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A Csáktornyái nőegylet köréből.
A helybéli jótékonyczélu nőegylet f. hó

16-án tartotta meg Bernyák Károly né elnök
lete alatt az évi rendes közgyűlését. Főbb 
tárgyai voltak:

1. ) A titkár röviden előterjeszti évi je
lentésében az egylet választmányának mű
ködését és szellemi állapotát, fölemlíti a ta
gok számát (79) és kiemeli azok pontosságát.

2. ) tíencsák Stana pénztáros kimerítő 
jelentést tesz a pénztár állapotáról:

Az 1898. évben bevétel volt 1.) tagsági 
dijakból 264 frt 72 kr; 2.) hangverseny jö
vedelme 132 frt 88 kr; 4.) adományokból 
115 frt; 4.) kamatokból 152 frt 01 kr. 
Összesen 664 frt 61 kr.

Kiadás: 1.) rendes havi segélyezésre 
445 frt; 2.) rendkívüli segélyezésre 36 frt; 
kezelési költség 20 frt; 4.) karácsonyra fa 
és csizma 126 frt 62 kr. Összesen 627 frt 
62 kr. Egyenleg 36 frt 99 kr.

Az 1897. évi számadás szerint decz. 
31-én a vagyon kitett 2971 frt 41 krt. 1898. 
évi bevétel 664 frt 61 kr. Összesen 3636 
frt 02 krt. Kivonva az 1898. évi kiadási 
627 frt 62 kr. Az összes vagyon az 1898. 
évi decz. 31-én 3008 frt 40 kr., mely összeg 
takarékpénztári könyvecskékben a takarék- 
pénztárakban van elhelyezve.

3. ) A pénztárt vizsgáló-bizottság neve
zetesen Bernyák Károlyné, Probszt Ferencz- 
né és Margitai Józsefné f. hó 10-én a pénz
tárt megvizsgálta s ennek alapján Margitai 
Józsefné a pénztár állapotáról szóló jelen
tésében kinyilvánítja, hogy a vizsgáló-bizott
ság a pénztári naplókat megvizsgálta s azokat 
rendben és minden tekintetben mintaszerű
nek és kifogástalannak találta s igy kéri a 
közgyűlést, hogy a pénztárosnak a lelment- 
vény megadása mellett, jegyzőkönyvileg kö
szönet nyilvánitassék.

A jelentést a közgyűlés örvendetesen 
veszi tudomásul és Bencsák Stana pénz
tárosnak odaadó készsége, buzgalma és fá
radságáért legmelegebb köszönetét nyilvánítja.

4. ) Előterjesztetett 1899. évre segélyben 
részesülők névjegyzéke, számszerűit 34. Erre

T  Á R C Z A.

A boldogságot ki kell küzdeni.
— Irta: Havas Zsigmond.

Lázas munka folyt már kora reggel óla 
Fejes Ödön házánál. Nagy takarítás, nagy átala
kítás, bútorok ide-oda illesztése, padlómázolás, 
meg sok minden, a mi csak szükséges ahhoz, hogy 
egy szokatlanul nagy társaság kellőképen fogad
ható legyen. A munkában maga a ház úrnője jár 
elöl jó példával, nagy segítségére van Berta leánya, 
ki már napok óta izgatottan készült a fogadásra. 
A konyhából sürgés-forgás, sistergés zaja hallat
szik. A kép teljes: itt legalább lakodalomra ké
szülnek. Pedig nem arra.

Fejes Ödön egyike a főváros jobb módú hi
vatalnokainak. Hivatalában buzgó, lelkiismeretes; 
állandó kedveltje főnökének. Otthon példás család
apa, ki családjáért kész feláldozni nyugalmát, min
denét. Gyermekeit kimondhatatlanul szereti és soha 
sem mulaszt el alkalmat, midőn nekik örömet 
szerezhet. Gyöngéd szeretettel nevelte őket és 
büszkén vallja hogy ő kizárólagos nevelőjük.

Csendes családi életet élve múltak el az 
évek. A leányok felnőttek és elérkezett az idő, 
midőn a társadalmi szokások szabványai szerint 
gyakorlatilag is ineg kellett tanulniok, hogy az 
ember nemcsak önmagának vagy családjának van 
teremtve, hanem forognia kell társasádokban, mo
zognia más emberek között is, hogy e mozgás 
közepette kifejlődhessék hajlama élethivatásának 
betöltéséhez.

nézve elhatároztatott, hogy mind a 34 sze
gény ugyanannyi segélyben fog részesülni, 
mint tavaly.

5. ) Az egyletet nemes törekvésében leg
újabban szívesek voltak támogatni: a) a hely
beli iljuság, mely szilveszter-estélyt rende
zett s jövedelméből 16 frt 46 krt az egylet
nek juttatott, b) Kovács Jánps domásineczi 
tővadász 10 frtot volt szived adományozni. 
Az egylet hálásan veszi az adományokat és 
az adakozóknak jegyzőkönyvi köszönetét 
nyilvánítja.

6. ) Választmányi tagokul megválasztal- 
tak: König Ernőné. Szalmay Józsefné, Men- 
csey Károlyné, Friedl Jánosné, Révfy Gézáné.

7. ) Margitai Józsefné indítványa folytán 
az egylet legbensőbb részvétét és fájdalmát 
jegyzőkönyvileg megörökíti azon szomoru 
eset felett, hogy kebeléből Kollárils Mihálv- 
nét, ki az egyletnek megalakulása óta ré
szint rendes tagja, részint elnöke, részint vá
lasztmányi tagja volt. elvesztette. A kérlel
hetetlen halál idő előtt rabolta el, de ked
ves emléke megmaradt és maradni fog, mig 
az egyletnek egy élő tagja lesz. Az elhunyt 
iránt volt szeretete és hála emlékéül mély 
fájdalmát igy rója le.

8. ) A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéret
nek Hackl Károlyné és Friedl Jánosné.

9. ) Végül az elnök meleg hangon kö
szönetét mond az őt támogató tagoknak jó
indulatú pártfogásukért és az ügy iránti 
meleg érdeklődésükért, s ezután az ülést 
befejezettnek nyilvánította.

KÜ LÖN FÉLÉ tv.

Esküvők. Vrána Frigyes mura-szent- 
kereszturi töldbirtokos tegnap tartotta eskü
vőjét Bődi Fanny kisasszonynyal, ugyan
ottani tanítónővel. — Herczigonya Alajos 
helyben állomásozó dsidás-őrmester f. hó 
15-én vezette oltárhoz Puhr Mátyás Csák
tornyái posta- és távirdai altiszt Teréz nevű 
leányát.

