Vili. évfolyam

Csáktornya, 1891. január l8*án

Saerkesztóvel értekezni leket minűennajt 11 és 12 óra között. —
A lap szellemi részére vonatkozó
minden közlemény H a r g i t a i
J ó z s e f szerkesztő nevére
küldendő

3. szám.
Előfizetési á r a k :
Egész évre . . . . 4 frt
Fél évre . . . .
2 frt
Negyed évre . . .
1 Irt
Egyes szám 10 kr.
>»

«
Hirdetések még elfogadtatnak:

K ia d ó h iv a ta l :

MAGYAR h IIORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETI ERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.

Fisckel Fülop könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetés dijak

je len ik lietc'iikint o ^ N z e r : vasárnap.

n y ilttc e k és hirdetést*.

A

Hintek

jqüdnsjd szímiltatnat.

Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet*, a ^Csáktornyái takarékpénztár*, a ‘Muraközi
takarékpénztár* sat. hivatalos közlönye.

Budapesten Goldlerger A. V. és
Rckstein B. hird. írod. Bécsben;
SYhalek H , Dukes M., Oppelik A.,
Dsube G. L. és társánál és Herndl.
Prünben: Stem M.

Xyí t ér petit.sora 10 kr»

Csáktornya e szerint 1870-ben 236
házban 2384 lakóst számlált. Ma Csáktor
nyán 315 épületben 1600 térti s 1662 nő
lakik ; összes lakosságának száma tehát
3268. Ez 20 esztendő alatt 884 főnyi
szaporodást tüntet föl, ami 377.-nak felel
meg, g évi 1*8 ®/6 emelkedést árul el, ami
bizony alig alig közelíti meg ama 2°/.-ot,
mely szerint a városok növekvése általában
történik.
B ú z á s n a k 1870 ben 35 háza
225 (109 férfi, 116 nő) lakósavolt, ma 43
házában 154 férfit és 177 nőt, összesen tehát
331 lakót találtak A házak száma tehát
23, de a lakósoké 47 *|a-kal szaporodott.
B o t t y á n b a n 1870-ben 40 házat je
gyeztek fel, ezekben ugyanakkor 258 egyén
(126.132) íratott össze ; jelenleg 47 házában
348 lakósa van (167 181). A növekvés
tehát a 17*5 és 35 % aránya szerint történt.
A Zrinyi-külváros 11 ház helyett 12-vel bír
s az 1870 ki 82 (48.34) lakós helyett 88 at
(41.47) foglal falai között. Ennek szaporo
dása a leggyöngébb, mert csak 9, illetőleg
7 ’37^-os emelkedést tüntet ki. Csáktornya
maga, mig 20 év alatt 79 háza épült
(33 57.), a lakosság szaporodását illetőleg
Búzás után következik csak, ami a Csák
tornyán összpontosult erőknek, mint a for
galom, kereskedés, s nagymérvű iparnak,
szemben a szaporodásra kevésbé inklináló
ÍÖldmivelési néppel, bizony nem telel meg
A négy községnek együttesen, vagyis
Csáktornyának e szerint 417 háza s 4035
(1968.2067) lakója van. 1870 ben a város
nak 322 háza 2949 (1480*1469) lakosa
volt; s mert 1880 bán 354 házat s 3810
lakóst számlált, nyilvánvaló, hogy a város
szaporodása az utóbbi deceniumban lénye
gesen visszaesett Mivel inig az 1870 1880
közt terjedő időközben a házak száma
32-vel(lüf|.) alakosság 861 lélekkel (29°/0)
szaporodott, addig az 1880 s 1890. közötti
tizedben a szaporodás a házakban igaz,
hogy 63 (17*8), de a népességben csak
224 főnyi, mi alig több 6 százaléknál
Látható tehát, hogy mig az építkezési kedv
emelkedett, de úgy látszik inkább kénye
lemszeretetből, mint a lakosság nagymérvű
szaporodása folytán támadt szükségből.

V ili tecaj
S r.rtdnikom moi-i je sv&ki dán
Kuvoriti med I I i 12 varom. —
Sv« poiiljke tiíaóe se zad ría ja n o vinah, naj se poSiljaju na ime
Itlurgltai Joiefa urednika vu
Cakovac

Broj 3.

Vu Okovcu junuara 18-ga 1891.

