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A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 

M a r g i t é i  J ó z s e f  szerkesztő
nevére küldendő.

K iad óh ivatal:
Kischel Fíllöp könyvkereskedése. 

Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

A nőegylet közgyűlése.
A »Csáktornyái jótékonyczélu nőegylel« 

múlt vasárnap délután tartotta a községi 
elemi népiskolában Tólh Lajosné alelnök 
elnöklete alatt évi rendes közgyűlését

Az elnöki megnyitó után a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Mencsey Károlyné és Pálya 
Mihályné úrnők küldetlek ki.

Ezután Brauner Lajos titkár olvasta fel 
nagy gonddal készített jelentését. A jelentés 
egész részletességgel tárja fel az egyesület
nek egy évi áldásos működését s az egyleti 
élet minden mozzanatát. Lapunk szűk kerete 
nem engedi azt, hogy a titkári jelentést 
egész terjedelmében közöljük, mindazonáltal 
szükségesnek látjuk legalább íőbb vonások
ban ismertetni ezen 22 éves egyletnek a 
múlt évben történt eseményeit.

1. A titkári jelentés szerint az egylet 
választmánya a mull évben kétszer ülése
zett, a mikor is elintézés alá vette a kará
csonyi segélyezés ügyét, uj szegények lei- 
vételét, kiküldte az évi számadások lelül- 
vizsgálására a bizottságot s egyben kitűzte 
az évi rendes közgyűlés idejél.

Ami a segélyezés ügyét illeti, a segélye
zés az év elejétől annak végéig szakadat
lanul történt. Különös gondot fordítóit az 
elnökség és választmány a beteg, elaggott, 
teljesen munkaképtelen szegények segélye

zésére. A segélyezés következő módon tör
tént: 1 szegény havonkint 8 k.. 5 szegény 
havi 4 korona, 10 szegény havi 8 korona. 
19 szegény havi 2 korona. I szegény 
pedig rendkívüli segélyezés czimén 10 k 
kapott. A múlt évben 36 szegény részesült 
az egyesület jótéteményeiben. A lefolyt év
ben eselről-esetre 343-szor történt segélyezés
2 — 10 k.-ig. azonkívül a karácsonyi nagy 
kioszlás alkalmával 24 szegény egyeukint 
egynegyed öl tűzifái, 20 szegény tanló 
pedig meleg lábbelit kapott E szerint a mull 
évben összesen 387-szer történt segélyezés, 
igy tehát minden napra egy, sőt némelykor 
több segélyezés esett. A jelentésből megtudtuk 
azt is, hogy a nőegylet 22 évi fennállása 
óta eddig összesen 18 428 k. 2 I. segélyt 
osztott ki a szegények és szükölködők nyo
morának enyhítésére, igy tehát átlagosan 
évenkint 837 k 03 f. segély jutott a sze
gények számára. A legkisebb segélyezés 
1879-ben, a legnagyobb 1897-ben volt; 
1879-ik évben az egylet alapításakor 142 k.. 
1897-ben pedig 1568 k. segély oszlatott ki. 
Ami az egylet vagyonának állását illeti, e 
részben is csak kedvezőt írhatunk. A mull 
évi számadást az egyesület jelentékeny pénz- 
maradvánnyal zárta le, ugyanis a pénzlári 
maradvány 187 kor. 85 fii. tesz ki. vagyis 
ennyivel szaporodott a vagyon, daczára a 
nagymérvű segélyezéseknek. Mint minden 
évben, úgy a mull évben is voltak egyes

nagylelkű adakozók, kik ezen egyletet fontos 
feladata teljesítésében pártolták. Adományokat 
küldtek: a Csáktornyái Takarékpénztár 60 k., 
a Csáktornya-Vidéki Takarékpénztár 40 k., a 
Muraközi Takarékpénztár 80 k., Hirschler 
Miksa ur 2 kor., egy ismeretlen 2 kor., 
Festetich Jenő gróf ur Ö Méltósága 60 k., 
Murai Róbert ur 32 k. A tagok száma — 
kik közölt Csáktornya város fenkölt lelkű 
közönségének csaknem minden számba ve
hető családja képviselve van — a m év elején a 
következő volt: alapitó lag 1, rendes tag 78, 
összesen 79 A rendes tagok közül 80 fillér 
havi betétet íizetett 26 tag, 48 f. 47 tag, 
32 I. ő tag Évközben elköltözött 5 tag, év 
végén maradt 74 tag.

