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ZRÍNYI KÁROLY. _  MARGITAI JÓ ZSEF. | STRA U SZ SÁNDOR.

ZárÓÜnneDélv elemi népiskola külön-külön tartott záróün- d) Pataky Kálmán igazgató adományá-
 ̂ nepélyt. ból pedig Hajas Irma il-ik, Dénes Gizellla

A most folyó 1908- 909. tanév immár Az áll. polg. fiú- és leányiskolában a és Gráner Sári Hl-ik o. tanulók 
befejezést nyert. Az iskolák kapui, a tudó- f. tanévi záróünnepély rendkívül fényes Az áll. elemi népiskolában egy hazafias 
mányok csarnokai két hónapra már bezá- keretben s gazdag tárgysorozallal tartatott dal eléneklése vezette be az ünnepélyt, 
ródtak. Az erős munkát tanító és tanítvány meg. Az ünnepély lapunk múlt számában melynek elhangzása után Pólyák Mátyás 
részéről pihenés váltotta fel s ott, hol liz ismertetett prograinm szerint folyt le, mely- igazgató-tanító szívhez szóló beszéd kisére* 
hónapon keresztül a munka, tevékenység nek végén az intézet igazgatója, Pataky lében emlékezett meg a tanév befejezéséről, 
zaja honolt, az iskolákban most a nagy Kálmán hazafias beszéddel zárta be e moz- a nagy munka végéről. A beszéd után sor 
némaság vette át uralmát. galmas s a tanuló-ifjúságra oly emlékezetes került a magyar nyelvi jutalmak kiosztására.

Tanító, tanítvány hasonló most az olyan . tanévet. A magyar nyelvben jeleskedő idegen
vándorhoz, ki hosszú és erős vándorlás Az ünnepi beszéd után kiosztattak a ajkú tanulók közül a következők részesültek 
után valóban a jól megszolgált pihenőre,!jutalmak. Jutalmat nyertek: jutalomban:
édes nyugalomra tér A tanításban, tanulás- a) A polgári fiúiskolában. 1. Néhai Királyi Pál, a nagy ember-
ban való közös utazásuk egy hosszú esz- 1 A Királyi Pál-féle alapítvány kama- barát és a Csáktornyái kerület volt ország- 
tendeig tartott ; a tanító volt a vezető s a taiból szorgalom és előmenetelért 20—20 gyűlési képviselőjének 2000 koronás iskolai 
tanítványok hűségesen követlék mesterüket, kor jutalomban részesültek : Ceik István é& alapítványa kamataiból 10—10 kor. kapott 
Utazásuk kezdetén, a tanév elején, hosszú Mészáros Pál lll-ik és Szabó István IV-ik o. Magyarics Frigyes és Sztérbát Rozália I. o. 
út, magas hegy látszott előttünk és a kilű- tanulók. tan., Szőke László és Kermann Angyalka
zott célt nagyon messze, megmérhetetlen tá- 2. A Csáktornyái Takarékpénztár ado- II. o. tan., Sinkó László és Breznik Térés 
volságban láthatták mindketten. mányából 20 koronával az intézet legjobb III. o. tan., Varga György és Szalai Mari IV.

A hósszu út, a magas hegy nem volt j tanulója, Polesinszky Géza 1-ső oszt. tanuló o. tanulók, 
más, mint az újabbi ismeretek szerzése, a jutalmaztatott meg. 5—5 koronát pedig a következők : ßel-
már megszerzetteknek kibővítése, erősbítése, 3. A Csáktornyái fiatalság által alapított lovics Imre és Magdalenics Mária I. o. tan, 
a szív és akarat nemesítése — szóval, hogy Magyar Ösztöndíj kamatai 10 kor aranyát Fodor István és Pokrit ács -Ilona 11. osztályú 
az ifjú nemzedék a tudásban okosabb, a kapta Novák Imre l-ső o. lannló. tanulók.
lélekben jobb legyen. Ez volt az a hegy, 4. Az Önképzőkör alapjának kamatai- 2. Néhai Jeney Gusztáv alapítványának
melyet mindkettőnek át kellett hágni ; ez ból önképzőköri munkálkodásáért könyv- kamataiból az alapítványt tevő intenciója 
volt az a nemes és magasztos cél, amelyet jutalomabn részesült Pataky Kálmán III-ik o. szerint 5—5 Koronát kapott Torday Lajos 
el kellett érniök. tanuló. Továbbá szintén az Önképzőkör III. és Polesinszky Jenő IV. o. tanuló.

Az isteni gondviselés a tanú ló-ifjúság- alapjának kamataiból szorgalom és jó elő- 3. Díszes magyar imakönyvet kaptak 
пик az ismeretek szerzésében előre, a szív menetelért könyvjutalomban részesüllek : a Vasasztaltársaság alapítványának kamatal- 
nemesllésében felfelé való útjokal, célúkat Heilig Mihály, Nádasi Henrik és Szántó ból: Dokleja Mária III-ik és Skvorc Mária 
most a nagy és lárasztó munka után meg- István I-sőo. Horváth Károly és Mikk Károly IV. o. horvát anyanyelvű tanulók, 
állította, de utazásuknak koránt sincs ezzel Il-ik o. tanulók. Egy magát megnevezni nem akaró
vég*', még tovább kell haladniok, a kitűzött 5 Pataky Kálmán igazgató által adott tanügybarát Szalmay István II. o. szorgalmas 
végcél még messze van. Most csak pihenni két jutalomkönyvet Herzer József és Nagy tanuló jutalmazására 10 kor. adományozott 
térnek két hónapi rövid időre, hogy erőt Rezső IV. oszt. tan kapták. Ugyancsak egy magát megnevezni nem
merítsenek maguknak utazásuk további loly- b) A polgári leányiskolában. akaró tanügybarát 10 koronás adományát
tatásához. 1. A Királyi Pál-féfe alapítvány kama- Hábiánec Ferenc III. o. tan. kapta.

Csáktornya népoktatási intézeteiben a Iáiból jóviselelük- és szorgalmukért 20—20 Egy magát megnevezni nem akaró tan-
mult hét folyamán tartattak meg a záró- kor. jutalmat kaptak. PoJec Erzsébet Ilik ügybarát díszes mesekönyv adományát a 
vizsgálatok s a tegnapi napon folytak le a és Stolcer Fanni IV. o. tanulók. II. leányosztály legjobb tanulója, Horváth
f iskolaévi záróünnepélyek a megszokott 2. A Csáktornyái Takarékpénztár 20 Margit kapta jutalmul,
keretben, amely ünnepélyen a szülők és tan- kor. adományát Gábriel Margit Il-ik o. tan Ugyancsak egy magát megnevezni nem
úgybarátok szép száma vett részt. kapta jóviselet és előmenetelért. akaró tanügybarát Sztérbát Maliid IV-ik

Reggel 8 órakor a tanulóifjúság hála- 3. Jóviselet és szorgalomért könyvju- oszt. tanuló jutalmazására Nogál J. mese- 
adó-istentieztelelre vonult a tanári, tanítói tatomban részesültek : könyvét adományozta,
kar vezetésével a róm. kath. templomba, hol a) Az Önképzőkör alapjának kamatai- Egy-egy magyar mesekönyvet kaptak jó 
Varga Wolfgang bittanár szent misét mon- ból Benedikt Frida I-ső о. lan. tanulásért: Tóth János III. és Koch Róbert
dőlt. mely után «Te Deum» tartatott. Az b) Grész Emőné, tanárnő adományából IV. o. tanulók.
istentisztelet alatt az áll polg fiúiskola Pecsornik Paula 11-ik oszt. és Hirschmann Zalavármegye törvényhatósági bizotlsá-
énekkara egyházi énekeket adott elő. Erzsi III-ik o. tan. gának 1909. évi jutalmából a Csáktornyái

Az ünnepélyes szent mise ulán az áll. c) Tódor Margit tanárnő adományából áll. elemi népiskola magyar nyelvben jelee- 
polg fiú- és leányiskola, valamint az állami Kücsán Róza IV-ik o. tan. _________  kedö tanulói között 20 korona lett kiosztva.
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2—2 koronái kapott Slingl János és /'^inna j„n iQ^n Másodsorban mindazoknak hálás kö-

Hábjánec Stefi I. o. tan., Kovácsics Ferenc Felsönnhályíalva, 1909. |un,19-én síönetet fejezek ki, akik e körnek tagot
és Margetils Irma 1L o. tan., 3 3 koronát Kész szolgája . gyűjtöttek és propagandát csinállak,
kaptak: Fiiszár Imre, Sray Karóim III. o. GÁSPiRLIN MIHÁLY plébános. Köszönöm szíves megjelenésüket
tan, Kollarits István és Bellosics Mária IV. Rö „ érthelö hogy lly |e|ke8 és kérve kérem Önöket, sorakozzanak a ki-
o. tanulók. g^ves fogadtatás hatása alatt az alakuló bontott zászló mellé kitartással.