I’retlpf atiu i eeua j«*:
Na celo leto . . .
4 Irt
Na pol leta . . . 2 frl
Na rét vert leta . . 1 Irt
Pojedini broji kostája 10 kr.

Izd&teljstvo:
Knjizara Fiscliel Filipova kam
predplata i obznane poáiljajn.

,*

Obznane se poleg ,.ogodbe i fal
raöunaju.

Qa liorvatftkom i inat:jarskom je z lk n izlaxeeí d r u z t i e i ii /.nauntv«>ni i povuc'ljivi HhI za pnk.

^

I z l a z i s - v a lc i T ijeaL en i e d - e n l ^ r a t i t e : v u s v a lr - u . nedL elyu.
Sluzbeni glasnik : „Medjimurskoga podpomagajuéega rinovnirkoga druztva“ „Cakovecke áparkasse“, „Medjimurske sparka.sse“.

1 t.

d.

aju pristojno, da deéki nek nehodiju R to vfiinil, kajti je znal ljepo zvoniti i
pucami. Nagovarjal je dekoje devojke, da kai ti je dugó zvonil. Znajte. da je pogi*
Deneánji broj naáih novin je tretji vu ako gde skupa se zidu, da nai nekaj éi- beljno dugó zvoniti onda, gda ob’aki vinovim teéflju. S poötuvanjem i pouzda- taju. i da se naj vufe kráóanski navuk siju ober túrna Viáekrat je ved zvonar
no3tjum prosimo naíe vrédue íitatelje i Svojimi opomenki i neprestanim polvuéa- OHtal mrtev pod zvonikona ; ar stréla rada
priatelje, naj nas i vu novim (V ili) te- vanjem, kak bi se vnogomu dobra dalo vudri vu ^pidaste predtmte. Zato treba,
navéiti na takvili zastankih, po^tigel je na kak plabanué vu i, za priblitavajuóe se
őaja na’ih novin podupirati dostoju!
Dober cilj naSih novin dobro poznaju toliko, da su se nekoiih selih bóléi ml iüői bűre Bogu moliti i marhu vu zavetje
nali poát. Citatelji, zato s predb ojenjem i devojke, gda su vet* vsakda*nju ákolu tirati.
istinu vuéiti, drugi krá
na ih programmov neéemo kratiti vréme ostavili, poőeli
Drugda se opet, prip ^védalo od beda poát. éitateljem. Budemo slobodni vezda őanski navak su si fiitali ili Zitek svetov toga Maríir.a, kak je vnogo ljet sluZil, i
samo ponoviti obeéanje naáe, da bu- ili pák nekaj od go^podarstva.
zaslutil je grudu Huhoga zlata, vélik n
demo se trsüi sve éiniti, da burfu naái
Jeden mlsdi gospodar imenőm Jolek grudu kak je teleca glava, pák je poéel
pojtuvani Citatelji i vrédni predplatniki « V. nije takaj bil prijatelj takvim zestankom injom trguvali, i t»k je dugó trguval,
nsmi i s »Medjimurjem* zadovoljni.
zbog vnogoga zla, koja su se raljala. Ali dók je doterguval tér mu je ostal brus i
Od vezda bude nam bolje po ruki pokehdob nije mogel zapreőiti, ti se ;e on naz&dnje da je skorom puknul od
iőlo naíe nakauenje dostiöi, ar budu nam trsil. prilagoditi zestanke da budu m’a sm ha, gda mu je i t»j brus opal vu zdevu növöm letu naSi | 0$t g avni »urad- de2i na du evnu zabava i navuk. Nije on nec. — Ouda je JoÉek nadodel na tu
niki gosp Glad Ferencz i gosp. Zrínyi bil neprijatelj veselim i pristojnim pésmam pripovest ovo : Vídite. tomu Martinu spoKároly na pomo . Oni budu pod voditelj- ni pripovedanjw, nego hurmastoőam i be dob ii fu vmge sluge, koji tr^kc za lu2ene
stvom uredn ka naáih novin, takaj se tr- dasto am, kaj su vnogi \eruvali, da su je svojtf peuezd zapiju vu krdmi, a drugi
•ili, da novine „Medjimurje" óim boláe toboí copernice vukodlaki, duhi, strahi i dán neimaju od tóga nikaj drugo kak
postaneju i éiin bolje budu mogle dostiői t. d. tér ua su one vsakojaóke puöke pri- mamurim tezku glavu i pokvarjeni ;.eludec,
avo) lépi cilj
povesti istiuite. Zato bi on oátro prepo pák zduvanje. Tomu Martinu su spodobNovine „Medjimurje“ b du i i adatja vedal svojoj dru^ini iti vu nekoje liize na ne i vuog; dekle kője potrate Hvoje pepo horvatskim i magjarskim jeziku izlaz le, spomenke, gde je znal, da budu tam de- nezj na gizdn. kupujuói vsakojaőke nepoali od vezda uredno vu vezdaánjoj vekSoj la'i nepristojne sa e. A gda je i dopustil, trebne cifrari.e — Ili oni go^podari, koji
forrni. Na$ izdatelj bude se trail, da bude lo su se morala najkesne'e do desete vure «voj ime ek razteplja, d >bljeue od tr2tva
prem horvatski dél naáih novin cim boljo dimo povrnuti, tér je i sam zual Éujimi peneze zakartaju di vu kr.vmi druge g>i lepd* fitampal, da vu tem poslu nigdo iti, da na nje pripazi. Vsigdi gde je on stiju i napajaju navék suba grla. Tak
