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A jövő városai.
Azon feladatok közűi, melyeket a min

denkori kormányok vesznek programmba, 
kétségkívül a legszebb, a legnemesebb az a 
feladat, amely a városok fejlesztését célozza.

Hazánkban ez a feladat annál sürgő- 
sebb, annál fontosabb, mert hiszen ujjainkon 
számlálhatjuk meg azoknak a városoknak 
a számát, amelyek fejlődéséről megelégedéssel 
szólhatunk.

Hazánk hegy- és vízrajzi tekintetben 
oly szerencsés fekvésű, hogy szinte párat- 
lanúl áll a többi államokhoz viszonyítva.

Ha valahol, úgy nálunk mindenesetre 
nagyszerűen lehetne a decentralizáció prak
tikus eszméjét diadalra juttatni. Nagyon sok, 
most még jelentéktelen, kicsk-város nagyon 
alkalmas arra, hogy belőle kitűnő nagy 
városokat csináljunk, ha pláne tekintetbe 
vesszük azt a körülményt, hogy ésszerű 
folyókat összekölő csatornázásokkal ideális 
hálózatot teremthetünk az országban, ol
csóbbá varázsolván a teherszállítást. Ipar- 
vasútakkal, azok fokozatos létesítésével váll
vetve bonyolíthatjuk le a megnagyobbodott 
forgalmat ott, hol a vízi közlekedés megva
lósítása akadályokba ütközik.

Hatalmas, füstölgő gyárkémények mesz- 
sziről jeleznék a szorgos munkát minden
felé. Gazdasági jólétet teremtvén, a kultúra 
puha lészket mindenütt találna. Fővárosunk 
nem vonzana annyi elemet; mert sok nagy 
város terülne el az országban szerieszet, 
amelyek magukon viselnék a modern főváros 
jellegét.

Mennyi előnnyel járna a városok fej
lesztése a decentralizáció elve alapján ! . . . 
A szorosan vett kulturális eredményeken 
kívül egy nagy előnyt említünk: iparunk
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fellendülne. A legnagyobb baj szűnne meg 
a nagy vállalatok létesítésével: a kivándorlás, 
melyen semmi törvény, semmi szigor segíteni 
nem képes, csak a munka a kenyérért kiáltó 
százezrek részére! . . .

—  Adjunk enni a madaraknak 1 Védel- 
mezzUk meg ükét a zord tél pugitltásai elleni

A takarékosságról általában $ a takarékosság lényege.
irta: K elem en Ferenc.

ív.
A takarékosság fontossága, haszna!

Hogy a takarékosság úgy az egyes 
emberek gazdálkodásában, életviszonyaiban, 
mint az emberek egyes nagyobb csoportja 
ezidőszerinti szervezetének: az államnak 
háztartásában is nagyon fontos tényező, a z| 
ma már befejezett dolog. Hosszú, nehéz j 
századok fejlődése volt szükséges ahhoz,! 
hogy az emberek a fennti igazságnak külö
nösen az államokra vonatkozó részével, de, 
meg leginkább a takarékosságnak, mintj 
tömegjelenségnek a termelésre gyakorolt I 
irányító hatásával megbarátkozzanak. j

Legismertebbek a takarékosságnak az; 
egyes emberek gazdálkodásában mutatkozó ! 
előnyei, mert ezeknek példáit szolgáltatja; 
legsűrűbben az élet s mert ezeket az elő-i 
nyöket a legtöbb ember vagy saját magán j 
vagy hozzátartozóin gyakorlatból, tapaszta
latból is megismeri. Ilyenek mindenekelőtt1 
a vagyoni jólét, a gondtalan élet. A taka
rékos ember összegyűjtött vagyonkájával: 
biztosította magát az élet minden eshetősé-1 
gével szemben Öregség, betegség vagy a sors 
váratlan csapásai készületlenül nem talállak.

Takarékosságával nyitva az út a va
gyoni megerősödés felé s az élet már szám
talan példával igazolta, hogy szegény, egy-

Az anyai szeretet.Irta N á d a sy  G u sztá v .
I.

Munkácson történt.
A polgármesternek jelenti az Írnok, hogy 

▼alami szegény asszony akar minden áron beszélni 
vele, gyerek van a karján.

A polgármester az első percben meghökkent, 
de aztán — tisztának érezve le kiismeretét—  maga 
elé bocsátja az asszon) t.

—  Kezeit csókolom, nagyságos ú r ! Nem 
tudom, tetszik-е még ismerni ? Nagy Mária vagyok, 
a szakácsnő, aki a nagyságos uréktól mernem 
férjhez a Kerekes Péterhez. Boldogok voltunk egy 
esztenteig, de most bevitték a Pétert katonának. 
Tetszik tudni, azért is nem tudtunk hivatalosan 
rneg*sküdni, mert Péter még nem volt iái а 
katonasoron. Most aztán elvitték három esztendőre. 
Maga inra maradiam evvel a kis lánnyal Hét 
hónapos a lelkem. Most választottam el. Ezt is 
Mariskának hívják. Hát, most, hogy elment a Péter, 
nincs mit lennem, dolgozni kell menmm. A pamut
gyárba járok D hál a gyereket nem tud<*m, hol 
fagyjam. Hanem tetszik tudni, azt mondta az 
Orzsenéni, akinél lakom, hogy az áll mi menhely 
eltartja и gyereket, mig h >za jön az apj < a katona- 
eorbó1. C-ak a polgármester úrn. к kell szólni, aztán 

‘‘ ligazítja a dolgot. Mondok, nekem a nagyságos

űr jó  ismerősöm, hisz ott szolgáltam öt esztendeig. 
A/ért jöttem hát, hogy csinálja meg a gyerekem 
dolgát a nagy-ágos ú r !

—  Jól van, leányom, majd elintézzük a 
dolgot. Várj kint egy keveset, majd kapsz egy 
írást, amivel elmehetsz az állami gyermekmen- 
heiybe s ott átveszik a kislányodat és gondoskod
nak róla.

II.
Hájom év telt el.
Az asszony isinél a p dgármester előtt áll.
— Kezeit csókolom, nagyságos úr? Nem 

tudom, tetszik-e inég ismerni? Igen? Mindjárt 
gondoltam. H«t azt tetszik-e tudni, hogy az uram, 
a Kerekes Péter hazajött a katonasorból. Nem 
felejtett el, most is szeret. Megint együtt vagyunk. 
Hát most már hivatalosan is megesküszünk. De 
most már a gyereket is visszakérjük. Már nagy 
lehet a lelkem. Négy éves lesz. De szeretném már 
látni. Tetszik tudni, elvitték falura a lelkernet. Én 
meg nem tudtam meglátogatni, nem tudtam soha 
elutazni oda. Három év óta nem láttam. Kérem a 
nagyságos urat. tessék a dolgot úgv eligazítani, 
hogy minél előbb visszahozzák a gyerekemet.

—  Jól van lányom, meg lesz gyorsan. Kapsz 
egy írást, amire visszahozatják és visszakapod a 
lányodat.

III.
Egy fél év telt ismét el.

Kiadó éa UptnUfdoaoa:
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szerű emberek tisztán szorgalmukkal és 
takarékosságukkal meggazdagodtak és viszont, 
hogy gazdag emberek takarékosság hijjáa 
tönkrementek.

Az anyagi megerősödéssel együtt jár a 
társadalmi elismerés. Tekintély, hivatal, nép
szerűség s a nagy tömeg hálás tisztelete 
mind olyan értékek, melyekkel az élet a 
takarékos embereket megjutalmazza.

A jövőről, a családról, a gyermekekről 
való gondoskodás a legemberibb kötelességek 
s csak nagyon természetes, hogy e köteles
ségek pontos, lelkiismeretes tejesítése az il
lető egyén emberi értékét is nagyon emelt.

A takarékos emberek többnyire józan- 
életű, munkás, szorgalmas, rendszerető em
berek, ellentétben a nem takarékosok ha
nyagságával, könnyelműségével s néha-néha 
részeges, mértékletlen életmódjával. Mint 
józan, mértékletes emberek rendszerint egész
ségesebb életet is élnek és hosszabb életkort 
érnek meg, mint a többiek.

Látjuk tehát, hogy nemcsak anyagi, 
hanem morális, ethikai és népnevelési szem
pontból is íonlos tényező a takarékosság a 
hogy valóban kezdettől fogva egyike volt 
ama eszközöknek, melyek az egész emberi
séget a kultúra, a civilizáció mai magas 
polcára felsegítették.

Do amíg az egyes ember gazdálkodá
sának, életviszonyainak, egyéni jólétének, 
vagyoni és személyi függetlenségének szem
pontjából kétségbevonhatatlanúl döntő fon
tosságú tényező a takarékosság, add g annak 
a nemzetgazdaság terén kifejtett szerepére 
vonatkozólag nagyon eltérők a vélemények.

A takarékosság ugyanis, amint azt már 
a takarékosság fogalmának megállapításánál 
is láttuk, a szükségletek kielégítésének meg
szorításában nyilvánul meg s így annak

Az asszony megint a polgármester elé ké- 
rezkedett.

—  Kezét csókolom, nagyságos ú r ! Már megint 
itt vagyok. Köszönöm a nag)sagos úrnak hozzám 
való jóindulatát. Visszakaptam a kislányomat. De 
nagyon boldogtalan vagyak. Nem tudom, mi van 
velem. Nem tudom igazán szeretni azt a kislányt 
Pedig olyan édes néha. Oiyan kedvesen csacsog. 
Mégis, mikor azt mondta »Mama«, úgy érzem, 
mintha nem jönne a szívéből. Pedig az én lányom 
ugye? És mikor magamhoz hivotn, hozzám tipeg 
édesen, de nem olyan sietve, nem olyan repeső 
szeretettel, mint én szer» tném. És ha megölelem, 
olyan furcsán érzem magam. Nem örül a szívem 
úgy, ahogy kellene. Nézem az arcál, nem hasonlít 
sem az apjához, sem énreám. Hiszen ez nem 
jelent semmit, tudom. Hány gyerek van ilyen a 
világon . . .  És mégis, fáj nekem. Ha valami baja 
van, nem bújik hozzám, nem szól semmit, magá
ban sirdogál, mintha nem találná meg azt, akit 
keres. N»411 érzi talán, hogy az anyja vagyok, nem 
szeret olyan nagyon, mint kellene. Olyan furcsán, 
idegenül néz ráin, ha becézem. Nem csőkol vissza, 
ha megcsókolom. Nagysigni úr! Én úgy érzem, 
mintha ez nem vo na az én gyermekem I

—  Ugyan, mit csacsogsz itt össze-vissza, 
lányom! Képzelődöl. Ne sirj, bisz soká távol volt 
tőled a kis lányod, azért találod olyan idegennek.



széle« rétegekben való elterjedése nem lehel lapró hibái, melyek annak óriási előnyeivel j bizollság elölt köteles mindenki, aki először 
közömbös a termelés méreteire. szemben alig jöhetnek figyelembe szegőd к el, vizsgál tenni azon szakokból,

A szükségletek kielégítésének takarékos- j A takarékosság fontosságát egyes ál- amelyre vállalkozik. Az ezen alapon meg- 
ságból való megszorítása a termelt javak-; lamok már a legrégibb időkben is lelismerlék, állapított fokon álló minősítése szerint kapja 
nak kisebb mértékben való értékesítéséhez így pl. Görögországban törvénv intézkedett havi bérel is, amelyet a törvény szab meg, 
vezet, ami viszont lúlprodukciót eredményez. I a takarékosságról, azonban e k<*rH- з цуаког illetve belügymin. rendelet irányít.
Épen ezért számtalan közRazdasáui író a lati jelenlőségóvel mégis csak a legújabb 4  Minden cseled köteles a cseléd-
takarékosság ellen s a luxus mellett foglalt időkben kezdenek foglalkozni az államok. nyugdíj intézetbe beiratkozni, amely összeget 
állást, mint amely szerinte sokkal nagyobb I így pl. nem is oly régi dolog, hogy ( mag:» я cselédtarló köteles ellenőrizni, hogy 
mértékben képes egyes nemzetgazdasági I egy modern nyugoti államban úgynevezett befizessék
érdekeket, különösen pedig a termelés érdé ! lakaiékossági kényszert akartak behozni, 1 5. Minthogy л mai cselédtörvény az
keil szolgálni. | mely szerint mindenegyes munkás tartozott olyan cselédnek, aki lop, erkölcstelen vagy

Smith Ádám kiváló nemzelgazda volt | volna életének egy bizonyos szakáig egy egyéb nagy hibával terheit, nem engedi, 
az első, ki a takarékosságnak különösen aj bizonyos összeget megtakarítani, ellenkező hogy ezen h bak a könyvbe írassanak, azért
tőkeképzésre gyaKorolt hatását s így köz- esetben büntetéssel sujlják. csak annyi lesz a könyvbe hévévé, begy a
vetve az egész nemzetgazdaságra gyakorolt! De egyes emberek is sokat áldoztak jegyzetek rovatába három csillaggal jelölheti 
fontosságát elismerte, hangoztatta. j már a Lakarékos.*>ági szellem ápolásának. így az illető ezen minősítéséi Aki óvatos és

Hosszas és inkább *>gy közgazdasági,' ismeretes az Orleánsi hercegnek az esete, kutatja a bárom csillag érteimét, az rendőr- 
mini ismeretterjesztő tanulmány keretébe! ki házasságánál 1837 májusában 1760 is- eégeu egy bizalmas rovatban kíváuatra meg
váló volna részletesen vagy csak kivooa-; kolás fiún k összesen 40000 bankói élő tekintheti.
tosan is foglalkozni a Smith Ádám fellépését j betéti könyvecskét osztatott ki; ez az összeg (Ezen pont alatt beadott s a rendőr-
követő irodalmi vitával. Itt tájékozásul csak I a következő érben már 72000 frankra és ségen Őrzött jegyz lek valótlansága esetén 
annyit szeretnék megjegyezni, hogy ez a 6 év múlva 1843 bau már 152000 frankra az illető nemcsak nagy pénzbírságot, de még 
vita még mindig tart s hogy egyelőre a I növekedett. Egy hires német író végrende- fenyítést is kap. Ez az rl szükséges, mert 
kérdéssel foglalkozók jórésze ma mar Smith; lelileg intézkedett, hogy vagyonának egy akadhatnak olyan maliciózus asszonyok, akik 
álláspontjára helyezkedett. I tekintélyes részét évenként betéti könyvecskék e téren h atárt nem ismerve, ki tudja mi