Az áll. elemi népiskolában a zér<Jvifs- kö ű|éfén már tömege3en jelentkeztek Isten áldása kísérje a gazdakör mű.
gálatok napjan lett kiosztva ama 30 drb belépésre ködését.
magyar imakőnyv is, melyet a .Zalavárme- ^  alakul(J közgyűlés rövid vonásokban Lelkes és dörgő éljenzés honorálta az 
gyei Közművelődési Egyesület» 1908. es következőképen folyt le : * elnöknek programmbeszédét Utánna a tisz-
1909. évi jutalom címén küldött a magyar gzalmay József főszolgabíró, mint a tikár a következőkép alakíttatott meg: Elnök:
nyelvben jeleskedő tanulók megjutalmazó- . mezögazdasá ; bizottság elnöke üd- Mesterich Aladár uradalmi tiszttartó. Társ
sára. Ezen magyar imakönyvi jutalomban # ^ez4m(J)al inegjelent közönséget elnök: Szalmay József főszolgabtió. I. Alel
az alábbi tanulók részesüllek ai Ш. flu- ^  örömme, tudatja hogy a Csáktornya- nők: Filipics Lajos plébános, orsz. gyűlési 
osztályból. Brezmcaár Rez^, Btenkő Antal, yjdéki Gazdakör megalakulását kihirdetheti, képviselő. IL Alelnök: Murai Róbert íöldbir- 
Beck József, Hábiánec Ferenc, Kosztel József, máf e<jdjg körü|beiül 350 tag jeleni- tokos. Titkár: Szenteh Dezső gazd. szaktanár.
Ь,Р!л? fr,renC’ BVerhábr f  V J I L ' m"!; kezelt a gazdakörbe vala belépésre. A tör- Jegyző: Viasz Nándor járási in. kir. állatorvos, 
osztályból . Bencsik a- jelzek Mari, yény rende|kezéseinek eleget teendő erne I. Aljegyző: Divéki Ödön urad. ellenőr. II. 
Csrép Roz, GVuranics Mari, Hor áth Józ a, a|aku|ó közgyűlésnek feladata, alapszabályok Aljegyző: Laux János közs. állatorvos. Pénz-
H®2™1 c a l’ Sá®4r'“  V,k' > * ” •' alkotása. Mindenekelőtt felkéri Viasz Nándor táros: Dús János urad. ispán. Ügyész: Hajós
lá!ybó : Ermenc Gusz áv, Han pamer Ja о , ,4rág. m kjf á|,atorvost a jegyzőkönyv Ferenc dr
Sf,rV4t7 íH^»ÍI’l . .^ ^ .« t f lL u d  Zstvkrt vezetésére, Dénes Béla és Plichta Béla jegy- Igazgató választmányi tagok: Alszeghy 
Péter, Zádrávec 5 Jhl? n-er zöket a jegyzőkönyv hitelesítésére. Alajos szőlőbirtokos Viziszentgyörgy, Bezen-
Fngyes, a . ”V ' p „ r .p(. Elsősorban az egyesületi elnök válasz- holler Mihály tantló Nagyfalu, Belec Ede
Paula Dobsa Juli, Horváth Á«"es, Persztec tá9a e j t e l e t t  meg Szalmay József főszolgabíró körjegyző Stridóvár, Blagovics János gazdál- 
Juli, Schmiedlechner Stefi, Moko ák E , e|nöknek ajánlja Mesterich Aladár kodó Drávavásárhely, Clin st Ferenc gazdál-
Srámmájer Mar és ^stárics Juli tanulóid urada,mj tjszUartőt, mint aki szaktudása és kodóMárlonhalom, Gasparlin Mihály plébános 

Mindkét intézetben az “nn®Pé yl 4 1 állása és szeretetreméltó egyénisége révén Felsömihályfalu, Golubics Imre gazdálkodó
hazafias ének zárta te, mely után â t nu 6- egyeneeen hjviltva van a Csáktornyavidéki Muraszilvágy, Heisnberger Ferenc főerdész 
ifjúság a szélrózsa minden irányában , zél Gazdaköft irányilaoi é3 fölvirägozlatni. Felsömihályfalu, Honfi Lőrinc tanító Zrínyi- 
ledt, hogy a nagy és J 4zada4K ** Az alakuló közgyűlés közönsége lelkes falu, Jurisága Mihály gazdálkodó Alsóferenc-
A ,n I, ®°n *.an *  ̂ * éljenzéssel igazolta a caudidálás szerencsés falu, Kuiál Ferenc gazdálkodó Drávaszent-
érdemelt, nyugalmai. voltát A megválasztott elnök ezután a kö- mihály, Kutják Simon gazdálkodó Végfalva,

-----------  vetkező beszéddel fordult a jelenlevő ta- br. Knezovich Viktor földbirtokos Stridóvár,
gokhoz : Kosák Ferenc gazdálkodó Zalabárdos, Kecs-

A  C sáktornyavidéki Gazdakör Igentisztelt Közgyűlés, tisztelt Uraim! kés Ferenc езрегез Muraszentmárton, Кгч-
alakuló közgyűlése. A megtisztelő bizalmat hálás köszö- sovetz Adolf földbirtokos Zrinyifalu, Kozma

nettel veszem s iparkodni fogok a reám György korcsmáros Ríckamzsa, Lővensohn 
Valóságos ünnepéllyé vált a Csáktor- rótt tisztségnek legjobb tudással és az ügy Miksa földbirtokos Drávavásárhely, Leitner

nyavidéki Gazdakörnek jun. 20-án meg tar- iránt tanúsítandó odaadással megtelelni. Ödön urad. intéző Belica, Morandiui Román
tolt alakuló közgyűlése. Körülbelül 180 tagú Nehéz a teher mit átveszek, de te- földbirtokos Szentilona, Martonossy Imre
közönség előtt hirdette ki Szalmay József a kintve a megválasztott tisztikar tudását körjegyző Viziszentgyörgy, Murk István plé-
csáktornyai járás főszolgabirája, hogy immár és ügyszeretetét, meg fogja könnyíteni bános Botlornya, Neufeld Lajos bérlő Bot-
350 tag jelentette be a megalakulásig a helyzetemet s az együttműködés nekünk tornya, Novák Ferenc gazdálkodó Zalaujvár,
gazdakörbe való belépését és így a gazda- az erkölcsi—a tisztelt gazdakörnek pedig Petries Ignác iparos Csáktornya, Rhosócy
kör megalakulása biztosítottnak tekinthető. az általunk szívből óhajtott gazdasági Elek tanító Drávavásárhely, Szobocsány
A lelkes és falrehgelő éljenzés igazolta, eredményt meg is fogja hozni. István gazdálkodó Tündérlak, Tóth István
hogy milyen régi vágya teljesült a Muraköz A sikernek egyik biztos és fökelléke ny. tiszttartó Csáktornya, Vrana Frigyes
gazdáinak a gazdakör megalakulásával. Az az összetartás. Tömörüljünk Uraim, mert földbirtokos Muraszentkereszt, Vrancsice
eddig beiratkozott tagok, valamint az alakuló a mai nehéz megélhetés között, csak az Miklós gazdálkodó Murasiklós.
közgyűlésen megjelentek külömbözö nemzeti- összetartás segíthet rajtunk. A |árási gazdanör képviseletére a kül-
sége, politikai pártállása, foglalkozása igazolta, Ha meg lessz az összetartás, meg községekben községi megbízottakul megvá-
hogy a gazdakör szervezőinek felhívásában lessz aunnak áldásos eredménye is. lasztatlak a következők: Alt Autal gazdái-
foglaltak visszhangra találtak és hogy a Nézzük meg a régebben megalakult kodó Murafüred, ifj. Ambrus György iparos
gazdakörnek a kisgazdák támogatásán, igaz- gazdaköröket, otl látjuk ezen intézmény Stridóvár, Dendekovics József korcsmáros
ságos ügyük elöbbrevitelén kívül semmiféle igazán hasznos voltát. Ormos, Divják István gazdálkodó Dráva-ÓInd,
rejtett, mellékcélja nincsen. Legfényesebb Törekedjünk mi is Uraim arra, hogy Fiiszár Miklós tanító Muraszentmárton, Grula
bizonyítéka ennek az alábbi levél, amelyet amint most óhajtva nézzük a régibb gaz- Ferenc gazdálkodó Felsömihályfalu, Hrupics,
Felsőmihályfalva köztiszteletben és közsze- daköröket, valamikor a mi működésünket Vince gazdálkodó Bottornya, Jezernik Márk
reletben álló plébánosa a gazdakör szerve- is úgy dicsérjék. gazdálkodó Murasiklós, Kodba János gaz-
zőihez intézett: Terjedelmes programmot még nem dálkodó Lapány, Kodba Ferenc gazdálkodó

Igen tisztelt Járási Mezőgazdasági Bi- adhal“nk- de a célunk •« s törekvésünk Ráckanizsa Lovrec Jőzsel gazdálkodó Hét*
. oda irányul, hogy gazdakórunk igazán a vezér, Moharics János gazdálkodó Delejes,

20 s ® ’ nép érdekét képviselje. Mayercsák Gyula kereskedő Drávanagyfnlu,
Régi óhajom volt egy gazdakör meg- Egyelőre a jó vetőmagvak és gépek Maszten Ferenc gazdálkodó Felsőpuszta fa,

alakulása Muraközben, amely gazdakör- olcsó beszerzése és a gazdasági tanács- Nemec József gazdálkodó Robádihegy, Novák
nek szükséges és hasznos volta nyilván- adások képezik munkakörünket s e mel- Mihály gazdálkodó Drávacsány. Petek István
való s amelynek megalakulásán szemé- lett fejlesztjük az állattenyésztés ügyét, gazdálkodó Határőrs Rob Elek gazdálkodó
lyesen a legnagyobb örömmel óhajtanék a házi ipart, törekedünk tej és gyümölcs- Murasierdahely, Rantes Menyhért tanító
részt venni. Minthogy azonban az alakuló szövetkezetek létesítésén, gabonánk, borunk Királyiak, Szecsán György gazdálkodó Mura-
gyűlés idején — vasárnap — hivatalos jobb érték esi thetésén gárdony, Skobrocsán Mátyás gazdálkodó
kötelességeim otthonmaradásra késztetnek, Evvel vázolom röviden múnkakörün- Békásé, Sztrah István gazdálkodó Viziszent-
zzért ha személyesen uenr is vehetek két s most mikor a megalakult dazdakört szentgyörgy, Sínkó Mátyás gazdálkodó Ma-
részt igen tisztelt körükben, az Istentől üdvözölni szerencsém, van, engedjék meg jorlak. Tomasics Tamás bérlő Botlornya,
áldást kérek szeretett muraközi népünk elsősorban, hogy ennek kezdeményező és Verbanec Ferenc gazdálkodó Belica VideC
javát célzó buzgó működésükre s szerény támogatójuk irányában köszönetemet nyíl- Lőrinc gazdálkodó Viziszeutgyörgy.
tehetségemtől telhető támogatásomat Ígérve, váníthassam, kik ‘Önzetlen mÓködé*sükker A választás megejtése után az elnök