se riebude mogel tufciti
god bil znal je da grdu ktkvu éalu vta- zvek inom de aju i mladiíi f'de^ki), neS urednikom se moéi spominati svaki Ziti i bedaste p ipovesti poprav ti, tér iz nrmltíéi za mladisti Oi áp-iranje i delavden ob 11 12 vur pred poldan vu kr. njih nekaj ljepoga izpeljat1. Tak na peldu nost, da bi nasjeduva’i marljivu mravlju,
praparandiji. Na njegovo ime prosimo vpel je jenkrat vu razgovor Bukvié To koja vu ljetu skrbi i pribira hrann, da
danke priposlati — Izdateljstvo je vu
rnáé, koliku moé ima zvonec svetog\ Au- ima kaj 'U zimi jesti ; ali oni zvekdlnom
knjiiari Fiiipa Fiscbela (naproti varaákih
tuna na go i Frugovec vu susednoj filri popév,»ju i skaC i kak poljski éu ek (gril),
hiZah). K njemu prosimo poslati predda gda se po ljetu skup spraviju érni a vu zimi njiko ogi ^.ivota, tojest vu staplate i oglase.
oblski. tér bi mislil, nut vse nas bude rosli, prejde njih volja plesati, tér onda
Stare z ostatke jako prosimo <íim tűéi pomlatila, a táj zvonéek po(3me avo- stradaju Ne misle vsi takvi vu mladosti
predi poslati a letoönje predplate po jim glasom kriZati obiaké — i na jen- na ovu : Gdo vu ljeti hl&duja, on vu zimi
noviti !
krat se raztepN obiaki, i samo tilii deZ ijek giaduje. Z i istinu je sméánof da ljudi
Predplate „Medjimurja* ostaneju i opadne A na to su vái zaviknuli: viédno zveksinom Btopram pod starost p )őmu Apanadalje:
je borme daruvati svetoga Antuna i njeg- rati i (uvati, kad neimaju veő nikaj, kaj
Na célo leto
. . . . 4 fit
voga zvonreka. — Na to je rekel JoZek l bi jim vu zdenec míg ö opasti.
Na pol leta
. . . . 2 „
Vi tóga nerazmete, zakaj se zvoni i kakvu
Ovakvim naéinom znil j; Ji^ak pod
Na fertaij leta . . . . 1 ,
moé ima zvon — Vidim, ga nepazite, vucevati ínladeX i svoju druíinu, tér je
kaj gospon plebanu1! vu cirkvi vuci. Bla- vaakom prilikom gledal, da ju podvu’d o
goslavljaju’ b i’íkup svona, moli nek on dutnosti njihovoga Htaliái — NavCil se
vemo zove ljude na mo ilvu da diíiju je on to vse iz vust staroga svo <‘ga otca
Zimski razgovori.
Boga, da si od njega izprosiju pomoí, za- i pobo2nih knjigah, iz njih je on i drága
Vu vsakom skoro selu shadjaju se tim da bude isto zvonenje dika i proánj i vnoga Ijepa kréémska znanja i regule vun
po vet'erih k ovi a'i k oni hiti m'adi i Bogu, i da ljude Cuva od zla Odonud ;e vadil.
stari muíki i ienske vu zimsko vréme na nastala navada zvoniti na obiaké Gda bi
razgovore ili na igre. Tak je vuálo vu se najmre podignuli temni obiaki, pák bi
navadn i vu se'u M , gde su se aiáli «e bilo bojati vihra, dalo bi se onda znaKAJ JE NOVOGA?
deCki i devo;ke, da tóból domaj priípa menje zvonom vu cirkvi ili vu kapeli, da
raju posveta i pripovedali su si kaj kaj se paslin sa HVojom t edom sprave kam
Strahota.
Cesa n pr. od copernic, od duhov, od vu sigurno mesto, — da tetaki otidu s
Btrahov, vec'krat i nepriatojna stvari, a i polja ili goric i da si poiiéu kakvo zgodno
Vse stauovnike Sicilije zbu ijl ja síje popeva'i su i ne edne pop vke Tak se mesto, da se vugneju zlo estomu vrem-niu, dedi strahoviti dogidjij : Pokopici (grobtri)
v i’ekrat, s takvimi zestanki iri skvarjenos* tér da se Ijndi pomole Bogu, gospodaru incsta Sirakuze opazili su pre5estnu uedelju,
i neőudorednoat, dapaée bvsju tak spra neba i zemlje, koji vedri i oblaéi grinl a kuk iz kapelice koja je na grob;u krv teóe
viéca zroki svadiam i nesrefiam Plebanud vicom grmi i vilnoin lada Visekrat dragi van, Va tu kapelicu ö l i su érez obiok i
je vnogokrat podvu.aval i opominal mla Bog poduhns, vushéi vrure molitve «vojih te/kom műkőm, ar j> bila d ugaé j»ko za*
dél, kak se imaju lonaáati, ako se gde vérnib, t«r ja cureti iz oblaka ploda do- prta i Viata z laixi zvezana i n»áli su nut/i
zidu, da ujim bude za hasén i podvuéanje. naSajuéega drgdja mesto tuCe *, a onda strahovitu nesreéu Vu svojoj kr vi lelala je
Zato je nje podvúéal, da se vsigdi pona- zvekéinom véli prevejani svonar, du je on ’nrtva jedna uilada 2enska, osobito jako

