop -előtt. Úgy történt ez május sójára az állami polg. iskola tanulóifjúsága 
csent, a furmányos megállt. És ott maradt. 1_én is- KözeI ezer tanuló gyülekezett zász- koszorút helyezett, a május hó 1-én reggel

Másnap az emberek egymásnak újságolták: lók alatt a tantestületek vezetése alatt mon- 8 órakor megtartott gyász istentiszteleten
MUn T ^ “lM т Г ^ и т Гя!УпН.»гпг яHíwiím ló doU ' j öben a ZrinY'*léren, hogy kegyeleté- pedig az intézet mindkét nembeli ifjúsága 
az eltört rozoga szekér s gazdájuk. Bálint а ко-’ " ek adÓ' ét a nagy köl‘ ö és hadvezér iránt gyászlobogó alatt a tanári testülettel részt vett.
csiban . . .  zsenge szívvel lerója. Az ünnepélyt a hun- A korán és oly rohamosan elhunyt tehetsé-

Mondhatora, hogy hétköznapi történet az nusszal kezdték, melyet a tanitóképző-inté- ges ifjúért őszinte a részvét az egész vá-
ze  ̂ ifjúsága énekelt ugyan, de azért a nagy- rosban. Enyhítse a jó szülők fájdalmát ez

T aller István, számban megjelent közönség i vele énekelt. A az Őszinte részvét, s legyen az elhunytnak
--------------  2-ik pontot Polesinszky Géza el isk. IV. emléke áldotl!

Leghathatósabb és legizletesebb hizlaló és vértisztitó szer I

S zá m o s előkelő  o rv o sta n á r é s sz a k te k in té ly  é lte i k itű nő  e red m én y n y el k ip ró b á lv a  I

Ű V tn ittk tk lt fl ' 8.*®11е1' a járAst fogzást, eloszlatja a mirigyeket és az ótvart — bizlo- 
• sitja a csontok és izmok ép fejlődését — javítja és rendezi az emésztési.

FeltlOMltfl' Utólérhetetlen vérképző, gyengélkedőknél erősítő és mirigyoszlató szer, — 
!«»»**»»%»)••%»• mellbajosoknál megszünteti az izzadást és elősegíti a gyógyulást. _______

— ________________________________792 3 — 10



— Az uj vonatok menetrendje. Az uj
vonatokra nézve most már pontosabb hírek- 
kel szolgálhatunk.

A déli vasul uj gyorsított 212. számú 
személyvonata Budapestről d. u. 5 órakor 
indul, Nagykanizsára 9 45 kor, Csáktornyára 
10 51 kor s Pragerhofba éjféli 12 05 órakor 
ér. Ez mint 211-es sz. vonat visszaindul 
115 órakor, Csáktornyán van 2*37 órakor, 
Nagykanizsán 3*48 kor s Budapesten d. e. 
922 órakor. A gyorsított személyvonat sze- 
mélyvonati sebességgel halad, a közlekedés
ben a nagyobb gyorsaságot сзак azzal éri 
el, mert csak a nagyobb állomásokon áll 
meg. így a menettartam a rendes 10 28 óra 
helyett 6 33 órára redukálódik Pragerhoí és 
Budapest közölt. Nagykanizsára nenet mind
össze 17. jövet 10 percig áll az eddigi 72 
illetőleg 68 perc helyeit. Az egyes állomá
sokon mindössze 42 percig tartózkodik a 
gyorsított személyvonat. A menetdij a sze- 
mélyvonati díjszabás szerint van kiszabva A 
magyar királyi államvasutak által kezelt 
Czeldömölk—Csáktornyái, valamint a Zág
ráb máv.— Csáktornyái magánvasutakon fo
lyó év május hónap elsejétől uj nyári me
netrend lépett életbe. Ezen uj menetrendnek 
lényegesebb eltéréseit a jelenlegi menetrend
től a következőkben közöljük: A czelldö- 
mölk— Csáktornyái vonalon Zalaegerszeg és 
Csáktornya között egy-egy uj személy- illetve 
vegyesvonat van forgalomba helyezve. — 
Az uj vegyesvonat, mely Zalaegerszegről 
délelőtt 11 óra 50 perczkor indul — és 
Csáktornyára délután 3 óra 20 perczkor 
érkezik, Csáktornyán csatlakozást nyer Zág
ráb, Budapest és Pragerhof télé, míg az uj 
személyvonat Csáktornyáról, hol csatlakozást 
nyer Varasd, Pragerhof és Budapest felől,
d. u. 1 óra 10 perckor indul és Zalaeger
szegre d. u. 4 óra 34 perckor érkezik, hol 
az olinan d. u. 4 óra 43 perckor Czelldö- 
mölk felé induló vonathoz csatlakozik

A Zágráb máv.— Csáktornyái vonalon. 
A Zabok— Krapina—Teplicről reggel Zapre- 
sicra induló vegyesvonat Zágrábból máv.-ig 
közlekedik, ahová reggel 7 órakor érkezik 
és Budapest felé csatlakozást nyer, mig a 
jelenleg Zapresicról Krapinára induló déle
lőtti vegyesvonat már Zágrábból és pedig d.
e. 8 óra 44 perckor indul. — Varasd és 
Varasd— Teplic közölt az előző évben köz
lekedett vasár- és ünnepnapi vonatok ugyan
azon napokon az idén is junius 3-tól bezá
rólag szeptember 13-ig közlekednek.

—  Kirabolt vasúti pénztár. Múlt szom
batról vasárnapra virradó éjjel furcsa zsák
mányra tettek szert élelmes fosztogatók Va- 
razsdon. Falból, padlóból kiemelték az állo
más pénzes vasládáját majdnem a vasúti 
hivatalnokok asszisztenciája mellett, kik a 
szomszéd szobában ez alatt az igazak ál
mát aludták. 647 K-ra tettek igy szert a 
vakmerő tolvajok. A szomszéd szobába nyí
ló ajtót a szobában alvó hivatalnokokra ra- 
zárták s ez alatt munkájukat szépen elvé
gezték: a kasszát a falból kényelmesen ki
srófolták, a padlóból kivájták s magukkal 
vitték. Nem is mentek vele messze, súlyá
val talán meg se birkózhattak. így egészen 
közel a vasúti állomáshoz kezdték boncol
gatni a ládát. A hivatalnokok hallották a 
dörömbölést, de mit sem tehettek, mert be 
voltak zárva a szobába. így a tettesek a 
pénzzel szép szerével kereket oldhattak, az 
összetört ládát meg ott hagyták. A nyomo
zást széles körben megindították.

—  A kotorjak segélyezése. A Mura 
legutóbbi áradása folytán úgyszólván egé
szen viz alá került Kotor község. —

Nem kevesebb, mint 117 ház lakóját öntöt
te ki az ár, mint az ürgéi s 117 lakóház 
közül 24 ház összedült. — A kár mintegy
61.000 korona volt. Zalamegye alispánja 
most gyűjtést indit a károsultak javára s e- 
végből megkereste a Csáktornyái főszolga
bírói hivatalt is.

—  A sorozás. A múlt héten megtar
tott sorozásra összesen 1054 állitásköleles 
jelentkezett. Ebből visszahelyeztek 616, tö
rültek 34, fegyverre képtelennel találtak 244 
legényt. Besoroztak összesen 154-et Hat már 
önkéntesen szolgál. A sorozástól részben 
igazoltan, részben pedig igazolatlanul távol 
maradt 161 állitásköteles.

