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A »Csáktornyái Tnkarékpénzlár«, »Muraközi Tnkarékpénzlár«. a »Csáklornva Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

A k ö 7 <*éo*i p-vámfifrvi íio-vvifpl a gyámság alatt levőknek nemcsak az épü- arra képtelenek, de ez sem a közgyámra 
6 o J b J ub J '  lelei. hanem ezekkel együtt lehetőleg az sem a községre nem előnyös. Azért minden
Szabályozásáról. ingóságok is biztosittasanak s különösen község csak a maga előnyére tesz, ha a

ott, a hol értékesebb ingóságok, gazdasági közgyámot községük legértelmesebb polgá- 
A íolyó év január hó 1-én életbe lép- felszerelés, áruraktár, gabona stb. tűzvészé- rai közül választja, ki azután értelmiségé- 

tetett uj gyámügyi ügyviteli szabályzat szá- delemnek vannak kitéve, a gyámok és gomi- nél fogva az eléje szabott teendőket képes 
mos üdvös intézkedési tartalmaz, mely üd- nokok ezeket is biztosítsák A közgyám tel- is lesz ellátni, 
vös intézkedések sikere és pontos ellátása ügyel és ellenőrzi továbbá a gyámoltak 
a gyámhatósági külső közegek tudatos mü- hagyatékait terhelő adósságok, adók s egyébb
ködésétől függ, mert csak így fejlődhet ki illetékek fizetésének a ponlos teljesítését s a vibnrA i*vii7 ÄartSl
e téren az élet közvetlen közigazgatása és ha hanyagságot észlel, utasilja a gyámokat A  V lUdrdgyuZdSrui.
bensőbb összeköttetése a gyámügyi igazga- vagy gondnokokat, hogy a fizetést nála zá- Raum 0szkár fö,öUe érdekes czikke 
tás is a gyámságra s gondozásra szorulók ros batáridő alatt igazolják. A közgyám kö- engem i, arra indít, hogy viharágyuzásunk 
kozott. telességei közé tartozik azt is ellenőrizni, uló,8Ó évi eredményéről beszámoljak.

Az uj ügyviteli szabályzat azl az irányt hogy a gyámok és gondnokok által az in- H a Wmdischfeistritziak és Mar- 
kivanja fejleszteni, hogy a jövőben a gyám- j góságokra vonatkozó évi kimutatásokba ,,urgiak lava|y jégverést kaptak, azon senki 
ügyi teendők egy része a gyámhatóság alá jegyzett adatok a valóságnak megfelelnek-.*? sem csodálkozik, a ki az ottani terepviszo- 
larlozók viszonyait közvetlen tapasztalatok- Ezen ill felsorolt kötelességem kívül a köz- nyokaf jsmeri t j éppen ollf a honnan a
hói ismerő községi elöliáróság hatáskörébe ;gyámnak meg sok más felügyeleti és in- |t.giöbb jégverés jön _ a Bacherről — ott
utasittassék. Ez iránynak a fokozatos fej- i tézkedési jogköre van, a melyekhez hozzá m|)C3 Vihnrágyu és a meddig ott nem lesz. 
lesztése idővel kétségkívül tökéletesebb, a járul még különösen oly községekben, me- |osz jégverés is, az bizonyos: már most le- 
gyámhatóság alá tartozók érdekeinek tn»j-j lyeket az árvászék gyámhatósági háláskor- ^е1.е oR ágyukat felállítani, vagy nem, azt 
dán megfelelőbb lesz, miután igy a köz*'cd ruház föl, a nagyobb körültekintést és i én tiem tudhatom, az a németek dolga! 
ponti igazgatás csak a felügyelettel, a köz-1 több önállóságol föllcl̂ U'Zö előadói tisztség. Ihatunk teljesen analog viszonyuk köz*
ségek gyámügyi tevékenységének elleuőrzé- Hogy a községekre nézve mily fontos Jván a muraközi állami szőlőlelep. Itt csak 
sével és irányításával, valamint fontosabb ;tz hogy gyámhatósági hatáskörű joguk !c- két ágyú védekezik; ezek a stridói rajvo- 
kérdések eldöntésével lesz majd elfoglalva. gyen nyilvánvaló. Az ily községekben a Inaitól 3 kilométernyire egy nagy erdő által 
mig a gyámhatóság alá tarlozók személyi központi balóság teendőinek egy része a elkülönítve lekszenek; itt is éppen a telep- 
és vagyoni ügyeire vonatkozó kisebb ion- k(j?>ég«*kr * háriltalik át s igy a gyámságra пек a veszélyes oldala védtelen; az ered- 
tosságu ügyek a gyámhatósági hatáskörrel | és gondnokságra szorulók közvetlen érint- „lény ugyanaz: 190t-ben 4, 1902-ben 3 
felruházott községekben közvetlenül intéz- k,.Zésbe lehelnek a gyámhatóság inlézke- jégverés volt. Érdekes itt is az 1901-iki év 
betők el. désre hivatott szerveivel. Nagyon termesze- jégpuszlitása: a telep ágyúi körül 10—lő

A gyámügyi ügyvitelnek ily szellemben |Cs, hogy a gyámhatósági hatáskörű közsé- tőle 4—ГЮ0 lépésnyire egy kukoriezrson 
és módon való megvalósítása azonban tisz- grkben úgy községi löljáróságnak, mint a i<j(> perczent kár volt látható, a kukoriczás 
tán a községek, közgyámok és jegyzők lel- közgyámnak munkája több értelmet kíván.'finom foszlányokban lógott le, cső pedig 
kiismeretessegélől függ mint egyébként s épen ezért az árvaszékek alig volt rajta látható. Alkalmam volt azon

Különösen a közgyámoknak jut fontos egyelőre a gyámhatóság átruházási jogukkal eV legnagyobb zivatarát megfigyelni: nálunk 
szerep a jövő gyámügyi közigazgatásban, csak kivételesen s oil fognak élni, a hol a Slridón orkánszerü széllel kezdődött a zi- 
mert rájuk van bízva, a községbeli kisko- község szellemi és anyagi ereje megengedi, vatar, a mely a Mura mentén fákat deré- 
ruak és gondnokoltak nyilvántartása s ő a hol a községi elöljáróság tagjainak és a ; kon töri ki, de utóbb a lövések által egé- 
köteles a törzskönyveket és gyámhatóság közgyánmak sz mélyében biztosítékát látják SZen megszelídült a telep felé az erdőben 
alatt álló kiskorúak névjegyzékét vezetni, annak, hogy a gyámügy fontosságai átérzik, pedig mindig egyenlő erővel dúlt; az elől- 
Felügyel, hogy minden kiskorúnak és gond- s a gyanih iloság alá tartozó személyek ei- lünk fekvő Mura vidékén akkor bO per- 
nokollnak legyen törvényes képviselője, kölcsi és vagyoni érdekeit mérlegelni, azo- czentes jégkár volt. Ugyanezt tapasztaltuk 
hogy a gyámok és gondnokok teendőiket kai lelkiismeretesen oltalmazni képesek A :,z 1902-iki évben is. Midőn az ágyuszó 
pontosan teljesítik-e? s általában a gyám- mint jövőben a községek belső élele fejlő- ,.gy ideig szünetelt, a megeredt záporeső 
hatóság alá tarlozók vagyoni és személyi dik. amint a gyámhatósági hatáskör betol- miatt, oly rettenetes orkán támadt, hogy 
ügyei felelt a közvetlen felügyeletet gyako- lésére mindinkább alkalmas személyek ke- egész házfedeleket vitt magával és rögtön 
ro|;a rülnek a községi önkormányzat élére, az megszűnt, midőn ismét lőni kezdtek.

л . . „ . • nnwinUi Ч7я1>я1у/а1 í árvaszékek fokozatosan több esetben és Ekkor láttuk, hogy a védekezés még
, . I .. J gy .. I , , 7Ó ‘ nagyobb hatáskört fognak az egyes közsé- 8(.m tudta, mint máskor, beszüntetni a vil-
“ ' Ä  I t ó o * .  gekre Almháztii. Imnosságoi. mert Я napig esett a záporesö
sáról a közgyám közvetlenül szerzi he az A mint látható, az uj gyámügyi ügy- folytonos menydörgéssel és villámlással, a 
f d l k a .  r r  ĝ ámoka. és gondnokokat ö vi.eli szabályzat h l,es értékben való ke- mi. talán úgy lehet megmagyarázni, hogy 
látja el utasításokkal hogy a biztosítást a reszlülvit. le egy oldalról a közgyám sz -  a levegő villamossága sem mindig egyenlő 
gvámolt érdekének ’megfelelőleg miképen mélyének arravalőságátől lügg; mert igaz erősségű.
eszközöljék s ellenőrzi hogy a hizlosilási ugyan, hogy az ügyviteli szabályzat érlel- Az első napon a nemvéaekező Torzó-
dliak n lto san  fizeUMsenek A KÖzgvámok- méhen a közgyá.....к Írásbeli leendőinek el- völgyben tőlünk 1 kilométernyire és keletre
nÜir biuoio^aaip ff.niovphli Os odalialni. hogy látásai a jegyző köb-les elvégezi,,, ha azok , „agy jégverés volt, nálunk pedig semmbA
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dr G ömörey vincze, Koller István, Barcza beszélte meg. Ennek befejeztével a tantes-

mi lövészeink rendes hibája, hogy a zápor ^  tület tagjait eddigi testületi egyetértésük
megeredésével beszüntetnek minden véde- -  Az ls7p évi XXXI t.-ez. 120. §-a érteimé- ̂ ^ ásá ra  s dicséretes munkásságuk foly-
kezést, ami nagy bajt okozhatna; persze 3 ben ajakitolt erdészeti kihágási másodfok  ̂bíró- ta,ágira buzdította. E hó 24*én a leien tan
napig éjjel-nappal folyton lőni nem lehel, eág tagjai: dr d!' évben rnegny.lt orehoviczai és podbreszti
nem is kell; elég, ha mindig akkor lovunk, nők,. Сы* '^ .„^ ly  F,.ie’nczg Koller állatni elemi iskolákat látogatta meg Király
valahányszor intenzivebb lesz a menny- liogyay Máté, Zitgler Kálmán és Szily Lajos gondnoksági elnökkel,
dörgés. Ámbár embereink itt láthaltak. hogy ^ z&ö' __ дцап(|0 választmányi Ülés. A folyó
daczára az ágyuszónak; 3 álló napig volt az 1888. évi V. t.-cz. 43. §-a élteimében а ^  j)(y 9_én tartandó törvényhaló-
záporesőnk, mégis szárazság idején a világ törvényszék székhelyén alakítóit éki'bír- sági bizottsági rendes közgyűlésen felveendő
kincséért sem vehetők rá az ágyúzásra; így g e g  ü^ k Uözgyü.és, tárgyalásának előkészítése
történhetett, hogy 3 Kisebb jégverésünk volt, lörvényszéki börtönnél: Eperjesy Sándor, Kol- végett az állandó választmányi ülés í. évi 
csak gróf Zichy Ágost ágyúja szólt egyedül ^  |glv$n<' : január hó 31-én délelőtt 9 órakor Zalaeger-
e napokban, fájdalom, hasztalan. Az 1876. évi VI. t.-cz. 38  §-;« értelmében j s 0n a vármegyeház gyüléstermében fog