Nézzünk inkább egy-Két olyan esetei, | »lapján osszák szét fiatal diákok között Egy okból, kopromittáluák a szegény cseledet; — 
hol a takarékosságot társadalmi, egészség- más.k, ugyancsak német író pedig azt az de viszont lennének oly cselédek, akik csak 
ügyi vagy morális okokból nem tartjuk fel- elöö pillanatban kissé meglepően hangzó kárára lévén a családnak, legalább ettől 
tétlenül szükségesnek vagy pedig hol annak tervet ajánlotta fel a törvényhozásnak meg- megkiméllelnek.)
egy bizouyos mértéken túl való érvényesít- valósításra, hogy azok, kiknek a fennálló 6 . Műiden szolgálatot tévő cselédnek
lését egyenesen veszélyesnek találjuk Nem törvények értelmében választójoguk nincs, minden második vasárnap van kimenője és 
helyes például a szülők nagy takarékosko ha egy bizonyos életkort elértek s egy bi- azon a héten, ahol kimenőié nincsen, egy 
dása tisztán azért, hogy gyermekeiknek zonyos összegű betéti könyvecskét felmutatni délutáni szabadta van, a hét egyik megál- 
minél gondtalanabb életet biztosítsanak. A ludnak, választó jogosultsággal bírjanak. lapílolt napján, hogy így magának esetleg 
gyermekiélekben természetből benne szuny- íme mindezek a példák csak a laka- szükségleteit bevásárolhassa vagy a délutánt 
nyadó takarékossági szellem épen ilyen rékosság óriási fontossága mellett bizonyí- saját holmijának javítására, foltozására és 
kecsegtető öröklési remények között kezd tauak ! tisztántartására fordíthassa,
kiveszni s később, mikor a vagyon rája Sajnos, hogy mi magyarok, mint minden 7 . Aki a cselédet elcsalja, az igen erős 
száll, nem tudja azt azzal a takarékossági hasznos dologgal, úgy ezzel is csak kissé el pénzbüntetésben részesül, 
szeretettel kezelni, gyarapítani, mint ahogy késve ismerkedtünk meg. Évtizedeken át 8  Azon cseléd, aki a család belsődül-
azt különben tette volna. működtek már Németországban, Franciaor- gairól tuende mondákat hiresztel és annak

Az amerikai ember legtöbbször nagy j sz*8 ban a takarékosság szellemének ápolá- családi éleiét megkeseríti, az rágalom címén 
emberbaráti célok megvalósítására hagyja sára’ terjesztésére szolgáló intézmények, szintén erő^ pénzbüntetést vagy elzárást 
vagyonát s fiaira csak takarékossági hajlamát, i am^or nn hasonló tevékenységre végre nagy- szenved — De azon asszony is, aki cseléd- 
mely egymagában is képes arra, hogy újabb1 nehezen elhatároztuk magunkat. De bármily létől túlfeszített munkát kíván vagy méltatlau I 
nagy vagyont szerezzen Elítélendő a laka-, elszomorító is ez a körülmény, bármily elbánásban részesíti, szintén büntetés terhe 
rékosság akkor is, ha az egyéni szükség- mólyrehatóan nagyjelentőségüek voltak en- alá tartozik. Mindkét esetben a hatóság van 
leteknek olyan megszorításával történik, Iie  ̂ oddigi kellemellen következményei, hivatva azt bizonyítani, hogy alapos-e a vád 
hogy általa az ember jóléte, egészsége ve- m ^ 18 nél™ örömmel tölti el keblünket az 9  Azon CáP|éc|j aki a családban egy-
szélyeztetve van stb. Mindezek azonban en- a lény’ , ,mmár állam és társadalom folytában 10 évet szolgál, az már végjeié
nek a nagy és fontos tényezőnek olyan összefoglak, hogy e téren is kiküszöböljék a graben  részesül a nyugdíjintézettől és dicsérő 

--------------- -------------- — ---- -- mU P . . . . . , levelet kap a hatóságtól. Azon cseléd, aki
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Ilyen formán «igasztalu a polgármester hosz- 8,l9é8 ^ e  81(,< anliak a törekvésnek, hogy a juta|mal is L “ Y 8 )a ’ * "  *

szasan az asszonyt, inig végre némileg megnуugo takarékosság óriási fontosságának tudata . ... , ,
dott, de azért fejcsóválva távozott. minél mélyebb gyökeret verjen a magyar Minthogy a cselédek legbiztosabb

IV. lelkekben. megronlója a cselédlartók túlságos bizalmas
Két hónap múlva az asszony ismét a polgár- közlése és ennek titokbantartása kívánat»,

mester elé került. ezen bizalmaskodás a legtöbb esetben zsaro-
— Kezét csókolom nagyságos ar! Hivatni O se lé d -tÖ rv é n y . lásra, hazugságra, ravaszságra, lopásra, csalás-
~  No láoyom, légy erós, örömhírt mondok. A cselédkérdést az egész országban fa ’ rava*z ton (lo^ a lo kra és erkölcstelen életre 

A te anyai szived mégis csak jól érzett. Az állami azonnal megoldhatjuk, ha cselédtörvénvbe a 9 eze* a*lal a családi élet fcldiilására vezetnek

E t r S Ä Ä Ä "  > :  köve' í ez„ö P°n,okal iklal' ák - F e i h v i .  a közönséghez! ш З ы й Г -
szakért az anyja, de a visszaadásnál kijelentette, , 1  Minden cselédkönyv arcképes igazol- víz által sújtott vidékein ezer és ezer sze-
hogy az nem az 6 leánya. Utána néztek a dolog- уаппУа' látandó el, amely minden 5 évben rencsétlen honfitársunk a végső nyomorral
nak s akkor kitűnt, hogy az a kislány tényleg újjal cserélendő ki. (Ez a visszaélések ellen küzd s az éh halál veszedelmének néz elébe,
nem az övé hanem a te kislányod és az övét igen szükséges, ha netalán egy-egy ilyen A kereskedelemügyi m kir minisztérium által 
neked adták át a múltkor tévedésből, mert azt is könw elveszik 1 a-.,; uJi , -
Nagy Mariskának hívták. Vidd hát ki a nálad g Minden kötele« maoát klb°,C8dloU Arvizbélyegekböl befolyó adoniá-
levő kislányt a menhelybe s cseréld el a te igazi . f. Mmoen cseléd köteles magát orvosi nyok ezen szerencsétlen honfitársaink segé-
magzatoddal. Remélhetőleg, anyai szíved nyugalma ,zs8a,atnak alávetni. (Minthogy a tapasz- lyezésére szolgálnak Az árvizbélyegek minden 
Így hamarosan helyre fog állani. Ia,at 8°k szomorú példát szolgált arra, hogy postahivatalnál s a postai értékcikkek áru-

A szegény asszony alig bírta el az örömhírt, beteges és lertőző betegségben lévő, de silóinál kaphatók s azokért a rendes poslai
ho£ rohan n Rarere I м*7 *пвгтвк в „U ^ d /n s m  " em e* ^ n,ekt 8 C98‘ érléke" <H0 l az árvízkárosultak javára ado-
bHák a íábái. A LŐÍga K T a ^ a  meileUjaloU ,,Öleg 8 8 Y*™ekekre vol,nk véazea mán,ként Csupán 2 fillér fizetendő. Kérjük
lii a szobából . . . naiaseai. a m. t. közönségei, hogy postai küldeményei*

--------------  3. A már szervezett gyakorlati vizsgáló nek bérmenlesilésére vásároljon és használjon
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árvizbélyeget. Csekély 2 filléres adományai
val árvizsujtotta, nyomorgó honfitársaink 
szomorú sorsán fog enyhíteni. Pécs, 1914. 
jan. 12 Brunner sk posta- és táv. igazgató.

К Ü L Ö N P É L É K .
—  Házasság. Dr. Csury Jenő min. 

osztálytanácsos házasságot kötött Budapesten 
Nagy Margittal, néhai dr. Nagy Lajos, székes
fővárosi tanácsos és neje, szül. Martiny Róza 
leányával.

—  Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. Kir. miniszter Mágót Vilma perlaki 
áll. elemi iskolai tanítónőt hasonló minő
ségben a nagykanizsai áll. elemi iskolához 
helyezte át.

—  Kinevezés. A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter Pollákné Horváth 
Irén oki. tanítónőt a perlaki áll. el. népis
kolához nevezte ki.

—  Tanítónő választás. A mura királyi 
róm kath. népiskolánál az újonnan rend
szeresített 3-ik tanítói állásra az ottani iskola
szék Balogh Á^nes alsómihályfalvai tanítónőt 
választotta meg.

—  Az ügyvédi kamara köréből. A zala
egerszegi ügyvédi kamara közhírré teszi, 
hogy dr. Singer Jenő ügyvéd Perlak szék
hellyel, a kamara ügyvédi lajstromába fel
vétetett. Dr Abay János Csáktornyái ügyvéd 
pedig önkéntes lemondás folytán az ügyvédek 
lajstromából töröltetett.

— Kinevezés. A m. kir. igazságügy- 
miniszter Nádai Sándor perlaki kir. járás
bírósági díjnokot a Csáktornyái kir. járás- 
bírósághoz írnokká kinevezte.

—  A polgári lányiskola fejlesztése. A 
helybeli polgári lányiskola, Pataky Kálmán 
igazgató buzgólkodása következtében évről- 
évre szépen fejlődik. Nemcsak internátussal 
kapcsolták össze, de ép ennek következté
ben, mert a szülők az internátusbán lányaikat 
gondosan elhelyezhetik, a tanulók száma is 
évről-évre növekszik. Olyannyira, hogy a 
négy osztályban az idén már 179 tanulója 
van a polg lányiskolának, melynek követ
keztében a legnépesebb iskolák közé emel
kedett. Miután ebből a létszámból 6 8  az 
első osztályra esik és így ez az osztály túl- 
népes, В tiás Béla dr. főispán látogatásából 
kifolyólag, aki maga is belátta a helyzet 
tarthatatlanságát, az első osztály párhuzamo
s b a  lelt. amit Pataky igazgató már évek 
óla sürgetett. A minisztérium új tanerőt kül 
dött le az intézethez, az első osztályból 
pedig kél párhuzamos osztályt népesítenek 
be 34 — 34 tanulóval. Ez a párhuzamosítás 
kezdetét képezi a további fejlesztésnek. S 
előreláthatólag vezetni fog az mternátus ki
bővítéséhez, mert az idén is 8  tanulót vissza 
kellett utasítani helyiségluány miatt, jóllehet 
a tanulók egy része Boszniából való volt. 
lázó van arról is, hogy magát az iskolát is 
kibővítsék, mely célból a tárgyalások építés 
tekintetében már folyamaiban is vannak.

— Gyászhir. Oroszváry Gyula nagy- 
kanizsai ügyvéd múlt szerdán elhunyt 6 6  

éves korában. Oroszváry ágilis ember volt. 
Aki nemcsak a társadalmi mozgalmakban 
vett tevékeny részt, de politikai szer* p'ése 
•s közismert volt. Idegbeleg-*ége azonban 
kezdetben korlátozta szereplésében, utóbb 
pedig teljesen véget vetett annak. Már évek 
óta teljesen visszavonultan élt, míg I. hó 
22-én a Halál szenvedéseitől megváltotta.

— Állandó mozi. Mull vasárnap In hoc 
B|gno vinces drámát mutatták be a helybeli

moziban. Gyönyörű előadás volt, mely az 
ó-kor kereszlényüidözési korszakába misz
tikus betekintést nyújtott. Mind a három 
előadás során a mozit nagyszámú érdeklődő 
közönség töltötte meg. A programmal Karé 
csonyi mese és Polidor, mint tűzoltó, kisebb 
darabok egészítették ki.

— A vendeket izgatják. A lapok sűrűn 
foglalkoznak azzal a lelketlen agilációval, 
mely a szomszédban a vendégek közt folyik. 
Nemcsak állandóan csalogatják a vend 
gyermekeket a wernseei újonnan felállított 
szlovén gimnáziumba, hanem a szláv eszmék 
terjesztésére lapot is indítanak, sőt újabban 
a balkánháborút, tehát a szlávság dicsőségét 
hirdető képeket osztogatnak szét fizetett 
ügynökök ingyen a vend nép közt, hogy 
annak körében a »testvérnemzetek« iránt 
rokonszenvet ébresszenek s az együvé tar
tozás érzését a népben felkeltsék és ápolják.

! Vasvármegye erélyes alispánja azonban 
j gyorsan intézkedett. A vendet: közt elter
jesztett képeket elkobcztatta, a vigéceket

! pedig hűvösre tették. Lám, mennyisok közös! 
vonás van a vasvármegyei vendek és a 
muraközi horvátok elszlávosítása körűi észlelt 
tendenciák között Onnan Wernseebe, tőlünk 
Zágrábba csalogatják a gyermekeket. Ott 
szláv csataképeket, itt pedig illír imaköny
veket terjesztenek s illír templomi énekekre 
kényszerítik a népet, hogy szívükbe a szláv 
érzület csiráit elültessék.

—  A magyar bank és kereskedelmi részvény- 
társaság belgrádi ügynöksége mellé bankfiókot is 
szándékozik létesíteni, mint Konstantinápolyban és 

! a bankfiók felállításához koncessziót kért a szerb 
kormánytól.

—  Salon tangót tanít egyeseknek és 
csoportoknak, tanfolyamban vagy külön órá
ban A. Mayezsberg Frida oki. tánctanítónő 
(Zrínyi-szálló 9. sz.)

—  Beszakadt plafon. Múlt számunkban 
megemlítettük, hogy a helybeli polg lány
iskola egyik osztályában a hét végén a 
menyezet beszakadt s mert a többi osztá
lyokban is egyes repedéseket konstatáltuk, 
az i>kolában a tanításokat bizonytalan időre 
beszüntették. A dolog szerencsére nem oly 
komoly voll. Az áliamépílészeli mérnök által, 
kiszállt bizottság keretében megejtett leg
alaposabb vizsgálat sor. n ugyanis kitűnt, 
hogy a menyezetröl csak vakolat szakadt le, 
magának a menyt zetuek s így az épületnek 
pedig a legcsekélyebb baja sem volt. A 
repedések is olyannyira jelentéktelenek voltak, 
hogy aggodalomra s így különös intézkedé
sekre okot egyáltalában nem szolgáltattak. 
Az összes osztályokat is tulajdonképen csak 
Pataky Kálmán igazgató óvatos előrelátásá
ból és körű1 lekiilléséből kifolyólag viz^álták 
meg. Vizsgálatot tehát senki ellen nem in
dítottak, mert az egyszerű vakolathullásért 
senkit felelősségre vonni nem kellett. Öröm
mel jelentjük tehát, hogy a polg. lányisko
lában, a foganatosított apróbb latarozási 
munkálatok befejezésével, még a hét folyamán 
a tanítások rendesen megindultak.

—  Nagy hideg mindenfelé. Télapó ugyan
csak uralkodik. Mintha örökre be akarna 
rendezkedni. Állandóan havazik s térdig érő 
hó takarja a tőidet Kétségtelen, hogy szép 
látványt nyújt a végtelenségig elterülő szűz
fehér hólepel, de esetleg nagy veszedelem 
csiráit is rejtheti magában. Ha az idő enyhére 
fordul s az olvadás gyorsan történik, nagy 
árvizekre lehetnek kilátásaink Mert ekkora 
hólömeg, ennyi ideig, emberemlékezet óla 
nem volt vidékünkön. Egyébiránt másutt is

így van ez. Európában napok óta nagy hideg 
uralkodik mindenfelé. Hollandiában a szo
katlan nagy hideg a tulipánültetvényekel 
is fenyegeti. A Riviérán, ahol a téli időszak
ban is enyhe, meleg szokott lenni, most 
akkora a hideg, hogy pompás virágültetvényei 
mind elfagytak. Spanyolországban is felfordult 
a világ, mert ott is, ahol pedig a havat nem 
is ismerik, oly hideg van, hogy emberek is 
megfagytak.

