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Hajnalt négy óra volt, mikor az ezred mars- 
adjusztirungbau inár a kaszárnya udvarán állott 
8 a generális végig lovsgolva a soron előtt, indu
lást vezényeltetek

Rekedt dobpörgés hangjai mellett vonultunk 
végig az alvó városon( ki a mező poros o rs z á g 
ijára , melynek oldalán terül el egy emlékezetes 
érség, a vérázott — Barczaság

Az a föld, melynek porai közé a Gábor 
Áron hamvai vegyülnek.

A nap rózsás arczczal emelkedői t ki a szé
kely havasok mögül s bearanyozta sugaraival a 
hegyi zuhatag habzó hullámait, melynek pHrtjaio 
menetelt az ezred, a Székelyföld ifjúsága, virága.

Minket, reservistákat ugyan főhadnagy ur 
Svatupcsek c-ak ko oncznak, meg hasz< ntalan 
tintanyalóknak neve/ett és tarlóit, de azért ha 
mt gunta hallgatni a dobpergést es a hurnisst 
kürtölését, hozzánk fordult, hogy énekeljünk valami 
jót, valami szépet.

— Csak takt, fiaim, egy kettő!— mondotta 
a jámbor ca<o/.lauer, a mivel azt akarta mondani, 
hogy ütemet tartsunk.

banolni, énekelni minden katona Merőt, de 
most különös kedvet éreztünk hozzá.

Az edes szülőföld felöl csendes légáramlat 
verődött arczuukba, az emlékezetes kőkö i Ilid 
honvódemléke szinte mellettünk lenni látszott, oly 
magasztosan emelkedett ki a harmatos róna kö
zepéből. — És a szelek szárnyán mintha valami 
búgó, bánatos hangok jutottak volna hozzánk ke
resztül a légen.

A kővetkező pillanatban aztán megcsendült 
a nóta ' .Esik eső karikára.

Először csak lassudadva, halkan egy-két 
rezervista ajkáról szállottak e hangok, majd vihar-
• zerdleg zúgott végig az egész ezreden s szünetek 
közben megszóllalt rá a viszhang mesziröl, arató 
leányok ajkán.

A legénység szemében kigyuladt a tűz s nem 
panaszkodott senki, hogy nehéz a marsadjuszti- 
rung. —

Hanem a második versstak kezdeténél, mi
kor tisztán, érthetóleg ki lehetett venni a Kossuth 
nevét, a generális hátrafordult, sebes vágtatá*sal 
rohant végig a sorok mellett s a mi századunk 
előtt, hol legerőteljesebben és legöszhangzatosab- 
ban szólott a híres nóta, megállóit és neki esett 
szegény Svatupcsiknek.

Lehordta a földig.
A kardjával folytonosan az orra körül mo

toszkált s a szebbnél'szebh kaszárnyái tiiu'usok 
ugyancsak kijártak a portonis bajtársnak.

Nagy, savószinü szemeit rajiunk is végig 
villantotta s azzal ismét az esred élére vágtatott.

Egyszerre csend lett s újra megszólalt a dob.
Mikor fáradtan, tikkadtan, öt órai nehéz 

masirozás után (elértünk a predeali havasok közé,

büntetésből pihenőt sem adtak, rögtönösen hozzá 
kezdettünk a lögyakorlatokhoz, melyek csak al
konyaikor érlak véget.

Akkor már ott páro ogtak a szakácsok edé
nyei a mohós sziklatömbök hasadéka'ban.

Leszereltünk s hozzá láttunk a meuázsihoz, 
mig aa ezred tisztikara lombos sátor alatt, teljes 
kényelemben fogott a vacsorának is beillő ebédhez.

A fáradt legénység némán hevert a gyepen, 
csak az altisztek káromkodása és gorombasága 

i törte meg a havasok mély és ünnepélyes csendjét.
A tiszti sátor felöl ekkor Svatupcsek főhad

nagyot láttuk felénk közeledni, a mint rázta a 
kardját s teljes erejéből azon igyekezett, hogy 
komolyságot erőltessen az arczán.

— Rezervisták 1 — kiáltotta mordul felénk 
s intett hogy menjünk közelébb.

Lehettünk mintegy ötvenen, a kik oda 
gyűltünk.

— Hát tudja, magok, — szólott rósz ma
gyarsággal, — énekelni muszáj ginyerális urnák, 
de netn Kossuth és karikara. Ért...?

Helybenhagytuk, hogy értjük és felállottunk 
a tiszti sátor mellett egy dombra, hounau nem
sokára szétáradott a magyar népdal húbánatos 
dallama.

A predeáli és szináji havasok csak úgy 
zengtek a fáradt bakák énekétől.

Imit-amott a tiszta égen egy-egy csillag ia 
kigyulladott, mikor lassú zümöngéssel, szöveg 
nélkül, az egyik fiú egy végtelenül szomorú nótát 
keidett dúdolni.

Fájón, keservvel búgtak a hangok végig a 
völgy ölén s a rezervisták azon vettek észre ma-

jyr WlnQwitö H trn 1 r n i n ^ r  derék népe őszinte és odaadó ragasz teljesítette szép feladatát. Tanítványai szá
u v .  ff n s s  ls u y u ia  i mi l l Me i -  kodással Viseltetik személye iránt. Ez az mára büntetőjogi szemináriumot tartott, 

« r  odaadó ragaszkodás a hála őszinte meg melynek eredménye lett, hogy tanitványai-
O felsége a »irály dr. Wlassits Gyulát, nyj|atkozása volt s ez a hála örökké fenn- nak tudományos czikkeit, mslyeket a figyel- 

kerületünk nagyludományu orsz képviseló jnaraíi képviselőnk irányában, szerencséié* * mes tanár jóakaratu tolla egyengetett élő
jét, vallás- és közoktatásügyi mmi9te«4j)A^ben ugy mjnt balsorsában. Muraköz közön kelő szakfolyóiratok közölték, 
vezte ki Országszerte általános megHége- Ĥ ge soba sem vo t s nera jg |ehet hálát. És mint iró, párját ritkitó szorgalmat 
déssel megyénkben s főleg Muraközben jan iránt! fejtett ki. Önálló nagy munkái: A »bünkí-
őazinte örömmel fogadták dr. Wlassits Gyula Tudjuk jól, hogy az országos ügyek sérlet tanáról«; A »bűnvádi eljárásról« igen 
kineveztetéséről szóló hírt, melyet Csóktor- g0ndok és bajok ministerré lett szeretett hamar nevet szereztek neki. Állandó dolgo- 
nyára és Perlakra múlt héttőn már a dél képviselőnknek minden perczét elfoglalják, de zótársa a legelőkelőbb külföldi szakfolyó
előtti órákban meghozott a távíró. tudjuk azt isr hogy az országos gondok j iratoknak, sőt a Straígesetzgebung dér Ge-

Az öröm, szeretett képviselőnknek mi között is figyelemmel kiséri a mi ügyeinket genwart ez nagy intemáczionálii munkának 
nisterré történt kinevezése fölött, annál na- s teljes jóakarattal fog viseltetni Muraköz egyik szerkesztője. A külföldi folyóiratokban 
gyobb és általánosabb Muraközben, mert hazafias, erkölcsi és anyagi felvirágozása I nem egy értékes czikke jelent meg tanügyi 
azt a férfiút érte a legmagasabb bizalom iránt, melyet nemes szive egész ideálizmu kérdésekről s nem érdektelen megjegyezni,
és kitüntetés, — aki választókerületünknek sával eddig is oly igaz odaadással ápolt. hogy a külföld előtt ő ismertette meg hi-
büszkesége és dicsősége; — aki teljes oda- Az Ég árassza szeretett képviselőnkre vaiali elődjének Eötvös Lóránt bárónak 
adással volt védelmező e és haihatós párt- fényes állásában, minden jóságát I Ezt mi közoktatási programmját. 
fogója mindazoknak, akik ügyeikkel, baja muraköziek, kik szerencsések vagyunk sze Megnyerte a magyar tudós akadémia 
ikkal hozzá forduljak Nem volt egyetlen retett képviselőnkben egyúttal, a minisztert pályadiját: »A tettesség és részesség tana« 
egy kérvényező, kinek ügyében közben nem j* tisztelhetni, igaz szívvel kívánjuk. két kötetes munkájával-
járt volna képviselőnk, s alig van község •  0 * A tudós akadémia rég nem választott
választókerületünkben, amely hálával ne Wlassics kinevezése közoktatásunk érdemesebbet, mint a mikor dr. Wlassics
tartoznék képviselőnknek! Muraköz hegyvi szempontjából irja a »Magy. Ujs « -  Gyulát választotta meg rendes tagjának, 
déke soha sem hághatja meg eléggé kép- szerencsés, mert Wlassicsot a mellett, hogy És a tisztán tudományos szakirodalom 
viselőjének azt, amit a szöllődézsmaváltság előkelő jogásznak ismeri a közvélemény, mellett, éveken át mint kodifikátor is mű- 
ügyében tett, mert a jó Istenen kívül csakis egyúttal mint tanférfiu is számot tesz Mint ködölt. Az ő keze alól került ki a bírói és 
neki köszönheti, hogy az évtizedes tartozá- fanár, egyetemünknek egyik dísze volt. ki ügyészi szervezet reformjáról szóló törvény ;
sok, hátralékok leírattak s rendeztettek. tűnő előadása és nagy tudománya miatt A az ő keze alól került ki a királyi táblák

