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Egy aranymosó czigány története.

Irta : L u k  Á cs B é la

Egy kis bevezetés. Talán ismeretes is olva
dóink elöli, hogy Baross munkatársát ós hivata
lában utódját a zsurnalisztikától hódította el az 
államkormányzás. Hogy Lukács Béla nem c-ak 
kiváló publiczista, de biztató jövőt ígérő béliét- 
rinla volt, ha a novelláknak marad, annak jelen
tékeny tanúsága e szép elbeszélés, melynek első 
részét most mutatjuk be olvasóinknak.*

G'Van vadvidék ez, hogy elszorul az ember 
lelke. Ha aa istennyila rettentő kedvében leütne, | 
ntm volna hely hová elmenekül) előue. Ha a t 
aziklahegyek szakadásaiból megáradt folyamok I 
alá zúdulnának reád, ki az elzárt völgyben vagy, 
memheietlenül elöntene az áramlat. Nincs mene- j 
küléa, sehol sehova.

Az égbolt ugyan hatalmas, óriási oszlopokon 
nyugszik, de háiha e merész oszlopok valamelyike 
meginog s reánk saakad a boltozat, mely fölötte 
nyugszik. Hátha valamelyik begy megunja unal
mas szerepét, mindég egy helyben maradni és 
oszlopul szolgálni — kedvet kap egy kis kirán- , 
dulást tenni — megindul leiele a kis völgyöbölba, j 
a hol mi állunk s a honnan limes szabadulás. De 
n® féljünk, ne rettegjünk. Tiszta, felhőtlen hz ég 
8 a nap barátságossá, kedvessé teszi a lakatlan 
v»déket. Forrón, nagyon forrón aüt a nap, ha 
tnár el nem múlt, úgy bizonyossal! mos' van ;»

kánikula. Kedves vendég volna egy kis szellő, de 
a völgy magas begyek által van határolva, me
lyek útját állják h légrohamnak.

A kis vö gyet patak szeli át, szeszélyesen 
kanyarodva egyik hegy tövétől a másikihoz. — 
Néhol nagy szikladarabok állják útját, de a kis 

. pataknak van eszel hogy megkerü je aaokat a bár 
lassabban, de mégis tovább halad. E patak aligha 
mindig ilyen ezelid, legalább azok a nagy szikla
darabok, melyekkel tele van medre s az iszapos 
mosadékkal telerakott völgy, azt engedik sejtet
nünk, hogy tud 6 néha rakonozátlankodoi is. — 
Rongyos, elperzselt bőrű czigány ül a patak mel
lett, a hol leglaposabb a partja. Előtte görbe 
asztal áll, azon egy elavult pokróczdarab, a oxi
gén y reá szór néhány lapát iszapot s a porondot 
a aztán lemossa ismét a pokróczol néhány dézsa 
vízzel, igy megy ez már reggel óta. Aranyai mos. 
Mások a föld belsejében keresik, ö jobban szereli 
csak itt a napvilágon. A patak aranytartalmu 
vidékről jön, sok olyan viz egyesül benne mely 
egyenesen a bányákból fakad, vagy zúzdákat hajt. 
S az ilyen víz mindég hoz magával néhány 
szem aranyat. De még felhőszakadások vizáradá 
sok alkalmával sok szem aranyat lehordannk a 
megdagadt hegyi rohamok az aranytarta'n u he
gyekről. S a czigánynuk ez is jó. Megél belőle 
napról napra.

Csodálatos, hogy semmi sem bírta lakölni 
ezt a (ajt, csak az arany. Többi tár*a vándorol 
még most is; ha/ájok szeles e világ, egész vagyo
nuk a sátor, vallásuk ugyanaz, milyet a falu 
Lövet, a hol időnként letelepednek. A/. cr-zágos 
hatalom ó* valamennyi kormány status bölcsessége 
hajótörést szenvedett e faj letelepítésénél. De a 
mi az államférfiaknak nem sikerült, azt végrehajt* ! 
iW ar.uty vonzó nreje m mig a nagy rész máig

i aem nyúlt hozzá ama kiooshez, melyet a nyugoti 
! polgárosodás az állandó letelepedés által nyújtott,
| hanem megtartotta a vándorbotját és sátrat a 
megmaradt a megvetett, hazátlan szám I ivetett, 
a társadalomból szabad mint a vándornép, melyet 
semmi sem köt egy helyhez, — a másik hódol 
a (öld vonzó hatalmának s állandó lakhelyre 
vonult.

Az aranymosó csigánynak van hazája, ál~ 
laodó lakhelye, vallása, melyeket nem változtat 
mint köpönyeget. Ez különbözteti meg öt bolyongó 
fajtájának más osztályosaitól.

Ott ül még mindig aranymosó asztala előtt 
a vén dádó. Szellös ugyan a ruhája, nem ia fá
rasztó a munkája, azért mégis csak úgy liheg a 
izzad a forró sugarak miatt. Furcsa, gondolja 
magában a dádé, még ilyen melegen sohasem 
sütött a nap, aligha meg nem bomlik az idő.

De munkáját mégsem akarja félben hagyni. 
Fogja magát, belemerül a közeli patakba s visi- 
szaül a helyére, az asatal mellé.

— Most süss nap ! — mondja osinismusaal 
a czigány — van dolgod mig megszáritbatez 1 S 
némileg fö frissülve (olyta'ja munkáját. Egyik la
pát fövényt a mánia után szórta a pokröozczal 
leteritett asztalra, de a nap sugarai folyton tik
kasztóbbá váltak s a czigány már sülni érezte 
bőrét a kiáihatadan hőségben. Szétnéztti a az 
egész égboltnak egészen más képe volt mint előbb. 
A kisebb átlátszó felhőket csakhamar nagyok és 
nürüek követték A fenyömadár sikoltva repült 
be a fenyvesek mélyébe. A nap elborult és min
denki tudja, hogy az ilyen rekedt hőség még ki- 
áihatatlmabb. Éles szössenés ömlött be a hegy - 
szakadásokon és szorosokon át. Ez a viharnak 
előjele. A fenyvesek sudarei eddig oly csöndes 
fels/int képezlek, mint a tengernek sötétzöld sima
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a „Muraköz* SZOT* 'SR lanitó 30 irt Az alsó lendYai polg. és rk. iskola
líA<j7 trtiA U m  Horváth Gyula stridói áll isk. igazg. 40 • növendékei 40 frt
HÜS£IUJÜIIÜZ. Jeney Gusztáv Csáktornyái közs. Beliczai rk. iskola növendékei 10 »

X a . \ , a 4A TJ ! m k ‘ ’̂ zgató 4 0  M Bottornyai rk. iskola növendékei 10 »
r I J & j f ia ti t is  <§z trk*S2tö &* f Tóth Sándor perlaki áll. isk. iga?g 40 * Dekanoveczi rk. iskola növendékei 12 *

^^^^f^Tzérem, hogy a magyar nyelvben összes muraközi hegyvidéki áll. Domasineczi rk iskola növendékei 12 *
1 jeleskedő muraközi és vendidéki tanitók és iskolák növendékeinek 60 * Mura szerdahelyi közs. iskola nö

növendékek 1 8 9 3 - 9 4  tanévre esedékes, Összesen; 300 frt vendékei 12 írt
most már k i l e n o z e d i k  megjutalma/.á B) Zalavármegye nemesi pénztára vá- Mura szentmártoni rk- iskola nö 
sáról szóló elszámolásomat becses lapjá- lasztmányáuak 120 frt adományából meg- vendékei 14 írt
bán közzétenni szíveskedjék. jutalmaztattak: összesen: 200 írt

Ezen kilenczedík megjutalmazásra a Csizmadia Károly dráva egyházi D) Dr. Vizlendvay Ferencz ur adomá
következő összegek állottak rendelkezésemre rk. tanító 30 frt nyát és az időszaki kamatot kapták a per-

1. Zalavármegye törvényhatóságának Gönczi Ferencz zrinyifa vai áll. isk* laki állami e'emi iskola és a kisdedóvóda
adománya 300 frt tanító 30 frt növendékei 16 frt.

2. Zalavármegye nemesi pénztára Márkus Sándor raolnárii áll isk. E) Tóth István ur adományát kapták
választmányának adománya 120 frt tanitó 30 frt a vizsgabeli ünnepélyes kiostás alkalmából,

3 Dr. Mandel Pál ur adománya Veres János bisztriczei rk isk. a stridói állami iskola növendékei 5 fit-
1894-re 200 frt tanitó 30 frt Tehát

4 Dr. Vizlendvay J ur adománya 8 » ösizesen : 120 frt A)Jalatt — 300 frt
5. Tóth István ur adománya 5 .  C) Dr Mandel Pál országgyűlési kép 'J> *latt -  120 *
6. Az időközi kamat lS * viselő urnák, — választókerülete magyar £) alatt — 200 *

összesen; 641 írt nyelvben kitűnő tanítóinak és növendékei- alalt * 16 *
A) Zalavármegye törvényhatóságának nek adott jutalma, a köytkezőkép oszta- .) a'alt ~~ 5 *

adományából megjutalmaztattak; tott ki: összesen: 641 frt
Balog Ferencz második hegykerületi Kaczun Ignácz m.-szerdahelyi közs. Vagyis ezen kilenczedík megjutalmazást
áll. isk. tanitó 30 frt isk. tanító 30 frt alkalmából kiositatott összesen hatszáz-
Danitz Sándor stridói áll- isk. tan. 30 » Majhen Ferencz mura-szentmártoni negyvenegy forint.
Herbolyi Alajos királylaki áll isk. rk. kántortamtó 30 írt Végül megemlítem, hogy a »Muraköz«
tanitó 30 frt Murkovics János alsó lendvai rk. 1886. évi 43. 1888. évi 8 , 1889 évi 7'
Holímann Lőrincz rácz-kanizsai áll. kántortanitó 30 írt 1890. évi 4 é9 5 1891. évi 7 és 18, 1892*.