—  A tanítói fizetés rendezésről. A val
lás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
184941/1913. sz. VI/c o. rendelete szerint 
a községek és hitíelekezetek, mint iskola
fenntartók, ma is jogosítva vannak arra, hogy 
tanítóik illetményeit az állami tanítók fizeté
sének arányában saját erejükből kiegészítsék, 
anélkül, hogy az államsegélyt veszélyeztet
nék. Az ugyanazon fizetési osztály és foko
zatba sorolt állami, valamint községi és hit- 
felekezeti elemi népiskolai tanítók fizetése 
most már leliesen azonos s a tanítók e két 
csoportja között mindössze az a különbség 

í áll lenn, hogy míg az állami tanítók vala
mennyi fizetési osztály- és fokozatban négy 
évenként, addig a községi és hitfelekezeti 
elemi iskolai tanítók a III. fizetési osztály 
egyes (okozataiban öt évenkint lépnek elő. 
Nevezetesen az állami elemi népiskolai férfi
tanító szolgálatának 7., 11— 12., 15— 17., 
19— 21, 23— 25. és 27— 29 éveiben évi 
200 koronával, 31— 33. és 35— 37. éveiben 
évi 300 koronával, я nötanftó pedig szolgá
latának 9 .1 3 — 14,17— 19., 21— 2 3 ,2 5 — 27. 
és 29— 31. éveiben évi 200 koronával, 
33— 35 és 37— 39 éveiben pedig évi 300 
koronával nagyobb fizetésre jogosult, mint 
ugyanazon működési idővel bíró községi és 
hitfelekezeti elemi népiskolai férfi, illetőleg 
nőtaníló Ellenben mindkét csoport férfitanitói 
a szolgálat t — 6 ,  8— 10, 13., 14, 18, 22., 
26, 30., 34. és 38— 40. éveiben, a nőtanf- 
lói pedig a szolgálat 1  — 8 , 10— 12, 15., 
16., 20., 24., 28, 32, 36. és 40. évében 
teljesen azonos összegű fizetésre bírnak 
igénnyel. Az iskolafenntartó községek és 
hitfelekezotek a különbözeti összegig terjedő 
utólagos fizetésemelést biztosíthatnak taní
tóiknak az államsegély veszélyeztetése 
nélkül. Jogukban áll továbbá az iskolafeun- 
tartó községeknek és a hilfelekezeteknek, 
hogy tanítóik lakáspénzét az állami tanítók 
lakáspénze arányában saját jövedelmi for
rásaikból fölemeljék, anélkül, hogy ez a 
már kiutalt államsegély összegére kihatás
sal lenne. Ezenkívül módjukban áll az is
kolafenntartóknak, hogy családos tanítóik 
anyagi helyzetén az 1912. évi XXXV. t.-c. 
méreleit meg nem haladó családi pótlék 
engedélyezésével is segítsenek, mely családi 
pótlékot, méltányolva a családos tanítóknak 
a családfenntartással kapcsolatos gondjait, 
az alapfizetésbe nem tudja be a miniszté
rium és emiatt az iskolafenntartók részére 
megállapított államsegélyt megvonni vagy le
szállítani nem fogja.

—  Leszállított kamatláb. Az Osztrák- 
Magyar Bank a napokban tanácsülést tar
tott. Ez alkalommal a kamatlábat tél száza
lékkal leszállították A kamatláb ez idő sze
rint 5%

Szerkesztői üzenetek.
—  K .  F . Köszönjük a küldeményt. Felhasználjuk • 

kérjük a beígért közleményt is, mert szívesen látott vendége 
a Muraköznek mindenkor..
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Sve pofiiljke, kaj se tiéezadr- 
iaja novinah, se imaju роз- 

lati na ime urednika vu 
Csáktornya

Izdateljstvo.
knjiiara S tra n sz  Sandora 
kam sepredplate i ooznane 

poSiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i mag|arskom jeziku izlazeíl druitveni, znanstveni i povucljivi list za púk 

Izlazi svaki t jed en  jed en k ra t i to : svak u  nedelju .

Predplatna c in t je :
Na celo l e t o ............ 8 kor.
Na pol leta ...............4 kor.
Na éetveit leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koSlaju 20 fill

Obrnane se poleg pogodbe i fel 
raöunaju.

OdKOVorni ureduik:
Z R ÍN Y I k á r o l y .

S o r a d n i k :  í  I  v l M t n i k

P A T A K I V IK T O R . S T R A U S Z  S Á N D O R

Zimski navuki.
Zima je ona dóba leta, koja na der- 

venke donese svakojaéke neuolje siromaS* 
koma puku. Izb.lia zóna je samo onomu 
veselje, koj nezna za ntkakvo brigu, onim 
je veselje zima, köp jóé neznaju, kaj je to, 
na svétu 2 iveti. То рак su deca Deca, koja 
skreplenami rukicami vordaju vu frifikim 
snegu, koja s veseljom se sgadjajo jeden, 
drugoga iz snega napravljenemi labodami 
ili pak voziju po lépim bélim putu sanéica. 
Ali stareSi na stotine i stotine 2 alostno gle- i  
díjú vun prék zmr2 jenoga obloka, pod ob- 
Jokom i pod strehom svaki dan dugáe cin 
cerlice. Znlostno éekaju onu vréme, kad 
sunéena jakost pretira snega i leda, kad 
dojde lépő protnletje. k :á  drevje potira i 
kad mali SkorjanCek zapopéva vu zraku 
8voju milu vugodnu pesmcu, evo je protu- 
letje, hodi pnjatelj, nrioj poljodelavec vun 
napolje, na senokoSu, vu gorice.

Dugi zimzki dani i nőéi samo za onoga 
je veselje, koj néje vuCen delati, ali zato 
itak Zalostno gledi как se dan, na dan 
prazni dervarnica, как kmiéni postaneju 
hombari, najbolje pak to, как fillér, za fii* | 
lérom ide, zaslu2 be pak ga nigder néga 
Navadno je zima jako duga, morebiti, da j  
se onomu kratka vidi, koj samo od dneva, 
do dneva 2 ivi, koj se slehkim dufinim spoz- 
nr.jom pusti na sudbinu, koja tak lehko 
sgotovi s nemarnim élovekom. Velika i pra- 
viéna istina je to : »Pomori si sam, onda 
ti i Bog pomore!«

Ako bi neSéi nas zapital, как bi si 
sam pomoge), mi bi mu tak odgovonli. Svaki | 
je sam svoji sreéi kováé. Koji napnn.er

poleg vode stanuieju, moreju plemenito 
vrb|e zapovati, za dvé, In leli moreju v< C 
koáe l korpe plesti Gde neéeju célo zimu 
za zapeékom Cepeti, ili pak célé dane sj 
kartami se zabavljali, tam svigdi najdejo 
nekakov hasnoviti posel, koj jirn i zunske 
dane lépi dohotek nosi.

Naprimer korpe plesti. pr nas vu Ma 
gjarskim orsagu to zlamenuje, ako bi se 
gtel naá púk stém baviti, nebi morali lud- 
jim orsagom na m lljune plaéali samo za 
korpe i za ko§e. Ako nas élovek nuca jed- 
no ketu, bej2 i vu Stacun i hill vun dvé, 
tri korune, nameslo da bi on prodal i on 
zaslu2  I ove vun bitjene korune. Koliko 
milljunov sbije samo to po orsagu!

Lépi dobotek nosiju i metle s brezovoga 
fiibja. Naprimer samo Budapest varafi svako 
leto nuca prék slo j^zer korun vrédnosli 
brezovih metlih. Koliko milljun korun sbije 
to po célim orsagu, niti néje moéi zraéunaii. 
Za tkano, pleteno delo, za svakojaCko igra* 
Cu nezmerno milljunov damo ludjim orsa
gom, jerbo nafii Ijudi neéejo za slém baviti. 
Как lehko bi ovi milljuni dom ij vu naSih 
2 epih ostali! Jofi je né nafi narod tak Sko- 
lani, da bi si to preinislil i onu kaj bi sam 
mogel zaslufcih nebi drugomu iz svojih 
rukah vun dal.

Jesu obitelji, koji stakvemi malenkast 
nemi stvari po zimi tri sto, éetiri sto i vise 
korun zaslufciju. Pomakm vu topli sobi dé- 
laju, nemoraju zimeti, pak ravno onda, kad 
je najvekSa sila za peneze, svoju robu 
drago moreju prodati. А как nebi jeden 
siromaSki obitelj nucal tak lépe peneze. ako 
i bogatafi zajimi hlepi.

Samo volju treba к neéemo, svigdi je

vu oböini plebanuS, notariu^ ili navuéitelj, 
koj navuka da, kam se treba vu jednim, 
ill drugim poslu obrnuti.

Opel jesu dobri gospodari, kojim j<> né 
potrébno se stém igrati, all i on si bolSu 
zibavu moreju najti vu dobrih kujigah, 
как vu kartah ili vu nemarfiémi. Na profi- 
nju obéinskoga p »glavarstva, puéne kn|i2 a- 
rice nastavi po obéinah zemeljski m nsster, 
íz kojih se svakojaéke gospodarslvene stva- 
ríh more navéiti marljiv gospodar po zirni, 
kad drugoga dela neima.

Vnogo je véé takvih gospodarov. koji 
su se ravno iz knjig navéili spametneSe 
gospodariti i poleg toga unétka si su spra- 
vili. Vuéiti se nigdar je né sram ill pak 
Spot

Sad je tomu vréme. Néje smeli z mske 
dane éisto potepsti. Marljiv gazda sad se 
ogledne okon po svojim grunlu i vred si 
spruvi svoje slvari. Kosifiée nebude onda 
iéel kosec delat, kad se mu vu najvekfii 
ko*nji potere, neg sad si prepravi, da vu 
sili krédó bude itnel. Lojtre, étile, vupore, 
jarme i. t d po z mi sí lehko svaki nap- 
ravi, da se poleti, kad je drugo delo i vekáa

I je sila, nebude slém mudil.
Dobro hoéemo mi nafiemu puku, ako 

naée navuke poprime. Naj bude blagoslov- 
Icno nafie delo.

Koj krajcara nepoétuje, néje vréden 
forinta Так govori poslovica, zlata istina je 
to. Cisto odprto to onim velimo, koji neéeju 
posluhnuti praviéne rééi, koji za nikaj der- 
2 iju one, koji se za púk briniju. Jako ne- 
valani mora on biti, koj tak govori, da bor* 
meg on se nebude za par fillérov muéil. 
Naj se műéi neáéi drugi. Za decu je to

Starec Marko.
Tretja veder.

Prijatelstvo.
(Dalje.)

Véé je dosta dugó, kaj je sunce zaSlo, 
vreme je anda, da idemo vu hi£u4Starca 
Marka, da éujemo, kaj bude ovo veéer 
mudroga govoril. Kad vu hi2 u slupimo, tu 
véé éujemo, gde véé Starec Marko ovako 
svoju druftinicu navuéa: »Dragi moji! Z id- 
nji put govoril sem vám od ljubavi, как 
mora élovek svakoga Ijnbiti, osobito svoje 
bliinje, как je potrebna ljubav med doma 
Cimi, i vu domovini ili vu Orsagu; kajti 
gde svi vu ljubavi ftiviju, tam svenapreduje. 
Vivienje njim ide kakti vu raju, gde veki- 
veéna ljubav vlada. A vezda govoril vám 
budem od prijaleljstva, kajti prijateljstvo 
ishaja iz ljubavi.

Prijateljstvo je bratinstvo, i to je naj 
lepSi primer bratinstva. Prijateljstvo je vez 
sloge, koja ve£e dve, tri, ili Cetiri, ali nika- 
da mnogo duö, kője jesu med sobom si kakti 
potrebne, da jeden drugomu pomafte, jeden

drugoga podupira vu naj silniéoj pot- 
reboéi, i da se vu svem kaj je dobro lepő 
dogovoriju. Véé put éuje se, gde ljudi govo- 
riju: Ovo jesu si pravi prijatelji! Ali redki 
su denes pravi prijatelji, kajti nije svaki on 
prijatelj, koj ti kriéi pri kupiéi vina: Zivil 
brat i prijatelj! A na serdcu műje morebit 
kaéa otrovnica. Zato kad si élovek izabira 
prijatelja, to si mora takvoga izebrati, koj 
bude ga navek na dobro vodil, nepako na 
zlo, i koj bude ga vu svakom dobru podu- 
piral.

Dober i pravi prijatelj, toti je najvekSe 
blago na svetu. On, koj ti véli, da tije pri- 
jatelj. pak te na zlo vodi, on je tvoj nép- 
ríj atelj, kajti ti jemle sve dobro, duhovno, i 
telovno, pak te vodi vu nesreéu. Vzemitesi 
samo primer od pokojnoga Janéija Druíiéa 
Kak je bil on pofiién i dober deéko! Pri 
hi2 i je navek marlivo delal как érv, i svaki 
ga je ljubil. Nu potli nafiel si je dva prija 
tela, na nesreéu svoju. Ovi su ga sve po- 
mali poéeli voditi vu krému. Dok je bilo 
vu 2 epu penez, pili su, a potli dopelali su ga 
nato, daje poéel doma 2 ilo krasti, i pri 
takfiih lakomnjakah na pol cene prodavati,

samo da moreiu vu krémi skupa piti. Z»tim 
poéeli su skupa krasti, samo dasi moreju 
svojemu grlu zadovoliti, dók njih msu pri- 
jeli i sudu predali; a sud njih je od sudil 
vu t<mnicu ili rtfil, kajti koj krade njega 
kafitigaju, jer sedma Bo2 ja zapoved glasi: 
nekradni Sve to nije nikaj hasnilo. Kad su 
dofili iz refita, poéeli su opet na novo krasti. 
Vu krémi sedeli su cele nőéi. Vino njih je 
sve spolrlo. Pak jedenput, kad su po nőéi 
iz krémé se naputili d mo, ifili su prek vode 
po jednoj brvi, i opali su svi tri vu vodu. 
Janéi Dru2 ié, i Jo2 ek Vmcekovié dofili su 
ste2kom műkőm íz vode, ah Andrafi Loka- 
lié vtopil se je, vu 26 lom letu starosti 
svoje. Janéi Dru2 ié i Jo2 ek Vmcekovié, * 
bete2 ali su, kajti su se prehladili, i nasko* 
rom su obedva vumrli. Dru2 ié bil je star 
24, a Vincekovié 28 let. Как su morali vu 
najlepfloj dobi iz sveta od ti. A kaj je bilo 
tomu krivo? Zloéesti prijateli, all da bole 
reéem, neprijateli pod larfom prijatelstva. 
Zato si élovek mora takve prijatele jemati» 
koji ga na dobro vodiju, pak bude sreéeu 
on, i prijateli, ne pako nesreéen как J«n̂ ‘ 
Dru2 ié iz evojimi pajdafii. Ja sem vu 2 iv*



Csáktornya, 1914. januara 25 MEDJ1MURJE i Broj 4

posH, né za starede No, to su b; daste rééi. 1 

Takvoga élő véka néje vrédno posluSati, neg 
taki se ocUraniti odnjega. Ali dabi neSéi | 
peneze delil, zasegurno takvi bi bili najpr í 
ve$i, oni bi se rivali uajbolje i oni bi zijati,! 
da su nejből je potrébni i da su vu najvek-i 
áoj sili. Samo kuk mi znamo, za peneze 
svaki mora detail, jorbo lehko je gotove | 
peneze potroditi, neg te$ko je zasluZili. Iz 
takvoga nigdar nebude marljiv teZak, kojij 
samo veliki |ezik imaju, oni hormeá niti 
po leli neéejo delati Takvi nedobiju Zulje 
na dián.

