
X X . é v fo ly a m . ____________________ C sflk to rnvn , 1 9 0 3 . feb ru á r  8 -á n . ____________________ 6. szám .

A lap szellemi részére vonatkozó ElMtetésI Arak:
minden közlemény Egész évre ..........................8 kor.

M II D A Vfi 7Kiadóhivatal: R v l  I I  I  I  L l  1 Ж  I I  Ш
Kiechei nap a a n M H é . .  I V I  4 0  I I  И*Я Ж  % 0  Л т  K S f f T  Ä f S f f  в Л £
Ide küldendők az előfizetési dijak Schalek H., Dukes M , Oppelik A.

nviitterek és hirdetések. magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap. «ÁltalánosTudósító* hirdetésiosz-7 tálya Budapest.

H lrM iU k  jutilfostn számíttatnak. M e g j e l e n i k  h e t e n k i n t  e g y s z e r : v a s á r n a p .  „»(m ér p .t i tw r . 20 «и.

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

A Oparin Pedig, a hogy a városi közgyűlésen, kiölhet vissza, múlt hó 25-én tartotta ren-
&У“ ии. mely csütörtökön nagy érdeklődés melleti des évi közgyűlését. Ez az egyesület, mely

Ki is veszi a hópelyhot kezdetben ко- ,efo,Yb kitűnt, az az összeg, melyen a vá- oly zajtalanul működik a humanizmus te- 
molyán ! Sokan talán szívesen üdvözlik is. rosb" 0- ÍW ’A «dóüKyi i ,yzö és pénztáros ré„. évenként leszámol azon áldásos lévé- 
hisz oly kedvére jön az embernek, hogy n.egoszlozkodolt, jogosan megillette őkel kenysegröl, a melyet a város szegényei és 
szinté örül neki mindenki Pedig sokszor Föl и vették, meg is (osztozkodtak rajt., elhágyalotta, köreben veghez visz. Az egye- 
beh kellemetlen következményekkel jár ! A nl,'r' ■ város, elöljáróság ■>■>. «  ha laroia- süléinek irgehnas munkája, buzgó muko- 
hegy oldalán, ha hógolyóvá gomolyodik s fé- « « I  részok,e az k, is unit , Kiutalta■ pe- dé-e elolt a varos minden rélege megha- 
keveszetten rohan lefelé és tör-zuz mindent, » ">• k.r. belugynimisz er.unmak W b  jo , ehsmeresseP es hódola tai adózik, meri 
a mi útjába esik: Iáin, csak romboló mun- ~ 890 fsz elvi J1:1« ''1034* 11 ' 'laiozala ah,,,- jól tudja es évról-evre látja, hogy mind
Híját Pusztulás jár nyomában s romok he- J‘ |'. * fogyasztás,-adó kéz. les, dijazasa le- sok egelo konyrt letörölnek ezek a szere
idnek olt, hol az elölt Isten és ember al- Jében let el munkálkodó aiigyabkezek felebaráta-

.. , г iá 1 í>zo se volt léhát igaz az egesz gya* ink. emheitarsamk arczaról.
kotása buszkén mere eze eg e _ nusitásból. Alaptalannak bizonyult a vá- A XXIV évi rendes közgyűlést, mely

ason P s tár ■ id tinin- daskodás. Tisztára mosta a kiküldőn hét- egyúttal liszluj. közgyűlés is volt — eluökiiö
puszta gyanú is. Ez j ' _ ' ti)((U b,z,,||sá)f a meggyanii-ilotl négy híva- megbízásából, ki akadályozva lévén a köz-
han valakineki, honj valakire vah ,ni ra og- J |l0kül я J nir, lk , ,..к№1еИ ............ gyűlésén .................... -  Brauner Lajos
jón. Szives készseggel a i g I kjk ., gé|iviselolestüle| lulnyoinő lói.h- . gv.sul. ti lilkár üdvözlőszavak kíséretében
lenebb g y an ú so k n ak  isr l - f ; " ' » - • То- ^  я il. ll. , ^ l, „elve. „yiioi.a meg.
Vaterjed, mint a jutó luz a' » " CsUliya ,Osszak i .ll.ől a |..dgárság némely l l  Az elnöki megnyitó ulán a jegyző-
diknak lesz kincsévé, ragal nazássa a ul s réaZtírü, ^ .„ v e d l.-k ; de el,........-re- könyv hitelesítésére Pálya Mihály,.e és
tönkre lesz, a szerencsétlent, kit fullankja- ^  ^  hü?2Ö|ie(H frjel|l. kl ,.gy.gulag! Probst Ferenczné kérettek fel.
val megsebez : .. I ügybuzgó működésűkért es a példás kez'-j 2) A közgyűlés tudomásul vette a lit-

Ha gátat nem »el.»elк пек , к mondd - Z E  . Jk .kainak a karácsony, segélyezések (20 p *
tdllan pus2Mast v égezhe . В eA^i S ezt az elégtételt megérdemellek meri lábbeli 5 és fél öl tüzila) kiosztásáról szoló
meg a tisztességes embert. Egyéné len éget j fólo|va9oU je|enlé* SZ(,rlnt klváló reudta n. :jell.„lését.
szil d larsadalombrin s visza у 1 példás buzgosággal vezették a logyasztasi ;j) A »Csáktornya-Vidéki Takarékpénz-
a hol addig bekeség h u  gy P , ,  .adóról a számadásokat s azokban a visz-1 tár«-nak a nőegylet számára küldött 40 
alatt tönkretehet évek hosszú somi íté lé sn ek  vagy mulasztásnak logparányibb kor. adományát örvendetes tudomásul vette
gyümölcsöket Leemel, a P usz ta iró l a kt*-( g.,„ forognak fenn. h-|a közgyűlés
hivatalnokot, a hova a kozbiza о bál a kezelés sem velHő kifogás alá. 4) Beter|esztelett a január hó 10-én
becsülés emelte. A ki a varos érdekeit szivén hordja, щ» gtartott Calicot-Tánczestélyről a száma-

lly orgiákat készült Ülni a napo ',,, a |mindenki örül a kinos ügy ilylorma meg- dá- A bemutatón számadás szerint az ösz- 
legrutabb emberi gyarlóság varosunkban is. o|||á,á|iak A varos (l,Z|V,selöi a polgárság j « e s  bevétel volt 384 kor., kiadás 174 kor..
Kipéczézett magának négy kozhivataliioko . maiK,álárillsal önnönmagát tiszteli meg a % f, a tiszta jövedelem 209 kor. 04 Г, 
hogy azokat kezdetben meggyanúsítsa utóbb hkQ^  ha kifogást;«l >n. derék, arra méltó lm(.|y segélyezésekre fordittatolt 
meg rágalmazza. Csak suttogva lerjec ее* e|ö|ĵ r(ykat állít a kozügyek élére — a A közgyűlés a számadási tudomásul
in le szájról szájra, hogy a fogyasztási adn kebeléből. A városnak szégyene, nem-! véve, a vigalomrendező-bizottság elnökének,
behajlása körül mulasztást követelt el az ^  kára jia azokat kellőleg megválogatni j valamint a tagoknak a szives fáradozásért 
elöljáróság; majd utóbb hűtlen kezeléssel (udja I j. gyzökönyvi köszönelel mond.
is vádolták a közhivatalnokokat. Elégtétele ez tehát egyullal a város| Г)) £/<и|ап Brauner Lajos titkár, — te-

Kezdetben senki эе Nê e omo yan,<( p()|̂ r̂í.a ânak )S hogy nem pazarolta köny- kmiettel arra, hogy az egyesület tisztikara 
utóbb már sokan akadlak kik biten ашак |f||ÜCI| 1)lzalmal aira méllatlan egy.- é9 választmányának mandátuma a mai 
a szállongó híresztelésnek, b assan- assan ^ sarkallni fogja ez a beálló l»^ l̂- j nappal lejár, — kimerilő jelentésben be-
oda lett a város négy tisztességes baztyise- ^  a)ka|mával ^  |10gy érdekeit m érl.-L tólll0| u lefolyt Vili. cyklus 1900, 1901, 
lője dobva a közönség könnye mu ie  o ^ j v0 sZemheszálljon olyan törekvésekkel, jtjoá. évek alatt történi eseményekről és 
széke elé, hogy a legborzaszlóbba , nil' ‘ melyek a közügyeknek abszolnte nem igei- e|̂ rj eredményekről. A titkári jelentés egész 
közhivatalnok csak vádolható u en f feznek hasznára válni s nn ly tör« kvések részletességgel tárja fel az egyesületnek leg- 
zeléssel megvádolják ! mar mosl kezdtek jeli nlkezni. a mikoi* 111 utóbbi 3 évi áldásos működését s az egy-

S tulajdonképen mi volt alapja a » kifogástalanul működő (b-rék elöljáróságot a p.j, e|e  ̂ minden mozzanatát. Lapunk szűk 
ketlen herczehurczának? Megtudta va la Ki, |egru|abb meggya,.U4lással illetlek, hogy a k,.rete nem engedi azt, hogy a titkári je- 
hogy a négy hivatalnok osztozkodott un küszöbö() tiszlujdáson őket jóeleve le-1 u,nlést egé8Z lerjedelmében közöljük, mégis
koronán. Minden tizedik embermar helellenné tegyék ! m indam ellett szükségesnek látjuk, hogy
állította, hogy a behajtott fogyasztási aao- L zen 24 éves jótékonysági egyesületnek a
hói egyszerűen lefoglaltak maguknak btu |. ц .többi 3 évb n történt eseményeit lega-
koronát. Hogy tehették ezt? M,"ê V A n w v b t i  1 nycrv íib^  !ább is löhb vonásokban ismertetni,
be többet, mint a mennyit kellett. Műk Nőeö \ le tl К >. д tdk^n jelentés szerint az egyesület
vetettek ki annyit a fogyasztókra? S ha e »Csáktornyái Jólékonyczélu Kér. választmánya a mely 1900. január hó 29-
is folyt több az előirányzatnál, miért m <>av\e\ melv immár 24 éves múltra te-lén tartott közgyűléskor választatott meg, a
nwadt az meg a városnak? -------- -----  ---------------------------------------------g ~  egyedüli elismert kelle-Ferencz  József  k e s e r u v i z ^ ^ . ^ ^
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lefolyt cyklusban 6 ülést tartott, ezen ülé-. képviselve van. A lefolyt cyklus alatt a 
seken részint a szokásos karácsonyi segé- tagok létszámában némi hullámzás volt ta- 
lyezések a rendes vagy rendkívüli havi se- pasztaiható ugyan, de ez végeredményeben 
gelyezések, a számvizsgáló-bizottsági tagok j legtöbbször az egyesület előnyére utóit ki, 
kiküldésének, a közgyűlés idejének, részint!a mennyiben a kilépettek helyebe mindig! 
pedig uj szegények lelvétetének ügye tár- uj tagok jelentkeztek
gyaltatott. Behatóbban foglalkozott a választ- i A lefolyt 3 évben a tagok száma így; 
mány a lefolyt cyklus alatt két tánczeslély-1 állott: 1900 évben alapító tag 1. rendes | 
nek rendezésével is. A megtartott táncz- j tag 75, — 1901-ben alapiló tag I, rendes
vigalmak úgy erkölcsi, mint anyagi tekin-1 tag 78, 1902-ban alapitó tag I, rendes
tetben meghozták a kívánt eredményt tag 72. A cyklus alatt elköltözött 13 tag,!