Alig néhány hónapia. hogy szereteti katedrán Szilágyi Dezső méltóbb utódot alig deczentralizácziójáról szóló törvény, mely
képviselőnk közöttünk volt .Megg>őző(ihe találhatott volna Tanítványai a rajongásig ben a helyi előléptetés helyes eszméje is 
tett akkor ugy Csáktornyán mint Perlakon, szerették és tisztelték a mit meg is érdé- tőle van. A bűnvádi eljárás kodiíikalionális 
hogy választóketületünk értelmisége és Mu melt mert Wlassics a leglelkiismerelesebben munkáját már Fabinyi alatt kezdte meg és



t
•zen kondifikáló munkáját egyik szerkesztő rozat kepeinek és megnyitódnak nyilvánítja tagsági dij A segélyző-egyesület vagyona 
társa volt’ a 34 nyomtatott iv indokolása és a mai közgyűlés jegyzőkönyvének hite- készpénzben 2975 39 frt* 
is tőle van. lejtésére Megla István és Bemyák Károly Tudomásul vétetik s Godina Miklós

A minisztériumok ankettjein folyton tag urakat kéri fel pénztérnoknak köszönet szavsztatik.
szerepelt. Csáky Albin gróf is behívta volt 2) Elnök jelenti, hogy a választmány 6) Elnök bemutatja az egylet szerel 
miut szakférfiút abba az ánktótba, a m§ a folyó ügyek elintézése czé'jából a múlt vényeiről felvett Mtárt 3847 60 frt értékben, 
lyel a doktorátus szabályozása illetve eltör évben két ülést tartott; a< első ülésen a Tudomásul vétetett. Egy példány De-
lése tárgyában egybehívott. választmány határozatából kifolyólag fel bics János szertárosnak átadatni s egy pél-

A parlamentbe már mint ismert nevű lettek szólítva a rendfentartó-osztály tag dány az irattárba helyeztetni rendeltetik, 
és elismert férfiú lépett be. fényes szak- jai. váljon akarnag-e a nevezett osztály 7) Elnök jelenti, hogy a választmány
képzettsége mellett az universalis műveltség tagjai maradni, ha igen. akkor tartsák kő a közgyűlés utólagos jóváhagyásának rémé* 
magas fokával. Mint szónok is csakhamar telességűknek az előirt szabályzatok szigorú nyében az évenkint megtartani szokott táncz- 
feltűnt s épen az egyházpolitikai nagy vi- betartását. Ezen fe hívásnak következtében mulatságot f. hó 19*ére tűzte ki s a meg 
fában ö  tartotta a legáltalánosabb elismerést 12 tag azonnal kijelentette, hogy ők a sza- hívókat kmyomatta szétküldötte és a reu- 
keltett beszédeket. bályzatok intézkedéseinek teljesen aláve ik dezőbizottságba a következő tag orakat

S nagyobb jelentőségű politikai műkő magukat és tagul maradnak, ezekhez járult választá be: Nuzsy elnöklete alatt: S ze 
dése közt sem feledkezett meg a magyar még 3 uj tag s igy a rendfenlartó osztály vert, Morandini, Deák, Hrschraann Leó,
társadalom nagy érdekeiről. Egyik legbuz- létszáma 15 tagból áll Masztnak, Dittrich Lobi, Pulai, Frász, Bo-
góbb tagja a dunántúli kulturegyesületnek Ami az egylet vagyoni állapotát illeti hin, Bo », Kipke, Mayder, Matanov cs. 
melynek fontosságát ő — mint a Muraköz van szemcsém jelenteni, hogy a', egylet va A közgyűlés a választmány előrelátó 
képviselője — érzi át legjobban. Ott a hor- gyona készpénzben 1007 frt 26 kr. a intézkedését a tánczmulatságra vonatkozói tg 
vát határszélen megindította a mozgalmat segélyző egylet készpénzvagyona 2975 frt köszönettel vette tudomásul, 
a DKE. érdekében és szép összeget gyüj- 39 kr. és a leltár értéke 3847*60kr tesz ki 8) Elnök jelenti, miszerint az alapaza- 
tött a nemes czélra. Tudomásul vétetett. bályok 9. § a  értelmében az egylet tiszti.

Azt hiszszük, mind e tény elég ékes- 3) Parancsnok elenti : Az elmúlt év- karának mandátuma a mai nappal lejárt s 
szólóan beszél Wlassics mellett, a ki két- ben a működő tagok sorába felvétetett 7 m dón úgy az Ő, mint tisititársa nak nevében 
Bégkivül a legnemesebb ambiczióval tőre- uj tag. kilépett 3 és meghat 2; a tagok a beléjük helyezett bizalomért e helyen 
kedni fog arra, hogy megfeleljen szép hiva- száma ma 66, — Tartott 8 gyakorlatot, ünnepélyesen köszönetét nyilvánítaná, fól
iásának. — Az ország méltó érdeklődéssel 3 köz , 3 választmány - és 2 sagély-agye- kéri a közgyűlést az uj választás elrende- 
fogadja a fiatal uj kultuszminisztert és — «uleti gyűlést. Tüzeset nem fordult elő -  lécére.
szerencsét kíván neki, Résztvett a megyei tűzoltó-szövetség köz- Dr Schwarz A. korelnökké választat*

________  gyűlésén Zala Szt.-Gróthon aug 19 én, hol ván, a közgyűlés egyhaugulag következőkép
egyesületünket hivataosau Szeivert é' Ditt- alakitá meg a tisztikart :

Iw í’vyfikA nv v rich urĤ  képviselték. — Továbbá jelenti, elnök Nuzsy Mátyás
** ^  hogy egyesületünk az 1875. évi ápr. 18-án 1 leluök Ziegler Kálmán

felvétetett Csáktornyán, a Csáktornyái önk történt megalakulása óta minden meg*/.aki- .egyző Alszeghy Alajo-i
tűzoltó-egylet 1895. jaouár hó 13 án tartott tás nélkül működik s igy fenáMásának húsz pénztárnok Deák József

rendes évi közgyűléséről. éves örömünnepét a folyó év egyik nyári ügyész Wollák Réz ő
hónapjában szándékozik a lehető legszűkebb orvos dr. Wchwarz Albert

Jelen voltak: Nuzsy Mítyás elnök, körben, csakis a szomszédos tá segyletek t- szertáros P uazá z Alajos
Alszeghy jegyző és Deák, Bencék, Szeivert, bele vonásával megtartani s ugyanezen al- szeitöros Deb cs János
Bernyák, Benedik B , Dőring Ceizek, Bu- kálómmal lesznek a szolgálati érmek is ki- parancsnok Szeivert Antal
jaDÍCfl, Matanovics, Bors Zrínyi, Re ze», j osztva Helyeslőleg tudomásul vétetett alparancsnok Morandini Bálint
Horvátira, Debics Marinovi'*, B1 u, Hepp! 4) A számadások felülvizsgálására k'- tüzrendőr parancsnok Wollők Rezső 
Ede, Godina, Megla A., Vengert, Hernstein, küldött bizottság jelenti, hogy a számadá- „ 9 alparancsnok Benedik Béla
Part'ics Kelemen, Bedic*, Szőke, Horváth sokat rendben és helytsen kezeknek találta mászó szakanzparancsnak Masztnak
György, Baranics Hampamer, Budai, Kipke, > kéri a pénztáruoknak a felmectvény meg- sz vattyu „ n betöltetlen 
Baumann, Vrbnyák, Pulai, Moraudiui, adását. Az évi számadás Következő : j Pulai Henrik
Masztnak, Bohio, ifj. Szirk, Pollák Samu, D x. , , / Zrinvi János
Megla litván, Pru*záz, Kukovecz, Neu- evétel. bzakaszvezetőks ^atanovica Péter
mann Salamon, Vugrincsics, dr, Schwartz 4 n̂zí^ri maradvány 1893. évről 962*38 \ j ĵejn
Mi,j4o, Stolczer tag urak ' ‘f 18 )övedelme ^0-55 .egély-egyleti pénztáros Godin. Mikló.

1) Elnök Udvösli a megjelent t»gok»t p "f Ln|0( adoiiiáiiya ^  10 00 jegyző ifj. Szirk Frigye*
é- « Csáktornyái önk. tűzoltó-egylet 20 évei w* *i.T'-yf  in o n  őrségvezető Bujanite Sándor,
fennállását bizonyító mai rendes közgyűlést, “ ''rf8kP0íl '»kfrékpénztár 40'00 Választmányi tagok •
az alap-zabályok 6. § .  értelmében hatá- hivaS* J f i *  *  L8i°*

— — ----------  sr'f a""m,ní‘ t s a t f í s «  í  K S rs J ?Katonai elszállásolás után 11.49 7 \ i u í a „ c q j * *
gukal. hogy az ezred vaUmenyi tisztje kőréjük Különféle 5 00 Q JÓZHe‘ 8 Godina Mik ó«
csoportosult s énekelt velők. Taűsáiri dii ISfíOO  ̂ ^ ,ein Mór 10 Kukovecz teren z

Meghatotta, megindította a bánatos dallam di hátralék finn 11 Zrinyj Ján0* ^  Frász Tamás,
a generálist is, a ki bort rendelve a rezervistih- la ff9*8l'di) hátralék  600 9 § E,nök bemutatja * z 1895. évre
” ’ áTuk ilhX «t.."8,eg*#l én*kelÍék * "Ó,“  Kjad4s 1426 Elvett következő költségvetést:

A szigorú katonai fegyelem következményei-  ̂ 1 _  Bevétel:
tői tartva, némán állották a dombon. t - l < Hzaklrtpokra g-10 Pénztári ké>ilet 1894. évről 1007*26

— Na, fújnit —- szólott idegesen az öreg ^üz, r el,em blzto»>^l (j 46 Csáktornya mezőváros adománya 120*00
ur g kivont kardjával kezdette verni az ütenyt Egyleti szolga fizetése 120 00 68 pártoló tag után á 2 frt * 13fi-()0