Poziv na'predplatu !

E l l '* * ® *

Ijepa, — gledeé njezine fine i drage oprave,
morala je biti v.'sokoga | prcátjmanoga roda.
Vu njezinom 2epu ua^li su od rou2ke ruke
pisanoga lista, gde je sliedede bilo napisauo :
.J a te zakoljem i to stoput le zno2em vpi
£im, s kulikemi kuáci si ti meni vernost i
ljubav obtCala, i stignem ti tvoje srce vun,
kője je tuliko foliáuosti b: 1> !* 1 za istiuu
falilo je i srce te mlade feneke. Nigdo uezna i Dcmre zeznati, gdo jc ta zaklaua
ftenika, i ucmreju si premisljiti, kak su ona
ili njez:ni krvniki vu tu kapelicu dospeli.
Nedaleko od kapelice na grobju raed evet
jein naöli su i jedno mrtvo té|o mladoga Co▼eka po priliki 30 ljet stároga, na kojegi
je fluinnja, da je tu inladu 2ensku zaklal.
Ali gdo je ou i ona, uemreju nikak zo
coati.
Nevolja vo taüanskom orsagu.
Da je pri na? ne takovo zlo k k si
ljudi pripo? daju, i da je po drugod sto
krat bujáé, za pddu nam |e ov dokaz :
Vu talianskoj nega vu 336 obéinah nikak
voga grobja, nego mrtve pod jezer nahodeée se p vnice nuter nakladaju Véé kak
200 jezer ljudih stanuje vu 37 jezer 2ü3
zevsema neprikladnimi i nez^ravimi pivnicami — S000 ljudih stanu;e vu pe< inah
V 1700 obéinah samo po svutkih jedu
kruha. — 4965 obéinah je tak v uevoji,
da nigdar nejedu meso.
Najvekáa kuhnja na svetu.
Najvekáa kuhn a na svetu je vu Parizu, gde se vsaki dán za éet ri jezere lju
dih kuha. Najmenjái kötél di2i sto litrov,
a najvékái je petsto litrov ; petdeset pofcudah je za petenke, vu kojoj vsakoj se
najenput peée 3 0 0 porciji peéenke. Ranj
gle su tak velike, da vu vsaku vlozne 50
kilogramov m sa, posude táj za 100 ki
logramov krumpiia na.eukrat kuha i. K
jednoj gibanici potrebuju 7 8 0 0 jajec ; a
za kavu imaju célú maáinu, gde se kuha
na dali 1000 litrov ka ve.
Fabrika puftkah.
Industr jalnom bankom opot v edjenoj
fabriki oru2ja vu BudimpeáO, osigural je
kormanj naruébu od 60 jezer Manlicherovih puákah, i to, 30 jezer za zajednidku
vojsku i 35 jezer za honvédé
Visoki