Fejes Ödön, mint józan gondolkozásu család
apa, ezt belátta és csakhamar kész volt tervével. 
Közölte is családjával és ez az elhatározás idézte 
elő a nagy élénkséget.

Berta izgatottan gondolt a nagy napra, a- 
melyen az első tánczóra örömeit fogja átélvez
hetni. Első eset, midőn nagyobb társaságot láthat 
maga körül és örömébe, melyet a változás elő
idézett, belevegyült a félelem is. mely igen gyak
ran aggasztotta a miatt, fog-e tudni a nyüzsgő 
körbe beilleszkedni ? A képzelet varázsecsete 
szépnek, szemkápráztolónak festette a jövőt és 
az álmatlan éjszakák szorosan összefüggnek e 
tárgvgyal.

Hát ki ne emlékeznék ezekre az érzésekre, 
melyek szüntelenül kisérik az embert, érzelmi vi
lágában szédületes gyorsasággal apályt és dagályt: 
mondhatatlan félelmet és túláradó örömet keltve? 
Kinek ne volna élénk emlékezetében az izgatott
ságnak minden tagját átjáró érzete, melyet az első 
tánczóra közeledése benne ébresztett ? Legkedve
sebb gyermekemlékeink közé tartoznak, melyek 
még az élet tomboló, pusztító szélvészein át is 
utal törnek maguknak fényökkel és sok kesergő 
szívnek nyújt enyhítő balzsamot a jelen sivár
ságában.

Csinos társaság gyűlt egybe Fejeséknél. Nyolcz 
ifjú hölgy és ugyanannyi fiatal ember. A hölgyek 
magukkal hozták szüleiket, rokonaikat. A tágas 
szalon, mely most tánczteremmé avanzsált, alig 
tudta befogadni a vendégséget. Végre megcsendült 
egy divatos polka pattogó üteme, fel-fel hallatszott 
a tánczmester kommandirozása . . . csakhamar 
vígan lebegő párok suhogása tölté be a termet.

—  Közgyűlés. A helybeli iparos-egylet 
f. hó 29-én, esetleg február 5-én d. u. 2 
órakor tartja évi közgyűlését a közs. nép
iskola egyik tantermében.

—  A csákt. Önk. tűzoltó-egylet zenekara 
f. hó 14-én Varazsdon a Vujcsek-féle ven
déglő bálján játszott, amidőn a vendéglős, 
Szántek Vilmos egy magát megnevezni netn 
akaró Csáktornyái részéről egy koszorút nyúj
tott át a zenekar érdemes karmesterének 
szorgalma és fáradsága elismeréséül.

—  Ujonczozások. Az idei ujonczozások 
vidékünkön a következő rendben tartatnak 
meg: Csáktornyán április 4-től 8-ig, polgári 
elnök dr. Tuboly Gyula; Letenyén április
9-től 12-ig, polgári elnök dr. Hauser János; 
AIsó-Lendván márczius 7-től 13-ig, polgári 
elnök Hajós Mihály.

—  Megszűnt lap. Az AIsó-Lendván meg
jelent »Dél-Zala« ez. heti lap január 8-iki 
számával megszűnt.

—  Születés és halálozás. A perlaki anya
könyvi kerületben az 1898. év folyamán 
született 162, elhalt 104 egyén, igy a sza
porodás 58. A házasságkötések száma 32.

—  Gazdasági szakelőadások Légrádon.
Ismét az érdeklődés azon fokával találko
zunk, mely a gazdaközönséget az eddig tar
tott két előadás mindegyikére oly szép szám
mal összehozta. F. hó 15-én Dékány Mihály 
áll. tanitóképző-intézeti tanár tartott népies 
előadást a gazdaközönségnek, kik számszerűit 
160-an vettek részt. Előadásának tárgya: * A 
káros állatok és azok elleni védekezés« volt. 
A .jelenvoltak élénk érdeklődése és figyelme 
mellett tartott előadása során megismertette 
a pliilloxera szaporodását, terjedését, áttért 
az ellene való védekezések módjaira, a pe
ronospora és védekezésére. Végül pedig ér
dekes és magvas előadásának befejeztével 
a jelen voltak között előadását tartalmazó 
füzeteket osztott szét. (ml.)

—  A krajezárok egy pénzügyminiszteri 
rendelet értelmében 1899. évi decz. 31-éig 
forgalomban maradnak. A fillér azonban csak 
névleg szerepel, mert egvíilléres aprópénz a 
közforgalomban nem található.

Bertának izgalmas perczei voltak. Kezdetben 
kissé félszegen teljesité a házi kisasszony tisztéi, 
később azonban mindinkább ügyesebben. Leköte
lező nyájassága, szeretetreméltó modora minden
kinek feltűnt. Felségesen tánczolt, alig tarthatott 
egy pereznyi pihenői, mert kézről-kézre adták 
tánezosai.

Csak egy a nyolcz közül volt e képnek néma 
szemlélője. Nem mert Bertához közeledni, noha 
nagyon, de nagyon szeretett volna vele tánczolni, 
társalogni. Csendes, szerény liu, ki e környezetben 
teljesen ismeretlen. Közvetve nyert meghívást az 
órákra. Nem mert közeledni hozzá, azt hívén, hogy 
tolakodónak fog látszani és még nevettség tárgya 
lesz. Saját személyét oly kevésre tartotta, hogy 
azt, kit általános körülrajongtak, ki úgy a társal
gás, mint az egész társaság középpontja volt, alig 
merte megszólítani.

Berta úszott a gyönyörben. Fiatal, hevülé- 
keny szive hevesen dobogott, feje szédült a szo
katlan fényben. Egész lénye hirtelenül oly rázkód- 
taló átalakuláson ment keresztül, amilyenre soha 
nem gondolt volna. A káprázat, mely szemei elé 
tárult, a szokatlan és folyton változó kép varázsa, 
bűbájos melódiák andalító akkordjai megnyiták 
előtte ama felsőbb régiókat, melyek eddigelé rejtve 
voltak előtte s melyekben a hétköznapi élet egy
formaságához szokott lelke, mint egy kalitkájá
ból kiszabadult madár, tétovázva csapongóit.