És akkor mintegy varázsszóra, megcsendült Tag«ági-dij öpest és Zalaegerszeg 6 06 P g An á 2 frt __
,  nö.. az az ima.serü fohász: „Tavas, el,„uh ... Utalványok mellett g K M ' 1203 26

Valamennyi arcz mind kigyuadt, s szernek KiilrtnfAU a \ai  ^29^8 Kiadás:
könjbe borultak a a rezarvi.iak lauák, mikor eKy ^ ul° “fele aiámlák Ö9 2ö Egyleti szolga 1 2 0 (0
cs. és kir. generális az utolsó, elenyésző hangok- T«g-ági-d" hátralék 6  00 'I husAvi-,1ií “  '  cn ?
nftl két könvcssppel morzsolt régig szemeiben. 1 »karékpénztárban Cica... Tl, . . 8 b uo

A hat*, hosszú perozekig tarlóit s csak ke ----—  -  J-Uz*4r elleni biztosítás 6-46
eőre fordult a rezervistákhoz az öreg, zordul ki* . 1426 42 ^éf szaklapra 7*10
abá,va: 0. , A közgyűlés a bemutatott zárszámadást beszerzendő km si fecskendőre 80000

-Sierebellen. mindig, immer a Kossuih I... ‘udümásul vette s Deák József pénzlároanak S£o'Rál*ti érmekre 20 00

s y s - g " - - -  — * > « ■ -» . K i t
bök egyhangú pergése mellen az országúira, ha p*' * egyi«t képviselőjének hivatalos
nem úgy éjféltájon, mikor a megszentelt barc/a, parancsnok bemutatja a segélyező Utazásaira 20*00
sági rónán elvonultunk, úgy tetszett, mintha az felülvizsgált számadásait melv ẑe- Vá ható pénzmaradváuv 184 65
• esett hős honvédek sírja felett emelkedő oszlop r,nt az évi bevétel 90 frt az évi kiad*. . a ’.a'ST
egy fejjel magasabbra nőit volna .. 46 90 irtot tesz ki ntAhl.ili.n & I2b3*2b

____  magyar országoa lűzóltó seirélyalapb« 1894 Elfogadtatott azon megjegyzészel, mi
év január 20 án hakiiMmi Va , r l8 , 4' ■!*?'̂ mt '-^ktornya varoa képviaelőteatülefe jamtar 20 án beküldött 13 frt 50 kr. felkérendő; aziveekednék a köHeégveté.ÜDk-
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fÖW6lt 800 a fe.ügye.O-bizoUság ál,a, urnOk 5. Az 1888 évi január hó 18-án
L  4nyl Ó Ö9:,eget felülvizsgált évi zárszámadást és mérleget hozott szabály -  birságra vonatkozóké -
l .  m ü ín l  y !  '' h' ? tk0ZVa •  képviselő- beinulatia. mit a közgyűlés egyhangúlag egyhangúlag törölteted  tí Jeavzökönvv 
HAk p| . h1 .  « |téf  8̂ efk«!:«,ll kocsi-tecaken- elfogadván, az igazgatóságnak a lelm-ntvény hitelesítésére lölkérelek : Czvelkovics Antalné

megadr tl Ezek ^ ' g * « á g  újból és Molnár Józsefné ú r i  
nefc mire való lordiársit czélzó határozatára, megválasztatott. A felügyelő bizottságba a

lü- .9 Baumanu tagtár3 inditványái-H két kilépő tag helyett pedig KoJlarics Imre ~  <St k * v ő  Kaysor Vilmos baki urad. 
a közgyűlés egyhangúlag jegyzőküuyvi kö és Dervoderics M hály urak választattak meg lspán tegnap vezette oltárhoz Kayser Lajos 
szönetet szavaz az egész tisztikarnak és a Egy-két tárgytalan előterje ,ztés után az alap Csáktornyái urad. kasznár kedves leányát 
működő tagoknak. szabályok néhány § áoak módosítása egy- Iréa k a- Állandó boldogság kisérje íri-

iiigyéb tárgy nem lévén, e'nök az ülé^t hangulag elfogadtatván Gzvetkovics Antal BYdket •
bezárta. szövetkezeti tag előterjesztése folytán a köz. »* yí Af:* . .  , J , . *» : “, hó 13-án választmányi Illést tartott. Elnök kéri

gyűlés az igaZgatósagnaK buzgó tevékeny-1 választmányt, hogy az évi zár számadások felül - 
A'szeghy jegyző. Nuzsy elnök Bégéről jegyzőkönyvileg köszönetét nyilvánr , vizsgáiására válaszszon egy 3 tagú bizottságot.—

1 tolta mire a közgyűlés az összes igazgatósági Megválasztana <: Bencék Ferencz. Megla István
Hitelesítjük: tagoknak megéljenzéséve! véget ért. Szinte! 68 dr- bohwarz Albert, kik még a gyűlés folyamán

n *_ ■#. a nem várt meizeléjedéssei távúink « « f számadaxokaf átvizsgálták s arról a kővetkező
Bernxak Karoly. Megla István. ! , \  , a ® ieIenl<Hl »erjesztették a választmány elé: -  a

kezeti ta^ok kozu azok, kik a távolból i számadásokat a fő- és meilékkönyvekkel. s azok 
11 jöttek Bottornyára, hogy személyes meg-j mellékleteivel összehasonlít ván, azokat teljesen

p, , győződést szerezhessenek ezen eddigelé falu! rendben találtuk, miért is kérik, hogy a pónzá-
K Q l O l l f é i é k .  helyen ritkán feltalálható jótékony intézmény r™nak a fehneuivény megadassák ; egyúttal indít-

________  ügymeneteléröl Mondhatjuk telies őszinte- !*ní°1f za’ hu«'„Clvelkuvif  ^ntal t>«gó pén,u? , , , .. , . , rosuak jegysökónyvi köszönet szavaztassák. — A
Béggel, hogy a kezdők éltal kifejtett tévé választmány a jelentést ludomásul veszi s hozzá

ér. ^ la s s í t s  Q yala  miniszter ur, választó »enység és buzgóság érdeme nem maradt járul a fennt említett indítványhoz Elnök azon 
kerületünk orsz. képviselője a törvény értei- j gyümölcstelenül, mert az érdekeltség a sző* mditványnyal lép a választmány elé4 mely szerint 
méhen le fog mondani képviselőségéről s vetkezet iránt napról napra oly fokozatosan a . Schulegg fel* háztól a Zslaujvári-út melleit

...i, ~ ™ . . *..«.«« . — Shsar
óhajtandó volna, hogy kerületünk összes azok részére, k«k az intézmény jonb oldalát lasztmány elfogadta s a szükséges fák * töltéshez 
irányadó körei tekintettel képviselőnk or- kissé későn ismerték meg* egy II. csoport szükséges anyag beszedésével elnök bizaiik meg. 
siágoa hírnevére és azon fáradozánaira megnyitását szükségesnek látja. 1 A városban csakis gömbakácz ültetendő. A városon
m. ely.8.kk.el ü«yeinkba.n. '  bftjHÍnkb»n oly A Csáktornya város iparo« O ^ t t o u c X , ^
odaadó buzgósággal ejárt, nem lógnak el- polgárai 189-). február hó 9 én a „Hattyú* máoy elhatározza, hogy azon tagokat, kik fizetés* 
lenjelöltet kandidálni. Annál kívánatosabb szálló dísztermében zártkörű tánczvig&lmat hali kö elezettaégüknek eleget nem tettek. — a* 
dr. Wlassita Gyula minister ur egyhangú lendezuek. Belépődíj személyenkint 50 kr. e8Yes0,el »agjai közül törli, mive! azok úgyis csak 
megvál.ntása, hogy« mnraküti nép * an- Kezdete 8 órakor A t'azta jövedelem a f'8'1. “ b^yeitük m*r löbb o!yaii tag ja-
nak közöniége a választási izgalmaktól é l h-lyb-li .zegmyek között, felekezeti való |*MiiségUknek ekgeMeani. Végül elhaiáróztaiik' 
annak követkeiményeitől megkiméltessék. tekintet nélkül felosztatik. — Felülfizeté3ek hogy a közgyűlésre való meghívás alkalmával,

. . . , , . . .  j. a legnagyobb köszönettel fogadtatnak és a minden egyes fag egy példány nyomatott alap-
g ip v u e lő n k a e k  miniszterré való kandi- Muraközben« „viurtáztatnak szabályt kapjon

dálásáról, Csáktornyán hétfőn 10 óra 35 - Muraközben ’>Y»»^áztatuak. 1 ”  & t
perczko- leadott .ürgöny által lapunk szer- fo rg a lm i o k a i t ,y  A Zágráb Csák- ,
készt őségé értesült először. A hír délután tornyai vonalon e hó A 6 án Budunscsina és osziélyábau közgyűlést tart, melyre az egyesület 
2 óra 52 perczkor hozzánk érkezett újabb Novimarov állo mások között hirteleu beállott tagjai ezennel tiszteletteljesen megbivatnak. Targy: 
s többekhez érkező sürgönyök me^erősiret- hóolvadás következtében földcsuszamlás tör- 1 Elnöki jelemé*. 2. Az évi zárszámadásokról 
tik. Általános örömmel fogadták városunk- tént, mely a pályát járhatlanná tette. A dzó 6 ielen,*s A Wagner féle telek megvétele 
bán a hirt s több vendéglőben Összegyűlt személy* podgyász és podatorgalmat a csu* Iler^ zeg  F eren cz  képes hetilapjának, 
a ztaltársaság lelkesen élt«tteaz uj m nistert. számlás helyén átszállással, il'etőleg átrakás* az »Uj Idök*-nek megjelent a 4. izáma, Het k̂ 
Másnap megerrdt a .Argönyök özöne, me «1 tartják fenn. Az akadály előreláthatólag
lyekben szerencsekivánatad tolmácsolta vi» három napig fog tartani megjelenése előtt kifejezést adtunk azon örvende-
dékünk közönsége képviselőnknek. Kép- . iAt^Wonvezéln nő-envlet te® ®«g|«P®W8Ünknek, hogy vaiabára meg van a«
Viselőük e hó 15 én búcsúzott el az egye- , t C P  „ ■yD* .. ’í . . , . ».. f H a “‘inden bében eredeti szépirodalmi lap, mely
temen tanítványaitól, akik nagy ováczióval ' hó l 6án Bemyák Károjné elnöklete alatt ^őkelő és modern, de a mellett teljesen “ «gyar. 
fogadták a szeretett tanár' A/ ni miniMl«r t‘‘rlolla m,‘8 a évi közgyűlését, mely- Örömmel látjuk az „U| Idöku második számából

n T I T V . a a  IK o T  1 illek több tárgya, a következők voltak : -  ás a legközelebb megjelent 3 é. 4-böl, hogy úgy
hivatalában e hč» 16 án délben 12 órakor ^ Tl(kárj jeleynlés, melyből kitűnik hogy a »italom, mint kiállítás tekintetében egyre halad
elent meg legelőször ,, , , . . /  . _, .. a lap, egyre szépül és így nem is csodálkozunk,

