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Megyei tanitógyülés.
A »Zalavármegyei Általános Tanilótes- 

tület« évi rendes közgyűlését f. hó 2. és
3-án tartotta meg a Zalavolgyének egy csi
nos, vendégszerető városában Zala-Szent- 
Gróton, melyen a testület tagjai nagy szám
ban vettek részt.

Julius 2-án délután fi órakor volt az 
előértekezlet, melyben a másnapi közgyű
lésnek nagyobb megvitatást igénylő tárgyai
ban állapították meg a javaslatokat; utána 
pedig este 8 órakor ismerkedési estély tar
tatott a nagyvendéglő casinói helyiségében.

Julius 3-án reggel fél 9 órakor »Veni 
Sancte« volt a plébánia templomban. Mise 
után a nagyvendéglő nagytermében folyt le 
a gyűlés, amelyen megjelent dr. Kuzsicska 
Kálmán kir. lanácsus lanlelügyelö, Eitner 
Zsigmond, a kerület országgyűlési képvise
lője, Malatinszky Lajos járási főszolgabíró, 
az állami gondnokság Botfy Péter elnökkel, 
továbbá Zala-Szent-Grólh község elöljáró
sága Horváth Imre bíróval és az ottani ér
telmiség több tekintélyes lagja.

A mindvégig magas színvonalon moz
gó gyűlést Szalay Sándor tantestületi elnök 
filozófiai mélységű gyönyörű beszéddel nyi
totta meg: többször lelkes éljenzéssel félbe
szakított beszédében kifejtette azokat a ma
gas eszmei szempontokat, amiket a tanító
nak úgy az emberiség, mini a hazai kul
tura növelésében szem elöli tartania kell

megnyitó után dr. Ruzsicska Kálmán kir 
tanácsos, tanfelügyelő a nála megszokott 
ékesszólással a kővetkező lelnes beszéddel 
üdvözölte a vármegye különböző részéből 
egybesereglell tani lókat, a nemzet napszá
mosait:

Igen tisztelt közgyűlés!
Ide-oda két évtizede lesz annak, hogy 

a megyei általános taniló-testület közgyűlé
seinek munkaprogrammiába mindenkor bele 
illesztettem egy-egy irányító eszmét a taní
tói hatásról, a laniló közszellemről, az is
kola és társadalom egymásra való vonatkozá
sáról.

Mert azt hittem, hogy a nemes gondo
latok árjából a mi magasztos tanítói hivata
lunk szilárd élet nézetté lóg kijegeczödni; az 
a bitem, hogy a mi példánk, életünk és 
hatásunk első sorban képes arra édesgetni, 
arra késztetni a társadalmat, hogy vattaival1 
odaálljon hozzánk szövetségesül a magyar 
kultura ózdijainak bű támogatásában.

Három éve annak, hogy Zala-Szenl- 
Grót város közönsége példátlan buzgósággal 
fektette ezreit állami iskolájának pompás 
épületébe.

Vezérelte a nemes ambiczió, hogy szel
lemi és társadalmi központja legyen a Zala 
völgyének; de előtte lebegett a magyar kul
tura legtermészetesebb politikája is. mely a 
nemzetiségi határok védelme mellett izmo- 
sitja a magyar földrajzi és művelődési gócz- 
po n lokat.

A kitörő éljenzéssel fogadott elnöki

T  Á R C Z A.

Anyegin. . .
Szives olvasóm, azért Írtam ide ennek az 

orosz operának a nevét, mert támadt egy csomó 
érzésem, gondolatom épen ennek a nyomán. 
Ezeket pedig leirom. Nem kritika lesz, ilyesmi 
nevetséges lenne trdem és már csak azért se le
hetne az, mert csupán szelíden, magasztalólag, 
édesen, rajongással írok róla, pedig kritikát én 
alig olvastam, még a legenyhébbet is, amely hi
bát, gáncsolni valót ne födüzött volna fül, amely 
a gúny hangján nem beszélt volna. Én csak csen
desen, jámboran elmélkedni fogok.

Hála Istennek, lassanként teljesen benne le
szünk a béke korszakában és érezni fogjuk min
den téren ennek jótékony hatását. (Bocsánatot ké
rek türelmes olvasóm, hogy ilyen feneket kerítek 
a dolognak, de ugyhiszem, rátérek Anyeginre is.) 
A háborús idők legalább Európában és főkép a 
mi hazánkban elvonultak remélhetőleg sok időre, 
hozzáláthatunk tehát társadalmi állapotaink ren
dezéséhez, kultúránk fejlesztéséhez, művészetünk 
ápolásához. Dolgozzunk is mindezen lázasan, mert 
amit átkos idők ledöntöttek, amiben meggátollak, 
amit a szomszédaink nagyrészt már megszerez
lek, miben megelőztek, azt el kell érnünk nekünk 
is. Nemzet olyan nagy múltú, faj olyan eredeti, 
s z í v ó s , mint a miénk, nem maradhat az utolsók 
közt a népek versenyében, az elsők közé fogja 
magát felküzdeni.

Még ha fölemlítem Önöknek, hogy ez

Ámbár békés időket élűnk, ez csak annyit 
jelent, hogy elnémullak a fegyverek, mert bizony 
zaj, lárma, mozgás, zsihongás van szerteszét az 
országban, de olyan zsivaj van, amely csak akkor 
hangzik föl. ha elcsitulnak a fegyverek és viszont, 
ezek kizárják egymást, mert ez a mostani lárma, 
a munka lármája. Természetesen a legjobban a 
légin lezi vebben mindenről az ország szivében, 
Budapesten lehet tapasztalatot szerezni. A müvé- 

j  szetünk, a legfontosabb kulturális tényező sorsa 
; is itt alakul, ilt lüktet legerősebben, innen boesájt 
ki szálakat, ereket, gyökereket, melyek szerteágaz
nak az országban

A művészetünk, a magyar faj művészete 
most evvel a békés korszakkal kezdi szárnyait 
szabadon bontogatni. Tele van evvel a levegő 
itt Budapesten. Mindennap egy-egy győzelem napja, 
naponta hódit a művészet. Az a sok ember, akit 
magyar társadalomnak neveznek mind ellensége, 
ha nem is éppen ellensége, de hideg, közömbös 
ápolója volt a művészetnek, a magyar művészet
nek, mert a németet még valahogyan pártolta, 
ezeket kell tehát meghódítania a művészetnek és 
azoknak, akik a művészet isteni erejét tisztító, 
fölemelő, nevelő hatását hirdetik. Hát bizony 
ilyen dolgokra sok időkön ál nem értünk rá a 
sok háborútól, most tehát meg kell teremtenünk 
azt, ami nem volt: magyar művészetet. Csakhogy 
ehez talaj kell: műszerelő, művészeti érzékkel 
bíró, művelt közönség És hála Istennek ez is 
mutatkozik már. A mi fővárosunkban persze na
gyon sok alkalom kínálkozik arra, hogy a kö
zönség ránevelődjön erre, sőt olyan embernek, a

a város talán egyetlen az országban, mely
ben három felekezet egyenlő bizalommal 
kereste az állam támogatását: akkor nem 
kell ma tovább mennem irányitó eszmékért.