(Vége köv,)



—  A bellatinczi kaszinó f. hó 8-án tar
totta meg évi rendes tisztujjitó közgyűlését. 
Megválasztattak: elnökül: Kajdos Károly, al- 
elnökül: Kelecsényi Ferencz, pénztárnokul: 
Balcz Aladár, háznagyul: Kirchlechner Győző, 
jegyzőül: Horváth Taksony lett választva.
A választmányba: Koczeth Mátyás, Vlasics 
Nándor, dr. Messer Samu, Vadovits Rezső, 
Xeus Béla, dr. Czipol Zoltán, Benkovits Já
nos és Vugrincsics Boldizsár tagok válasz
tattak be. — Ezután következett a Mille
nium emlékére tett alapítvány 20 koronát 
kitévő kamatainak kiosztása négy vend anya
nyelvű, a magyar nyelvben legjobb előme
netelt tett tanulónak. A legjobbnak kijelölt 
négy gyermek megjelent a gyűlés előtt s 
valóban tiszta és szép kiejtéssel mondták 
fel a szebbnél szebb verseket s igazán dí
szére válik a tanilói-karnak, hogy idegen 
anyanyelvű gyermekekkel ily szép eredményt 
tudtak felmutatni. Kajdos Károly elnök ékes 
szavakkal buzdítja a gyermekeket, egyszers- 
mint a tanító uraknak köszönetét mond a 
magyarosítás érdekében tett fáradságukért s 
a dijakat átadta a tanulóknak. Márkus Lajos 
tanító köszönetét mond a kaszinónak, a gyer
mekek és a maga nevében a nemes és haza
fias adományért.

—  A közigazgatási bizottsági ülésen
Ziegler Kálmán bizottsági lag indítványára 
elhatározta a bizottság, hogy a Pozsony— 
Varazsdi állami közút Csáktornya várostól 
a vasútállomásra vezető szakaszának alapos 
kijavítása iránt a kereskedelemügyi minisz
terhez feliratot intéz. Ezen közutszakaszon 
ugyanis a teherforgalom rendkívül nagy, 
minek folytán a két év elölt hengerezett 
bazalt macadam most már egészen tönkre
ment. Az államépitészeli hivatalnak az ala
pos helyreállításra vonatkozó javaslatait — 
a hivatalon kívül álló befolyás következté
ben a minisztérium annak idején nem fo
gadta el.

—  Gazdasági szakelőadások január 22-én 
Csáktornyán Guzman Dénes m. kir. szőlé
szeti és borászati felügyelő: »Az okszerű 
szőlömivelésröl.« Előadási hely: a községi 
népiskolában délután 3 órakor. — Alsó- 
Leedván, Nagy Károly tanitóképző-intézeti 
tanár: »A háziipar különféleségéről.« Az áll. 
polgári iskolában délután 3 órakor. — Le- 
ienyén, Farkas Sebestyén keszthelyi gazda
sági tanintézeti főkertész: »A szőlő okszerű 
műveléséről.« A népiskolában, esetleg a sza
badban délelőtt 11 órakor. — Becsehelyen, 
Farkas Sebestyén keszthelyi gazd. tanintézeti 
főkertész: »Az okszerű szőlömivelésröl. A 
népiskolában, esetleg a szabadban délután 3 
órakor. — Légrádon, Berger Károly Lajos
m. kir. gazdasági szaktanár: »Az okszerű 
földmi vetésről.« A népiskolában délután 3 
órakor. — Az eddig megtartott 3 előadás 
eredménye: Résztvetl f. hó 15-én Csáktor
nyán 59, Alsó-Leiülván 103, Letenyén 498, 
Becsehelyen 164, Légrádon 160, összesen 
1004; hozzáadva az előbb kitüntetett 1880-at, 
mindössze résztvett eddig 2884 gazda és 
érdeklődő.

—  Járványos betegség. A Csáktornyái 
áll. tanilóképző-intézet növendékei közül 3 
nap alatt 30-an betegedtek meg vérhasszerü 
bélhurutban. A járásorvos jelentése alapján 
az alispáni hivatal az intézet bezáratását e 
hó 18-án sürgönyileg elrendelte. A legmesz- 
szebb menő óvintézkedések folytán a bajt 
szerencsésen sikerült lokalizálni és pár nap 
múlva megszüntetni. A nem beteg s köze
lebb lakó tanitónövendékek haza küldettek, 
a hidegek számára pedig a tágas tornacsar

nok kórházzá alakíttatott át. A betegség okozói 
— valószínűleg — az árnyékszékek, pecze- 
gödör s a csatornák, melyek a kúthoz alig 
néhány lépésnyire állanak s a melyeknek 
cementoldalai 10 év óta elkopván, a számos 
megbetegedés okozói lettek. A kútnak távo
labb helyen való ásása ügyében a miniszté
rium sürgősen megkerestetetl. A betegek e 
hó 21-ére mindnyájan meggyógyultak s igy 
a legszükségesebb egészségügyi intézkedések 
megtétele után, egy hét múlva az előadások 
ismét megkezdhetők lesznek

—  A kir. államépité8zeti hivatal a köz-
igazgatási bizottság elé terjesztette a megye
beli törvényhatósági közutak fentartására 
1899. évben adományozandó fedanyagról 
szóló felosztási kimutatásokat. Hogy a kavics
felosztás már a f. évi február havi közigaz
gatási gyűlésen véglegesen megái lapítható 
legyen, annak járások szerinti tárgyalására 
határnapok lettek kitűzve. Még pedig a többi 
közt: Perlakra 1899. február 7. d. e. 10 
órája, Csáktornyára 1899. január 24. d. e.
9 órája.

Mura-Szent-Mártonból írják, hogy ott 
az idén annyi a házasulandó, a mennyi 
emberemlékezet óta nem volt. A sok fiatal 
közölt van egy 68 éves özvegy ember, ki 
egy 19 éves leányt vesz nőül. A sok házas
ságnak azt mondja a nép — a nagy 
gyümölcstermés az okozója, mert a népnek 
a lakodalomhoz szükséges pénz is, meg 
almabora is van, de meg az almabortól kedve 
is a házasságkötéshez.

—  Kosárfonó tanfolyam. A nagyméltó- 
ságu földmivelésügyi m. kir. Minisztérium 
magas támogatásával és a helybeli állami 
tanítóképző-intézetben rendezett tanfulyamon 
jelenleg a lendvai járásnak 10 embere vesz 
részt, még pedig Kapczáról 1, Petesházáról 
4, Felső-Lakosról 3. Gyertyánosról 1. La- 
pányból 1.

—  Agyonütötte a fa. Petkovics Márk 
mura-királyi földmi vés fát irtott az erdőben, 
egv fa kidöntésénél azonban, hiányozván a 
kellő elövigyázat, a ledülő szálfa a szeren
csétlen embert agyonütötte.