A mi a segélyezés ügyét illeti, az a | meghalt 1 tag.* a fizetési beszüntette 0 tag., 
lefolyt 3 évben, az év elejétől annak vé- Az elköltözött tagok sorában van Tóth La-1 
géig szakadatlanul történt és pedig az éven- josné, az egyesüiet voll alelnöke, kinek tá- 
kénti nagyobb kiosztások alkalmával, vala- vozását, — teKinteltel az egyesület körében 
mint az év folytán felmerült számos eset- kifejteti áldásdus működésére s a  szegények 
ben. Elaggott, munkaképtelen vagy súlyosan iránti meleg rokonszenvére, — az egyesület 
beteg szegények pénzsegélyben részesültek, méltán fájlalja, s erről ol jegyzőkönyvi kö
télen tűzifát kaptak; a szegény tanulók pe- szünetének kifejezésével értesíti, 
dig meleg lábbelivel lettek fölruházva. Az; A közgyűlés a titkári jelentést tudorná-i 
elnökség a segélyezéseknél lehelő óvatos- sül véve, ugv az elnökségnek, mint a vá-| 
Sággal járt el, hogy érdemtelenek miatt va- j lasztmánynak ténykedésére a beleegyezést I 
lódi szegények a segélytől el ne üttesenek megadta.

A lefolyt 3 évben a segélyezettek folv- 0) Bencsák Stana pénztáros kimerítő | 
ton fokozódó számát a következő adatok jjelentést tesz az egyleti pénztár 1902. évi 
tüntetik tol; ugyanis 1900-ban 34-0, 1901- állapotáról.
ben 343 és 1902-ben 355 esetben történt Az 1902. évben a bevétel volt a) tag
segélyezés. sági dijakból 469 44 kor.; b) adományokból

A három év alatt tehát 1038 esetben 180 kor.; c) kamatokból 311*12 kor.; ösz- 
nyujtott az egylet 2—10 koronáig terjedő i szesen 960 56 kor. Kiadás a) havi rendes j 
segélyt, 192 kor. értékű tűzifa osztatott ki j  segélyezés 30 szegénynek 1044 kor.: b) 
a szegények között és 40 tanuló meleg szolga lizelése 30 kor c) rendkívüli segély 
lábbelit kapott. A tanulók lábbelijét pedig 21 kor: összesen 1095 kor. Egyenleg)
szegénysorsu iparosokkal készíttette el. 134 44 kor 1901 évi számadás szerint

A segélyezések mérvét azonban légin-i decz. hó 31-én a vagyon kitett 6344 38
kább előtüntetik azon pénzösszegek, melye- kor 1902. évi bevétel 960 56 kor. össze-1 
két az egyesület a lefolyt 3 év alatt a jó- sen 7304*94 kor. Levonva az 1902. évi
lékonyság oltárán áldozhatott, ugyanis. kiadást 1085*00 kor: a nöegylet összes;

Az 1900. évben segélyezésekre kiada- vagyona 1903 évi január hó l-en 6209 
tolt 912 kor.; — 1901-ben 962 kor. — kor. 94 till.
1902-ben 1065 kor.: lehál 3 év alatt ősz- 7) A pérztárt vizsgáló bizottság, neve-: 
szesen 2939 kor zetesen Mencsey Károlyné, Szilágyi György-

Ezen nagymérvű évi segélyezés rész-1 né és az egylet titkára f. e január hó 18-, 
ben a befolyt tagsági dijak, részben az alap- , an a pénztárt megvizsgálta s ennek alapján 
tőke kamatainak teljes felhasználása, az Szilágya Györgyné a pénztár állapotáról szóló 
egylet által rendezett mulatságok tiszta jőve- jelentésében kinnvilvánitja, hogy a bizott- 
delme, egyesek és társulatok nemeslelkü ság a számadás kai megvizsgálta, azokat 
alapitványaiáltal volt elérhető. rendben és minden tekintetben mintaszerü-

A nőegylet a lefolyt 24 esztendő alatl nek és kifogástalannak találta, s ennek alap
összesen 19493 kor. 02 fill segélyt osztott ján kéri a közgyűlést, hogy a pénztárosnak 
ki a szegények és szükölködők nyomorának a lölmentvényt adj i meg. s odaadó fárado- 
enyhitésére; igy tehát átlagosan évenkint zásáért jegyzőkönyvi köszönetét nyilvánítson. 
812 kor. 02 fillér segély jutott a szegények A számvizsgáló-bizottság jelentését a 
számára. közgyűlés tudomásul vette s Bencsák Stana

Ami az egyesület vagyonának állását pénztárosnak a lelmentvényt jegyzőkönyvi 
illeti, e részben is csak kedvezőt Írhatunk, köszönet kifejezésével megadta.
Mig az egyesület vagyona 1900. január hó 8) Titkár Honija, hogy az egyesület! 
1-én 614910 kor. volt, addig a mull év j alapszabályainak értelmében az elnökség és 
deczember hó 31-én a vagyon kiteli 6209 94 j  a választmány in< ghizatása csak 3 évre 
kor., tehát a lefolyt cyklus alatt a vagyon terjed és ezen időszak a mai napon leteli, 
némi csekély összeggel gyarapodott az elnökség és a választmány nevelten be-

Az egyesület segélyezési képességét jelenli a lemondási s egyuilal az uj vá- 
nagy mértékben előmozdította a lefolyt i laszlás megejlése ezéljából korelnök kijelö- 
cyklus alatt rendezett két tánczestely. mely)lésére hívja tél a közgyűlést Egyuilal fel- 
53212 koronát juttatott a jótékonyság ol- olvassa az egyesiilH volt elnökének levelét, 
tárára. Kegyes jótevői is voltak a legutóbbi a melynek erő imében elnöki állásáról; 
3 év alatt az egyesületnek, nevezetesen a visszavonhatalhmnl lemond Jelenli lilkár. 
Csáktornyái Takarékpénztár évenkint 60. a hogy az egyesületnek. melynek további 
Muraközi Takarékpénztár 80, a Csáktornya fennállása hizlostlva van, — jelenleg egy 
Vidéki Takarékpénztár 40 koronát, Festetics alapító és 103 rendes tagja van. a tagok 
Jenő gról ur Ö méltósága 60. Murai Hóhért gyűjtésében fáradozni szívesek voltak: özv. 
32, Hirschmarm Miksa 2, s egy ismeretlen Baranils Endréné. Dilrich Jánosné, Probst! 
2 korona segélyt juttatott a nőegylelnek; Kerenezné és Szilágyi Györgyné. 
az elmúlt 3 évben tehát 636 kor segélyt A közgyűlés a lilkár előterjesztésed 
kapott az egyesület tudomásul véve. volt elnökének, ki 9 éven

Csáktornya város fenkölt lelkületű kö- j kérésziül nemes lelkesedéssel és odaadással 
zönségének ezen humánus egyesület iránti vezelle az egylet ügyed, jegyzőkönyvileg fe- 
rokonszenve leginkább abban nyilvánul, jezi ki legmelegebb köszönetét Egyben kö- 
hogy az egyesület tagjai között, csaknem szünetel szavaz az uj lagok gyűjtőinek is,j 
minden társadalmilag számbavehető család - a tisztviselőknek megadván ,i fölment-'

vényt, titkár korelnöksége alatt megejti az 
uj választási

A választás következő eredménynyel 
ment végbe: elnöknek Probst Ferenczné. 
aleluöknek özv. Baranics Endréné. pénzlár- 
noknőnek Mai tincsevics Julcsa. lilkár s 
jegyzőnek Brauner Lajos, ügyvédnek Zakál 
Henrik választatott meg. Választmányi ta
goknak a következők választattak meg: 
Bellák Józsefné, Bencsák Stana, Czvetkovics 
Antalné, Dénes Béláné, Üitrich Jánosné. 
Hackl Károlyné, Kayser Lajosné. König 
Ernöné, Krasovecz lgnácz dr.-né, Margilai 
Józsefné. Mencsey Károlyné, Pálya Mihályné. 
Pecsornik Oltódé, Pethő Jenőné, Szilágyi 
Györgyné, Zakál Henrikné, Ziegler Kálmán- 
né. Zrínyi Viktorné.

9) Titkár előterjeszti több váron sze
gény kérvényéi segélyezés, s az egyleti 
szolga folyamodványát havi dijának feleme
lése tárgyában

A közgyűlés, — tekinleltel arra. hogy 
a most befolyó havi befizetésekből a már 
fölvett szegényeken kívül többnek segélyt 
nem adhat, — tudomásul veszi a kérvé
nyezőkéi; szolga havidiját egy koronával 
határozza felemelni.

10) Elöterjesztetetl az 1903. évre se
gélyben részesülők névjegyzéke, számsze- 
rmt 29.