Bárha ministerünk küldene egy mete- eljáró börtön vizsgáló Ж  .negtartalni, mely ülésre a t. választmányi
reologust vidékünkre, a ki szerény vélem«- Ä : tag* urakai .isz.eleltel meghívom. Zala-
nyem szerint csakis itt, vagy a szomszédos H és’ upolczai járásbiiósAjü log-; égerszögen, 1903. évi január hó 16-án. Dr
St. Nikolaiban (Stájer), a hol regente min- |iáz|,a; pjertelendy Ferencz; a sümegi járásbiió- (j a„koNjch László gróf sk., főispán s állandó 
den évben 4—5 jégjárás is volt: tudna sAgi f0 |̂,̂ zra: Barcza László; az alsólendvai já-\ e|(|~k
szép megfigyeléseket tenni, nem pedig W ,-ásbirósági fogházra: Ziegler Kálmán; a nagy- Manvar ifiusáai eavlet A zrinvi-
Feisztritzben vagy valami gyárosnál, a hol kanizsai kir, törvényszéki börtönre: Kperjesy | — magyar lljusagi egyiei- A zrínyi

. .  I notzafion vm0v я békés védekezést Sándor, Koller István, dr. Buzsicska Kálmán; aj falvai, tólfalvai es szepmajuri horvat anya- 
csakis a lehetetlen, vagya - perlaki és Csáktornyái járásbirósági fogházra: j nyelvű, de magyar legények Zrinyifalván
láthatja. . Ziegler Kálmán; a keszthelyi járásbirósági ifiusáfii egyesületei alakítottak. Az egyesület

Tudtunk az idén e eg bort eladni, de hAzra Bogyay Máté; a Idényéi járásbirósági fog- ^ ze[& Honfi Lőrincz állami tanító, elnöke
azért mégis csodálatos, hogy annyink van, házra: Ziegler Kálmán. kVisrhnvelz Adolf alelnöke Kraschovetza mi van A borvizsgáló bizottságokban; A munkaadók és mezőgazdasági munkások Kraschovetz Adóit, aieinoKe Krascnoveiz

мгяк iilnpk a kiknek se érkezésük ; közötti jogviszony szabályozásáról szóló 1888. évi Viktor if|u gazdálkodók, jegyző Bacztngei
csupa urak ülnek, a kikne - , n t cz 72 §.ában fe|ö0,olt ügyeknek másodfokú Ferencz, pénzlárnok Tompos Sándor, könyv-
meg talán se kedvük, se a a mu > ‘ elbírálására hivatott hatóság: dr. Jankovich |aniok Hajdinyák Antal lett megválasztva,
műborok után járni, -  szerény véleményem , ászló gróf f6is|,á.i elnök. Cser'án Károly alispán alyákká; Bránilovics József biró.
szerint erre külön egy királyi hivatalnokot elnök, tagok dr. Gyomorey Vincze Hertdendy Ш ЛЙЧ t<Mfalvai Tóth I ászló széu-
kellene kinevezni, vagy perczentes jutalom- Ferencz, Koller István. Bogy а у Máté, Ziegler * ) ’ . f*
dii mellett a csendőröket és finánczokal Kálmán, Szily Dézsó. majori gazda választatott meg. Az egyesu-
d *?e к u frunr̂ iíiL- m ár izom Az 1S77- évi xxxl 1*С5?- 26- §'il érle,mtí_ létnek szép czél|a van: a hazafias érzülel-
evvel megbízni. , / \ ben alakított erdőrendészeti bizottság tagjai: nek a vallás- erköcsi életnek ápolása, a
vannak, hogy műbőr sp.czl.ket akrírnak. ki- Szily Dezső, Deák Mihály hasznos ismereteknek terjesztése az ifju-
nevezni. a mi elég dicsérendő buzgalom A törvén\hatósági utakra az июл. évié J ’ f

szükséges kavics felosztásáról szerkesztett kimu- magnak illem, tisztességre és magyar be-
Báró Knezevich Viktor. I ,.tlasl az államépitészeti hivatal előterjesztvén, szedre való szoktatása. E végből felolvasá-

-------- - ! tárgyalás s ennek alapján javaslattétel végett a ^okat. előadásokat rendez, ifjúsági könyvtári
. . .  . , . - . . . .  . . i .  kimutatás megfelelő részei a járási ulbizoltságok- а|акВ nemesen szórakoztató mulatságokat

A  közigazgatási bizottság ulose. j nak kiadatnak. rendez és magyar daloskört szervez. Elis-
. , A Keszthely-tapolezai vasul mentén Baposka , . . „vilvánossái/ra a köve-A megyei közigazgatási bizottság januar havi | küZô  közelében létes.tendő megállóhely nevéül «deressel nozzuk ny UN atlOSSdgra А KOVe

ülését dr. Jankovich László gróf főispán elnökié- bizottság a miniszternek Baposka községet tendö szép példái (bzerk.)
eével f. hó 14-én tartotta. ajánlja. — Esküvő L)r. Szegő Hugó felsö-pu-

Elnöklő főispán abból az alkalomból, hogy Kil. tanfelügyelő havi jelentése szerint meg- lyai kir aljárásbiró ma délután 3 órakor
a közigazgatási bizottság ebben az látogatta a zalaszentgróli álami liu- és leány- esküszik örök hűséget párisi és nagy-bátsi
a^uj évben ’ erőt 'és * kitartást kíván Munkássá- isko,iikal; и8УапоЦ a'gondnoksággal és t.mtestu- Batsmegyey József felsőpulyai ügyvéd ésaz uj evoen erőt es Kiiariasi Kivan muimassa ( ( l<t|.to(t M,.o|;,togata a tüskeszmilpéten о .• „ , , , , . . ,
gukhoz s kéri őket, hogy a múltban tanúsított ^  iskolál тЛи*,к tavaszkor megindi- ,,eJe bzollósy Borbála kedves leányának.
ügybuzgósággal szolgálják ezután is a közügyet landó é ЛЫ{ а|1а|а|ма ,M4|ig az iskola összes Gizella kisasszonynak a telsöpulyai róm

Az éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó (Jo| ■ vjSZOIlvг1\„Ик sz.*rvezei^t az elöljárósággal a kall) plébánia templomban.

ménvekről \l' k 1 . . 1 . , .KIS * , . . ... pesti Ganz-gyar elektrotechnikai szerelőin
Аг alispán! jelentés kapcsán Koller István j "Viu° Ui’rl .iolt 'im-ii "'\ -.iMoni”'i'',i'll 1 1,0 18'ü" 1''ИУе1 ' álloll Rosenberger Zsig-

bizottsági tag indítványozza, hogy a vármegye I ^  ,anil*ké л „„felnél a pOttaoképesilfi mond Csáktornyái kereskedő k. leányával,
tegyen lépést az irtnt, miszerint a mi megyénk I ,iz |a, MegláíogaUa a balatonfüredi Krzséhel- Szelni» kieasszonynyal.

bizottság megbízta a varmegye alispánját, hogy ; * *  ( nemk,il(H|ben ,, |t .hionfüied.-n szer- к 'Г . '1,1 U^ V " " "  S Z l* f  d ^ k lo r n y a i  ip a
ezt az ügyet tanulmányozza s a törvén,ha ó- érdekéi».,......... .. rüSuk betegségeiyzö egylelenek alapszaba-
sági közgyűléshez legyen ennek megfelelöleg *lö- fokoZHlu & jnh-giV tanintézetek összes érdekeimé- Jóváhagyta.
,erj A^rvosi és lörvényhalösági állatorvosi | ‘“ná" n  , - - k ..........  - ~  ^'nevez«*- A vallás és közoktatás
havi jelentések felolvastatván, azokat a bizottság 3 stndói all. e.enu iskola I. 1,2 ivi In ügyi ni ku. uuinszlei lleiiner Karóim oki
tudomásul velle. nnitatotl számadásai megvizsgálás végell a Zala- tanítónőt lilikére (Beregmegye), Grész Vale-

Ezulán az egyes albizottságok alakítanak egerszegi kir. pénziigiigazgatóság melle rendelt na muraszenlltláriai tailitöpól Urávavásár- 
meg az 1903-ik évre, illetve a deczemberi kuz- számvevőségnek kiadatnak. helyre all. elemi isk. állandó helyettes tani-
ké“ *“ k t észiuettek val“9zU90k <'redinén''íliez j | tűnőnek nevezte ki.

peSAz'*876 éví vi. t. ez. 53. §-a érteimében | К С 11 0  N F É L E K .  ~  Drávavásárhelyen f hó 19-én rend-
alakított fegyelmi választmány tagjai Kperjesy ____ kívüli érdeklődés melleit folyt le a községi
Sándor, Hertelendy Ferencz és Deák Mihály а I képviselők választása Már korán reggel
választott, Odor Géza, dr. Buzsicska Kálmán és _  Tanfelügyelői látogatás Dr Hu- észre lebelelt venni, ho«v erős küzdelemre 