felszólítására Viász Nándor egyesületi jegyző pítvány, mely a 3000 koronás alap elérése — Felhívás. A 4581/eln. 1909. m. kir. 
felolvassa az alapszabály tervezetet, amelyet következtében e körnek egy a haíánk fő- löldmívelésügyi miniszteri rendelet folytán
Plichta Béla körjegyző borvát nyelven való iskoláin tanuló ifjú ellátására s ingyen el- figyelmezteti az elöljáróság mindazon pince
megmagyarázása után, a közgyűlés egyhan- helyezésére jogot ad, ez idő szerint pályá- tulajdonosokat, akik abban eladásra szánt 
gulag elfogad és jóváhagyás végett annak a zatra még nem bocsájtntik, miután a be- must, bor, gyümölcsbor, pezsgő, vagy habzó 
nagyméltóságu m. kir. földmívelésügyi mi- szerzett információk szerint egy muraközi bort kezelésre, raktározásra, vagy forgalomba
niszUriumhöz való felterjesztéséi elhatá- tanítónak a fia sem tanul ez idő szerint a hozatal céljából tartanak, hogy pincéjükben
rozza. (Az alapszabályokat legközelebb ismer- főiskolákon, ki egyúttal e kedvezményre az 1908. évi XLVII. t. c. fontosabb rendel
teljük.) reflektálna, hanem elhatározza s megbízza kezéseit tartalmazó nyomtatványokat annál

Mesterich Aladár gazdaköri elnök öröm- a választmány pz elnököt, hogy értesítse az is inkább állandóan kifüggesszék, mert ezen 
mel tudatja a gazdaköri tagokkal, hogy a Eötvös-alap elnökségét, hogy addig, míg a rendelkezés ellenőriztetik s a mulasztók meg- 
gMzdakör ama szerencsés helyzetben van kör nem ajánl valakit, a kamatok is csatol- büntetés végeit a járási főszolgabírónál fel- 
már most, hogy tagjainak a baromfitenyésztés tassanak a tőkéhez. 2. Tudomásul vette a jelentetnek. Csáktornya, 1909. jun. 18. A 
javítása érdekében előnyt nyújthat. Ugyanis választmány körelnöknek a legutóbbi köz- községi elöljáróság.
rendelkezésére íog állani 80 drb nemes gyűlésről felvett jegyzőkönyveknek úgy a — Hirdetmény. A Varazsd város lerü- 
Orpinghton kakas, 40 drb. pekkingi gácsér, kir. tanfelügyelőséghez, mint pedig a köz- létén uralkodott takonykór megszűnt. —
10 drb. emdeni gunár és 10 drb. Bronz ponti elnökséghez történt beterjesztésére Tótfalu községben szarvasmarhák között 
pulyka, amelyeket a gazdaköri tagok saját vonatkozó jelentéseit. 3. A postataí arék- lépfene szórványosan megállapíltatott, így 
kistestü és kis értékű hason-faju baromfiaik* pénztár intézményére vonatkozó füzeteknek ezen, valamint a szomszédos Drávaollár, 
kai kicserélhetnek mindössze pár fillérnyi a közgyűlésen történt kiosztását, nemkülön* Zrínyifalu és Drávanagyfalu községekből 
szállítási díj lefizetése ellenében. Nemes ben a tanítói nyugdíjrevizió és féláru vasúti származó lovak, szarvasmarhák és sertések 
cserebaromfiért jelentkezhetnek a tagok jegy iránti memorandum, illetve kérvénynek marhalevelei külföldre nem irányíthatók, 
egyelőre az illetékes jegyzőknél kitelt íveken, illetékes helyen történt beadását s erről aj — Ránduljunk Keszthelyre. A Vidéki

Ezzel az elnök az alakuló közgyűlési M T. O. B.-ga elnökével való értesítését aj Hírlapírók Országos Szövetsége e hó 28-án, 
befejezettnek nyilvánította. választmány tudomásul vette 4. A tagok hétfőn tartja kongresszusát a Badacsony

--------------  sorából — áthelyezés folytán — kilépett tetején szabad ég alatt. Este 6 óra tájban
rr л  г A Y  F  F  T F  ív Holtzer Béla damásai áll. tanító. 5. Új tagul gőzhajon Keszthelyre érkeznek. A keszt-
A  У L  и  Ä  í  J ^ b r j  IV.. I k ö p e ti  a körbe Koroncy Gizella mura- helyiek nagy ünnepélyességgel fogadják az 

------- királyi oki tanítónő. A tanítókör tagjainak előkelő társaságot. A város hölgyei a lehér-
— Köszönetnyilvánítás. Dr. Ruzsicska jelenlegi száma : tb. 2. pártoló 1, rendes tag testű csónakokat, motor-hajókat felvirágoz- 

Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő a felső- 128. 6. A központi elnökség leirata a csobánci zák, fellobogózzák. Egész hajóraj megy a 
muraközi állami iskolákat f. hó 14— 15 én kuruc-emlék tárgyában. A tanítókor választ- gőzhajó elé, amelynek utasait hajós ovációk- 
meglátogatta, mely alkalommal a stridóvári mánva a közonti választmány által a csobánci ban részesítik. Este a Balatont villany-fény- 
iskolának a zalavármegyei törvényhatósági kuruc-emlékre kirótt 10 koronának bekül- nyel kivilágítják, fényes tündérországot va- 
bizoltság 1909. évi jutalmából 30 kor., a dését ezúttal megtagadja; mert a «Muraközi rázsolnak a vízre, ilyen nagyszabású ün- 
Za la vármegyei Közművelődési Egyesület adó- Tanitókör» a hányadot pontosan beszolgál- nepélyt még sohasem rendeztek a Balatonon, 
mányából 30 drb. magyar imakönyet nyuj* tatja s így a központból újabb teher viselé- A Keszthelyen időző színtársulat ч vizen 
tott át a magyar nyelvben jeleskedő tanulók i sére magát nem tartja kötelesnek, hanem rögtönzött! úszó színpadon játszik. A >en- 
részére Az adományozókhoz csatlakoztak készséggel hozzájárul azon indítványhoz, dégek másnap a közeli Héviz gyógyfürdőt 
egy keszthelyi névtelen 50 drb. 4iazáfias hogy a beszolgáltatott hányadból a kért 10 látogatják tneg.‘ Váfosnnk* k^özönsége felejt- 
tárgyu ézépkölésü ifjúsági munkával; Kozma koronát a központi elnökség a csobánci hetellen napot szerez, ha átrándul Keszt- 
GyÖrgy Ráckani?3a 10 kor, Fejér Dénes kuruc-emlék javára utaljon ki. 7. Tudomásul helyt-e.
honvéd százados Stridóvár 10 kor. dr. Csillag vette a választmány pénztárosnak a tanító- — Halálozás. Steinauer József rrtura- 
Dezső gond. elnök 5 koronával A megju- kör pénztár állapotáról szóló jelentését is. E csányi közs. isk. igazgató-tanítót és csal'ád- 
talmazottak nevében e helyen fejezi ki leg szerint a bevétel 33212  kor., a kiadás 20 22 ját fájdalmas csapás érte édes anyjának, 
mélyebb köszönetét a tantestület a szives kor., pénztármaradvány 311 90 kor. özv. Steinauer Jánosné szül. Révész Rozá-
adakozóknak. • Felhívás. Csáktornya nagyközség hánr.k f hó 25-én történt élhuhytával. A

— Meghívó. A «Zalamegyei Általános elöljárósága felhívju mindazokat, akik az megboldogult mär évek hosszú során kérésziül 
Tanítótestület» 1909. *vi augusztus 26-áu 1908. évi XLVII t. c. értelmében a bor- betegeskedett, szenvedéseitől most a halát 
d e. 9 órakor Keszthelyen a városház dísz- nyilvántartás vezetésére kötelezve vannak, jótékony angyala váltotta meg. Temetése f. 
termében tartja közgyűlését a kővetkező tartoznak a bornyilvántartás vezetését leg- hó 26-án volt Tüskeszenfgyörgyön. Elhunytát 
fárgysorozattat; 1. Jeientés a központi vá- később t. évi julius l én m*»glcpzdeni? még 'gyermekei, unökái és nagyszáma rokonság 
laszlmány két évi működéséről. 2. Boda pedig úgy, hogy ezen a napon az akkori gyászolja. Legyen áldott emléke.
Béla rigácsi tanító bemutatja és ismerteti az összes borkészlet (esetleg must vagy bor- — Hirdetmény. Csáktornya község elől- 
általa feltalált számológépet. 3. Németh seprő) már abba belegyen jegyezve. A nyit- járósága közhirrré teszi, hogy a m. kir. 
György diszeli tanító «A hazaszeretetre való váutartási füzetet vagy könyvet a községi pénzügyigazgatóság által érvényesített 1909. 
nevelés* c. felolvasása. 4. Indítványok. E elöljáróság által* le kell bélyegeztetni. Kelt évi általános jövedelmi pótadó kivetési 
közgyűlésre a testületi tagokat és az érdek- Csáktornya, 1909. évi junius 18. A községi lajstrom a mai naptól számítandó 8 napi 
lödöket meghívja Szalay Sándor megyei elöljáróság. közszemlére ki van léve. Csáktornya, 1909.
tant. elnök. Gyűlés előtt 8 órakor «Veni —  Uj határszéli Örséfl. A m. kir. bel- évi jun. 27-én. Л községi elöljáróság 
Sancte* lesz a keszthelyi plébánia-templom- ügyminiszter a soproni határszéli rendőr- Д  J j o r n v i l v á n t a r t á s i  n y o m t a t *  
ban. Gyűlés után Keszthely történeti és kapitányság területén Muraszombat székhely- * C fra m « *  Q * «
egyéb nevezetességeinek megtekintése. Dél- lyel határszéli Őrséget szervezett, mely mű- ¥ а п У ° *  KapiiaiölC O t r a U S Z  О М П -  
ben lársasebéd. Adését folyó év május hó 15-én már meg- ( fa r  к0ПУЩ01Ш)ШП C s á k t o r n y á n