A közgyűlés elhatározta, hogy mind a 
29 városi szegényt segélyben részesíti e> 
pedig havonkint 8 koronái kap 1. 4 коп» 
nal 7. 3 koronát 10, 2 koronái 11

11) Titkár felhívására a közgyűlés ha 
lározalilag kimondja, hogy az alapszabályok 
10. §-at, — mely a választmányi üléseknek 
negyedévenkint való megtartásáról intézke
dik, — nem kívánja érvényre juttatni, a 
mennyiben a választmányi ülések mogtar- 
lásál mindenkor a szükség és körülmények
hez méri

12) Probsl Ferenczné indítványára a 
közgyűlés elhatározza, hogy minden évben 
a mikor gróf ur О méltósága, — ki már 
oly számtalanszor meleg rokonszenvét adla 
e humánus egyesület törekvéseinek, — dl 
tartózkodik, a nöegylet kérvénynyel lordul 
a támogatásért
13) végül titkár az uj tisztikar nevében a 
szives támogatást s a szegények és elh;i 
gyoltak irányában lanusiló jóindulatú áldo
zatkészségei melegen kikérve, az ülést be
zárta.

К l  LÖ N FÉLÉK.

Tanfelügyelői látogatás. Ur. Kuzsicska 
Kálmán kir. tan. tanfelügyelő e hét folyamán 
folytatta a muraközi iskoláknak mull héten ab- 
hanhagyoll látogatásait. E hó 2-án érkezett Tur- 
csisesére, hol a gondnoksággal, tantestülettel és 
az elöljárósággal ülést tartott. Megállapította az 
iskolának, mint áll. iskolának első költségvetéséi 
s tárgyalásaiban felölelte az iskolai élet s rend
tartás összes mozzanatait. Február 3-án meglátó 
g.dla a hodosáni állami iskolát, melynek uj épii 
leiére a szerződés már megköttetett és a minis/ 
terhez felleljeszletett Ugyanezen napon u lüske- 
szentgyörgyi róni. kath. iskolát is meglátogatta. 
Február 4-én az őrségi és beliczai róm, kath 
iskolákat, 5-én pedig a drávaszentmihályi állatni, 
valamint a zalaujvári, bottornyai és muraszilvá- 
g\i rom. kath. iskolákat látogatta meg s minde
nütt a helyszínen intézkedvén az iskolák szemé
lyi és dologi ügyeiben.

Illetőségi hely az iparos könyvekben
ezentúl nem szükséges. Az 1884. évi ipartörvény 
végrehajtását intéző 30220/1884. sz. földmivelés.- 
ipar- es kereskedelemügyi miniszteri rendelet 30. 
s a szerint az elsőfokú iparhatóság iparossegéd 
nek vagy gyári munkásnak, ha annak illetőségi



helye kellőleg igazolva nincs, csak ideiglenes iga
zolványt állíthat ki, s egyúttal köteles az illető-! 
ségi hely kipuhatolására nézve a szabályszerű 
tárgyalást megindítani s csak a szükséges adatok 
beszerzése után cserélheti ki az ideiglenes igazol
ványt munkakönyvvel. К rendelkezésnek, a mel
lett, hogy az elsőfokú iparhatóságnak nagy mun
kát okoz, alig van gyakorlati jelentősége, sőt a 
munkásosztály kereseti viszonyaira egyenesen 
hátrányos. Ezen óhajt segíteni Láng Lajos keres
kedelemügyi miniszter múlt év deczember 3l-én 
kiadott rendelete, mely szerint az elsőfokú ipar
hatóságok a munkakönyv kiállítását kérő egyén
től illetékességi helyének igazolását nem kíván
hatják s a munkakönyvét az előirt egyébb törvé
nyes elő feltétételek mellett, az illetékességi hely 
ffgyelinenkivül hatásával kiállítani tartoznak. Mi 
vei továbbá a munkakönyvekben levő személy- 
leírás a segéd vagy gyári munkás személyazonos
ságának a megállapítására sok esetben elég tám
pontot nem nyújt, azért az említett ininiszieri 
rendelet még azt is elrendeli, hogy ezentúl min
den munkakönyv kiállítása alkalmával annak első 
lapjára a rnunkakönyv kiállítója, a mennyiben a 
munkakönyvét kérő egyén Írni tud, a következő 
szöveget igtassa: *A munkakönyv tulajdonosának
sajátkezű a lá írá sa ......................' ! s közvetlenül a
szöveg mellé vagy alá a tulajdonos által ennek 
sajátkezű aláírását vezettesse rá. A mennyiben 
pedig a munkakönyv tulajdonosa írni nem tudna, 
e körülmény a munkakönyv kiállítója által meg
jegyzés alakjában a munkakönyv első oldalára 
írandó.

—  Tánczmulatsag. A csakiornyai áll 
tanitóképző-mtézel hangversenynyel össze
kötött lánczmulatságál tolyó hó 21-én fogja 
megtartani.

— A Csáktornyái Szépítő Egyesület folyó 
hó 8-án az az ina, vasárnap délután 3 órakor a 
Tűzoltó-Egylet épületének nagy termében fogja 
évi rendes közgyűlését megtartani, melyre a t 
tagok minél számosaid) megjelenését kéri az 
elnökség.

— Köszönetnyilvánítás Csáktornya város 
lek. elöljárósága jan 22-ki gyűléséből kifolyólag 
50 K. segélyt volt kegyes a »Csáktornyái Iparos 
Ifjak Egyesülete» részére megszavazni. A mikor e 
nemes adomány átvételét elismerném, kötelessé
gemnek tartom, bogy a lek. elöljáróság adomá
nyáért a nyilvánosság előtt is legforróbb köszöne
téinél tolmácsoljam »Zrínyi Károly elnök *

—  Valóságos kincs az emberiség részére a 
Zoltán féle kenőcs, melyről számosán, még a tár
sadalom legelőkelőbb köreiből is elismeréssel 
nyilatkoznak. így : gróf Auersperg, Hippoliti bá
rónő, Daun Кару Karolina grófnő, fíyőrfl'y gróf, 
Markotsch báró, Keglevioh gróf, lovag Weilenhül* 
ler József, Nyári Kálmán gróf slb., kik mind azl 
Írják, hogy e páratlan szer régi koszvény es és 
csuzos bajukra párnapi használat után gyógyulást 
hozott. E kiváló kenőcs üvegje 2 korona Zoltán 
Béla gyógyszertárában Budapesten

— Alapszabály jóváhagyás. A C s á k to rn y á i 
áll. elemi népiskolai ta n ító te s tü le t  önsegélyző 
egyesületének módosított a la p s z a b á ly a it  a m  
kir. belügyminiszter jóváhagyta.

Tánczvizsga. Folyó hó 1-én a »Zrínyi» 
szálló nagytermében nagyszámú közönség jelen
létében fejeződött be a helybeli ifjúságból alakult 
táncztanfolyam. A vizsgálat minden tekintetben 
sikerült. A vizsgázók ugyancsak derekasan meg
feleltek a várakozásnak, nemcsak a vizsgálóm zok 
szabatos, ügyes eljárásával, »le ama fáradtságot 
nem ismerő kitartásukkal is, melynek tulajdonít
ható az, hogy még a késő reggeli órákban is ví
gan járták a ropogós csárdást. Valóban öröm 
volt szülőnek, vendégnek egyaránt a fiatalság 
eme szép mulatságát végig nézni I agadh.it;»tl.i- 
nul szép látvány volt annyi ifjú, viruló leánykái 
egy csoportban látni. S Iliiden a mulatság véget 
ért, mindenki kellemes órák emlékével térhetett 
haza

— Tűzoltó mulatság. Bég volt már Dom
bomban oly fényes s oly jól sikerült bál, mint f 
hó 1-én. Az elismerés Zalán Cíyula önk. tiiz- 
oltó-egy leti elnököt s Mihácz János főparancsno
kot illeti meg, kik elkövettek mindent, hogy a 
hál sikerüljön. Jelen volt dr. Szüllö Géza orsz 
gyűl. képviselő is. Sárközy Csáktornyái zenekara 
oly jó hangulatot teremtett, hogy a társaság csak 
világos reggel oszlott szél. A mulatság érdekes
ségét emelte, hogy a hölgyek muraközi népvise
letben jelentek meg. Jelen voltak asszonyok, Za
lán Lipótné, Zalán Gyuláné, Hirschlcr Ödönné,

Korber Jánosné, dr. Szegő Hugóné, Kele György né, 
Berger Manóné, Fischer Gusztávné, Kózsay La
jcsiié, Ehrnwald Béláné, Slefics Istvánné, Kuszák 
Jánosné, Schwarz Siinonné, Feszti Antalné. Albert 
Jánosné stb. Leányok: Biró Mariska, Buzsák Re 
gina, Korber Irma, Babies Gábris, Kele Olga és 
Györgyi, Andrasek Krisztina stb. Felülfizetni szí
vesek voltak: Hirschler Miksa 18, dr. Szüllő 
Géza 8, Deutsch F. Zágráb 8, Fischer Gusztáv 
Muraszentmária 0, dr,Szegő Hugó Felső Puha ö. 
Katona Ágoston 4, Zalán István 3, dr. Braun 
Nándor 3, Kuszák János 3, Korber János 3, 
Veszély Géza Slarje 3, özv. Faics Ferenczné 2, 
Miszer Hafael 2, Biró Mariska 2, Sonnewald 
Hermán 2, Babies Gábor Muravid 1, Berger Manó 
Kotor 1, Kele György Kotor 1, Zalán L. János 
Budapest 1, Zalán Gyula l, Slefics István 1, 
Feszti Antal 1, Albert János 1, Farkas Károly l. 
Kotor 1, Horváth Vineze 1, Prokop Konstantin 
Szent-Pál (Karinlhia) 5 és Szenes Károly Ко-' 
lozsvar 2 korona. A felülfizetók fogadják ez utón 
is őszinte köszönetét az Önkéntes Tűzoltó Egylet
nek szives adományaikért.