SÍAz 1877. éíi XX.er .c f é lZ n é^ n a^akilo,tízsicska Kálmán k,r. tanácsos, tanfelügyelő szánulhatnak a szavazók kik 9 óra tájban 
felebbviteli küldöttség tagjai: dr. Jankovich László e hó 21-én V izisz«*nlgyörgyön tárgyalási csoportosan lódullak a községi irodába. A 
gróf főispán elnök, Cserién Károly alispán h. el- tartott az ötödik hegykerület nagyszámú választása járási főszolgabíró elnöklete mel- 
nök; hivatalból tagjai: Árvay Lajos megyei fő- tanköteleseinek iskolázása ügyében Az ura- letl és 4 bizalmi férfi jelenlétében folyt le. 
jegyző Thassy Kristóf m. t. főügyész, Trsztyán- (Jalom képviseletében jelen volt Tóth Isi- Rendes tagokul megválasztanak Novák
Ä ' Ä ' t  « Ä  »  - ..... .... м  т т * * ;  .................. .. Ш ш  .... L  b A T t g S U  Л - .
Szily Dezső, Ziegler Kálmán; a főispán állal ki-1 állapodás ertelmeben V.ziszei.lgyorgyon ma- Lovensolm Miksa, Tomásics [István, Czeilin- 
nevezett tagok: Barcza László, dr. Gyömörey | sodik tanítói állás lesz szervezendő; Gyű- ger József, Vertes Aulai, Novak Antal, Zsár- 
Vincze, Bogy а у Máté. mölcshegyen jiedig önálló iskola nyiltalik kovics György és Lészár Ferencz Póthgok-

A törvényhatósági póladók egyenkénti к ive- Meglálogalta kir tanfelügyelő a szoboüczai nak: Bránilovics József Hukovecz Ferencz, 
lése tárgyában beérkező felszólamlások elmtézé- • . , , v  . no . esáklornvai all u. i k’m-iPum n 1 ^KUV‘ cz 'sére az 1883. évi XV. t.-cz. 12 §-a értelmében ,8k1olлí*,• , h V , ,.dl" Csáktornyái all. u,i Kovacsics György idb. Poszávecz György
hivatott küldöttség tagjai a közigazgatási hízott- P°lgari leányiskolát vizsgálta m- g. Тар sz- es Apiczár Niván idb. A választás d. u. 4 
zottság választott tagjai közül: Eperjesy Sán-! talatait a tanteslüleltel tartott értekezleten órakor végződött.



— Meghívó. A perlaki Önkéntes Tüz- 
olló-Egylel saját pénztára javára 1903. évi 
február hó 1-én az ottani Casino termében 
zártkörű tánczmulatságot rendez. Belépődíj: 
személyenkint 1 korona Kezdete fél 8 
órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtat
nak és hirlapílag nyugtáztatnak.

— A tudományos kutatások eredmé
nye balzsam a szenvedésre, mert néha 
oly kiváló kincs birtokába juttatja az em
beriséget, hogy gyötrelmektől, kínoktól sza
badul meg. Egy ily kutatás eredménye, hogy 
a csuz és kösz vén yes betegek bajára van 
egy biztos gyógyító hatású szer. A csuz és 
köszvényes betegek olykor évekig keresnek 
enyhítést bajukra, mert néha 10 —lő évig
tartó fürdőhasználal sem képes enyhülést 
hozni kinzó fájdalmukra. Ugv a szenvedők
nek, mint mindenkinek fontos tudni ezért, 
hogy létezik egy szer, mely e kínzó meg
betegedést bizton meggyógyítja s ezért kár j 
különféle szerekkel kísérletezni, mert azok 
az előkelő orvosi nyilatkozatok s az a sok 
ezer köszönő levél, melyekbe bárki bete
kintést nyerhet, kétségtelenül igazolják, hogy 
a Zoltán-féle csuz kenőcsben egy ily szert 
biiunk. A szer készítője Zoltán Béla gyógy
szerész Budapest, Szabadság-tér. A kinek 
gyógyszertárában a kenőcs 2 koronáért 
kapható.

—  Elitéit gyilkos Megírtuk a mull 
évi egyik számunkban, hogy muraszerda-1 
helyen múlt év akt. 12-én csupán duhaj
kodásból eredő s halállal végződő véres1 
verekedés volt, mely verekedés hőse Hor
váth Antal 17 éves muraszerdahelyi su- 
hancz volt, amennyiben a csizmaszárából 
kirántott konyhakéssel Kelencz és Kralics! 
nevű egyéneket úgy megszórta, hogy ezek 
sebeikbe belehaltak. Zimt Antal pedig a 
szúrás következtében 20 napig nyomta az' 
ágyat. Az ügy e bélen került a nagykani
zsai kir. törvényszék elé, a mely Horváth 
Antalt 2 rendbeli halált okozó súlyos tesli 
sértésért és egyrend beli súlyos testi serté
sért 2 évi fegyházra déllé, melybe a vizs
gálati fogságban eltöltött időből 3 hónapot 
beszámítottak. Elmarasztalták továbbá a 
bűnügyi költségek megtérítésében Védő a 
vádi üt szabadon bocsálását kérte, melyet 
azonban a törvényszék elutasított. Vádlott a 
büntetés enyhítéséért fellebbezett.

— Furfangos adós Holczinger Mihály 
kis-mihályfalvai lakosnak sok voll már az 
adóssága, fizetési hajlandósága annál keve
sebb. Hogy adóssága fejében semmijét se 
foglalhassák le, minden értékesebb tárgyál 
és holmiját elrejtette, s igavonó állatait má
sokra Íratta át. Hogy azután teljes fizető
képtelensége nyilvánvaló legyen, egyszerre 
csak feljelentést tett a csendőrségnél, hogy 
ismeretlen tettesek felteszitelték ablakát s a 
lakószobába hatolva, a nyitott almáriumból 
ellopták 160 kor készpénzét és egy drb. 
ö0 kor. értékű két csövű vadászfegyver t. 
A csendőrség a feljelentés alapján kutatóit 
a betörő tolvaj után s arra a meglepőered-1 
ményre jutott, hogy az egész betörés s igy 
a 160 korona is csupa mese. és azt Hol
czinger a hitelezőinek megtévesztésére eszelte ! 
ki. A csendőrség azután Holczingert ható
sági közegek szándékos félrevezetéséért a 
kir. járásbíróságnak feljelentette.

—  TŰZ. Folyó hó 14-én délután fél 6 
órakor Hrusztek Mártonné V hegykerületi j 
lakós lakásának a padlása kigyuladt es a 
tetőzet, valamint a padláson levő 100 kor 
értékű gabona elégett. A tüzet valószínűleg j 
a kéményből kipattant szikra okozta. A tü
zet, szélcsend lévén, egy óra alatt lökélete-1

seri eloltották és igy semmi másban kár 
nem esett. Az épület 100 kor értékben volt 
biztosítva.

—  Tej poralakban. Egy franczia folyó
iratban dr. Gazé ismerteti dr. Campbell pen- 
sylvániai orvosnak arra irányuló tanulmá
nyait, hogy a tejet poralakban előállítsa, il
letve porrá változtassa. S íme sikerült a 
kísérlete s ma már lehetővé van téve, 
hogy a legmelegebb világrészben is élvez
hetik a tejet s ki van zárva, hogy a hőség 
miatt elromoljon. A tejnek gőzzé változta
tása meddő munka maradt; a sűrített tej
nek meg van az a hátránya, hogy a tiszta 
tej alkatrészeiből csakis a casein van meg 
benne; de a poralaku tej úgyszólván meg
oldotta az oly nehéz feladatot. Hogy tény
leg nem volt könnyű ennek a problémának 
a megfejtése, onnan is kiviláglik, hogy dr. 
Campbell 3 teljes évet szentelt a kutatá
soknak s hogy 480000 koronába került ez 
a három év. De a pénze most busás ka
matokkal térül meg.

— Voltaire Az anekdotizáló irodalmi 
hagyomány ezerszer elmesélte Voltaire és 
Nagy Fndrik összebarátkozását és össze- 
haragudását A barátságból az lett. hogy 
Nagy Fridrik meghívta Vollairet Sansouciba, 
a hol vele nézette át a verseit, mert a nagy 
király önként közlegénységet vállalt a gyön
ge verselők szerény táborában. Ezt a tiszt
séget Voltaire úgy nevezte »a király szeny- 
nyesét mosom«. Az összeharagudásnak pe
dig az volt az oka, hogy Voltaire, ak i elölt 
a király csak verselő volt. úgy nyilatkozott 
a királyról, mint a verselő érdemelte. Ma* 
caluay Nagy FridrikrŐl irt essayében hosz 
szasan elmondja Nagy Fridiik és Voltaire 
barátságának történetét. Pedig Fridiik több 
volt egy rossz verseíőnél. Mint Michelet 
>zépen mondja, ő valósitolta meg a század 
nagy elvet, ч cselekvést. EIh3 sorban a né
ni* t nemzette к volt hőse, a müveit közép
osztály benne látta előharezosát és mint 
Goelli'* mondja, nem annyira porosz, mint 
inkább Fi aink parti volt. N így érzeke voll 
a nyilvánosság iránt és ennek köszönhető, 
hogy nemcsak uralkodói működése fogl »I- 
kozlatta a világot, hanem magánélete is 
közszájon forgott. Mindent tudlak lelole és 
mindent egyformán nagynak és egyetlennek 
találtak. Erről a csodálatos nagy emberiŐ., 
koráról, udvaráról, eleierői szól a Nagy 
Képes Világtörténet 174. fuzele.

A 12 köteles nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal 
e kötet Írója is. Egy-egy gazdagon illuszl- 
rált kötet ára díszes felbőr kötésben 16 ko
rona; lüzelenkent is kapható 60 fillérjével. 
Megjeleli minden héten egy tüzet. Kapható 
a kiadóknál (Révai Testvérek liodaírni In
tézel Részvénytársaság Búd pest, Vili. Üllői
ül 18. sz.) s minden hazai köuyvkereske- 
dés utján, havi részletfizetésre is.