évi 7, 1893. évi 7 és 1893 évi 40 s 1894- 
évi mai számában foglalt elszámolásaim 
értelmében, tehát összesen kilencz alkalom
ból kiosztatott, társadalmi utón begyült adó 
mányokból — Ötezer száz negyvennyolcz 
forint éa hetven krajczár.

A megfelelő okmányokat becsatolva, 
vagyok

Zala-Egerszegen, 1895. január hó 17- 

llazafíu üdvözlettel

D r Ruzzisska S á la in ,
kir. tanácsos, tanfelügyslő.

' Megyei élet.
A megyei közigazgatási b zottaág január 

havi ülését Svastics Benő főispán ur elnöklete 
alatt f. hó 15-én tartotta.

Az aliHpáni jelentés felolvaetatván éa 
helyeslőleg tudomásul vétetvén, az egyes 
bizottságok alakíttattak újból, rágj egészí
tettek ki következőképen:

Gyámi felebbviteli küldöttség tagjai : 
Cserfán Károly alispán, Gózony László fő 
jegyző C^esznák Sándor árvaszéki elnök, 
Árvay Lajos m. t  főügyész -  hivatalból; 
Eperjessy Sándor, Skublics Jenő, Skublics 
István a közigazgatási bizottság rézzéről 
válazztva, Skublics Gyula, dr. Gyömörey 
Vincze, Bogyay Máté főispánilag kinevezve.

Fegyelmi választmány tagjai Skublic3 
Gyula Eperjessy Sándor, Háczky Kálmáu, 
Gernya László, dr. Ruzsicska Kálmán, Lányi 
Kálmán.

Erdészeti albizottság tagjai: Csertán Ká 
roly alispán elnöklete alatt: Háczky Kálmán, 
Skublics István.

Az erdei kihágási másodfokú bíróság 
tagjai Skublics István, Skublics Jenő, Há» zky 
Kálmán, Farkas József, Koller István, dr. 
Gyömörey Vincze, Bogyay Máté, dr. Viz 
lendvay József.

A pótadó egyénenkénti kivetése tár 
gyában beérkezett felszóllamlások elbirálá- 
aára hivatott bizottság tagjai; Eperjessy 
Sándor, dr Gyömörey Vincze, Skublics 
látván, dr. Vizlendvay József.

A n. kanizsai és z. egerszegi közkórhá- 
zaknak 6 6 elmebeteg befogadása végett
kibővítése tárgyában mindkét intézet bizott
sága megkei estetett.

A letenyei hidvám Ügyében beérkezett 
kérvény teljesen felszereltetvén, a közigaz
gatási bizottaág azzal terjeszti fel a keres
kedelemügyi ministe bez, hogy » vámsze- 
dési jog megadását közgazdasági szempontból 
nem véleményezi. De ha a ministerium az 
engedélyt mégis megadná, úgy kéri, rm 
szerint, azokon kívül, akik a törvény hatá 
rozmányai szerint a vámfizetés kötelezettsége 
alól fel vannak mentve, még azon zalame- 
gyei muraközi lakósok is mentessenek fel, 
akiknek a letenyei határban szŐllő*, vagy 
földbirtokaik vannak-

Kir. tanfelügyelő jelentése szerint ezen 
időszakban érkezett a miniszternek a tandíj 
alól felmentett szegény tanulók ingyenes 
tankönyvekkel ellátására vonatkozó rende
leté. — A.-Domborun felállítani kért állami 
iskola ügyében az összes föltételek és mű
szaki okmányok felterjesztettek. — A Mura- 
Csányban felállítani kért állami iskola adatai 
a megkivánt pótlás Után azonnal felterjesz 
tettek. — Résztvett a Csáktornyái állami 
tanitóképezdénól megtartott póttanképesitő 
vizsgálaton és az igazgatótanács ülésén* — 
Dráva-Vásárhelyen megtekintette *z állandó 
gyermek-menedékház helyiségeit; ugyan
csak a pályázatnak haladéktalan kiírása 
iránt a helyszínén intézkedett — Alsó- 
Lendván megtárgyalta az iskolaszékkel a 
polgári fiúiskola államosításával összefüggő 
további intézkedéseket; a város járulmányát 
már befizette s az áttelekkÖnyvezés már 
megtörtént s az építkezésnek még e tava
szon megindítása ügyében a felterjesztést 
megtette. — Mura-Szent-Kereszten sz ott 

j felállítani tervezett állami iskola helyiségei
nek felbecslése éa méretei érdemében tar
tott helyszíni tárgyalást.

Kir tanfelügyelőnek jelentése a ma 
gysr nyelvben jeleskedő muraközi és vend
vidéki tanítók és növendékek kilenczedik 

I megjutalmazásáról a megfelelő számadás 
bemutatása mellett tudomásul vétetett-

A jrazda téli teendőiről.
— A gazdálkodással foglalkozók figyelmébe. —

Nulla dies sine linie, azaz tárgyunkra 
vonatkozólag, egy nap se teljék le gazda
ságunkban munka nélkül. Azért hogy a 
természet alusisza álmait, az ember ne 
aludjék A tél két irányban igényli a gazda 
munkáját.

Megadni, azaz t ótolni a földnek az 
elvesztett táperőt és fontos teendőink van
nak ai állataink gondozására is. Okos gazdi 
télen leltárt és mezőgazdasági mérlegét ren
dezi, mart egy raczionalis gazdálkodónak 
pontosan vezetett aiámadásból kell tudni 
hogyan áll.

Talán kétségtelenül legfontosabb teendő 
a trágyázás eszközlése. -  Ha csak immeL 
ámmal folytatjuk azt, zönyen megesbetik, 
hogy azon esetben, ha az idő hirtelen meg
lágyul, trágyánk egy lésze benureked ta 
nyaudaudvarunkon, mi kétszeres kárral já . 
Első kár r z  hogy azt csak egy év múlva 
értékesíthetjük, másodszor a hosszú állás 
után a trágya tápereje csökken A trágyát 
sohasem rakjuk kupaczokba, mert így egyen
letes trágyázás nem e thető soha, azonnal 
teregessük el a trágyát. A mennyiség te
kintetében az az elv, a helyes vékonyab
ban trágyázni és nagyobb területet behor
dani Ha vastagon trágyázunk, kedvező idő* 
Járásban megdől a gabonánk, szárazság 
ecetén pedig kisül A szakértők általánosan 
követett elve az, az összes kulti vált terület
nek 10° /o át megtrágyázni. Tiz aratás egy 
trágyázás, bosszú időnek látszik. Egyébként 
ezt mindég a talaj minőség fogja megszabni ; 
bizonyos számokkal kife ezett határvonalat 
megszabni lehetetlen, mert végtére is a 
trágyázás nincs szakácskönyvben előírva, a 
hol minden szernek megvan a maga mér
téke.

A második fonton munka, állataink 
ápolása Talán kezd már gazdálkodásunk 
annyira okszerűvé alakulni, hogy ne ne
vesse ki még a járatlan g<zdálkodó, midőn 
az állatok teleltetéséröl ivszámra menő ta 
nácsokat olvas

Rendszer kell a takarmányok fogyasz
tásánál, nem pedig az az avult tégi elv.

tQkre. De a mint beléjük kapott a szakadásokon 
betörő szél, hullámzásba jöttek a fenyvesek, mint 
a tenger, mikor íölkorbáosolja a vihar. Olyan 
felséges látványt nyújtott ez a tengeri...

Legalább megszűnik az a czudar meleg, 
gondolta magában a dadé. Mintha a közelgő eső 
nem sok bajt okozhatna neki, föl sem vette azt, 
hanem ott Ült tovább aszta'a mellett.

A vihar közelebb jött. A szél süvöltőit és 
zúgott. Sivitoft a szakadásokban, bömbölt a bar
langokban, sirt midőn a sziklába Ütközött és dör
gőn mint a lavina, mikor a fenyösugarakon át
törteiéit a völgy egyik szélétől a másikhoz. — A 
hatalmas íenyök mint gyönge vessző-ágak haj 
longtak e dühös szélrohamok alatt s a felhők e 
nagy léghuzam folytán a legveszélyesebben ka
varogtak össze-vissza, peroz alatt elborult a látó
határ, de egy peres müve volt a a szél lyukat 
túrt magának a felhöboltozaton, a melyet mint 
aranyozott töltséren özönöltek be a nap sugarak. 
Sajátságos játékot űzött a teliegekkel egymáshoz 
csapva őket, az egyiket sebesesen hajtőn, aztán 
hirtelen visszafordította, egy pillanat alatt nem 
volt nyoma.

Íme ismét hoz egy terhes felhőt, villámse
bességgel ragadja magával, a telhö szakadozik 
útjában mindenütt, hagy egy darabot maga után 
Egyszerre még nagyobb szélroham kapja meg, 
magával sodorja ellenállhaflanul és folytonosan 
közelebb hozza a hegyekhez. Ha ebben az irány
ban rohan tovább, okvetlenül a fenyves kiálló 
csúcsaihoz csapódik.

Vakító villámlás tölti be a kis völgyet. Ezt 
követi egy irtóztató dörgés borzasztó moraj kisé* 
rrttben. A légkör villamossága egyesül a föld 
villamosságával...

A terhes megrakott telhö megszakad... Csa
tornaként ömlik a zápor. Az idegrázkódtató rázz* 
kódtatás és dörgés felkölti a czigányt asztalától, 
látta a távolban a megszakadt és lezuhanó felhőt, 
érezte a vastag cseppeket, melyet már hozzá is 
elhordott a szél ; meggyőződött, hogy az arany - 
mosást nem folytathatja tovább, asztalát ott 
hagyva, összehajtá a fövényből kimosott arany
szemeket tartalmazó pokróozot s megindult a 
czigány kunyhója télé. Kunyhója épen a tövében 
feküdt ama hegynek, mely fölött megszakadt a 
nehéz felhő. Sietteti, meggyorítá lépteit, hogy ad
dig kunyhójához érhessen, a mig a havasi palá
sok megáradnak, mert ha ezt k rohanó folyók k ö 
dagadnak, nehezen érhetne haza.