Zrínyi Viktor Csáktornyái kereskedő mai 
hirdetésére felhívjuk b. olvasóink figyelmét.

Tombolyaestély. A Csáktornyái kereske
delmi kaszinó tagjai m. hó 31-én saját helyiségük
ben igen sikerült tombolával egybekötött zene- 

I estélyt rendezlek. Tombola után az ifjúság tánezra 
perdült. A kitűnő hangulatban levő vigadókat 
csak a sugarait bontogató nap késztette haza- 

1 menésre.
300 gyermek kitüntetése Érdekes moz

galom indult meg tavaly Budap:sten, hogy az is
kolás gy ei mekeket szabad óráikban virágneveléssel 
fvglalkoztassák. Ezen nagyjelentőségű eszme ne
mes liarczosa Mauthner Ötlön » s. és kir. udvari 

í magkereskedő, ki már 1901 ben több ezer növény t 
.osztott ki továbbnevelésre gyermekek közt, most 
pedig díszes éremmel díjazta mindazokat, kik a 

I legjobban nevelt és ápolt virágokat mutatták be. 
Mint értesülünk e héten ismét 5000 cserép já- 
czintot oszlott ki közöttük Mauthner Ödön. kinek 
a kertészet terén már annyi áldásos és szép köz
hasznú intézmény létrejöttét köszönhetjük. Mauth
ner nemcsak az ő ismert áldozatkészségével, ha
nem magvainak kitűnő minősége révén is rászol
gált az általános elismerésre és büszkén vallhal
juk, hogy Európa három elsőrangú és legnagyobb 
magkereskedőinek egyike Mathner Ödön. T olva
sóink I). figyelmébe ajánljuk legújabban megjelent 
igen gazdag tartalmú képes magárjegyzékét, me
lyet szívesen ingyen küld az érdeklődőknek

Eljegyzés. Sostarirs Pál perlaki keres- 
kinlő f. hó 1-én jegyi t váltott Péntek Matild 

I kisasszony nyal Nagykanizsán.
— A folyó hó 3-iki C sáktornyái országos 

vásárra felhajtottak mintegy 2(HMi lovat s 25<H> 
drb. szarvasmarhái. Eladásra k erü lt összesen 758 
drb. jószág. Különösen keresettek voltak az I 2 
éves csikók és a vágni való szarvasmarhák kid

' földre.
Vásári tolvaj. Horváth Mari tótfalusi la

kost a f. hó 3-iki csáktornyai országos vásáron 
tetten érték, a mint holmi apróságokat emel el 
egyik-másik sátorból. A esendórség elfogta

A vasúti indoház tolvaja. Múlt hó 28-án 
este 7—s óm között a Csáktornyái vasúti állomás 
III. osztályú várótei inéból Polanecz István nagy
falusi lakos a fali ólát egyszerűen leemelte és 
elvitte. Csak az óratokot találták meg nagyfalusi 

I lakásán az óra azonban már eltűnt.
A Horgony Pain-Expeller (Richters 

Liniineirtum Capsici eomp.) igazi népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már 
több mint 34 év »da mindig készletben van. 
Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, köszvény. 
csuznál stb.-nél a Horgony Parn-Expellerrel 
való bedörzsölések mindig fájdalomcsillapító 
hatást idéztek elő. sőt járványoknál, minő: 
a kolera és bányó-hasfolyás, az allestnek 

í Pain-Expellerrel \ a ló bedörzsölése mindig 
igen hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő há- 
ziszer jó eredménnyel használtalott az in
fluenza ellen is és 80 f., 1 k. 40 f. és 2 к 

I árban a legtöbb gyógyszertárban kapható, 
de bevásárlás alkalmával mindig haláro- 
zottan: »RiclUer-léle Rorgony-Pain-Expellert« 
vagy »Richter-féle Horgony-LinimenU-et tes
sék kérni és a »Horgonyt védjegyre figyel- 
iii kell.

— Meglopott czigany. Folyó hó 3-án dél

után a Hencsey Gábor féle vendéglőben Kalányos 
István petesházi teknővájó czigány tarisznyájából 
a mellette levő Korpár Izidor horvátországi csa
vargó kilopta u dohányzacskót a benne levő 97 
kor. 28 fillérrel együtt. Mire a czigány észrevette 
a tolvajlást s a közeli csendőrök a tolvajt meg
motozták, csak az üres dohányzacskó került meg. 
A tolvajt letartóztatták.

— Rosseau. Voltaire és az encyclopae- 
disták voltak azok, a kik szellemben elő
készítették a l'ranczia forradalmat Ök raj
zollak a csalatervet, ők mutatták meg a 
hadjárat czélját. A tömegre csak az ütközet 
várt, a roham, a porfelhő, az öklözés. Mert 
az iró — a mint Carlyle mondta — vezeti 
szegényes kis szobájából a világot, a di
dergő kezével szántott sorok túlélnek nem
zedékeket és nevéhez nincs jussa a halál

nak. A mint XVI. Lajosnak mondta egy 
lúdvári embere Diderotra: »Különös, ezek 
az emberek a IV. emeleten laknak s min

denki beszél róluk és egész Paris ö utánuk 
igazodik.« Rosseau erős meggyőződése és 
radikális természete, L)‘ Alembert mély tu

dománya, Vollaire költői és humánus lelke. 
Diderot ragyogó szelleme lobbannak össze 
megvilágítani a jövőt. Gyönyörű kor, a mi 
szemhatáruokon belül az egyetlen, a mikor 
uj igazságokat látunk támadni, a melyek 

I aztán átmennek a tömegbe is.
Ezzel a ragyogó irói gárdával nyitja 

ini g Marczali Henrik a l'ranczia forradalom 
történetének kötelét, a mely mint a Nagy 
Képes Világtörténet X. kötete most hagyta 
el a sajtót. Tömérdek illustrátió disziti a 
kötetei, a melynek első füzete, mint e nagy 
vállalat 176. füzete minden hazai könyv- 
kereskedésben kapható és a kiadóknál (Ré
vai Testvérek Irodalmi Intézet Részvény
társaság Budapest, Üllői-ut 18 sz.) az egész 
XII kötetes mű részletfizetésre is kapható. 
Egy-egy füzei ára 60 fillér.

0 S A R N 0 K. 

F a l u  n.
Visszatekint a nap mégegyszer a tájra, 
Alámerül aztán; megszakad sugara.

1 Hazatér a jószág tarlóit legelői ől 
Porfelleget verve a kiszáradt főidről.
Fáradtan a pásztor nyugalomra vágyik,
Mezei munkások, egyik úgy, mint másik. 
Megszólal a harang áhilalos hangja.
Imát mond a falu apraja és nagyja.
Azután elköltik a kis estebédet,
Nyugalomra térnek gazdagok, szegények.
A kuvasz is alszik, nyugton lehet mostan: 
Ilyenkor nem jár még senki a tilosban.
Néma lelt a tájkép, elcsendesült minden,
A bakter van ébren, most csak az nem pihen. 

! U az éjnek őre, hü toronyórája:
Tizet fu most éppen, bár egygyel több járja.
S hogy még ez az egy se maradjon fenn talpon, 
Altalódal rendül ezer békalanton.
Van is foganatja, mert egy nyílt tornáczon 
Elnyujtózik 6 is, elnyomta az álom

Nesztelenül lépked a hold fenn az égen, 
Eziistszin palástját kiterjeszti szépen.
A sok apró csillag oly reszketve fénylik, 
Nehogy megzavarja a föld munkás népit. 
Lágy szellő alakban az Ur őrangyala 
Üde csókot lehel a fáradt ajkakra.
Orömköny rezg az Ur jóságos szemében: 
Áldás lesz belőle munkás magyar népen.

C sern ay  József

Kelelöl szerkesztő:

M A R G I T A I J Ó Z S E F .
Kiadó és Isplulajdonos:

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ 8ÁN00R)



Vu Cakovcu 1903. 8-ga februara Broj 6.X X . teéaj.
Sve poáiljke se tiőué radráaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
itne, Hargitai Jozefa urednika 

vu Cakovec.

Izdateljstvo:
к nj iáara Fi sehe 1 Fi lipo v a, 
kam se predplate i obznane 

poäljaju.

M E D J I M U R J E
na horvatekom i magjarskom jeziku izlazeci druztveni znastveni i povuöljivi üst za púk 

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

Predplatna cena je:

Na celo lelő . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert leta . . 2 kor.

Pojedini hroji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

Sluábeni glasnik: »Cakovaöke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse«, »Sparkasse Okolice Cakovca«, i t. d.

Cukorice repe listje kakti krnia.
Osobilo vu takovih letah kada malo 

zraste, navadni jesu pitanje nastaviti da 
jeli bi dobro bilo iz eukorum posejane table 
repe listje brati i onu za polaganje hasnu- 
vati bez toga da bi to vu odrasku repi áko- 
dljivo bilo

Vzemimo ako veC od vremena repne 
bratve nismo daleko, iliti repua vu takovim 
vu lakovim poloáaju biva da vu odrasku 
tim njoj kvara nebubemo vöinili. i rni »I 
bratvom samo zato Cekamo da se se óislo 
dobro joá m do zorila. vekáu strau listja 
slobodno bez ikakvoga kvara pobrali i za 
polaganje slobodno hasnujemo

Nego ovo nek samo onda Cinirno kad 
potreboCa zapoveda Iz drugih zrokov pako 
зато za takovo postupanje dráim ovo. jkoje, 
samo vu sluóaju izniinke preporui'iti bi 
mogel

. Nemrem preporuCiti najinre pako zatoj 
ar je jako teáko spoznati kad je repa svoju 
svrhu eisto postigla ovo zato uvek ,z rizi
kóm) hódi. Ovo iz jedne strain bred bra- 
njom s dvemi tjedni inora se pripeCate. da 
pafie I prije takaj.

Visi pako ovo od toga da kakovo vre- 
me bilo pod vegetacium i как vlaána zem- 
Ija bila je za ono vreme kad od repe lis
tje brati poCeti nakamli jesmo. Ako je iz

vegetacium tuliko vlage dobila repa da se 
podpunoma mogla dozoriti i samo vu zad- 
nju i —6 tjedni nastalo je áuáa onda je veö 

Jsigumo da je repa dovrsila svoju rastnost 
i za to od njezinoga listja moremo nji teáiti 
prod branjem po priliki s dvemi ili (ietire- 
mi tjedni.