A közgyűlés a titkári jelentést tudo
másul vette.

2. Beriíoák Stana pénztáros kimerítő 
jelentést tett a pénztár 1901. évi állapotáról

Az 1901 évben a bevétel volt: 1. tag
sági dijakból 519 k. 20 f, 2. a tombolával 
egybekötölt lánczmulalság tiszta jövedelme 
323 k 8 f„ 3. adományokból 276 k., 4. 
kamatokból 321 k. 57 f., összesen 1439 k 
85 f. Kiadás: 1 rendes havi segélyezésre 
962 k.. 2 szolga fizetése 30 k.. 3. kezelési 
költség 1901. és 1902. évekre 8 k., 4. tűzi 
fára és csizmákra 252 k., osszsen 1252 k. 
Egyenleg 187 k. 85 f. Az 1900. évi szám
adás szerint deczember hó 31-én a vagyon 
kitelt 6156 k. 53 f., 1901. évi bevétel 1439 k

T Á R C Z A.

Magyar lányok.
Olyan különös hangulatban vagyok ma. 

Valahogy csak elvégeztem a munkámat, ma már 
le is szállott a téli este és engem ellepett a bü- 
songás. Tegnap még Csáktornyán voltain egy 
magyar családban, ahol magyar lányok vannak, 
ma pedig olyan sajgó érzés motoszkál bennem, 
mint aminőt érzünk, ha elhagytunk egy kedves 
tájat, elhagytunk olyan embereket, akiket nagyon 
megszerettük. Amilyen édes örömmel, amilyen ne
hezen vártam azokat az órákat, olyan szomorú
sággal, olyan nehezen kell belenyugodnom azok
nak elmúlásába és fantásiám is oly lázasan, oly 
szívesen kavarja elém a tegnap impresszióit. Es 
mennél élénkehben, intenzivebben élem át újra 
azokat az órákat, mennél mélyrehatóbban bonczo- 
lom a Csáktornyái napok eseményeit, annál tisz
tábban formálódik ki lelkemben kettős érzés, tu
datára jövök annak, hogy szerelmes vagyok a 
magyar lány typusba, és a bizonytalanság, a két
ségeskedés gyötör.

Ez a szokatlan lelkiállapot lázba ven a tes
temet is. Nem olyan vagyok; mint máskor, a mi 
körülöttem történik másképen veszik be érzékeim, 
a hétköznapi lárma, az ablakon beszivárgó tompa 
dübörgése kocsinak, villamosnak, aztán a homályos 
szoba hangulata mind csak fokozza lázamat, mely 
csapongó érzelmeket kelt bennem . .

Ha valaki igy látna most, nem tudom ne
vetne-e a helyzetemen? Merően bámulok a ho
mályba. Mámoros lázamban különös vízió vonul

el lelkem előtt, azt nézem. Olyan lebegő állapotban 
vagyok, valóság és álom közt, öröm, fájdalom, em
lékek, múlt, jelen, jövő mind egybe folyik, semmit 
nem látok éles körvonalaiban, csak édes zsibba
dást, tehetetlenséget érzek tagjaimban és nézem a 
visiót . . .

Nézem: az ablakon szürke felhőlümeg gomo
lyog be és a felhőfoszlányokba burkolva édes, 
mosolygó lány alakok lejtenek el előttem. Homá
lyosan, álomszerűén, elhalóan látom ezt, és a li
begő, mosolygó lányokban csupa ösmerősre talá
lok, azokra akik erősebb impressziót véstek lel- 
kembe, akiknek ilyetén # álomszerű látására is 
megdobban a szivem. Es inindenik egy egész 
mesét, egész emlék halmazt hoz magával a fan- 
tustikus felhőburkolatban.