Volt is oka sietni. Hiszen a zápor nem is 
buli többó cióppekben, hanem mintha csatorná
ból ömlenák. — A hegyoldalakon már egész pa
takok, egész folyamok özönlenek alá. Lábai alatt 
meglágyult a föld, alig bírt lépésről lépésre ka
paszkodni a' ösvényen. A dördés és villámlás 
megszakadatlan volt. A természet szellemei rette
netes kedvükben lehettek, hogy igy romboltak.

Mindenütt patakok, folyamok gyűltek a 
szakadatlanul eső záporból. A völgy medre pedig 
már tengerhez hasonlitott. — csupa egy viz volt 
már az egyik hegy tövétől a másikhoz. De a 
czigány mászott, csúszott lépésről-lépésre ; az is 
eszébe jutott, hogy a nagy vizáradás még kuny
hóját is fenyegetheti talán... h e gondolat még 
nagyobb erőfeszítésre kényszerűé Tovább hala*' 
dása nagyon, de nagyon meg volt nehezítve. A 
patakok egész folyamokká nőttek. Néhol az egész 
hegyo.dal nem volt más mint egy irtóztató sebes
séggel és morajjal legördülő vizroham. — Ilyen 
helyeken kellett a czigánynak átvergődnie. S va
lóban bámulatos szivúsággal győzte le az akadá

lyokat. Szikláról sziklára, gyökérről gyökérre, ág- 
ról-ágrn kapaszkodott. Az egyik patakon átgázolt, 
a másikon, melynek dübörgése jelzé, hogy nagy 
köveket is görgei le magával a mélységbe, a 
vi/hehajló ágak segitségével kapaszkodott át. — 
Bámulatos küzdelmet folytatott ez ember az ele
mekkel. Egy mély szakadáshoz érkezett. Csöröm
pölve hullott abba alá szikláról-sziklára a vizro
ham, piszkos párát csapva löl vele a levegőbe. 
Egy*egy tiszta tó volt, teledobva levágott fenyőkkel. 
Az ezredéves fákat mint szalmaszálat emelte izmos 
hátára, a megdagadt folyam vitte, ragadta magá
val tovább, le a mélységbe. A recscsenós, csöröm
pölés, zuhanás és dübörgés rémületesen zűrzavaros 
morajt vert föl a vihar tombolása közepeit. Még 
némuiva, félénken állt meg e borzasaié akadály 
előtt a czigány.

E szakadáson túl, látszott már az ö gúny- 
hója a másik hegy aljában, de embernek lehe
tetlenség volt odajutni, még a szárnyast is lekapta 
volna a kérlelhetetlen vihar. A czigány megállva 
a szakadás szélén azon törte a fejét, hogy küld
hetné le ezt az akadályt is? Hirtelen egy bor
zasztó látvány ragadta meg figyelmét.— A hegy, 
melynak tövében az ö kunyhója épült, megindult 
és folytonosan a völgy felé s/állt alá. A borzasató 
felhőszakadás raeglágyitá az agyagot, a sok hegyi 
tolyam, vízmosás és szakadás migiugatá alapjá
ban m most az egész hegytömeg a mélység alá 
csúszott. A fausztató csatornán utat tört magának 
és terhével együtt a kunyhó felé rontott. Nehány 
pillanat múlva a czigány kunyhójának semmi 
nyoma sem volt. Csupa iszaptenger volt a hetyén 
és e sártenger fölssinén ezredéves tenyölc és óri
ási fák úsztak.

(Folyt, és vége köv.)



addig etetni egyik egyik takarmány félét, 
még benne t»rt. Ez gén helytelen dolog, 
mert minden más-más takarmányban, más 
és mái és más a táperő és ha az ember 
megkívánja a táplálkozásban a változatos- 
aágot, bizonynyal megkívánja az állat is. 
A természet gondoskodott erről, a legelő 
változatos tápszereket nyújt, nyújtson lélen 
által a gazda is.

A természetűek ezt az ujmatatását 
megértik gazdáink, mert azecskavágóval több 
iéle tápszert aprítanak össze, normális táp
anyaghoz jut ezáltal és azt illesztve hasz
nálja. Az itatásnál fő a tisztaság, a ki a 
piszkos vályúból itat, annak az állatgondo- 
sásról fogalma sincs.

Ugyancsak télen át állataink napjában 
kétszer a vakarást és kefélést is igénylik. A 
bőrápolásának higen kus fontossága immár 
kétségtelen. Az állatok tűrik a vakarást, 
mert ösztönük súgja, hogy ez javukra válik, 
a moly állat nem tűri, annak a jele, hogy 
nem szoktatták rá soha. Télen tisztogattam 
»uk gazdasági eszközeinket, hozassuk rendbe 
kerítésünket, szőlőkaróinkat, istálló, ház és 
gazdasági épületeink padlásait, takarhassuk 
és ne engedjük gazdasági belsőségünkön 
felolvadni a  havat és alámosatni gazdasági 
épületeinket. Aztán a háziipart fejleszszük 
és Űztök, ozirok, sás, káka, kötés és ionás 
mellett tartsuk azt is gazdasági feladatnak, 
hogy cselédeink néha-néha télen át szellemi 
táplálékhoz jussanak.

KQ lő  u f ó i  ék.

§ r .  Jfflassíts G yula  minister e hó 25 én 
a képvizelőház minden oldalán osztatlan 
tetszéssel és rokonszenvvel fogadott beszéd 
ben mondotta el közoktatásügyi miniszteri 
programmját. A minister, akinek ailg volt né 
hány nap ideie arra, hogy a budgettet át 
tanulmányozza, beszédében a legnagyobb 
részletességgel nyilatkozott tárczáiának min 
den kérdéséről. A minister beszéde végén 
viharos tetszésnyilatkozatok hangzottak fel 
s minden oldalról sokan siettek a minister- 
hez, hogy gratuláljanak neki első debutjének 
szép sikeréhez-

§ r .  ]fflasjits G yula  vallás- és közokta
tásügyi mmistert a tegnap délután Csáktor
nyán megtartott értekezleten, óriást választó 
közönség általános lelkesedéssel képviselő- 
jelöltjének kiáltotta ki. A választás legkésőbb 
két hét múlva meglesz, amikor sok és sok 
ezer muraközi fogja áldani a végzetet, hogy 
Wlassits minister képviseli választókerüle
tünket !

Csáktornya város képviselőtestülete e hó 
23 án gyűlést tartott melyen, elsősorban 
felolvastatott dr. Wlassits Gyula orsz. kép- 
vtgelőnknek, a város közönségéhez intézett 
meleghangú levele, melyben köszönetét nyil
vánítja \ állás- és közoktatásügyi ministerré 
történt kineveztetése alkalmával * város 
tanácsa által hozzá intézett üdvözlő sorok
ért. — A honvédelmi mimsterium által a 
Csáktornyán felállítandó lovas-kaszárnya 
módosított terve helybenhagyatván, az ügy 
jelentéstétel végett az építészeti bizottságnak 
adatott ki

£tró i k in n  u h  ö  felsége a király dr. 
GrUn Gyula zalaegerszegi kir. törvényszéki 
jegyzőt, a tapolczai kir járásbírósághoz al 
biróvá nevezte ki

4  ^fu/oirfo/-Tiszti-Önsegélyző Szövetkezet 
f- hó 20 án tartotta meg Alszeghy Alajos 
elnöklete alatt, rendes évi közgyűlését, meiy

alkalommal a 3-k cyklust is megalakították. 
Jelen volt 198 üzletrész képviseletében 15 
tag — A jegyzőkönyv hitelesítői Felméri 
Albert és Puhr Mátyás Az elnöki jelentés 
tudmásul vétetik. — A tiszta jövedelem a 
zárszámadások szerint 79 írt 67 kr.( mely 
a tagok osztalékául elkönyveltetik. A fel
ügyelő bizottságnak s az igazgatóságnak a 
fölmentvényt megadják Az újabb alakulás 
34  taggal, 600 üzletrészszel kimondatik. — 
A fölűgyelőbizott9ágba beválasztalak: Jeney 
Gusztáv, Pálya Mihály és Thorday János. 
Uj igazgatósági tanácsosnak Macskásy Sán
dort választják meg. Mencsey Károly indít
ványára kimondja a közgyűlés, hogy a fizető 
osztálylyal kapcsolatosan, fogyasztási ősz 
tályt létesít, egyelőre czukorra s kávéra s 
ennek vezetésével az igazgatóságot bízza 
meg. Felméri indítványára az igazgatóság 
nak jegyzőkönyvi köszönetét szavaznak.

4  Csáktornyái sstpitő-ogyesMet f. hó 20-án 
tartotta meg évi záró közgyűlését. A köz
gyűlésen a tagok szép számmal voltak kép 
viselve. Jelen volt 72 tag. Az ülés kezdetén 
felolvastatott az egyesületnek a lefolyt évi 
működéséről szóló elnöki jelentés, mit a 
közgyűlés tudomásul vett. A jegyzőkönyvnek 
hitelesítésével megbizattak Macskási Sándor 
és Premecz Miklós. Előterjesztetett a jövő 
1895. évre szóló költségvetés, mely szerint 
a jöyő évben várható pénztár maradvány 
847 írt 84 krban irányoztatik elő. — Elnök 
egy tervezetet terjeszt a közgyűlés elé, mely 
szerint a város végétől a temetőig befásitott 
gyalogjáró készíttetnék. A közgyűlés a tér 
vezetet általános helyesléssel fogadta s ki
vitelével a választmányt bízta meg Elnök 
ajánlja a Wagner-féle teleknek megvéte’ét, 
mely telek most 4500 írtért megkapható 
volna. A kérdés szavazat alá bocsájtatott; 
a megvétel mellett szavazott 25 tag s ellene 
42 tag s igy az említett telek nem fog meg
vétetni. — Dr. Schwarz Albert pénztárvizs 
gáló bizottsági tag indítványára Czvetkovics 
Antal pénztárosnak lelkiismeretes és buzgó 
munkálkodásáért. — jegyzókönyvi köszönet 
szavaztatott, mit azonban Pálya Mihály in
dítványára a közgyűlés azzal egészít ki 
hogy Morandini Bálint egyesületi elnöknek 
fáradhatlan munkásságáért s az egyesület 
czéljainak elérésében kifejtett kitartó ügy- 
buzgóságáért szintén jegyzőkönyvileg fejezi 
ki köszönetét

&9ghivó Zala vármegye fiatalsága által 
a megyei árvaház alap javára Zala Egertze 
gén, 1895. február hó 9-én az » A r a n y  
B á r á ny«-szálloda termeiben rendezendő 
zalavárraegyei bálra- Belépti dijak. Személy- 
jegy 5 írt, család jegy 3 személyre 10 írt, 
több személyre 15 írt, páholy 15 frt, pá
holyszék 3 frt- -  Jegyek válthatók Czukel 
tér Lajos megyei aljegyző ur hivatalos he 
lyiségeib^n és a bál napján a pénztárnál 
Kezdete 9 órakor. Felülfizetések — » jóté
kony czél iránti tekintetből köszönettel 
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.