Nego onda takaj moramo pripravni bili 
I ualo da po prvim vékáim deádju repa novo 
listje poCela bude dobivati kaj njoj na ha

lsen nebude osobito onda ako smo viáe как 
bi trebalo ili ako smo zagod pobrati doli 
listje iz. znje.

lilédé nato da segurno vreme kada 
listje iz ánje brati zapofieti treba, loje jako 
teáko ót'ívest no odluCiti ti moguCe osim toga 

Ida obielavanje repe vnogo penez i Iruda 
Irebuje da iz branjem listja s»*bi kvara nebi 

I zrokuval radi polaganja. pred nuler sprav- 
lanjem brauja listja sebi kvara nebi zroku
val radi polaganja, pred nuter spravijanjem 
brauja listja ne dráim za preporuku.

Nego vnogkrat ne biva od toga spome- 
uek di jeli se repnacima pred van iz kapa- 1 
njein za pjlagauje obruuti, nego to je pita- 
n|e po zvrsenom delu na kuliko moremo 
ropuuciino obrnuti na basen i kakvu krmu 
za polaganje ona nain podeljuje?

Cisto drugo vrednost ima ona ako nju 
zeleuo pohranimo. I/. ovoin prilikom daklel 
samo od ove pollamáe vrednosti hoöeni go-

voriti kajti mali gospodari relko gda mogu- 
<*i jesu tuliko repe pripovati da bi moguói 
bili vd nje cirnu vu zemlju skopam jamu 
za grnuti.

Od repne cime ravno nemremo to reCi 
!da bt za polaganje nevaljana krma bila, 
nego vu tóm vendar ima falingu da je jako 
vodena i kad je joá friáka od kiselice teka 
zadrzava vu sebi po kojih na kotrige gie- 
deO zle posledice ostavlja za sobum. Kvara 

jóini na bubregu i moádjane slabe srCne áile 
i kosti ako se marha dogo vremena iz re- 
nom emum hraniju. Ako samo kratko vre
me á nju in hranimo, nego viáe kakbi potre- 
kno bilo davamo inarhi lehko si pripetn 
da marha od nje dobiju griáu i za jednu 
mráava postaneju zato iz triákom repnom 

i cimuin na polaganje veliku pazku imati 
moramo Na kuiiko je moguCe moramo s*- 
trsiti i о lom takaj da gnjilo listje van iz- 
beremo Zdravo tistje vaui na zemlji na 
malo kupé sloáimo i do jednoga tjedna du 
se malo spariju torn ostavimo samo onda 
moremo nuter zvoziti i tak slamum ili ple- 
vaini |)omenjsano pohraniti.

Za onu vreme doklam se vani pari iz 
vékáé strani zgubi vu sebi zadráajuCu vo- 
denost I takajáé kiselastoga teka takaj. na 
tuliko da kad marha preáivaju onda se ova 
iz vékáé strani zgubiju.

Naravski negda se dogodi i to da rav-

Z  А  В  А  V  А .

Prosiju za dote.
Kak su minula Ijela, rasla i vékái 

postajala jesu Nagy Andraáa njegova deca 
Ijepo. Piátek bil je uajstareái on je vre vu 
ákolu bil hodil Joáek bil je drugi. Ijetos i 
on takaj stupil prviő vu ákolu. On je takaj 
tarn stiskaval svoju plosnatu tablicu pod 
pazduhi. Samo da svojega kamenóeka nebi 
gubil pod jednom! Badava je preveZuval 
otec njega iz ápagovinom na tablicu, zato 
ipák se ápagovina jenput prenucala. drugi 
kral pako kamenjóek se bil poterl ravno na 
koncu, kojega viäe in inoci bilo je oápieili. 
Nego da nigdar ni bil miroven! Так je dr- 
kal po vulici как kakovo hieno árebe prah 
se samo bil kadil za njim na pulii.

— Peter bil je treói, okolo hiár drlje
Verek drtje vre on takaj
Kak minjava vreme. boáé moj rnih 

i как!
Nagy Andraá kad se od proáastnoga 

vremena bil premiáljaval na |)amet rnu bilo 
doálo I ouo áalostno vreme takaj. Najmre 
ono vreme kail si je novoga prusljeka bil 
kupil i njemu aldomaáa bil j>il Kad je vino 
na tuliko zmenjáalo pamet njegovo, da vu

ruki dráeCi svojom kosturum vpiCi Spanjol 
Harái Kalmana vu jirsa zato kajti |e on 
nej mu novoga prusljeka bil razdrapil. Так 
samo neholomice vu naglosti, kajti Sjianyol 
Barát Kalman je navek bil njegov djber 
i'lovek veC od onoga vremena как svet 

; stoji
-  Ona áuhka In Ijeta, bila jesu Nagy 

I Andrasu takaj na pamet doála, kője on ne- 
j holonce radi noáem prepifienosti vu vuzi 
•moral je pretrpeti

Na pamel doálo bilo je njemu ono naj 
áuhkeáe vreme takaj na pamel doálo bilo 
je njemu ono najáuhkeSe vreim- lakaj. kap 
se iz vuze bil oslobudil i zeznal jo da za 
ono vreme doklam je on tani kakti areátanl 
hiI. njegovo tuvarusicu jeden pijani cimer- 
manski detiC je odvahil iz ujegovom dvo- 

jjum decom skupa i odpelal je nje sobum 
vu Budapest. Iz ovopa vremena izhadja 

j  tretje dele: mali Petrek.
No nego milosrdni gospodin Bog obr- 

uul je sve na dobro NaSla se je áena doála 
nazad samo od sebe d u  pako nju prime.! 

. Nimu je áal radi loga nigdar, kaj |e ovo 
j  vöinil Im je hi la uvek dobra i vermi áena 
nego dugó vreme je to. tri Ijeta’ — Ősim 
loga od onoga vremena íz boájom milostjom 

: joá jedvo dele se narodilo. kője sad veő i  
1 broj sliái. Mali Andraáek koj lak ('udnovilo j

na iriáko odrasljuje da danas — zutra svo- 
jemu bratu Pallér bude.

Ar videti moO da íz Petra zidarski 
meáter bude Kavno sada takaj iz jednom 
bez átila kosluricum fundamenta кора za 
jednu veliko stanje. Za jednu zidanu hiáu

— KajCe bili iz toga moj Petrek opita 
Nagy Andraá svoje dele, koja se tak paáci 
samo da se mu koáa iz lakta ne oguli od 

I velikoga dela.
— Jedna velika hiáa moj dragi olóe
— Pák koga delaág
— Za niojega dragoga japu za moju 

idragu majku, pák za Piáteka i Joáeka.
— Pák za koga joáV
Pák joá za Jezuáeka za Andraáeka, no 

рак I za Suhanca
— Pák budemo mogli svi stanuvati 

vu lőj velikoj hiái?
Budemo odgovori zatim dele jiako 

dalje posluje
Nagy Andraá pipu svoju naprvo vzeme 

I sinejuói dete gledi как onu nepreslanomu 
kojia vrta dela, как da bi zato kakovo pla- 
tju dobilo.

Как on na vuliönih vratah soho na- 
slojem íz najvekáom duáevnim poCinkoni 
ova gledi, spazi |ednog Cudnovitog Cloveéega 
к ipa po selu idti. Kakov od hitjeni meáler- 
ski detic more bili Po opravi ga moá su-



no ono vreme duZe deZdj pada i naSa ci- 
ma vani na zemlji ostala ako nje kvarni 
biti ne Zeljimo isto tako morarno fcnjom 
pvstupati ako Zelimo nju pohraniti.

Poljeg svega toga veó jako bred|im 
Poljeg svegl toga veó jako bredjim kravam 
как takaj mladoj jalovini srepum pomeSa- 
no eimu pod nikauov naón ni smeti dati.

h r  H u go
M F

Kaj je novogar
O g en J  vu  b i i i .

Ivaóió Ignaca óakoveókoga sabola vu 
Peak vulici Stacunu je prosastnu nedelju 
ogenj nastal, vu loj priliki как iz golove 
oprave, tak i druge za opravu potrebne por
teke takaj je vnogo zgorelo. К vara do 750 
korun ceniju, koj vendar nadomeSóen bude 
ar na sreóu bil je assekuliran

naá Magyarski ország svinje nigdo nesme 
dognati

iVe s v o j e  m a t e r e  g r o h u .

Od jako Zaloslnoga pripeóenja donaSa 
glasa telegram. Gultvil Pavel öve dane na 
groblju svoje matere grobu, slrelil se je. 
Gultvil koma da óetrdeset (letoSnjak bil je. 
öa kaj mu je dato vu nuke smrtno oruZje 
to nigdo nezna Svi se jako Zaluju vu va- 
raSu za njega.

K r v o l o é n l  s o l d a é k l  s k a k a v e c .

Íz Graca javiju da su tamo öve dane 
Knorr Pavla koj v Sopronu leZeóega rege- 
menta bil skoóil prijeli jesu. Knorr je tim 
obtuZeni da proSastnoga Ijeta vu septembru 
mesecu poljeg Soprona leZeóoj Sumi jed- 
noga Irgovca koj iz marhum trgije njega je 
vumoril i porobil.

*l e d n a  g r b a v a  n ő é .

fx  n lk u u ta  b a n k a .
Jos vu minuóem Ijetu Zadravec István 

je jednu stotizku banku bil predal Poklea 
Petru iz Dravaszentivana stanovniku zato, 
da bi nju zmenil. Nego Duklea je za spa- 
metneSe drZal da se iz Znjum skupa nekam 
vu nepoznatu meslu bil potegnul skrivaCkal 
se lak dugó, doklam januara 20-ga óako- 
veóko Zandarstvo ga prijelo i kraljevskomu 
sudu zaradi za sluZene kantige predalo.