C S A R N О K. 

„Kedves egészségére!*
— Kulturhistóriai csevegés. —

Régi szokás, a tüsszentésnek, mint valami 
különös, sajátságos dologra különös figyelmet is 
fordítani és neki bizonyos jelen tőséget, jót is, 
inog rosszat is tulajdonítani. Nagy Sándor idejé
ben már Aristoteles törte azon a fejét, hogy egy
általán a tüsszentés okát kifürkéssze. A milho- 
logia szerint Prometheus, miután az ember fel
élesztésére szükséges tüzet az égből elhozta, a 
tüzet orra elé tartotta, úgy hogy hatalmasan

tüsszentenie és ezzel bebizonyítania kellett, hogy 
szunnyadó életereje felébredt. Ennek következté
ben az a nézete volt a nagy világbölcsnek, hogy 
az emberi életnyilvánulás e legelső, legöregebb 
esetére való tiszteletteljes visszaemlékezés a tüsz- 
szentés alkalmával szokásos szerencsekivánatnak 
eredete. A Prometheus-inondával kapcsolatosan 
a tüsszentést a görögök és rómaiak az erő és 
élelfi-isseség jelének tekintették és mindenki 
»Jupiter örvendeztessen meg !« szerencsekivánat- 
tal üdvözölte a tüsszentést. Sőt a rómaiak ön
maguknak is »saive«-t kiáltottak, ha más nem 
tette. Egy régi epigram szerint bizonyos Prok- 
lusnak olyan nagy orra volt, hogy nem hallotta a 
tüsszentését és ezért a »salve»-ját se mondta el. 
Ha a görögök és rómaiak valami igen szép bó
kot akartak mondani hölgyeiknek, akkor azt állí
tottuk, hogy az illető hölgy születésekor még a 
szerelmi istenek is tüsszentettek.

Még sokkal udvariasabbak a lengyelek. Ná
luk még a közel múltban is azt szokták volt 
megjegyezni a tüsszenlőknek: »Száz évig tartó 
egészségei kívánok önnek !« mire az igy megszó
lított sietett válaszolni: »Meghívom önt a teme
tésemre !« Do a szerencsekivánaton kívül minden 
nép még a legkülönfélébb babonákat is fűzte a 
tüsszentéshez. Tüsszent reá mondják nálunk, meg 
erősítéséül az éppen elmondott állítás igazságá
nak — és régenle az ilyen reátiisszentésnek nagy 
jelentősége volt, mert a teljesülés megjövendölé
sének tekintették. Xenophon, amikor tízezer har- 
czosával Perzsiából visszavonult beszédet intézett 
hadseregéhez, vállalkozásuk veszedelmeire figyel
meztetve katonáit, mint egyedüli menekvést a 
gsors távozást ajánlotta Ebben a pillanatban 
egpk harezosa tüsszentett és mindenki tisztában 
volt azzal, hogy a tanácsot követni kell, mert az 
istenek a katona tüsszentése által beleegyezésü
ket nyilvánítottak. Am ennek a magában véve 
ártatlan babonának néha borzasztó következmé
nyei voltak. így Themistokles, amikor egy harcz 
befejezése után áldozatokat hozott az isteneknek, 
néhány ifjút kivégeztetett, mert jobbja lelől ép
pen tüsszentett valaki, amit annak jeléül vették, 
hogy r zek az ifjak az isteneknek kedves áldoza
tok volnának, kik a görögöknek győzedelmet és 
dicsőséget hoznának. A legfelvilágosodottabb gü 
rög bölcsek, Sokratesről is azt állítják, hogy e 
babona hatása alatt állott s úgy a maga, mini 
mások tüsszentését fontos előjelnek tartotta. 
Egyik tanítványa elmondja róla, hogy buzdításnak 
vette, ha valamely tervének végrehajtása előtt 
tüsszentett, a tüsszentést azonban figyelmeztetés
nek tartotta, ha a terv keresztülvitele közben 
következett be.

Ma is még egy afrikai országban uton-ulfé- 
len kihirdetik, ha a király tüsszentett. A lakosok 
szeiencsekivánatokut rebesgetnek és orömrivalgá 
sokat hallatnak.

Sajátságos volt a tüsszentés jelentősége a 
régi zsidóknál. Szerintük az embernek csak egy
szer, még pedig röviddel halála előtt kellene 
tüsszenteni; valamennyi ősapjuk, Jákob kivételé
vel, így haltuk meg. Jákob arra kérte az Istent, 
engedné meg, hogy bármikor tüsszenthessen, a 
nélkül, hogy utánna megkellene halnia. Imáját 
meghallgatta az Isten, s ezután sokszor tüsszen
tett és hosszú élete volt. Gyermekeinek és uno
káinak, minden ivadékának megmaradt ez az 
előjog, de emlékezetül a régi időben tüsszentés 
által jelzett utólsó életórának a zsidók még a 
közel múltban is azzal fogadták hitsorsosaik tüsz- 
enlését: Jehova adjon neked erői ! Az iinaközli 
tüsszentést a meghallgatás jelének tekintik; hason
lót a régi egyiptomiak és arabok is hittek.

Nálunk jó előjelnek tartják a babonás em
berek, ha kora reggel, józan gyomorral tüsszen le
ink. Azt is mondják ilyenkor: Ma valami újdon
ságot fogok hallani.

A tüsszentés titán szokásban volt szeren
csék i vállatok lassan-lassan egészen elmaradnak és 
leni fog soká tartani, hogy ez a szokás nálunk 
•gészen megszűnik, mint már régen megszűnt a 
írancziáki'ál és angoloknál. Az amerikaiak nem 
is ösinerlék ezt a szokást, meg van tehát az az 
előnyük, hogy nem kell vele felhagyniok.

H . S .

Felelő« szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Kiadó és laplulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



Vu Cakovcu 1903. 25-га januara. Broj 4.X X. te6aj.
Sve poSiljke se tiőué zadrZaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
irtne, Margitai Jozefa urednika 

vu Cakovec.

Izdateljstvo:
knjiáara Fischel Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poSljaju.

M E D J I M O R J E
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druztveni. znastveni i povucljivi list za puk 

Izlazi svak i tjeden  jed en k ra t i to : vu svaku  nedelju .

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na éetvert leta . . 2 kor

Pojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodhe 
i fal raőunaju.

SluSbeni glasnik: »Cakovaóke Sparkasse«. »Medjimurske Sparkasse«, »Sparkasse Okolice Cakovca«, i t. d.

Od strelanje proti oblakom.
Raum Oskara osobito spomenka vre< 

Stivo, mene takaj genulo je na to, da od 
naSega proti oblakom Stukno strelanje od 
lanjskoga Ijeta hasna racuna dadem.

— Da VindiSfeistrizianci i Marburgi- 
anci lanjskoga Ijeta od tuóó pobiti bili jesu. 
tomu se nigdo naj neóudi. osobito kojim je 
ona okolica poznata, najmte ravno tarn, od- 
kud navadno najguSóe tuóa dohadja, — iz 
brega Bachera baS tamo nemaju Stukov od 
vihera, i doklam tamo nebude njih. tuóe 
budemo imali uvek i mi, to jesegurno, jeli 
sad veó ovo vreme moguóe bi bi Io tamo 
Stuke nastaniti ili ne, ovo ja znati inoguóen 
nisam. ovo jedino na nemce spada!

Pri nas vu Medjimurju óisto vu dm* 
gaóijem polofcaju sloji driavno gorióko ima- 
nje. Ovdi samo dva Stuki braniju, ovi od 
Strigovskoga hatara poóemSi na 3 km. da- 
leko od jedne velike Sume r »zdeljeno lefciju, 
ovdi takaj ravno vinogradskoga imanja po- 
gibeljneSa stran nije obranjena, to se vidi 
iz toga, da 1901-ga Ijéta 4 kral. 1902 Ijeta 
pako 3 krat bila je tuóa. Za spomenuti se 
vredno ovdi, da 1901-ga Ijeta okolo vihar- 
nih Stukov od 4 —500 korakov daljine je 
tuóa pobila jednu kuruznu oranicu, kojoj 
oranici do 100% percent kvara bilo videli. 
kuruzmje je do t^nkih 2icah bilo izmlaCeno. 
lati pako je koma bilo videti na njem. ImaI 
sam priliku vu onom Ijetu najvekSega vi
hera spoznava prinas vu Strigovi izvanred- 
nim vetrom se zapoóel, koj je okolo Mure 
drevje vu steblu pietrgel nego kasnije, kad 
su viharni Stuki se poóeli glasiti do kraja 
se bil vtiSil, nego prama vinogradskomu 
imanju vu Sumi je zato podjedno iz istom 
onom jakostjom i silóm na nikaj spravljal; 
pred nami lefceóoj murskoj krajini je za 
ono vreme do 50 percenta kvara naóinila 
tuóa. Isto ovo spoznali jesmo i 1902-ga leta 
takaj. Kada zaradi preko rednoga silnoga 
defcdja od Stukov glasi za malo vreme pre- 
stali bili jesu, takova bura bila nastala, da 
iste hi2ne krove je sobum bila nesla, nego 
kad se jesu Stuki opet poóeli glasiti. odmah 
je prestala.

Onda smo prevideli, da obrana ipak 
nije moguóa bila, как drugda poliSili blis-j 
kavicu. kajli 3 dni podjednom padal je 
deSdj s grmljavicom bliskavicom za jedno! 
kaj tomu zrok imal je biti, da zraöna bl;s- 
kavica nije uvek jednake jakosti

Vu prvim danu vu tak zvanim Turze- 
völgy mestu, gde nema obrane od nas. po 
priliki na jeden kilomeier daleöine prama 
izhodu je velika tuóa bila, prinas pako Cisto 
nikaj. NaSih strelcov navadna falinga vu 
tom stoji, da kad deSdj poóne cureti, onda 
prestaneju pucati kaj bi stim veliku falmgu 
mogli vóiniti, istina, da tri dni i noői pod-

jednim nije moguóe, za dosta je ako svig- 
dar onda strelamo, kad je vekSa grmljavina.