A Zala völgyében a népiskolák viskói 
helyére a vallási erkölcsnek, hazaszeretet
nek és ismereteknek díszes templomai emel
kedtek: az anyagi áldozatok nagyságát csak 
a lelkesedés múlta felül, melyet Zala-Szent- 
Grót példája gyujtott ki egy nagy vidék la
kóiból.

Az a példa, melyről bárom év előtt 
megjósoltam, hogy e völgynek minden gö
röngyéhez hozzá fogja forrasztani a haza
szeretetben lángoló szivek dobbanását s a 
magyar laj ereje és elméjének fénye be 
fogja világítani az eget és a lelkeket.

El kellett mondanom mindezeket e percz- 
ben melyben a zalamegyei általános tanító
testület első közgyűlését tartja a zalaszenl- 
gróli állami iskola felállítása óta.

El kellett mondanom, mert itt is iga
zolva látom, mint már Zalavármegye igen 
sok városában és községében, — az iskola 
és társadalom kölcsön tintásának alapfül- 
téleleit.

A tanító, ki hisz az eszményekben; a 
társadalmat, mely hisz a tanítóban.

Ez a hit olt ragyog jelmondatul a zalii- 
szentgróti elemi iskola homlokán: maradjon 
örök tanúsága mai együttlétünknek.

Isten áldja mindnyájukat !
A zajos éljenzés lecsillapultával Hor

váth Imre községi bíró üdvözölte a község

ki apostolává szegődik a művészetnek, aki sensi- 
bilis, aki aféle bohém, annak szinte nélkülözhetetlen 
Budapest. Talán csak nem szerénytelenség, ha 
úgy hiszem, hogy ilyen vagyok én is, vagy akarok 

! ilyen lenni. Azért csak kevés időre tudok én is 
B u d ap estrő l megválni. De igy is, ha itt vagyok, 
nem tudom kielégíteni a vágyaimat, nem tudok 
mindent olvasni, nem mindent megnézni, nem 
ineghalgalni, amit művészet terén produkálunk. 
A köteles munka, más egyéb is meggátol benne. 
Hanem; amilyen ritkán, olyan inteziven élvezem 
is a művészi jelenségeket, olyan erősen átjárja 
teslemel-lelkemet, olyan határtalan lelkesedésre 
gyújt, annyira, hogy kicsordul a telkemből, adnom 
kell másoknak is belőle, írnom kell. És érzem 
egy-egy olyan alkalommal, hogy színházban vol
tam. hogy olvastam költeményt, regényt, hogy 
láttam képet, szobrot; épületet, inennyi erősödést 
nyertem ahoz a harezhoz, melyet a feltörő szel
lem, a nemes tartalomra törekvő lélek, az em
berben az isteni szív a testtel, a test vágyaival, 
mennyi önbizalmat ahoz, hogy ha nagy, híres 
nem is, de munkás, karakteres, az üsmerteklől 
becsült emberré felküzdheltem magam és mennyi 
szereletet mentettem ezekből a művészi alkotá
sokból embertársaim iránt. Óh, teljesen mérlegelni 
tudom a hatását a művészi alkotásoknak, sok 
hely kéne ahhoz, hogy abba részletesen bocsájl- 
kozzam. Van első sorban érzelmi hatása, hisz 
annak a nyelve a művészet, de van erkölcsi és 
értelmi hatása is. Édes Istenem, hiszen amire is
kolában oktattak, amit pap hirdetett, amit törvé
nyekben olvastam, talán sohse értettem voloa



nevében a tanítóságot, amiért a testület el- j 
nöke mondott köszönetét.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Kaan Irma 
és' Banekovich János nagykanizsai tagokat 
küldték ki.

A közgyűlés az évi jelentést levette a 
napirendről, mert a központi választmány 
jegyzőkönyveiből ismeretesek.

Ezután a felolvasásokra került a sor. 
Nagy Ferencz dráskoveczi tanító az i r v a- 
o l v a s á s  t a n í t á s á n a k  egy uj  mód
j á r ó l  értekezve, nálunk a lJreiszigertöl kez
deményezett móddal, a nyomtatott nagybe
tűk tanításával óhajtja az irvaolvasás meg
kezdését. E mélyreható változtatásban a 
gyűlés nem foglalt állást, hanem felolvasó
nak nagy tudással és meleg ügyszeretettel 
kidolgozott értekezéséért jegyzőkönyvi kö
szönetét mondott.

Horváth János zalaegerszegi áll. isk. 
tanító a t a n í t ó i  f i z e t é s e k  s z a b á l y o 
z á s á r ó l  tartott helyesléssel kisért fölolva
sást s indítványát a közgyűlés beküldeni 
határozta a magyar tanítók országos bizott
ságához.

Bóry Imre keszthelyi községi népisko
lai igazgató-tanitó az i t j u s á g  e r k ö l c s i  
é l e t é n e k  m e g ó v á s á r ó l ,  illetve a mi
nisztérium által legújabban tervbe vett ilju- 
sági egyesületekről olvasott fel; a közgyű
lés által elfogadott javaslata, hogy az ifpt- 
ság erkölcsi életének megóvása érdekében 
a tanító érvényesítse teljes erkölcsi hatását, 
különösen a felnőttekkel és az iskolából ki
került ifjúsággal széniben s e hatásban a 
hatóság és társadalom öt lelkesen támogas- í 
sák; az erkölcsi hatás az iskolában fokoz- 
tassék a vallás-erkölcsi oktatásnak mélyre
hatóbbá tételével.

A tárgyhoz hozzászólott dr. Buzsicska 
Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő, ki már 
nemzeti szempontból is meleg barátja az 
ifjúsági egyesületeknek, ezeket teljes erejé
vel támogatni kész s elvárja Zalavárinegye 
tanítóságától, hogy az egyesületek érdekében 
teljes hivatás szeretettel munkálkodni lóg.

Ekkor érkezett meg a vármegye főis
pánjának, dr. Jankovich László grófnak üd
vözlő sürgönye Csáktornyáról. Főispán ur 
ő  Méltósága a vármegye tanfelügyelőjéhez 
a következő táviratot küldötte: »Az egvüll- 
levő tanítói kar tagjainak, kérem fejezze ki 
őszinte üdvözletemet.« A közgyűlésen felol

vasott sürgönyt a testületi tagok lelkes él
jenzéssel iogadták s táviratilag fejezték ki 
hálás köszönetüket a vármegye főispánjának 
a szives megemlékezésért.