Z n b vu  I n o s t .
Poglaviti Murai Hobert belióki zemeljski 

gospodin óakoveókomu tak zvanomu Nöegy- 
leltu 10 korun blago iz volil poslali. N4*g 
prime vu ime od reOenoga druStva za lo 
svrhu podati plemeniti prikaz na| topliju 
hvulu. Vu Cakovcu 1903 januara 27-ga 
Petiid Jenöica

P r e p o  v e d .

Pokehdob vu susedsvu étajeiskim or
szágú Obluj zvanim kotaru svmjski beleg 
se pojavil. m kr poljodelstva ministeriuin 
prepoved je odredil da od onoga kolara vu

dili Videti je na njem da je dobro okreSeni 
ar se sirno tamo popikava, same da na 
zemlju ne opadne

Nepoznani ólovek izraven prama Nagy 
Andrasu ide Kad pred posloji, samo se tak 
bila kadila Zganióna duha iz Znjega.

— Ovdi stanuje Zena? pita iz peskul- 
livim glasom od Nagy AndraSa koj srditi 
pogled vrZe na njega

— Kakova Zena?
— Pak onda opela je dalje cimer- 

tnanski detic, как da neki nib óul bil Nagy 
AndraSa njegovo pitauje

— Kakovo dele?

Nagy Peter slugi ove dane jedne noói 
je volja doSla da i svoiim pajdaSom Szélié 
JoZof zvanim kuólSom rnalo se bavlja na 

I putiju se vu Tündér zvanu oStariju. Koma 
da zapoóneju tretju liter vina dojde vu oS
tariju Tikal JanoS Spolarski detió njihov do- 
ber poznanec. Iz velikim veseljom pozdra- 
viju njega i pozoveju ga к svojemu stolu. 
Tündr oStarije mestu je na friSkoma jako 
glasno postalo. Kad su veó Siroke volje po- 
óeli biti, Nagy pri kojim vnogo penez vldeli 
jesu i kad VeC jako bil nakreSeni na rataju 
njega vu zosebnu hiZu nebudu iz nemirali 
nikoga i tak sigurnije budu se zabavljali 
Ovdi zatim poCno Szetei iz velikom Ijubav- 
jum Nagy-ja obimati vu ovim hipu i nje- 
govoga budjelariSa, koj je bil vu nutarfinjem 
Zepu je takaj nestalo. ßudjelanS je vu ti- 
kala ruke dospel koj je veC vu drugem 
hipu otiSel bil iz oStarije, Nagy je samo 
drugi dan vu |utro spazil kad so bil strez- 

I nil da nema budjelariSa, Na jedenkrat je I javil pripeóenje Redarstvo je veC drugi dan 
prijelo Seteija, nego Tikal je nekam skoCil 
Od vekSe sinne penez nije na prvo doSlo, 
как se vidi sve je Tikal zadrZal zase

torn, da vu ogenj bi bil pripraven zanju 
I deti svoju ruku Nego pokehdob to je ta
ka jSe istina da viag nigdar ne spi vu tom 
je itak ni bil Cisto seguren, da svoju ruku 
malo nebi bil zeZgal.

Zato je naslal tak dobre volje biti Nagy 
AndraS, kajti je sad veó i to znal takaj, da 
si nebi zeZgal svoju ruku ako bi i vu o- 
genj del, za svoje Sene volju. Im je ovo o- 
óivestno slraSilo. Najrnre on isti detió

Od njega se nernrem bojati za svoju 
Zenu . .

No pak takovomu treba Zena pak
dele.

AgneS Zena za jeden trenutak se bila 
postavila na dvoru. Kak je zglednula cimer- 
manskoga detióa, как plamen postane nje- 
zin obraz od srditosti No pak i od velike 
sramote takaj .

No gledi toga nevaljanoga, joS se po- 
dufa sim donesti svoje odurne larnpe 
NebuS odhadjal laki . ti

Nagy AndraSa glavi laki bilo je raz- 
svetljeno celo dugovanje. Malu se nasmije, 
nego dobrovoljno zatim pako svoju 2enu 
nuter odpravi.

Veli da dobre volje je postal Nagy 
AndraS Seguren bil je о tom da njegova 
celoga svojega 2ivlenja nigdar nebude ne- 
verna njemu. Na tuliko bil je oóivesen vu

S Spotaranjem se poóel sporninati iz 
prihodnihom.

— No prijatelj nek Cujem da kakovu 
£elje ima vaSe srdee Nego nemojte plesati 
ovdi pred menőm, stojte bolje jednako. Gla- 
vu gori prsa van. Так po soldaóki.
Pijani detió se nanuhaval. Na kri2 stale )e- 
su njemu oCi, na kri2 hodile jesu njemu 
njegove noge.

A gde je dete, . . ja dete trebujem, ja 
imam juSa ono je moje dete. —

— Tvoje je od galgih vu2a, pak onda 
od groblja jama, to je tvoj juS ni pako
moje dete. —

TrebaS ti dete pak s kirn bi ga zdr- 
Saval?

O d k tn e ik ih  i e n t é b a k .
Medju osobitimi 2enilbami bez svakoga 

dvojenja kine£ka Zenitba spada vu prvi red 
i sveta svih zaruőnicah kineika zaruónica 
je najóudnovileSa figura. Tam najmre za
ruónica samo po izvrSenom venóanju videti 
more svojega mladoíenja. Prikaze iliti dare 
joS kakti nepoznani zameniju jeden sdrugim 
MladoSenja sledeóe poSlje svojoj zaruónict 
jeduu Sunku jednu vreóe penez, dve fiaié 
vina i dve race. Zaruónica vekSu str^n od 
darov nazad poSlje aamo peneze zadrZi za 
se. Zaruónicu na dan zdavanje yu óisto Cr 
lenu opravu obleőeju. Crlenoga Slajara de- 
neju njoj na glavu i Clene prstene na nje- 
zine prsli. Óva sva zato óiniju da bi zaruó- 
nice dojduönost postala к ru2í spodobne 
íarbe. Zaruónica zatim dri dni jedáh ka 
drugim nesmije se plakati, nit pako Miiijáti 
— i dva dni nesmije si otvoriti svojfe ztibi 
Medju svemi ovimi regulami pri öasü <Wá 
zadnja bude njoj najte2eáa.

K o ld u s a  In te tek .
Vu Szent Pöltenu ove dane vümerl jé 

Peizel MatjaS zvani prosjak Nekojegá тге- 
mena je listonoSac bil. navolil si ove me- 
Strije, I poóel je prosjaóiti. Po Ijetu hodil 
vu Sumu drva sebi brat da po zitni itnaj 
óim si kuriti. Medtim je sebe divjiiri sadom 
i korenjem hranil. Njegovi susedi jedno 
malo mesto dali su njemu kam se bil na 
stand. Vu razdrtoj opravi opravlieni hodil 
je prosjaóit da od glada nepogine. Nego na 
zadnje mu takov konec bil vuóinjen da do 
kosti posuSenoga ove dane naSli jesu mrt- 
voga Kad su od poglavarstva poslani ljud» 
doSli njega viziterali su slamnatim njego- 
voga Strozaku naSli jesu tri od Sparkasse 
knjige do 30 jezer korun. S ovim imetkóm 
se sad óetiri njegove seslre deliju.

Ix d u i n o s t i  i e n l t b a .
Do vezda je samo jeden orsag bil ta

kov. vu kojem se pucám ni treba bilo bó- 
jati od toga, da bi one ledióne pstale. 1 tó 
je Japan. Tamo najmre orsaóki zakón od- 
red 11 je to, du svaki mufckarec za duZhosi

— Íz moje meStrije.
Mozbit i sebe Iz Znje zdrátavasV

— Iz Znje odgovori detió.
— No dobro — dobro.
Vidi se как si tusti postai od njé. Так 

si debeli priatelj как velikoga posla haring.
— Zato sam jaki morém delati.
— ZnaS ti delati niti na nogah niai 

moguóen stati. Takov jesi da ‘jesi da samo 
duSa hódi vu le spavat nego i ona samo 
( Dilit, kada druSde nedobi noónoga stana, 
— AgneS Zena van si podene svoju glaVŰ 
iz vuliónih vrat.

— Pretiraj ga veó toga . . .
— FriSko Zena sirove pogaóe, odgóvor 

na Salu Nagy AndraS, pak neznaé im j é . .
AgneS Zena si srdilo nazad pote^né 

svoju glavu.
Malo prvlje opetuje Nagy Andfáé od 

nekakovoga deteta nit neznam kakovoga 
imái jesi spoinenka.

— Ono dete.
— ImaS li od njega pismo?
— Pismo? pismo? Onu némám.
— No daklje, vidiS da nemaS.
To je velika falinga. Так anda Itaj ho- 

óeS? ZnaSli kurnek da vu sadafinjerh eteta 
vsemu potrebno je pismo, joS i za dete tá- 
kaj. Ako nije na tvoje ime zapisano onda 
niti nebuS dobil dete. Nit ovdi niti nebud
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si j e  imal drUti, da do trideset , Sestoga V k rn d jen o  d e , e  prijel. Nego ona ovde se tak alo oponaäala
Ijeta svoje starost, moral se je oSenili. Koj ma|u lb  Iе ">u 0,1 h,ee morHl pre" ra“ w á e '

iz samoladnosti all na true ovo viiniti t.ije Belopulno műdre f  /г 'm l ljl‘ ju l,° Hu"kar K*'ar",a ,z l>rMlraäe"'"'
hotel, takovoga viSeSe poglavarstvo je slu2- pucicu vkr.ili |esu ove , . ohrazom heZi к susedu , tamo njim jav. Ha
benő oüenilo, iz kakvom divojkom ili budi tere Za BartPa Ко.а'цн, zv.I а■« «d» • £  vu julr0 Hunkar Alajos svojega stnea 
s drugim kakvim Zensknn spolom Ovo na- °nj^' nuHka i.^B.uida Mihalya leZaC- iz Zenom i njegovom dvojum decum >nr- 
daV Í J  vnogo tiesrefam täkaj'jenepnhke koga eloveka tuvaruäica i drngai siromaSka ,Ve naSla. Fr, Casu laporni sopot poduSM je 
zavdalo. Iz duZnosti teáidba nije rnogla bit, *ena. N,je moguda bila zdrZavat, s^oju dvoju l)je 2andarsho za sumljivo zadrZavanje 
uvek sreöna. Japan koj je veC viée desetic deten i naj mlajSe ko|e koma da 1}Ы previdelo j e puCe i nju rotiti poßeli jesu.
Ijet ovu civilizaciju zvröaval, sad je ovoga bdo staro odnese njega vu . Onda po kratkim iz dumlavanjem je valu-
zakona iz carskiin odredjenjem izbrisal. Po /уагш siro iUö n ' . Ĵ  • d u do’ Vala da izbilja ona je zavdala svem Cetirem
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jako teZko all ipak se raziéla od maloga njU pretirali. Kada najmre se cela familija 