—  Müvészestély. Hétfőn és kedden, 
május hó 4- és 5-én a »Zrinyi« kávéház
ban Blumau és Steinau hírneves komikusok 
igazgatása alatt álló »Variete-szinház« tartja 
vendégjátékát. A társulat tagjai az igazgató
kon kivül, Vidra Margit táucsoubret, Dénes 
Frédi cabaret énekesnő. Hős Terka ének
művésznő, Faragó Jenő komikus és Mr. 
Bernardi szájharmonika virtuóz. A műsor 
szigorúan családias s lányok is látogathat
ják. Felhívjuk a szórakozni vágyó közön
ség figyelmét, ezen előre is mulatlatónak 
ígérkező előadásokra. Kezdete fél 9 órakor.

—  Fogat fo gé rt.... Rádek Flóriánt 
és Lovrencsics Katalint a szerelem hozta 
össze, különben nem éltek volna bagóhilen 
Felsőkirályfalván. Mégse volt derült az egök, 
mert: bizony haragosan cikázó villám is 
belevilágilott néhanapján vadházasságuk har
móniájába. Hogy ebből itt-olt égiháboru, sőt 
fergeteg is támadt, mely életük prózai egy
hangúságát néha alaposan fel is forgatta, 
nem szerelinök megcsappanásának, egyedül 
heves temperamentumuknak tulajdoníthatjuk. 
Ily heves leheteti összetűzésük most egy 
hete is, amikor egymást elagyabugyálták, 
amiért bíróság elé is kerültek. Rádek Flórián 
a panaszos, mert vele közösháztartásban élő 
életpárja egy karvastagságu husánggal ko
ponyáját meglékelte. De úgylátszik mégis 
Rádek a ludas, meri Lovrencsics Katalin 
viszonvádjából kitűnt, hogy a kezdő tulaj
donképen Rádek volt, ki Őt alaposan el- 
ütlegelle. A vizsgálóbíró dolga lesz, hogy a 
veszekedő feleket kibékítse s őket az oltár 
előtt jobban összelánczoltassa.

— Ritkán részesült még valamely gyógyszer 
a szakkörök részéről oly általános elismerésben, 
és alig került egy is oly gyorsan közhasználatba 

I mint az ^Energin« csukamájolaj csokoládé. Az or- 
I vosok valósággal »áldásnak« mondják ezen kiváló 
erősítő szert a gyermekvilág részére. Bízvást an
nak is mondható oly szer, melytől a gyengébb 
gyermekek jó étvágyra, erőre kapnak és szemlá
tomást gyarapodnak.

—  Házi tolvajok. Hajas József helybeli 
vendéglősnek már két év óta feltűnik, hogy 
szállodai szükségleteire szükséges fehérne
műjét valaki pusztítja. Végre gyanút fogott, 
hogy valószínűleg cselédje Misztrovics Ala- 
josné s Janics Ferenczné és becsek Mag
dolna a tettesek, mely utóbbiak, mint mo
sónők mindennaposak voltak házánál. A 
csendőrség kutatása eredménynyel is járt, 
mert 174 kor. 30 fill, értékű oly fehérne
műt találtak ezeknél, melyben Hajas a maga 
fehérnemüjérő ismert. A tetteseket a nagy
kanizsai kir. ügyészségnek adták át.

—  A Jurák pert elhalasztották. Tudva
levő dolog, hogy Jurák Zvonimir, viziszent- 
györgyi plébános, kit államellenes izgatásért 
már két ízben elítéltek, múlt év december 
elsején, az első hajnali misét arra haználta 
fel, hogy a hívőket a viziszentgyörgyi ma
gyar tannyelvű iskola ellen izgassa s őket 
indirekte arra bírja, hogy az anyanyelvükön

való tanítás iránt érdeklődjenek. Furfangos 
módon előakarta késziteni a talajt, hogy az 
iskolában ne magyarul, hanem horvátul ta
nítsanak. Erre a célra illír könyveket is vá
sároltatott a hívőkkel, hogy azokat otthon 
használják, sőt maga a plébános is fárad
ságot vett magának, hogy ezekből a köny
vekből a gyermekeket tanítsa. Vesztére pré
dikált azonban ezúttal a plébános, mert eze
ket a kijelentéseket véletlenül olyanok is 
hatották, akik ezért Jurákot feljelentették. 
Ez alapon állam elleni kihágás s tiltott 
könyvek használata cimén a vármegye köz- 
igazgatási bizottsága vádat emelt Jurák ellen 
a Csáktornyái kir. járásbíróságnál, ahol ebben 
az ügyben csütörtökön tartották meg a vég
tárgyalást. A vádat Jurácki Iván kir. ügyész 
képviselte; a védő Wollák Béla dr. ügyvéd- 
jelölt volt. A Bakos Géza dr. vizsgálóbíró 
elnöklete alatt lefolyt tárgyaláson 22 tanul 
hallgattak ki, kik közül 5-en terhelőén, 17-en 
mentőén vallottak. Érdekes, hogy utóbbiak 
mint a karikacsapás valamennyien egyfor
mán, majdnem szóról-szóra, azt hajtogatták, 
hogy a plébános csak a horvát könyveket 
ajánlotta nekik, hogy ezek alapján azután 
»könnyebben megtanuljanak magyarul is«. 
Miután a vizsgálóbíró a tárgyalás során nem 
látta tisztázottnak, hogy a könyvek approbált 
könyvek-e, az ítélet kihirdetését május 8-án 
délután 3 órára tűzte ki. Ekkor hangzanak 
el a váii-és védőbeszédek is.

—  Lovagias táncosok. Úri társaságok-
dan régente szokásban volt, hogy kikosarazó 
finnyás táncosnőt okkal-móddal kitáncoltat
tak a táncteremből. Báuyaváron ma ezt 
máskép csinálják; ott egyszerűen kidobják 
azt a nőszemélyt, ki a táncosokban válogat. 
Legalább igy jártak el mull vasárnapot) a 
Vida testvérek: Ferenc és János, kik Danykó 
Zsófiával ilyenformán számoltak le, mert 
velők tánczolni nem akart. Az ügynek azon
ban folytatása lesz a helybeli járásbíróság
nál. Mert ha az önérzetes duhaj legények 
ezt az elégtételt \álasztotlák, a leány is ki
akarja reperáltatni becsületét. Majd a bíró
ság feladata lesz az arany középutat meg
találni.

—  Aki a trafikot dézsmálja. Ilyen is 
akad, noha csak azért, inert rá nézve tiltott 
gyümölcs a cigaretta. És éppen erre fájt a 
foga szegény Pereuc Antal cipészinasnak, 
ki ha a dikiccsel még nem is volt isme
retségben, a dohányt mégis megkívánta. 
S vesztére elégítette ki korai szenvedélyét, 
mert a káros trafikos, Sclesinger Mór, benne 
végre rajta csípte a tettest, ki trafikját foly
ton dézsmálta. Hiába tagadja a bűncselek
ményt, a bűnügyi vizsgálat mégis folyamat
ban van ellene a helybeli járásbíróságnál.

—  Öngyilkosság. Kukec József hodosáni 
földmives múlt hó 30-án a hajnali órákban 
pajtájának gerendájára felakasztotta magát 
s mire észrevették, már halott volt. Tettének 
oka anyagi zavar. Özvegyei és 4 kiskorú 
gyermeket hagyott hátra.

Köszönetnyilvánítás,

Mindazoknak, kik felejthetetlen nagy
bátyám S z ilá g y i  G y u la  temetése 
alkatával részvétükkel fájdalmaimat eny
hítették, ez úton is mélységes hálámaj 
tolmácsolom.