“ „ valHszimány a lefolyt évbe,, 4-szer (art°U hoa/ ' rö^  fenn^ u .a fiae’tra ,n4r <öbb. elöfi,«-
— g t u n n é s .  Dr. Csury Jenő ministeri | ülést. Rendes segélyben részesített 21 sze- ,öje van minl bármely más szépirodalmi lapnak, 

segéd fogalmazót, a kereskedelemügyi m kir gényt, rendkívüliben 3^ at Áldásos műkő- — a kö önség »okat várt olyan laptól, melynek 
minister az 1895. öv tartamára a mestersé- désével mindig arra törekedett, hogy a sze szerkesztője Herczeg Ferenc«, kiadója a Singer
ges borok készítésének és azok forgalomba gények sorsán javitson és a hol csak lehet. Wolfner ezég és várakozásában nem is csaló-
hozatalának (iUlmazásáról szóló lörvényczikk báláikon segítsen. Axegylet rendeltetéséhez í “á‘ lb7n Jen".«ik‘ jénö‘'̂ .Latöi.ta*
végrehajtása tárgyában kiadott rendelet ér- híven s czéljamak megfelelőleg működött, ben* és Neogrády Antal „Beszélhet jó vitéz* 
telmében alakított budapesti állandó bor ebből ktíolyólag azon reménynek ad kifeje ctlmti humortől duzzadó képei, a második szám- 
vizsgáló szakértő bizottsághoz, titkárul ne zést, hogy a tagok száma a jövőben nem bán Pállya Cólasxtio »Tüzér rohama* és Linek 
vezle ki. fogyni, hanem szaporodni fog. Az egyletnek M 0* „Gyurkovicék* oiuntt r.j.a, még alig ja-

.lim .d i.H it D*/ák József e.vloli buiaó P***1.  1 alaP’10 a 7a ra'lde°. 7  A l h.n.-'n I. hnon. " minden l.gj., f.rü,
, . . ^  ® egylet pénztárosa részletesen elszámol az asszony és leány a mága kedvencz olvasmányait,

pénztárnok, egy külön nyoma tót íven mu y|el bevétele és kiadásairól. Bevétel volt Olvasóink figyelmébe ajánljuk továbbá az ugyan 
tatta ki. Bevétel 1426 f t 42 krM a kiada ^  34 kr kiadás 589 frt 50 kr. Az °*ttk Singer és Wolfner kiadásában Tutsek Anna
sek leszámítása után fennmaradt összeg 963 . io|on| , J  VflOVl>nfl 2fífi9 írt 5H kr -  szerkesztése mellett megjelenő „Magyar Linyok*
frt 25 kr Vairvon 4854 f t 86 kr a se- egy,el le,en,e*1 V3gY na, , t i \ -  czimü lapot, mely fiatal lányok számára van szer 
pxjv 1 * 1 cwin v *  kr' umi ^ pénztár megvizsgálására lölkérelett bi Lajos »Az Én Újságom« czimü
gélyalajpd együtt 5330 írt 25 kr. aim zo(|Ŝ g — Bernyák Károly né, Bencsák Stana pompás gyei meklapja*. Mind a háromból kiváDatra
tekintettel városunk kis Mámu lakossagaia, ^  Fischer Dugovicli Betti — jelentése sze- ingyen e* bérmentve küld mutatványszámokat a 
Slép ös»Mg. fint, a pénztár rendben és helyesen kezeli- kiadóhiratbl Budapesten. Aníráeeyát 10.

^  >§ottorn yalés vidékebeli Önsegélyző nek találtatott, miért is Dittrich Jánosné —  . .. _  ■ ■— ...
szövetkezet- f. hó 14 én tartotta elsó évi pénztárosnak jegyzőkönyvi köszönet nyíl- Felelős szerkesztő:
rendes közgyűléséi a tagok élénk résztvélele vánilása mellett a tölmenlvény megadatott. -
mellett, melynek lefolyásáról röviden a kö- 4 Több tisztviselő és választmányi tag vi- M A K G I T A I J 0 Z h E F.
vetkezőket jelemi tudósitónk. — A gyülé-t selt hivataláról lemondván, újak választattak Lapiul.jdono. e. kiadó;
Kollay Lajos igazgató nyitotta meg, beha-lés ped'g: ab-'oöknek Tóth í.ajosné, pénz ,
tóan tolmácsolván a szövetkezetnek ezétját. | tárosnak Frobszt Fereuczné ; választmányi FISCHEL FUL0P fSTRAÜSZ SÁNDOR)
üdvözölte a szép számban megjelent tago-, tagoknak : Kollarics Mihálvné, S:mon Lajos- ___
kát. -  Igazgatói jelentését terjesztette e ö  Iné, Szominer Istvánné és Zakál Henrikné
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B n r»dniki»ui moči j« svaki dan 
fovoriti med 11 i 12 varom. —  
8vs pošiljke tilnóe s« udrtnja »o* 
viaak, naj se poiiljsja na is* 
■arfllai Jslsfa urednika n  

Čakovec.

I*reü|> a t  na cena  | e :
Na celo leto . . . 4 frt 
Na pol leta . . .  2 frt 
Na óetvert letm . • 1 fit

Pojedini brojl ko«*f« 1« kr.

O bm n« m  poltf pogodb« I h l 
ratonaju

ZitatolJitTO:
tr illá ra  Fiaohol Filipora k u  m 

pndplaU  i obi nana poftüjajn.
n a  h o r v á t i k o r  t 1 m a t : )a r s k o m  J e . l k u  l i l a r e t l  d r u ž i v e n !  z a a n s t v e u l  I p o v u é l | l v l  ll**< *«  |* « k . 

t X z l a z l  •T raJclv  tajadLan jecJL eulcrat i  t o :  tto. ST ralctx n ed -eljta .
"luftben* glasnik: „Meflimrskoga podpomagajučega činovničkoga družtva^  ..flakove^ke fioarkasse", „Medjimurskej*partasseu. i i  á

Dr Wlassits Gyula/minister.
Njegovo Veličanstvo kralj je dr. Wlas- 

sita Gyulu# ablegata našeg zbirnog kotara 
za ministra bogoštovje i pouka imeno- 
val Vn cölim orsagu zadovolstvom vu našaj 
varmegjiji, a osobito vu Medjimurju aa 
istinitom radoatjum su prijeli glas imenuvano 
za ministra dra. Wlaasits Gyule. 
j ‘ Radost je tu Medjimurju s tem vekša, 
ar je onoga vrt d noga muža dostigla naj- 
višeša zaufanost, koj je našega zbirnog 
kotara dika, koj jesa najvekšom odanostjom 
branitelj bil svim onim, koji su sa svojimi pot- 
rebočami i posli k njemu le obrnuli. Negi bilo 
niti jednoga, koj se je k njemu obrnul vu pot- 
reboči i sili, da mu nebi bil pomogel naš 
ablegat, i komaj je koja občina vu na^em 
zbirnom kotaru, koja s zahvalnostjum nebi 
bila dužna našemu ablegatu I

Gornja Stanka Medjimurja nigdar 
nemre zadosta zahvaliti svojemu ablegatu 
Wlas8itsu ono, kaj je vu gorničkom poslu 
načinil, ar is vun gospodi na Boga, samo 
njemu more zahvalit t da su se desetogodiš 
nji gornički dugi doli spisali i da su ljudem 
gorice, hite, zemlje i grunti ostali

Samo nekoliko mesecah torno, da 
je naš dični ablegat pri cas bil. Mogel se 
je ouda os vedoči ti tik vu Čakovcu, kak vu 
Prelogu, da na^eg zbirnog kotara i Medji
murja puk ga sa oélom svojem dušom

ljubi i njegvu visokovrédnu osobu poštuje. 
Sa ovom istinitom odanostjum i ljubavjom 
hoteli smo mu pokazati, da smo mu za
hvalni, a ova zahvalnost prama njemu vu 
srcib. naših za navčke ostane, bude li on 
vu areói ili nesreči. Medjimurje T nemre 
nesme, niti neče nigdar nezahvaljen biti 
prama svojim dobročmiteljem !

Znamo mi to dobro, da bude na? 
vrčdni ablegat svaku svoju rainutu potre
bovala za orsačke velike posle ali znamo i to. 
da med velikimi orsačkimi posli bude i na 
nas m'slil, i da budu mu naši domači me 
djimurski posli i naše potreboče takaj na 
srcu ležali tak, kak do vezda Znamo i 
osegureni smo, da bude on za puk medji- 
murski vu svojem visokim stališu vnogo i 
vnogo dobra napravil.