C o p r i jn .  svojega blaga. Kad je tarn iéla Zena peljala na p0£jnek gpravila, zateknula je od peCi
. j* sobom stareSe dete takaj. Pa met no ovo cevj • van dojdu(j, laporni sopot vmoril je

Vu KiSnyireé obómi dogodilo se niZe dele R0zalna dopadne se dvem muZkim Ze- ’ . ; „ ,
naznaőeno greáno pripeCénje. kője nam sve- I]am , prosiJU mater da nek bi njim dala ce,u bimiliju. Hunkar Katarina zvan Joga
doóanstvo daje od toga, da ne izobraZeni nju da one dragovoljno primeju za svoje. odnesla je sobum Hunkar Alajosa dimo do-
puk joá i sada veruje vu copri|e i *da ove fram ed mje h0t(.*la dali i nazat se na vr- neéenu tjednu teZaCku zaslubu 16 forintov 
coprije vnogokrat kak veliku nesreöu i gre- ne nrt svoj sian Qve (jVe Zene lilioma su takaj, kője i bili jesu naáli pri njoj. Narav-
hotu zrokuju. Panyuk llleá iz Kiányireéa za njoin bile iáié. Jos tijain vu tijenu UiZu gkj ovo krV0|0£n0 pucu laki jesu zatvorili.
zvam poljodelavec sad ni davna je pravdu su „ju bili sprevodili ßaranica doma spazi 
iz Slriban Maria zvanom tamoánjum starom da d t̂ete svojega opravicu vu sirotinsku .
Zenom. Ovu staru Zenu vu obCini za coper- j c p0zabiia i nazad se po paáCi. Dok-
nicu drZali jesu. Го su rekli od uje da z |а(л ona nazat povrne praznu hizu naj- С гм Ь опя А гмк» €^ йси я  U tk a ,
vragom ima pajdaétvo pokvan siromaákih de L)ve one znuZbe Zene su izniknule i ----------------------------------------------------------
ljudih njihove krave iz oCima pako v reő eánj imi skupa ma|a Hozika takaj. Sva izvan 1 m -mázsa. 1 m-cenl kor fl 11. 
detcu i. t. d. Pravdu je star Zena zgubila. sebe püZuri se na ^elezniCki kolodvor, ali
Vu srditosti i nazlobu pred obCinskom bi- lam0 je 8amo 1и|,ки zeznala. da videli jesu Buza PSenica 140(1 —
Zum proli svojemu suprotivnuki vikala je. jedl)ll Ina)u piacuee dele kője su dve muZ- Zab Zob 1100 —
neg se mu áinjeg vtrgne. Párjuk je za ni- ke ÄeiJ(> llál)e Í7 detetum sete sí jesu na Rozs HrZ 10 50 —
kaj vzel Zeni proklinstvo. \Tego za tjeden v|ak , kak ve|||U odpuluvale jesu Vu Valku. Kukoricza uj Kuruza nova 11.00 —
dán pos|je toga nesreca ga bila poliodila. Mat| Jt, jav||y redarskomu uredu koj sad; > * ó * slaru 12 80 —
Na kolih je drva vozil iz sume Kad je pe- sve ()0VSIJd ,§ce vkradjeno dele Árpa Jeíinon 10 60 —
Íjai kolo se bilo zadelo vu jedno drevo. Fehér bab uj Uráli l>eli 1800 —
Párjuk iz kola doli padne i áinjaka si vtr- K o d b in a .  Sárga * » * zuli 15 20 —
gne. Celoga selja ljudi osobilo nesreCno ob- Vegyes » > > zmösan 15 00 —
hodeCega Cloveka familija bila je osegurana Ud v nebu kriceCe grebote javi íz Szt- |jPnrnag l̂ eu 23.00_
о tom da je stare Zene proKletsvo bilo pri- Löriuca listovuik. Hunkar Katarina sluZeCa Bükköny Oraliorka 1250__
jeto sin na svojega olca grobu se zaprese- dekla íz serditosli íz lapornim sopoloin ot-, 
gél da nad staro,n *eno,n srda s, „adómé- rov(|a |e 8Vojega 8lnca jednoga s.romaAkoga 
sti. Ove dane na veCer pokojmka sin odide . . A ,
stare Zene hiZu s sbaltum svojum uju za- rU( ar?' л lz -MJCgovom z* nőm i Odgovorni urednik:
tuCe. KrivoloCmk skruáeno valuvanje vCini- dvojum decani »kupa ovu zloCestu pucu
je pred Zaiidarstvu, gde se sam od sebe koju se sad bez ikakve sluZbe bila polepala M A R G 1 T A I  J O Z S  EF.
bil javil. Hunkar Alajos rudarski leZak je nju k sebi I

dobil dete. Nit ovdi inti pako drugdi. nuter ulti. kuruzu na onoj dolnjoj zemlji. Nebili ga
— Da pák je moje. — No kuinek udprosti mi od loga ne- pogodili i nuter postavili za straáilo? Za
— Tvoje je sam ti veC povedal da kaj hude mka| Sad ie veC dosta bilo Znaá li dosta je visoki bude ga van videti pák ako

Po svedoCi ako moreá zato le nepuSöam nulri k zeni ar ako bi vi- njegovoga gekaputa spaziju gavrani tak o-
Onda dobié dele dot Cas ni dela tvojega lejioga gekaputa, laki Ы se vu dideju iz okolice da jóé drugo Ijelo ue doj-
Jeli me razrniéV te zalubila Zato znaé idem sa jednum hi-1 nazad. Bormeé da ni.
Potepasti meáterski detió ovo je vei Zum dale. Ovo vre ni mogla duZe podnaéati Zena

ni znal razmeli. od julosne sopot mu je Tim pograbi za goler gekapula i od* Mali Andraéek se poéel plakati ravno, do- 
celo njegovo miálenje za oblaőil. Nagon ga prali delióa broga hipa vu zibelji Agneé Zena véli mű
je dovel do sim takaj. Ni jemu bilo potrebno _  Sprevodi ga van iz selja lijam do svojemu.
nili Zene nil deteta, kaj bi bilo. Kroz svo- groblja. |)a detiéa glava tamo vre jako po- — Vzemi gori lo dete. Ili pako zibli-
jega potepanja navek je na niZe dobaljai cela dőli viseli lepő ujega spravi vu jednu И»« dák nazat zaspalo bude
deto je ui dobil ml nije jako iskal, kajti glabu njega lam ostavi Ona sama vu ruke pograbi sukalnika
delati veC niti nije bil sposoben, nego nato 2eni П|()Ге|0 Je njMZmo |lce 0d | furtov ga skrije i od beZi k liléé Ro-
je misül kak b, dobro bilo da bi njega zdr-1 sramo„. se‘ „JJZI„ ll)Ujt llaMd Ы| po-i2'11 SV0Í°Í suscdi
iavala iena za volju deteta. Takuva misei vr|)U, N|l se I||Jd llfa|a lia njega g|edati ka() — Koza hódi samo z menőm!
je hodila po njegovoi glavt. Od loga pakojmilj!; z(ljom sabli poCel. Kamo
nili nije misül, da b, sad od one iene spra- \r (.|,l,„i od peCenke duha Zena — Negovori vnogo, saino hódi. Vzem,
vim njezinen, luvaruSorn imái spomenka. Jaj András véli iena, iz lurtoüom "ekaJ 30,,um

Samo je simo tamo koraCal pred Nagy k . S1 SV0Jt.ga obraza ah m(. jt. sranK Kaj?
Andrásom kak jednoga vlaha medvéd kada. jako se sralm)Jl.ln ov dovek zllaS _  0ll(|a Kj on komád dreva
Pleäe je jós ni kit éislo takov . „ego vre onda Kiul se C v" cimermansk, delif

Nagy Andraé je joá uvek smejuCi gle-| je takaj pjja„ec bil lz l)ri Kr°blju leZeóe jame bil prebudil, tak
se épotariti. Imáin je zroka Agneé Zena da se iz- Je c°l° njegovo telő, neCemurno

— No velim tebi kumek ako pismo i govarjala. Za оно vreme je jóé ni bil lak ,ÍZ drevenilo. osobito pleéa i njegova stena
doneseá, onda nek bude vu íme bozje, — podrapani ov deéko. Jako so srannla Zena Pokehdob su njega iz lakvim oCinkim
nego pazi da ne padneá bi si mogel glavu da njtzm tuvarus kaj bude sada rekel veseljem na darili vu Valyogoéu, vu onoga 
pobiti na tem veliKim kamenu. Pák kak ve- Nagy Alidra» je jedenkrat ni reekel ni vremena J° °d sela okolice takaj se iz da
liki kvar bil bi na tvojoj Ijepoj glavi kaj samo se se smejal *e^a vugiblje.

Detiő nato mkakovoga odgovora dal Ti Agneé nebi li ga nazad zval? Po: Szen tm ihaly i Gyula
nije, .nego poljeg Nagy Andraéa nakanil je Znaé da gavrani jako na mkaj delaju M. F.