— Megyegyűlés. Zalavármegvo törvény- kezdte. •— Rendőri hírek. Sáfárics Flórián és
hatósági bizottsága f. hó 28*án, hétfőn d. e. Közgyűlés. A Csáktornyán székelő Qseruncstc Tamás delejesi lakosok, földmíves
10 órakor Zalaegerszegen a vármegyeház «Muraközi Pezsgőgyár R. Т.» a mai napon |eggny,.k még hó 21-én Festetics Jenő 
gyüléstermében rendkívüli közgyűlést tart, tartja első évi rendes közgyűlését. A tárgy- gr(̂ | j^rara krizsaputjai fadepojából egy öl 
amelyen a tárgysorozatba felvett 7 türgy sorozaton szerepel a részvénytöke íöleme- ^0уц|Д1 3 5  g0r. értékben elloptak. A tel- 
közül tárgyalásra kerül Tomásek Pál és lése is. a helyi büntetőbíróságnak feljelentettek,
társai damásai lakosok felebbezése a bíró- А 1ИЦуиШ е11 lliflipirie körSDOI. -g-—
választás ellen is. A megyei állandó választ- Tripammer Gyula takarékpénlári igazgató a
mány ugyancsak e napon reggel 9 órakor «Zala. c. politikai napilap lapvezére lett; — K O S Z O n e t n y i l V á n i t a S .
tart ülést a tárgyak előkészítése céljából. Gürtler István segédszerkeaztöi minőségben Megboldogult anyánk, özv. Baumhack

— A «Muraktzi Tanitókör. válaszlmá- ugyanezen lap M M * » » l«P<£ . Frigyeséé eíhunyl. alkalmából megnyi-
nya f. hó 17-én Brauner Lajos elnökségével — A M n i I M M t  IltOIOnaVZI П. 0. , ,k .. ra»(vélérl ezúton mondunk
ülést tartott, a melyen a kővetkező tanít«- vasút ügyében az érdekeltség gyűlést tartott hMás kL öT tel
köri ügyek tárgyaltának: 1. A .Muraközi Batthyány Zsigmond orsz. képviselő elnök- n .
Tanitókör. alapítványa. Mencsey Károly, a lésével. A gyűlésen megállapították a vasút- A g y á sz o ló  C sa lád .
kör volt elnöke fáradozásaiból létesült ala- vonal nyomjelzését. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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XXVI. Csáktornya, 1909. juniuáa 27-ga._________ ___________Br0.) 2*>-
Predplatna cina je:

k i r n n i f l  i i n  i r  "■ ““ ",o.. * '«■
lati na urednika vu I  I  I  I  Bill I  I  I  N,i p°' ’ ' 4

Drávavásárhely. ■ ■ ■ ■  I  ■  ■  I  ■  VI I  I  Na . . .  2 kor

Izdateljstvo: ITILIIIIIVIUIIJL Poiedinib^oitajuSOfil.

karaf̂ DredDlate* f* obrnune na horvatskom i magjarskom jeziku izlazed druitveni, znanstveni i povuéljívi list za puk ote(MUMt# pog(KllI< , r„
kam sepredplatô i ob,„.,„e___________ ,2,azi svaki tjeden Jedenkrat i to: svaku nedelju. ____ .____________ Ыш*.

Odgovorni urednik: OUmi earednik: UdatelJ i Tlwtnik
RHOSÓCZY ELEK________________ BEZENHQFER M I H Á L Y _________STRAUSZ SÁNDOR_______

Cncnniforckn nrintvn V Mofliimiirill Pri nas v Medjimurju moramo Cast i da ve2e najprosteáega Cloveka s linjvuCene-
bOspoaarsKO urumu i meajimurju. poStenje dati v prvim redU — kaj se ovoga aim ciovekom.

Kaj su zdavnja Zeljeli naái Medjimurci, posla lice — Szalmay JóZefu kotarskomu Kulikoput Cujemo samo od naái ljudi, 
njihova goruCa Zelja spunila se: Prvi korak sudcu, koj je bil prvi, da se pobrinul za da veliju: »ah, kaj nam hasni céli Zivot, da 
Medjimurskoga Gospodarskoga DruZtva vCi- to, da se naái ljudi zdruZiju. Knjemu pri- vidimo, da se za nas niáCe ne pobrine, oso- 
njen je bil proSlu nedelju v Csáktornya. druZili su se Mesterich Aladár tiszttartó bitó gospoda ne«. No vidite dragi Medjimurci, 
Na poziv kotarskoga politiCkoga sudca Szál- grotovskoga domíniuma, onda Viasz Nándor öve réCi i misei nemre i niti nesme obstali. 
may JóZeta ziáli su se skup s céloga Medji- kotarski zivinar, na dal je Szenteh Dezső Jer morale prevideti, da ve su takovi ljudi 
murja ne samo slu2beniki, nego vu najvek- gospodarski professor v preparandiji. Ovi stali na pornoC vám, kojim je gospodarstvo 
Sim broju sami poljodelavci, gospodari, da su tak rekuC voditelji céloj stvari. Makar né kruh, pák ilak se briniju za vas, da vám 
se dogovoriju po kakovim putu bi mogli moremo dodeti, da niti ovi nebi mogli sam zlehkotiju staliá. Pák zakaj? Samo zato, jer 
vtemeljiti pri nas ono, kaj je veC vu drugi od sebe kaj takvoga prék prenesti, da je previdiju, da sam prosti narod nije moguCi 
mesta zdavnja vtemeljeno, i to je: Gospo- nebi podpomagala druga gospoda, kojimi sam. od sebe kaj takvoga sprosti ili dostiCi, 
darsko Dru2tvo. ravno tak na srcu Ie2i polo2aj gospodarski, kaj jedno dru2tvo lehko posligne i izhodi.

Da je cilj takovomu dru2tvu plemeniti, как svim nam drugim. Ni moCi svakoga ReCimo na pr. jeden ili drugi gazda polre- 
to nam ni treba na áirjem razlagati, to po jedinoga imenuvati, kajti — hvala Bogu— bűje pri svojim gospodarstvu kakove maáine, 
svaki sam od sebe more prirazmeti. S ovom imamo mi ve veC dosta takovi ljudi, koji prah za se|ati, Cisto seme, 2ivat za pleme, 
prilikom oóemo na kratkoma spomenuti, se svakom prilikom, i s iskrenom voljom v suái za fal cénu krmu pribaviti, sve silje, 
odkud shaja fundament takvoga druZtva. brineju i boriju za poboláanje staliáa gospo- kaj si gospodar s teZkim trudom pripova, 

.V naáoj domovini néma varmegjije i darskoga puka. To su na okolici stanujuCi po dobroj céni prodati, s jednom reCjom 
moremo reCi okolice, gdé se nebi zdru2ili vlastelini, sveéeniki, uóitelji, notarjuái. sve ono, kaj sluZi na hasén i poboláanje
gospodari, da gledeC na poboláanja svojega Ovomu druZtvu je né cilj politiéke ili staliáa gospodarskoga. 
staliáa vteme\iju gospodarstvena druZtva. verske stvari méáati vu svoje posle — niti Ali к tomu je potrebno, da i naái ljudi 
Poznato nam je, da vu Zalavarmegjiji veC nebi bilo to lépő, niti je ni dopuáCeno — imaju zaufanost i pravu volju do oni vodi- 
viáe lét obstoji tak zvano »Zalav&rmegyei jedino bori se za ono, kai je, как smo veC teljov, koji slojiju na Celu ovoga druZtva. i 
Gazdasági Egyesület« (Zalavarmegjinsko Gos- predi spomenuli, najbolje potrebno naáim da ne posiuáaju na one vkanjlivce, puntare, 
podarsko DruZtvo), kojemu je cilj vlehko- ljudem, i to je: podpomagati je, podvuCavati, farizejuáe, koji s mastnimi réCmi privabiju 
titi poloZaj naái poljodelavcov. Ali kajti su vu svakoj teZkoCi i potreboCi; na ruku njim к sebt boláe gospodare, poglavare, za átere 
potreboCe, kaj se ovoga cilja tifie, tak velike biti ondi, gdé si sam gospodar pomoCi nemre, znaju, da se i drugi siromaákedi ljudi po 
i tak raznovrslne, da svakomu pojedinomu I tu negledi druZtvo na to, jeli je on, koj nji ravnaju, i da lak odbijeju ljudstvo od 
gospodaru proánje, ili Zelje nije bilo moguCe se v kakvom poslu za navuk ili pornoC oni, koji su iskreni prijatelji naroda. Da je 
spuniti, zato previdli su voditelji puka, i obrne voditeljom druZtva, dobrostojeCi gazda, to tak, to moremo videti svi koji na selu 
svi drugi ostali, koji s pravoga arca, пазе- ili siromak, vuCen ili ne vuCen, budi on Zivimo. To veC moremo videti, da je tu 
bitno Zeliju, da se pobolöa slaliá puka, da kakove god politiéke miseli, sve jednako vréme, da se takovi skazljivcov jakost i 
je potrebno i po jedini okolica vtemeljiti podpomaZe, gdé je samo moguCe. To je pravi moé potere. A nam je duZnost proli ovim 
takovo druZtvo. i stalni fundament one ljubavi, koja mora boriti se síim, da se sloZimo, s jedinimo. s