^  Csáktornyát kereskedő ifjak ön képző 
egylete 1895 február hó 2-An (szombaton) 
saját helyiségében a következő műsorral 
estélyt rendez, melyre tagjai családjaikkal 
ezúton is meghivatnak. Műsor: 1- Talpra 
magyar" szavalja : Kohn Gyula ur. 2. »Két 
szem* monolog, irta Dezső József, előadja! 
Münz Jenő ur. ’3. »Czeli búcsút Endrödi 
Sándortól, szavalja: Kohn Gyula ur. 4. *Az 
örülte Petőfi Sándortól szavalja! Kopjár 
Sándor ur. Az előadást a könyvtár javára 
rendezendő „ Jux tombola" követi, melyhez 
tombolatárgyak köszönettel elfogadtatnak és 
kéretik azokat legkésőbb folyó hó 27-ig 
Löbl Rudolf egyleti pénztárnok úrhoz kül 
deni Kezdet este 8 órakor.

1-1
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megjelent ama közleményre hogy egyletünk 
Ágotay Ferencz a Monory színtársulat egyik 
tagját, jutalomjátéka alkalmából arany láncz- 
czal ajándékozta volna meg, az igazság ér 
dekében kijelentjük, hogy az említett aján * 
dék több fiatal ember által vétetett és nem 
egyletünk pénztárából fizettetett.

A csáktonrnyai keresk. ifj. önk. egylete.
$ e  f i iv á  A perlaki önk. tűzoltó-egylet 

f. évi február hó 2 án a , Társaskör nagy
termében, saját pénztára javára tánczmulat- 
Ságot rendez Beléptidij szernélyenkint I ko
rona Egyenruhában megjelenő tűzoltók saját 
személyük után belépti dijat nem fizetnek 
Kezdete fél 8 órakor Felülfizetések köszö 
nettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak

£  Csáktornyái nfiegylit ]f hó 23 án köz
gyűlést tartott, melyen a lemondás folytán 
üresedéibe jött egyleti pénztárnoki tisztségre 
Frász Tamásné úrnő, a szintén lemondás 
folytán üresedésbe jött választmányi tagságra 
pedig Beér Ferenczné urnö választatott meg. 
Elhatároztatott továbbá, miszerint még két 
szegény segélyben részesüljön Végül a jelen 
volt tagok felkéretnek, hogy odahassanak, 
miszerint az egyletbe minél több tag irat
kozzék be.

—  ^  Csáktornyái tűzoltó-egylet e hó 
19-én tartotta szokásos tánczvigalmát, me
lyen nem nagyszámú, de jókedvű közönség 
volt jelen. A táncz csak reggel felé ért 
véget. A jótékony czélra felülfizettek: 
Murai Róbert, Morandini Bálint és Nuzsy 
Mátyás 5 - 5  írt Ziegler Kálmán és Hirsch- 
mann Nándor 4 — 4 frt. Schulleg János, 
Hirschmann Samu, Hirschmann Leó, Hirsch 
mann Adolf, Rosenberg Rudolf, Bernyák 
Károly, Kollarlts Mihály, Mayer Herman 
Mayer Károly, Benedikt E.. Baumanu, 
Zsigmond, Zakél Henrik Löbl Mór. Schrenk 
testvérek, Neumann Salalamon és Szeiverth 
Antal 2 - 2  frt. dr Hajós F. és Heinrich 
B 1 50 — 1 50 dr. Fárnek László, Kohn 
Herman, Prusáiz Alajos Dekkert József, 
Bosnyákovics Amália, Hartmann Adolf Ba- 
ramcs Andrásné Neumann Samu. dr. Schvarz 
A bért. Sauer György, Wollák Rezső, Molnár 
Elek, Mayder Mór, Kornfeind Nándor, Dr 
Wolí Béla. Francz Ludvig Nagy-Kanizsa 
Morandini Roman N-Kanizsa és Knorczer 
György N.-Kamzsa 1 - 1  frt. Pollák Samu, 
I vmcsícs Ignácz, Zrínyi Viktor és Weisz 
Miksa 5 0 - 5 0  kr. összesen 77 frt. A szives 
felülfizetők fogadják a tűzoltóság hálás kö
szönetét !

Ny iittór.
E rovat alatt közlőitekért sem alaki, nem 

tartalmi tekintetben nem vállal felelős séget a
Szerk.

Baii selyemszöveteket 35 kriói 14 frt 65
krig méterenként — valamint fekete, tehér, 
i-zines Henneberg selyem 35 krtól 14 frt 65 
krig méterenként sima, csikós, koozkázott, 
mint ázol tak, daraanzt atb. (mintegy 240 kü 
lönbőzd minőség és 2000 szín s mintázatban 
síb. póstabér és vámmentesen a házhoz szál
lítva mintákat postafordultával küld : H on- 
n e b e r g  Q . (cs. és kir. udvari szállító) 
se ly e m p r y á r a  Z ü r ic h b e n . — 8vájczba 
czimzett levelekre 10 kros, levelezőlapokra 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven 
irt megrendelések pontosan elintéztelek.

Felelős szerkesztő: 
MARGIT A I J ÓZ S E F .  

Laptulajdono* és kiadó; 

FISCHEL FÜLŰP (STRAUSZ SÁNDOR)



XIL tečaj Vu Čakovcu, 1895 27. januara. Broj 4.

8 nr*dnik'>m n.oči j« svaki ilin 
foTnrit m**d 11 i IS varom — 
8v« pošiljke tiiače se sadrisjsno- 
rissh. naj se poftiljaja na ia s  
■ a r f lta l J s ie fa  urednika m  

Čakovec.

Isdatoljitvo:
KaBiara Fischel Filipova k as  se 

predplata i obsnane pošiljala.

I* r e flp ta tn a  c e n a  J«;

Na celo leto . . .  4 trt 
Na pol leta . . . 2 frt 
Na četvert leta . . 1 hf

Pojedini brojl kottája 10 te.

Obsnane se pole« pofodba 1 fej
račnnaju.

n a  h o n á i m k o r  t I m a u j a r n k o m  j e z i k u  i z la / . e é i  d r u ž t v e i i i  z i i h i i n I v«»ni i p o v u c l j i v l  l i s t  m  p isk .  
t X z l a z l  onraJclv t l i e d e n  J e č L e n lc r a t  i  t o :  tt u  STralg\x n e d -a l jv i

r’lu*l»piv glasnik : „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva4'̂  „Čakovečke 5parkasse“, „Medjimurske sparkasse“. i t. d.

Novi magjarfiki^ininisterlum.
Baruu Desider B á nff y novi minister* 

predijednik, rodjen 28. oktobra 1848 
ljeta vu Koloívaru, postal je Ijeta 1875. 
velikim županom (főispán) varmegjije sol- 
nok-dubočke, kesneáe i našodske, ter je vu 
obedvem varmegjijam razvital vtliku ener- 
giju proti Rumunjem i Sasom Ljeta 1890 
bil je opozvan, a 1891. preuzel je predsed- 
ničtvo zastupničke hiže.

Desider P e r c z e 1 minister nutraflnjih 
poslov, rodjen je ljeta 1848 vu Segsardu 
kakti sin kadnjeg ministra-pravosudja Bélé 
Percela. Ljeta 1868. postal je začastnim 
podnotarjuSom, potli pravim podnottrjulom 
baranjske varraegjije, 1871. sudoem vu 
Tolni, gde je ostal 10 ljet. Od ljeta 1887. 
zaetupnik (ablegat) je vu saboru, a od lani 
je podpredsednik zastupničke hiže.

Ladislav L u k á c s  minister financijah 
rodjen je 24. novembra ljeta 1850. vu 
Zalatni vu dolnjoj albenskoj varmegjiji. 
Juda se je vučil vu Koloivaru. Ljeta 1874 
postal je profesorom vu pravoslovnoj aka
demiji vu Gjuru, ali je tu ostal samo 2 
Ijeti Vu sabor biran je prvi put ljeta 1878, 
gde se je osobito iztaknul kakti narodni 
ekonom i izvestitelj finacijalnog odbora. 
Koloman Tisza Imenoval ga je ljeta 1889 
na mesto Wekerle a, koji postal drftavnim 
tajnikom vu ministerijumu financijah. mi- 
nisterijalnim savjetnikom, pak je on sude*

lovai kod vsih fínancijalnib operacijah od 
ljeta 1887. do 1891- Ovoga je ljeta zaradi 
■laboga zdravja stavil službu i bil odlikovan 
komanderskim križem Leopoldova reda. 
KesneSe je sudeloval vu valutnoj enqueti 
i postal ljeta 1803 državnim tajnikom vu 
ministarstvu financijab Lukács je general- 
direktor vekáeg rudničkog poduze a, pod- 
prezeš erde jske hipotekarne banke i direktor 
centralne áparkase.