Da takvi neimaju istinu, taki dokaZemo. 
Naprimer vu Nemdkim orsagu samo za de- 
Cinju graéu, как su ko^ca, babke, pudke i. 
t. d. dobiju po zimi blizu stotrideset milljun 
marke, to рак je puno viáe, как stotrideset 
milljun korun. 0 ;u veliko svotu skorom 
célo tamoSnji poljodelavci dobiju, jerbo s u 1 
tam takve pokrajini, gde pre svaki hiZi po 
zimi takve, к. к prinas velijo, éiékarije dé- 
lajo. Isti na, da odkraja niti tam su né na- 
jedenput tolik sluZili, neg sve pomalem, svako 
leto vise, vise.

Prinas je véé takodier petnajst lét, da 
drZava poéela je po orsagu lakve gospodars 
ke Skole po zimi nastavljati. Ali gde smo 
mi joS od tóga? Kaj je tomu zrok? To je 
zrok, da naS narod joS i denes bolje veruje 
svakoga laZlivca, koj mu zlo hoée, neg one 
praviéne prij'telje, koji se za púk briniju i 
trsju se, da narod skim leZi bi mogel 
Ziveti.

Veliki penezi su denes dvé, tri sto ko
rún i samo on je mora poSluvati, koj je 
zaistinu delal zanje. Dobro znamo, da niti 
nikakov sluZbenik nemore tak zlehka naje- 
denput dvé, tri sto korun zaslu2 >ti. Zakaj 
onda nebi jeden teZak, kojemu je to po 
zimi vu rukaj.

JoS jedenput opominamo naSe medji- 
muréane, neg se navéi svaki hiZnu obert- 
niétvu, jerbo vnogo bolSim poloZaju bude i 
vnogo leZi Zivel bude.

Morebiti naSe réői nebudo na peéinu 
opale.

lenju svojem imel samo jednoga prijatela, 
za kojega morém reéi, da mije bil pravi 
prijatel, a tője bil pokojni Imbra Iskrenié, 
koj je pred osmemi leti vumerl, vu 80 lom 
lelu starosti svoje, kojega ste svi dobro 
poznali. Svi su nam se vu selu Cudili, как 
lepő naSe gospodarstvo napreduje; a to je 
bilo zato, kajti smo se navek dogovorili, 
kaj i как bi bilo bole, как bi deiali, da 
nam gospodarstvo napreduje. Kad bi ja nu- 
cal peneze, to mi je on odmah posudil, i 
nije potrebuval intereSa, a kad bi on kaj 
polrebuval, to sem mu opet ja dal i tak 
smo deiali milo za drago Na sejfau smo 
navek skupa izabirali marha рак navek 
kupili naj lepSu. Kad je trebalo orati ili 
kopali, ili vu vinogradu kaj delati, lo smo 
se navek predi dogovorili, как bi bilo bole, 
рак nam je sve dobro izpalo, i sto vrslno 
obrodilo. JoSée ktomu smo drZali barem 
jedne novine, kője su nam vnogo doprinesle 
к napredku naSega gospodarstva. Kajti vu 
novine piSeju oni ljudi, koji znaju, kaj je 
dobro, i koji Zeliju da nas vu dobrom pod- 
vuéiju, pák zato treba da se élovek onoga 
poprime kaj je vu novinaj. Vu Csáktornya

Pred velikom bírnom Albania.
Austria- Magjarsko ratno brodovlje 

odiSlo je proti Valoni, Taljanska je takod|er 
mobdizérala ratno brodovlje i strahovitne 
taborske ladje sad zakurjene Cekajo zapoved, 
da odidejo prék mórja na Alb&nsko granicu. 
Vidi se iz öve odredbe, da s drugim bal* 
kanskím bojom néje minula uesreéa, Balkan | 
opet bojno polje nastane i opel se vnoZinaj 
éloveéje krvi bude tani preljalo. Ov tretji I 

.b-tlkanski bo), как se to kaié, opet na naSu 
koZu bude iSel. Dakie naskormna se opet 
jedno jutro na to prebudimo, da Stuki gr* 
mijo po Balkanu, odkud nas zmirom velika 
nosreéa plaSi. Véé se takvi glasi éujejo, da 
lehko I céla Europa se opet sbuni poleg 
loga

Как su prvi glasi doflli, gróf Berchtold 
i od svunadnjih poslov minister odmah se 
prejavd pred kraljom, da prijavi kralju. kaki 
posli stojiju vu Albaniji. Vu ovim posiu jel 
takodjer razpravu drZal i s englezkim роз-; 

j lanikom.
Iz Berlina pdeju, da Viimuá nemäki 

cesar opet je opomenul Wied hercega i jako 
I mu je na duSu govoril, da naj se Cuva 
jalbanske pustolovine. Cesar i pred drugemi 
j velikadi svoje mlenje povedal, da Wied her 
I ceg pusti vu albansku pustolovinu, da ne 
Isamo njegvo Zivlenje je né tam segurno, 
neg i njegvoga obitelja, jerbo denes ga vno
go s med mohnmedanov takvi puslolovov, 
koji kakti domovine glasovitni vitézi éekajo, 
da skim predi Wied hercega zakoleju. Wied 
herceg pred Vilmodom i pred drugemi je 
tak rekel, da njega stém nebudeju splaSili i 
da na svakinaém hoőe albanski vladar biti. 
Njegva Zena, koju je romanska kraljica 
nabrstila, takodjer 8 veseljom prepravlja 
hercega, da skim predi naj ide vu Albaniu, 
da jedenput nekakov red bude tam. Vu 
Berlinu su zato joä smirom strahu za Wied 
hercega i tak misliju, da nesreéa ga bude 
tam postigla Kak Europa albance, koji su 
jod i sad na pol divji, pózna, bormeä uidéi 
se nebude jako Cudil, ako s ined mohame- 
danov se nekoji najdejo, koji nebudu tak 
dugo mimi, doklam hercega ne zakolejo.

Po céli Albaniji je velika zmedarija,

izhadjaju novine pod naslovom : Medjimurje! 
dobijo se svako nedelu, letodnjica kodta 
tojest na leto platiti 8  korun, a doneseju 
segurno vnogo haska, ako se élovek ponjih 
ravna To vam je takaj pravi prijatel, koj 
nam Zeli svako dobro, nagovarja hasna dob 
ro, i podvuéava nas, kaj i как imamo delati, 
da nam gospodarstvo bole napreduje. Zato 
gledimo éim vise si toga prijatela Medji
murje si naruéiti, koj oée nas prijatelski 
na svakodobro voditi, a od svakoga zla 
odvraéati. JoS jedenkrat vam velim, dober i 
pravi prijatel je najvekäe blago nasvetu. Vi 
gledite navek, dasi najdete takve prijatele, 
koji budu vas navek na dobro vodili, pak 
budete navek sreéni, i dugo budete Ziveli 
как sem i ja.

Jasem Starec probat vnogo toga, veruj- 
temi, zasadite si vu serdce i posluSajte na- 
vük moj. A sada iderno na poéinek, i Bog 
zvami Majka Marijai

Oletics M átyás.

(Drugiput dalje.)

oni agitatori koji proti krd<enikom i prot, 
krdéanskomu vladaru punlaju slanovnikei 
postigli su svoj cil. Ljudstvo s velikim bro- 
jóm je ostavilo obéine i okolo Valone se 
shaja}u. Blizu varaSa dan, na dan se pri- 
peti, da se mobamedani posvadiju s medju- 
narodski Zandari. Vu ovim sluéaju mrtve 
pobereju i nosijn je cd sela, do sela, da 
skim bo!j^ sbun ju ljudstvo. Po céli Albaniji 
dan, na dan derZiju tapie razprave moha- 
rnedanci, da pripravni budeju na on sluéaj, 
ako Wied herceg vu Albaniu dojde. Ako 
se to pripeti, céla Albania se spunta proti 
njemu.

Stopri-m sad se pozvedilo, kaj su Síeli 
mohamedanski officiri, ako bi Wied herceg 
vu Albaniu doSel. Odmah su Stell Izzed 
baSu skriéati za albanskoga vladara. Как se 
lo pozvedilo, medjunarodna komiSija strogo 
istragu je podigla i v äs turskih offi cirov 
su dali poloviti. Jeden je snenada blehetnul, 
da i Izmael Kemal albanski predstojnik je 
za to dobro znal. Taki su Steli Izmael Ke- 
mala zatvonti, ali itak su se né podufalj, 
jerbo na ov naéin taki bi se bil sbunil céli 
orsag Medjunarodska komiSija vu velikim 
strahu je lam i véé je sve odredila, da vu 
sili na taborske ladje vujde, koje pred Al- 
banium stojiju. KomiSija je véé previdla, da 
po mirnim pulu nebude mogla vu Albaniji 
red napraviti. Na dan vnoZma ljudstva dojde 
vu Valonu svi s oruZjem oburuZeni i na 
glas nazdravlaju Izzed baSu, kakti Albans- 
koga kralja.

Essad ba^a svojom vojskom potukel se 
je s vladarskom vojskom. Boj je tri dni 
trajal i nazadnje vladarska vojska je pobégla. 
Essad baSa pred Ebassanom stoji i samo 
par danov je pitanje, ali nebude varaSa 
zadobil.

S KonStantinapoIja takodjer piSeju, ako 
nebudejo Izzed baSu spoznali za albanskoga 
vladara, onda velika buna bude nastala. 
Essad baSa, Bekir baSa i Hassan bej glaso- 
vitni albanski vodji takodjer Izzed baSu 
hoéeju skriéati za albanskoga kralja.

Kak se bude Europa opet s ove kaSe 
vun skopala, to za kratko vréme budemo 
vidli.

Nemocnih mirovina (penzija) i titakl.
Magjarski teZaki, rukotvorci i nemoé- 

niki imajo jedno druZtvo, od koje na stare 
dane, ili kad neomorejo, pomoé tojest miro- 
vinu (penziju) dobavlaju. Od ovoga druZtva 
hoéemo tu na ovim listu nádim medjimur 
éanom jedno i drugo raztolnaéili. Né samo 
teZakom, neg svakoinu éloveku bil on pol- 
jodelavec ili pak rukotvorec ili éinovnik 
hoéemo razsvétili, как svakomu mora cil 
biti, da onda, doklam je jód zdrav i moéen, 
da se zmisli za one dane, kad jedenput 
zdravje i jakoet ga ostavi i nemore si veC 
svojemi zmuéeni rukami kruha si sluZitl, 
da si oseguri svoju starost i nebude moral 
na stare dane s miloSée Ziveti. Svaki more 
znati, kaj zlamenjeto, na neéjoj, milosti biti.

Ovoga cila postupa ovu druZtvo po 
sluZbenim ímenom »Magyarországi Munká
sok Rokkant-Nyugdijegylete « Da ovu druZt
vo to éloveéju dobrotu i táj plemenit cil 
dobro i izkerstno postupa, vidi se stoga, 
barem z<«ve^da nidéi ju tak dalko nepodpira, 
pak itak 172 jezer élanov broji i 12 nnl- 
jun korun svojega imétka, blaga i prm z 
ima. Od ovih penez inlereda po orsagu 500 
naloZeuih podruZnicah druZtva, med svojemi
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Sve poäiljke, kaj se tiéezadr- 
faja novinah, se imaju pos- 

lati na ime urednika vu
Csáktornya

Izdateljstvo:
knjiiara S tran sz  S a n d ora  
kam sepredplale i obznano 

poSiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeíi druitvani, znanstveni i povuc!|i»i list za púk 

Izlazi svaki tjed en  jedenkrat i to : svak u  nedelju

Predplatna cSna ja:
Na celo leto ...........8 kor.
Na pol leta ............ 4 kor.
Na éetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koSlaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe i fu 
raöunaju.

OdRovorm ureduik:
z r í n y i  k á r o l y .

Zimski navuki.
Zima je ona dóba leta, koja na der- 

venke donese svakojaéke neuolje siromaé-1  

komu puku. Izbilja zóna je samo onomu 
veselje, koj nezna za nikakvo brigu, onim 
je veselje zima, koji joS neznaju, kaj je to, j 
na svétu kiveti. То рак au deca. Deca, koja 
skreplenami rukicami vordaju vu friftkim 
snegu, koja s veseljom se sgadjajo jeden, 
drugoga íz snega napravljenemi labodamij 
ili pák voziju po lépim bélim putu sanéica. 
Ali stareSi na stotine i stotine Éalostno gle-! 
díjú vun prék zmr2 jenoga obioka, pod ob
iokom i pod strehom svaki dán dugáe cin : 
cerlice. Zalostno éekaju onu vréme, kad 
sunéena lakost pretira snega i leda, kad 
dojde lépő protuletje. kód drevje potira i 
kad mali Skorjanéek zapopéva vu zraku 
svoju milu vugodnu pesm cu, evő je protu
letje, hódi pnjatelj, moj poljodelavec vun 
napolje, na senokoéu, vu gorice.

Dugi zimzki dani i nőéi samo za onoga 
je veselje, koj néje vuéen delati, ali zato 
itak 2 alostno gledi как se dán, na dán 
prazni dervarnica, как kmiéni postaneju 
hombari, najbolje pák to, как fillér, za fii- 
lérom ide, zaslu2 be pák ga nigder néga 
Navadno je zima jako duga, morebili, da 
se onomu kratka vidi, koj samo od dneva, 
do dneva 2 ivi, koj se slehkim duénim spoz- 
n&jom pusti na sudbinu, koja lak lehko 
sgotovi s nemarnim élovekom. Vehka i pra- 
viéna istina je to : »Pomori si sam, onda 
ti i Bog pomore!«

Ako bi neééi nas zapital, как bi si 
sam pomogel, mi bi mu tak odgovonli. Svaki 
je sam svoji sreéi kováé. Koji naprin.er

Snradnik:
P A T A K I V IK T O R .________

poleg vode slanujeju, moreju plemenito 
vrbje zapovati, za dvé, In leli moreju v< é 
koáe i korpe plesti Gde neéeju célo znnu 
za zapeékom éepeli, ili рак célé dane s 
kartami se zabavljali, lam svigdi najdejo 
nekakov hasnoviti po^el, koj jim i zimske 
dane lépi dohotek nosi.