Ako prem naSi ljudi mogli jesu videti 
ovdi ói prem glasa davali jesu Stuki. zato 
ipak tri dni nepreslanoma padal je veliki 

jdefcdj, zato vu suhom vremenu za Boga 
nisnio bili moguói nje mratati, da bi stre- 
lali na takvim naóinorn na tri hipe bili smo 
podver^eni к menjSoj tuci, jedino samo gos- 
podina Zichy /\gostona grofa óul se bil je- 
dinoga Stuka glas vu onom vremenu, 2a- 
lostno. bez svakoga hasna. Barem da bi naS 
preuzviSeni minister poslal jednoga melere- 

I ologuSa vu naSu krajinu. koj bi poljeg ino- 
jega mnenja barem ovdi, ili pako pri Sve- 
lom MikloSu u Slajerskom, gde prveSa Ijeta 
po 4—5 krat na leto je luóa kvara óinila, 
znal bi se uveriti, ni samo vu W. Feislricu. 
ili vu kakovoj labriki, gde samo nemoguce 
ili mirovné obrane prevideli je moguói.

Moguói bib jesu Ijelos dosta vina pro-I 
dati, nego zato se ipak óuditi rnoremo. da | 
ipak 1 и 11 ko iniaino i zmoremo.

— Vma pregledatelstva druStvo jedino! 
samo gospoda jesu. kojih pregledanje uili 
volje uili prilike nemaju. da bi na delevna 
vina skrb imali, poleg rnojega slaboga nme-1 
nja, hasnovilo bilo bi za taj cilj jednoga | 
zosólmoga kraljevskoga óinovnika imenuvati: 
ili jiako poljeg segurnoga dohodka na йап- 
darstvo ili finance za taj posel naruóiti 
Vzemirno na piimer Francuze, (»ni veó na 
lorn jesu. da na one koji po skrivnirn na- 
óinom vino prired juj и pazitelje odredili na- 
kaniju kaj je, za taj cilj na nje gledeó za 
dosta hvale vredua briiljivosl!

Br. K n e ze v ich  V ik to r

Kaj je novoga?
Л едл viáe inborn.

Vu Parizu je jeden Humbert zvani ofi- 
cir jedno takvu spravu naSel, koja lak pri 
puSki, как pri Stuku óisto zaduSi glasa i 
dima. lak  mislimo. da bude to óisto pripe- 
óilo harc

P o p  t u  V H .

Szamos voda je tak narasla zbog vno- 
go deZ.dja. da je pretrgla gate i sve i sve. 
je uniSlila pred sobom. Saly zvanu obóinu 
je tak ne óislo oblejala, da je vu hi2e nad 
obloke iSla voda.

Z b i r n n j c  o b e lu s k ih  z n s tu p n lk o v .
19-ga o. m. SU se zbirali obóinski z a s -  

tupmki vu Drava-VaSarlvlyu. Svegaskup 
zbiraóov je dato sv<»j Votum . Za redovite 
zastupniko zebrani su: Novak JanoS, — J i- 
luSió István, — Рге1ойпуак Anton, — L(j- 
vensohn Miksa, — TomaSió Stefan, — 
linger Jo^ef. — VerleS Anton, — 2arkovió 
Ojura, — i Lesar Ferenc, — Narnestni

ólani su: Branilovió Joief, — Bukovec Fe- 
I reue, — Kovaóió Gjura st. — Posavec Cjura 
|i Spicar Stef stareSi. —

ct e d n n  x n p u á é e n a  o b é ln n .
Jako 2alosten glas dobili jesmo iz Szat- 

I marvarmegjije lak zvane Sanisló obóine. Vu 
celoj Szatmarvarmegjiji veliko je siromaStvo 
na tuliko da du«e veó nisu rnoguöe pod- 

InaSati nevolju, da paóe reóene obóine sta- 
novniki s jednum reójum nit kiveti nemogu 
presiljeni jesu iz orsaga odili. Do sad jedno 
sto I öetrdeset jakih, na delo sposobnih mu- 
^karcov priskrbeli si jesu putna svedoóan- 

islva s kojim nakanili su odputuvati vu 
Ameriku sreóe probat. Nagy László satmar 
ski viciSpan je molbenicu predloíil к mi- 
nisteriumu vu kojoj prosi, da pomoó skai(‘ 
ország nevolju trpeóemu puku.

R n tli z n l j u b l j e n o s t i  j e  p o n o r e / a .
Od jireKoredne zaljubljene íalosti jedna 

lepa mlada йена Rimanócy Öd^na vdovica 
je ponorela Vu Porn izu svojurn materjum 
bila je stanuvala, koja nju öve dane vu 
glavni grad Budapest je na koóiji dopeljala 
na vraótvo da lam nju vu jeden Spital na- 
mesti. S koóijom se preko Ferenc JoÉefa 
pijacu bili jesu peljali. kad sama na jeden- 
j)ul óva lepa gospa na naglo iz kuóije dőli 
n a  put skoói s velikim glasom kriói: — 
D 0te mi nazad mojega rnladoíenju. Firo- 
maSka bete^nica zevsum silum holela je na 

Isveuóihóta s gradu iti, kajti je njezin mla- 
IdoÄenja juratus. Onud hodeói Ij idi s velikom 
h‘2koóom su nju prijeli i nadkapitanskoga 

I ureda odkud zatirn vu bludnicu su nju na- 
! slanili.

K o j  s v o j u  t n m l l l lu  kn& t/guje.
Od jednoga íz óloveóanskoga óuvstva 

jóisto sleóenoga develoajst let staroga fakma 
jód njegove velike grehote telegram javi 
glasi íz TemeSvara. Maugheim Mihály se 
zove laI fakin. Njegova família radi preko- 
redne pijanScine je njega odhilila. Taj fakin 
je radi toga naziob vzel. i nakanil je svoju 
faniiliju kaSligati. Prek vóera pred Skolu 
stans I zapizi svojega trinajst let staroga 
Anluna brata i s пойот njega na tuliko 
vrazi, da siromaSko dele ornedleno zruSi se 

I na z unlju. Tim odide na redarski ured, pák 
I véli da je vumor.l ávojega brata, ar je ho
tel kaSligati svoju familiju.

1 и b i l i  s u  je t/ n o g n  e k z e k u lo r n .
Iz Sz ujeSa leli grafiraju, da je öve dane 

l',d‘‘ii ekSt'kulor opet postai aldov zbog svo- 
J gi posluvanja. В dogh József ekzekulor 
ls( I je m i  Smdorfalva obóine Elek JanoS 
poljodelca ekzekvirat. Poljodelec je nesreó- 
noga tak strelil vu Prsa, da su njega vu- 
nnrajuóega presiijeni bili nesti, vu szenteSki 
^pital N.iravski toga krvoloónoga du2nika 
laki su prijeli.



OffenJ vu rudl. Ha da Sala, RadI fflavnoga trefera Je ponorel«
Iz Lemberga javiju da januara 9-ga vu 

borislavski petroleomski rudi do sad iznez- 
nanoga zroka ogenj je nastal, po kojim ölo- 
veke Vivienje je takaj postal aldov. Okolo 
desete vure na veder nastala je ova pogibelj 
koja po velikim severnim vetni tak naglo 
se razSirila. da je dvadeset i Sest od petro- 
lioma zvrtani luknjah i dvadeset hiZ takaj 
do zemije zgorelo. Jedna dvadeset let stara 
puca je takaj vu ognju zgubila svoje Viv
ienje. Kvara do Sest sto jezer korun sudiju 
kojega iz vekSe strani asstkuriranja druStvo 
euti —

Ix n ik n u t t r g o v e c .
Cisto malo vrednoga Stacuna je imal 

Heislein Beh cipelar vu Budapesti pod o- 
semnajstim hiZnim brojom. Ov mali Stacun 
jako slaboga hasna je njemu nosil. HeSlein 
nije moguöi bil svojim verovnikom platjati. 
kad su njega nemiloslivno poCeli terjati zu 
svoje peneze, on celoga Stacuna iz zevsem 
vu njem bivSom blagom prodal, i nekain 
je otiSel. Kvara trpeCi verovniki radi toga 
pred redarstvom tuZbu jesu podigli proti 
njemu, kője sad njega sve povsud kurentira.

Z a h v a ln l  g o s t ,
Spiegler Ignác zalaegerseöki malarski 

detiö je vu minuöem tjednu vu Cakovec bil 
doSe, i ov je pri Stein Bert.ilanu iz pria- 
teljstva za jednu noC je stana dobil Ovo 
dobrotinstvo tak mu je z.ihvalil, da vu ju- 
tro rano bez svakogvoga spridanja oliSel je 
od njega i da se iz njega nespozabiju, do- 
broöineöega hiZnoga gospodara bugjelariSa 
vu kojern do копт penez bilo je, takaj od- 
nesel sobum. Nego nije moguömi bil daleko 
Zn)imi oditi. ar su njega Zeljezniökim koio- 
dvoru prijeli I kralievskonni sudu predali

P r ! J e t !  x la tn l  t o l v a j t .