Banekovich János nagykanizsai áll. 
tanító a sza  k s z e r ü  t a n í t ó k é p z é s  és  
k é p e s í t é s r ő l  tartott felolvasást, a mely 
hosszabb eszmecserét kelleti Elnök össze
gezve a vita folyamán s az előadó felolva
sásában elhangzott eszméket, a következő- 

! lég összegezte a gyűlés által elfogadott ja- 
í vaslalot: négy középiskolai, illetve polgári 
í iskolai osztály elvégzése után (a fölvételi 
vizsgálat törlendő) vétessenek föl a növen
dékek a képzőintézetekbe, ahol még négy 
évi szakszerű tanítás után szakvizsgálatot s 
egy évi gyakorlat után paedagogjai vizsgá
latot tegyenek,

Brauner Lajos Csáktornyái községi 
népiskolai tanító az uj g o n d i .ok s á g i  
u t a s í t á s r ó l  tartott élénken megirt s 
alapos tanulmányra való értekezést l)r. Ru- 

I zsicska K. tanfelügyelő hozzászólása után a 
I közgyűlés Brauner értekezésében foglalt ja 
vaslatokat helyesléssel fogadta s a felolva
sott tanulmányt a megyei központi választ
mánynak kiadja azzal, hogy esetleg ennek 
alapján az utasítás egyes pontjainak módo
sítására nézve készítsen tüzetes javaslatot, 
és azt terjessze be az M. T. <). B.-hoz.

A közgyűlés mind a négy felolvasónak 
köztetszéssel találkozott s nagy gonddal 
egybeállitolt dolgozatáért jegyzőkönyvileg 
fejezte ki köszönetét és elismerését.

Az alapszabályok módosítását a köz
gyűlés elfogadta és elhatároztatott, hogy a 
módosított alapszabályok jóváhagyás végeit 
a vall. és közoktatási miniszterhez fognak 
felterjesztetni. •

Az egyesületi pénztár megvizsgálásával 
a központi bizottság bízatott meg.

Az indítványok során elhatároztatott, 
hogy 'Budapesten a »Tanítók Házánál« a 

Izalamegyei tanítótestület alapítványi szobá
ját Krób Hál volt zalamegyei tanfelügyelő 
nevéről nevezik el.

A jövő közgyűlés. - -  mely csak két év 
múlva (1904.) fog megtartatni. — helyének 
kijelölésével a központi választmány bíza
tott meg.

Végül kimondotta a közgyűlés, hogy a 
vármegyei tanítótestület központja maradjon 
továbbra is a jelenlegi tisztikar vezetése

mellett Nagy-Kanizsán, egyúttal az időköz
ben lemondás következtében megüresedett 
két alelnöki állásra Kertész József és 
Váry József, pénztárossá pedig Banekovich 
János választatott meg

ür. Buzsicska Kálmán kir. tanácsos, 
tanfelügyelő, a közgyűlés élénk éljenzése 
mellett fejezte ki a megyei tanítóság nevé
ben köszönetét Szalay Sándor testületi el
nöknek és a tisztviselői karnak ügybuzgó 
működéséért; indítványára a közgyűlés kö
szönetét és elismeréséi jegyzőkönyvbe ik
tatta.

Végül Szalay Sándor elnök a közgyű
lés nevében Zalaszentgróth városának a 
vendégszerető, szives fogadtatásért, az ot
tani kartársaknak a rendezés körül kifej
tett tevékeny munkásságukért s a jelen 
volt tagoknak a tanúsított türelemért me
leg köszönetét mondva, a mindvégig érde
kes és tanulságos közgyűlést bezárta.

A tagok az elnök lelkes éljenzése mel
lett hagyták el a termet.

A közgyűlés befejeztével d. u. 1 óra
kor száz teritékü fényes bankett volt a ca
sino nagytermében; a banketten a tanítósá
gon kívül szép számmal volt képviselve 
Zalaszentgrótnak a tanügyért melegen érző 
közönsége is. Bankett alatt több lelkes fel
köszöntőt mondottak. Szalay Sándor testü
leti elnök Ö Felségére, a magyar királyra 
emelte poharát; szavait állva hallgatták 
meg s háromszoros éljennel kisérlék; dr 
Buzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő: 
dr Wlassics Gyula miniszterre; Mencsey Ká
roly a kir. tanfelügyelőre; Kertész József 
Zalaszentgróth közönségére; dr. Buzsicska 
Kálmán a megyei tanítótestületre és annak 
elnökére; Szalay Sándor a jó közszellemet 
teremtő kartársi szereidre, stb.

A bankett után a testületnek ama tag
jai, kiknek nem kellett elutazniuk, mintegy 
hatvanad, kivonullak Herényi Jenő zala- 
szentgróti földbirtokos szives meghívása kö
vetkeztében ennek a várostól ft perez tá
volságban levő 35 holdas szőlő- és oltvány
telepének tanulmányozására; a figyelmes 
házigazda gondoskodott szakavatott vezető
ről. aki minden irányban alapos és részle
tes magyarázattal szolgált; a jelenvollak 
nem győzték csodálni a nagy gonddal és 
kiváló szakértelemmel kezelt dús hozamot 
ígérő szölötelepet, amely fényes bizonyiléka.

meg a művészet közbenjárása, halása nélkül, he 
rátérek arra a jellemző vonására az igazi művé
szetnek, hogy annak éltető forrása csak az illető 
nép, faj, nemzet sajátos, eredeti karakterében, 
levegőjében van. Kz különben amúgy is ösinere- 
tes, evvel csak oda akarok eljutni, hogy valamely 
mű alkotásból az illető faj, az illető föld ösmere- 
tére, sajátos, más tájtól eltilű vonásaira rájövünk, 
így van velem is, ha idegen íróval, külföldi mű
vészettel foglalkozom. Abban megösmerem ebből 
pld. az olasz földet, az olasz nép temperamentu
mát, vagy az észak levegőjét, a misztikus vilá
got stb, mint földrajzból, vagy száraz útle
írásból.

így mentem el Anyeginbe is, ebbe a minden 
izében orosz operába és igy sejtettem meg vala
mint abból a nagy földből, abból a hideg levegő 
bői és abból a hatalmas szláv népből, amely fö
löttünk lakik. Azon a földön más a természet, 
mint nálunk, nagyon szomorú, igaz van olyan 
évszak, mikor földerül, de ekkor is higgadt, soha 
olyan tüzessé, szenvedélyessé nem lesz, mint dé
len. A busongás, a panasz, a sírás meg a kiáltó 
kegyetlenség az a karaktere. Sose voltam én ott 
csak tudom Csajkovszkytól, a kinek a legcsodá- 
sabh, a legérzékenyebb hallási adhatta az Isten, 
hogy olyan egészen elhozza a földjének a lelkét, 
• természet hangulatait a muzsikájában.