Ernest D a n i e l  minister trgovine, 
rodjen je 3. ma uda 1843* vu Elleméru 
VU torontalskoj varmegjiji, gde je i započel 
1865 svoje službovanje kakti upravni, a 
kesn^de kakti sudbeni činovnik. Ljeta 1870 
bil |e kakti Deákovac izebran vu sabor, 
vu kojem vse od onda nep rekidno sjedi Od 
ljeta 1884 zastupa veltki Bečkerek. Osobito 
se je iztical kod regálacije Tisze. kod gradnje 
potiske željezniee iz Vel koga Bečkereka vu 
Veliku Kikindu, kojoj je i prezed. On j * 
takaj i direktor domovinske dparkas1 i vsake 
fels ostalih poduzeč‘h

Grof Andor F e s t e t i c s  miaister po- 
Ijodslstva, rodjen je ljeta 1844 ter je istom 
lani prevzel vu kabinetu Wekerlovu isa od 
stupa grofa Bethlena listnicu poljodelstva

Julio W I a s s i c « dr. minister bogod 
tovlja i nastave rodjen je vu Zala-Eg* rszegu 
19* marciuda 1852. Vu složbi ;e od Ijeta 
1875. i to kakti sudbeni činovnik kod 

sudbenoga stola, kesne^e kod kr. table, a 
napokon vu ministarstvu pravosudja kakti

zamjenik državnoga nadfi kala. Za minist o- 
vanja Szilágyiévá izradii je Wlassios zakonske 
osnove o organizaciji kr. tablah i o organi
zaciji sudov Vu novembru 1890. imenovan 
je profesorom vu budimpedtanskim sveu-i- 
listu, a ljeta 1892 izebran je vu Čakovcu 
zastupnikom. Vu saboru Wlassics se je 
odlikoval u upravnom i pravosudnom odboru 
a bil je i izvestitel za sak. osnovu o slo- 
bodi religije. Wlassics je ujedno vrlo plo
den strukovni pisec vu kaznenom prava i 
od tri godine kotrig akademije

Aleksander E r d é l y i  minister pra- 
vosudja rodjen je 1839 Od ljeta 1865. 
do 1870 služil je kod gradskog poglavar
stva vu Pedti 1871. predel je kakti pomočni 
izvestitelj ka kr tabli, postal 1886. kuri- 
alnim sudcem, 1888. senatskim preže om 
budimpedianske kr. tabule, a 1891- on je 
državnim tajnikom vu ministerijumu pra~ 
vesudja, a od lani zastupnikom.

Barun Geiza F e j é r  v á r y  FZM 
minister honvédstva i privremeno minister 
a litere, rodjen je ljeta 1835 i po tom 
senior kabineta Kakti mlad oficir odliko
val se Ijeta 1859. vu talijanskom tabora i 
dobil je za svoiu juna ku odvažoost vu 
bitki kod Solferina vi težki križ reda Mari,« 
Terezije. Barun Fejérváry stupil ‘je jo* za 
Kolomaua Ti*/.e vu mm'starstvo ter je ne 
samo po dobi véé i po službovanju naj- 
staredi magjarski m mater.

Imbro pl. J o s i p o v i o h  minister

Z A B A V A .

Dva forinffUi.
Dva trgovci iz Kanizse su se vile krat 

po trgovini okolo vozili, oni su se po cielom 
Somogy u i po cielom Medjimurju znali voziti, 
te po selih meda, gubača, kože i ostala od 
Ijndih prekupljevati te onda dok su dodli do 
želiezničke postaje a robe su imalt dosta na
kupljene, znali su robu na fteljeznicu predati, 
a sami pak se s prvim vlakom, koj je u 
Kanižn Bel, domov odpeljati. Prije vendar su 
svoje foringa er koji su večinom bili seljani 
iz obližnjih selah, platili. Medjutim je siromak 
foriogad s timi trgovci moral imati željezuu 
trpljivost, jer po selih onak od hiže do b že 
postajati, kupljene stvari na kola nositi, onde 
je liepo u red metati, za da viže gore vlezne 
a to i po žarkom sonca i po deždju činiti, 
nije bila šala i sato bi Ase bilo pristojalo, da 
so rečeni trgovci pri izplačevanju foringe, 
gde kakov mali trinkgeld priložili bili, ali 
toga nafli foriogali nikad doživili nisu, da- 
p»če po najvekžoj žegi niti kopico vina nikada 
od svojih trgovcev dobili niso.

Jfdnoč se oni dogovore, da kad prvi 
ki at cvi tigovci dojdu, budu se nad njimi

fantili, na koj način i gde pak se budu nad 
njimi fantili, to su po svojem dogovoru za 
svojo tajna držali i nikomu o tom ničta pri 
poviedali.

Jesen dojde a injom i trgovci vu Medji 
morje. Odmah si u Kottoribi pogode svoje 
foringtt ê -  čini m< se Spahi ju Jožia i Ja- 
dana — te hajd sad od sela do sela, od hiže 
do hiže. Natovorili su več bili skoro puns 
kola svakojake kram&ri.e a proputovali več 
prek pol Medjimuria.

„JoS idemo u Strgovu pogledat c vele 
trgovci — „ond* napunimo kola do kraja i 
od ouud odmah u čakovac na kolodvor, gde 
čemo za Kamzsu robu predati ■ —

Hi 1 Hoje! Cuj 1 — Konji se genu i 
kola putuju proti Strigo vi, trgovci naravski ih  
kolih sede, akoprem je terh i be/. njih bil 
dosta veliki. Ali foringaš je njihova i oni 
imaju prava vsaki na svojih kol>h nedeti, 
konji pak nek vleču, jer zato su konji, zakaj 
oiiu zajci, onda nebi morali trh vleči. — 
Ovak si trgovci filosophiraju.

Foringe dojdu do raiesta, gde se je 
malo s breg iilo, i to je bilo miest», gde su 
se foringafli nad svojemi trgovci fantiti dogo
vorili bili. Na jeian krat, kad su pod trhom 
konji napeli žtranjge, veli Spahija trgovcu, koj 
je na Jadauovih kolih komod sedel : „Kaj 
vi človek nevidne, kak konji težko vleču, 
zakaj ueidete iz kol dole ?* — „Kaj je vas

za me i za moja foringu briga,* odgovori 
trgovec. „Tak?* veli Spahija „taki vas ja iz 
kol dole dobim « — Zatim zamahne bičem 
i trgovca pošteno tri-četifi krat čez pleča 
omekoe. Jadan to videči, gde mn Spahija 
ujegovoga trgovca na kolih bičem ples>če, za- 

i vikne kakti tob t srdito: „Zakaj nedaž 
mojemu trgovcu mira — čekaj ! Ako buč (i 
moj»ga trgovca haril, bodem bogme i ja tvo- 
jegau — te odmah bičem pri me onoga na 
Spahijevih kolih voščiti. Spahija ua to tobož, 
jo bolje srdit, vdrapi nekoliko krat opet 
onoga na Ja lanovih kolih, }a ov da mn po
vrne, opet onoga ni 8 pahijevih. Ovak je to 
ledno vrieme ižlo, dok su trgovce iz kol dole 
stirali, a na koncu pn železnici je svaki 
trgovec svojemu fonngašn k-plači jofl trinkgeld 
dodal, tobož zato, jer se je tak giegierno za 
n|ega zavzel, kal ga je on drugi foringai 
bi em omikaval.

Prevejani putuik.
Pred nekolikemi godmami stepal se je 

nieki stepi hleb po Medjimurju okolo, koj se 
je izdava! za potnika n Jeruzalem. On je 
pripovedal, da dohadja iz 8 t. Mikloža i pu- 
tuje izraven k svetomu grobu u Jerssalem, 
Več dojduči u KoUoribu, jc pital bi poiti



za Horvatskn i Slavoniju, rodjen je 1.1 
septembra 1854. vu Kurilovcu vu Turovom 
polju- Po smrti ministra Bedekoviča, postal 
je 28- augusta 1889. njegvim nasljednikom.

Barun Hamuéi J ó s i k a  minister á 
latért, koji je napokon prijel listnimi m«gj 
ministra na prevignjem dvoru, rodjen je 23 
augusta Ijeta 1848. vu Solnogradu od otca 
baruna Ljudevita J09ike i raajke grofice 
Adélé Bethlen. Njegov oteč bil je sportman 
svropskog glasa. Mladi Jósika vučil se je 
vu Parizu i Engleskoj, a bavil ge je samo 
praktičnim gospodarstvom. Vu javni život 
stupil je 1872 kakti veliki notar kološvarske 
yarmegjije, kojoj je od 1885. do 1888. 
bil velikim županom (főispán). Ljeta 1892. 
jiebran je vu Kološvaru za ablegata, a vu 
januaru 1893. postal je orsa^kim tajnikom 
vu ministarstvu unutražnjih poslov. Stoga 
je mesta lani odstupil.

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

Zutra bude vu Zala -Egerszegu odlu 
Ceno, koj dan bude zbiranje ablegata. Naj- 
kesne| sa dva tjedne bude se zbiranje 
obdržati moralo- Vu Čakovcu su včera 
spravišče držali i jeduoglasno .zkriknuli za 
kandidata dr. Wlassits Gyula ministra, koga 
puk u edjimurski hoče na novo iiebrati, 
t oj est pot vrditi za svojega ablegata. Kak 
čujemo, o ölő Medjimurje je samo za nj»ga*

Francezki viadari
Za vréme svoga viáe od jezero-godišnjeg 

obstanka Francezka je izmen la vse forme 
vladavine, bila je absolutna kraljevina i 
carevina ter republ ka. Ona je preživela 
vladu Cetirih velikih kučab Karolingah 
(843 987.), Kapentingah (987— 1328.)
Valoisah (1328— 1589 ), Bourbonah 1589 
— 1848 izuzev 1792 -1 8 1 4  ) i Napoleoni- 
dak (1804 — 14. i 1852—70.) i doiiv la 
tretju demokratsku repuhliku*

Karolingah sedelo je nakon smrti 
Karla Velikoga na francezkom tronušu 11, 
i to : Karlo Celavi, L udevit Ib, Ljudevit
111., Karloman, Karlo Debeli, (Odo grof 
Parižki), Karlo bedasti (Rudolf burgundski) 
Ljudevit IV f  Lotar, Ljudevit V.