bete2nik.

Uzoritomu gospodinu kardinalu i nadbiékupu zagrebedkomu Mihalovidu, koj
boluje od astme, bilo je ov h duevov tak
pohujíalo. da se je dal spovedati i priőestiti, tér je tak molil svefoga otca papu
za blagoslov. Kak dujemo, nega po
rnód visokomu bete2niku.
Nasreda na ledu
BudimpcStanske uovine donesle su nam
alj de 1 strabovíti glas i Véera, petoga januara dogodila se je na staluom prebzu,
kaj se je napravil na zmrlnjenom Dunaju
strabovita nesrtéa. Okolo éetvrte vure po
poldne prehadjalo je po ledu vnoftina IjudstYa. kője si je hotelo pr áparati mostovinu.
More ae raéun*>ti i viáe jezer ljudih, koji
su ili prek iáli, ili su se pák sanjkali, 1
opet koji su samo sanjkajude se gh dali.
— Malo casa po detvrtoj vuri zadulo se je
it jtsero gilali strahovito vikauje za pornóé.
Ül zii pcSltnske óba le (brega Dudaja}, ne
daleko Petófijcvng* spomeu’ka (mór uraenta)

jezer honvedov druge ptavbe, — skupa anda njaju Jcdnako je na streki Budapestidva roiliuna 400 jezer soldatov prez na- Aíarchegg, na kojoj se devefcoga januara
knadne priéuve (erzac rezerve). A ustr-M a b?dki osob'ii eug pri Tótmegyeru uaodpertih
gjarika ima • 938 jezer linije i rezerve, — Slnjah zakopal vu suéj. — Dva eugi trá
437 jezer honvedov — skupa jeden miliun éanski su ved dva dni zakopaui vu saegu,
3 7 5 jezer soldatov. Tailanska im a: 848 — kak takaj iz Hambu ga javljaju, da je
jezer linije i rezerve, 372 jezere mobilir vu Fleinsburgu ved vi>e dnevov zakopau vu
n ilice, — skupa jeden miliun 220 jezeti snegu c ig. — Duuaj je disto zmrzel, pivi
soldatov. — Francuzka im a: jeden miliun pút poslje pst Ijetah, — i Balaton |e
600 Jezer linije i rezerve, jeden miliun 700 zevscmi zmrzel tak, da ljudi prek prevfijezer terltorijalne vojske, — akupa tri miii- 2iju íz nale zaladske varmegjije vu Sornogjjuna 200 jezer soldatov. Ruika ima : jedeu sku varmegjiju — kamen, cigel i druge
miliun 180 jezer poljsklh íeregov, 832 je stvari. Vu Italiji zavladala je veiika zima
zere rezerve, 193 Jezere poaaduib áeregov, i opal je veliki sneg.
154 jezere Kozakov, 83 jezere milicali il
na granicí straiarov. — skupa dva miliuna
392 jecere aoldatov. — Trojni eavcz (Nema£ka, austro-Magjarke i Italiaj ima auda
éetiri railijune 997 jezer soldati, nap oti
l.
p> t milijunov 590 jezer soldatov franezkoSudec ; Tu je za istiou jeden 1jep»
ruskih. Ako bi se jód k tomu vsemu pri
brojil 1 zemeljski ustan^k, za koji umu pri reát !
Pandúr. Je, g spodin sudec, ja navéke
Nemaókoj i Ruskoj faliju izkazi, a koji iz>
uosi pri Austro-Magjankoj 445 jezer, Tali- si mi3lim, to ti bolt bil ljrpi kvaitir za
anakoj jeden milijun 630 jezer, Fiaucezkoj u iti.
2.
900 jezer aoldatov, tér ako se vzeme za
Műi : No stara, ve bumo skupa pil
Nemadku i R'isiju okrug i broj od 2 miliuuá, — onda izpostavlja, da ovih pet jeduo kupice pive !
Zeua : Ja vec necem, pi si sam 1
vlastih more vn najvekloj siU na uoge
M nz: A — a — to je nekaj drugo
zdignuti 15 miliunov junakov. — D .j Bog,
. . . . — Keluer donesite mi ;oá jedeu
da to vie samo na papim ostane 1
kriglec 1 —
Popis ljudstva.