Csáktornya, 1908. május hó 1-én.

Özv. Beér Ferencné.
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PrMpíatna ома Ja:

Na relo le t o ..........8 kor

Na pol leta . . 4 kor.

Na éetvert leta . . .  2 kor 

Pojedini broji koStaju20fil.

Obznane te poleg pogodbe I fa 
raöunaju

Odgovorni uradaik:

R H O S Ó C Z Y  E L E K

Od semena i sejanja.
Onim poslom, kője gazdi na svojoj 

zemlji Ciniju, je koruna seme, i ono*delo 
как se seme poseja. Céla leiina najviáé od 
toga visi, kakovo seme smo posejali i как.

Так véli jedna prireéja: ako tuáka po- 
sejaá, onda buá draéa 2el, tojest, kakáé je 
séme, takáa bu Zetva. Pri nas v Medjimurju 
je ZaliboZe ne jen gazda, koj tak véli: ah, 
ja na to nikaj nedam, to nejde po scmenu 
I mesto éistoga semena pelja tuáka ili naj- 
hujáe zrnje na polje. I ako ga éovek pita, 
zakaj to dela, onda se veékrat takov odgo- 
vor Cuje: je, lepáe, zdraviáe zrnje peljam v 
Cakovec lezi prodam, a kaj tu posejam i z 
toga bu páenica. — T ője  istina, ali kakáa? 
Na как veliki kvar sluZi samomu gazdi ta- 
kovo delo, to si svaki more premisliti, koj 
samo malo pameti ima.

Jako bi dobro bilo, da bi takovi gazdi 
odáetali se na Belicu g. Muraiju ili na koj 
god marof grofoski, i pogledali, как se tam 
pripravlja séme za áetvu, stopram onda bi 
vidli, kakva je razlika med onim semenom 
i med ovim, kaj naái gazdi sejaju. Как Mu
rai, tak i grot samo takovo seme upotrébi 
za áetvu, átérő podpunoma zrelo, éisto i za 
klibo posobno. 1 takvo mora biti svako dob
ro séme.

Dobro séme morabiti najprvié éisto, 
prez svakoga smetja. — Kaj ti i draé, isto 
tak как séme, dojde v zemlju, tam se sklije, 
korenje tira, i ceca hranu, koja je jako pot- 
rebna silju. Zato silje v takovoj zemlji, de 
je draé, nemre tak rasti, как de ga né 
draéa. I как je draé na ákodu pod zemljom, 
isto tak je na ákodu silju i ober zemlje. 
Kajti nad zemljom stira steblo, üstje, i ovi 
se podjedno boriju siljom za ono, prez éesa 
nemre niti jedno silje rasti, i to je sunéeni 
trak i zrak. 1 kajti draé ne treba tuliko 
hrane, как silje, zato bűje rase i oblada vu 
ovoj borbi silje, odzeme hranu, svetlost, 
toplotu I zrak. Poleg draéa silje poZuti i 
nazadnje zgine. Zato se moramo trsiti, da 
bu nam seme vun éisto, kaj dostignemo 
stim, ako seme s éim viáeput reáetamo i 
éez triör puáéamo. S veternjakom leZiáe i 
drobniáe zrnje spravima vun iz semena, a 
na triöru pák okrogio i spotrto zrnje. Gledeé 
na to, da öve maáine si nemre svaki mali 
gazda spraviti, zato je potrebno, da se 4— 5 
gospodari dospoméneju i skup naruéiju öve 
maáine.

Rekli smo, da séme mora bili éitavo 
i puno. Zakaj? Zato, kajti je dosvedoéeno, 
da rastline imaju iste one zakone, ona 
svojstva как éovek. Déte herba po stareáih 
3va njihova svojstva. Так i rasti ina. Ako je 
séme zrelu, éitavo, puno, onda bu i zrnje 
takovo. Od spitoga semena se ne moéi 
nadjati, da bu nam zrnje puno. — Так 
ako bumo éitavo, puno séme sejali, onda 
bu nam : zrnje takáe.

01»THÍ orednik:

B E Z E N H O F E R  M IH Á L Y

Zvun toga svojstva ima rastlina joáée 
jedno, kője vu tóm stoji, da svaka rastlina 
svoje séme nadari s hranom »na put« to
jest, dók séme stira korenje, steblo, prve 
listeke, te éas se iz te hrane hrani. Kajti 
to si sveki da dopovedati, da séme se tak 
dugó ne hrani iz zemlje, dók se nezadobi 
za korénje. Isto tak как pri jejcu. Piáée 
zivi bez toga da bi ga hranili. Так iz toga 
moremo zakljuéivati, da s éim je puniáe, 
debliáe zrno, s tim je véé hrane »na put« 
vu njem Takovo zrno lezi stira korenje, 
üstje i leZi se bori za svoj Zivot, как spito, 
neéitavo zrno. — Zato mora biti seme puno.

Na ono pitanje, как moreju gazdi dojti 
do zreloga i punoga semena, odgovorimo 
taki. Pri ovom pitanju bumo se baviü naj- 
viáe s drobnim Zitkom i kuruzom, koja su 
glavna rastlina pri nas v Medjimurju.

Pri kuruzi dvaput de ima éovek priliku, 
da lepáe lati odebere za seme, i to da je 
bratva i da se ruZdji. Za seme je naj bol je 
one lato odebrati, étere su vun puné. Od 
takáega betva ostavimo lati za seme, na 
kojem po dvé-tri lati zraseju. Ovoj lati na 
obedvéma kraji zruZdjimo doli kuruzu i 
samo ono zrnje ostavimo za seme, átérő je 
na sredini. —  Ono latje, átérő smo odebrali 
za seme, je nigdar ne dobro na maáirni 
zruZdjiti, nego s rukom se mora ov posel 
zvráiti.

Pri drobnim Zitku, как je páenica, hrZ, 
jeémen, zob je najlepáa prilika Zetva, mlat 
da se odebere zrnje za áetvu. Dober gazda 
predi как bi poZel páenicu ili hrZ, pogledne 
na zemlji, de je najlepáe silje, de je najpu- 
niáe latji i ono poseb Zje poseb mlati i tak 
dojde do najboláega semena.

Pri vékáim gospodarstvu paziju i na to- 
jeli je séme sposobno za klilo ili né.

Как moéi sprobati séme, jeli se dobro 
sklije iü né? Gazda od onoga semena, kai 
si je ostavil za áetvu, zeme 100 zrni i po- 
séja doma v tegün. Za 10 dni se ovo seme 
poéné kliti, I da je véé seme vun ziálo, 
onda éovek prebroji, kuliko zrn je ziálo iz 
posejanoga semena. Ako od 100 zrn vun 
zide 90 iü 92, onda velimo, da od ovoga 
sémena 90 ili 92 %  °d sto je dobro, i 
takovo seme je sposobno za áetvu. More 
bili zrno drugaé vun puno, éisto zrelo, nego 
ako se nesklije, onda nevalja nikaj.

Szenteh Dezső.

(Drugipul dalj.)