Felhívás a t. szőlőtermelő közön
séghez ! Van szerencsém az e hó 22-én. 
vasárnap délután 3 órakor a községi nép
iskola tantermében, a s z ő l ö f e l u j i t á s -  
r ó I tartandó előadásomra, s ezt követöleg 
a szőlészetre vonatkozó eszmecserékre, mind
azon tisztelt szőlőtermelő urakat és hölgye
ket. kik a szölőfelujitás iránt érdeklődnek, 
megjelenésre felkérni és tisztelettel meghívni. 
— Csáktornya. 1899 január 20. Gu z ma n  
Dénes kir. szol. és bor. felügyelő.

A dráskoveczi posta ügye. A keres
kedelemügyi m. kir. minisztnriumnak a pécsi 
posta- és távírda igazgatóság utján leadott 
azon rendelete, mely szerint Draskoveczon 
az érdekelt községek által felállittatni kért 
postahivatal létesítését azon okból, mivel a 
megkívántaié 225 forintnyi évi hozzájáru
lást az érdekeltség megtagadta, mivel to
vábbá ezen postahivatal áldozatok árán való 
felállítását sem közigazgatási, sem egyébb 
közérdekek indokolttá nem teszik és mivel 
a közönség postai igényei a közelfekvő mura
királyi postahivatal által kielégíthetők, meg
tagadta.

—  Ingyen szederfa csemete. A föld
mivelésügyi m. kir. minisztérium országos 
selyemtenyésztési felügyelősége bárkinek in
gyen ad 2 3 éves magágyi szederfa cse

metéi. Városok, községek, néptanítók szállí
tást nem fizetnek; ellenben magánfelek a 
szállítási költséget viselik. Megrendelésnél: 
vármegye, utolsó posta, vasút, esetleg hajó
állomás pontosan bejelentendő. Ha a cseme
téket magas törzsű fákká neveljük, úgy egy 
katastrális holdnyi faiskolába 7200 csemete 
helyezhető el olyformán, hogy a sorok egy
mástól egy méter, a sorokban a csemeték 
80 centiméter távolságra álljanak. Sövény 
alakításánál egy folyó méterre 3 darab, egy 
folyó ölre 6 darab csemetét számítunk. Kik 
csemetét akarnak, ezt s ü r g ő s e n  jelentsék 
be. A földmivelésügyi m. kir. minisztérium 
országos selyemtenyésztési felügyelősége Szeg- 
szárdon Tolnamegye.

—  Marczali nagy képes világtörténete
megjelenik heti 30 kros füzetekben és 8 
írtos kötetekben, megrendelhető F i s c h e I 
F ü I ö p (Strausz Sándor könyvkereskedé
sében Csáktornyán. Mutatványfüzet kívánatra 
ingyen és bérmentve küldetik.

—  Különös szerencse. Olvasóink bizonyára 
emlékeznek arra, hogy a budapesti bankház T ö- 
r ö k  A. és Tsa ezelőtt is mily szép és nagy nye
reményeket juttatott vevőinek; a m o s t  befejezett 
3. osztálynál ismét a l e g n a g y o b b  f ő n y e 
r e m é n y t  80.000 koronát nyerték a 83061. sz. 
sorsjegyre, továbbá több 5000, 2000, 1000, 500 
koronás és több egyéb nyereményt fizetett ki ezen 
szerencsétől kegyelt főáruda. Minden oldalról biz
tosítanak, hogy a Török A. és Tsa bankháza a 
nyereményeket az érdekelteknek nagyon pontosan 
fizeti ki, vevőiket pedig jól és megbízhatóan szol
gálja ki; ennélfogva Török A. és Tsa budapesti 
bankházát olvasóinknak legmelegebben ajánljuk, 
mert ezen czég a bizalmat megérdemli.

—■ Szerencsés választást ejtett a gróf Ester
házy (jíéza-féle cognacgyár részv. társ. ezelőtt 6 
hónappal vezérigazgatójává választván a szak
körökben általán tekintély gyanánt elismert S á r 
k á n y  Arnold pestmegyei virilis földbirtokost. — 
Az uj vezérigazgató minden izében modern ember, 
állásának elfoglalása után pár héttel külföldre uta
zott, tanulmányozandó a eognae-ipartéren előfor
dult haladásokat. A franczíaországban látott újí
tások és az Angliában a szakgépek körül tapasz
talt javítások és uj alkotások arra bírták Sá’kány 
urat, hogy a vezetése alatti gyárat uj angol gé
pekkel lássa el és a gyártást teljesen uj modern 
alapokra fektesse. A megfelelő munkálatok immár 
befejezletvén. az Esterházy gyár a legmagasabb 
színvonalra emelkedett s a máris mutatkozó ered
mény már most is igazolja, hogy a gyár vezetése 
tényleg szakavatott és hozzáértő kezekbe került.

—  A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hasfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, esuznál 
stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való bedörzsö- 
lések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak bizo
nyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, hanyó- 
hasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való be- 
dörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult. Ezen 
kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott be- 
dörzsölésként az influenza ellen is és 40 kr., 70 
kr. és 1 fit üvegenkénti árban a legtöbb gyógy
szertárban készletben van, hanem bevásárlás al
kalmával mindig határozottan: mint *Richter-íéle 
Horgony-Pain-Expeller« vagy »Hichter-féle Hor- 
gony-Liniment« kérendő és a »Horgony« védjegyre 
kérünk figyelni.

Felelős szerkesztő:

M A R G I T A I  J Ó Z S E F  ,
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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S ve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l  Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 

Iz lazi sv a k i tijeden  je d e n k ra t  i t o : vu  sv a k u  nedelju.

Predpiatna cena je:
Na celi) leto . . . .  4 frj 
Nn pol lela . . . .  2 frt 
Na četveri leta . . .  1 f, t

Pojedini broj5 koštaju 10 ki

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računnju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

L a p o r .

Ako vu takov varaš idemo, gde su 
fabrike, čudnovatu dimnatu duhu ima zrak; 
ova duha je od dima lapora. Fabrike bi 
komaj moči bilo kuriti s drévom, jer drva 
su skupa, drugo pak, da nedaju takovu top- 
linu, kak lapor. Za to lapora po velikih va- 
rašov nem samo po fabrikah, nego i pri 
hižah hasnuju, jer lapor vekšnu toplina da, 
kak drva. Im znamo, da još i selski kovač 
ima rado lapora. Lapor je rudo, koje v og
nju s jakim plamenom gori i dušlivu du
hu daje.