Kapetiugah bilo je vu vsem 14 i to : 
Hugo Capet, Robert, Henrik I # Filip I.. 
Ljudevit VI., Ljudevit VII. Filip II , Lju) 
devit V III, Ljudevit IX., Filip III. Filip 
IV.. Ljudevit X., Filip i Kurjo IV.

Valoisah bilo je 13 i to: Filip VI.f 
Ivan, Ka lo V., VI. i VII, Ljudevit XI , 
Karlo V lil., Ljudevit XII. Franjo I., Hen
rik II , Franjo I I , Karlo IX. i Henrik III.

Bourboncah bilo je 8, i to ; Henrik 
IV., Ljudevit XIII., XIV. XV., XVI. i 
XVIII. i Luis Filip.

Napoleonida bili su dva Napoleon I. 
i Napoleon III.

Prva republika trajala je od *1792—
1794., a vladom je upravljal konvet (1792 
— 1795.)' direktorij (1795 —1799) i konsu- 
laj 1798— 1804).

Druga repoblika trajala je od 1840 — 
1851. a vlada 8u vrfiili privremena vlada, 
general Cavaignac kakti diktator i Napoleon 
Bonaparte kakti predsednik.

Tretja republika traje od ljeta 1870. 
a bili su predsedniki Thiers (1871— 1873 ), 
Mac Mahon (1873 -  1879 ), G»evy (1879 
-1 8 8 1 .) , Carnot (1887— 1894.) i Perier 
(1894 do 1895.)

Francezka je anda odbijeno li skup- 
novladu prve republike imala vu vsema 
od ljeta 1843. do 1895. ljeta 54 vladara

Od predseduikah tretje republike nije 
nijeden dočekal, da mu mine zakonito vréme 
njegvog vladanja 1 hiers Mao Mabon i 
Grevy bili su prisiljenj da odstupe, Carnot 
je vmorjen. P rier je nakoo kratke vlade 
sam dal ostavku.

Nije bilo puuo bolje ni snjihovimi pred- 
áastniki. Napo'eou 111. vumrl je vu sužanj* 
Htvu, a njegov sin daleko od domovine, 
isto tak i Napoleon I. i njegov sin.

I vlastodržci prve i druge, republike 
nisu bolje prošli. * -

Posneto je ua dűlje, kak su izgubili 
trouuia Louis Filip i Karlo X ter Ljude
vit XVI.

Poslednji fraooeski vladar, koji je 
vumrl ua tronu^u, bil je Ljudevit XVIII. 
(j- 1624.), a posljeduji, koji je nasledil 
svogü otca na tronudu — bil je Ljudevit 
XIV., a to suamenuje, da od 250 ljet nije 
vu Fraooezkoj ua trouuflu nasledil sin 
svoga otca

1 drugaó dalo ubi se još iz fraceskd 
hiátorije dokazati, da je franoezki tronuá 
najpogibeljnedi, najnestalneéi i najtragičenai. 
Henrik 111. i IV. |vmorjeni su, Ljudevit 
XVI. smakuut je, Carnot vmorjen, — a o 
preš brojaatentatah nečemo ni da govorimo.

Margaretski otok.

Gradsko védő vu Budimpeáti odbilo je 
sefi o itivno uabavu Margaretskog Otoka (Mar
git sziget), kaj ga je pouudii gradu ua od
kup uidherceg Jožef. Gradsko ?6če opravdava 
dvoj zaključek pouoeujkaojem peuez i silunua 
potrebami vu druge cdje. Vezia je vjero- 
jatno, da bu uadherceg pouudii otok privit, 
nikom.

Prirod vina po svčtu-
Crtz Ijéta bil je Migj&rski ouag na 

čtrtom mestu, kaj se tiče proizvadjauja viua, 
vseh orsugov ovoga svéta. Deues je pak sedmi. 
To pak dokažuje prirod vioa 1894: Vu 
Fraucezkom orsagu je prirod vina 30,701.929 
hektolitrov. Vu Talijauskoiu orsagu je prirod 
viua 24,000*500 hektolitru?, Vu Spanjolskom 
orsage je prirod vina 24,000.000 hektolitrov, 
Vu Prajzkom omgu Je prirod vina 5,000.000 
hektolitrov Vu Austriji je prirod viua 4000000 
hektolitrov. Vu Algeriji orsagu je prirod viu a
3,643.000 hektolitrov. Vu ilagjarskom or- 
sagu je pr-rod vioa 2,095 557 hektolitrov. 
Vu Serbiji orsagu je prirodi vina 1,800.000 
hektolitrov. Vu Portugaliji orsagu je prirod 
viua 1,500 000 hektói.trov. Vu Švajcarski
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goBpoju poštaricu Doiicu, kak je jod daleko 
od ovud do Jeruzalema, i kad mu je bilo 
povedano : »edem sto vur# ali »ko čez sp*g- 
nik po stezi do svete Maiije prejde, ouda je 
sa pol vure mejne, tak je iáéi onud, samo 
da pol ure meuje hoda bu imal. No to bal 
nije tak bedasto, kak bi se človeku črnilo, 
jer uiti najmanja polakšica nesme se prezirati, 
drugič čoviek njkada nedojde do vékáé. Svaki 
ima priliku*viie krat jeden gruč, nego forint 
prüparati ili profitirati, a d vadeset grogi su 
takodjer jeden foriut, i tko ua putu od sedem 
sto vur dalečine, svakih pet vur pol ure pro- 
fitira, od je na cielom putu profitiral. — 
Tko zračuna ? —

U ostalom nag putuik b»á m je tak 
mislil, jer njemu je vile stalo do daDgube 
i dobrog jela, pak mu je kato bilo priličuo 
sve jedno gde je bil i kud je hodil, Pol »g 
itlrog piiiečja. nemre prosjak (koldus) nikada 
zabluditi te nije moguči dojti u tak zločesto 
selo# gde nebi harem toliko dobil, koliko si 
je p apistov razdrl, najrnre pak. ako je bos 
hodil. — Ali nas stepihleb je uviek gledal, 
da jepoglavnoj cesti hodil, gde su liepše kuče 
i bogatiji ljudi, te gde s* je bolie kuhalo. 
Nal danguba najme nije bil sa kakovom go- 
der koltom zadovoljen, kak su to navadno 
pobo/ni jeruzalemski putniki, on nikaj drugo 
nije hotel jesti, nego dohru i hrauivu jubu 
iz živca kamena.

Kakova je to opet nova Juhaa od živca 
kameua? Budu moji poituvani čtevci pitali. 
Ali nek se strpe, odmah njim bum povedal.

Nal putui ki stepihleb and« dojde u

Podturen te pokuca pri gospoji Pepici Lahren- 
I sackovoj na vrata! onde poveda kam putuje 
i kak joi ujesinoga pokojnoga otca Gnzmiča 
pozual, te jo* doda laž, da su ju 9vi ludbre- 
žani dali pozdraviti i da joj gorioe beto« tak 
dobro stoje, da bu najmenje dve sto hektó- 
litrov dobila. Ovakovimi lažmi )u hoče u 
dobru volju spraviti, ali ona je ua toliko mudra 
pak pozua ptiču po perju. — N“vieruie mu 
nit jedne rieči! — On ju zaprosi nekaj jesti 
u ime božje, ali ona odgovori, da ba> uda 
ueima m kaj pri ruki te ga požalje k-gospodinu 
notarjuáu, gde su]baá denes gusku zaklali. Ali 
naá stepihleb je vrč bil pri gosponu uotariulu, 
pak gA je gospa kakti nevalanca prepoznala 
i 8tirala, Zato on sad gospoji Labreuiack 
veli i .Nek mi dopuste barem, da ai ua nji' , 
bovem komeuu sam skuham iz 2ivca kamena 
juhu.a —

Gospa Labrenaack pozna razne juhe i 
dobre i nevaljaue, ali iz kameuja jubu nije 
uikada vidla a jo* manje kukala, zUo sad da bu 
nekaj novoga vidla, iz same zoatiželjooiti 
dopusti putujočemu romaru, da si tu juhu iz 
živca kameua skuha, a uma pak hoče polag 
stati i gledati kak se dela i kakva bu to 
juha. Stepihleb sad donese is ceste nekoliko 
malih živcov kaoieuov, dobro je opere i u 
punom loncu vode pristavi k ognju.

Za kratko vrieme odcedi svu vodu te 
gospu, koja je ua istom komeuu za se obed 
kuhala, zaprosi da mu kamendeke sad dopusti 
|  njezinom govedskom juboin nalejatl, jer 
onda budu bolji. Ona mu tó z  drage volje 
dopusti i on si sad od ujeziue juhe ua ivoje.

kamenečke do pol lonca naleje. -• Juha se 
dalje kuba.

Nije dugo trpelo i on ju zaprosi malo 
mrkvu, repe« poriuka i dve glavice kela. Ona 
mn i to donese. Oa kuha dalje.

tZnaju gosp«, ovakova kameoska juha 
zna jako dobra biti, ako se i po dva do tri 
falati mesa nuter hite*. Iz ume znati/e Ij- 
uosti kakva bu to juha iz kameoja, odreže 
mu polovicu svojega mesa iz lonca te mu je 
preda. Ou taj komad hiti u svoj lonec i 
kuba dalje,

• Imajo malo melje ?tf zapita on za čas. 
.Imam !u odgovori oda te mu douese. — 
,8amo jedno jajce prosim 1 — veli opet za
kratko vrieme. Oua mu i to donese. — Ou 
sad mesi i načini uieku vrst kažice iz testa. 
.Samo jul malo soli prosim lu dok kažice iz 
med rokami droki* — Gospa mu preda, so- 
leuku, nek si vzeme koliko mu je treba. Oo 
posoli jubu, a utim zakuhala kaiicu nuter. 
„Sad je gotova juba iz kamenja !• veli — 
Nalije u zdelo i gospa ide ko&tat kakova je 
to iz kameuja juha. — »Bormei je dobra", 
veli oua, „ali kameni su vam ostali ;t?rdi*.