Mránja na Magyaré.
Vu proáüm broju »Medjimurja« su imel, 

priliku naái átovani éitatelji éitati jeden Üst, 
vu kojem je jeden dober domorodec, naá 
pravi Medjimurec opisal jednu izdajieu, ko- 
jemu je nej vékáé veselje, ako se more iz 
svoje gnjézde, vu kojoj se rodil, koja ga 
hrani, norca delati. Nebi nam bilo Zal, daj

Ir.datelJ i vlaatnih
S T R A U S Z  S Á N D O R .

bi to tat jv éovek naéinil, koj se ne tu rodil. 
Ali koga je medjimurska mati rodila, s teZ- 
kim trudom odkojila; kojega nejvugodneée 
uspomene к onoj gnjézdi veZeju, za áleru 
mi Medjimurci velimo, da je naá dom, рак 
se on spomene tak siamotno iz öve zemlje: 
na takov je hujái od izdajice; takov je vre- 
den, da ga pometemo vun z Medjimurja, 
как prostjo smetje, i to tak, da mu véé 
nigdar viáe nedojde volja nazaj se povrnuti.

Nije to prvo, niti zadnje, da takove 
glase éujemo od naáih sinov, koji su svoje 
ga vuéenja tri fertalje vu magiarskoj ákoli 
zvráili. Vu puékoj ákoli se műéi s njim 
néitelj, ravna ga, da postane Znjega vuéeo 
éovek, koj bude po vremenu sluZil na ra- 
dost veselje svojim roditeljem a na diku 
céloj obéini, dapaée célomu Medjimurju. Ku- 
üko korakov naéini plebanuá, uéitelj, notar- 
juá, da ga spraviju vu dobro mesto, da mu 
priskrbiju protektore, pomoénike, da tak s 
éim leZi dostigne dotiéni svoj eil. Niti jeden, 
niti drugi neprosi za to nikakvu nagradu, 
jer ovim je najvekáa nagrada ono znanje, 
da su s jednim prostjakom dobro naéinili. 
A dobro éiniti svojim bliZnjem je svela duZ- 
nost, svakomu éoveku. Nepolrebuju drugo, 
как samo to, da bu on isti, kojega podupi- 
raju, poálen éovek, dober domorodec, has- 
noviti Clan éoveéanskoga druZtva.

Dók je doma, ide sve dobro i vredu. 
Dók se vZiva dobroduánost svojih prijateljov, 
te éas je pokoren, ponizen к rőtek как ne- 
duZno janje. Nego как se odstrani od nas, 
как prestupi Dravu, vec je drugi, véé se 
obraéa — proli nam, proti onim, koji su 
mu bili éez viáe lét najvekái dobroéimtelji. 
Njihovu dobroéinstvu povraéa s najvekáum 
nezalivalnostjum. Pozabi za sve njihove lepe 
navuke, i postane Znjega izdajica. Cast, poá-. 
tenje iznimki, na kője öve rééi nespadaju 
Da se povrati nazaj к nam, véé nosi vu 
sebi klicu najgoráe mrZnja. Koji su mu bili 
prije najjakái dobroéinitelji, ve su pred njim 
véé prosti »madZari« kője osremotiti, na 
ápot deti, jé njemu najvekáa radost. Pred 
nami se éini как angel,, как neduZno janje, 
a na sebi nosi vuéju koZu. V grízei bi 
»madZara« de je samo za to prilika. Doma 
nevupa odprto svoje ideje áiriti. jer se bo|i, 
da ga nebi poslali na hladilo v Szeged, nego 
po tajnom putu, skrivce podkapa pod nami 
Vu ákoli nemre nikaj stvoriti, kajti tarn je 
najjakáa straZa proti tomu sam uéitelj. Vu 
cirkvi néma mesta za politiéke stvari, niti 
neufa, jer se véé poleg toga ne jeden ope- 
kel. Ide anda med ljudi, i tam próba, jeli 
bi se dalo kaj napraviti. Preporuéa zagre- 
baéke knjizice, molitvene i druge novine, 
как na primer: Dom, »Naáe Pravice,« »is
tina,« »Isus prijalelj malenih« (molilvena 
knjizíca) itd. Za ovo vréme najbolje prepo
ruéa »Istina.« Na stotine brojov bi moéi 
bilo najti po Medjimurja. Néma obéine, kam 
nebi hodile öve novine. A kakov je zadrZaj



ovih novin, to svaki zna: otépljeju »mád- 
Zare« de je samo moéi.

Ne reéem, da je ne potrebno Oitati 
naZim Medjimurcom novine. Havnq to je 
falinga, da naái Medjimurci malo éitaju i 
poleg toga nemreju dojti do one obrazova- 
nosti. koju deneSnji svét od svakoga éove- 
ka potrebuje. Svét nestoji niti jednu minutu, 
borba za Zivotom véé sili svakoga éoveka, 
da s óim bolje napreduje vu znanstvu, i 
koj zaostane, on se najveőkrat po svojem 
kvaru тога vuéiti. Ali takove no vine őitati, 
kojo neprestano grdiju naSe uredbe, kője 
se norca délaju iz svega onoga, kaj je ma- 
gjarsko, to je véé pogreSka od onoga, koj 
takove novine v ruke prime. Imamo mi po 
medjimurskim jeziku sloZene novine, molit- 
vene knjizice, katekizmusé, biblije, к éemu 
nam onda .éitati takove novine, i kupuvati 
sebi i deci takove knjizice, kője teZko raz- 
mimo. Medjimurski púk naj zadrZi svoj jezik 
опак, как ga je mali vuéila.

Mogli bi reéi nádi neprijatelji, da ja 
stim preporuéam, reklám délam »Medjimur- 
ju.« Ne. Svakomu je na volju puSéeno, da 
si pribavi takove novine, kakove on sam 
oée. Niti je né moéi prisiliti nikoga, da za 
svoje peneze uprav ovo ili ono éila. Nego 
to je itak lahko umnost, i pogreSka od nas, 
d'* za takove novine i knjizice meéemo pe
neze vun, kojim je najglavneSi ci) grditi 
magja re.'-?!* kai neéiniju to magjarske novi
ne? Svakomu CCrvchu koj pod korunu ma* 
gjarsku spada, budi »u rodjen magjar ili 
ne. duZnost je trsiti se, da s óim vu lepáoj 
slogi Zivimo. I mi se nifedar ne Spotarimo 
javno iz onih, koji su pr£fc Drave, dapaée 
joá nagfawvamo, da здопгшЗа braéa, pred 
Bogom i ljudmi. »Svoje éuvajmo a ljudskoga 
se ne teknimo« tak véli jedna poslovica. 
Kaj je magjarsko, naj bude magjarsko, a 
kaj je hrvatsko, s onim yi oni naj baratuju 
как je njim drago, ali nam naj pustiju mir. 
Niti najte misliti, dragi Medjimurci, da se 
prosti narod vupira vu nas. Np. On je mi- 
ren isto tak, как i mi. Njega isto tak tereju 
svakojaéke nevolje как i nas. Nego ne su 
mirni oni skuáitelji, koji su pozvani, da 
puka na mir i sloZnost vuéiju, pák mesto 
loga buniju ljudstvo proti svoji domovini. 
Medjimurje je magjarsko, i bude dók bu i 
jeden magjar na svétu, pa makar se i как 
god préiju nádi neprijatelji.