Amilyen Csajkovszky a muzsikában, olyan 
művész van abban az országban sok. Az iroda

lom. a képzőművészetek terén. Mindenütt ugyan 
az az eredetiség, mindenütt orosz vér, orosz 
temperamentum, mindenütt az északi természet. 
(Csodálattal eltelve élvezem az ő művészetüket, 
annyi sok uj. igaz, érdekes van benne. Abba a 
bizonyos, erkölcsi tartalmú, magasabb szárnyalásu 
művészi lázba esem, valahányszor ehoz a müvé- 

i szethez közeledem. Őszintén szób a, ha külföldi 
művészettől van szó, hát én leginkább az északi 

| népek, főleg az oroszok művészetéhez vonzódom.
I adja Isten, ott mintha a legtöbb igazságot talál- 

j náin, mintha az ő művészetük leginkább benne 
volna már abban az uj, egészséges folyamatban, 
amely megindult a múlt század végefelé a mű- 

j  vészetek, a társadalmi felfogások terén. Igaz, hogy 
közéletük, politikai állapotaik messze a sötétben, 

j a visszamaradottságban bujkálnak még. de éppen 
jennek köszönhető, hogy a művészetük reaktiója- 
' ként az elnyomatásnak, az igazság eltorzításának, 
ja természeti törvények megtagadásának, mint 
egy vulkán kitör abból a kráterből, a hol a nép,

I az ébredező, a gondolkodni kezdő, -  mert hiszen 
ezt elfojtani nem lehel — már forrong, mozog.

I Innen táplálkozik a művészetük és a mi sok-sok 
kis emberbe el van szórva az egy Tolstojban, 
egy Dostojevszkijben stb. mint egy gyújtópontban 
egyesül. Oroszországban a művészek töltik be 
mostanában a legfontosabb hivatást, a legnagy
szerűbbet, n nép, a milliók fölszabadítását, a nyers 
durva tömeg nevelését, kullurképességének fejlesz

tését Veszélyes feladat, mert a hatalom ellen 
kell küzdeniük és nehéz, lassú, mert a hatalom 
gondoskodott arról, hogy a tömeg babonában, 
vakságban, butaságban tehetetlen maradjon. Édes 
Istenem, ennyi sötétségnek, ennyi keresztényiét 
lenségnek hogy ne voína a reaktiója a ragyogó 
igazságérzet, a legtermészetesebb ösztön, a nemes, 
modern Krisztusi keresztény fölfogás. Azért örül
tem annyira, mikor meghallottam, hogy Gsaj- 
kovszky, Puskin bevonulnak az operánkba, ezért 
siettem az Anyeginbe, melynek a muzsikája, cso
dás festése a természetnek, emberek érzelmeinek, 
lyrai hangulatoknak és amely muzsika első sorban 
orosz, szláv lüktetésű.

És bizonyos, tanulunk is abból, ha ilyen 
kitűnő idegen művészetet idehozunk közénk, de 

1 az is bizonyos, hogy azért ösztünszerüleg is csak 
annál inkább vonzódunk ahoz, ami a miénk, ami 
magyar. És az, csak az az imádságunk, erőssé, I eredetivé növekedjék a magyar művészet, hódítsa 
meg a magyar társadalmat és vívja ki a külföld 
bámulatát.

KrieffS Au Emil.



mennyire lehet alapos tudással és vasszor
galommal megküzdeni a szőlő veszedelmes 
ellenségével, a philloxerával. Az igazi meg
lepess a tanulmányút befejeztével várt a 
tanítóságra, a mikor ugyanis majd egy órás 
tanulmányul után a pincze előtt levő szép 
kilátású térhez ért, ahol gazdagon megtérí
tett asztalok vártak a tagokra. Igazi magyar 
vendégszeretetette! láttáéi a minden irányban 
figyelmes házigazda az oly szép számban 
megjelent tanítókat, a kiknek nevében dr. 
Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő köszönte 
meg a lekötelező és szives vendéglátást. 
Csakhamar megindult a jókedv, az élez, a 
dal, a melyet a kitűnő rizling és muskotály 
borok segítettek elő. Hét óra tájban oszlott 
el a társaság «. vendégszerető földbirtokos
tól, aki a tanügy szerény napszámosainak 
oly szép és felejthetetlen pár órát szerzett. 

—

— K Ü L Ö N F É L É K .

—  Jubileum. Csáktornya város közön-1 
sége tegnap meleg hangú táviratban üdvö
zölte báró Bechtolsheim Antal zágrábi had-j 
testparancsnokot ötven éves katonai jubile
uma alkalmából.

— Eljegyzés. Oravecz Károly zalame- 
gyei államépitészeti mérnök jegyet váltott 
f hó 1-én Szabolics Mélámé kisasszonnyal, a 
helybeli állami polgári leányiskola tanító
nőjével

—  Köszönetnyilvánítás. A kotori ön
kéntes tűzoltó egylet a létesítendő »mentő 
osztály« javára f. hó fi-án tánczmulalságol 
rendezett, mely alkalommal felülfizetni szí
vesek voltak: egy alsó-domborui társaság ő 
kor., Zalán István í  kor 20 f.. Kele György 
2 kor. 20 f., Utasy József, dr. Braun Géza. 
Mihácz János, Vlasics Rókus 2 — 2 kor, 
Vidovics Rókus, Farkas János, Fus Rókus, 
Hameri Károly, Vlasics Jeromos, Fóliák 
Jenő 1 1 kor . Radó Gyula 90 fii., Németh
Árpád, Vendl Ede, Travnik Károly. Tre- 
biczky Lajos, Braun Bernát 10 -40 fillér. 
E nemesszivü adományokéi! ezúton is há
lás köszönetét nyilvánítja a kotori önkéntes 
tűzoltó-egylet elnökségi*