Koniska trgovina. anda neCe ^aboru mlko гл z,° uzel‘i ako 8U m 9e pri tretjoj litri jeziki razvezali,
** ® se je toga tvrdokornoga konjiCa Zelel na priéeli su preko svih mierah svaki svojega

Em je dobro, da i muZi negda nefcaj naéin rieáiti. Ronja hvaliti, Gábor miroljubivust svojega
bedastoga uaprave, drugaC Zene nebi bile Ali u susednom selu pák je imái seljak Ridjana, a Spahija umierenost svojega Belca
moguCe zdrZali, pred mudremi muZkarci Spahia takodjer jednoga konja, kojemu radi » »yaki se je trail, как je to veC pri konj- 
Ako pak muZ nekaj naCini, как da bi iz njegove как snieg biele dlake, nigdar Coviek skoj trgovini, — i pri drugih trgovinah Za- 
Sildé doálo, onda barem Zena more prstom nebi rekel, kakovo erno i grozno srdee u bboZe na vada, jedan drugoga, vrhu prave 
pokazati na njegovu spretnost i tak je pre* njegovih prsih tuCe. Spahiov belec je najme vriednosfi svoje robe, zavesti, dok je Gabor 
menba, da nije uviek samo Zena — i sve to svojstvo, da je radje meso, nego mislil, da je dobru trgovinu naCinil, kad je 
samo Zena krival kruha i zelenje jel, рак poáto mu seljak udarcem гике о ruku i aldumaáom zamie-

Gabor MuslaC je takaj jedan krat moral polag najbolje volje nije mogel svakog dana nil svojega Ridjana sa Bielcom i dvanajst
vladajuCe Zezlo iz ruk pustiti, a to pak je diáuCe prZolice kupovati, to je belec lampami как led novih krunah doplatil. 
tak dodlo: grabai za vuhi i noei selskih stanovnikah, I Belec je iáéi posve mirno sa Gáborom

Ridjan je bil Gaborov konj i taj konj koji su mu u blizinu doáli, ili barem za te se je doáavái na njegov dvor, odmah 
je imal ta dobra svojslva, da je nviek bil puálecom lasih, iz tikvah selskih deCkov, predstavil Gáboriéi tim, da joj je odmah 
pri dobrem apetitu i dobroj probavi, a jedno koji su mirno ili nemirno mimo njega gubcom za nosom posegnul kojega je ona, 
zlo svojstvo, da za nikaj na svietu nije trpel prohadjali. na sre(iu vmeknula. Tim si je Belec pri
vuZe u blizini straZnjih noguh. Anda se je i Spahia kanil svojega me- MustaC Gaborovoj obitelji svu dobru volju

Takovim konju su pri oranju i sprav- soZdera rieáiti, рак kada su se jednoC ova pokvaril.

l y g g s a . g . n s s
К в р  mindenütt valódi egyiptomi , , N I L C< szivarkahüvelyt is  szívarkapapirost,
mely a dohányzás alatt nem lesz sem ZSÍROS sem FEKETE. Csak akkor valódi, ha a NIL“ DÉV ÉS a
Cs. és kir. szabadalom 57. szám 1896. március 15. ===== krokodil Védjegygyei Ш elVétVa. — ===
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bratimo, da ne gledimo na to, kakove je 
ov ili on politicke miseli, nego, da se dr- 
Zimo one prireCje: »Jen za sve, a svi za 
jednoga «.

Koj je primoZnedi, bogaledi, ili \uCe- 
neSi, naj ne zametava od sebe siromaáke- 
dega, ili nevuCenedega, kajti svi smo prisil- 
jeni jen na drugoga. Kaj jeden sam od sebe 
nemre s pomoCjom drugih lehko dostigne.

Koj bi mogel to odhititi, da jeden Clo- 
vek leZe dojde, reCimo do kakve gospodarske 
sloge, как jedno druZtvo. Kulikoput vidimo, 
da je jeden ili drugi presiljen obrnuti se 
vu kakvoj stvari к varmegjiji ili к minis- 
terijumu, öve reCi 3padaju osobito na obCine, 
da oCeju sprositi na svoju lehkotu kakovu 
pomoC, sami od sebe nésu moguCi nikaj 
napraviti, ako jim nédu na pomoC oni, koji 
su poleg zakona ravno na to postavljeni; 
kojim je moC i oblast takova dana, da mo
réja sprositi i prékprenesti sve ono, do Cesa 
pojedini gazda ili obCine, sami od sebe dojti 
nemreju.

Tu je Ziva példa prva sednica

Medjimurskoga Gospodarskoga Druitva.

Juniuáa 20-ga odveCer ob 3-tji vuri na sto- 
tine gospodarov zidlo se je, skup na poziv 
kotarskoga sudca v Csáktornya na velikoj 
odtariji. Bilo je tarn как smo predi spome- 
nulr, zvun gospode vnogo gospodarov, najveC 
takovi, koji su se veC doma dali zapisati 
vu ovo druZtvo, a ovi drugi koji su jód né 
bili Clani ovoga druZtva, na rééi i tolnaCenje 
kotarskoga sudca, na daije sve ono, kaj su 
Culi i vidli na ovoj sednici dali zapisati.

Najpredi je Szalmay Jóiéi kotarski sudec 
pozdravil sve nazoéne s lépim govorom i 
predstavil, da za vezda druZtvo 350 Clanov 
ima, i zbog toga je izrekel, da je druZtvo 
vtemeljeno. Za perovodilelja je oprosil Viasz 
Nándora. Za tim je predstavil nazoCnim, da 
za predseduika ovoga druZtva preporuCa 
Mesterich Aladára, za kojega znaju svi, da 
je poznati vuCenjak vu gospodarstveni posli, 
i koj se kakti iskren prijatelj medjimurs
koga puka od prve minute borii, da se v 
Medjimurju gospodarstveno druZtvo vtemelji. 
Svi nazoéni s najvekdim veseljem su se 
pridru2ili к predlogu kotarskoga sudca i

Mesterich Aladara s jednim glasom, s ve- 
likim odudevlenjem za predsednika izkriknuli.

Zebrani predsednik zahvali zaufanost, 
koju su vu njega polo2ili, i od svoje strani 
preporuCa za podpornagajuCega predsednika 
Szalmay Jó2efa, kaj je sednica s najveköom 
radostjom gori zela.

Pötém zebrali su za podprezeda Filipich 
LajoSa orsz. oblegata i Murai Roberta vlas- 
telina.

Za tájuika Szenteh Dezső, professora.
Za notarijuda Viasz Nándora, za pod- 

notarijude Divéki Ödön i Laux Janoda.
Za kasséra Duzs Jánoda idpana.
Za fidkarijuda Dr. Hajós Ferenca.

Za ravnajuCe Clane zebrani su: Alszeghy 
Alajos Viziszentgyörgy, Belecz Ede Stridóvár, 
Blágovics János Drávavásárhely, Bezenhofer 
Mihály Drávanagyfalu, Christ Ferencz Márton- 
halom, Gáspárlin Mihály Felsőmihályfalva, 
Golubics Imre Muraszilvágy, Heissenberger 
Ferencz Felsőmihályíalva, Honfi Lőrincz 
Zrinyifalva, Jurisága Mihály Alsóferencfalva, 
Kujál Ferenc Drávaszentmihály, Kutnyák Si
mon Végíalu, Knezevich Viktor baron Stridó
vár, Kosák Ferenc Zalabárdos, Kecskés Fe
renc Muraszentmárton, Krasovetz Adolf Zri
nyifalva, Kozma György Ráczkanizsa, Löwen- 
sohn Miksa Drávavásárhely, Leitner Ödön 
Belica, Morandini Roman Szentilona, Mar- 
tonossy Imre Viziszentgyörgy, Murk István 
Boltornya, Neufeld Lajos Bottornya, Novak 
Ferencz Zalaujvár, Petries Ignác? Csáktornya, 
Rhosoczy Elek Drávavásárhely, Szobocsán 
István Tündérlak, Tóth István Csáktornya, 
Vrana Frigyes Muraszen(kereszt i Vrancsics 
Miklós Murasiklós.

Za obCinske poverujuCe Clane: Alt An
tal Muralüred, Ambrus József if). Stridóvár, 
Bendekovics József Ormos, Divják István 
Drávaóhid, Fiiszár Miklós Muraszentmárton, 
Grula Ferenc Felsőmihályfalva, Hrupics Vince 
Bottornya, Jezernik Mark Murasiklós, Kodba 
János Lapány, Kodba Ferenc Ráckanizsa, 
Lovrecz József Hétvezér, Moharics János 
Delejes, Mayercsák Gyula Drávanagyfalu, 
Maszton Ferenc Felsőousztafa, Novák Mihály 
Drávacsány, Nemec József Robádihegy, Petek 
István Határőre, Rántes Menyhért Királyiak, 
Rub Elek Muraszerdahely, Sinko Mátyás

Majoriak, Szobocsán Mátyás Békásd, Szecsán 
György Muragárdony, Sztrah István Vizi
szentgyörgy, Tamásics Tamás Bqttornya, Ver-
bán Ferenc Belica, Videc Lőrinc Viziszent
györgy.

RavnajuCi Clani poleg Statútuma dr2ali 
budu svoje redovite sednice v Csáktornya 
svaki drugi mesec jenput i ako bi okolnosti 
potrebuvale i videput. Na öve Clane pudCeno 
je rezpraviti sve one stvari, kője se ovoga 
dru2tva ticeju.

A poverujuCim dánom du2nost bi bila 
sve one potreboCe, prodnje 2ele, kaj ima 
jeden ili drugi Clan naprépostaviti, javiti vo- 
diteljstvu.