Vnogo ljudih vöinila je ved nesreöne 
huda, ali zloCesta Sala. Sad iz Kakasd 
obCine od jedne zloöeste Sale doSel narn 
glas, koja oodaSnjemu birovu smrt je zro- 
kuvala. Bicskei Anluna obeinskoga birovu 
takova bila je navada, da sve je podpisal, 
kaj su pred njega dali, brz toga da bi prije 
bil pr«‘öital. Mozbit je ovo ni zbog nemar- 
nosli vdinil nego zato, da je imal zaufanosl 
vu svoje ljudi. Vu minuöem tjednu je vekSi 
Suma penez doSla skup vu obCinsku penez- 
nicu. Milesz József Stibreni podnotariuS i 
Vitko Albert obdnski peneznik vu jednakim 
porazumlenju dogovorili se jesu da lak za- 
ufanoga birova budo malo vn strah nagtiuli. 
Miles je vise aktih metnul pred birova, da 
nje svojim podpisom potverei. Vu loj pri- 
liki dene pred njega s krivoma jednu na- 
miru vu kojoj birov pripozna, da je on 6 
jezer korun iz obömske blagajne van vze! i 
kakti obCmsko blago vu Sparkassu poloZil. 
Birov je nit ne preCital, nego poljeg navade 
bez svaké sumlje je podpisal. Saljivci nisu 
imali nikakovo budo mnenje. nisu nakanili 
peneze posvojiti, kajti su nje vu drugu pe- 
neznicu poloZili. Nasuprot. da Sala nekak\u 
svrhu imala bi poslici, nazveslili su birovu, 
da veliki sudec doSel bilde vizrlirat oböin- 
ske peneze. Odprli su kassii, da peneze pre- 
brojiju. Birov se na smrt bil prestraSil. kad 
opazi da penezi faliju i kad s lastovit m 
svojim podpisom popvrdpmu namiru najde 
Za jedno vreme samo gledi toga papira i 
zatim se skup izruSi. Peneznik i nótárius 
prestraseni su mu doSli na pomoö, nego 
ved kesno bilo kajh bnov je vumrl Budud 
pako ova Sala je viSe ljudem bila poznata 
Zalostnoga pripeöenja zroka laki su b:li zez- 
nali, proli linde Sale Cmileljom je stroga iz- 
troga izlraga odludena.

K r v o l o é n o  r a x b o j s t v o .

Iz Zagreba javipi. daliam vu sredu noC 
prijeli su dva Amerikarica po imenu James 
Mervojt i Samuel Henningenta iz Nev-Jorka 
koji su vu Fiumi iz Pannonija zvanoga pa- 
ribroda jedno vreöe cekinov bili vkrali. Kod 
vlovlenih lolvajov vkradjenoga blaga jednu 
stran I naSli |esu pri njih.

T a t b in e
2nidarid JoZef dravavaSarhelyski s l a -  

novnik vu kralkiui vremenu j e  od s e d e m  

gospodarov do 25 komadov s v a k o j a ö k e  per- 
nate mladme spokral, koje po bm |e ko- 
ponarom iztrZil. Nego na zadnjoj latbini. 
koju je pri Hrusoci Kleku, dravavaSarheljs- 
kom navuöitelju nakanil zvrSiti se vkanil 
ar su fa bili prijeli. Vkradjena dugovanja 
vsa je pripoznal, как takaj i to, da komu 
je nje prodal. — Od HmCeji Gabora öako- 
veckoga oStariaSa tekuCeg meseca i-ga dana 
vu jutro med 6—8-om vuroir. iz zalvore- 
noga ormara 184* korun gotovih penez do 
sad nepoznati tat odnesel. Sumlja iz prvine 
nastala je na jednu kelnarica nego buduö 
je ona sluZbeno dokazala, da je neduZna, 
tatbinu je negdo drugi vóinil, koj joS do 
sada ni doSel к rukani.

G a r ib a ld i ja  v d o v l c a .
Sad ove dane vumrla |e Garibaldija 

öerka po imenu Terezitana, sad pako dobili 
jesmo po telegramu glasa iz Rima, da Ga
ribaldija vdovica po imenu Francesca vu 
Ardensa selu na smrt beteZna vu posteli 
leZi. Njezina kCeika Glelija, dvori veliku be- 
teZnicu. Doktori sudiju da vu suSici boluje.

Iz Nagyvaradina javiju: da ove dane 
med mareilte nagyvaradmskim orsaökim 
pulii jednoga nepozuanoga dloveka vumor- 
jenoga i od 2UU korun porobl|enog;i naSli 
! jesil. Zanda.’>lvo je taki podelo i s k a l i  krvo- 
lodnike, medju kojemi dvojicu najmreSlan- 

!c$e JinoSa i Made Gabora dva lene pote- 
I paste muZe ved prijeli jesu. Imali jesu joS 
Ireljega svojrga pajdaSa, ali on joS in njim 
к rukam doSel.

Osern ljudih vu Tisn se vtopllo,
Od vrlike m sn 6* javi glasa solnodki 

j obavt-slmk. I/ В »korz: s«*la vis* Ijilddi i m - 
к nnlo !«• iti im Tosecki ij' dm sejnm, vu 
koju >bConi samo pi' ko Тне mogude dos- 

j pell Na T.s. se sada riajb djo giblje led, i a 
! serijein idilói pri Sanda pusti ipák su vu 
lladju bili seb. Vnogi bili se jesu prebojali 
jod pogibeljuoga leda i vode, nekoji pako 
j se ipa к vzeli jesu na put. Iz podelka poljeg 
brega je ladja joä lahko plivala nego kad 
su ved dalje do§li bili, s teftkim posluvanjem 
mogudi bili jesu ladju kormaniti. Nazad se 
nisu mogli obrnuli, kajti su ved na sredi 
p o t v i k a  bili. Na jedenkrat pred jeden jako 
velikvelike table leda dospeli jesu. Vu ladji 
sededi svom mogudnostjum nakinili su ove 
table leda vuguoli se i vu ovom posluvanju 
ladja se prehiti i svim osem ljudih, koji su 
vu ladji bili vu vodu pokopali jesu i prije 
как bi ober vode do$li, ova velika tabli 

I leda |e pod S'* porinula nje. Nesredmke dve 
iz brega vi$e ljudih gledalo j-, all za po- 
modi nije bilo mogude. P»>d lepom zgubleue 
ljudi sada i$6*ju, ali od 2 njihovih nirtvih 

itelah viäe, do sada naSli nisu.

Jeden po imenu Hafaele Baronti iz
Buenos-airesa Clovek je boÉidne dáné od 
Spanjolske lulrije treiil je od pet millión 
pazeti glavnoga trefera. Baronti ove dane 
nahrupi pri boájoj sluibi vu cirkvi bivfte 
poboÄnike, nje podne mraziti i grozifi se 
njim. Zatim na pre vzeme svojega revolvera 
i viSekrat streli na svedemka. Naravski vu 
cirkvi strahovita zmeäavina med pukom na- 

I staue i svaki se paSCi van iz cirkve oditi. 
,'Samo jako te^ko bili su moguöi oboru2eno- 
mu proti stati i njega umiriti. Onda se vi- 

idilo, da taj pogibelen ölovek je od pameti 
doSel; ono veliko blago к kojemu iz ne- 

I nada tak na hitro dospel je, vzelo mu je 
; njegovu pamet.

Z  А  В  А  V  А .

Rostov Ivana pripécenje.
I.

Sam je sedel pred hiZom i toöno je 
puSil iz svoje debele pipe, koju je kratka 
c^v drZala dobro dvrsto, kad sam ga zgle- 

I dal pred muZkom hiZom, zapital sam ga,
I da gdo je betegen pri hi2i ?

— 2ena odgovori — disto jednovoljno 
Kostov Ivan; zatim iz zub skine svoju pipu

|i sa poka2e prama gaujku
— Je jako beteZna?
— Neznam, Bog zna. Ved budu videli 

gospon doktor. Kaj mi je zato. »Clovek» je 
I takaj nutri vu hiZi

Zatim iz nova poloSi iz svoje pipe cev 
vu zube i na dalje spuáda vu zrak dimnate 

i obiaké.
Pred detiremi letmi sam doSel vu malo 

rusko selo, ali za to vreme se ved nigdo 
ni spominal od Kostov Ivana pripedenja. Ni 

I sam si nit ni mislil, da s Kostovom bi se 
imalo nekaj osobitoga pripetiti.

Po priliki okolo deterdeset Ijet bi bil 
rnogei star bili, kad sam ga spoznal. Kralke 
Iasi je nosil, ravno suprotivno prama na- 
roda navadnoj noánji. To su bili rekli od 
njega: »da se privdil к tomu» ja sam ga 
do isla ni pital gde se je privdil?

Sad kad sam beteZnicu doSel pohadjat 
к Kostovirn, dudnovito vioilo, da Kostov 

I Ivan oZenjeni dlovek disto mirno od jednoga 
d r u g o g a  dloveka, koj tarn nuter biva.

S Kostov Ivánom jedenkrat sam se bil 
zeslal za ono vreme, kad sam vu selu bil 

jdoS. I I pital doSel i pital sam njega gde 
stanuje birov. Pripraven je bil s menőm iti 
I sprevodil me je tijarn do hiftni vrat.

Polemtoga jako vnogokrat sam ga videl 
j na videl na vulici, nego jedino samo vu né- 
I delju i onda, kad je svetek bil. Lepő disto 
!se bil opravljal, ravno tak как gornje oko- 
lice ruski nui î ili poljodclavci, jedino samo 
bodkurc je imal prilidneSe i obraza svojega 
vu disteSoj spodobi.

Kod svetemeSe je navek nazoden bil, 
nego nigdar si nije bil scl vu klup medju 

|ofc**njene ljudi, nego nazad se potegnul zá 
(•irkvena vrata i pod célom meSorn je к le
da I i na pol glasno molil iz moletVene 
knjige svoje navadne molitve.

Kud mije Kostov Ivan svojom pipom 
pokazal, pre ко onih malih vrat, stupil sam 
vu hiku. Vu najvekSoj vrudici Ie2ala je be- 
tcZna Zen a, poljeg njezine postelje pako tam 
je bil »dlovek» kojega je bil Kostov Ivari 
prije imenuval. 2ena je dobro morala biti 
okolo trideset Ijetab, lice njoj je plaMtilo, 

,odi krvnogorude okrugle svoje midice j i  iz-



van pokrovca drZala i s prstmi podjedno 
dosigala po zraku.

MuZkarec koj je poljeg njezine postelje 
sedel s dostojnostjum se gori slane iz stolca 
na moj pozdrav. Veliki jeden óovek je bil 
njegove duge Iasi pokrivale su njemu nje- 
gova ramena, sve njegovoga tela kotrige 
kazalé su da jeden jaki muZkaree. S veli- 
kim pomiluvanjem gledi na beteZnicu, od 
koje po prilikr deset Ijet rnlajéi je mogel 
biti —

Previzitiral sam beteZnicu vruóice zna- 
menja s poznal sam na njoj, nego ova zna- 
menja sam samo vu prvih danah spoznal 
i tak pretrucan sam bil poóekati, kakve po- 
sledice budu sledile zatim. Pomoónu medi- 
cinu sam njoj bil prepisal, na glavu pakoi 
leda devati sam odredil.