Hirek a városházáról Csáktornya 
nagyközség képviselőtestülete f. hó 7-én 
rendkívüli közgyűlést tartott a következő 
tárgysorozattal: 1. Az építendő állami elemi 
népiskolára vonatkozó építkezési ajánlatok 
feletti tárgyalás, melynek eredménye szerint 
az építkezési munkálatokat Sálon Péter Csák
tornyái lakos építő nyerte el. 2. A helybeli lovas
sági laktanyánál megfelelő bérfizetés kötele
zettsége mellett élelmi czikkek elhelyezésére 
raktár fölépítése. A vonatkozass alaprajz
nak fölépítés előtt a hadtestparancsnokság- 
hoz való beterjesztése halároztalolt el annak 
jóváhagyása és elfogadása czéljából. M Köz
ségi törzsvagyon! illető közpénzeknek a 
Muraközi- és Csáktornyái takarékpénztárak
ban leendő elhelyezése tárgyában névsze
rinti szavazás utján határozathozatal. 4. Be
nedikt E. és Fia-czég javára törlésbe ho
zott állami adók után kirovóit községi pót
adónak leírása, ő. Miután a zágrábi egyház
megyének határozata folytán az egyházi 
pénzek bevonása határoztalotl el a központi 
egyházmegyei pénztárba és annak folytán a 
muraközi népnél elhelyezett azon kölcsön
pénzek is kivétel nélkül bevonatni fognak. 
Ziegler Kálmán képviselő indítványára egy
hangúlag elhatározza a nagyközség képvi
selőtestülete, miként kérvényezni fogja a 
vármegye törvényhatóságát, keresné meg a



Vu Čakovcu 1902. 13-ga juliuša. Broj. 28.XIX. tečaj.
Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljetvo:

knjižara F isch el F ilip o va , hor¥aUkom j mafljar8koni jeziku izlazeči družtveni, znastveni i povučljivi list za puk
kam se predplate 1 obznane

pošljaju. Izlazi s v a k i  t j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  vu s v a k u  n e d e l ju .

Predplatna cena je :
Na celo leto . . .  H kor. 
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broji koštaju ‘20 Pili.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal račun aj u.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«, > Medji m urske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Gde Drava s Murom skup se steče 
tija sem do našega hatara, néga takovoga 
glasoviloga gazde, kak je naš N. . Štef. 
Cistog srdca i ravnog razume te poštenog 
mišlenja čovek je on.

Negda je još siromak bil ovaj čovek 
V težake je delal, kosil, kopal od zorje, do 
kesnoga večera sa suhim kruhom. Ali trez- 
nog življenja je bil uvek, pak dok su drugi 
po nedelji po krčmah huškali, on je svoje 
9kup dévai, prišparal si je. I skup deli gro- 
šeki su pomalem rasti počeli. Sada ga več 
vidimo, kakti najjakšega gazdu okolice.

Pak i zbog toga je glasovit on, da dak 
su drugi po krčmah se klatarili. on je dobre 
knjige čital i nekaj se je navčil. Jer je mo
gel navuk dati svojim slugam i svakomu 
siromaku, koj ga je  prosil Oh pak kuliko 
je vreden dober navuk, ako ga iz srdee daju 

Pred hižom, pod orehom sedi sada i 
čita jednu knjigu, vu ovoj knjigi su 

spisani paragrafi orsačke pomočne kasse te
žakov i služinčetah.

Nedelja je, počimlje delo. Težaki i dru
žina si okolo gazde sedeju i N.............Štel'
njim sa svojimi jednostavnimi rečmi lak 
raztolnačuje slove paragrala:

Vnogo krat sam več rekel dragi moji 
slugi, da orsag, te svih skup nas dobri oteč.

Z A B A V A

Jedna izvanredna ženitba.
Dakle nek se započne govorenje
Moje ženitbe pripovest želim očituvali, 

koje do istine vrédno je, da se jedino samo j 
s osobitimi ljudmi navadna jesu pripečati. j 
Badava, od láncom moreju pariti Potrebno 
je, zato nekaj osobitoga na meni lakaj biti 
iz koje osobitosti početek se započel hude 
I je, lakaj: i to je moje ime.

Osobita 09obitost, da na človeku na 
očigled nebi bilo nikaj drugo, nego jedino 
samo njegovo ime. Nego ipak lak je, zalo 
i ja  istm9ko pripečenje budem naprvo slavil 
i nebudem zmišljenu pripovest pripovedni

Za Verebély Andoraša zoveju mene 
Stanovito ovak:

Za Andoraša ne pako za Andraša. 
Vnogo ste 9e iz zesmehavali iz mene vi 
takaj, i drugi takaj, da za Andoraša se pi
šem i dam se nazivati. Nego kaj sam čineči. 
buduč su mene tak bili krstili, tak su mene 
navek bili nazivali, ovo je dakle bilo moje 
pravo ime. Nosili sam ga moral i sad sam 
se več čisto privčil k njemu. Napokon Ka 
sanovata zaljubljenoga barona su bili za

I.) Kaj je pomočna kassa?

Vidite evo sada se opel vidi, da kuli
ko na srdcu nosi siromaških gospodarslve- 
nih težakov i zvunašnje družine život. Jed
nu pomočnu kassu je postavil, da vu ovu 
svaki gospodarstvom težak i svaki sluga sa 
svojimi prišparanimi filléri more nutri slu piti.

Pazite name i trsite se razmeti, kaj 
hudem vam raztolnačil.

Ko j i hudu člani ovc kasse. takve, ako 
bi je gospodin Bog sa nevoljom pohodil, hu
de nje gore spomenuta kassa pomagala.

Orsag. nas svih dober oteč, svako Ijetoi 
stojezer korun plati vu ovu kassu, samo ’ 
zato, da iz ove velike šumme. gdo je samo | 
član kasse na stare dneve, ili ako ga nes
reča postigne. ili pak na sprevodne stroške 
pomoč dobi.

2) Gdo more biti član kasse?

Znamo, da zabadav neje moči zahte
vali nikaj. (Ido to hoče, kaj kakvu pomoč 
dobi i njemu je treba nekaj akin vali.

Novoj kassi, tri forme člani moreju biti. 
Jesu temeljni, redoviti i zvunredm člani.

Temeljili član je on, koj jedenkrat za 
navék najmenje 50 korun da kassi. Sa lém 
daruvanjem isii svoje dobro srdce pokaže i

Jakoba zvali, ovo je baš ni tak lepo ime, 
Jakob! . Jakob! IpaR je on bil Kasanovat. 
Ja takodjer jedino samo mojemu Andoraš 
imenu morem zahvaliti za najsnaznešu i 
najbolšu Ženu. Nego prije loga, moram po
vedati okolnosti, koje budu jako žalostne