$ekaj

Predhodui rezultat puökog podpisa pokazuje vu BudimpeUi 466 jezer duflih.prez
aoldatov. — Vezda je za 106 jezer v Se
ueg je bllo pred desetimi ljetmi. — Vu
Becu je vezda 809 jezer du$ab, — ako se
k o?oj svoti joá pr.broje stanovnikí cesarakoga dvora kakvih 4.020 duáah i soldatov
do 22 jezere, to bi vsega í>ilo 835 jezer
463 dufle. — Vezda je za 104 jezere 687
üu^viie, uego je bilo pred desetimi ljetmi.
— Vu Zegreb;i je vezda 39 jezer 430 du
Sah. Pred desetimi ljetmi bilo je samo 29
jezer 880 duiah.

NYILTTÉR.*)

zakratek cas.

A Csáktornyái vasúti indó
ház régi épületének le
bontása.
A Csáktornyái vasúti iudóház régi

épülete lebontás alá kerülvén eladatik.
A vevő taitozik az épü’etet 6 hét
lefolyása alatt lebontani és a m staui helyérői eltávolitaui.
Az ajánlatok legkésőbb jan |8-ig
a Pozsony-Szombatliely helyi érdekű
vasút építés tezetőségéhez, m:at tulaj
donoshoz Pozsonyba küldendők.

Abbruch des Sialionsgebáudes in Csakathurn.
DaS alté dtatinnsgebüude in Csa
kathurn ist auf Abbruch zuverkaufen
Ersteher habén dasselbo innershalb
6 Wochen abzutragen und von dem
gegenwártigen Platz d«8 Matériái zu
entfernen.
Offerte ersuchen w r liiugstes bis
18 Jánner an d e fíigenthümeriu
Bauverwaltung dér Pressburg-Steiuamanger B»bn in Piessburg einzusenden.

A Pozsony-Siombatbely
helyi érdekű
762 1—1 vasút épités- veaetósége.

Biuvet WjJtung
dér Lokalbalin
Pres-burg-Steiuaniiuger.

Hirdetés.
Kéhai özv. (Mtolicsányi ál ária hagyatéká
hoz tartozó szoba butorok,

házi íelszerelvé-

nyek, ruhanemüek f . I i ö 2 5 - é l l

vasár-

t n t p d é l u l á n 2 ó r n l t o r a zala-ujvári
ulczában levő házban

nyilvános árverés
utján eladatni fognak.

5 0 9 6 tk. 90.