,J e f — odgovori oo — „kameni uiti 
uisu aa jesti, one njim ostavim ovde zadrugi 
krat, kad bom najme opet iz Jeruzalema 
domov putoval. Oada njim od onud sa spo- 
menek donesem »koljke i ružu iz Jericho«,

Stim otide i ljude vara dalje, Ajeli.bu 
kad sa žkoljkami i ruiom iz Jericho oatrag 
o Podturen dopotoval, to u istinu uemogu za 
stalno reči — ali dvoj m. —

Em. Kollay.



orwgu j« prirod Tina 1,600.000 hektolitrov T o  10 m  n e  i s t i m i ! l ü  k i ü t i k  Ü O S .
Vu Bulgeriji onega je prirod vina 1,500.000 — I* magiarskoga. — W  J
hektolitrov. Vu Grčkoj orsagu je prirod vin* _ , . . . .  . ziohno nitania
1,30000 hektolitrov. Ovi broji nam pokažuju, ^°.š Prek° OporenciáAkoga morja i j Gost* Prosim Vas donesite mi liter
kak smo vu priroda vina zaostali. ^  siromaški človek, on je imel tr. sine. öoat. .Prosim Vas, donesite m. liter

Jedenkrat dal je kralj obxnamiti v celom ▼d**
Starost M M  »M ara. W  *  —  '>■'< " f  * .  “  * T  '  ’  “ “dal, koji bu mu moguči nekai takinoga reci, P!V0* . 0 ~

Rimski oteč Daoa ie 'naistareli on ie k*i on n4Cl8 mo8el veruvati- Začul je to naj. ® 04t' »emate »ina? Onda .te
84 liet“ ta i» niim ienai.U reii vlada »Ure>i sin siromaikoga človeka, koga sa za okrat.l. V.Su krčmu .k plavemu grozdu.o* ijei star za njim je najstaregi vladat s samo zaradi VaSeg plavog nosa !“
nadberceg luksembožki, ar je  vezda 77 Ijet ''etra zvali. . _
star. Nekaj mlajši je kralj danski, koji se je Zdigne se, otide k  kralju, reče s ugi. .
rodil lieta 1818 dt klam enclezka kraliici aft 00 ho6e 8 kra,l°m govoriti. Več do ovoga Covök koj ljubi red.
V iktóriáié rodjena Ijet. 1819. Pet vlad»rov *«■»«* toliko i toliko kraljski sin. pak drog.
jod im. 70 lj«t, deset ib je vu le.tde.etil. »elka gospoda su bi . pred kral,en, med po J1 [*d* ' P** ' „  K °  “,J!  b"
Ijetah, 7 vu petdesetih Ijetah, 8 vu četerde- kojim. je svak. hotel kral,eku frajhcu za tenu "'«d' * “> . a Te 9,m «“ 'p,k Da8el ta
desetih Ijetah. Iz. ovih dobadja oa red nje- **«. kak ” ezde na nebe8aJ' t -  e
ma ki (prajzki ceser, koj je 86 ijet .Ur, onda >ede“ b l. m o* a i< tam, “ekaJ tak#D°Ka reil- Moeu(ji “
portugalski kralj sa 31 ljetom. Knezu od kaJ “ u kralJ nebl veruval b' * . A . z  k : e { ffod kolie t
w . « .  j, »  .  . . . . . .  se * > “ *"» ■** p*“ '  <"'* tr" »  ' »*
& S X Z .  Í Ü Ö  - S i  ;•! . ^ 1 .  kroti j B t .»oso«. “J .  oi«'o *  <

Najduže vlada englezka kraljica od Ijet - ®og daj 1 moJ 810 * ^bog a* fti H t
1837. onda ntl kralj Ferenc Joief, koji si d o i'A  Pred meue ? £ . 7vlada 48 liet — Ja se bormeS ženit) hočem gospo- j Doktor; „Od ove medecine, da te Va-

j djn krftjj) šemu motu vsako petu varu po jednu Aliču*.
Jeli petek ne8reóen dan. _  Dobro je, moj sin, ali na kaj se M aiié* : „Zakaj tak, gospon doktor,

ha* tenil ? ' im mu ja morem dati vsake pol vure i po
Ima vnogo ljudih, koji drže, da je potek __ Bog zna \ nekak bi vre živel. Moj dvé áüce, hvala Bogu nismo bógci, da bi

nesrečni dan, doklam^nas hištorija vuči, da otec jmaa jedo hižičku, pak malo zemljo. morali jot i na vračtvu Aparati!«
tomu nije tak, nego da je petek kak i drugi _  Verujem, moj sin, — veli mu kralj. —
dan. P«dde tomu jesu • Shakespeare, taj veliki _  o Dda imamo još tri glav marhe. Dva mladiči.
dramatik, rodil se je vu petek; Washington _ I to ti verjem. „Frajlica, ja sam va njih obar vuh ■*-
rodil se je vu 'petek, Amerika je odkrita _  y 6) n0 zdavuja se je>a na.-im dvoru ljubljen."
vu petek, Bastilja razorena vn petek, kraljica toliko groja nabralo; da smo se več ne mogli — Ali to mi je rekel i gospon Moževič.
Viktorija vjenčala se vn petek. Napoleon gibati zbog njega. *Nikaj zato, ja imam vekia vuha*.
Bonaparte rodil se je vn petek. __ To verujem. —

— Jenkrat nam to reče nad otec : Moji Vn apoteki.1
Parižkl teludec. sini, odpelajte to nesnagu na onu rnalu zemlju, Služkinja: „Prosim za 20 kr. priba

Na božični post (na b.doji dan) potro- bu njoj hasnuvala nekaj. proti nesnagi 1«*
seno je vu Parizu 76-000 kilogramov mesa, ~  T» "rujem. ^Potekar: ,Jel. za Ijude Hi aa marbo !•
65 000 vaake fele klobasicah, 100,000 mla- “  smo 0Ddft V0Zl11 to De8magu trl Služkinja: „Ja neznaro, — to ]ez im i.
dinejperadi), 22.500 kilogramov jnbe, 56.000 [ M ne Da dvejih kolah. *o»tivu goipu.- QlAd Faren©«,
meter centov ostrigah. Koliko je toga dneva j veruiem
potrošeno vsake tele sladkiša i kolačov, ter j ^ e8° zblodili smo se, pak smo do v T h 0  Gr08haD l*4
prež broja jezere i jezere kupic vina, piva i zadnj6ga smeta sve na susedovu zemlju .
o tom statistika neizkazuje broje, ali sudeš ; znosili. 08igurajU( e družtvo vu Londonu.

s ?  ■ir"1 ’ ■ * '  *’ ■ s . .  T K  .i.d .1 . m u . . .  ■
i povedal sem to mojemu otcu. Budapest, Ferencz József trg. 5 — 6 numera,

Gdó ima najviőe starih devojkah i vdovic ? ™ verujem- . Tu Pala<5'-
— Onda ja, moj otec pak, moji dva Za one, koji si hočejo život osigurati,

Jeden parižki statist čar zračunal je, da mlajši brati, tak četiri, diáli smo vun na daje navuk i prospekte f r á ü i r ,  U gane  vu
od vsih franrezkih depertementa ima otok ua| u zem ju. Čakovcu  ̂ naproti velike oštarije. Ovo osigo*
Korsika razmeruo najviše starih devojkah — To vernjem. rajuóe druttvojima viSe kak 130 milijonab kru-
(pucah), doklam okolica Pariza, Normandija, _  p08je toga prijeli smo našega suseda nahévrédnoati. — A jedno l̂etni dohodek bil je
Bretagna i Gascogua ima najviše vdovicah, zemlju pri četiri vuglah, zdigli smo nju, kak lam 23 milijun kronah. Za onguranje izplatilo
Iz istog izvešča vidi se, da vu Frauceskoj je ?re šega stolnjaka, i stepli smo Anje nes« je ovo družtvo od 1848-ga leta više kak
ima dva milijona vdovicah a jeden \ milijun DagQ QA Qa| e polje. 280 milijun krnnah.
vdovcov. — I ovo ti verujem. —

Njemačka (prajzka) vojska. "  0uda 8m? n.aöu célu zem,ju 88travl* odgovorni urednikJ nom semenom posipali.
Evo statističkih podatkov o zadnjoj reg — To verujem. M A R Q I T A I  J Ó Z S E F

rutaciji vn N emačkoj : Od 253-177 regrutov | — Na to je takova go9ta fluma narasla Glavni suredoik
.malo ih je 250 835 njemaéku *kolskn naob- na njoj, da takflno jo§ nišči ne videl. .
razbu, 1725 uaibraieuo ih je vu stranjskih -  Ovo ti verujem. G L A D  F E  R E N L Z
jezikih, a 617 nije ih zoalo podpisati Mojemu otcu je žal bilo izseöi one le- --------------------------  ■
•»oj« ime. potne drete, kupil je jeduo éredo svinje. T fieiin lfjl Buda 15-ga januara 1895

Mediimiiraki Kolend.r. I  S Z T u , .  «  . . «  to lj, 5 0  I «  . 0  • »