A karintiai lányok szállanak elől és pajtás- 
kodva intenek felém, csak ép az hiányzik, hogy 
német szót halljak ajkukról, de mégis szemlesütve 
fogadom őket, nem tudom vájjon megbocsátották, 
vagy elfeledték a hibámat?

Emlékszem, úgy volt az akkor régen, hogy 
Karintiában egy vasúti állomáson ösmerkedtem 
meg velők. Nem is volt ott se falu, se város, csak 
magában állott abban a kies völgyben az állomás. 
Én a bácsimnál, az állomás főnöknél töltöttem a 
szünidőmet, a lányok apja pedig ugyanott pénz
táros volt, Cíymnazista voltam én ínég akkor, azok 
a lányok pedig kifejlett hajadonok, de olyan sen- 
timentális, beteges, sovárgó lelküek, az üde fenyő 
illatú völgyben sápadt arezuak. Én mentein ott 
egyedül fiatal ember számba, ámbár csakis azzal 
az indokolással, hogy csupa házasember lakta az 
állomást, aztán meg olyan exotikus szint kölcsön
zött nékem a magyarságom, ez a két körülmény

pedig elég volt ahhoz, hogy ottlétein minden órája 
egybefüződjék a lányokéval. Egymásra utalódlunk, 
részemről talán nem is valami nagy ambiczióval, 
én őszintén megmondva jobban örültem azoknak 
a kora reggeli óráknak, miket a sinek közt, a 
vasúti kocsikra mászkálva töltöttem, amikor úgy 
igazi fiú módra eljátszottam, de hát a lányok 
hívtak és éli már csupa udvariasságból se mond
hattam ellene. Hívtak a kertbe, ahol az emberek 
szeme elöl elfödtek a lombos fák, aztán hívtak az 
erdőbe, ide szerettek a legjobban elcsalni, itt biz
tosan érezték magukat a mama szeme elől. Ut 
aztán örökösen társasjátékot játszottunk. Ilyenkor 
kipirult sápadt arezuk, csillogott a szemük, szinte 
szerelmet vallottak nékem. Néha olyan visszássá 
vált rám nézve ez a helyzet, szerettem volna sza
badulni ezektől az idegen lányoktól. Nem értettem 
őket és nem is szereltem, mert ilyen fajta lányo
kat én otthon nem ismertem, csak éppen az ud
variasság tartott ott. ü  bennök meg forrongott a 
visszafojtott indulatok árja, amiről beteges, német 
lelkűkkel örökösen csak ábrándoztak. Hanem nékem 
csak a szép erdő, az édes illatú völgy, a madarak 
csicsergése, a romantikus vízesés tetszett és a lá
nyoktól kezdtem menekülni, meguntam az émelygő, 
nyálkás beszédüket, érdeklődésem a női nem iránt 
a leghüvösebbre csappant és az udvariasságom is 
már-már csődöt mondott. És ami előbb-utóbb nem 
maradhatott el, a katasztrófa, a szakítás be is 
következeit. A hazamenetelem előtti estén, amikor 
a távírdában voltam, odajön hozzám a lányok kis 
öcscse és azt az üzenetet hozza tőlök, hogy várnak 
a kertben, »brúdert« akarnak velem inni. Én szinte 
megijedtem ártatlan gyerek módra ettől a »brúder« 
iváslól és oly ellenszenvet, oly kevés tiszteletet



8B f, összesen 7596 k. 38 f., kivonva az 
1901. évi Kiadást: 1252 k., az összes vagyon 
1901. évi deczember hó 31-én: 6344 kor 
38 f., mely összegből 6221 k. 70 f. a takarék- 
pénztárban, 122 k. 68 f. pedig a kézipénz
tárban van.