Vu minučem letu jedna nesreča za 
(Irugom nesrečum me pohadjala. Kak da bi 
me kakovo proklelstvo bilo preganjalo, céla 
moja familija vu jednom polletju je premi
nula. Najprije najbolšu mater su bili odnesli 
na groblje, za njuni mi je brat vumrl vu 
mladosti i jakosli, zalim sestra moja nedužna j 
dévojka, četrtoga otca mojega sad ravno 
toga jedno leto ima, kak smo ga bili poko
pali. Na četvrtim sprevodu sam bil. I to 
na zadnjem. Za ovim jedino samo ja sam 
sledil iz familijo moje. Mrtve vozeča kola 
su na groblje došla, svečenik je svoje mo
litve zvršaval. okolo stoječi pako se plakali. 
Sad nas opomene pokopič, da naj nesemo 
raku prama grobu Ja sam naprvo nesel, 
drugi dva moji dalošnji rodjaki pako 'za 
menőm su prijeli raku. Pokopič na rame 
moje položi svoju ruku i lak me vodil Ja 
sam ga pako nasleduval. Uez toga, da znam 
kaj delam, jedino samo lo čutim, da na ra
menu i srdcu mojem velikoga terha pod
ri a Sa m. Ni sam bil videl, niti pako ni znal,

né zato, da bi njega kassa pomagala
Redoviti člani se vu dva čopore deliju 

Prvi čopor su oni, koji na Ijeto vu članskoj 
plači 10 korun 44) fillerov, ili ako njim leži 
opadne tak svaki tjeden 20 fillerov platiju 
Vu drugi čopor spadaju oni, koji čez Ijeto 
f> korun 72 fillére, ili ako je  leži, svaki tje
den 1 t fillerov platiju.

Pomočnoj kassi more biti redoviti 
elan  svaki mužki i žena, koj ima delavnu 
knjigu i ležačkog posla živi, ili kakti gospo- 
darstveno družinče ima (službenu) knjigu. 
zvun toga more biti član svaki, koj se sa 
gospodarenjem bavi.

Koj kassi redoviti član hoče biti, on se 
zbog zapisanja naj javi pri občinskim pog 
lavarslvu, tam gde stanuje, ili ako je tam 
je mestno poverenslvo pri ovoga vodji. Pn- 
likom javljenja si naj sobo m nese svoje krst
no, ili ako lo nebi imel delavnu knjigu ili 
službenu knjigu, slučajno soldačku knjigu 
ili pak kakvo drugo pismo zbog toga, da m  

sa ovom pismom more dokazati, kuliko je 
star. Za takov cilj vun dana pisma i krstno 
su slobodna od štemplina.

Vu pomočnu kassu za redovitog člana 
takvog mužkog ili žensku zemeju gori. koj 
je več 14 Ijet minul star, ah prek 35 
još nije. Od 1901 do 1905 gori zemeju sve 
one, koji su od 50 Ijet né stareši Ali od 
1905-ga samo več do 35 Ijetne dobe zemepi 
člane vu kassu

misliti. Samo sam išel i nekaj me jako te
žilo, raka i nutrešnja muka.

Na jedenput nam na znanje dadu, tla 
naj postanemo K grobu smo došli Pustili 
smo doli raku Sad podignem gori svoj po
gled i samo da kamenom ne postanem 
Ovo je nemogučnost, ovo je  bedastoča.

Kod skopanoga groba, kamo smo no- 
voga mrtveca bili donesli, spnzim jednoga 
velikoga kamenitoga križa, na njem iz leš- 
čečemi zlatimi slovami iz tim napisom.

Ovdi počiva
V e r e  h é I y A n d o r a š  

živel je 32 leta.
Ravno i ja Iridesel i dve let star bil 

jeseni
Kaj sam čutil vu ovim hipu, to nije 

moguče pripovedali Hudem moral vumreli. 
na hitroma vumreti moram, im ovdi pred 
menőm stoji napisana opomena. Nego im 
sam ja več vumrl, več sam preko prešel 
svili nevoljah ovoga sveta, im ovdi stoji moj 
grob s lužnim i žalostnim napisom. Da bi 
drugi gdo mogučen bil vu övein grobu po
čivati, nato niti mislil nišam Verebély? Da 
kak bi to imalo biti, da još više Verebelyov. 
una na svetu! Da pako k tomu Andorašv 

kaj još više, da ravno vu trideset dve let



Koj se vu pomočnu kassu za redoviti 
član zapiše, ako je još né minul 35 Ijetah 
2 koiune, ako je 35 Ijet star minul 4 koru- 
ne plati, kakti plaču za gori primljenje. Ovu 
plaču ili pri poglavarstvu, ili gde je domače 
poverenstvo, tam plati.

Javljenoga ime vu listu napišeju rav
nateljstvu kasse i ovo člansku knjigu nap
ravi članu.

More imati kassa i zvunredne člane i 
to ili muž ili žena, samo knjigu mora imati.

Zvunredni člani se svako Ijeto moraju 
javiti i onda svigdar I korun članske plače 
platiti pri poglavarstvu ili pri povéreniku.

Ovaj lakaj dobi jedno pismo, da j e ‘ za 
isto zvunredni član kasse.

(Drugiput dalje).
L. R. J.

Kaj je novoga?
— Prosimo naše poštuvane pred- 

platnike, naj nam vu novim tortni ju  
predplatne zaosiatke čim predi pošleju 
i predplate ponovi ju.

P r i je t i  pne j i  tergovcc.

Od ministerialstva je stroga naredba 
naručena dotičnomu poglavarstvu, da naj 
skrb imaju na pucje tergovinu načine. Iz 
Lugoša pišeju, da tamošnje redarstvo je rav
no vu onim hipu prijelo jednoga po imena 
Bečkerian Januša, kad je iz tridesetimi pu
rami na vlak bil sel. da nje odpela vu Bul- 
gariju. Redarstvo je počelo rotiti puce, koje 
su očivestno valuvale, da jedino su samo 
zalo nakanile iti vu Bulgariu, kajti je nje 
Bečkerian s jako povoljnom dojdučnostjum 
nagovarjal i njim obečal. Puce su slobodne 
pustili. Bečkeriana pako. koj je komaj 21 
let star, vu reši zaprli

An po s urin vzeti m rtvec .

Vu Kopenhagi se pripetilo, Stanovniki su se 
vnogo zasmebavali iz toga pripečenja, nego 
je živa istina, da se tak pripetilo bilo Jed- 
na težačka família zbog siromaštva več od 
više vremena nije platila hižnu rendű, i zbog 
toga su ga bili s ekžekucium strašili Od

suda odredjeni ekžekutor je več i došel na 
siromaškoga človeka stan. nego svojega posla 
za ovo vréme nije zvršil, ar po tak rekuč 
praznih sobah hodeči, spazi vu jednoj, na 
stolici ležati mrtvoga detete telo. Samo pot- 
lam su zazvedili, da su ekžekutora preva
lili, ar ono mrtvo déle su od druge težačke 
familie na posudu vzeli. Su dobro računali, 
ar ekžekutor vu takovom mestu, gde se na 
sprevod spravljaju, tam iz dobre volje ne- 
zvršava svojega posla. Tim načinom su na- 
kanili vkaniti ekžekutora, kaj se njim je i 
prilično spunilo.