Lapor se nalazi vu zemlji, gde više kilo
metrov dugu i više metrov gluboku postoj- 
binu čini. Na ovih postojbinah su negda ve
like šume stale. Od velike sunčene vručine 
su velike drevje bile. Drevje se samo, ali 
pak od potresa se sprehitilo i pod zemlje 
došlo. Pod čuda vremenom od žmehkoče 
zemlje, koja je drevje zakrivati počela, i od 
znutarnje zemljene vručine je drevje počelo 
se včrnuti i pomalem na lapor se obrnuti. 
Na nekojih komada lapora još i vezda vi
deti ustrojbu dréva. Čim duže je lapor pod 
zemljom, s tem črneši, svetleši i tvrdeši 
postane.

Od najbolšega lapora jedna kila tuliko 
topline da, kak 6 kil bukovoga dréva. Ako 
barnastoga lapora v jednim železnim cévu

topimo, onda na kraju céva hude »plin do- 
šel, kojega ako vužgemo hude, svetlim plam- 
nom gorel To je plin (gáz) s kojern po ve
likih varaših svétiju vulice. Plina vu fabri
kah delaju, i jer je jako fal, za to ga vezda 
več zvekšinom hasnuju i po stanjih. Napri- 
liko po Budimpeštu vulice i stanje s pli
nom razsvčtiju.

Ali iz lapora ne samo plin dobiju, nego 
i ostane črna tekučina, to je katran, kojega 
za krove, ladje mazanje hasnuju. Stupe i 
kolje s katranom namočiju, da v zemlji ne 
sprhniju.

Dakle vidli smo. da iz lapora plin i 
katran moči zvaditi. Je, ali zato još nekaj 
ostane v cévu. To je očiščeni lapor, tojest 
koks. Ovaj nema nikakvu duhu, i jako ve- 
liku toplinu daje; zato ga i za drage peneze 
kupiju.

Lapor človečoj pokolenju neprecenitoga 
hasna daje. Ako lapora ne bi bilo, več bi 
zdavnja bile sve šume uništene, nebi imeli 
s čim kuriti fabrike, paroladje, vlake.

Engleska samo laporu more hvaliti svoje 
bogatstvo.

Diamant je ne drugo kak lapor, koj se 
je skriztalizeral.

I mi imamo laporne rudnike v Borsod-, 
Sopron- i Baranjavármegjijah, lakaj se vnogo 
lapora nahadja vu Medjimurju. ali ov lapor 
nije još dosta zrel.

Konoplje.

Človečje télo nije obskrbieno s narav- 
skom odelom, kak živinsko télo, zato umjet- 
no mora si odélo delati. Odélo naše z vek- 
šinom je z platna. Stolnjaki, postelinjav, k 
gospodarstvu potrebne ponjave, vreča se z 
platna delaju. Fineše platno z lena, jakše 
pak s konoplja delaju.

Konoplje na jeden ali poldrugi méter 
visoko zraste. Jako nevugodnu duhu ima. 
Kad konoplje odcvete, onda se poče žuliti, 
i onda ga s korenjom vun poskubeju, iz- 
čupaju. Semeno konoplje samo onda bereju, 
čupaju, kad se seme več dozorilo. S konop- 
Ijenoga semena ulje prešaju, koje se lenovo- 
ulje zove. Konopljino seme pak dobro hranu 
daje pticam.

Izčupano konoplje v snope zvežeju, na 
sunce postaviju, da se dobro presuši, onda 
pak v plitvu vodu postaviju i tak dva ije
dne močiju, onda opet vun spobereju i su- 
šiju. Posušeno konoplje onda tereju, zalim 
pak grebenaju. Niti, koje med zobcov gre- 
beno ostaneju, činiju kučinu ili svlak, s ko
jega za vreče i ponjave potrebne najgrobeše 
konce delaju. Čiste svetle i lepe niti, tojest 
predivo pak skup svežeju i po zimi ženske, 
devojke delaju predivo ž nje.

Konoplje se v aprilu seje, gusto, da 
dugi i tenki zraste, jer debelo konoplje neda 
tak fine niti. Konoplje po célim orsagu plo
dijo. Najbolše v Bácsvármegjiji raste. Po 
brežnih mestih pak lena plodija.

V negdašnjim vremenu je svaki poljo-

Jeden 1‘olišni kartaš.

Znamo, da »vraža biblija« navék pači 
ljudi na ovim svétu. Najvekša pogibelj je 
s takovim se kartati, koj se folišno igra. 
Puno ima magarcah na svétu, — ali ovi 
su najvekši lopovi.

Z medju više folišnih igračah Švicer 
kerčmar je jednu Ijépu modu iznašel, kak 
treba drugomu peneze vkrasti. Ni se on 
folišno igral, pustil je karte na sreču, ali 
za to se itak brinul, da penezi na svaki 
način vu njegov žep opadneju.

Zebrái si je malo straheše ljudi, koji 
se rado kartaju i zval jih je vu svoju 
nutrašnju sobu. Navék je samo jednoga 
zval, jerbo onda niše moči tak lehko pos- 
vaditi, ako se samo dva kartaju.

Ako je Svicer dobil i njemu je poslu- 
zila sreča, onda je stoput prosil za odproš- 
čenje i da on nije štel dobiti, on se samo



delavec plodil lena ali konoplje, da za obi- 
telj svoju potrebnu platnu si priskrbi, i po 
nekojili mestah još i denes dela gazdarica 
sanja ne samo mužko i žensko tlačno, nego 
i dela za stolnjake, postalinjav potrebno 
platno. Najnoveše se jako hasnuje z pa muka 
napravljeni batisl, koj je faleši i lepši ali 
ne tak jaki kak platno.

KAJ JE NOVOGA?

Prošnj i i.

S poštovanjem prosimo naše stare pria- 
telje, naj svoje predplate ponoviti, a naše 
novine svojim poznancom preporučiti dostoju!

Urednik osobilo i na to prosi surad- 
nike naših novin. naj se iz nas niti vu 
novim letu nespozabiju.

Izdatelj naših novin pak prosi, da bi 
predplatne duge dostojali stari predplatniki 
poslati, ar bez penez tiije moči novine štam- 
pati i rezpošiljati.

Céna naših novin je:

Za cčlo leto . . . .  i  Irt.
Za pol léta . . . .  2 Irt.
Za fertalj léta . , . 1 trt.

Z n  k l a l  //«  j e  tn o ž n r .

Po selab, osobito med srbljanili je 
jošte i vezda ta navada, da po vekših 
svetkov s možari strelaju pred cirkvom. — 
Na tri kralje, kad su srbci svojega božica 
obdržavali. su ravno tak v Bács-Földvár 
zvanoj občini na čast svetka strelah. 
Dakako deca su se najbolje zabavljala nad 
pucanjem. Navada je možare s puškenim 
prahom naphati, gori pak se žuta zemlja 
nabije, da bolje pukne. Tak su to i vezda 
delali. Ali kak je, kak ne. med zemlju se 
nekak jeden komad olova zmotalo. Kad su 
iz možara strelih, komad olov je vun zle
tel i jednoga Iti Ijet staroga dečka s lak

ija je to krčmar počul, taki je ponižno 
išel k husaru i veh.