Naprimer korpe plesli. pr nas vu Ma- 
gjarskim orsagu to zlamenuje, ako bi se 
étel naá púk stém bavili, nebi morali lud- 
jim orsagom na milljune plaéati samo za 
korpe i za koée. Ako naé élovek nuca jed- 
no kelu, bej2 i vu étacun i hill vun dvé, 
tri korune, nameslo da bi on prodal i on 
zaslu2 l ove vun hitjene korune. Koliko 
milljunov sbije samo to po orsagu!

Lépi dohotek nosiju i melle s brezovoga 
Stbja. Naprimer samo Budapedt váráé svako 
leto nuca prék slo jezer korun vrédnoslii 
brezovih rnellih. Koliko milljun korun sbije 
lo po célim orsagu, nili néje moéi zraéunaíi. 
Za tkano, pleteno dein, za svakojaCko igra- 
éu nezmerno milljunov damo ludjim orsa
gom, jerbo naéi Ijudi neéejo za stém bavili. 
Как lehko bi ovi inilijuni domij vu naéih 
Zepih ostalil Jóé je né naé narod tak éko- 
lani, da bi si (o prernislil i onu kaj bi sam 
mogel zaslu2 iti nebi drugomu íz svojih 
rukah vun dal.

Jesu obitelji, koji stakvemi malenkast 
nemi stvari po zimi tri slo, éetiri sto i viée 
korun zaslufciju. Pomakm vu topli sobi dé- 
laju, nemoraju zimeti, pák ravno onda, kad 
je najveköa sila za peneze, svoju robu 
drago moreju prodati. А как nebi jeden 
siromaéki obitelj nucal tak lépe peneze. ako 
i bogntaé zajimi hlepi.

Samo volju treba к neéemo, svigdi je

fzdatälj 1 vU*tnik
S T R A U S Z  SÁ N D O R

vu obéiui plebanué, nótárius ili navuéitelj, 
koj navuka da, kam se treba vu jednim, 
ili drtigim poslu obrnuti.

Opel jesu dobri gospodari, kojim j<j né 
potréhno se stém igrati, all i on sí bolflu 
ztbavu moreju najti vu dobrih knjigah, 
как vu kartah ili vu nemarécmi. Na proá- 
nju obéinskoga p »glavarstva, puőne kii]i2 a- 
rice nastavi po obéinah zemeljski m mater, 
íz kojih se svakojacke goapodarslvene stva- 
ríh more navéiti marljiv gospodar po zimi, 
kad drugoga dela neima.

Vnogo je véé takvih gospodarov. koji 
su se ravno íz knjig navéili spametneáe 
gospodariti i poleg toga unélka si su spra- 
vili. Vuéiti se rngdar je né sram ili pák 
Spot

Sad je tomu vréme. Néje smeti z make 
dane éisto potepsti. Marljiv gazda sad se 
ogledne okon po svojim grunlu i vred si 
spravi svoje slvari. Kosiáée nebude onda 
iéel kosec delat, kad se mu vu najvekéi 
ko*nji potere, neg sad si prepravi, da vu 
sili krédó bude iinel. Lojtre, étile, vupore, 
jarme i. t. d po z mi si lehko svaki nap- 
ravi, da se poleti, kad je drugo delo i vekáa 
je sila, nebude stém mudil.

Dobro hoéemo mi naéemu puku, ako 
naée navuke poprime. Naj bude blagoslov- 
Icno naée delo.

Koj krajcara nepoétuje, néje vréden 
forinta Так govori poslovica, zlata istina je 
to. Cisto odprto to onim velimo, koji neéeju 
posluhnuti praviétie rééi, koji za nikaj der* 
2 iju one, koji se za púk briniju. Jako ne- 
valani mora on biti, koj tak govori, da bor* 
meg on se nebude za par fillőrov muéil. 
Naj se műéi neőéi drugi. Za decu je to

Starec Marko.
Tretja vecer.

Príj atel stvo.
(Dajje.)

Véé je dosta dugó, kaj je sunce zaélo, 
vreme je anda, da idemo vu hi2 u Starca 
Marka, da éujemo, kaj bude ovo veéer 
mudroga govoril. Kad vu hi2 u stupimo, tu 
véé éujemo, gde véé Starec Marko ovako 
svoju druéinicu navuéa: »Dragi moji! Zad- 
nji put govoril sem vám od Ijubavi, как 
mora élovek svakoga ljubiti, osobito svoje 
bliÉnje, как je potrebna ljubav med doma 
éimi, i vu domovini ili vu Orsagu; kajti 
gde 8vi vu Ijubavi ftiviju, tam svenapreduje. 
Vivienje njim ide kakti vu raju, gde veki- 
veéna ljubav vlada. A vezda govoril vám 
budem od prijateljstva, kajti prijateljstvo 
iihaja iz Ijubavi.

Prijateljstvo je bratinstvo, i to je naj 
lepéi primer bratinstva. Prijateljstvo je vez 
sloge, koja ve2 e dve, tri, ili éetiri, ali nika- 
da mnogo dué, kője jesu med sobom si kakti 
potrebne, da jeden drugomu pomafte, jeden

drugoga podupira vu naj silniéoj pót- 
reboéi, i da se vu svem kaj je dobro lepő 
dogovoriju. Véé put éuje se, gde ljudi govo- 
riju: Ovo jesu si pravi prijatelji! Ali redki 
su denes pravi prijatelji, kajti nije svaki on 
prijatelj, koj ti kriéi pri kupici vina: Zivil 
brat i prijatelj! A na serdcu műje morebit 
kaéa otrovnica. Zato kad si élovek izabira 
prijatelja, to si mora takvoga izebrati, kői 
bude ga navek na dobro vodil, nepako na 
zlo, i koj bude ga vu svakom dobru podu- 
piral.

Dober i pravi prijatelj, toti je najvekée 
blago na svetu. On, koj ti véli, da tije pri
jatelj, рак te na zlo vodi, on je tvoj nep- 
rijatelj, kajti ti jemle sve dobro, duhovno, i 
telovno, pák te vodi vu nesreéu. Vzemitesi 
samo primer od pokojnoga Janéija Druíiéa 
Kak je bil on poőten i dober deéko! Pri 
hi2 i je navek marlivo delal как érv, i svaki 
ga je ljubil. Nu potli naöel si je dva prija 
tela, na nesreéu svoju. Ovi su ga sve po- 
mali poéeli voditi vu krému. Dok je bilo 
vu 2 epu penez, pili su, a potli dopelali su ga 
nato, daje poéel doma 2 ilo krasli, i pri 
takéih lakomnjakah na pol cene prodavati,

samo da moreiu vu krémi skupa piti. Z «tim 
poéeli su skupa krasti, samo dasi moreju 
svojemu grlu zadovoliti, dók njih msu pri- 
jeli i sudu predali; a sud njih je od sudil 
vu ttmnicu ili rtél, kajti koj krade njega 
kaétigaju, jer sedma Bo2 ja zapoved glasi: 
nekradni Sve to nije nikaj hasnilo. Kad su 
doéli iz reéta, poéeli su opet na novo kra9ti. 
Vu krémi sedeli su cele nőéi. Vino njih je 
sve spolrlo. Pák jedenput, kad su po nőéi 
iz krémé se naputili dm o, iéli su prek vode 
po jednoj brvi, i opali su svi tri vu vodu. 
Janéi Dru2 ié, i Jo2ek Vmcekovié doéli su 
ste2kom műkőm iz vode, ali Andraé Loka- 
lié vtopil se je, vu 26 lom letu starosti 
svoje. Janéi Dru2 ié i Jo2 ek Vmcekovié, * 
bete2 ali su, kajti su se prehladili, i nasko* 
rom su obedva vnmrli. Dru2 ié bil je star 
24, a Vincekovié 28 let. Как эй morali vu 
najlepdoj dobi iz sveta odti. A kaj je bilo 
tomu krivo? Zloéesti prijateli, all da bole 
reéem, neprijateli pod larfom prijatelstva. 
Zato si élovek mora takve prijatele jemati, 
koji ga na dobro vodiju, pák bude sreéen 
on, i prijateli, ne pako nesreéen как Janéi 
Dru2 ié iz svojimi pajdadi. Ja sem vu 2 iv-
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роэИ, né га starede No, to su b daste réCi. 
T-ikvoga Cloveka uéje vrédno posludati, neg 
laki se od.traniti odnjega. Ali dabi neSCi 
penezo delil, zasegurno takvi Ы bili najpr 
vedi, oni bi se rivali najbolje i oni bi zijali, 
da su najbolje potrébni i da 9u vu najvek* 
öoj sili. Samo как mi znamo, za peneze 
svaki mora delati, jerbo lehko je gotove 
penezo potroditi, neg fefiko je zasluZiti. lz 
takvoga nigdar nebude marljiv te2ak, koji 
sarno veliki jezik imaju, oni hormefi niti 
po leli neCejo delati Takvi nedobiju 2ulje 
na dlan.

Da takvi neimaju istinu, taki doka2emo. 
Naprimer vu Nemdkim orsagu samo za de- 
Cin)u igraCu, как su ko^ca, babke, pudke i. 
t. d. dobiju po zimi blizu stotrideset milljun 
marke, to pak je puuo vifie, как stotrideset 
milljun korun. Ovu veliko svotu skorom 
célo tamofinji poljodelavci dobiju, jerbo su 
tain takve pokrajini, gde pre svaki hi2 i po 
ziiot takve, k.ik prinas velijo, Ciökarije dé- 
lajo. Istma, da odkraja niti tarn su né na- 
jedenput tolik slu2 ili, neg sve pomalem, svako 
leto vise, vise.

Prinas je veC takodier petnajst lét, da 
drZava poéela je po orsagu lakve gospodars 
ke Skole po zimi nastavljati. Ali gde smo 
mi ioS od tóga? Kaj je tomu zrok? To je 
zrok, da naS narod joS i denes bolje veruje 
svakoga laZlivca, koj mu zlo hőre. neg one 
pravióne prij 'telje, koji se za púk briniju i 
trsiju se, da narod skiin Ie2 i bi mogel 
kiveti.

Veliki penezi su denes dvé, tri sto ko
rún i samo on je mora pofiluvati, koj je 
zaistinii delal zanje. Dobro znamo, da niti 
nikakov slu2 benik nemore tak zlehka naje- 
denput dvé, tri sto korun zaslutdi. Zakaj 
onda nebi jeden te2 ak, kojemu je to po 
zimi vu rukaj.

JoS jedenput opominamo naSe medji- 
muréane, neg se navéi svaki hi2 nu obert- 
niClvu, jerbo vnogo bolSim polo2aju bude i 
vnogo Ie2 i 2 ivel bude.

Morebiti naSe réöi nebudo na peóinu 
opale.

lenju svojem imel samo jednoga prijatela, 
za kojcga morém reCi, da mije bil pravi 
prijatel, a tője bil pokojni Imbra IskreniC, 
koj je pred osmemi leti vumerl, vu 80 lom 
lelu starosti svoje, kojega ste svi dobro 
poznali. Svi su nam se vu selu éudili, как 
lepő uaSe gospodarstvo napreduje; a to je 
bilo zato, kajti smo se navek dogovorili, 
kaj i как bi bilo bole, как bi delali, da 
nam gospodaretvo napreduje. Kad bi ja nu- 
cal peneze, to mi je on odmah posudil, i 
nije potrebuval intereSa, a kad bi on kaj 
polrebuval, to sem mu opet ja dal i tak 
smo delali milo za drago Na sejtau smo 
navek skupa izabirali marhu pak navek 
kupili naj lepSu. Kad je trebalo orati ili 
kopati, ili vu vinogradu kaj delati, lo smo 
se navek predi dogovorili, как bi bilo bole, 
рак nam je sve dobro izpalo, i sto vrslno 
obrodilo. JofiCe ktomu smo drfcali barem 
jedne novine, kője su nam vnogo doprinesle 
к napredku naSega gospodarstva. Kajti vu 
novine piSeju oni ljudi, koji znaju, kaj je 
dobro, i kojI 2 eliju da nas vu dobrom pod- 
vuciju, pak zato treba da se élovek onoga 
poprime kaj je vu novinaj. Vu Csáktornya

Pred velikom bűnöm Albania.
Austria- Magjarsko ralno brodovlje 

odiSlo je proti Valón«, Taljanska je takod|er 
mobilizérala ralno brodovlje i strahovitne 
taborske ladje sad zakurjene Cekajo zapoved, 
d,i odidejo prék mórja na Albánsko granicu. 
Vidi se iz öve odredbe, da s drugim bal- 
kanskim bojom néje minula nesreéa, Balkan 
opet boj no poljc nastane i opet se vnotina 
CloveCje krvi bude tani preljalo. Ov tretji 
balkanski boj, как se to kaié, opet na nafiu 
ko2u bude iSel. Dakle naskoroma se opet 
jedno jutro na to prebudimo, da Stuki gr* 
mijo po Balkanu, odkud nas zuiirom velika 
nesreéa pladi. Véé se takvi glasi éuiejo, da 
lehko I céla Europa se opet sbuni poleg 
Inga.

Как su prvi glasi doflli, gróf Berchtold 
lód svunadnjih poslov minister odmah se 
prejavil pred kraljom, da prijavi kralju. как 
posli stojiju vu Albaniji. Vu ovim posiu je 
takodjer razpravu drZal i s englezkim роз-; 

I lanikom.
Iz Berlina pdeju, da Vilmos nemdki 

cesar opet je opomenul Wied hercega i jako 
mu je na dufiu govoril, da naj se éuva 

jalbanske pustolovine. Cesar i pred drugemi 
velikadi svoje mlenje povedal, da Wied her- 

j cég pusti vu albansku pustolovmu, da ne 
Isamo njegvo «ivlenje je né tam 9egurno, 
I neg I njegvoga obitelja, jerbo denes ga vno- 
! go s med rnohamedanov takvl pustolovov, 
koji kakti domovine glasovitni vitézi éekajo, 
da skim predi Wied hercega zakoleju. Wied 
herceg pred Vilmosom i pred drugemi je 
tak rekel, da njega stém nebudeju splafiili i 
da na svakinaCin hoCe albanski vladar biti. 
Njegva 2 ena, koju je romanska kraljica 
nabrstila, takodjer s veseljom prepravlja 
hercega, da skim predi naj ide vu Albaniu, 
da jedenput nekakov red bude tarn. Vu 
Berlinu su zato jód smirom strahu za Wied 
hercega i tak misliju, da neareCa ga bude 
tarn postigla Kak Europa albance, koji su 
jód i sad na pol divji, pózna, bormed nidCi 
se nebude jako Cudil, ako s med mohame- 
danov se nekoji najdejo, koji nebudu tak 
dugó mirni, doklam hercega ne zakolejo.