3. A pénztárt vizsgáló bizotlság, neve
zetesen Tóth Lajosné alelnök és Szilágyi 
Györgyné f. év január hó 19-én a pénztárt 
megvizsgálta, s ennek alapján Szilágyi 
Györgyné a pénztár állapotáról szóló jelen
tésében kinyilvánítja, hogy a bizottság a 
számadásokat megvizsgálta, azokat rendben 
és minden tekintetben mintaszerűnek és ki
fogástalannak találta, s ennek alapján kéri 
a közgyűlést, hogy a pénztárosnak a fel
mentvényt adja meg, s odaadó fáradozásáért 
jegyzőkönyvi köszönetét nyilvánítson.

A számvizsgáló bizottság jelentését a 
közgyűlés tudomásul vette, s Bencsák Slana 
pénztárosnak buzgalma és fáradságáért leg
melegebbjegyzőkönyvi köszönetét nyilvánítja.

4. Előterjesztetett az 1902. évre segély
ben részesülők névjegyzéke, számszerűit 29.

A közgyűlés elhatározta, hogy mind a 
29 szegényt részesíti segélyben, és pedig 
havonkint 8 k. kap 1, 4 k. 7, 3 k. 9, 2 k 
12 szegény.

5. Végül alelnök úgy a választmánynak 
mint a tagoknak a támogatásért, s a szegé
nyek irányában tanúsított jóindulatú áldozat- 
készségükért szívélyes köszönetét kifejezve,! 
az ülést bezárta.



— A Csáktornyái önkéntes tűzoltó-egylet
mulj hó 25-én tartotta mqg szokásos évi 
tánczmulatságát, melynek tiszta jövedelme 
ezüllul a zenekar segélyezésére íordittatik. 
A tánczestély nem volt ugyan oly látogatott, 
mint az előző években, de a kik ott voltak, 
vigan és jó  kedvvel töltötték el az időt a 
késő reggeli órákig. Az első négyest 20 pár 
lánezolta. A tánczvigalom jövedelme 349 k. 
40 f, melyből a belépti dij 159 k., a felül- 
fizetés pedig 190 k. 40 (*. Felülfizetni szívesek 
voltak: Friedl János 10 k., Tóth István 8 k., 
ZieglerKálmán,Salon Péter, PethőJenő 6 — 6 k., 
Morandini Bálint, Nuzsy Mátyás 5 — 5 korona, 
Szeiverlh Antal, Dittrich János, Bayer B., 
Charmatz Jónás, Mayer Károly. Lobi Rezső, 
Schwarz Jakab, Strausz Sándor, Kollarits 
Mihály, tíernyák Károly, Kósa Ferencz, dr. 
Wolf Béla 4 —4 k., Benedikt Béla, dr. Schwarz 
Albert, Dénes Béla, Frász Balázs, Kosenberg 
Lajos, Neumann Róbert 3 — 3 k . özv. Márczius 
Mihályné 2 korona 40 fillér, Szilágyi Gyula, 
Löwensohn Miksa, özvegy Fárendla Mórné, 
Stolczer József. Horválh Pál. Zrínyi Károly, 
Alszeghy Alajos, Probszt Ferencz, Czvetkovies 
Antal. Neumann Salamon, Tannenbaum E., dr. 
Krasovecz lgnácz, Margitai József, dr. Hajós 
Ferencz. Liszkay Sándor. Wollák Rezső, 
Kohn Ármin. Mayer Ármin, dr Hídvégi 
Miksa, Kolbenschlag Béla, Antauer József, 
Nuzsy Teréz, Schulleg János, Kelemen János, 
Plichta Béla. Kujál Ferencz, Villany telep, 
Antonovics József. Kaczun Mihály, Prusatz 
Alajos, Tudor Karolin, Gráner Miksa, Lorch 
Jakab. Gabercz János 2 — 2 k„ Weisz Miksa, 
Molnár Gáspár, Heissig Ferencz, Meittmann N., 
Feigelstock András, Rosenberg Richárd, Kohn 
Márk. Mikk Szilárd 1 — 1 k. Fogadják az 
igen tisztelt felülfizetök adományaikért az 
egyesület hálás köszönetét!

— Névmagyarosítás. Meszmárics Balázs 
mura-csvnyi illetőségű, jelenleg zágrábi lakos 
vezetéknevet Mészárosra változtatta át.