Zaprem svoje reéi s tim, da odhitimo 
od nas, zvrgnimo z Medjimurja sve ono, 
kaj nas odvraéa od naSe domovine magjars
ke. Koj je pravi i dober Medjimurec, on 
ostane vérén svojoj domovini, de se je rodil, 
de Zivi i de bu ga pokrila érna mati aemlja. 
A lakvoga skuéitelja, koj bi ga odvraéal 
od toga, naj pomete jednostavno vun íz hiZe 
svoje. Isto tak naj éini i s ovimi novinami 
i knjiZléami, kője ga na kaj takvoga vuéiju. 
—  To je duZnost éiniti svakomu Medjimur- 
cu, koj ос. и°м ostati svojoj domovini.

da— da preluknja jen trak sunéeni te nevű- 
godne obiaké, ali samo na kratek éas, jer i 
njemu je zima i как da bi ga bilo sram, 
nazaj se potegne к svojim pajdaSom a nas 
ostavi vu tmiui. Mi se zgledamo gori na 
nebu, jeli se raztiraju obiaki, ali svezabadav, 
mesto sunéenoga traka poSkropi nam obraz 
hladna rosica. Z rosice nastane deZdj za 
njim veter, da jug, da zgorec, opet deZdj. 
No, to je itak straSno! — tuZi se éovek. 
Gazda se tuZi, da nemre sejati, jer je pre- 
mehko. A dela je vnogo. Gospon bi rád vun 
iSel na Setnju. Nemre. Veter i deZdj ga nutri 
zastavlja v zaduSenoj hizi ili kancellariji. S 
jednom reéjom — sve je straSno. Jedino 
lépa, boZanska narav se nebrini s tim, ona 
néma poéinka, tira na sve strani. I kuk da 
bi nas traZila: éovek, naj se nikaj bojati, 
pogledni na те , как sam lépa, samo délaj 
neprestano, как ja, búd videl, da bu sve v 
redu. On, koj je gospodar moj i tvoj véé 
zna, kaj déla. Utaj se vu njega, nebuS zgub- 
Ijen. Véé se On obskrbi zate, da tvoj trud 
nebu bez blagoslova.

—  Sednica. Uéitelji céloga Medjimur
ja budu svoju redovitu sednicu letos vu 
Ráckanizsi drZali, i lo majuda 7-ga.

— Dopis za Medjimurje. Zalavar- 
megjinska sudbeua oblast je oprpsila So- 
mogyvarmegjiju, da naj i ona zdigne réé 
pri kormanu, da se Medfimurje odkapéi od 
zagrebaéke nadbidkupije. Somogyvarmegjija 
je jednoglasno izrekla na ov dopis, da bu 
podpirala onu prodnju, koju je vu toj stvari 
nada varmegjija pred ministerium predloZila.

— Nova orsaéka skola. Aprila 
14-ga je Dr. Ruzsicska Kálmán kr Skolskí 
indpektor javil na sednici administralske ko- 
misije, da bude Muracsánysku obéinsku dkolu 
orsag prék zel, i to 1909. leta septembra 
meseca.

— Proti agentom. Minister zemelj- 
skih poslov je opozval sve sudbene oblasti 
da odtro kadtigaju one agente koji bez do- 
pudéenja lifraju teZake vu stranjske orsage. 
Svaki agent, koj bi tu napravil ima se do 
15 dni redta ili 600 korun Srola kadtigali.

—  Smrt Szilagyi Gyula grotoski penzi- 
onirani tajnik je aprila 24-ga v Keszlhelju, 
na naglo vumrl. Starec se odpravil v Kesz- 
hely, da pohodi svoju rodbinu, i tarn ga je 
dostigla nagla smrt.

— Stelinga 27-ga aprila su dodli na 
red mladeuci iz trejih notarjodijah, med nji- 
mi i drávavásárhelyeki deőki. Na prvi red 
jih je bilo pozvano 23, z med kojih su os- 
tali 5 za soldate, i to Horváth József, Trei
ber Imre, Szudecz Pál, Szernecz György, i 
Szoldát György. V drugim redu jih je bilo 
15 z med ovih je ostal Poszávecz Antal 
i Oréski Imre, V tretjim redu jih je bilo 
pozvano 19, z med kojih je ostal za solda- 
ta Marczius Ferencz, Cserncsecz Ferencz, 
Jalusics István, Krály Imre, i Zsárkovics Imre.

—  Skola za stikati. Singer el C. de- 
Iniéko druztvo je poslalo svojega zastupnika 
v Drávavásárhely, da tarn odpre dkolu za 
sve one p«;ce, kője se oéejo navéíti na ma- 
dini dtikati. Óva dkola bu dva tjedna trpela, 
v kojoj na ruéno delo gospodiéna Baumhak 
Jozefa vuéi puce i to s jako lépim uspjehom. 
—  Puce neplaéaju za to nikaj.

—  Kolibe pod vodom. Ve, da je 
velika povodja bila v Medjimurju, su i ciga- 
ni bili vu velikoj sili, koji krej Mure imaju 
svoje kolibice. s poéetka su se zasmehavali, 
da se ont nikaj vode nebojiju. Da je voda 
vdrla v kolibe onda su najpredi purdeke, 
ciganjéeke spravili gori na kolibu, a za njimi 
se i stari potegli gori na vrh. Nego da su

vidli, da voda podjedno rase, tak da véé 
njim podplate pere, onda su poéeli zvati Dev- 
le (bog) i kriéati za pomoé. Na sreéu su 
poéuli to vahtari, koji su po ladji. idli ta, 
pobrali skup dadeke i odpeljali z pogibelno- 
ga mesta pod krov

—  Skocil je vu Vezúv. Vezúv, tője 
jeden visoki brég v Taljanskim, koj veékrat 
ognja meée vun iz sebe. Od zgoi na bregu
je slrahovitno velika ljuknja. к tőiére spo 
dobna, nad kojega meée vun zemeljska ja- 
kost samog ognja. ba se poéné jVezuv bur- 
káti, onda predi par dni veliki potres nas
tane, na znaménje, da je tu pogibelj. Zatim 
se poéné Znega kadeti, opet bukne vun pl&r 
men i to tak trpi par tjednov, dók se opet 
vtisi i onda je opet éez vise lét miren. Tu 
se pripetilo, da je doSel v Napolj (to je je
den varos biizo Vezuva) jeden mladi éovek 
i célé dva tjedne ne je drugo delal как 
zabavljal se svojim pajdaSorn nőé i dén. Da 
se vre svega navoljil, onda véli pajdaSu, da 
naj ide snjim na brég, da pogledne Vezuva 
koj je za ovo vréme miren. PajdaS ga pos- 
luhoul I odiSel s njim tarn. Da su dodli do 
ljuknje, jen éas gledi naS mladié dőli, a on 
da рак véli pajdaSu: Zbogorn brate, na dru
gim svétu se véé zidemo, i s tim skoéi vu 
grozovito globoéinjav, A njegov pajdaS joS 
dén dénes éaka na Vezúv, da bu se burkai, 
morti vun hiti njegovoga pajdada Zivoga.