Po céli Albaniji je velika zmedarija,

izhadjaju novine pod naslovom : Medjimurje! 
dobijo se svako nedelu, letodnjica kodta 
tojest na leto platiti 8  korun, a doneseju 
segurno vnogo haska, eko se Clovek ponjih 
ravna To vám je takaj pravi prijatel, koj 
nam Zeli svako dobro, nagovarja hasna dob 
ro, i podvuóava nas, kaj i как imamo delati, 
da nam gospodarstvo bole napreduje. Zato 
gledimo óim vise si toga prijatela Medji
murje si naruCiti, koj oóe nas prijatelski 
na svakodobro vodili, a od svakoga Ha 
odvraCati. Jód jedenkrat vám velim, dober i 
pravi prijatel je najvekde blago nasvetu. Vi 
gledite navek, dasi najdete takve prijatele, 
koji budu vas navek na dobro vodili, pak 
budete navek sreCni, i dugó budete «íveli 
как sem i ja.

Jasem Starec probat vnogo toga, veruj- 
temi, zasadite si vu serdce i posludajte na- 
vuk moj. A sada idemo na poéinek, i Bog 
zvami Majka Marija!

Oletics M átyás.

(Drugiput dalje.)

Broj 4

oni agitalori koji proti krd<enikom i prot, 
krdéanskomu vladaru punfaju slanovnikei 
postigli su svoj cil. Ljudstvo 8 velikim bro* 
jóm je ostavilo obCme i okolo Valone se 
shajaju. Biizu vara fia dán, na dán se pri- 
peti, da se mohamedani posvadiju s medju- 
narodski 2 andari. Vu ovim sluCaju mrtve 
pobereju i nosiju je od sela, do sela, da 
skim bolje sbun ju ljudstvo. Po céli Albaniji 
dán, na dán der2 iju lajue razprave moha- 
medauci, da pripravni budeju na on sluCaj, 
ako Wied herceg vu Albaniu dojde. Ako 
se to pripeti, céla Albania se spunta proti 
njemu.

Stopri<m sad se pozvedilo, kaj su fiteli 
mohatnedanski offíciri, ako bi Wied herceg 
vu Albaniu dofiel. Odmah su fiteli lzzed 
bafiu skriCati za albanskoga vladara. Как se 
lo pozvedilo, medjunarodna komidija strogo 
istragu je podigla i viá9 turskih olfi cirov 
su dali poloviti. Jeden je snenada blehetnul, 
da i Izmáéi Kemal albanski predstojnik je 
za to dobro zual. Taki su Steli Izmáéi Ke- 
mala zatvoriti, ali itak su se né poduíali, 
jerbo na ov naóin laki bi se bil sbunil céli 
orsag Medjunarodska komifiija vu velikim 
strahu je tarn i veC je sve odredila, da va 
sili na taborske ladje vujde, kője pred Al- 
banium stojiju. Komidija je veC previdla, da 
po mirnim pulu nebude mogla vu Albaniji 
red napraviti. Na dán vno2 ina ljudstva dojde 
vu Valonu svi s oru2 jem oburu2 eni i na 
glas nazdravlaju lzzed bafiu, kakti Albans
koga kralja.

Essad bafia svojom vojskom potukel se 
je s vladarskom vojskom. Boj je tri dni 
trajal i nazadnje vladarska vojska je pobégla. 
Essad bafia pred Ebassanom stoji i samo 
par danov je pitanje, ali nebude varada 
zadobil.

S Konfitantinapolja takodjer pideju, ako 
nebudejo lzzed badu spoznali za albanskoga 
vladara, onda velika buna bude nastala. 
Essad bada, Bekir bada i Hassan bej glaso- 
vitni albanski vodji takodjer lzzed badu 
hoCeju skriCati za albanskoga kralja.

Kak se bude Europa opet s öve kade 
vun skopala, to za kratko vréme budemo 
vidli.

Nemocnih mlrovina (penzlja) i titakl.
Magjarski Ie2 aki, rukotvorci i nenioó- 

niki imajo jedno dru2 lvo, od kője na stare 
dane, ili kad neomorejo, pomoC tojest miro- 
vinu (penziju) dobavlaju. Od ovoga druttva 
hoCemo tu na ovim listu nádim medjimur 
óanom jedno i drugo raztolnaóili. Né samo 
te2 akom, neg svakomu óloveku bit on pol* 
jodelavec ili pak rukotvorec ili óinovnik 
hoCemo razsvöliti, как svakomu mora cil 
biti, da onda, doklam je jofl zdrav i moCen, 
da se zmisli za one dane, kad jedenput 
zdravje i jakost ga ostavi i nemore si veó 
svojemi zmuCeni rukami kruha si sluftiti, 
da si oseguri svoju starost i nebude moral 
na stare dane s milodCe tiveti. Svaki more 
znati, kaj zlarnenje to, na neCjoj, milosti biti.

Ovoga cila postupa ovu dru2 tvo po 
slu2 benim imenom »Magyarországi Munká
sok Hokkant-Nyugdijegylete « Da ovu drutt- 
vo to öloveCju dobrotu i táj plemenit cil 
dobro i izkerstno postupa, vidi se stoga, 
barem zavezda nidCi ju tak dalko nepodpira, 
pak itak 172 jezer ólanov broji i 12 nnl* 
jun korun svojega imétka, blaga i pf n> z 
ima. Od ovih penez intereda po orsagu 500 
nalo£euih podru2 nicah druitva, med svojemi
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Clani, nemoCnikih i dovicah do vezda je veC 
8  milljun 500 jezer korún rezdelilo

Так mislimo, da ova ugledna svota 
dosta svedoci svakomu, da se vu druztvo 
sauta né samo onim, koji su dovezda, как- 
ti zdravi i moCni vu druztvo stupili, neg i 
onim, koji si öve réCi premisliju i stopram 
aad se budeju vu ovu izverstno druitvo 
dali zapisati. jerbo s ovih raCunov videti je, 
da druztvo je stalno i tak moCno, da sva- 
koga, koj se za Clan hroji, na stare dane s 
lehkoCom more podpirati

Néje moCi druZtvi zameriti, da tripul 
tak veliko svotu |e ptatila do vezda, neg se 
moCi na one potuZiti, koji su za mlada, 
doklam su jod mogli delati, da né su stupili 
barem pred desetemi létmi vu druZtvu. Ako 
na tjeden samo pol liter vina ili dvé deci; 
iganice menje bi bili spili, sad na stare 
dane nebi nad prste gledali i na lucko mi* 
lodCu Cekali, jerbo od öve nevole jako leh 
ко se bi bili odkupili s onemi par filléri, 
kője bi menje bili dali za vino ill Zganicu. 
Kés na tuga, je pésja tuga, véli poslovica.

Nebi se Clovek Cudil nad ontm«, koji 
se vu ovim poslu tak zanemariju, ико bi 
Bog zna как veliko svotu bilo inorati pia* 
Cati vu ovu druztvo. Ali kad vidimo, da 
ova svota za istinu samo par fillérov sbije, 
onda za istinu se moramo zaCuditi nad 
nádim narodom, koj né spozna ili neCe 
apoznati svoju dobrotn. Svaki zdravom pa- 
metjom Clovek nain bude vu ovim poslu 
istinu dal.

Svaki Clovek zagredi tak proti sebi, 
как i proti obitelja, koj zavremena ne stupi 
vu ovu druZtvu, jerbo как srno veC i predi 
rekli, za istinu samo od par fillérov visi 
to. Taki budemo posvedoCdi, da je istina.

Ovu druztvo tri razrede ima, vu prvim 
razredu na tjeden 2 0  fillérov, dakle na dán 
dojde 2  8  fill, vu drugim razredu na tjeden 
24 fillérov, na dán 31 fill., vu trel|im ráz 
redu na tjeden 30 fillérov, na dán 43  fii 
lére treba plaCati vu druZtveno kasu.

Kaj dobi anda svaki Clan za to? Ako 
za deset lét za istinu ga takvo nevolja pos- 
tigne, da uemore vide delati, onda stalno 
pomoC dobi svaki tjeden. Vu prvim razredu 
8  korún 40 fillérov na tjeden, vu drugim 
razredu 9 korun 80 fillérov na tjeden i \u 
tretjim razredu 11 korun 90 fillérov ua 
tjeden. Óva pomoé na tjedne se splaCa íz 
druZtvenc kasé.

To su né prazne réCi. To néje s véli 
kim glasom obeéeno, da skim vide Clanov 
к se bi dovabi dniZtvo, neg to su od mi- 
nistarstva potvrdjeni zakoni na kője, da se 
praviCno obderZiju, sam od snulradnjih pos- 
lov minister pazi.

Zito svaki marljiv i spánielen Clovek, 
naj se Zűri vu ovu druZlvo dojti. Ako bi nas 
toliko se dalo zapisati, da bi b: о vrédno 
podruZni zavod nastaviti vu C-áktornya 
varadu. onda bi se to prosilo i tu nastavilo.

Némamo vide kaj od toga pisati, svaki 
koj to preéital bude, sam si more premis 
liti, ali ino bude vrédno vu ovu druZtvo 
stupiti i svoju slarost oseguriti. Nad na rod 
je spánielen i rád nekaj dobroga posluhne. 
Zito, koj vu ovim poslu nekaj vide hoCe 
znati, pouzdano se naj prjavi kod gospona 
Dénes Béla notanuda vn Csáktornya vara 
du ili pák kod indega nreda.

KAJ JK NOVOGA?
— Um iranje. Januar« 16 ga vu AUó 

mihälylalva obCini vurnrl je vu 42*irn letu

Habus Ferenc. Ostavil je dovicu i pet drob 
ne deCice, ko;a su sad bez otca ostala. Da 
su pokojnoga vu Zivlenju jako podtuvali, 
vidlo se je to na sprevodu. S med vide 
goepodih sprevodil ga je na zadnji put i 
letinskoga kotara ablegat, dr. Zalán Gyula. 
NajpoCiva vu miru BoZjem.

—  Opal je  vu vrélu vodu. Na Bé
liéi Iri lét star Skvorc János s nesreónom 
smrtjom je preminul iz ovoga svéta. Svinju 
su prehiZi klali i как to znamo, prinas se 
to bez kropa nemore napraviti. Vu kuhnji 
se je motal i mali Skvorc i jeden némi 
deCec je nekak narinul Skvorc Janoda i 
siromadko déte opalo je vu kötél vu kojim 
se je veC voda vrélu. Kad su siroCe vun 

[potegli, veC je mrtvo bilo.
— K rvo lo cnost. KrvoloCnost se pri* 

petila ovoga tekuóega meseca 12 ga vu Bot- 
lornya obCini. Kerovec Janoda Zena, rodjena 
Mikolics Mária je smrt podnesla, s bog ne- 
koje repe. Okolo deste vure je pre susedo 
répnicu rezbiia i dtela je za jedno korpu 
repe vkrasti. DomaCa dvajsti i tri leti stara 
Nagy Maria je spazila, da je répnica odprta 
Taki je to povedala svojemo 22 leti staro- 
mu bratu, Rokiju. DeCko je zel batinu i 
bejZal je к répnici. Sestra ga je pretekla. 
Kak je puca vu répmcu poluknula, baba ju 
je za glavu pograbila i tak doli stisnula, da 
je nili piskutati né inogta. Kad je brat to 
videl, vudril je bábu pnglavi, koja je zatem 
taki pustila pucu. Samo sad su spoznali, 
dto je vu répnxi. Zenska je vun dodla, 
stala je dva, tn korake. zrudila se je doli i 
taki tarn na lice rnesta je vumrla. Santa 
Nagy Maria je idla к susedo i povédala, kaj 
se pripetilo. Susedi su se skup sbejZali, ali 
Zenski su veC né mogli na pomoó biti, jer
bo je vtC mrtva bila. D^godjaj su odmah 
Zmdarom пн ja vili, koji su malo prenagloga 
deCka vlovili i vu Nagykanizsu odtirali.

— Nagla sm rt. К muraszentmarlons- 
koj uotarjudiju spadajuCi Tündérlak obCini 
Kolarics Józ^tfa dovica na nagloma je vu
mrla. Vjutro su ju mrlvu nadli na posteli. 
Pokehdob je Z^nska predi né beteguvala, 
digodjaj su najavili kotarskomu sudcu Brd- 
Cas je Zensku srCna uzma zaklala.

— V en jcan je b ajersko ga princa. 
Как iz Münchena pideju Rupprecht bajerski 
princ za kratko vréme opet se bude Zenil 
VeC mmuCi tjeden su tak glasili, da si Maria' 
Annunciate nndhercegovicu bude si Zenil. j 
Sad tak veliju, da Maria del Pilar hercego- j 
vica, Ci L^jos Ferdinand bajerskoga hercege 
mn je zaruCnca. Ru sprecht je sad Celerde-1 
setceliri lél star. Prva Zena mu je 1912 gal  
leta vumrla. ZaruCnica se je 1891 leta j 
rodila.

— Orsag vu novem ber m esecu.
1913-gi leta november meseca se po célim 
orsagu 52 j< zero 740 dece narodilo Vumrlo 
je ov me sec 36 jez«r 710 dud. VeC nas ga 
oslalo 16 jezer i trideset dud. Zenitbe je 
bilo 35 jezer i 320. 1912 ga leta vu novemb 
ru mesecu je samo 31 jezero dvésio dvajs 
ti devet parov stupilo vu hiZni zakón Med 
krdCeniki i Zidovi je 77 Zenitbe bilo. Smed 
ovih je 44 zaruCnicih i 33 mladoZenj h 
spadalo pml Zidovsku vem. Vu novembru 
mesecu su 13 jezer i trideset i tri ostavili 
orsaga. Po célim orsagu je ov mesec jezero 
de^tslo i develnajst ognjov bilo То se med 
1202 obCinami rezdeli. Kvaruvali su 2296, 
к var pák je vu penezi oet milljun Cetiri 
stopelnajstjezer stodvajslidest korun

— Katastrofa na m orju. Iz Ham

burg» pideju, da Afuilia paroladja pred Ma* 
gelean otoku se vu morskú j>ec;nu tresnula 
i za par miuut je vu morje vtunula. Na 
ladji su dva offiiciri, tridesti dest marmerov 
i dvésto putnikov je b lo. Svi su vu mrzlim 
morju nadli svoju smrl

— Goreci brég. MinuCi tjeden s ne* 
nada je vu Japanii jeden brég ognja poCet 
hitati. BliZnje obCine su zgorele. Osemdeset 
pet jezer hiZ je zgorelo. Zadudilo se stoje- 
zer ljudstva. Matrozi samo tridesetitri ólo- 
vekov su nadli Zivih vu jedni peCini.

— M ag jarska p u ca, ta lja n s k i of- 
flcér. Fririci Cézár taljanski kapitan zalju- 
bil se vu jedni toplicaj vu Freud Fülöp 
budapedtinskoga tergovca Irma zvanu pucu. 
Med vremenom oíficér je moral vu Tripo- 
lisz ili, gde je jedno lelő se tukel s arabi. 
Sad, kad je dimo doSel, odmah je vu Buda
pest doputoval i zel si je svoju zaruCnicu, 
za koju je niti vu Afriki né mogel pozabiti.