42. sz. 1903.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbi- 
róság 1902 évi V: 421 sz. végzése kövei- 
kéziében ür. Hídvégi Miksa Csáktornyái la
kos ügyvéd által képviselt Halász és társa bu
dapesti ezég javára Wittmann Lázár Vilmos 
Csáktornyái lakos ellen 226 к s jár. íoga- 
natosilott kielégítési végrehajtás utján felül
foglalt és 4152 k. becsült kávéházi beren
dezés és szoba bútorból álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1902 évi V 421/4 >z. végzése 
lolytán 226 kor. tőkekövetelés, ennek 1902 
évi január hó 5 napjától járó 6% kamatai 
és eddig összesen 71 k. 30 t. biróilag már 
megállapított költségek erejeig Csáktornyán 
leendő eszközlésére.

1903. évi február hó 13 napjának d. e. v ,9  óraja 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX. 
t.-cz. 107. és 108 §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni

Ezen árverés Wollák Kezsö Csáktornyái 
lakos alapfoglaltató, Ternovecz Ferencz va- 
razadi lakós Gróf Eszterházy Géza-téle cog- 
nacgyár és Mautner és Wilczek budapesti 
ezég fölülfoglaltatók érdekében szintén meg
fog tartatni

Csáktornya, 1903 évi jan. bo 21. 884

Van szerencsénk a n. é. kö
zönség I). tudomására adni, hogy 
n agy ka n iz sa i fő ügynökségünket 
Csáktornyára helyeztük át. Hely
nek vezetését továbbra is P o 
g á n y  E m i i  A r m  bíztuk.
S81 1—* Kiváló tisztelettel

Fonciére pesti biztositó intézet.

882 K i a d á  l a k á s .
Csáktornyán a gabonatéren levő néhai  ̂

N eu w ir th  J/ór-féle ház egész e l s ő e m e -  
le t i la k á sa  azonnal kiad«'». Bővebbet Char- 
matz Jónás urnát perlaki-ulcza 129 sz.

Z a la m e g y é b e n  (M u r a k ö z )  egy 5000 ^ н и м

la k o ju  v id é k i v á ro s b a n  egy jó fo rg a lm ú  SzőliottVényok
todraszuz et . « о ы п, т т б ^ п

európai neme« gyökeres <• «Ima vessaök mély««
leszállított árakon. Oltványok ezre 9 0 —100 forint
Miudenik a legkiválóbb bor- és ceemegefajokból, fajtisztán

m á s  v á l la lk o z á s  m ia t t  a z o n n a l o l -  le|ee jótálással. Ha a szállítmány a megrendelőinek mej
nem felelne, ugv az oda- és visszaszállítási költséget, va

c s ő n  e la d ó . B ö v e b b e t e la p  k ia d ó -  S S L * S l í L X “S Ä M ' Ä Ä
az én költségemen házához szállítva tekintheti meg.h iv a ta lá b a n . 879 1 - 3  - ,

#########%######## E L О К E It I T Е S.
r ^ w w w w w w w w  Gleditmchia csem eték és magvak.

__ ______________ __ _____ óriás tövisei, igen gyorsan fejlődő sövénynövény. Ez &i
egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár ét 

! alatt, rendkivüi csekély kiadással, melyen nemhogy em
I K rS h ' A T V  bér, de semmiféle állat, még az apróbb nyulak sem ha
( I  Д Л  г/ у / / / ,/ / Л Л .1/ |  /  í tolhatnak át, ugv, hogy a bekerített részek teljesen kulcs
/ ^ "— ““ “— — — — ! csal zárhatók. Ráinden rendeléshez rajzokkal ellátót! 
\ e g y  k i tű n ő  <z\ iir i  i n ó s ó i n t é z e t  ГС- 1 Ültetési é« kezeié«! utasítás m ellékeltetik. Bővehl

‘ ‘ I tájékozás végett színes fénvnyomatu díszes árjegyzékei
\ s z e r e  t i s z t i t  SIS védett á tverők  1 ingyen és bérmentve küldetnek, rendelési kötelezett«*/C U S Z U l d S  v e g e r r  ' l i v t s z e h .  Д nélkül. Az árjegyzésen kívül egy oly könyvet kap ezrei

J ) ki czimét eg levelezőlapon tudatja, melv nincsen az i/1<1 VOJlKint OSSZe^ llIt s z e n n y e s t  1 ház vagy család, a hol annak tartalmát haszonra n<
j ) fordítanák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy szegény
ЩIliden  10-é/t e lkü ldő in  é s  ÍS-An\ családnál egyaránt. Igv még azoknak is érdekében áll
I , kik rendelni semmit sem akarnak mert benne számol
{ j f l t t n t o i n  v i s sz i l  t i sz t í t va  í °b közlemények foglaltatnak, melyek mindenkinek natf

) n . , . . .  szolgálatot tesznek.
Ul0CS6IT1 filßk. Kétéves, óriási jövedelmet biztosit*K iv á l ó  t i s z t e l e t t e l  ----- ------------- LvnitánAi fogva, ennek tenyésztő*

! m.ijd minden gazdaságban az utóbbi időben rendkivű 
j elterjedt.
j zrínyi Viktor i ° im P* t i Ä T*T» >4*3

d iv a tá rú  k e re s k e d ő , j | п н н н ш н | н ш И 1

« п п - r -

Oi

Világhírű orosz KaraVántoa i
Popoíf K. es G. testvérektől Moszkvában. ]

w- (  T ö b b  u d v a r  s z á l l í t ó i . )  j

I  le g f in o m a b b  m in ő s é g . ||
Eredeti csomagokban kapható J [

1 G ránertestvérekné lC sáktornyán ||
2  valamint a monarchia minden elsőrangú fűszer és csemegeüzletében. « j
3  Ш_ 10-10 _( )
900ее<10в0ооо0<ю ввво®ввда08вв в в в в в в в с

m m w m  m w m & a  т ю т т & о  e e o  e #  >

I Ketísíjitaj engedélyezett Végeladás! j |
Cj Van szerencsém a n. é . közönség b. tudomására , ,
$ adni, hogy üzletem teljes felhagyása miatt az összes rak- i i 
I  táron levő árukat u. in. női- és férfi d iv a tk e lm é t és J [ 
fi> d iv a te z ik k e k e t, v á szo n á ru t, p a rc h e to t, m o s ó k e l- i i 
I  m ét, szőnyeget, gyapjú és s e iy e m k e n d ő k e t. nap* J j 
9 és eső ern yő ke t, nő i- és férfi fe h é rn e m ű k e t / .  i i 
I  á p r i l i s  i l i - I t i  készpénzfizetés mellett a bevásárlási áron 9

Lalid minden elfogadható árért eladom. I I
Kiváló tisztelettel I >

M A Y E R  S.  I
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A  C S Á K T O R N Y Á N  S Z É K E L Ő

M U RA KÖ ZI T A K A R É K P É N Z T Á R  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G  
»03. Mi február ki 28-án délután 3 órakor saját helyiségében

XXII. rendes közgyűlését
tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

T á rg y s o ro za t:
1. A gyűlés megnyitása az elnök által.
2. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése.
3. A zárszámla beterjesztése s e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok meghatá

rozása és a felment vén у megadása.
4. Négy igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.*)
5. A részvény tökének 2tH4MHi koronára leendő felemelése és ennek folytán a régi 200 darab 200 

forintos részvényeknek hasonló számú 1000 koronáról szóló részvényekkel leendő kicserélése tárgyában az 
igazgatóság javaslata feletti határozathozatal.

0. Az alapszabályok módosítása illetőleg az igazgatóság által javaslatba hozott előterjesztendő uj 
alapszabályok elfogadása tárgyában határozathozatal.

7. Netáni indítványok.
b. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
C s á k t o r n y á n ,  1903. január hó 9-én.

Az igazgatóság.
*) 59 §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolhatja, de ezen jog 

gyakorolhatására megkivántatik, hogv a részvényes legalább 20 eves s részvénye legalább 4 hét óta a társaság könyveiben az ő 
nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letetessék.

A választási jog azonban nemcsak személyesen, hanem távollevők által is gyakoroltathat, t. i. a meg nem jelenhető 
részvényes egy másik részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat, azonban szintén szükséges, hogy az ily meg
bízott által szavazó részvényes legalább 2U éves legven és részvénve 4 héttel a közgyűlés előtt a társaság könyveiben az ő nevére 
beírva találtassék.

Meghatalmazván vök csak részvényesek nevére állíthatók ki. 872 8—3

Nyomatott Fischet Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.

. ......... ................................. — Т й ;  Л
í р

Van szerencsénk Csáktornya és vidéke I közön- j 'Щ C a s t  н а ш  je ohznanili p. S. slanoviukom grada

ségének nagybecsű tudomásár;! hozni, hogy hazai tár- í C a k o v c a  кик. i okolire. da je zaslupstvo dru2lva na-
S/I< {

I Щ %saságunknak Csáktornya és vidékére terjedő ügynöki ‘0 , §eg os:gurav.iju6'g za grada Cakovca i okolice od
S'ií

képviseletét t B ernyák Károly úrtól Щ gosp B ernyák K áro lya preuzela tvrdka

TODOR R-czég I  TODOR R.
K rasch o ve tz  József úr j §| zzz gosp. József K ra s c h o v e tz

vette át. miért is tisztelettel kérjük a nagyérdemű kö- j Щ | te stoga najuljudnije molimo p. obéinstvo, da se u

zönséget, hogy biztositási ügyeikben ezentúl nevezett | (|| svim omm poslovima, koji se liőu osiguranja kod

czéghez fordulni, s úgy hazai társaságunkat, mint j |® dmztva naáeg izvoli od sada obraliti na gore napo
l t  i

fenntnevezett képviselőnket eddigi nagyrabeesült hi- j Щ meinilo ’ zaslupstvo, le da nas i u buduée obdari sa

zalmával a jövőben is megajándékozni szíveskedjék ) Щ  onim povjerenjem. kője s í i i g  i do sada uZivali
j i

Kiválrt tisztelettel Щ  Sa osotiilom Stovanjem
) évÁ II w  II gtjí (

Az első magyar j Glavno opravnictvo prvog magjarskog
általános biztosító társaság obenitog osiguravajuceg druztva

Budapest. j  «7» 2-3 Budapest.

.....  ................. .......... Ш  L .....— — — __________
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