—  Oroslan v covecjoj koii. Mogu- 
ée bi sí Sto mislil, da ovo éita, da se résna 
Steri éovek obiékel v oroslanovu koZu i tak 
straSil druge ljudi Ne. Ov naslov spada na 
takovoga éovéka, koj ima hujde sidce, как 
divja zvér. V Egerszegu se pripetilo, da je 
Fábián Gabor, varaSkí kapelan, kateketa, 
puékih Skol, koj je lakajSe predsednik te- 
Zaékoga druZtva, vuni slal jeden dén pred 
íarofom i Cekal na jednu Skoisku déle. Ran 
onda je prehajalo onud par socialdemokra- 
tov, koji su straSno srditi ná kapelana, ko
jega za uajvekSega neprijatelja drZiju, jer 
on je jedini, koj teZake odvraéa od social - 
demokralov. Da su mimo njega idh, samo 
skoéi к njemu SipoS zvani zidar, i tak pljus- 
ne kapelana, da je najenput vés postai v 
krvi. Kapelan se na lo odmah povrnul dimo 
na farov, de su mu komaj zastavili krv 
Ljudi, koji su vidli lo, su Sleli sidara pog- 
rabili, da ga navéiju, как se na vulici 
pljuska, nego na njegovu sreéu doSel je ta 
jeden redar, koj je odmah odpeljal Sipoáa 
sobum na redarslvo. Kapelan véli, da ne- 
pozna SipoSa, i nigdar je ovoga éoveka ne 
zbantuval. A ov galZenjak se joS diéil, da 
mu je po volji, kaj je lak naéinil, bar bude 
znal kapelan. kaj je soci&ldernokrala. SipoS 
je prék dau sudu, koj budega véé navéil, 
как se bantuju neduZni ljudi. Ktomu na 
vulici

—  Novi vlaki. Od majuSa 1-ga po- 
éemSi budu növi eugi vpeljani na orsaékoj 
Zeljeznici, proti Zagrebu i Zalaegerszegu. —  
A med Festőm i Pragerhoíum bude jen po- 
Zureni personalski eug vozil. Ov eug bude 
se génül popoldan okolo 5 vure iz PeSte i 
dojde v Cakovec okolo tri tertalje na 11. 
—  V Pragerhofu bude okolo polnoéi, Odo- 
vud ide po polnoéi okole 1 vure proti Ca- 
koveu i sim dojde okolo tri fertalje na 3. 
Ov eug bude samo za probu v peljan na 
létne mesece i ako bu se splatit, onda ga 
ostanoviju. A proti Zagrebu i Egerszegu bude 
poleg sledeéega reda vozil: Z Csáktornya se 
géné proti Egerszegu popoldan ob fertalj na 
2, okolo 9 vure veéer bude v Kiscellu. Od 
ovud se gene növi eug okolo 10 vure i 
dojde v Csáktornya popoldan okolo 3 vure.
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—  Mrzlo protuletje je, kaj je to —
pita je \ drugi —  kaj se tak dugó neée 
vréme otopiti? Mrzlo je svaki dén, как da 
se niti nebi pribliZavalo protuletje, nego 
zima. Da nas nej drevja opominalo, da je 
tu protuletje, nebi veruvali. Kolendar veli, 
da je prvi protuletni den március 15, pak 
ve véé smo* preskoöili aprila, pak itak je 
mrzlo. Kak moéi onda kolendara veruvati? 
LaZe как LaZi Tornáé. Célé dneve zakrilo 
je nebo s debelimi, érnimi obiaki i зато

I



Na zagorskoj direkt bude samo ta pre- 
rnenjba, da on cug, koj ide predpoldan ob 
8 fertalje 12 VaraZdin, od se dob bude vozil 
v Zagreb, a on cug, koj popoldan ob 3 fer- 
talja na 4 dojde v Csáktornja, bude vozil 
iz Zagreba.

—  Novine i predplata Viáeput se 
pripetilo da je jeden ili drugi naruCil kokove 
novine i ne je poäiljal nutri redovito pred- 
platu. Novine su mu za to poáiljali, nego 
nazadnje, da su ga opozvali, da naj poále 
predplatu, se vnogi s tim zgovarjal, da je 
on né naruCil novine na pol leta ili na ka- 
kovu god dugó vréme, nego зато na jen 
ili dva meseca. Zbog toga je nastala tuZba, 
radi Cesa je ne zdavnja izrekla Kúria, da 
svaki mora platiti za novine tak dugo, dok 
mu hodiju, pa makar je on ove novine naru
Cil ili né. — Koj neCe jedne ili druge novi
ne Citati, naj odmah poálje nazaj prvi broj i 
da na znanje izdatelju, da njemu naj ne- 
poáilja novine. —  To je zbog onih zreCeno 
tak, koji Cez 1 ili 2 leti Citaju novine zaba- 
dav, bez toga, da bi za nje i 1 filier platili. 
NaruCiju novine a onda nepoáleju nutri pred
platu. To bu dobro znati osobito onim, koji 
misliju, da njim »Istinu« »Novosti« i к 
ovim spodobne novine zabadav poáilaju. — 
Koj oCe zbog toga kakove neprilike imeti, 
naj se pobrini, da »Istinu,« »Nase Pravice,« 
»Novosti« s Cim predi poále tarn, kam spa- 
daju. v Zagreb.

—  Zgoreto dete. Canjuga Matjaáu 
4 lét staro déte. Ankica se aprila 21-ga tak 
obeZgala. da je od velike muke drugi dén 
vumrla. On den je mati odnesla obeda svo- 
jemu muZu, koj je sluZbenik na zagorskoj 
átreki, a decu, dvé Cerke doma zaklenula. 
Deca su se brzCas poóela igrati, i stareáa 
Ankica je nekak doäla do Sibic, da ognja 
zakuri. Od toga se njoj vuZgala njoj opra- 
vica, i dok su stareäi dosli dimo, veC je s 
teikimi ranami leZala na podu, i drugi dén 
v jutro preminula. Na sreCu menjáoj pucki 
je nikaj né bilo. Radi toga moramo spome- 
nuti, da vnoga mati ima to hudu navadu, 
da odide zdoma, onda malu decu zaklene 
v hiZu. Ovo se nigdar, podnipoáto nesme 
napraviti. Kaj pak, da bi ran onda ogen) 
nastal v blizini,kaj caka onda onu siromaá- 
ku decu? Vujti nemreju, morala bi zgoreti 
bez pomoöi Zaklepali decu nigdar nesmeti, 
jer Co vek si navek тога raőunati, jeli se 
nebi kakva nesreCa pripetila i onda su deca 
podvrZena najstraániáoj pogibelji. Ako veC 
otec ili mati mora oditi zdoma i nikoga né
ma, áto bi pazil na nje, naj odpelja decu к 
susedi, da ona pazi na nje. Sto i stoput se 
veC poleg takvoga dela velika nesreCa pri
petila. Kaj takov Covek Cuti onda vu svojem 
srdcu, da zna, da nikaj drugo, как njegova 
nepazljivoet je spravila nedűinu decu vu 
grob. К tomu kuliko muke pretrpi predi si- 
romaáko déte, dok dudit spusti ?! Pazite dragi 
roditelji, da nespravite vaáu deCicu vu ta- 
kovu pogibelj!

— Koji svilce driiju. Nadzornik 
orsaCkoga svilogojstva iz Szekszarda putom 
velikoga sudca kotarskoga opomina sve one, 
koji driiju svilce, da Cahure podnipoáto nes- 
meju Varaidin odnedti, nego v Cakovcu 
moraj и prodati. Koj bi prekráil ovu naredbu, 
i ávercal Cahure prék Drave, on bu oátro 
kaátigan.

—  Iztrazivanje Fanics Gyura iz Totla- 
lu je zbog áumske tatbine bil cituvan к ve- 
likomu sudcu. Nego ov je pred sudom sko- 
Cil zbog Cesa ga da sudec iztraiivati.