Vu to ime : naj mu gospodin Bog na- 
deljuje sva dobra vu njegvoj d'Cnoj min;a- 
tarskoj stolic l To mu mi Mediimurci iz 
srca želimo, ko ji smo srečni, da imamo 
ablegata ministra

Narodoo gospodarstvo
. _ U

Nekoje naše živine, koje vu zimi obumr
Razlčiteo živine obumru na različno dugo 

vreme Naš SiŠm<S prvije, nego obumre, skrije 
se s ostalimi šišmi i vu šuplje drevo, pod 
krov hi/ah# vu turue i t. d. On se prebudi

topram vu protuijetuili dnevi Kad obumrev 
oda mu pada toplota krvi do 1 gradaša, a 
ko mu toplota krvi padne izpod O" il i do 
)<* t j. ouda kad se voda lediti počme, ooda 
»staue uavčk skrčen, t. j, ou se ouda vile 
iig 1 ar ut prebudi.

Od mesožderali obumre vu zimi jeft. 
Pod jesen, kad se dobro oapifta, izkopa si 
jel vu šikarju, pod kamenjem ili vn priklad
nem zakutku jamu, koj u si nastre 3 mehovinoin 
i listjem, ter se onda vu mesecu oktobru ili 
novembru vu uju legoe na zimski poč uek. 
Vn protuletju, kad se vsa priroda prebodi, 
onda se istoru i ež prebudi, a prvo mu je, 
da si po-:-če ieuu. Kad jež obumre, padue 
mu toplota krvi skorom do O". — I medved 
obumre birem za uajoštreše zime I on se 
kak i jazvec skrči vu uajmrzleiih zuisk h 
dnevih, kad se je prije zime dobro podhrani. 
— Pub leži skičeu va šupljib bukvah >li vu 
drugih lukujah, gde si je nastrel listja. s*na 
ili slame. On se kadkad pri Ijepom toplešem 
vremenu prebudi. — Hrček i veverica obumru 
tulikajle kak i pub* I oni se prebude pri 
toplješem vremenu- Hrček napuni svoj pod
zemni stan vsakovrstnim živežoin. On si iz
kopa stan gde god na oranicah z mijab 3 do 
4 luhe gliboko. Stan sastoji od vi e medju- 
sobno vu savezu stoje ih sobicah, vu koje 
hrček nanosi vu la ločnih torb cah po 1 cent 
žita. Samo jednu takovu sob cu priredi si 
hrček za stanuvanje i zimski počinek, a uastre 
ju mehovinom ili travorn, Hrček zavleče se

Z A B A V A .
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III. Zakonski.
Nek premisli čoviek samo ovu biedn,
Da sad psi i mački več sgospodum jedur 
Jer pri svakoj gospi siedi mačka mala,
111 kakov padel, koj s9 okol nje vala.
Ova družba kavu svako jutro dobi 
1 tak muogoj gospi zajutrak poglobi^
Pri obedu pako mora biti meso,
Jerbo drugo neče taj buhljivi peso.
Pri štrikaojn od njih, zabava malo
Današnje nam gospe imadu i šalu.

o
Ciganke i babe viešto karte meču,
I buduču is njih prorokoju srieču.
One za nos vode zimužeue tene,
Koje iiču stvari svoje izgubljene.
One znamenito sve popreko uče:
Gde je ouo srdce, koje za nje toče. —  
Čarajo, obečo, fale ili kode,
Birno, da sasliepe — sve vele da bude.

•  *
Gospo in sad Cule, da so • trnjem rute, 
Ke difte i bodo. — A sad bajd na muie : 
Oni vsaki večer negde skopa dojdo.
Gde im liepi časi bal badava projdu

Tam /a domovina neuzkrnte piti;
Bog Šivi narodnost! — I to mora biti.
Al od svega toga kaj narodnost ima ?
Kad pospanom glavum svaki pijan klima,
Za rod, domovino, h čeju pnspati,
Drugi dan do devet il do deset sati.
Za narodnost onda tak se dogo spava ?
Dok im se na postelj i zajutrek dava.
Za takov „Bog živi« mnogi se tak stroše, 
Da drugi dan išču po vulicah groie 
Pievati i piti, to je lahko moči,
Al od toga uije narodu pomoč'.
I tudjinci tad su domorodci naši,
Kad na stola vide Champagne u tiaš' 
Vjutro pak od toga nitko znati neče, 
Narodnost tad visi od nebeške sreče.
Jer od nazdravljanja i pijanstva toga,
Nečete doživiet zdravlje roda svoga.

*• *
Stotin u ih danas ona| tam pogosti,
Potlara pak sam doma glodje gole kosti. 
Doklam još kaj ima, svak ga rad oglobi,
A potlam od istih fnšku ftgu dobi.
Svi ga onda cieue, dok pliva u srieči,
A kad sve potrati, svaki skrene spleói* - 
Prijatelja onda uijeduoga urim«
Siromak sam doma trudnom glavom kima. — 
Kolki po k&vanah u noči se klate,
1 tam zlato vrieme zabadava trate.
„Makaó*— „Halber Zwölfe* — „Fšrbl* 

„Naši Vaši*

Poznaju več isti paatiri na paši.
Pri kartanja mnoga kesica se zloti,
I nočca bez spanja nebrojna se troli. 
Zaduje svoje groše, reči bi i hlače,
Mnogi tam zakarta, potlam pako plače. — 
Vino se sad troši bolje uego voda 1 
Mnogi se opije, da nezua kud hoda«
Tu ti je Bog živi, zdravica i hvala.
Čaša vina kolta svaka riečca mala.
Pred sadan)im svietom ou več čoviek nijs, 
Koji prieko miere vino sad uepije.

Svi jedn&ko žmulje mladi kak i stari, 
Ter si svaki z vinom svoje zdravlje kvari. 
Onaj žep tam javče, slab želudac ima, 
Uvoga od muke obhadja i zima.
Jedan prehlad jenje ima, dnigi bodeč,
A ouog tam boli vragometoo drobec.
I druge betege takov život radja,
Želodci i grla — sve se zlo nabadja.
Tak ua večer mnogi sila novac troši,
Drugi dan pak doma neima sit pet groši 1 
Do oblaka orel lahko se protura,
Ali tak visoko borme nemre para.
Zato koji šeli čoviek bit izbilja,
Nek tak dalko leti, kak mu mogu krila* 
Nek otvori oči, doklam noč nedojde,
J r nastane tmica, kad svietil dzu projde 
Ouda bu se žalil, ali bude kasno,
Jer če se za oblok skriti suuce jasno.
Na stran auda svim timi Pokoj ti ostane, 
NtbaS se žaluval, kada jutro svaue, —



fD BToj stan ▼polovici oktobra, tor zatekue 
iinutra izlaz i ulaz fitaaa, a onda oburare* 
^ 1 želva obumre Ova se koncem oktobra 
zakopa pod zemlju, odkud izide stopram vu 
aprilu. Tak dugo preziiuuju i kuičari. Kače 
se prebudijo prvlje, ar jih vidimo ved vu 
mesecu februaru, ako su topli dnevi.

Pavuki vu dumah.
Vučenjak Dr. C Keller \ i Zíiricha piáéi 

i dokašujc, da pavuki obavljaju vu Sumi jako j 
znamenit i haanovit posel, ar da su pavuki j

I za uzdržavauje i zdravje šume potrébni. Ondi; 
gde te pavuki vu gumi nastane, veli isti pi 
* 1 iec da i Suma bujnije raste. Pavuki fondaju 
Škodljive vuSi i kukce, koji podgrizavaju i 
kvariju üstje, graučice i kroinje Dr. Keller 
je iztraiival vnoiiuu pavukah, ter je pronašel 
i dokazal, da su pavuki najvekši i uajljuteái 
oeprijatelji takvih Skodliivih vuših i kukcov- 
Ov dapače dokazulo, da pavuki sfondaju v;5e 
škodljivih vuših i kukcov, nego iste vtiče, 
koje se hraue sa kukci, ter da su vuogohasno., 
vite i za ume, nego vtiče. Zato nek nam budu 
pavuki dobro vidjeni gosti vu šumah.

Jakost kukcov.
Francezki naravoslovec Plateau iznašel 

je vrlo spretne stroeve (maSinice) i male 
vagice, ikojimi se more preuajti i izmeriti; 
jakost kukcov, kojn oni iraaju. Sterni probami 
dokazano je. da kukci imaju ucvjerojatuu ja
kost, pak da je ta jakost razmeruo vekSi p i 
malih, uego pri vekSih kukcov. Osob to su 
čuduovati hami za hroiče Za taj c 1| zapre/e 
se brodč vu ham za konec, kojom podigue 
tnalu zdelicu, vu kojoj su uteži (gvihti) vu 
gramik. Tun načiuom ustanovil je spomeuoti 
naravoslovec, da hrošč more razoaeruo 21 
pu tviie potegnuti (povleči), nego konj. a 

rT. črnela 30 put vise.
Kouj povlači % svoje težiue, hroáá 14 

put v Se, & črnela 20 put viie, a to se pak 
veli, da hrosc mote povleči vrlo lehko 14 
drugih hro.ščov, a prema torna more hroič 
razviti jakost (snagu) od jedne ieljezni ke 
mašiue.