Nesem navaden se kartati, nego ako 
oni ravno potrebuvaju — sluga sem jim.

— Hvala-hvala gospon Švicer. Kaj se 
budemo igrali?

— Kaj zapovčju. Ah nekaj bi jim re
kel : Idemo vu moju sobu. tam nas nebude 
nitko bantuval.

Stražamester je več znal. koliko je 
vur. Odkapčil si je sablju i veli:

— Sablju tu ostavim, da me nebude 
pačila pri igrači.

Švicer se veselil, da »e tak lehko od 
sablje odslobodil i s veseljem je peljal stra- 
žameštra vu svoju sobu.

Stražamešter si po putu mislil:
— Ako on dobi, onda hudem ja njega 

držal za iolišnoga, ako pak ja dobim, onda 
hude on mene za fališnoga držal. Sve jedno. 
Denes hudem ga naravnal.

Svaki dene pred sebe slo forintov,

vom šilom v sluh vudril, da se dečko od- 
mah mrtev zrušil skupa. lztraga vezda išče, 
koga terši odgovornost.

Vk n n i  j  I v e t \

Za pokojnoga Hudolfa princa još i 
vezda vnogi veliju, da nije vuinrl, nego da 
jošče i vezda putuje po orsagu zvekšinum 
kak putnik. Ovo vnogi nevaljanci za svoj 
basen obrneju tak, da takve ljudi dobro 
spovkaniju. Tak se to dogodilo vu Petrovo- 
selo zvanoj občini, gde je k jednomu pre- 
možnomu gazdi stupil jeden visoki mladič 
ves razdrapan i za noč je slan prosil. — 
Gazda mn je prikladno dopustil, da noč v 
luži njegvi priba vi. Putnik je na spitavanje 
gazde jako tajne i nerazumne odgovore 
daval, a na zadnje pak je rekel, da je on 
Uudolf princ, koga je oteč presilil, da se 
skriva zato, ar je Hotšildovoga sina strehi. 
Na to je napre zel jednu mošnju sreber- 
nimi forinti napunjenu, i jednoga forinta 
je dal gazdarici, da mu nekvu vočerju pri
pravi, a gazdi pak. da mu nekvu pitvinu 
donese iz krčme. Gazda je odgovoril, da on 
ima svoje vino, koje je bolše, — kak iz 
krčme. Po večerji su se još dugo spominali 
i med tem toga je putnik vnogo pripove
dni. Kazal je nekvo pismo, s kojom, kak je 
rekel, v kojem goder poreznim uredu more 
toliko penez dobiti, kuliko samo hoče. — 
Za tem su si mirno legli. Ah mošnju je 
gazdi dal, da on spravi peneze, doklam mu 
hude trebalo. Drugi dan v jutro je putnik 
zaprosil gazdu, da mu nekvu opravu i ci- 
pele kupi i da mu dimo donese, jer — veh 
— neče, da bi ga gdo videl. Gazda je vči- 
nil volju svoga gosta i za sveskupa je dal 
60 forinte. Doklam je gazda to sve kupu- 
val, tak dugo se žena trsila i žulila, da 
linoga i dobroga obeda složi. Posle obeda 
je putnik s kese vun zel lorinle i 80 fo
rintov nabrojil gazdi za opravu i podvorbu. 
Gazda se na to još bolje razveselil i ponu
dil je svoju priliku, da ga odpela v drugu 
občimi. Putnik je drago primal i obečal je, 
da na trónus dojde. nebude se z njega 
spozabil, nego ga za bogatoga včini. Ah ko
maj su z občine vun došli. — dobežal je 
kočiaš i veli, da ga putnik poslal, da mu 
onu razdrapano opravu donese, koju je 
ostavil ovdi. Opravu su odmab skup slo-

I
počmeju se igrati. Husaru je poslužila sreča. 
Za jednu vuru krčmar nije imel više pred 
sobom, kak deset forintov. Husar je peneze 
180 frtov vu bugjelar del. Krčmar je zgu
bil i zadnju desetaču. Srdito skoči gori:

Gespon! Oni su se folišno igrah. 
Sim dajte moje peneze, drugač . . .

Več je revolver vu ruki bil.
Husar kak da bi se prestrašil, zdrhte- 

čum rukum davle na zad peneze:
— Tu su vam! Primiti je! Najte tak 

zijati. Im znate, da se sóidat nesme kar
tati Tiho budile.

Krčmar z veselim obrazom prime bugje- 
lara i revolvera, pogledne ga i smejuč biti 
ga doli, zakriči na krčmara :

— Lopov! Im je ova pištola né na 
bita. —

Z tem pak odpre vrata i veli:
Naj idu nutri gospoda!

I taki dojdeju nutri sva ona gospoda, 
koja su predi bila s husarom vu krčmi.

žili i odposlali za njim. Ali doklam je koči- 
jaš nazaj došel, ne ga bilo, niti putnika, 
niti kola, niti konje, jer je putnik pod onim 
vremenu, doklam je kočiaš dimo išel, se 
odpeljal. Gazda je na to odmah k občins
ka m lužam išel i odnesel je sobom peneze, 
koje je dobil. Tam je onda vladstvo doka
zalo, da su penezi svi krivi. — Redarstvo 
vezda išče toga prefriganoga vkanljivca.

i s s e n  t  n e ! je ,

Assentacije budu se ovo leto vu našoj 
okolici vu sledečim vremenu obdržale: Vu 
Čakovcu od 4-ga aprila do 8-ga. Predsednik 
hude : gosp. dr. Tuboly Gyula. — Vu Le
tenji od 9-ga aprila do 12-ga. Predsednik 
hude: gosp. Hauser János. — Vu Lendavi 
od 7-ga marciuša do 18-ga. Predsednik 
hude: gosp. Hajós Mihály.