— N ajb o lse  vra&tvo proti ka é lju  
i tedkom dihanju, premuklosti, prsnib i vrat- 
nih bolesti te proti prehladi je jedan c a j  
ili T eh , koji se zove R a m o sa  a more se 
kupili samo u apoteki >k zlatnomu angjelu* 
u VaraZdmu. Jedan paklec kodta samo 80 
filira. Gdo naruCi samo I paklec, mora novce 
naprej poslati. Ako se naruCi ju 5 paklecov, 
onda apoteka saina plaCa podtarinu Gdo 
boluje na kadlju ili na kakovoj prsnoj pa 
vratnoj bolesli. neg si odmah naruCi táj 
izverstni teh iz A p o t e k e  „ k  z l a t n o m u  
a n g j e l u 11 и  V a r a z d in u .

— Koji su  groba rezb ili. Vu Buda- 
pedtu su v subotu vlovili Eiberl Gjula zva- 
noga potepuha. Ravno ie dtel svakojaCke 
fine oprave prodati, kad su ga policaji spa- 
zili i vu redl odtirali. Né sdavnja su rez
bili gróf Keglevich obitelja kriptu, mrtve su 
iz rakih vun shitali, ali né su nadli vu 
kripti nikakvo zlatino. Lopovi su sad vu 
bliZnju cirkvu vdrli i lain su sprazmli Spa- 
ravce, okolo destdeset korun su odnesli. Fót
iam pák su jód tri rille porobili i odonud 
vnogo flaCna odnesli. Elbert na policiji je 
valuval, da to sve je on i njegov pajdad 
Szollár Antal su napravili. Elberta su za- 
prli, Szoliára рак idCeju.

— Atentat vu PariAu. Serif turski 
bada i general veC vide lét vu Párisii sta- 
nuje. MinuCi tork je jeden túréin dtel ga 
nohoditi, da ga zakole. Izmail Haki inud je 
nepoznanoga Cloveka né diel vu sobu pus- 
liti. Na to je nepozuanec srevolverom inuda 
vu glavu strelil. Na strélanje je bada vun 
dodel i ov je srevolverom strelil na nepoz
nanoga Cloveka, ali néje trotil. Sad je badov 
svak dobejZal vun takodjer srevolverom i 
tak je straniskoga vu glavu strelil, da je 
odmah vumrl. Так misliju, da taj Clovek je 
iz Kondlantinapolja bil poslani, da pospravi 
badu na drugi svét.

—  Sm rt na ve restu van jo . To se 
vu Szilbács bácsvarmegjinski obCini pripetilo. 
Zsivanov Ábrahám je vu siromadki hiZi vu
mrl. Nikics Mihálj je vnoCi vu sobi verestu- 
vat. Poleg rake su dvé svéCe gorele. N kies 
je nekak zaspal i od svéCe se je mrtva 
postelja vuZgali. Doklam su ognja spazili, 
veC je Nikics sgorel, takodjer i mrlvo télo.

— Vkral je konje. Nemed József
glasoviten tohaj je na s^gedinski pusti dva 
konje vkral. PonoCi je prék zmrZjene Tise 
dtel s konji oditi. Kad je naserdin Tise 
doAel, led se ie pod j i rn polral i vu je sko- 
nji skup pod led do^el. Konji i tal su se 
vtopili. ______
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. te. 102 §-a értelmében ezennel köz 
hirré teszi, hogy a perlaki kir. járásbirósá: 
1913. évi V 75(5/1 sz végzése követkéz 
tébpn dr. Reményi Zollári ügyvéd állal kép
viselt M ebner b’.de javára 178 К 26 f. s 
jár. erejéig 1913 évi december hó 19-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás után le
foglalt és 1000 K m  becsült következő ingó
ságok u. m kei kancaló nyilvános ár
verésen (ladatnak.

Mely árverésnek a periaki kir. jbiróság 
1913 évi V. 756 /2ъг. végzése folytán 178 К
26 Г tőkekövetelés ennek 191.3 évi szep
tember hó 24. napjától járó 5% kamatai 
és eddig összesen 63 К 90 f. ben bitó ag 
már megállap lőtt kö tség'k erejéig Csehlakán 
alperes lakásán leendő megl irtására

1914. évi január hó 31. napjának d. u. 4  órája
batáridőül Uilüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi. LX. 
t.-c. 107 és 108. §-i értelmében készpénz 
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adalni

Amennyiben az elárverezendő ingósá 
gokat mások is le- és felülfoglaltatlák és 
azokri kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881 évi LX t.-. 120. § értel
mében ezek javara is elrendeltetik.

Pt-rlak, 1914. január 16. 813

yiÉMíl Paganini 
hegedű-zongora
a legnehezebb han gve rsen ydarabo ka t m űvésziesen játsza.

Ú J D O N S Á G  I Mozituiajdonok! A gépész igen. könnyen kezelheti a zenélő- 
g'ipet és a képekhez való darabokat választhatja. — ViOamoszongorák, Orchestrionok, 
Phonola, Ducanoli, 700 koronától feljebb. — Zongorák, piauinók, harmoniumok 
olcsó áron, részlel fizetésre, jótállás melléit.

Helyettesit egy egész zenekart.
Szállodák, kávéházak. vendéglők, éttermek részére pénzbedobással. — Rövid idő 
alatt letörle^zli önmagái. w

SCHMIDT EDE CSÁKTORNYA.

Értesítés.
Van szerencsém  b. tudomására adni, hogy helyben a 
P é t  őfi-u teái Czvetkovics-téle házban egynői- n lórii leliérneinii és divatáru üzletet
nyitottam.
Vászon és chit fon női kész fehérnemüek, férfiingek, 
nyakkendők, gallérok, kézelők, zsebkendők, nap- éa 
esőernyő, szabőkellékek, csipkefélék, kézimunka-anyag  
és pamut áruk, csipketüggöny, szövöttfüggöny, ágyterítők  
stb. stb. nagy választékban.
Fehérneműk mosása és vasalása. himzöminták elő- 
nyomtatása.
Szíves pártfogást kér

ÖZV.  Z R Í N Y I  V I K T O R N É .
w <9T<9P<3PW

Látható írás!
Tökéletes egyszerű szerkezet.

Tetszés szerinti írás!
Két évi jótállás!

Ugyanott irógépkel lékek 
bármely géphez kaphatók!

DrnrirnfC egészség ügyi cigaretta hüvely e'e papír anconarcotíce 
l lU j j lC uU  vattával ♦  Kapható: Flschel Fulóp (STRAUSZ SÁNDOR) papirkereskedésébeti Csáktornyán
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Meghívó.
A Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat

t. c. részvényesei, az 1914. évi február hó 14-én d. u. 3 órakor, Csáktornyán, a társulat
saját házában tartandó

X LII. évi rend es kö zg yű lésre
tisztelettel meghivatnak.

--------------p--------------

Tanácskozási tárgyainak sorrendje:
a) Elnöki megnyílás.
b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
c) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi számadások és a fel

mentvény feletti határozat.
d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt.
e) Hat igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása
f) Esetleges indítványok. % 809 2 —3

Csáktornya, 1914 évi január hó 5-én.
____ _̂___  Az igazgatóság.

37. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes stemélyesen vagy törvényes meghatalmazottja (36. §.) által gyakorol
h a t  ; de ezen jog gyakorolhatására megkívántaik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társulat könyvében 
az ő nevére legyen beírva és végre, bogy az szintén a k ö zg yű lé st 3  nappal m e gelő ző leg , a zaz 1914. évi fe b ruá r hó 11-lg az  in tézet pénztárába letótessók .

Megbalalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki. |
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése, a társulat üzleti helyiségében a közgyűlést 14 nappal megelő

zőleg a részvényesek által betekinthetek.

I M e g h í v ó .
, „ 810 1— 3
I A CSÁKTORNYÁN SZÉKELŐ

I „ M U R A K Ö Z E  T A K A R É K  P É J \  Z  T Á R  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G “
I 1914• évi február hó 2S~án d. u. 3 órakor, saját helyiségében

[ хххш. évi rendes közgyűlését
i tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel mebivatnak.

-------------- ■--------------

* TÁRGYSOROZATi
I 1. A gyűlés megnyitása az elnök által.

2. A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
) 3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.

4. A zárszám adások beterjesztése és az e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az ősz- 
I talék meghatározása és a ielrnentvény megadása.

5. Elnök, igazgató, aligazgató, négy igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság m egválasztása.
I 6. Esetleges indítványok.

Csáktornya, 1914. január hó 20-án.
I A Z  IG A Z G A T Ó S Á G .

---------- ■-----------

33. §. A tanácskozAsi éa szavazati jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy nwghatalmazottia. Altai avAknmll»
( de ezen jog  gyakorolhatásAra megklvAntatik, hogy a részvényes legalAbh 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 4 h é t ó t a l u r ^ s A a  

könyveiben az 0 .nevére tegyen beírva és végűi, hogy a részvény a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába l*tét*4 *Ak 
MeghatalmazvAnyok csak részvényesek nevére állíthatók ki. 1 eases.

© ® @ @ @ @ @ @ © @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ © @ @ ©
Nyomatott К sehet Fülöp (Slrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán

Csáktornya, 1914. január 26. » M U R A K Ö Z « __________________ 4. Mám.



g a b o n a  A r a t .  —  d e n n  i n k a .felvett egész ingatlan 129 kor, az u. o. 63 János és neje szül. Megla Mária drávaszent*
mmázsa 1  m.-cent, I kor. fin. sztkvben 67/b hrsz a. felvett egész ingatlan mihályi lakósok végrehajtást szenvedettek

-------- «  8  К becsértékben Mogyoród községházánál elleni 8494 К tőke é9 jár. iránti végrehaj-
Búza Páemca 19 20— ^14. évi február hó 12-ik napjának d. e. 10 órakor tási ügyében az árverést az 1881. L X .  t . - c ik k
Rozs elsőrendű Hr2  1450—  a rubádihegyt 289 sztkvben .836 hrsz. alatt 144 és 146 §§-ai alapján elrendelte, m i n e k
Árpa JeCrnen 1400 felv< tt iogitian fele ré<ze 152 kor. becser- folytán végrehajtatnak 8494 К tőke, ennek
Zab Zob 1 4 0 0 — ,ékb*‘n R -bádihegy község h zánál 1913. évi március bó 21. napjától járó 67#
Kukoricza Kuruza suha 13 2 0 — 1914. hl február hó 12-lk napján d. U. 1 órakor kamatai 69 К 05 f. peri, 6 8  К 35 t. végre-
Fehér bab uj Grah beli 16 0 0  -  "égül a szentorbáuhegyi 246 szijkvben 531 hajtási kérelmi, 42 К 10 f. végrehajtás fo-
Sárga bab » Äuti 1400 -  hrsz a felvett ingatlan f le része 400 kor., 8 «naloeitási, 55 К 60 f. árverés kérelmi és
Vegyes bab > zméáan 13 80 -  a szentorbáuhegyi 246 sztjkvben 528 hrsz' még felmerülendő költségekből álló követelés
Kendermag Konopljennseim* 17 0 0  -  al**l felvett ingatlan lein része 129 kor, a kielégítése végett a nagykanizsai Kir törvény- 
Lenmag Len 1800 -  wntorbánhegy 246 sztkvben 530 hrz.-z a szék éá rt Csáktornyái kir. járásbíróság terű
Tökmag Koáóice 23 0 0 __ Mvett ingatlan fele része 306 kor., az u. o. ,<J,ébpZ tartozó és a végrehajtást szenvedőitek
Bükköny __ Grahorka 15 00 -  260 sztjkvben 534 hrsz a f. egész ingatlan lub<jdonát képező, a dráva-zentm hályi 33

^  % 'Ш ~  -------------  1780 kor., az u. o. 471 sz'kvhen 526 hrsz. sz,kvben 16/h hrz-z. и lati felvett egész in-
Ж  t  *  I  0 ^  / V  ^  и felveit ing fele ré-/e 300 kor, az u о Katlan 2905 к г, 33 szlkvb-n felveti legelő
Ж  Ш I  I  fl В V k  471 sztikvben 52£ hrsz. a. f. mgailan tele dlelő-ég 50 kor, 108 sztkvben 288/d hr-*z.
Ж #  ré-ze 142 kor, 471 sztjkvben 525 hrsz. a a! 11 Mveti egész ngHian 3ü0 kor. bec-ér-

'  felvett ingatlan fele része 308 kor, az u o. ,ékb-n dr. H iós Ferenc ügyvéd vagy he.
h n n v o l r á , r / í  a  4 9 7  sztJkvbp,> 523/a hrsz. a. felvett ingatlan iy^ttese közbejöttével megtartandó nyilvá.io8

y y a K a v e  i z e  é s  a z  fele ré^ze 165 kor. becsérlékben Szenior- árverésen Dr.ivaszenlrmhály község házánál
i l l a t a  n a g y r é s z t  a  f e l h a s z -  bá,lheRy köz>ég házánál 1914. évi február hó II. napján délelőtti 10 órakor
n á l t  к я Vitrint 1ЛИЛ1 tt\ A ^  él* ^ ruár hÓ ^  na|l̂ na,( “• 9 Órakor eladatni log.

p  k t o l  f ü g g .  — A  Wollák Rezső ügyvéd vagy helyeltese köz- Kikiáltási á r a  fentebb kitett becsár
h á z i a s s z o n y a i n k  t e h á t  c s a k  benjöUevel nyilvános bírói árverésen ele- melynek felénél a 16/b hrsz. alatt felvett 
O \7 o i A A i "  T? 1 a , , . ingatlan kétharmadánál alacsonyabb áron
a  „ V a l ó d i  : F r a n c k : - o t  a  Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár a ,öbbl ingalHn el npm adatlk y
„ k á v e d a r á l o “ - v a l  v á l a s z t j á k  * 6 8 n 33^ 5 3 0  .5 3 f ; Árverezni kívánók tartoznak a becsár