Razlike izmed staroga i mladoga zajca.
Stari zajec od mladoga zajca razlikuje

Se tim, kaj su pri mladom zajcu novti črni, 
sp časti i vitki, dočiui so pri starom zajcu 
na zadnjih nogah aivi. Ako sn zajou oči 
skiopljene, onda je najboljše znaménje, da je 
da je več dogo vubijen. Vu ostalom spoznati 
se more lehko, jeli je zajec star ili mlad i 
po tom/ kaj se vuba pri mladom zajcu sa 
rukarni od vráka naproti glavi lehko raztrgati 
moreju dočjm se vuho staroga zajca neds 
lehko razporki.

Solikovo vapno (Clorkalk).
Solikovo vapno je 'dobro sredstvo prot 

gosenicam. Da se občuvaju vočke (jabuke. 
bruSke i t. d.) proti gosenicam, vzeme se */? 
kilograma solikovoga vapna i poméSa se so 
V4 kilograma masti, ter se načine krugljicc 
od te smese i omotaju kudeljom. Ova 
kudelja obesi se na dotióno drévo. Na takovr 
nečeju dobadj ati gosenice, dapače i metal j 
le*e od ovakvog dréva. 6. F.

K A J  J E  N O V O G A ?

Minister dr. WDssits Gyula.
Velika sreča je dostigla Medjimnrje, ar 

je Njegovo Veličanstvo kralj — kak smo 
vre to opisali vu prvom članku naših novin,
— uaSega pravoga medjimurskoga ablegata 
dra. Wlassits Gyulu za ministra imenuval. 
JoS nigdar ni je imelo Med|imurje ministra za 
ableg »ta ! Pulj *g zakoua se mora za ministra ime 
nuvaui ablegat zahvaliti nad ablegačtvom, pak 
se na novo izebrati dati. Dobro bi bilo, da 
bi bil naš bivši ablegat na novo jeduoglasno 
izebt&u za ablegata, gledeč na njegovo veliko 
ime i njegov veliki stališ, pak na ono vnogo 
dobra, kaj je on zn Meijmurje včinil.

Kuiiko se bude ovoga l eta kovano penez ?

Vu rragjarskoj orsačkoj kovnici, kovalo 
ge bude ovoga lieta 10 milijonab komadah 
po 1 fiiér, — 60 mdijuna komadah po 2 fi
iéra, — 28 milijonov komadov po 10 filérov,
— 10 milijuna komada srebrnih krunh i 
800*000 komadov po 20 ziafnih kronah.

IV. Svi ostali.

Sada čemo druge krivce pogledati 
I primieruu plaču, ka ih ide/ dati.
Ooi na snd pojdu, al se nek ueboje, 

nedűbe drugo, nego svaki svoje. 
Sknpec novce čnva, žmulji vžepu ključe# 
1 sim t&m po sobi, kakti koza duče.
Sto pota on kašne krajcar, i pogladi,
Kad ga za van dati iz žepa izvadi. 
Semitoma gladau i žedjen zdihava,
Te u svoje novce uviek zalukava.
Za postenje takov nijedan nemara,
Jer ua oči ves sviet i sam gebe vara.
Na skupcu izgleda i oprava smiešna,
Jer ej skoro svakom uzka ili tiesna.
Da sokno prišpara, na krojače mr .i,
Kad mu jernlju mieru, koči se i krči.
Niti blato s-čižem on si neotere,
Poječ se da ktfona iste uepodere.
T«kaj več krat dojde, da on bundu nosi 
V zimi i po lietu. vsuiegu i po rosi.

*• •
Služkinju i sluge, no to su ti ljudi 
Osobite vrsti i iegave čudi.
Mislil bi si čoviek, da su to gospoda,
Tak da družba okolo gizdavo hoda 
S»d tko hoče imat od gospoje dara,
Mora se naklonit prije kod kljnčara.
D*° pak bi s gospouom hotel govoriti, 

pri kubaiici moia to zprositi.

A gospa pak dekla, — O to >ala nije 
Jer ta avako jutro bogme kavu pije.
A kad na vulicu se odmadi iti,
Dragocieuim blagom ooa se uakiti.
8 parazolom v ruki, dragi sdesne stiaui, 
Ovako ju vidid šetati se vani,
Ako pak joj dojde koji pogkočuešiy 
Bolje na fr k nego li je ou prveši,
K njemu se pridruži a prveőem fige 
II šterfiči stepe. — Eto opet brige ! —
A kaj pak bi rekli — kak gosponi sluge ?
U kavane hode i zabave druge.
Oni se svud šeču kakti gizdelini,
Dok nevlove srdce kojoj deklesini 
S kojom tad pod ruku — (tak |e sad vhč moda) 
Kak pav po smetnjaku gizdav okol hoda — 

• * *
C’žmar staru koiu na saru pridiva,
To je njegvo sriedstvo, da bogatai biva, 
Podplate na čžmah tak na tanko zluple,
Da su i najdraže za osam dan šuplje. — 
Krojač halja šiva potarbanim koncem,
A v*ra un postavi, da je svila — norcem. 
Sukno si dvostruko odmieriti daje,
Oi kojega polu drngomu prodaje.
Kolari iztešu preslabe kotače,
A filarke trie zločeste kolače.
Brijač prihodniku canjkom vrat obveže,
I dok brije brado, vuatnicu zareže, 

ihtriiač na pol striže i dela Široke, 
iZa babice stare, z ovčjih dlak baroke.

v 11
Zetgano 20 mil junah.

Iz BeCz sn jtvili: Vu prizemlju «<]»tro* 
magyargke banke zeigale su se 11. januárt 
20 railijnnov bankuotah, koje su ili skvanene 
bile, ili iz prometa povlečene. Zefganje ban
kah obavilo so je vn posebnoj peči, prav za 
taj cilj priredjenoj, a nazočni su bili komisija 

zastopniki obedveh vladah.

Magjar8ki veleposjednikj.
Katastraluo ravuatelstvo izkazalo je, da 

vu Magjarskoj 3191 veleposjednik (veliki 
gruntai). Najvekši veleposjednik je sama drživa 
(orsag) sa 2,816 418 katastraloih mekot, med 
privatniki najbogateii je veleposjednik knez 
Nikola Esterházy sa 421.953 katast. mekot, 
Princ Koburg poseduje 214 838, nadherceg 
Albrecht 157.781, nadherceg Jožef, 56.939, 
a ostali kotrigi vladarskog doma skopa 86.912 
mekotah. — Od grofovah najbogateii je po- 
sjedom grof Ervin Schöuborn sa 226 021 
mekota. — Grof Tasilo Feőtetié ima 185.541 
mekotu, austro-magjarsko ieljezničko drožtvo 
225 159, cirkveni fond 170-000 kat. mekot.
— Od biškupah najbogateii je rimo-katol čki 

jbiškup veliko varadinski sa 189934 mekot, 
a za njim taki sljedi grčko-katolpki biikup 
veliko-varadinski, sa 130 808 mekot, dočim 
nadbiškup kaločki poseduje aamo 23.702 me* 
kote, a prímás magjai aki 93 000 mek. Naj
bogateii kaptol je jegarski sa 91.702 raok., 
najbogateii varai Debrecin sa 91,618, a za 
njim Segedin sa 72,127 mekot — M»*nje 
od 50 000, a vile od 30 000 ima 31, izmed
80.000 i 20 000 mekot 54, izmed 20 000 i
10.000 mek. 197, preko 5000 mekot 266, 
pnk 1000 mekot 1655, preko 750 mekot 
981 veleposjednik.

Audienclja kod ruske carice.

Kad se j« francezko poslanstvo fdepu- 
tacija) s admiralom Gervaisom na čelu 
opraitalo od carice vdovice, prignul se je 
admiral, da kuine carici rukn, — no ova 
je zagrlila admirala ter ga kušnula vu čelo 
i gorko zapiskala Spomenek na ijajne 
kronštadflke dane, kad je i car Aleksander 
III joi bil vu podpunoj svojoj snagi, silno 
se je dojmila čarioe ter ju svladala. Ostali

Vabtari, pijani gde god v kotu spiju,
Miesto da svu dužuost zvršuju te bdijo. 
Tkalec predju smukne, platna prisvovjuje, 
Kovač pijan več krat i konja zaknje.
Krčmar pako vino krsti prieko miere 
I potnika mnogog haharski odere.
Mlinari si jernlju troverstne vaganco,
Da si kolač speku i skuhaju žgance.
Peki — Oh taj pak nikad nežna kaj su šale, 
Jer kruh pe e zločest i žemljice male.
Ah — al kaj mesari sada iz nas rade.
Ni jedan podpuuu vagu nam uedade; 
Sprivagom, zlim mesom, juhu uam pokvare, 
A sa malim prstom na oči prevare.
Klobučar iz konjske dlake škrljak pravi,
Koj kupcu ua skoro pobieli ua glavi.
Stare pak popravlja i potiam ugladi,
Tak za bafi zlo robu dobre novce vadi.
Brat ar pak lokote svoje preporuča,
Koje svaki more odpreti bez kluča. — 
Pintar črvojedno drevo fal kupuje,
Skojeg onda delan lagev prekapljuje:
Režke med augami mora svak imeti,
Dar se samo ltepo onak preko svét\.
K.j bi d<>bra čoviek rekel za lončare ?
Kad imj* roba slaba lahko se potare.
Blato priredjoju, po kem sim tam sksčo, 
Zko;eg onda lonci još novi premaču.
Za lončsrskog meštra čul sem govoriti,
Da se najbolj smije. vgrabu kad prehiti, 
Medjutim tu priču uieka baba stara>



v 1 •i 9

kotrigi deputacije pali aa kol,ena i »ep-lkoji je p .» l na dinamit, prhnul vu zrak.l JjfoJrfl/ k r a t e k  C d S .  
nuli: »Madame, mi ae klanjamo Vafloj'Na bližnoj ladji usmrčen je jeden kova »
boli lu Večima njih imala je suze vu orth. tri su težaki ranjeni težko a tri lehko- Zadibavanje mužkarca.