G r o z o v i to  u n to r s iv o ,

V Puszta-Kürt zvanoj občini se ove 
dane grozovito umorstvo* dogodilo. Jeden 
zemeljski gospon je po trgovičnim poslu v 
Kolozsvár odputuval. Žena, 8 Ijet star sin 
i 7 Ijet stara kči su doma ostali. Večer 
su si ob 10-ti vuri legli spat. Po polnoči su 
nekvo čudnovato pucanje po vrati čuli. — 
Gospa je poslala službenicu, da pogledne, 
gdo to hodi vuni. Kad je službenica odprla 
vrata, tri jako namazani mužki su vu hižu 
skočili. Jeden z med njih je odmah službe
nicu pograbil i nju je zvezal. Drugi dva 
su se pak počeli s gospom i s decom nacu- 
kavati. Gospu su zaklali a decu pak v bla- 
zinišču zadušili. Z ormarov su više drage 
stvari spobrali i s tem odhadjali z hiže. — 
Med tem toga se jeden z med njih obrnul 
k službeniči, koja je zvezama na zemlji 
ležala i rečmi: — No da niti ti nebudeš 
mogla govoriti — ju je s nožom vpičil. 
Ali nož je samo njoj ruku dostigel. Na 
vriščanje su na tletnoma došli ljudi, koji 
su oslobodili službenicu z vožov. Do vezda 
su jednoga zločinca vlovili.

Takaj i par soldatov je uošlo, koje je stra
žamester ta odredil.

— Počme stražamester kričati na 
krčmara:

— Sim daj moje peneze. lopov, drugač 
te strelim, kak cucka i zeme svojega nabi-

j toga revolvera napré.
Krčmar je moral sve peneze na zaj 

dati, né samo husaru, nego svi gospodi, s 
kojemi se on gda kartal. Da je sve splatil, 
onda pak je moral pismeno na to se zave
zali. da je on svakoga vkanil, s kim se 
kartal. Poleg toga pak su ga dva husari po
grabili i dobro su ga z batinami nakle
pali . . .

Z veseljem su se razišla gospoda.
Krčmar pak je do jutra tak zginul, 

da ga nigdar več né bilo nazaj.
Tak mu treba!

L ili.



/ c  Pretoka.

Iz Preloka nam pišeju, da se je tam 
vu prešlom letu narodilo 102, a vumrlo 
104 peršon; dakle pomnožak je 58 dušah. 
Broj ženitbah je 32.

Smrtna vadllnga.

V debrecinskoj husarski kasarni se do
godilo sledeče: Jeden husar je pomalem pil 
s kantinerorn kasarne. — Več su nekoliko 
litrov vina popili, kad se kantiner počel 
hvaliti, kuliko more on popiti. Husar nije 
štel pustiti, da bi zvun njega gdo drugi se 
ufal hvaliti s pijačorn. Zavadlali su se, koj 
hude jeden liter žganice na jedenput popil, 
on hude zadobil vadlingu. Husar je v ruku 
prijel tlašu, ali koma je polovicu spil, več 
se mrtev zrušil na pod. Pajdaši su mislili, 
da je pijan, pak su se zato niti ne starali 
zbog njega. Ali kad su zapazili, da se meče 
po zemlji, su za pomoč požurili. Odnesli 
su ga v špital, ali pomoč mu nije bila več 
Jaka pitvina mu je znutra sve spozežgala. 
Za kratko vreme je i vumrl.

Zaklal sl je  o te a.

Iz Pozsonya pišeju sledeče žalostno u- 
morstvo: Grosai Janoš 43 let star težak s 
Dévény-Ujfalu zvane občine je podjednim 
se svajuval s ženom, sinom i šogorom, koj 
je pri njem stanuval. Obitelj se zato dospo- 
menula, ako se nebude oteč poboljšal, da 
ga pospraviju. Ove dane se opet svadil oteč 
sinom, kad je šogor dimo došel i odmah 
sihu na pomoč išel. Na to je sin prehitil 
otca na pod i šogor s pripravljenom seki- 
rom razsekel otcu glavu tak. da je odmah 
mrtev postal. Žena je sve to mirno gledala. 
Gda su se ovi dva beštianci osvedočili, da 
Več stari neživi, odišli su v krčmu pit, i 
pili su do tvrdoga večera. Redarstvo je nje 
i tam spolovilo.

Beteitvo vu preparandljl.

Vu čakovečkoj kr. preparandiji je prošli 
tijeden 30 vučenikov zbetežalo. Kajti se je 
varm. oblast bojala od tifusa, dala je školu 
zapreti i zdrave dimo poslati. Denešnji den 
vre niti jednoga betežnika nema, ar su 3—4 
dni svi ozdravili. Zrok betega bil je zdenec, 
koj je blizo kanalah zazidani i kojega je 
nezdravoga včinil iz kanalah tekuči mlaj.

Veter kak umornlk.

V Szent-Tamaš zvanoj občini je on tje- 
den veliki veter bil. Po tem velikim vetru 
je odišel jeden gazda v susednu občinu, da 
z melina dopela nekoje vreče melje. Jer je 
pak na melju moral čekati, poleg toga je 
več večer bil, kad je odhadjal proti domu.
I da fletneše dojde dimo, zišel je doli z 
varmegjinskoga puta i po selskim putu je 
išel. To je kre jednoga velikoga kanala — 
v kojim paroladje hodiju — pelal. Več je 
blizo bil svoga doma, kad najedenput je 
veter prehitil mu kola v kanal, gde je dosta 
gluboka voda bila. Vreča s meloni su se

na njega prehitita tak, da se niti ni mogel 
genuti i tak se vtopil. Domači, koji večer 
ni su ga mogli dočekati, su ga odmah išli 
iskat. Samo drugi dan su našli kola s konji 
zameržjeno. Z težka su razsekli leda i tam 
su mrtvoga našli gazdu.

Drévo ga Je zaklalo.

Petkovics Mark iz Mura-Királya je vu 
šumi drévo sekel i pri tem delu je tak ne
pazljivi bil da ga je jedno steblo, gda se 
zrušilo, zaklalo.

Novo leto.

1899. leto se jako srečno kaže; s ne- 
deljum se počelo, s nedelj um hude završeno. 
Ravno zato hude ovo leto 53 nedelj. 1 dru
gih svetkov hude dosta, jer ne dojdu skupa 
s nedeljami. Za srečno se drži Ijeto, jer 9-i 
broj, koj pri svakim narodu dobro znači, 
je svakojačko v 1899. leti. Dva zadnji broj i 
su svaki 9, dva prvi skupa činiju devet. 
Onda pak dva prve moči razdeliti s 9, onda 
prve tli, nazadnje pak sve četiri broje moči 
s 9 razdeliti. Ako sve četiri skup zememo, 
moreju se razdeliti s 9 brojom. Nadalje s 
dva zadnje (99) vkraj zememo dva prve 
(18), ostane 81, i ov se moie razdeliti s 9 
brojom. 9 put 9 je 81 se more razdelili, 
ravno tak 1+8=9. S rečjurn svikak samo 
9-ti broj se skaže. — Med narodah kinezeri 
veruju, da taj broj ima čudnovalu jakost. 
No, ali mi pak onda budemo rekli, da je 
srečen broj 9-ti, ako svi skupa budemo i 
ovo leto vu zdravju, veselju, — vu miru 
živeli.