Jeli ostane Zenjska? pital me mladi | 
ólovek koj je sebe za Becsuk Aleksa bil 
povedal, nego niti iz jednum reójum je ni! 
spomenul, da iáóe on pri onoj hizi. Dober 
prijatelj ali mozbit kakov rod je Kostovu? 
Razveseli sam ga ako prem je pogibeljcn 
beteg ali zalo je ravno ni oóivestno da nebi 
mogla ozdraviti. Veó budem doéel viéekral 
i videl budem , к aj bude? Táj Pálosién do
vek mi je i ruku bil kuénul i plaőuó me 
prosil:

Nek nju oslobodiju gospodin doktor 
nek nju oslobodiju!

Как sam iz sobice beteZnice van stupil 
Kostova sam onda jóé pred hiZom naéel 
Nit iz jednom reójom me ni bil pital od 
svoje tuvaruéice, samo iz svoje pipe kad- 
jenoga dima je bil prigledaval 

*
BeteZnicu sam svaki dán pohodil. nego 

svigdar samo Becsuk Aleksu »drugoga ólo
veka» sam naéel poljeg postelje belelne 
átene. Kostov se ni bil nikaj brmil radi svoje 
tuvaruéice nevolje, da pad* * niti to pital ifije 
da jeli vumre ili pako ozdravi luvarusica 
njegova.

Sad sam veó keljen postal znati do 
ista. kaj more biti medju Kostovi? To su 
bili rekli da Kostov Ivan ima veliko »pri
peóenje» nego to si dugó trpelo oóituvati I 
ni su mi nikaj bili povedali. No veó budem 
zeznel ja »lo pripeóenje» od samoga Kos
tov Ivana, misül sam vu sebi pák niti m- 
sam nje silil, da bi mi bili povedali

Ravno kad se nevolja bila premenila i 
kod Kostova iz novió najdérn pred hiZum 
sedeóega najdem ni sam mogel bil Irpeli, 
da к njemu negovorim:

Kostov Ivan! Рак niti ne Zeliö znati, 
kaj bude stvojum tuvaruéicom?

— íz mojum tuvaruéicum? Turobno 
se bil nasmejal. — Ako Ziva ostane nek Zi- 
vi, nego ako vumre onda se budemo spo- 
minalil

Kostov Ivan! Как se meni vidi ti ne 
ljubiö tvoju tuvaruéicu?

— Jeli ljubim nju . Jako i jako 
nju ljubim i svigdar nju ljubil budem Nek 
budu uvcrene, da bi Zeljel iz korenjem iz- 
puknuti moje bedasto srdce iz sebe! Svemu 
je konec, konec! . .

Kostov Ivan si jako gliboko zdelmul 
bil dapaóe pipa mu je bila v gasnui. Dok- 
lam si je iz pipe duhana na dián bil stepal 
tak je bilo viditi, da si je od neóesa bil 
premiéljaval, ar si je iz rubaónim rukavom 
oói bil obrisal zatim na jedenput poóne 
Zivlenja svojega hiátoriu pripovedali.

*
Vidiju gospon doktor, ovo im je lak 

bilo, kad sam pred dvanajstimi Ijetrni od

jsoldaóije domom doéel, zagledal sam ovdi 
I vu sein Csovió Orenku najljepéu pucu i la
ki sam rekel: da oru bude inoja йена, ili 

j pako nazad idem za soldata. Vnogo drugih 
lepih deőakov je imalo, koji su se bili pii- 
Ii2avali к Orenki, ja kakti straZmester s 
tremi zvezdami vu uuiforrniáu lepő sbiksa- 
nirni mustaói vekée poátenje sam bil imái, 
od onih neobtesanih muZov. Ősim toga do
bd sam hiZu, zemlje po svojim otcu, koj je 
trideseti Ijel bil birov i jako poélen ólovek 
vu selu.

Nekuliko put zestali smo se vu nedelju 
popok! an vu oátariji takaj i tancali smo tan 

: bila pridruZila к meni, da sam bil óul nje- 
zmoga crdca kucanje, óutil sam njezinih 
órnih oóili ognja vu srdcu mojem okrugla 
njezma krila na mojih prsah i zapilain nju 
da jeli bi Zelela moja tuvaruéica bili?

Nit jedne reci je ni prigovorila, nego 
lim bolje se jóé na me bila nagnula i ja 
sam bil ovoga sveta najblaZeneái ólovek.

Za éest tjednov je bilo gostuvanje
S velikom paradom i muZikom peljal 

sa nju vu cirkvu, íz cirkve vu moju hiZu 
gde smo veiku zabavu drZali takaj. Jeden 
moj stareöina je Kirak Vazul bil, koj kajti 
írajter je hil sluZil s menőm pri soldatih 
On mi je rekel kad sam dimo pelal svoju 
Zenu:

Cujeé, fim gospon straZmeáter Ivan, ja 
sam ti jalen!

Iéói si I ti pák i ti búé imái, odgovoril 
sam nazat smejuói, nego Vazul se in bil j 
smejal;

Kod svadbe j*> veó tuliko bil plesal s 
mojom zaruónicom da su veó áepelati po-j 
óeli. Tarn sam stupil к nepoötenjaku i na 
stran sam ga poéiknul i po soldaóki na 
njega zakrióal.

»Fordul), indulj! Obrni se i odnesi se!: 
Tancaj frajler Svalevcimi, ne pako s Oren- 
kum! Srdili pogled je bil na rne vrgel i 
speznicom se zagrozil, nego zatim |e lilio-1 
ma ostavil, tanra i moju InZu takaj

Tini sam bil dokonóal i nigdar nebi 
bil mislil, da bi jós i neprilike bit imái radi í 
toga. —

BlaZeno smo >kupa Ziveli Orenkum i 
previdel sam da j.* Kirak Vazul imái zroka 
za van drZali.

Jedno celo lelő Zivel sam vu najvekéoj 
blaZenosti. Ni je hodil к nam nigdo takov 
od kojega l)i sa svoju Zenu Ы1 bojazljiv.

Kirak Vazul se moje hiZe blizu ni utal 
dojdi. ako se iznemda bil sim nom zestal, 
veó od daleka se bil vuginil.

Velióaslm gospodin plebaimé ni samo j 
jedenput me bil piai: Nu, kik si kaj. Kos
tov Ivan? Ni II je Zal, da si povrgel vileZku | 
soldaóku zivlenje? Jeli blaZem?
Как riba vu vodi — sam mu znal odgo- : 
voriti — Jedmo tome bilo razé alostilo jed- 
no malo da se nu je dele mrlvo narodilo 
blaZenostr naáe poóetek je skorom i tuva
ruéicu sobum odnesla. Nego dober je Bog 
podeli nam mesto onoga drugoga mislili si 
jesmu.

Jeden po poldan vu susedsko selo sam 
moral ili. kajti sam bil obeóal veleóastno-' 
gospodinu naéetnu da budem njemu drva 
vozil. Od Orenke. koja je veó iz nova kra-j' 
sna postala как i ruZa, sam se lepő bil iz- 
prióal i za jedno sam njoj bil rekel, da nek 
se ne stara za mene ako mozbit na veóer 
domom doéel nebi.

— Nego paZi da nebi se mozda na ka- 
kovu snehu za gledal ar takov obéitoé sol- 
dal je na sve pripraven. Nego ako budern 1 
kaj lakovoga Cula od vas, znate da vám

obodve oői van izkopam.
Kak bi si moguően bil misliti, da ja 

kakli najblaíenedi őlovek se spriőam, а как 
najnesreőneái őlovek dojdern nazad.

Svoje naruőeno delo sam hitro bil zgo- 
tovil i lak vre okolo desete vure vnoői sam 
bil mogel nazad dojti. Kakti bivái soldat
pudku sam bil navek sobum nosil.

RuSim po dvora vratih. Dugó mi ne 
íodprpju. Najedenput van stupi «ena i mesto 
veselja, najvekSi nemir spazim na njezinem 
obrazu. Nit me nije obinula nit me uije 
kuánula, neg т е  зато riva nuter i s veli- 
kom silóm hoőe od mene vzeti puéku
moju.

Vu jednom trenutku т е  izvanredne 
sumja obide, ja se otrgnem od «ene skoóim 
na .vulicu i vidim как Kirak Vazul plazi
moje Éene obioka van. К licum denem pu- 
Sku moju i samo lak na priliko spruZim 
na slebudi kakovoga őloveka.

Так se bil zruöil pod obiokom kakli 
jeden cucek. Niti nisam ta gledal.

Na osem Ijet su me odsudili. Sad toga 
őetiri Ijet ima как sam se bil van oslo-
bodil. —

1 znaju goospodin doktor kaj sam bil
nadel?

Zena moja je bila vu hi2u prijela jed- 
noga drngoga »őloveka» koj se sad ovdi 
zdrÄava, Sarna da ja nebudem strelil vide 
nikoga Osem Ijet zadosta bilo za jeden 
strelaj.

Kostov Ivan je zamiáljeni postal, zatim 
si jako zdehnc i ovak je bil dokonőal.

— Zenu svoju bil bil moral vmoriti. 
nego nemrem si pomoői joä i sada lakai 
neizmerno ljubim!

Ovo je bilo Kostov Ivana pripeőenje. 
*

Zena se ni mogla bila zvraőiti. Vumrlaje.
Ovi dva Ijiidi skupa su se bili plakali 

nad mrlvice rakom, skupa su nju bili spre- 
vodili na grobl)e skupa, su se bili i nazad 
navrnuli do vuliőnih vralah.

Ovdi je onda postal Kostov Ivan i re- 
ke| je lomu velikornu goliatu:

Sad veő ovdi nemad nikakovoga iskanja
Ovo je moja hiZa i moj grunt,
Odnesi se odovud!
Ovaj prekoredno jaki »őlovek» kakti 

poparjeiii cucek |e odidel odonut.
Szepfalud i Ö. Ferencz.