*»«*• - » « * »
kovcu. Vu kalendaru se sjiedeče Štive naha* — Nego kralju je na jedenkrat vu pa 1 m-.mázsa._____ 1 m.-cent. ! frt kr
jaju : 1) Kakvo bude Ijeto 1895 ? 2. Kolendar met došel njegov običaj. Taki je popa dal Buza Pšenica J 5-70— —
3) Cukveoi dnevnik (pisal GlAd F ), 4) Kai zvati, zdal je kralj ivoju čer s siuom sir Zab Zob 5 .7 0 — —
je razlika ? (Sa slikom), 5 )  Pod polnočkom maškoga otca. Tak ne gostuvauje sn napra- Rozs Hri 5.----------—
(pisal E Koiiaj), 6) Pr) iošttru (sa elikom), vili da je glas vu sedem orsage odišel, ista Kukoricza ó Kuruza stari
7) Cndotvurui krajcar (priredil Glád F.), 8) sirotinjska d ec» su takšnoga kolača dobila 9 uj “ novi 6 3 0 ------
Svercar pak financi (Sa slikom) 9) Odgovo vu ruke, kak moja ruka. Árpa Ječmen 5 -------
ril mu |t (Si slikom), 10) Cigan na sejmu Bila je juha, pak juha, jod k tomu čuda Fehér bab u) Grah beli 7.—
(8a slikom), II) Nekaj za kr»tek čas, 12) one juhe brez mešal Strga # » » žuti 6 —
Gospodaistvo (Glád F ), 13) Nekaj malo is Brez goiéra kepenjek Vegyes » „ > zmčdan 5. —
aiaie Štngove (E. Kollay), 13) Sejmi i prol Nalagal sem te ősiek Lenmag Leo 10. -
ledja, 15) Oglasi. Cčna kolendara je 20 kr., Berlek Viktor , Bükköny Grthorka 6 .----- j
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P á lyáza t
Kotor nagyközség rom. kath. népisko

lánál kánlortanitói, esetleg egy tanítónői ál
lásra, pályázat hirdettetik. Javadalma mint 
tanító 800 írt, továbbá mint kántor 100 írt 
készpénz havi előlegben a község pékárá
ból; szabad lakás, mely áll: 2 lakószoba, 
konyha, éléskamra, padlás pincze, gazdasági 
épületek a hozzá tartozó kerttel ; 1 hold 
659 Q ö l  szántó és 2 hold 714 j-öl rét 
haszonélvezete, mely után az adót a kántor- 
tanító fizeti ; Moláris jövedelem 3800 lélek 
után, mise 50 kr., nagyteraetés 56 kr., kis- 
temetés 26 kr.

Ason esetben, ha az üresedésben levő 
állás egy helybeli tanító által töltetnék be, 
ennek helyébe egy tanítónői állomásra;,nyit- 
tátik pilyázat A tanítónő javadalma :* 356 
írt készpénz havi előleges részletekben ; egy 
szobából álló szép szabad lakás; 2 hold 
550 r ]ö l  szántó haszonélvezete, melyekért 
az ismétlő iskolát is tanítani köteles. — A 
kellőleg íelszerelt kérvények főt. Vogrin Já 
nos isk. sz. elnökre czimezve, legkésőbb f. 
évi február 21-ig beküldendők, mely napon 
pályázók zenei képzettségükről személyes 
bizonyságot tenni tartoznak.

Ha a kántortanitói állás egy helybeli 
tanítóval töltetnék be, azonnal megerŐsitte- 
lik; egyéb pályázó egy évi próbaidőre vá- 
lasztatik; a tanítónő szintén azonnal meg- 
erősitetik A muraközi horvátnyelv tudása 
a kántortanitó részéről előnyben részesitetik. 
Az állások mindkét esetben a választás után 
azonnal elfoglalandó!; 666 1—1.
Vogrin János, Steinauer József,

isk. sx. elnök. isk. sz. jegyző.

Pályázat.
A Dráva-Vásárhe'yen felállítandó állandó 

gyermek menedékháznál, az óvónői állásra 
ezennel pályázat hirdettetik.
Ja vadalmazá-a é v i 1 5 0  irt és szab iid  

la k á s .
Felhivatnak mindazok, kik ezen állást 

elnyerni óhajtják, hogy hivatalos bizonylat 
tál felszerelt kérvényüket a dráva-vásárhelyi 
község elöljáróságára czimezve,

f. évi február hó 9-ig
nyújtsák be. — Az állás f  é v i  m aja*  hó  
1 -én  lénzen elfoglalandó- 

Dráva-Vásárhely, 1895 január hó 24 én#
Kornfeind Nándor ZnidariC Jakab

jegyző. 667 1—2 vároabiró.
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XII. ÉVFOLYAM. <

*  c

A Csáktornyái takarékpénztárral egyesölt *
Ö n se g é ly ző  s z ő r e ik e t  elt. c*. ta g fu t |

folyó ni febrnáp ti 17-ii É tin  l  órakor, Csátonjiui, j
a Csáktornyái

takarékpénztár részvénytársulat helyiségében tartandó

H I X I T I K I 8 1 E j
hivatkozva az alapszabályok 20*} §-ára, tisztelettel meghivatnak.

___________  Í
<

T Á R G Y A K :  !
1. Az igazgatóság jelentése. t
2. A felügyelő bizottság jelentése. í
3. A folyamatban levő V. és VI. csoporti számadások fölötti hatá- (

rozathozatal és a felmentvény megadása. (
4. Öt igazgató tanácsi tag és a felügyelő bizottság megválasztása- I
5 A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. (
6. Netáni indítványok. *

Csáktornyán, 1895. január 17-én I
Az igazgatóság. 1

*) Hogy a közgyűlés érvényes határozatot hozhasson, arra legalább 20 szövet« 
kezeti tagnak jelenléte szükségeltetik, kik 500 törzsbetétet képviselnek.

Ha a közgyűlés nem válhatnék határozatképessé, akkor 15 nappal későbbre I 
egy uj közgyűlés hivandó össze, mely az első közgyűlés tárgyai fölött tekintet nélkül a |
tagok vagy törzsbetétek számára, jogérvényes határozatokat hoz .

A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő bizottság 
jelentése a társulat üzleti helyiségében a közgyűlést 8 nappal megelőzőleg a részvénye- ' 
sek által betekinthetők. 1—3 I

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

£ z  első magyar bőrönd- és bőráru-gyár 

D U N E I T Z  E M I L  B U D A P E S T ,  K A r o l y k ó r n t  3  |

Hogy a kicsinyben vásárolni szándékozó közönség igényeinek megfelelhessen, egy köz
vetlen kicsinyben szótküldő osztályt állított lel, hol következő tárgyak, a legnagyobb 

választékban és eredeti gyári árakban küldetnek szét.

Fa n i ib ó r ö n d ö k  n ő i u < iéa « k á k  ú t i  p la ld - t » z i ) s k ,
különféle alakban hölgyek és urak számára I lii  tnknró g y ö n g y ö k
vitorU-vaterprov és bórkó/tbőröndök lá b s z ö r v e d o k  (Gamaschen).

minden minőség és árban. V á l t ó -  és b a n k Ó tá r c A k  Portefeuilles,
l l ö r  k e z i i f a i ó  t á l k á k  iskolatáskák ,

úti toilette necessairek, oldalutiláskák, c ilin d erk a liip  tököli,

tiszti bőröndök, di zruhabőróndök, vadásztáskák, fegyver- j  
tokok é» mindennemű e szakmába vágó tárgyak. — Nagy választék

pénz-, szivar-, czigaretta-, dohány*tárczákban a legkülön
bözőbb kivitelben

M e g r e n d e lé s e k  b á r m in ő  e  s z a k m á b a  v á g ó  c z ik k e k - I 

b e n  e l fo g a d ta tn a k .

K ép e«  ár)egy /ék  d l|m en te sen  k ü ld etik . 656 1 5
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A Csáktornyái takarékpénztár reszvcnytársulat

l. ez. részvényesei 1895. évi február hó 14-én délután 3 órakor Csáktornyán, a társulat
saját házában tartandó

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

A  ta n á c sk o zó *  t á r g y a in a k  s o r r e n d j e :
h) Elnöki megnyitás.
b) A köigytllési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
c) Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentésének felolvasása és a felülvizsgált évi számadások feletti határoiathozata

és a felmentvény megadása.
d) Határozathozatal a thzta jövedelem mikénti felosztása iránt.
e) Jelentés a siövetkezeti állományról.
f) Az igazgató aligazgató, 5 igazgatósági tag és a felügyelőbizottság megválasztása.
g) Lobi Jakab volt takarékpéuztári könyvelő özvegyének kegydijazása.
h) Netáni indítványok.

Csáktornyán, 1895. január hó 5-én. f
4 /  i a a / c s i l o * « « .

42. § A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésien minden részvényes személyesen vagy tö:vényes meghatal
mazottja (41. § ) által gyakorolhatja; de ezen j >g gyakorolhatására megk:vántafik hogy a részvényes legalább 20 éves és 
részvénye a közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társulat könyvében az ő nevére legyen beírva és végre hogy az szintén a
közgyűlést 3 nappal megelőzőleg, azaz 1895. évi február hó 11-én az intézet pénztárába 
letétessék,

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki-

A megvizsgált évi számadásokr az üzleti jelentés és a felügyelő bizottság jelentése a társul it üzleti helyiségében a 
közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a részvényesek ált-1 belekinthetó'k 667 3 - 3 .

OCOOOQOOOOOOOLOOOOÜOOOOíí*0:*OOGOOOOOOOOOOOJCOOOOOOr

A Csáktornyán székelő
m u r a k ö z i  la l< a r é lL p é ir /.lá i*  r é * / .v é n j ’- t á r s a s á |r

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

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

— ♦  ■ i

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

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

___________  AZ IGAZGATÓSÁG.
*) 69. §. Á tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolhatja, de ezen jog gyakorolba- 

hatására megkivántatik, hogy a részvénye* legalább 20 éves s a részvénye a közgyűlés előtt legalább 4 hét ó'a a társaság könyveiben a* ő 
nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letetessék.

A választási jog axónban nemcsak személyesen, hanem a távollevők által is gyakoroltaihatik, l. i. a meg nem jelenhető részvé
nyes egy másik részvényest s/avázatának gyakorlására különösen felhatalmazhat, azonban síintéu szükséges hogy se ily megbizott által 
stavazó részvényes legalább 20 éves legyen és réstvénye 4 héttel a közgyűlés előli a társaság köuyveiben az ő nevére beírva találtassák

Meghatalmazványok oaak részvényesek nevére állíthatók ki. «46 3 - 3

Nyomatott FiBr.be] Ftílöp (Štrausi Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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