AJeumnnn Š alam on  Sin Š tete  kov

Še je preselil vu Matijaševu hižu, na 
starim gruntu. — Tam bude magazine na
dalje držal i svakovrstne kože: maršeče, te
lečje, kozine, ovčje, zajčeve, lisičje, tvorcove, 
zalim kosti, eanjke, vojska i birsa kupuval.

Ž a lo s tn o  zria vanje .

Od izvan rednoga i pomiluvanja vred- 
noga pripečenja nam davaju glas iz Lublane. 
Jeden mladi par mladičkov: Heine Ottó iz 
Lublane zidar, svojum zaručnicum Asoli Ma- 
rium su bili zaručne prstane išli kupuvat; 
kad su več svojega posla bili izvršili, od
pravili su se domom, zaručnica se na že- 
leznicu, s kojom se po varašu voziju bila 
sela, mladoženja pako je nju na biciklinu 
sprevadjal. Vu jednoj vulici je Heine s ne* 
kulikimi koraki pred železnicu došel. Nekak 
po nepriliki je mladoženja s bičiklina opal 
i pod onu železnicu, vu kojoj se njegova 
zaručnica vozila, je  dospel i do šestdeset 
korakov daleko ga vlak sobum vlekel, prije, 
kak su ga mogli zastaviti. Strahovito ranje- 
noga mladoženjii su vu jedne luže dvorišče 
odnesli, gde mu je jeden baš mimo iduči 
regementski doktor s prvoin pomočjum 
pritekel. Doktor izpazi, da mu je noga rav
no na stegni prek izdrobljena. Vu onim hi
pu taki su pritekli s vekšom pomočjom, doz- 
vali su svečenika, ko| je nesrečno obhode- 
čega zidara spovedal i krizmal i zajedno 
hižnoga zakona šakramenta vu dvojnosti bi- 
vajučom zaručmcom podelil. Na ovim ža
lostnim zdavanju za svedoke su bili regi-

slarosti mogučen je bil vumreli on drugi 
lakaj? Nemoguče. Ja sam laj mrtvec, nigdo 
drugi kak ja. I sad ovdi stojim iz van sebe 
pred mojim križom i čitam s zlatimi slo- 
vami napisani žalosten napisek.

Nacopral me je ov grob. Ni mi je 
bil išel iz pameti, pred menőm je bil po 
danu i po noči. Van sam hodil k njemu 
svaki dan. Cvetje sam nosil na njega i 
vence. Najviše pako meni iz najpovoljnešega 
cvetja: flolice. Razplakal sam se med njim 
svaki dan, sebe mrtveca.

Vu jedne dobi hodeči po groblju, jednu 
žensku spazim na mojem grobu Na njega 
si prigne glavu i lužno se plače. Iz daleka 
gledim, kaj dela na mojem grobu, na tini
jein grobu, tudja žena? Tenka |e bila prilična 
lépa i bleda. Cvetje je posipavala po grobu 
i svakoga cvčta je kušnula. Iz bledoga nje- 
zinoga obraza pako curele su suze nepres- 
lanoma.

Hokehdob je tak jako lužna bila, mi 
se jako smilila, kajti pako se za me pla
kata, mi se je jako smilila. Kad je pako 
odonut otišla ja sam slupil na njezino 
mesto, onda sam ja  počel suze proljevati i 
cvetje posipavali po grobu. Buže pako, koje 
je ona po grobu posipala, po redoma svaku 
vu ruke prijel jesem, i svaku poredu sam

bil kušnul. I jedne tople ženske, tople kušce 
čutil sam na svojih vuslah. Ja mrtvec, koj 

j sam ovdi pokopani
Iz novič čitam na križu bivšega na

pisa. Svakojački da ja jesem, ja  Verebély 
Andoraš živel sam 32 let. Nego kaj je ovo? 
Najodspoda bilo je napisano lakaj s drob
nimi slo vami. Hlače za njega lužna njegova 
vdovica. »Bakle i vdovicu imam, vdovicu, 
koja se zame napiak uje. Nego sad je več 
9egurno. da ona bleda, žaloslna ženska je 
moja vdovica. Koja se zame plače mozbit 
me još i sada ljubi Ho tomtoga još višekrat 
sam bil imal sreču videti moju tužnu vdo
vicu. Uvčk je imala zame jednu suzu i 
navek je donesla nekuliko cvelja. Bleda je 

I bila uvek, nego podjedno i lepša. Čim sam 
j višeput srečen bil nju videti, čim sam nju 
j  bolje gledal, pod jedno sam čutil, da još 
; nišam vumrl. Ni sam ja  vu grobu na prah 
obrnjeno telo: meso i krv jesem živuči človek.

Na groblju ni je na pamet došlo ovo 
žalostno obečanje. Gori stanemo! Živ sam 
postal bil iz nova, da naj ne tuguje duže 
za me, moja lužna vdovica. Kčemu, da vam 
pripoNcdam dalje! Ostali sami znati i videti 
morete. Iz lužne vdovice je ljubljena luva- 
rušica bila postala, njezino bledo lice su 
ruže okinčile, i sad ovdi šedi poljeg mene

mentski doktor i Podgoržek redarski tajnik 
Zatim su ranjenika vu nazočnosti njegove 
tuvarušice vu Spital odpeljali, gde je  drugi 
dan od velike muke vumerl.

Sin p r o t i  m a te ri.

Vu Mezökásonyu 6-ga o. m. vu zorju 
na strašno pripečenje su se zbudili. Mlajši 
Méhész József vinogradski težak s oštro na- 
brušenim nožom na smrt je prepikal svoju 
mater. Krvoločnosti zrok je taj bil, da mati 
prekoredno pitvinu počela nasleduvali, zbog 
česa je tim sve svoje gibuče stvari založila 
bila, dapače i sinove lakaj. Zaradi toga je 
neprestajna svadja, dapače i bitvina bila me- 
dju materom i sinom. Sad na naj zadnje 
je takaj célú noč do rana pila žena, zatim 
dojde dimo i prosi, da nju pustiju vu hižu. 
Nišu nju pustili nuter. Kak se vidi, vu pi- 
janstveni je bila potrla obloka, črez kojega 
dojde vu hižu i tam je sve stvari zdrobila. 
Sin na ov prekoredno čin se neizmerno 
razljutil i s nožom sprepikal je  svoju mater. 
Žandari su zvezali matere ubojaca. Od zav- 
datih velikih ranah tak sudiju, da nebude 
ostala vu živlenju.

i l  im.sk o j/n  pnpe rietlnstvo.