Árverési hirdetményi kivonatA Csáktornyái kir. jbiió*á* mint tikvi
hatóéiig közhírré teszi, hogy sz állan kincs
tár végreliajtatóuak J em cy D n o tty i fé j.
Poszatecz M ihályié uyirvölgyi lakos elleni
végrehajtást szenvedő elleni 466 frt 64 kr.
tőkekövetelés és jáiuléka* iránti végrehajtási
ügyében a nkuuizsai kir. törvényszék (a
Csáktornyái kir.
jbiióság
területén lévő
macskoveczi 162 tk. 10 hitz. a. ingathnlói végrehajtást szenvedett*! illető felére
360 frt, 40 hisz. a. f 1éré 175 fit, 78 hr.
sz. a. felére 110 fit 312 hisz
a. felére
45 írt, 325 h r* o. t lére 52 frt, 327
hisz. a felére 167 íit, 3 36 his*. a. fé lé é
201 frt becséitékben az árverést kikiáltási
árban elrendelte, és Ingy a fennebb megje
lölt ingat an az 1691 évi február hó 5 en
d. e. 10 órakor e macskoveczi község liá/.á
nál megtartandó nyilvános ái verésen a meg*
állapított kik áltási áron alól iseladatni fognak.
A i ve: ezni szándékozók t rlozuak az in
gatlanok hecsárá- ak 10 */o át készpénzben
vagy az 1881. L X . t. ez. 42. § ában jelzett
árfo'yammal
szó in i t ott és az 1881. évi
november hó 1-én 3 3 3 3 fz a. kelt igaz
bágügyministeri rendelet 8 § ában kijelölt
óvadékképes
értékpapi; bán
a
kiküldött
kezéhez
letenni,
avagy az
1881. L X .
t-e z . 170. § a értelmében a bánatpénznek
a biióbágnál
(lóleges elhelyezéséről ki
állított szabályszei U elismei vényt átszolgál
tatn:. Kelt Csáktornyán 1890. novemb. 27-én.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi
hatóság.
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Muruközi takarékpénztár részvény-társaság.
A üitiraküzi takarékpénztár folyó év
márcziui hó 1-jere eső vasárnapon a meg
levő alapszabályok alapján megalakítja
gyűjtő és előleg üzletének III. csoportját.
Tiszteletlel felhívja a n. é. közönséget,
miszerint, ha hajlandó ezen csoportban részi
venni, szíveskedjék levélileg vagy szem é
lyesen ez időig a Muraközi takarékpénztár
részv.-társaságnál jelentkezni.
701 1-1

Medjimurska Sparkassa.
Citkovec, 1891, inesec januar
Medjimurska sparkassa bude poljeg paragrafe svojih glavnih pravilah vtemeljila
vu nedelju 1 ga márciusa III. coport svojega sabirajucega (skupljajucega) i predplalnoga dru/tva-

8 posluvaujem poziva sve one, koji bi
lioteli vu ov coport stati, naj se pismeno
ili vujtmeno javiti dostnju pri Mcdjimurskoj sparkassi.

A C sáktornyán székelő
■ iiu ra lU ta i

ta k a r é k p é n z t á r

r é s z v é n y - tá r s a s á t?

1891. évi fabruár hó 7-én d. u. 3 órakor saját helyiségében

X.

R E N D E S

K Ö Z G Y Ű L É S É T

tartja meg. melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.

NAPIREND:
1. A gyűlés megnyitása az elnök által
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
3. A zárszámla'beterjesztése s e fölötti határozat. A mérleg jóráhagyása. Az
osztalékok meghatározása és a felmentvény megadása.
4. Négy igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.*)
5. Az 52. § módosítása
(f.Netáni indítványok.
7. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tagnak megválasztása.
AZ IGAZGATÓSÁG.

B ---------------*) 59. §. A tanácskozási
|
™

í
í

I

s szavazkni jogot a közgyűlésen minden részvényei személyesen gyakorolhatja, de ezen jog
gyukorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves * részvénye a kösgyűlés előtt legalább 4 hét ótá a társaság
könyveiben az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal mege'dxöleg az intézet pénztárába le'élessék.
A választási jog azonban neme ak személyesen, hanem a távollevők által is gyakorollallnlik, t. i a meg nem jelenhető
részvényes egy másik részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat, azonban szintén szükséges, hogy a i ily meg
bízóit által szavazó részvényes iegilábh 20 éves legyen és részvénye 4 héltel a közgyűlés előtt a társaság könyveiben az ö nevére
beírva találfassék.
Méghatalmazványok c-ak részvényesek nevére állíthatók ki.
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Tanácskozási tárgyainak sorrendje;
a)
b)
c)
rozathozatal
d)
e)
f)
g)
b)
i)
k)

Elnöki megnyitás.
A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása és a felülvizsgált évi számadások feletti hatá
és a felmentvény megadása.
HatárOzathoiatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt.
Jelentés a szövetkezeti állományról.
7 igazgatósági tag é} a felügye'ő-bizottság megválasztása.
Löbl Jakab volt takarékpénztár könyvelő özvegyének kegydtjazása.
Az igazgató tauácsnak, az igazgató és aligazgató fizetésének felemelése iránti inditványa feletti határozathoiatal.
Weisz Miksa könyvelő kérvénye véglegesítés iránt,
Netáni indítványok

AZ IGAZGATÓSÁG