—  Halálozások. Tremecz Miklós Csák
tornyái iparos 22 éves Mariska nevű leánya 
kínos szenvedés után Gráczbün elhunyt és 
az ottani sirkertbe örök nyugalomra helyez
tették. Nyugodjék békével

Alarczosbál Sárküzy Sándor zene- 
kara hushagyö-kedden a >Zrínyi<-szálloda 
nagytermében álarczosbáll rendez. Belépti dij 
I korona.

— Gazdaközönségünk figyelmébe. A
NagyméltóságuFöldművelésügyi minisztérium 
a kassai magyar királyi velőmagvizsgáló- 
allomás vezetőségét a hazai heremag-félék 
gyomflurájának tanulmányozásával bízta meg. 
Ezen műveletek keresztülvitelének megkönnyí
tése czéljából felkéretnek mindazon t. ez. 
gazdatársaink, kik heremagot termelnek, hogy 
a megyénk területén termesztett, s eladásra 
szánt, tisztitatlan állapotban levő különféle 
horemagvaikból saját érdekük czéljából 2 — 2 
kilogrammnyi mintaküldeményüket a Zala- 
vármegyei gazdasági egyesület titkári hiva
talának Zalaegerszeg, megküldeni szívesked
jenek.

—  Közgyűlés. A helybeli »Szépitő- 
Egyesület« f hó 9-én. azaz jövő vasárnap 
a községi elemi népiskola egyik tantermében 
rendes évi közgyűlést tarl, melynek tárgy- 
sorozata a következő: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére, két tag kijelö
lése. 3 Elnöki jelentés az egyesület 1901. évi 
állapotáról 4 Pénztáros jelentése. 5 A 
számvizsgáló-bizottság jelentése, fi. Költség
vetés az 1902-ik évre. 7. Indítványok. Az 
elnökség ez utón tisztelettel kéri a tagokat,

hogy a közgyűlésen minél nagyobb számban 
megjelenni szíveskedjenek.

—  A kotori önkéntes tűzoltó-egylet
1902. évi február hó 1-én, a naagyvendéglő 
helyiségeiben saját pénztára javára a nagy- 
kanizsai zenekar közreműködése mellett zárt
körű tánczvigalmat rendez. Belédti-dij: sze- 
mélyenkint 60 fillér, családjegy 1 korona. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hir- 
lapilag nyugtáztetnak. Egyenruhában meg
jelenő tűzoltók belépő dijat nem fizetnek. 
Kezdete este 8 órakor.

—  Névmagyarosítás. VVeiss Adolf pécsi 
lakos, a ki Csáktornyán hosszabb ideig a 
Hochsinger czégnél volt alkalmazva, a bel
ügyminiszter engedélye folytán »Révaidra 
magyarosította nevét.

—  Ki akar egyéves önkéntes lenni?
Bővebb felvilágosítást Lichtblau A. debre- 
czeni katonai előkészítő-tanfolyamának hir
detése ad.

—  Az alsó-lendvai korcsolyázó-egyesület 
ifjúsága 1902. évi február hó 11-én a >ko- 
rona«-szálloda nagytermében az egyesület 
j<#ára jelmez-estélyt rendez. Belépli-dij: sze- 
melyjegy 2 k , családjegy 5 k. Kezdete 8 
és fél órakor. Felülfizeléseket köszönettel 
fogadunk.

A csuz és köszvényes betegek a 
háziszerek sok fajtáját alkalmazzák anélkül, 

j hogy orvos tanácsához folyamodnának. Köz
tudomású, hogy a Zoltán-féle csuz és kösz- 
vény elleni kenőcsben oly kipróbált szert 
ismernek orvosok és betegek, melytől még 
azok is, kik 15—20 év óta szenvednek s 
fürdőket és különféle szereket eredmény
telenül használtak, néhányszori bedörzsölés 
után meggyógyultak. Ez1 bizonyítja szám- 
tálán köszönő levél és azon hiteles orvosi 

I nyilatkozatok, melyek a fővárosi, vidéki és 
külföldi kórházakban folytatott kísérletekről 

lés azok eredményeiről állítottak ki Zoltán 
' Bélé budapesti gyógyszerész részére, kinél e 
szer üvegenként 2 koronáért kapható.