Ekaploiija .e je po .voj prilik. -bil« nep.e. q  te ion e, Higdir im nemre|  y|o4i
Papirnati penezi vu prometu. ljivo.tjum težaka, kop ie vozil dmam . Ako j, jde fiotek , n kr<vmn Jd •

Zvun iuna potarnala |. . aplav, na ko,o, ^  . >Qh u  Be|re(,t #d mn|> ,
Na koncu ljeta 1894. bilo je glasom je obližnja ladja imala svoj ugijen. pQ8ti 8afna domajt g 0Q |e prflz brjge k|aUri

izkaza kontrolne komiiiie za oraački dug ...............  okolo,*
vu prometu papirnatih forintaöah za Izgoreli milijun' Ako sedi čovek domaj, ondamrmlja uepre.
14a470320 forinta, D6t& Bil e& 143 143.925 stmirA • On vrftoi tikvo ftivlinniii VcaIi  a«m
forintah, petdesetaCah za 145,691.650 fo- Vu sgradi austro-magjar-ke banke vu 8tgn| j ^ B Q> m8e|t„ moUi Djj( ' mogu< dt 
rinta. Do konca ljeta 1894. povuCeno je Be u sežgano pred poldan 20 milijunah bj ( , IZ h,že j podoe|,e, lite“ Tint.
iz prometa 43,413,040 komadah papirnatih! državo h banknotah po 10, 100 i 1000 nriaovorii etn ti

forinti, ko), • „ ~  r i . s  ' r v r z L r , .  ,

m . . . . .
obavJ^na je vu posebnom prostoru vu piv- ,dl T J  a * \ \  *  a • - . 0tft' ,

Vu p arizu, 9. januara. Zadnjih d.nah nici. Bankrote bile su vse P a n j a n e  i neobteswe^’ rTzsipaik'l B ogm ,'
bésmla )• silna snéÉnaJmeöava vu £ketiko| Polene vu pakfece. Dva su ih (tovéka sla- g . * » F š »
Englezkoj severnoj Spanjolskoj i južnoje ,jft|a vu velike košare jz drota ter ih napo- 1 * . . .  ̂ .
Francezkoj, ter je zrokuval. velike kv.re, fugah porinu,i vu radarén« ped. gde .u ih
PredproSle noči zasipaoo je vile eelah na tak d igo okretali. dok au bile zežgane na . M , . p. *nf. * pod'
Pirenejih. Vu jodnom francezkom m estu'pepel. ”N. V  ^  ?*k T Mt,‘ P*“ e‘:
poetradalo je 50 ljudih. Vekfii dél hižah P P* . , . t t  . 4 ^ UT“2dano8t dece Pok« aJe. d» 80 VB
zrušil se je pod m é t á i m  terhom. Rezu tat panžke svietake izložbe jeta IŐ89 »koli.«

stopram ovib dnevov zaklj uCeni su , Ak° M P*k "«briuii za ozgoj dece, ond.
Kuliko zlata ima monarhija. definitivno računi parižke svjetske izložbe Tt 1 *0i0'  da 10 d,c* uk r*V,uld,Da

od ljeta 1889. Izložba imala je vu v.emu ‘ « ik»l»*"»- *■*»« í8*komu d» dé>» k»J 
Bečke novine dale su n i znauje izkaz prihoda 50 002.798, razhoda 48,949 948 i 00 0 

o zalihi zlata, kaj ga ima vezda naga mo- čistog viška 1,052 850 franakah. Vu pri- Ako je čovek opet ljubomoren, onda
narhija- Austi o-magjarska banka posjeduje hodu izkazan je prin s države i grada Pariza ve 1; »p®*1110 me zastavlja), — ja ti
vsega skupa zallhe 18130 milijun forinti,* bum pobógla.«
austrijanska vlada zalihu od 109 37 milijuna Nov minister predsjednik. u °Peí 1,ub®moren» ondt “ ora
forinti, a magj.rska vlada zalihu od 65 32 „ ^  C« poslodet,: .No je, -  i stvojom
milijuna forinti PriraCun. li te k tomn! . Barun Desider Báuffv, komu ie bilo ]ub»vium red |« zdavnja kraj i konec. Niti
zlato, kojo je vu kidanju ter etranjški zlatni1 P?VJ«™° d* ustavi novi magyaraki mi- J» bi o treba se ženiti.«
penez, to iznosi c£la zaliha zlata okruglu “'* ®riu“ ' fodJen Je vu KoloSvaru ljeta Zato prav avét Teli: ,Gdo bi leni
avotu od 360 milijuna forinti. Poleg svega ,1843- ?*• oktobra, star )e anda 52 ljeta rgodil, on se nije rodil.«
toga ova zaliha joS ni iz daleka nedotire, >« vu ^erhnu i Leipzigu i postal _
da .e vpeljaju pladanja vu zlatu, ar v ade 'j®*- .1875. vehk.m županom (fői-pán) var- Obeéame.
joS neimaju niti toliko zlata da bi mogle »olnok-dubočke, a ke.ne e i but Muž; »Redi mi, draga ̂ Katica, jeli me
odkupiti vse državne note. 'kam li da bi *ičko-naflodske. Vu töm je svojstvu ontal hooei ljub ti i ooia, kad me vile nebuda*?-
banka bila pripravna za vae eventualnosti. 16 ^  ter je razvijal veliku energiju, kaj Zena: ,Onda atupram i tar kaki*
Denešuja zaliha komaj dotiče, da ae valuti ’ i°Jj®*8 PrePOručile kakti nasljed- —
da nekakov stabilitet Vréme# gda se bude I pomada. Od ljeta 1875. do Aha 1
vpeljalo plačani© vu zlatu joS je daleko, ter 189.1l bil je Bánllf notarju2' magnatske hiže, A : ,V i navdk velite, da mrzite U  ne,
valja prvlji urediti i bankovno pitanje* za Um jepostal prezeš orsačkoga »praviš, a, a denes sam Vas videl sdvemi mladimi iti.«

» vezda pred osmemi dnevi za »mm ater B* BJe, ali to uesa bile tene, nego —
Dinamitna eksplozija vu Orlovi. ;pre,eSa-‘ dévojke I« ^

! Dö>o london8kog poštanskog ureda o božiču. pri*nai •
Dne 7. januara po poldan sbila *e je ~ . . . . . . .  ,  . , ^  . . m .   ̂ , A.

ne dunavskom kanali vu Orlovi etra*na , 4 0  tom «'anrednom delu .z.*lo |e el<e- Jožek : „Draga mamike. T. moral deti 
eksplodiia Tara je delala poeebna ladj. deif  i*veiče Bil° ie Preko 5000 P°m°inih moje hlače bolje izprsi,Ul, gospon nevo«itei|
pri regulaciji Duoava, vn njezinoj bližini °8obah namežieno, da se svlada posel na navék onda kite od veiikoga praha, kad me
plaval je 6un nakladjen dinamitom. Jenkrat P0?1' ,v“ bož.inem tjednu. Pokehdoh broj bije.«
vužgal se je dinamit ter je iun e težakom, | redoTv,‘ib poltarekih Cinovnikah (siulbemkov) PriredHt

VU Londonu iznosi 21.000. to ie ovogft Q14d Fereno* 1
■ ■ ..j. —  — ■ mmmmamm—mmm tjedna poslovalo 26 000 osobah Na «lavnoj

poflti b«lo je 4000 osobab zabavljeno »tim, '
Morila je zmislit na meitra lončari. — da sortira liste Listov je stiglo 31 milijun odqovobnI UBEDN1K
Vuiar nazred hodei' svoje voža plete, više nego vu navadno vröme Broj listovah M A R G I T A I  J Ó Z S E F
Iz bndnika dela nevaljane drete. za inozemstvo b»l je kolo»alan (velika vno-
Te svi ki knpuju njegva robo, vele, 2ina) ; tak ih je predano za Seelandiju ö,avüi *urednik
Da ju raztrgnuti more isto tele. 188 000, za Australiju 630 000, za Ameriku G L Á D  F E R E N G Z
Zidov staru robu pod novu prodaje, 700 000. Zvun toga trebalo je bilzu l ________________________________________
A za kupcem poslie frisku figu daje. milijun paketov odpraviti. -  56 000 llatov
Sipnnar iz stare mašče svieže pravi, nije M  moglo dostaviti, zaradi krive adrese f flfflfinffjL Grac 12-ga januara 1895
Koje kadi gore ves se stol poplavi. LUlkUUJA » a * *  a *  « a
Stollar! -  taj več laž>h ima nego treiča, prjhod arstrijskih željeanicah ljeta 1894 3 0
Spredplatom, zlim dielom sve metne n klefiča
Stolce samo skeli kakti za igraču, Gljedečih pet privatnih velikih željezni- U h  h o t e  a  á r a k .  — C e n a  Z i i k á
Ali si računa zato dobrt plačo. — bah auatrijskih imalo je minule godine ova - - ,
I no/ari prave note mehke tupe, kov prihod (dohodek): Državna željeznica 1 m-.mázsa. 1 m.-cent. \\ frt kr.
Zato ipak trže nje za uovce skope. 26,340171 foriut. Južna željeznica 43.469659 Buza Pšenica ! 5-75— —
Nit Legradski, kojim tobož dobar je glas, forint. Severna željeznica 33,776 677 forint Zab Zob 5 .5 0 -  —
Nišu nikaj boljši od drugih, nit iá vlas, 8ev. zah. žejeznica 9,936 530 forint Po- Rozs Hrš 4 8 0 — —
P,fari 1 — no to su grieioiki ti stari labska želji znica 6 449-420 forint. Kukoricza 6 Kuruza fctari
Ki zvodom trguju, kak i licitari. Zaradi toga oöekuje se za ovu godinu ,  Ui # novi l 6 29 — -
Sami remenari budu vriednf plače, dividenda pri orsačkih željezcicah »a 32 Árpa Ječmen 5 -----
Kad ?a tve te spletu omašne korbače I -  32 ôr* južne željeznice 4 forinta, (a Fehér bibuj  Grah beli 7.—

iko bude po državi odkupljena 10 fór.), Sárga « » » žuti 6 —
Em Kollay. kod severne Željeznice 145 for, kod severno Vegyes * „ 1 » zméáan 5.—

-  zahodno teljeznioe 10 forinti, i kod polabske Lenmag Len 10. -
željeznice 11 for 50 kr Bükköny Grahorka 6 - -



Nyilttér.
•E  rovat alatt költöttekért sem alaki, sem 

tartalmi tekintetben nem vállal felelős séget a
Szerk.