Iz Rima nam javiju od sledečega Spo
menka vrednoga pripečenja. Vu ovih danih 
dva papinski kamaraši med rukami svojemi 
peljali su jednu staricu po Vatikana Scala 
Regia zvanih štengah. Papinske prve sobe 
mesto truda zrnučena starica sedne si na 
jeden slolec. Starica si nije dugo vremena 
počivala tamo, kajti za nek iliko minutah 
posije, na službu odredjeni kamaraš po imenu 
Signora Anna Moroui nazove i odpelja nju 
pred sveloga otcu papu, koj nju krotko se 
nasmejuči prime i za utáni razgovor se 
pusti s njom, od jako starih dobrih vreme- 
nah. Óva Moroni Anna je sama lakaj još 
déle bila. kad je vu svojem naručaju nosil a 
četirilet slaroga Hecci Girolima i pazila p* 
na njega. Od onoga vremena je Moroni 
Anna uvek bila vu dobrom priateljstvu Hecci 
familie. Obodva sad su ponovili starinska* 
setjenosti. Medju ostalemi starica je pitala 
od pape. jeli se još setja od onoga. kada
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i svaim skupa posluša ovo osebujno pripc- 
čenje, koje bi ona lepše znala opisati kak ja.

Da su se sva polagano pripečala, naj 
se nigdo nečudi. Ar nam je poznalo dugo- 
vanjc. da mala kolibica je friško gotova, 
nego zmožna palača se više vremena zidje. 
Moja blaženost je pako zmožna palača.

Hremislite si kak je bila osupljena ova 
krotka goluhica, kad je zeznala. da ja  gdo 
jesem? Strašila se je od mene, ni se ufala 
na me uiti gledali, kajti glede obraza, glede 
tela, čisto spodoben sam bil prvešemu. S 
kakvom jakostjum bil sam mogučen predo- 
bili srdce njezino, i s kakvom mogučnostjum 
sam moguč vtašiti dušu njezinu.

Nego od ove neprilike ni sam se več 
bil jako bojal. Tak velika bez krajna ljubav 
nastala je od strani moje, da je  morala 
preobladati.

Verebély Andraša vdovica na jesen je 
na novo postala Verebély Andraša tuvarušica.

Ovoje moje žemtbe osebna pripovest.

Pisal: K alnoki Izidor

Priredil: M. F.





Hirdetésok

009/1902. végrh. sz.

Árverési hirdetmény,
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881 évi 

LX t.-cz 102  §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a Csáktornyái kir. járásbíróság 1902 
évi Sp: II 209 sz. végzése következtében 
|)r Hídvégi Miksa Csáktornyái lakos ügyvéd 
által képviselt Nádasi József Csáktornyái la
kos javára Wittmann Lázár Vilmos u o. la
kos ellen 52 k. s jár. erejéig 1902 jun. 5-én 
foganatositotl kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1090 koronára becsült szoba bú
torok, kávéház felszerelvények es aczelilin 
telepből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir já 
rásbíróság 1902 V. 335/2 sz. végzése loly- 
tán 21 k 95 f tőkekövetelés, s járulékai 
erejéig Csáktornyán leendő eszközlésére

1902. éli julius hó 16-ik napjának délelőtti 9 óraja

hatridőül kitüzelik és ahhoz a venni szán- 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, becsOron 
alul is el fognak adatni

Csáktornyán 1902 julius 5-ik napján.

G la v in a  J á n o s
744, i i kir. bir. végrehajtó.

w w w w

12S
3845 tkv. 902.

Visszárverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

tkvi hatóság közhirré teszi, hogy Zakál 
Henrik ügyvéd által képviselt Muraközi ta
karékpénztár végrehajtatnak, Kovacsits 
György végrehajtást szenvedő elleni fi kor. 
10 fillér tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. 
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbíró
ság területén levő beliczai Ifi tkvi legelő 
illetmény 300 kor. u. o. 374 tkv. A -f- 55fi 
hrsz. szántó 298 kor. u. o. 480 tkv. A 1. 
545/c, 3fi0/c, 411 /c, 472/c, 499/a, 54fi/c, 
984/c, és 1025/c, hrsz. ingatlanokból vég
rehajtást szenvedett 7» részbeni jutaléka 
fiH kor. 20 fii. u. o. 179 tk. A i. 22 hrsz. 
15 sz. ház udvar és kert a beltelekben 
lfi80 □  öl területből a végrehajtást szen
vedő jutaléka 139 kor. 27 fii. u. o. 807 
tk. A I 130/c és 294/a hrsz- ingatlanokból

nármiueniii

könyvkötészeti műnkét
elvállal és gyorsan készít

Fischel Fülöp (S tra u s z  S ándor) könyvkötészete
Csáktornyán.

végrehajtást szenvedő jutaléka 85 koroná
ban az árverést elrendelte és hogy a fen- 
nebb megjelelt ingatlanokra

1902. évi julius hó 28-án délelőtti 10 érikor
a beliczai községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%  készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ban jelelt árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
1-én 1303 sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1881. LX. t.-cz. 70. §. értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt beszol
gáltatni.

I Yi 1 vá/ati 11 i ni (‘tinói ív
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Legjobbak saját nemükben a

MAGGI
élelmiszerek.

j ) r .  jtfanfred Clasgalt <
fogorvos Varazsdon

készít fogakat szájpadlás i

nélkül, arany és a lum ín ium  

fogsorokat. Arany, porczel- 
lán, ezüst, am algam  és üveg '
p lom bákat. (

pr. JVtanfred Clasgalt J
znbar u Varaždinu <

priredju je  zube bez neb- I
ne plačice zubište iz zlata i |
a lum ín ium a, plom be iz zlata, 
porcellana srebra, am algam a  

i stakla.

Szép mellékkeresetre
kerestetik izlet- vágj privát égvén élénk feilniii 

helyen. :
Női- és gyermekdisz, úri- és katonai 

egyenruhák

Vegytisztitása és festése ^
továbbá női egész aljak, háló
köntösök s egyéb dolgok

plissirozása és gb'zVasaldsa
ezek felvétele ás kiadását eszközölni.

Bővebbet Mayer Károly vegyé
szeti gyára Nagy-Kanizsan. . » ,

i  %
§1 Hirdetmény. ®
a Alulírottnak llottornya község- ^2
- ben levő korcsma vagy kereskedői *
|t czélra alkalmas .*1 szoba, konyha, élés- 
|t kamara, *2 pinczéből álló háza, hoz- 
^ zátartozó melléképületek, 200  |~| öl 
gk kort és a belsőséghez tartozó 7 ' 2 hold ^  
X htgohv ilhdjnénynyel együ tt/. é r /  /«- 
i //«.*»• hő 27-én ti. u.2 ómkor 1 lottor- n  
|t nyán a tulajdonos házánál önkéntes tsl
|l árverés utján eladatik. Egyéb fed- 

tételek a tulajdonosnál megtudhatók.
|l ltottornya, 1002. július 8.

I  K E I O E K  JÓZSEF. %
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Nyomaton Fischel Külöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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