— Lépa példa. CoveCanskoj ljubavi 
lépoga dokaza su dali staYiovniki Murasiklós 
fare, átéri su na proánju svojega notariuáa 
tulikajáe alduvali za nesreCne pogorelce od 
Pölöske i Pdtréte obCine. Vrédni birovi su 
od hiie do hiie se trudili i nabrali su se 
skup 131 korun 34 fillére na pomoó nes* 
reCnih pogorelcom. К ovoj svoti su daruvali 
и Murasiklósu (pobiral Vrancsics Miklós 
birov:)

Vrancsics Miklós 40 f. Trupkovics Antal 20 
f. Skvorc István 20 f. Novák József 2U f. Petko- 
vics Jakab 20 f. Mungyár Boldizsár 10 f. Rihtarec 
Mihály 10 f. Petkovics Pál 20 f. Kollarits Imre 1 
K. Vugrinec Vida (50 f. Kiss József 10 f. Petkovics 
István 20 f. Poszavec Márton 20 f. Mikolaj Ferenc 
20 f. Sztipán András 40 f. Lecsek András 24 f- 
Segula Bálint 60 f. Mlinarics Márton 30 f. Magva- 
rics János 20 f. Rihtarec Mátyás 20 f. Turk T a 
más 20 f. Stefanies Vince 20 f. Vugrinec Antal 
20 f. Vugrinec Lőrinc 20 f. Petkovics Mátyás 20 
f. Francsics Imre 40 f. Matosa Lukács 50 f. Szkle- 
pics József 20 f. Szovar András 10 f. Debán Pál 
40 f. Segula Tam ás 60 f. Novák Iván 40 f. Male- 
kóci Mátyás 20 f. Lajtman Mihály 40 f. Kovacsics 
Miklós 50 f. Jambrovics Mátyás 20 f. Kovács An 
tal 160 K. Mungyar Jakab 20 f. Trojner Ferenc 

20 f. Matosa Iván 30 f. Hertarics Vince 30 f. Je- 
zernik Márk 40 f. Jezernik Iván 1 K. Lecsek Ger
gely 20 f. Lecsek Rókus 20 f. Mikolaj György 60 
f. Liszjak Gergely 10 f. Kuzma Bálint 40 f. Zsga- 
nec Pál 60 f. Szovár Tam ás 20 f. Szovár János 
20 f. Kuzma Tam ás 40 f. Soltics Pál 30 f. Kralics 
István 50 f. Jezernik Ivánná 20 f. Soltics Tamásné  
20 f. Novák Mihály 1 K. Petkovics Iván 20 f. 
Majszan Vince 20 f. Jalsovec György 1 K. Mikics 
János 40 f Poszavec Vince 10 f. Se skup 21 

kor. 54 fill.

Svakovrstne novosti.

Po сет je poznati farbano vino?
Denes je veC ne redkost Cuti, da jedni trgov- 
ci i isto vino tarbaju, da bu s tim lepáu 
iarbu imelo Farbano vino je na sledeöi na- 
Cin moöi sprobati, jeli je farbano ili ne. Od 
Crlénoga vina pustimo jednu kapljicu na 
krajdu. Ako je vino ne farbano, onda farba 
na krajdi odmah bléda poslane i dobi slabu 
zelenkasto — modriCastu farbu. Ako pak 
je vino pofarbano, onda flek dugo ostane 
Crleni, Cmkasti ili modri. — A bélo vino 
zméáaju v jednoj Hadi s belanjkom, onda 
zléjeju na béli papír, átéri vu se pije, i Crez 
táj papír precediju. Ako je vino naturalsko, 
onda bu Cez papír prez svaké farbe teklo, 
ako né, onda dobi Zutkastu farbu.

Poiten tolvaj. V Szileziji, v jednoj 
menjáoj obeini su v poátarskoj ladici, kam 
liste meóeju, jednu Zepnu vuru naáli, na 
kojoj je visela cédula s ovimi récmi:

Ovu vuru sam lani na h . . iskim semu 
vkral od Weis vurara. Nego kajti je hudo- 
ga sastava, konátrukcije i zvun toga je za 
me prevelika, zato proeim, da mu poáleju 
nazaj, kajti ja nemam za to priliku, jer za 
kratko vréme odputujem z ove okolice na 
jen drugi sejam, de si boláu i lepáu vuru 
hoCu priskrbeti. — Jen poáten tat.

Ftic« i dete. V Indiji, Ellis zvanom 
varaáu se jenput pripetilo, da je jedna ve
lika ftica zgrabila jedno cecalno dete iz 
zibke i odnesla v áumu. Harris James lar- 
merova Zena je po obedu spat spravila dele 
i zibkum skup vun odnesla pod strehu, i 
s tim je odiála na delo. Za nekuliko minut 
Cuje, da déte straáno zavriáóelo, na kaj od
mah bezi glet, kaj je detetu. Na svoju naj- 
vekáu nesreCu spazi, da jedna velika ttica

zgrabi njeno dete iz zibke i med oátrimi 
ákramli odleti z njim proli jednoj áumi, átera 
je ne daleko bila od varaáa. PoCela je od
mah kriCati, na kaj se zbeZiju teZaki, ali 
Zena je duZe как pol vuri né doála к réci 
od velikoga straha. Nazadnje s velikim pia
com pové, kaj se pripetilo s njénim sinekorn. 
TeZaki su se odmah odpravili vu onu stran, 
kam je ftica letel». Dugó bodili sim i tam 
iskali na sve strani flic«, ali zabadav VeC 
su ételi dimo obrnuti, da je jen teZak poCul 
da se ne daleko od njega déte zaplakalo. 
Odmah idu tam i na njihovu najvekáu ra- 
dost najdu déte kre jednoga dréva leZati na 
zemlji. Detetu se poznalo na prsa i na jed- 
nim ran.enu znamenje, kam je ftic svoje 
ákrample zasékel, ali drugaC je ne bilo de
tetu nikaj.

, L e x ik o n .

—  Za krümarei yostiona re ixva 
dák propts naredbe , dobivá se  na 
debdino papira prikeleno komád 70 
HHéri kosta, kod Strauax Sandora 
knjlzarnim stacunu и Csáktornya.

Nekaj za kratek öas.
Povoljria hrana

Kata: ZnaS Treza, s Cím k^atigarn ja 
svojega muZa, ako m eerssjJiy R tim, da 
mu ne skuham one nrane, étere on naj- 
rajái jé.

Treza: A ja p/k mu ran onda pripra- 
vim na stol naii>ovoljneáe hrane, ali nili
jedna je ne poj __

Dobro bu si zapametiti!
Buttler Sámuel, glasoviti pisec je jeden- 

put preputoval vékáé englezke varaáe. Da je 
v Kobham varaá doáel, veC se mraCilo, ali 
s tim se najmenje brigal, nego zima mu je 
bilo tak, da je vés trepetal. Da je vu varaá 
doáel, spazi jednu krómu i na to najenput 
postuji s koCijom i spravi se v krCmu, da 
se malo segréje. Ali v krCrni je sve bilo 
puno, tak da je né mogel mesto dobiti. Ve 
si poCne premiájlavati:

Kak bi ja rnogel dojti do stolca i kaj 
je glavno, blizu peCi?

Najenput mu dojde na pamel jedna 
misei. Najenput poCne kriCati na vés glas: 
Keiner, keiner!

V drugim hipu veC pred njim sloji 
keiner. Prosím kaj zapovédaju?

Buttler srdito zahrumi nad njim:
Nesite vun mojim konjorn jeden tanjér 

ostrige (ribe) i kupicu vina!
Morli zob zapovédaju gospone? — pila 

ga keiner.
Ne! Sam vám ne odprto zapovedal, da 

ostrigu i vino.
Keiner je presiljen bil p o sl” ’ «úti gos- 

pona i nesel je vun . drhCuCirn
konjorn ribe i ílaáu . ю su naravski
znatiZeljni bili , Kaj je to za konja,
átéri mesta r«be jé. — 1 svi su odbe- 
Zali vun, da glediju, как more konj ribe 
jesti. Na to je Cakal naá Buttler. Kak je 
prazna nastala hiZa, najenput ide naá pisec 
к peCi, zeme si stolca i poCne sí гике to- 
piti. Za Cas dobezi nutri keiner i javi pisai, 
dakonji niti podehnuti neCu niti ribe, niti vino.