F o u la r d - B e ly e m e t  60 krtól 3 frt 35 krig 
méterenkint — japáni chioai sat. a legújabb 
mintázattal és színekben, u. m. fekete, fehér 
és színes Henneberg selymet 35 krtól 14 írt 
65 krig méterenkint sima, csikós, koozkázott. 
mintázottakat damasztott sat. (mintegy 240 
különböző minőségben és 2000 szín mintá 
zattal sat. postabér és vámmentesen a ház
hoz szállítva és mintákat küld postafordultá
val: H e n n e b e r g  Gr. (cs. kir. udvari szál 
Utó) a e ly e m g y á r a  Z ü r ic h b e n . 8vájcba 
czimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven 
irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 2

5889 tk. 1894*

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbiióság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, h >gy 
%i államkincstár végrehajtatnak, tízklepics 
Mihály végrehajtást szenvedett elleni 55 fi t 19 
kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék a 
Csáktornyái kir- járáson óság területén levő 
podtureui 721. tkv. 17 h* sz. a. ingatlanból 
Szklepics Mihály podtureni lakost illető 2/8 
lésze 209 fit becsértékb.n, a podturem 723. 
tkv. 582 h. sz. a- ingatlau egészben 60 f i t ; 
a podtureui 1060 tkv. 1051 n. sz a. íugat- 
Uu egészben 69 ír t; a podtureni 728 tkv. 
1508 b sz. a, ingatlan egészben 106 fit; a 
podtureui 1010 tkv. 667 h. sz. a. ingatlan 
egészbeu 144 frt becsértékben és ezekből az 
582. 1508 ét 657 h. sz. a. a végrehajtási 
törvény 156. §-a értelmében — az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fentebb megjelelt ingatlanok

ai 1895. é r i  ftb ru ir  hó 6  áa d 1 . 10 órakor.

a podtureni köz-égbiró házánál megtartandó 
nyilváuos árverésen a megállapított kikiáltási 
árou alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10^,-át készpénzben 
vagy az 1881 : LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november bó 1 én 3333. sz. a kelt igazság
ügy miniszteri rendelet 8 §.ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kikU dött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 : LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elóleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság, mint tlkvi. hatóság.

Csáktornyán, 1894. évi nov. hó 28-áu.
653

Katlanból Gollub Tamást illető fele része 322 
frt 50 kr. kikiáltási árban az árverést elren 
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az

1895- évi íabruár hó 5 - ik  napján d t .  10 órakor

a IV . hegy kei ületi közéégbiró házánál meg 
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatui fog.

Arverezui szándékozók tartoznak az ingat
lan becsároak 10*|s -át vagyis az 1881 LX. 
t. ez; 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi nov. hó l*éu 3333 sz. a. kelt 
igazságűgymimsteri rendelet 8 . §*ábau kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenui, avagy az 1881. LX. t- ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszeiü 
elismervényt átszolgáitatni.

A kir. járáabiróság, mint telekkönyvi 
hatóság. 650 1—1

Csáktornyán, 1894. november 27-én.

Hirdetmény.
Zalavármegye m. kir. pénzügyigazgatóságának 8ll|ll-b 1895 

sz. a. kelt körrendeleté folytán Csáktornya város elöljárósága köz
tudomásul adja, hogy jövőre mindennemű adópénzek melyek a 
városi pénztárba fizetendők Orvényeaen

egyedül a városi pénztáritok: DEiK JÓZSEF kezére
fizethetők.

A városi pénztár adópénzek elofgadására nyitva áll és pedig:

a) állami adók befizetésére l l é t f ö a ,  C s ü t ö r t ö k ö n  
és s z o m b a t o n  d. e. 9 - 1 3 .  d. u. 9 - 5  óráig:

b) törvényhatósági éa községi adók, illetve pótadók befize- 
zetésére pedig naponkint a rendes hivatalos órák alatt.

Kelt Csáktornyán, 1895, évi január hó 17-én.

654 1 - 1  (glőljáibság.

5880 1894. tk

Árverési hirdetményi kivonat
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírt ó teszi, hogy 
Z»kál Henr k ügy vél által képviselt, özv. 
Votaák Miksáné szül. Zagurszki Amália vég
rehajtatnak, Gollub Tamás végrehajtást szen- 
yedó elleni 100 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyébeu a nagykanizsai kir. 
törvényszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) terű- 
jetéu lévé IV. hegykerületi 778 hrsz- a in-

148 9 Z .  kz. 1895.

Pályázati hirdetmény.
Alulírott főszolgabiróság részéről közhíré tétetik, hogy a 

mura-szerdahelyi körorvos állásáról lemondván, ezen állás betöl
tésére nézve 1895. évi február hó 14-ik napja tűzetik ki.

A körorvosi illetmény 300 frtra tétetik, a körútja 
külön laszen megállapítva.

Felhivatnak mindazok, kik ezen állásért folyamodni akar
nak, kérvényüket folyó évi február hó 10-ig alulírott 
főszolgabírónál bemutassák.

Csáktornyán, 1895. évi január 9-én.
fáfrantsits,

652 1—1 Msíolgsbirő.



Nyomatott Fischel FülÖp (Strauex Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

•OOOOCOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOQ lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOg
O A Csáktornyái takarékpénztár részvénytársulat O
q  L ez. részvényesei 1895. évi február hó 14-én délután 3 órakor Csáktornyán, a társulat q  

q  saját házában tartandó §

g XXI I I .  RENDES K Ö Z G Y Ű L É S R E  §
q  tisztelettel meghivatnak. Q

o  --------------ii i un mn ii -------------------------  5
o  o
O A  ta n á c s k o z á s  t á r g y a i n a k  s o r r e n d j e : O

O s) Elnöki megnyitás. 2
O  b) A köigytllési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. 0

c) Az igazgatóság és felügyeió'bizottság jelentésének felolvasása és a felülvizsgált évi számadások feletti határoiathozata w  
és a felmentvéuy megadása. 7

O  d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt. ^
Q e) Jelentés a szövetkezeti állományról. Q
Q  f) Az igazgató aligazgató, 5 igazgatósági tag és a felUgyelőbizoltság megválasztása. q
Q  g) Lobi Jakab volt takarékpénztári könyvelő özvegyének kegydijazása. Q
0  h) Netáni indítványok. 0

9  Csáktornyán, 1895- január hó 5-éu. 2
o  A *  í « a # « a l Ó M 1 C .  0
o  oQ  42. § A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy tö vényes meghatal-
0  mazottja (41. § ) által gyakorolhatja; de ezen jog gyakorolbatására megk:vántafik hogy a részvényes legalább 20 éves és g
0  részvénye a közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társulat könyvében az ő nevére legyen beírva és végre hogy az szintén a q
q  közgyűlést 3 nappal megelőzőleg, azaz 1895. évi február hó 11-én az intézet pénztárába q
O letétessék. O
0  Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki- 0
o  o0  A megvizsgált évi számadások az üzleti jelentés és a felügyelő bizottság jelentése a társul t üzleti helyiségében a q
0  közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a részvényesek ált 1 betekinthetó'k 667 2 - 3 .  0

* ooooooooooooolooooooooo3&£3£x o o c o o o o o o o o o o o jc o o o o o o o «

B
A Csáktornyán székelő

1  m u r a h tlx i  laltaréltpéiiKlsir r é ^ / i é n y - l á r s a s á z

1895. évi február hó 9-én délután 3 órakor saját helyiségében

I XIV.  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.

M  M

1. A gyűlés megnyitása az elnök által.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.
3. zárszámla beterjesztése s e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az oszta

lékok meghatározása és a felmentvény megadása.
4. Négy igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása*)
ő. Az aligazgató és felügyelő-bizottság fizetésének felemelése iránti igazgatósági javaslat.
6 Xetáni indítványok.
7. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tagnak megválasztása.

I _____________  A Z IGAZGATÓSÁG.
*) 59. §. Á tanáoskozd.i in  síava/k.i jogol a kftagyüléaen minden ré.zvényes aaemélyasen gvakorolhaija, de ezen jog gyakorolta- ■

■ hatására megkivántatik, hogy a részvény«* legalább 20 eves s a részvénye a közgyűlés előtt legalább 4 hét ó»a a társaság könyveiben az ö I  
I  nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letétessék.

A választási jog azónban nemcsak személyesen, hanem a távollevők által is gyakorohatbatik. i. i. -a meg nem jelenhető rószvé- I
■  nyes egy másik részvényest szavázatának gyakorlására különösen felhatalmazhat, azonban szintén szükséges hogy az ily megbízott által I
■  szavazó részvényes legalább 20 éves legyen és réazvénye 4 héttel a közgyűlés e őtt a társaság könyveiben az ő m vére beírva találtassék I

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állithatők ki. gjg 2—3 I
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