Zatém su preCitali Statútumé.
Cilj dru2tva je sledeöi:
2. §. Na onom mesto gdé dru2tvo ob- 

stoji za hasén mali gazdov vu svakoj vrsti 
gospodarstva podpirati Clane, i polekSati po- 
Ijodelavski staliS.

To oCe sledeCimi Cini postici: a.) Priliku 
da na sednici svakomu Clanu, da predstavi 
svoju misei, po kakovim putu bi moCi bilo 
jednu ili drugu potreboCu, kaj se gospo
darstva tiCe, izpuniti.

b )S  nagradom, s izlo2bami oCe pobu- 
diti vu ljudi 2elju, da si s Cim plemeniteSe 
silje i marhu pripova.

c. ) Pribaviti Ciánom dobro seme, praha, 
razdeliti med Clani plemeniteSega fajta marhu, 
nadalje, priskrbeti gazdom potrebne maSine, 
как: veternice, triöre (s Cim se drobni 2itek 
sna2i od kukolja), Spricalke za Spricati trsje 
proli filloxeri i peronospori,maSine za posi- 
pati trsje proti pepelu i svakuformu preSe 
priskrbiti gadzom.

d. ) Pripravili put, da gazdi po fal céni 
sekuriraju stanja i silje proti ognju i toCi.

e. ) Predavanje dr2ati i hasnovite kni- 
2ice i novine razdeliti med Clani s koji sí 
svaki pojedini Clan more vun zeti, kakva 
znanost se Siri po svétu, kaj se gospo
darstva tiCe.

III. Od Clani druZtva.
3. §. Clan more biti svaki Clovek, koj 

je Cistoga 2ivota i poStenoga ponaSanja.
4. §. Clani su:
a.) vtemeniteljni, koji v gospodarsko 

druZtvo za navéke 100=sto kurun platiju.

ako mu belcov gospodar joS dvadeset i pet 
krun neprida i fo odroah.

Gaboru su se SteCki hitali na toga pri- 
jaznoga konjióa, i anda je pogadjanje opet 
priCelo te je trpelo tak dugó, dók su obodva 
trgovea krunsku Skalu po sekseru gore i 
dole pogadjajuó se u sredini zisli i time 
trgovinu zakljuCili.

Gabor svoju mienbu, barem iz poCetka 
nije 2alil, jer ta europejska zebra je veselo 
zahrzala, kad ju je za vuzdu prijel, te je 
tak naglo hitrila prama Sv. Mariji, Gaboro- 
vom domu, da se je Gabor samo Cudil, как 
laj konj tu okolicu dobro pózna. I to ti- 
vinCe je znalo, Gabor je navadno putem se 
u krCmu znal navrnuti, pred borovem canj- 
gerom je stalo, как da bi ga zazidal. I onda 
je nadlo put pri pilju nuter u selo do Ga- 
borove kuCe, te se je óbrnulo u dvoridtu na 
desno i izraven u dtalu u onde je odmah 
turilo svoju glavu u dkrinju sa zobjum . . M. 
bad как da se je mapu na pamet nauCilo, 
kője je na hodniku dkole na stieni visela, 
na kojoj je svaka k'uCa sela bila crnom 
mrmljom naznaCena.

Ali MustaCevka, Gaborova 2ena je di- 
roko gledala, i sve dirje, Cim du2e je toga 
konja od glave do nog pomatrala.

njezin Gabor za ovo grizeCe i 2ivotu pogi- 
beljno 2ivinCe jód i u gotovom doplatil, Cul 
je mu2 ime, prezime i karakter svoj, bez 
da je za to pital, a Belca mu je Gaborica 
svakom prilikum pod nos ribala, dók se nije 
odluCil to nesretno 2ivinCe na buduCem 
konjskem sajmu u Cakovcu prehandlati i 
temu pod nos ribanju za uviek konac uCiniti.

Na sajmu, dakako, bilo je dosta dobre 
i lode robe, ali dobra roba je imala visoku 
cienu, a nevaljanu nije hotel doinov dope- 
Ijati, a njegov mesoZder Belec je bil, как 
se je Cinilo, stalni, dobro poznati gost sajma 

. barem su se mu svi trgovei iz daleka 
veó vugibali, kője je svojim pohotnim pog- 
ledom poCastil, u ostalom su ga tak baga- 
telizirali, как na primer bagatelizira mnogr 
krCmar svoje stalne goste, ako stranjski dojdu.

Ovak je Gabor na ure tu stal na pi- 
jacu, bez da bi se za njegovog belca i jedan 
samo kupec bil nadel. KonaCno je, veó pod 
konac sajma videl jednoga Covieka na strani 
stati sa dekastim konjem, koj je oCito imái 
istu sudbinu, bez kupca ostati.

Táj ridji dekasti konj je bil dobro uz- 
gojen, imái je liepi Cisti pogled, le je  Gabora 
tak prijazno gledal, da mu se ga je odmah j 
pohtielo.

Anda se je priCel pogadjati i tu su tekle 
rieCi od jedne i druge strane, как da je 
Amerika na prodaju i jód tri sela te se je 
to pogodjanje i hvalenje robe zategnulo u 
duljinu, как da mu nebude nikada konec.

Osobito pák táj stranjski trgovac je bil 
kakti rodjeni govornik, koj je znal iz muhe 
elefanta naCiniti. On je pripoviedal cielo ro- 
doslovje svojega konja, on je opisal dtalu, 
и kojoj táj konj stanuje, polja i livade, kud 
se je pasel i ribnjaka u kojem se je kupái. 
On j«  znal bezbrojiiih pripoviestih iz Zivola 
roditeljah t  praroditelja toga konja, i nije 
bilo kraja niti konca pripoviedanju о njego- 
vih kriepostih i junaCkih Cinih. Je . .  . fco- 
naCno dili sam nije mogel pojmiti, как je 
rnoglo do toga dojti, da se je odluCil toga 
konja prodati ili dapaCe za drugoga zamie- 
niti i veó su mu se priCele suze na oCi 
frkati primisli da Ce se stim neprispodobi- 
vim ZivinCetom, razstati moral.

Jedino iz nesebiCne Coviekoljubivosti i 
jer njegov tusti konj tetca tak prijazuo gledi, 
je pripravan se vrnienjati; ali on se nemre 
pogibelji izIoZiti, od belca, koj je ovde malo 
prije niekoga dkolskoga deCeca hotel pogut- 
nuti, ovak Ziv i zdrav pojedjen biti, izvan



b.) Redoviti: to Pt» svi oni Ijudi, obCine 
Hi druztva, koji na leta 2 korune platiju, i 
obveZcju ее, da budu ovo peneze Crez tri 
ieta redovito plaCali.

7. ) §. Prestane ölan biti, koj vumre ili 
poCemái od drugoga leta, как ее je zahvalil.

IV. Juá i duZnoet Clanov:
8. §. Svaki Clan ima juáa na sednice 

dojti, tarn predloZiti jednu ili drugu stvar, 
all зато tak, ako to pred osmimi dnevi 
javi как se seduica drZi ravnajuCemu vo- 
diteljstvu.

Svaki Clan slobodno hasnuje ali poleg 
prepisa sve one maáine, koje si je druZtvo 
pribavilo, I naruCili praha ili seme po onoj 
céni как to druZtvo dobi.

Ali dodene se к tomu, da na najvekáu 
stran ovoga hasna one obCine moreju ra- 
Cunati, gdé jc najviáe Clanov.

9. §. Jedina duZnost svakomu CJanu je 
ta, da redovito plaCa odredjene peneze vu 
druZtvenu kassu.

Jesu jód vu átatulurnu takovi predpisi, 
koje ni potrebno znati svakomu Clanu kajti 
ovi najviáe spadaju na Cinovnike, koji rav- 
naju druZtvo.

Zatim je izrekla sednica, da sluZbeni 
list gospodarskoga druztva bude »Muraköz,« 
v koji si svaki more preCitati, kaj je, ili 
kaj bu dokonCalo druZtvo na svojoj sednici. 
Predi как bi sednicu zakljuCili, preCilan je 
bil list jednoga vrédnoga i poátenoga ple- 
banuáa, Gaáparlin Mihalya, koj vu svojem 
listu sledeCe piáé:

»1z srca sam Zeljel, da se vtemelji vu 
Medjimurju Gospodarslveno DruZtvo, kojemu 
plemeniti i hasnoviti cilj ne trebam na 
áirje razlagati, jer lo svaki dobro zna, na 
kaj se brioi takovo druZtvo. Jako mi je 
Zal, da na prvoj sednici nemrem uazoCen 
biti, kajti mi to za vezda sluZbeni posli ne 
dopuSCaiu. Nego prosim svemugoCega Boga, 
da poálje svoj sveli blagoslov na trud ovoga 
druztva. ObeCujem, da budem na pomoC 
druZlvu i nebuin Zaluval za trud, gdé bu 
réC podpomagati Gospodarslveno DruUvo.«

Né moCi spisati, onu radost, koju su 
Cutili vu sebt nazoCni Ijudi, da se je ov 
list precital.

j »Oh ti troslruki domaCi uorc!« — krik 
nula je na jedan krat — »ein jc to nad 
stari ridjan!«

I kakti kubani rak zaZarjena od srdi- 
tosti, je odbieZala u kuhinju, donesla je 
toplq vodu i kefu i za Cas je ridjan u svojoj 
prirodjenoj ridjanosti slal pred Gáborom, 
koj se je stradno kiselo drZal te se je za 
vuhi Cohlal, как da bi ga tarn oajbolje srbelo.

Da bi on sad зато  znal na koj naCin 
bi si Zenu u dobru volju spravrti mogel, za 
da mu nebi njegovu bedastoCu pri tih obo- 
dviuh (rgavinah, odviSe dala Cutiti. — SreCa 
da Zene imadu rade citranje i da je  növi 
reklec najbolji tladter na takovu ranu!