No, ako veC rnoji konji neCu pojesti, 
onda d4jte sim, bum nje sam jel! — vdi 
pisec mirno i potrnajno se nasméje. Slop- 
ram ve su previdli drugi gosti, как je nje 
narezal i poCeli su srdito mrgotati.



Császárfördd Budapesten. £*•
hely a magyar Irg a lm a s-re n d  tu la jd o n a . Klsörangu ké
ne s hévvizü gyógyfürdő; modern berendezésű gőzfürdő, 
kényelme« isza p fü rd ő k , u s zo d á k -, tö rö k -, kő- és m ár- 
ványfürdő k; hő lé g -, s z é n s a v a s - é s v illa m o s  vízfürdők. 
Iv ó -k ú ra . 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutányos 
árak. Prospektust ingyen és bérmentve küld

Az igazgatóság,
85 ~ 19087"  sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. 102. tcz. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a tapolcai kir járásbí
róság 1907. évi Sp. 733/7 számú végzése 
következtében Dr. Reményi Zoltán perlaki 
ügyvéd által képviselt Steiner Lipót és fia 
javára Ziegler Lajos ellen 315 kor. 78 f. s 
jár erejéig 1907. évi Julius hó 1-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 1322 kor. H0 fillérre becsüli 
következő ingóságok u. m : lovak, kocsik 
hordók, tűzifa stb. nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbiróság 
1907-ik évi V. 476/3 sz. végzése lolytán 
315 kor. 78 fill. tőkeköveti-\és, s ennek 
1907. évi julius hó 1 napjától járó 5%  
kamatai, V»°/o váltódíj és eddig összesen 
65 kor 37 fillérben biróilag már megállapí
tott költségek erejéig, Domásinecen alperes 
lakásán leendő megtartására

1908. évi május hó 7 napiénak d. u. 3 érája 
haláridőül 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 mellett a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is el fognak adatni. 741
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JSirtokbérbeadás.
Ezennel közhírré teszem , hogy családi körülményeim miatt Diává - 

szentmihá/y községben (Mihovlán) fekvő 9 sz. házamat, mely áll: 2 szoba, 
1 konyha, 1 éléskamra, 1 p ince , í istáié 4 drb. lónak, — 1600 Q öl termő 
gyümölcsfa és konyhakrettel, 4 drb. szarvasmarha részére legelőilletmény- 
nyel, — a házban a falu részére engedélyezett második korcsma bármikor 
felállítható, mihez az engedély könnyen megszerezhető, 1 9 0 8 • é v i  m á ju s  
h ó  iO -én  d élu tá n  3  ó r a k o r  árverés utján a legtöbbet ígérőnek 3 évre 
bérbe adom.

Bővebb felvilágosítással szem élyesen szolgálok.
Drávaszentmihály, 1908. április hó 25-én.

747 Bátor Henrik.



Hirdetmény.



Gabona árak . — Ciena iitka . 823/tk 908. Árverezni kívánók tartoznak 300 kor

-J g Z :--------u r liii t. Árverési hirdetmény. рч’1гЬ" '  *
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi Vevő köteles a vételárt két egyenlő 

Búza PSenica 21.00— hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái részletben, mégpedig az elsőt az árverés
Rozs Нгй 16 00— kir. jbiróságnak 1907. évi december hó 12- jogerőre emelkedésétől számitandólb napa.,
лгра Jeómen 13.50— én 1907. Sp. 574/2 sz. alatt hozott jogerős a másodikat ugyanattól 45 nap alatt minden
Zab Zob j 5.00— ítélete alapján a nagykanizsai kir. törvszék. egyes vételári részlet után az árverés nap-
Kukoricza uj Kuruza nova 13.60— a Csáktornyái kir. jbiróság területéhez tartó- játói számítandó 5%  kamatokkal együtt az
Fehér babuj Grab beli 1400— zó s a mnraszerdahelyi 1477. sztkvben 122/b. árverési feltételekben meghatározott helyen
Sárga bab » Suti 13 00— ; hrsz. ingatlan a rajta levő házzal 793 kor. és módozatok szerint kifizetni.
Vegyes bab * zméáan 13 00— 1 becsaron, a muraszerdahelyi községházánál Ezen hirdetmény kibocsátásával egyide-
Kendermag Konopljenoseme 23.00—- 1908. éri május hó 26-án d. e. 10 óráji jüleg megállapított árverési feltételek a hi-
Lenmag Len 22 00— dr. László Béla Csáktornyái ügyvéd vagy vatalos órák alatt a Csáktornyái kir. jbiró-
Tökmag Koáéice >22 00— helyetesse közbenjöttével a közösség meg- ság tkvi osztályánál, Muraszerdahely előljá-
Bükköny Grahurka |l5 00 — szüntetése folytán megtartandó nyilvános bi- róságnál megtekinthetők

rói árverésen eladatni tog. A kir. jbiróság mint tjkvi hatóság.
A   ̂ Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. Csáktornya, 1908. febr. 23. 745

C f t C $ Í u $ .  й ш й й ш ш й ш ш  ,  _ Á

Rádión« mnliplvpnu4 я Wlassits Csak is  k ö r ö n é é r t szétküld után- H A Z E L A D A S .bádogos műhelyemet .1 vv lassíts vétte) az o r szá g o s  po sz t ó k iv i-
Gyula-uteából a Szűh-utczába t e l i  á ru h á z  Budapest, Vil., ver- A Zrinyikülvárosban levő Gut- 

(Magyarics-féle h to , BencsAk F e- . “ Г  Sim» - fele ■ ** * * * •
ionra könyvkötő volt Uelyisóge) v“ y b,rn‘  “ 0Уе,*‘  Ре1М* 1ек Wollkk ®«zsö

. , , ,  ~ gy amgarnt- г. б irodájában megtudhatók. 726 з—з
helyeztem át.



\ MEGHÍVÓ. I
rt A Csáktornyái Gőzmalom Szövetkezet, Csáktornyán j|

p 1908. május hő 17-án délután 2 árakor saját irodahelyiségében i|

\ r e n d k i v ü l i  k ö z g y ű l é s t  I
S  tart, melyre a szövetkezet t. tagjai ezennel meghivatnak. й

É TÁRGYSOROZAT: g

P 1. A jelenlegi bérszerződés alapján a tulajdonosokkal szemben a malom os vil- ®
wt lamostelep tulajdonjogi megszerzésére nézve biztosított elővételi jog gyakorlása. ffi
?  • 2. A szövetkezetnek az igazgatóság által kibocsátott tervezet alapján részvény- йP társasággá való átalakulása. ö
P Kelt Csáktornyán, 1908 . május hó 2-án. ig a z g a tó s á g . @

Ы  ------- ---------- ------ — *>►  ------------------------  VSj

m  5. §. Szavazati joggal a közgyűlésen csak oly üzlelrészes tag hír, ki legalább 4 héttel a'közgyűlés előli már a társaság B j
áj tagja volt és tartozik mindenki üzletrészjegyét 3 nappal a közgyűlés előtt az igazgatóságnál letenni.
p l  A  szavazást meghatalmazott is gyakorolhatja, de сэак üzletrészszel biró tag lehet meghatalmazolt. VSj
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