N1. F.

G a b o n a  A rak . C i e n a  t i t k a .
I m -ni;iz>a. | щ -<nil kor fill

Buz;. Rdeuica 1420 —
Zab Zob 10 80 —
B°zs Hr* 10 50 —
Kukoricza uj Kuruza nova 10 00 —

* » 0 » si ara 1300 —
Агра Jeőtneii 10 b0 —
Fehér bab uj Grab beli 1800 —
Sárga » » » «uli 15 00 —
Vegyes » » * zinOSaii 14 20 —
Lenmag Len Ü22.00—
Bükköny Graliorka 11.00—

Odgovorni urétiniк: 
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788. sz. 1902.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehnjtó az 1881 
évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbi- 
róság 1902 évi V: 420 és 226 sz. végzése! 
következtében Dr. Namesnig József lullen-' 
bergi lakos ügyvéd állal képviselt Habenslein 
Ignácz luttenhergi lakos javára Szagai Má: 
tyás és neje szelscsáki lakósok ellen 470 
és 5 k. 20 f. s jár. erejéig 1902 évi au
gusztus hó 7-én íoganatosilolt kielégítési 
végrehajtás utján felülfoglalt és 760 к be
csült 1 tehén, 2 üsző, 1 góbé, 3 sertés. I 
szekér, 3 varószij és egyéb gazdasági föl- 
szerelvényekből álló ingóságok nyilvános ár
verésen eladatnak

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság 1902 évi V. 226 és 420/2 sz. 
végzése folytán 470 kor. tőkekövetelések, 
ennek 1901 évi julius hó 1 napjától járó! 
6% kamatai és eddig összesen 42 к 17 f. 
12 к 8 f biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Szelscsákon leendő eszközlésére.

1903. évi január hé 27 napjának d. e. 10 óraja 
határidőül 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 ké^zpenz- 
fiz* tés mellett, a legtöbbel Ígérőnek szük>ég 
esetén becsáron alul is el fognak adatni

Csáktornya. 1903 évi jan. hó 14 871

15 sz. 1903. vhló.

Árverési hirdetmény.
Aluliról! bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX t.-cz. 102 §-a értelmében ez« nm l 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir járás
bíróság 1902. évi S|> I 503/3 >z végzés»1 
következtében l)r. Hajós Ferenc/ Csáktornyái  
lakos ügyvéd által képviseli Zádrávecz Ja
kab polszlraui lakos javára Soslarics Dániel 
stridói lakós ellen 219 k. 10 f s jár. erejéig 
1902. évi deczember hó 30-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
800 к -ra becsült 1 pejszőrü kanczaló és I 
benzinmotor az összes malmi lölszerelve- 
nyeiből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir 
járásbíróság 1902. évi V: 721 2 sz. végzése 
folytán 219 к 10 f tőkekövetelés, ennek 
1902 évi augusztus hó 26 napjától járó 5°/0 
kamatai és eddig összesen 70 kor. 60 fill, 
biróilag már megállapítod költségek erejeig 
Síridon alperes házánál leendő eszközlésére

1903. évi jan. hó 29. napjanak d e. 10 oraja 
határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szán-

lékozök oly megjegyzéssel hivatnak meg,'fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, becsáron
logy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. alul is el fognak adatni.
.-ez. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-1 Csáktornyán, 1903 évi január 14. 870
0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 © 0 0 0 0 0 #  i

1 jlal6fáyíl?.g «дййуш й Végeladás! í!
Ц Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására j | [
0  adni, hogy üzletem teljes felhagyása miatt az összes rak- i i 
Ц  táron levő árukat u. m. női- és férfi d iv a tk e lm é t és jjj 
©  d iv a tc z ik ke k e t, v á szo n á ru t, p a rc h e to t, m o s ó k e l- é l  
Ц  m ét, szőnyeget, gyapjú és s e ly e m k e n d ő k e t, n a p - j|| 
0  és esőern yő ket, nő i- és férfi fe h é rn e m ű k e t / .  é .  ih 

á p r i l i s  l f i - i f /készpénzfizetés mellett a bevásárlási áron jjj 
0  alul minden elfogadható árért eladom. (h
0  Kiváló tisztelettel < I>

1 M A Y E R  S. i
0  860 2— )l|
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $  I

Kiadó lakház.
A zalaujvári-utczában levő Gácsár-íéle ház —3 szo

bás lakás mellékhelyiségekkel, úgyszintén kert f. é. ápri
lis hó I -tői kiadó. Bővebb felvilágosítással szolgál

Horváth Pál
861 1—2 városi pínzlárnok____

00000000000000000£00000000000000000t>

24

Világhírű orosz âraVántea iji
Popoff K. és C. testvérektől Moszkvában. j j j

r  (  Több mii tirsxnllitői.) -m j! j

C f í M á b  m in ő s é g , f
Eredeti csomagokban kapható 1

G ránertestvérekné lC sáktornyán jj
v M u L it  a m m r s i i ia  m i.iJan elsőrangú fűszer és csemegeüzletében. \ \ \

8_10 I ' I
0 0 а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ® 0 0 в в в в в в в в в в в в в < !  I

Neumann Salamon sin Stefekov
se je préséül vu A l t i  t i / n  s e v n  na starim

gruntu. — Tani limle magaziné nadalje dráal i svako- 
vrslne koiesmarsece . te íe c je . ko zin e , ovc je ,
za jceve. lis ic je  tvo rco ve , zatim ko sti, c a n jke . 
vo jska  i b irsa  kupuval. 738 1 0 - 1 1

#  j m  m  m  f i , f i  !
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A C s á k to rn y a iT a k a ré k p é n z tá r  R é szv é n y tá rsu la t деп

t  и . részvényesei Й03. éVi február h6 IW n  délután 3 áraljor CsáHtornyán a társulat salát házában tartanéi M

©  XXXI. rendes H íz jy iiW sre ©
w jP  t isz te le tte l m e g h iv a tn a k .

^  Canácehozásí tárgyainak sorrendje: г й

a) Elnöki megnyitás. mSA
b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.

t fM j <•) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi számadások és фДД
a felmentvény feletti határozat. J x T

| * )|  d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt. m/A
^ У  e) Jelentés a szövetkezeti állományról. J x T
££jm f) 5 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása. msA

g) Néhai Lobi Jakab, volt takarékpénztári könyvelő özvegyének kegydijazása.
A 5A  h) Indítványok.

ЛЯЛ C s á k t o r n y á n ,  1903. évi január hó 5-én. ЛвЛ

ф к  A z igazgatóság. ^

37. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlést)'» minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalma- 
zottja (36. § által gyakorolhat;:i : de ezen jog gvakorolhatására megkivántatik, hogv a részvényes legalább i?0 éves és részvénye ^SIV

Ш̂ А a közgyűlés előtt legalább két hét óta a társulat könyvében az <» nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a  k ö z g y ű lé s t
j a s T  3  n ap p a l m eg e lő ző le g , a z a z  190 3 . év i f e b r u á r  hó 11-ig az  in té z e t  p é n z tá r á b a  le t é t e s s é k .  Jg&T

Meghalalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és •'» lelügvelö-bizoUság jelentése a társulat üzleti helyiségében a köz- 

gvűlést 14 nappal megelőzőleg a részvényesek által betekinthetők д Щ »
ЦП§ 8 li8 1—3 T j f
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w t  A CSÁKTORNYÁN SZÉKELŐ l ^ t

MURAKÖZI takarékpénztár részvénytársaság Ш
iS É )  1903. Mi február 1.6 28-án délután 3 órakor saját helyiségében

# XXII. rendes közgyűlését #
l y  tartja meg. mel\re a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. |&

Й  g k
T á rg y s o ro za t: ^

z ü k  1. A gyűlés megnyitása az elnök által.
Я К  2. Az igazgatóság és a felügyelő-bízott«»n jelentése. j j f i f

3. A zárszánIla beierje.-ztése s c fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok meghatá- 
Я К  rozása és a felment vény megadása. j j f i r
^  A. Négy igazgatósági tag és a' felügyelő-bizottság m egválasztása.*) W
m p  5. A részvényt..kének 2(ннин> korinára leendő felemelése és ennek folytán a régi 200 darab 200 Я К

forintos részvényeknek hasonló számú lo m  km onam l szóló részvényekkel leendő kicserélése tárgyában az У
Я К  igazgatóság jav as la ta  feletli határozatin »zalai. j S r

# (». Az alapszabályok módosítása illet.d* u az igazgatóság á lla l jav as latb a  hozott előterjesztendő uj у
alapszabályok elfogadása tárgyában határozathozaial. 4 9 jr

7. Netáni indítványok.
ЯК *• A jegyzőkönyv hitelesítésére kél részvényes kijelölése. jáBt
Д к  C s á k t o r n y á n ,  1903. jan uár hó 0-én

W  ___________  Az ig az g a tó ság . Щ р
Ж  Ф) Г)9 * A tanácskozási ón szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolható de ezen jog Ш
W  gvakorolhatására megkívántunk. hog\ n réuzv. о, !..м' -M. ÍO éves s részvénye legalább 4 hét óta a társaság könyveiben az ő W
O D  nevére legyen beírva és v-gre. hog\ az. szint.u а ко/ j \ . 3 nappal m.-gélé,z.»leg az intézet pénztárába letetessék >Mv
V  A vá,aszlasi № ;‘zo,ll" n ,,",," члк 4/'"" • hanem bivnlle\.»k által is gyakoroltathalik, t. ,. a meg nem jelenhető Ж
A  részvényes egy másik rész vem est *z;na/..Miiak g..ik<ui vua különösen felhalalinazliat, azonban szintén szükséges, hogy az ilv meg j S
Ж  bizolt állal szavazó rész ven es legalább 20 éves legyen s ns,.vénve 4 héttel a közgyűlés előtt a társaság könyveiben az ö nevére W

XX beirva találtassék. Л С г
Meghalalmazványok rsak részvémcsek nevére állíthatók ki  ̂ ^

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán. -------------------------- -----
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