Anda izvadi Gabor iz Zepa bugjilarid 
i premeCe prsti u ujem banjke, izvadi iz 
njega zaslinjenim palcom i kaZi pástom jednu 
jod nerabljenu deset krunadku te ju meine 
na vngel dkrinje zobjum, koja je stata u 
sredini Stale, na grauici med kravami i konji.

»Evo draga Zena« — Veli posve po- 
korno i ponizno — »tu imád nekaj malo 
na jedan reklec ili suknju i l i . .  . .«

Ah . . .  . bad je sedemmieseCno tele diglo 
glavu i preko ograde gledalu laj obileljski 
prizor, kad opazi na Skrinji laj zeienkasti 
papír, splazi jezik i . . dvups . . . banjku je

Na zadnje je prezed Mesterich Aladár 
s lépim govorom zakijuCil sednicu, gdé je 
rekel:

»S najvekáom zahvalnostjom prímem 
onu zaufanost koju sie draga gospoda i 
drugi nazoCni vu me postavili.

TeZek je terh, kojega sam na se zel, 
ali gledeC na onu znanost i ljubav, koju 
jen proli drugomu Cutimo, ufam se, da nade 
delo nebu prez hasna.

Ali к tomu je potrebno, draga moja 
gospoda, da bumo vu svem sloZni, kajti 
sloga je pravi fundament svakoga druztva 
na koju je moCi vnogo plemenili ciljov 
zazidati.

Ako bumo sloZni, onda bude i blagoslov 
ober nas i ober nadega dela.

Samo gledimo ona druztva, koja su 
veC zdavnja vtemeljena, tarn bumo vidli, na 
как veliki hasén more biti takvo druZtvo 
ljudem.

Brinimo se i mi, moja gospoda, da 
budu i nade druZtvo tak hvalili, как to Ci- 
tamo i Cujemo za prveäa druztva, koja su 
na drugi okolica veC zdavnja vtemfeljili.

Sve do kraja razIoZiti, kaj je cilj na- 
Sega druztva, ne trebam, ar to je pred sva- 
kim poznato, da se mi na drugo ne trsimo, 
как na to, da pomoremo ljudem.

NajprveSe delo bu nam, da pribavimo 
ljudem dobro seme, dobre rnadine, zvun toga 
da pobudimo vu Ijudi volju, kaj se zvráe- 
nedega povanja marhe tiCe; zvun toga da 
po fal céni dojdemo do svega, kaj napré 
dojde pri gospodarstvu, a suprot tomu, da 
po dobroj céni prodamo silje i marhu, kaj 
si s tezkim trudom pribavimo* ili odhranimo.

Prije как bi zaprl sednicu, moram, da 
pozdravim one voditelje, koji su se najviáe 
trudili, da se naáe druZtvo vtemeljilo, i to 
su gospon Szalmay József kotarski sudec i 
gospon Viasz Nándor kurSmit.

Zvun ovih zahvalujem svim onim, koji 
su nabirali Clane naáemu druZtvu.

Hvala takaj i vam nazoCnim, koji sie 
se potrudili na deneánju sednicu. Borimo 
se svi jen za drugoga pod zastavom naáega 
gospodarskoga druztva.

Naj blagoslovi gospodin Bog naäedelo!«

pogutnulo joä prije, nego se je Gaborka 
mogla premisliti bi li se smuZom opet iz- 
mirila radi njegove bedastoCe i kaj bi si za 
tu banjku kupila.

Anda posliednje stvari su bile goráe 
od prvih, a poäto je tele joá prije bilo od- 
redjeno za zaklati, doáel je drugog dana 
mesar i tele zakla, a pri razCinjanju su Gabor 
i gaborica stab j pazljivo giedali u razpo 
reni Zeludec za vriedoim papirom.

Ali n u t. . . .  to je ipak bilo Cudnovato 
. .  . .  u Zeludcu teleta se je od pogutnjene 
deset korunaáke nikaj nije moglo najti, ali 
se je naáe! jedan niklasti, dvadeset filirah 
vriednote, novae, niti viáe niti manje. Gabor 
je pri torn, kakti zaCudjeno kriknul:

*Ah, gledaj, gledaj — sada je Zaludac 
toga nesretnoga teleta prekuhal cielo banjku 
do deset filirah . . . no . . . .  takvoga Zeludca 
пени niti пай skupni ridjan!«

Jeli je Gaborica na tu jakost teleCega 
Zeludca vierovala ili si je muZa za okretnoga 
Carobnjaka drialo, kojemu su stvari izmed 
prstih na komando: jedan, — dva, — tri, 
— zniknule, как komedjaáu, koj svoje kunäte 
po krCme za jedan sekser kaZe to prepuá- 
Cam sudu poátovanih Citateljah, koji su veC 
takve kunäte videli. Em. K o l la y .

Politiöki pregled.
Vu Magjarskoj politiki je sada doálo 

vréme kada se mora ili na lévu ili na desnu 
stran obrnuti poloZaj. Iz jedne slrane nepusti 
kralj, da se samostalna banka veC 1911 gori 
postavi a iz druge slrane je Kossuthova 
stranka, kakti zastupnik naroda, koja takaj 
nepusti iz svojeg stanoviáCa.

Vlada se je dénes definitivno odrekla 
sluZbe te je tak bilo de dénes se oprostiju 
od kralja ministri. Za ovom vladom Bog 
zna kaj bude doálo.

Vu Horvalskoj su pri like se poboláale. 
Ban je putoval po poZeákoj varmegjiji. Svigdi 
su ga jako lépő primili. Iz toga se vidi, da 
ako budu novi izbori bude Ban dobil veCinu.

Rasprava proti onih serbov, koji su 
hoteli Horvatsku prodati Serbiji sada traja 
I dohadja presluáanje do konca. Onda bude 
izrekel sud kaátigu na pojedine greänike.

K A J JE  NOVOGA?

— D ob ra  n aredba . Minister nutraä- 
njih poslov kani ve — как Magyarország 
novine piáeju — jednu naredbu vun dali, 
kaj se tiCe CistoCe obCinah. — Jesu takove 
obCine, da Ijudi Cista nikaj nedaju na Cis- 
toCu. Niti tuliko neCeju zvráiti, kaj bi barem 
svaki tjeden porneli si dvore. A vulice su 
smetne, zapuSCene. Poleg öve naredbe bu 
odredjeno, da svaki gazda mora od se dob 
svaki tjeden pomesti svoj dvor i vuliru, 
svaki pred svojum hiZum. — Za vulice bude 
odgovorno obCinsko poglavarstvo, a za dvore 
svaki gbzda. — Koj nebu vCistoCu drZal 
dvora, prviC bu kaátigan najmenje 10 korun, 
i ako bi se drhgoC vlovil, najmenje 25

(korún: — Céla stvar bude prék dana Zan- 
darom, koji budu morali veCk^at pregledati 
dvore i vulice i koj se nebu drZal öve za- 
povedi, njega budu kaátigali.

—  M ati i бег. V Hódmezővásárhelyu 
je Sajtos Nagy Julianna 10 korun prosila 
na posudü od svojega* áogora, i te peneze 
na nepotrebne stvari potrcáila. Mali nju je 
zbog toga zaápotala. To je tak razZalcstilo 
Cer, da se pred materjom i braCom strlila i 
odmah vumrla.

—  Z a lo s tn a  sm rt  dvo je  dece. V
BeCu je jedna 32 léli stara Zena, Sakl Fran
ciák« v nezakonskim staliáu Zivela s jednim 
teZakom. Zena je jako vnogo stmdala i da 
se réái nevelje, odiála je s dvojom neza* 
konskom decom na tretji kát, i naj predi 
dőli hitila nad obiok decu, a zatim ona 
sama skoCila dőli. — Svi tri su najenput 
vumrli.

—  Koj je na sv o j im  go stu v a n ju  
vum rl. Abraham Janoá, 34 let star Covek 
iz Kassa se öve dnevo zdaval. — Da su 
se gosli najbolje zabavljali, Abraham se 
jenput samo prime za srdce i mrtev se 
zruái dőli.

— Zd ava n je  v re itu . V Kassa va- 
roáu se Mattan Janoá 24 let star Covek v 
reátu zdaval svojum zaruCnicom Gulyás Sari- 
kom. Mladoga Coveka su na 12 let reáta 
odsudili, kajti je jednoga Coveka zaklal, — 
i troje dece ima s njom.

— Z astava  n a  i t e l in g i .  V Praga 
varaáu su öve dneve tri deCki doáli na áte- 
lingu s Crnom zastavom, na koju su öve 
réCi bile napisane: Ne vmori! Sve tri reg- 
rute su v reál zaprli.