Krajcar!.

Krajcari budu — poljeg naredbe mi- 
nisteriuma peneznih poslov — jošdo31-ga 
decembra ovo leto vu prometu ostale.

Najvišeša h Ha.

Ako gdo na dva ili na tri kate (Štoke) 
hižu zidje, to se nam preveč visoko vidi. 
Dri nas najvišeša hiža je na četiri kate. Od 
toga višešu hižu nije smetipri nas zidati. Im 
se i tak visoka hiža od zdola vidi, kak da 
bi njoj krov med oblaki bil. Ali v Ameriki 
još višeše zidine delaju. Tam su pred par 
leti zazidali hižu na 29 kalov visoku. Da- 
kak to je po cél im svetu najvišeša hiža. 
Zidina se za urede dala napravili i na kate 
se s mašinom pelja gori. Doli se sedeju v 
jedno držalo, koje je kak košara, i mašina 
njih odmah gori zdigne do onoga kata, do 
kojega hoče. Visoka je ta hiža 177 metrov. 
950 sobe su vu njoj i samo na vulicu ima 
2 jezero 50 oblokov. Zidanje je (> millión 
forintov koštalo. 4 jezer službenikov delaju 
vu njoj i na dan po 25 jezer ljudi se obrneju 
v njoj. Moremo si premisliti, da je ta hiža 
još i za Ameriku čudnovata.

Dobre žepne i stene vure za fal 
cénu moči dobiti pri P ollak  Pernata va
ram  vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri 
njem se azimfjeja vare ta k a j  za popra
vek za fal cénu.

Pésm a Iz Bosnlje.

Po Bulgarskoj krv se lije,
Oko Plevne i Sofije.
A iz Plevne glas se čuje,
Osman paša gdje luguje.

Tužni osman lije suze.
Pa u ruke pero uze.
Svom sultanu piše sade,
Slušaj čare moje jade.

Slušaj čare moje jade,
Oko Plevne ruši tvoje,
Oko Plevne ruša mnogo 
A ja čare iznemogo.

Osta čare ja bez svega,
Več pomalo nišam bega.
Nišam beži nema hrane,
Nema hrane nigde Bane.

Nit imade šečer kave,
Nit uživam kakve slave.
Ništa čare nema ovdi,
Izvan jedne hladne vode.

Od svuda nam propast grozi, 
Gledaj čare sad pomozi.
Jer ovlada svuda tarna,
1 pomrča mjesec nama.

Sa svih strana valra sijeva,
A rusija svud uspjeva.
1 lome se sablje gole,
To me čare ljuto bole.

Ta me rana ljuto lišti,
Gledaj čare mira išti.
Mira išti, ništa drugo,
Jer nemogu vako dugo.

Šlo da činim sad mi reci,
Čeko sam te ščst mjeseci.
Pa sve čare zabadava,
Pade Plevna pade slava.

Za nas više nema nade,
Nema naše Plevne pade,
Pade Plevna pade dika,
Pade čare dična slika.

Složil: Pergrer József

Gabona Arak .  —  Člena kitka .
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► T á r g y s o r o z a t :  *

► I. A gyűlés megnyílása. 1
2. Kél részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.

► A. \z igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentése a lefolyt üzletévröl. i
1. A múlt évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása; a nyereség fel-

► oszlása; az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése. 1
f>. Igazgató, aligazgató, négy igazgatósági tag és a felügyelő bizottság megválasztása.

► ti. Az igazgató, aligazgató és könyvelő fizetéseinek megállapítása. 1
7. Esetleges indítványok megvitatása.

 ̂ Kelt C sáktornyán, 1890. január 7-én. 4
A z ig a z g a t ó s á g .

48. $. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolhatja, de
► ezen jog gvakorolhatására megkíván tátik, hogy a részvényes legalább 20 éves legyen és részvénye a közgyűlés előtt 4
* legalább 4 hét óta a társaság könyveiben az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal
k megelőzőleg az intézet pénztárába letétessék. 4
t A választási jog azonban nem csak személyesen, hanem a távollevők által is gyakoroltathatik, t. i. a meg 4

nem jelenhető részvényes egy másik részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat; azonban szintén
* szükséges, hogy az ily megbízás által szavazó részvényes legalább 20 éves legyen és részvénye 4 héttel a közgyűlés 1

előtt a társaság könyveiben az ő nevére beírva találtassék.
t Meghatalmazások csak részvényesek nevére állíthatók ki. ** 4

| XVI. ÉVFOLYAM.
I A Csáktornyái takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezet 
I t. ez. tagjai 1

; folyó óv február hó 12 -ón délután 3 órakor Csáktornyán ;
) a Csáktornyái takarékpénztár részvénytársulat helyiségében tartandó |

i k ö z g y ű l é s r e ,  j
| hivatkozva az alapszabályok 20*) § -á ra  tisztelettel meghivatnak. |

! T Á R G Y A K :  !
i 1. Az igazgatóság jelentése. 1
i 2. A felügyelő bizottság jelentése. (
|  3. A folyamatban levő VII. és VIII. csoporti száma- <
! dások fölötti határozathozatal és a felmentvény megadása. !
Ó 4. Igazgató és aligazgató, 4 igazgató-tanácsi tag és a i
* felügyelő-bizottság megválasztása. (
[ ő. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvé- J
i nyes kijelölése. ,
• (j. Ne tani indítványok. i
[ C s á k t o r n y á n ,  1899. január 14-én. ]
| A z igazgatóság. J
I *) Hogy a közgyűlés érvényes határozatot hozhasson, arra legalább 20 szövetkezeti u
. tagnak jelenléte szükségeltetik, kik 500 törzsbetétet képviselnek.

Ha a közgyűlés nem válhatnék határozatképessé, akkor 15 nappal későbbre egy '
I uj közgyűlés hívandó össze, mely az első közgyűlés tárgyai fölött tekintet nélkül a tagok I 
I vagy törzsbetétek számára, jogérvényes határozatokat hoz. {
| A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése ti
I a társulat üzleti helyiségében a közgyűlést 8 nappal megelőzőleg a részvényesek által 2 
. betekinthetek. 5
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Henneberg G. sdyem gyárai <cs. és wr. udari $zaiii«> \
Z ü r ic h b e n .  j
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