J o26 á?o25 hrsz. ingatlanok kétharmadánál ю %  át készpénzben vagy óvadékképes pa-
__ ■ »- ___________________________  alacsonyabb áron a többi ingatlan el nem pirban a kiküldött kezéhez letenni.
■■ п  шш ■■ M  M  ■ шл шш шш шш шш шш л al,k- Vevő köteles a vétdárt három egyenlő
Ш  JJ Aiveiezm kuánók tartoznak a becsár részletben még pedig az árverés jogerőre
5  K ö h ö g é s ,  r e k e d t s é g ,  S  1 0 Vo-át készpénzben vagy óvadékképes pa- emelkedőből számított 15 nap alatt, a máso-
S  -------- *--- 2------------------ -  P,rban a klku,döU kezéhez 'denni. jdikat ugyanattól számított 30 nap alatt, a
■I valamint а Ш  Vevő köteles a vételárt három egyenlő harmadikat ugyanattól számított 45 nap
Ш  \ * a -r f\ < z 7 o r \ i 0 b  Ы я м к я  ш  r p s z ,e lb e i1  mé« PPtJ|K az e,3Ö‘ az árverés] lati, minden egyés vételári részlet után az
ш  ц д ш г ы ь д  ш  jogerőre emelkedéstől számilandó 15 nap árverés napjától számítandó 57. kamatokkal
■■ ellen legjobb szer az ál " "  ab' lt, a másodikat ugyanattól 30 nap alatt'együtt az árverési teltételekben meghatározott
J? talánosan ismert 2  a barmaíbkat ugyanatlól 45 nap alatt, minden helyen és módozatok szerint lefizetni.
ш  ЯШ ‘‘ßyes vételári részlet után az árverés n »p- Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy-
Ш  .  Ш  iától számítandó 57e kamatokkal együtt az id^jüleg megállapilott árverési feltételek a
JJ ш  arverési feKételekben meghatározott helyen hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. járás-
m  яш móduzaiok szerint lefizetni. bíróság telekkönyvi osztályánál, Drávaszent-
■  _  0 r\ r i r  ш  Csáklornya, 1913 nov. 4 . 815 mibály község elöljáróságánál megtekint-ж  Egy csomag ara 80 fille r, ж _________ LJ___________ :_______ h(.,ök 812-
2  S  4-568/tk. 1913 ------------------------------------------------------------------
ш  Kapható a készítőnél: шш тттвтшшяттшвшшшттттшттяшшттшттштшя
m  m l .  Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .

s M at s л  mi“-ÜK i  hirdetések
V a r a z d i n .  S  Csáktornya Vidéki Takarékpénztári FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN I

tm  ■  R T Csáktornyái cég végrehajtatnak В igán

462i/ik 913 Á r v e r é s i  h ir d e t m é n y , д  B u d a p e s t i  H e z t a b s  X p a r t e e t ű k t  v é d n ö k s é g e  a la t t  á l l ó
A Csáktornyái kir. járásb iró^  körhtrrn Щ _  выоа н / ъ  M  £ 9 %  ЯН Я |  Ж Я  Я Ш

teszi, hniiy Wollák К v.-ű Csáktornyái ügyvéd U  I I  I  | l  U  S  _  > 2 "., Д  К  I I I  Н И  Н К
által képviselt Csáktornyái lak.trékpenzlár U V  ■  V I I  ■ ■  V l m
r t. bei. cég végr^h íjt *tónak Tomaeics Márton >‘ - ’e ____ a r A w t b P T P t  -----------------------------
és ne|e Bukovecz Magdolna kismogvoródi
és Nernecz Mátyás szenlorbánhegvi lakósok mint az Orsz. Kőzp. Hitelszövetkezet tagja, Budapest, VII. József-
végrehajtást szenvedettek elleni 1600 kor. ■«»"*» *«• (Bírkoc.i*-Ute. ..rkán), Budapest, Vili. Oilől-ut >8 . állandd

Г.:», í; lit i Ä  .Жиё I а к á s b e r e n d e z é s i kiállítása
alapján elrendelte, minek folytán végrelnijta- nyitva reggel nyolc őrétől este nyolc őréig. Beléptidíj nincsen.
tónak 1600 kor tőke. ennek 1913 évi mánia ________ ____________________________ _- ________ _______ ...----------------------- -— 1 1

W  5 Ä i* b * r ii ’ % r  ä  9 0 9 9 9 9 9 9 9 9
16 f. végrehajtás kérelmi, 33 kor. arverés
kérelmi és a még felmerülendő költségekből f e |8 M e S  ÍZ Q f Cb ^ r  Va<» y  а Г Д П у зД г д а  С в в Ш е д «  m é Z í t
álló követelés аУ'сК̂иоЯГ||'пиУк1Лг ‘м*8-• ő kg-os csinos póstadobozokbaii 10 К szállít bórmentve anizsai kir. törvényszék és a csáklorny.11 kir. , 9  „  .
járásbíróság területéhez tartozó a végrehatási „ M E H “  a  m a g y a r  m e h e s z e k  é r t é k e s í t ő  s z ö v e t k e z e t e ,
szenvedő tulajdonát képező.« mogyoród 21 Budapest, Váci-ut Ю8 aí. Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítási
sztkvben 68 hrz-z. я felvett egész ingatlan
693 kor., az u. o. 61 sztkvben 2  hrsz a. Q & & & 9 & & 0 9 & & 9 Э 9 & & 9 0 © 0 0 0 © @ © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ш А Н Т П П1 Л Т  n i U T Á I  n C t n  M--giegyeztelik, hogy az inatlanok azokra ! h. licai 704 sztkvben 151/a hrsz. a. felvett
AUluU l l I  l l l l i lRbUOLr G.indlm Mám f| В'н/.sek Gvörgyné javára;egész ingatlan 450 kor., u o. 704 sztkvben

a világ egyetlen teljesen autóra itikus diktáló gépe. b kekHozelt holitglani haezonélv-zeli szol 2203/b hrsz. a. H v. kor-»
и  x J -I - I i .  |.лг ;а  , n r n c n o H n o f  «almi jognak íentarfásával bocsáttatnak w  u o. 704 szikiben 290/b hrsz a felvett 
H a  é r d e k ? 1. k é r je n  p r o s p e k t u s t .  v r lé 3  tjá mégiá a mnrilCsány. 2105. 3857 egész ingatlan 158 kor., az u. o. 704 sz.

K é n y e lm e s  f i z e t é s i  f e l t é t e le k .  8Zlj.vl „g u a n ó k  olyképvu, ha azokért a tkvben 671/b brsz a. (elvett egész ingatlan 
M A Y  F R I G Y E S  B U D A P E S T ,  szolgalmi jog fentarlá^ mellett ezen szol 105 kor., az u o. 756/ h hr.-z. a. felvett ing 

Fürdő-utca Ю. -  Telefon 7 -3 4 . g:,lmi jogot megelőző terhek fedezet ere ezen- 9 kor, az u. o. 704 szikiben 804/a hrsz.
—---------------------------------------------------------------„el 2 2 1  korom ban megállapított összeg be a feiv. egész ingatlan 79 kor. az u. o. 704
M i n t h n o - V  Я s á r c z i n ő k  nem igéit tnek; az árverés hatálytalanná «zikvhcn 873/t) hrsz atal fehell egész mg. 
f « Q l n o r h n i \  Ы а г 1 д < г я \ /я 1  vál,k az ''igatlanok a szolgalmi jog fen tar- 2 0 2  kor., az u. o. 704 sztkvben 1046/923 
i g a l O S C n n i ;  e i d .U d .b c l V c t l  (ása né|küi fognaktivomban eladatni. hrsz a felv it egész ingatlan 192 kor., az

fe lh a g y u n k  e z e k n e k  áru it Kikiáltási ár a fentebb kitett becsái u o. 704 >zlkvben 1007/311 hr>z. a. felveti
1 л melynek 2/3 nál alacsonyabb áron az m- egész ingatlan 425 kor, az u. o. 704 az.
le s z á ll ít o t tu k  és  A já n lu n k  gatlan el npm adható. tkvben 1007/d hr-z a'at föl vett egész ing.

fárfl eároinHt nárnnkónt А к Ríl fillér Árverezi i kívánók tartoznak a becsái 124 kor., az u. о 704 sztkvben 1031/c 
m  Я М  рагопкепт 4  ö v m  10%.At készpénzben vagy óvadékképes pa h m  a. felvell egész ingatlan 193 kor, az
П01 SdrClpOT H 0  Iv OU Т1118Г pírban a kiküldött kezéh- z letenni. n. o. 73 sztkvben 8 8  brsz. ingatlan fele része

a m e d d i^  k é s z le tü n k  tart. Vevő köteles a vételárt három egyenlő 667 kor., az u. o. 73 sztkvben Hveti legelő
ö  * részben, mégpedig az elsőt az árverés jog- 'liető-ég inggllan fele része 1 0 0  kor becs-

G R Á N E R  T E S T V É R E K , erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt érlékben dr. H dvégi Miksa Csáktornyái ügy
1 ...- ' ----- _  a másodikat ugyan attól 30 nap alatt a bar- véd vagy helyettese közbejöttével Belica

II I 1 ■ 1 1 ■ ■ ■ ■— 11 ’ madikat ugyan attól 45 nap alatt mind« n község házánál
m ш щ I f i  | f  egyes vélelári részlet után az árverési naplói 1914. évi február hó 16-án d. 8. 10 Órakor
I Ш a f t  fJ  JL I Л  I/ A  A  számítandó 5%  kamatokkal együltaz árverési „ydvános árverésen eladatui fog.
H I J I  I I  I I  I /I К /4 \  feltételekben meghalározott helyen és mó- Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
|\ I UUU I U  l\  U  О I dozatok szerint lefizetni. * melynek felénél a 8 8  brsz. ingatlan Varnál

Ezen hirdetmény kibocsátásával egyide- alacsonyabb áron a többi ingatlan el nem
Árnárl-ll 1 C7  há7  I DinOlOtDIl " |е # Ы й г о 2 о Г 1  árverési feltételek a hu ad «tik
ni pH  Ua Uta UUL la Cluwlblbll vatalo* órák a!aií.ii perlaki kir. j bíróság Ikv. Árverezni kívánók tartoznak a becsár
MOV h á r n m  L trm v h a  osztályánál M uracsán у község előláróságá- ю % -й 1 készpénzben vagy óvadékképes pa-
e g y  h á r o m  S Z O b d , k o n y h a  nál megtckmthelök. p,rl l  a kiküldőit k ,Zéh: a letenni.

s tb . m e l lé k h e ly is é g e k -  Periak, 1913. dec. 8  814 V(,vű wnem.ybe,, a kikiáltási árnál na-
b ő i  á l ló  la k ü s  . gyobb Ígéretet I"ti, köteles nyomban a kiki-

# 4592/lk. 913. Á rv e r é s i h ir d e t m é n y , állási ar százaléka >zerint megállapiloll bá-
t * I O / Í A  A Csáktornyái kir. járásbíróság közhírré “ » 'I '6 " * 1 iu * " » '«  '«érl ar '«вупаппуi száza-
A i A C l l A V  leazi, i,„gy dr H drégi Miksa c-áklornyai lékaig ki-gészilem.

ügyvéd állal képviseli BotiicsHnccz Istvánná Hil kötelezettségének eleget nem
U G Y A N O T T  F Ö L D S Z I N T  szül V. riiirics Erzsébet niuraszilvágyi lakos '' sz, ígér te figyelmen kívül marad és az 
S E Ä  Vég,-eh,, „ónak 7 3  kor töke. Roz cs Lttkács ^  mely haladék,a,anu. folyatandó
i# .  I u a q o o 7 a d a  | /| д л л  es neje szül. Mikes Marg.t niuraszilvágyi 1 4 0 /1
l4 n L M /\ o  2  o L Ü D n  KIALHJ. I lakos végrehajtatnak 69 kor 50 f és jár C^ákiurnya, 1913. nov 4. 846

JWrtbet laponK Kiadóhivatalában. ! végül Horváth iMvá , »é szül B»biC-ám-c* ш  - .....íírfM, n , цт  Шм ш ш я ш ш ш и
. - 1 - .  Krz-éhet muraszüvágyi lakos végrehajlalónak

1 ■ ■■■' ■■■■■' » H  69 kor. 50 f. és jár iráni, Novak Islván é- I  | Ff jj

6426/tk. 1913. Á r v e r é s i  h ir d e t m é n y . Й ы  HZ17 e Ä  L8V6ÍBZ0 3D
A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi t.-c 144 és 146. §§ ai alapján elrendelte, 

hatóság közhírré teszi, hogy Serczer Antal minek foiylái. 1. г végrehajt tónak 72 kur. B r .  I
muracsányi lakos végrehajtalónak, Blazsek perköltség tőke és 16 kor 05 1. v ,: elnjtá- 1 1 1 f i  f*| T I Л  tfV Л  I /
Flórián (nős Berboják Ágnessal) u. о lakost kérelmi, II r végr. hajt. tónak 6 8  kői. 50 1. l | | | l l | S r  | j  1 1 V
elleni végrehajtási ügyében 80 К lőke, ennek perköllseg tők.* és 11 kor 80 I. végrehajtás U J U U l b U U  g L U  l l  
1918. évi julius hó lb-től járó 5 %  kamatai kérelmi III h. végrehajtalónak 69 k *r 50 f ^
82 kor. 60 f. eddigi, 13 kor. 30 f árverés perköltség tőke és 1 1  kor 80 í. végrehajtás m űvészi k ivitelben  паку válasz
kérési költség behajtása végett a nagykanizsai kérelmi s a még felmerülendő köíbégeKbő! tek ban  k a p h a tók :
kir. törvényszék, perlaki kir. járásb róság te álló követelés kielégítése vég*1 ! 1 и nagykam
ületén fekvő Muracsány községi 3857 sz. zsai kir. törvényszék és a Csáktornyái k r (Fischel Fillöp) STRAUSZ SÁNDOR
tkvben felvett járásbíróság területéhez tartozó s a légre- könyvkereskedésében.2897/23/a hrsz. ingatlan ogéezben.................................121 К h'tjlá'l szenved* tP k tulajdonál kí p**ZÖ И а г т а п г г гит м м а 1 tu - ________2375/a ...............................................188 К --------------------------------------------------  И1002/b ...............................................IHK пглггг-w m--------- тп п п ат т пггг  т  -гпг  гшшшт* 1 1 —  ..............  “ “1870/2 .................................  НК ............................................. ... .............1870/5 „ „ „  .................................  8 К ww

I  I I I  íl Ozlctátadae!267?/а и „ „  .................................  6 К
” " ” .......................* F e r in k ö n ,  M u r a k ö z b e n , 2 0 0 0 0  k o r o n a  é v i  f o r g a l m a t  m e g h a la d ó  b i z t o s

ugysnoll.ni 2 1 0 0  szlkvbdi ftiglüli. 2897/23/h m e g e l h e t e a t  nyújtósxtitóosfiz/ct. b e t e g s é g e  c s u p á n  a
hrsz ingatlannak végr**hajtá-t szenvedő ne ra k  ta r o n  l e v ő , m i n t e g y  3 0 0 0  k o r o n a  é r t é k ű  á r u , k é s z p é n z f i z e t é s  m e l l e t t
vén áHó (ele része 5 7  tor és ugvanot- Vii^é á t v é t e l é v e l  a z o n n a l  m e g s z e r e z h e t ő .
tani 4424 szikvben fog all 12/31240 ed A  h o r v á t  n y e l v  i s m e r e t e  f e l t é t l e n ü l  s z ü k s é g e s .
arányú legHŐ iiblmé y 1 2  kor kikiállási
árban, mint becsá^ban az H fiv eb b  é r t e s í t é s i t

1914. W «Ire, hi Mk napjának d. i. 10 órakor П Л п у п у
Mumcsány községházánál dr. Reményi Z »I ei» i-i
Ián perlaki ügyvéd vagy helyettese közben p e r l a k i  I n k ő s  n d l

1 Г  ..... ........................... ..........................
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