— Ogenj v k asarn i. V Zagrebu je 
v jednoj kasarni, de menaZ drZiju, na najzu 
ogenj nastal i vekáa stran kasarne je zgo- 
rela. — Kvara je do áestdeset jezer korun



— Smrt zbog kartan]«. V BeCu íme njegovoga gaide i slim au ga pustili
au se v jednoj krCmi kartati i jeden je na put
dvajsti osem fillerov ostal du2en. Zbog toga — Kuliko se jih oieni v Budim- 
je nastala velika svaja, tak da su jednoga peéti? Kak Magyarország novine piöeju, ? 
tidlara, Pribramski Alberta zaklali. A ove Peflti se jih je od 1897. leta do 1903. svako 
druge su grdo spikali. leto po priliki 6 jezer — 6 jezer 600 o2e-

— Vmoril nju je na smrtnoj pos- nilo a 1904-ga vide как 7 jezer. — Od
tel]!. V Brüsselu je jeden Dion zvani te2ak potlam se jih svako leto vide o2eni, ali, kaj
na smrtnoj postelji vmoril svoju 2enu, koja je 2alostnoga vu stvari, da dece se od leta
je v jednim dpitalu Ie2ala. — Dion je jako do leta menje i menje rodi.
bil strahom za svoju 2enu i rekel, da ga Xu nove vinske znkone, 8tam- 
je s drugim vkanila. panje (barnyilván  tartás) dobivá -

—  Koj je svoju ienu na smrt /» se vu itum parn lcl Strumen 
zgazil. V Bélzerindu se Pap Sándor, dobro Sándor C sáktornya.
stojeCi gazda posvadil svojum 2enum. NeCe- “ . ~  ;
muren mu2 hitil je doli 2enu i tak dugó 1 0 0  hl. 1 9 0 o . gOulSDJO I0t611)6“
gazil po njoj, dók je ne nesreCna 2ena vu- breffsko 
mrla. — Zena je bila noseCa. KrvoloCnoga ®
mu2a su odmah prijeli i v redt zaprli. hűlft I fr lű fin  lflIMI

— Nepazljivost. V Kissoda je De- UCIU I UIOIIU UHU
meter Karolja 18 let star sin na vrtu na c g  ПГО(1Э.1©
maCke strelal, i jedna kuglja odletela prek . . ^  **
na susedov vrt, de je Balint Janoda Cer de- Obilneáe pri
lala. — Kuglja njoj je doletela v glavu i A\ r *
pucu su na pol mrtvu odnesli v dpital, a V d  C ilii C i H l á d d
deöka su prijeli i odegnaii v rest. M u m m ÍHV

— Porobili su cuga. V Ameriki, 6T" 1 -1______
Vadington dr2avi su toga jen tjeden porobili G abona á ru k .  — d e n n  i i t k a .
tolvaji jednoga perdonalskoga cuga koj je ----------------------------------------------------
dvajsti jezer rubelov i druge drage stvari mmázsa 1  m.-cent, kor, fiit 
peljal sobom. — Tolvajov je bilo dest. —
Madin- i cugsfirera i konduktere su zvezali, Búza Pdenica 28 50 —
a onda odkapCili podtarsku koCiju i kotla Bozs Hr2 17 00—
od drugih koCijah, i odpeljali se. — Ali ко- АГР* JeCinen | 14 00 —
tel je na jednim dolu preveC hitro letel, Zab Zob 1 *8.00—
tak da se zabudil v jen drugi cug, — na Kukoricza Kuruza nova! 16 00 —
kojim se dvanajst putnikov jako le2ko óra- Fehér bab uj Grab beli 1600 —
nilo. — Tolvajé su onda prijeli. Sárga bab- * 2uti jj 1400—■

— Vnuk i dedek. V Nagykaracsony- Vegyes bab . »>•«.» « , 0 0 -
puszta je Gajasz Mihaljuva 2eua prék pos- Kendermag Konopljenoseme. 16 00
lala svojega maloga sineka к dedeku po J ííimae J*1* ! “7 1 J;
dirik za fiake sudili. Mali deCec se za kratko Kodőice ij 2400—
vreme plaCuC povrnul dimo i tu2il materi, Bükköny Grahurka | 1800
da su dedek doma i kre obioka stojiiu. On t x
jim je rekel, da naj mu daju ítnka, ali 2629/,k 909 1  Á rverési hirdetm ény, 
dedek su mu inti s jednom reCjóm ne od- A Csáktornyái kir. jbiróság Czuk Márk 
govorili, nego jezika su mu kazali. — Mati végrehajtató kérelme folytán a 966/lk. 909. 
je na to na jenput odidla prek к starcu i 8z.árverési hirdetménnyel 1909. máj. 29-ére 
prestradeno vidi, da se dedek obesil aa trom. Ráckanizsa községházához kitűzött árverést 
Starec je őestdesetpet let star T ne znati, beállitja, közhírré teszi, hogy Karabélyt)? 
kaj ga je tiralo na ov 2alosten Elek alsólendvai ügyvéd állal képviselt Cuk

— Srd muiova. V Selhov varadu je Márk nagypalinai lakos vőgrehajtatönak 
jeden Raurok zvani te2ak Cemera zmedal Zadravec Fülöp nős. Zsivkovics Terézzel 
med hranu, i dal to pojesti svojoj 2eni i grabjovjeki és Zadravec Márton nagykorú 
trojoj deci. — Zena j deca su za kratko ligelíplvi lakos végrehajtást szenvedett. el
vreme od atrkáne muke vumrli.— Krvolok leni 800 kor. és 440 kor. tőkék s járulékaik 
je onda vu2gal hitu na veC strani a on se irán# végrehajtási ügyében ag árverési az 
skril v dumu, de su ga na tretji den prijeli. 1 8 8 1 : évi LX: t  c. 144, és 146 §§-ai alap-

— Oroslan na automobilu. Cudno ián elrendelte minek fölyláti^végrehájttWk 
putovanje je imel ove dneve blizo Düssel- Zadravec Fölöp elten 300 кж  tőke, ennek 
dorfa jeden Covek, koj je v jednim cirkusu 1908. évi aug. hó 26-tÖl járó 1% kamatai, 
oroslane pitovil. — Jednoga vályoga oroa- 16 kqfr jfó  Alt biti. végrehajtás kérelmi, 
lana spravit je na svoj automobil» avesal ga 28 fant. 40  fill. bázt. végreh foganatosiklsi 
к automobilu s remegjem, a zatim sede si Zadravec Fülöp s Zadravec Márton elten 
I on gort I odpravr se proli Düsseldorfi!. — 440 kor. tőke, ennek 1908r évi október )tó 
Oroslanu se dopalo putovanje, kajfi se na- 10 tői járó 6 */e kamatai 149 kor. 80 áll. 
slonil na prve dve tace i Vesék)- zgledal, perbeli, 21 kor. 70* f. kiel, végrehajtási kmt* 
как da se mu preveC Cudoo vidi *ve ono, ségek, 24 íkor. 66 f. árverés kérelmi és a 
kaj je okoli njega. — Ali koji su se s ovim még felmerülendő költségekből álló köve- 
automobiléin sreli» njim je Ы1 piáé í  kriC telésé kielégítése végett a nagykanizsai 
na miseli, svaki je prestraSeno gledal na kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. Já- 
Ciidnoga pulnika, jeli nebu skoCil döfi z au- rásbiróság területéhez tartozó a ráckanizsai 
tomobila I onda Bog zná, kzj Ы ee znalo 23 ez. tkvben 293/b hrsz ingatlannak Zííl- 
pripetiti. — Da je doáel do Düaseldorfa, rafee FÖlöp és Mártont illető «fc—Vrod 
odöa ga je jeden redar zastavjl i na odgo- része, összesen 680 kor. becsáron, az  ̂ u. 
vor pobral» zakáj vozi sobom tak pogibelj- 6. 23 sz. tkvben 82/a hisz. ingatlan ugyan 
noga pajdaSa. — Ali kajli je policija ne ezeket illető része •/•—-%-od rész 8 kpr. 
zrpogla mesto vu varaSu, kam bi toga straö- becsáron, az u. o. 141 sz. tkvben 290 h»z 
noga putnika zaprli, zato su zapizali göri IngáUanmk -ügyen ázokat^Wete Vit—'/it^d

i része, összesen 26 kor. becsáron, az u. 0. 
300 sz. tkvben 350 hrsz ingatlannnag 
ugyanezeket illető Vi*—Vi*-ed része, össze* 
sen 2 kor. becsáron

IMS. jiiihis lé 19-éa i  i  10 érakar 
Ráckanizsa községházánál Karabélyos Elek 

I alsólendvai ügyvéd vagy helyettessé köf- 
I benjöttével megtartandó, nyilvános birói ár- 
1 verésen eladatni fog.

Megjegyeztelik, hogy jelen árverés a 
• ráckanizsai 23 sz. tkvben C 4 alatt az g.
- o. 309 sz. tkvben C 10, az u. o. 141 s i  
г tkvben C 4 alatt özv. Zadravec Istvánná

szül. Pergár Terézia ligettalvi lakos javára 
bekebelezett höltiglani (özvegyi) haszonéivá

- zeti szolgalmi jogot nem érinti, ha azonban 
ezen ingatlan jutalékok 400 kor vételár bé 
nem igértetnék, úgy az árverés jogtalanná 
válik s azok a fenti szolgalom nélkül fog
nak nyomban elárverezletni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, 
melynek kétharmadánál alacsonyabb áron 
az ingatlan el nem adható.

Árverezni kívánok tartoznak a becsár 
[ 10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa

pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
68 kor. 80 fill. 2 kor. 60 Üli. és 20 fillért 
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Mérleghitelesítés 
:: Mérlegjavítás:: 
M érlegkészítés

A >Mértékhitelesítői«]« szóló törvény életbelépése alkal
mával van szerencsém a n. é. közönséfet értesíteni, bogy 
.— — - főhelyemben mindenféle ■ —  ---- —

m é r l e g e t
u. m. karos (balancê  egyensúly) tizede«, százados, loiós, 
salyos (skála) Aá*a~ és hidméHeg, valamint waggon 
mérleg és sulyok Javítását gyorsan és pontosan eszköz- 

’ Mm a legjulányosabb Ink mellett. Minden m érleget 
műhelyemből hitelesíttetve szállítok el, úgy a 
műhelyemben javitottakat is. — A javítás végett hozzám 
be nem szállítható mérlegek javítására vidékre is első
rendű munkásaimat küldöm. — A mérleg pontosságáért 

’ keességrt vállalok. -  Munkásaim aa ország eisörsndű 
mérieggyántiaak csoport vet Kóiból vannak össaeáUitva.

I ------A nagyérdemű közönség megbízásait Kérem. =

Kohn Samu
épület-, mttlnlutoe, drótfonégyároe és 
*! m érlegjavité

Nagykanizsa, Magyar-utca 3 szám.



StccHeapferd-
Gtionlijszappafl

Legenyhébb szappan arcbőrre is  szeplő 
allen jó hatással.

M iiin itt  tartató!

Nyomatott Fischet Fülp (Strauáz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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