— A letenyei casino 1902 évi február hó 
2-án saját helyiségében jótékonyczélu zárt
körű tánczestélyl rendez. Kezdete 8 órakor. 
Belépli-dij: Személyjegy 2 k. Családjegy 4 k 
A tiszta jövedelem a letenyei Casino könyv
tára javára fordittatik. Felülfizetések köszö
nettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. 
A rendezőség: Becker Antal, Dorcsák József, 
Fehér Jenő. Galambos István, Gájáry Lajos. 
Hajós Ottó. Harsányi József, Hegedűs Károly, 
dr. Jeney Béla, Loos Pál. Nunkovics Sándor, 
Olgyay Lajos, Öslerreicher Zsigmond. Vajda 
Manó, Vajda Adolf, Vendl Ede.

—  Hősök és hadvezérek. Carlyle mondja 
egy helyen, hogy a hódítók azok a fajta nagy 
emberek, a kik nélkül legkönnyebben ellenne a 
világ. Meri egy tudós vagy egy költő a maga kis 
szobájában Ölve, archimedesi pont nélkül is ki
mozdíthatja a világot helyéből; Spinoza közönyö
sen csiszolta gyémántjait és üvegjeit, inig az egy- 
ház!átkait zúdította ellene. Miehel Angelo, a ki a 
világ legfönségesebb képeit és szobrait festette, 
négy négyszögméternyi kis szobában lakott, de 
müvei az égig érnek. Shakespeare egy rozzant,, 
festetlen asztalon irta Mamietet, talán csakis 
hogy pénzt keressen és az emberiség monarchája 
lett. De a hódítók nagysága csak addig tart, a 
inig kezükből ki nem hull a kard. Az emberi te
vékenységnek mindenesetre ez a legbrutálisabb 
formája s a világtörténetnek csak igen kevésszer 
volt igazán szüksége a fegyveres hősre. A tett
erőnek különös magasabb foka disziti csak a őh-

söket, hatásuk különben nem önmagukból való. 
És midőn régi metszetekről elébünk tűnnek m a r -  

ezona alakjaik a babérfa árnyékában, vasöltöze
tük, rettenetes nagy csizmájuk, iszonytató kardjuk 
kezükben, csipkés nagy gallérjuk a fényes vérten, 
s mellettük az asztalra téve vagy az ágra akasztva 
a tollas sisak, úgy érezzük, úgy látjuk, hogy egy 
lejárt kor lejárt nagy embereivel van dolgunk. 
Az a pose, a rnelylyel ők tartják a kardot, már 
kiveszett a világból. Az emberiség fejlődése elin
tézésének az a módja, a melyet ők képviseltek, 
már lejárta magát. Egy-egy korban szükség volt 
reájuk, nyers erők és kegyetlen szenvedélyek ösz- 
szetüzésének megoldásánál. Ilyen volt az a viha
ros éü véres korszak, melynek zajgása a west- 
fáliai béke idején csendesült le. Ennek a kornak 
történetét olvashatni a Nagy Képes Világtörténet 
most megjelent 149. füzetében. A 12 kötetes nagy 
munka szerkesztője dr. Marczali Henrik, egyetemi 
tanár, ki egyszersmiud a VIII. kötet Írója is. Egy- 
egy gazdagon illusztrált kötet ára díszes félbőr
kötésben ló korona; füzetenkint is kapható 00  
fillérjével. Megjelen minden héten egy füzet* Kap
ható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi Int. 
Részvénytársaság Budapest, VIII., Üllői-ut 18. sz.) 
s minden hazai köny vkereskeeés utján havi rész
letfizetésre is.

— Magyarország és a világ. A tudo
mány óriás lépérekkel halad egységesítés felé. 
Mind több és több fizikai és társadalmi je 
lenség csoporlosul egy alap-ok körül A fizi
ka kimutatta, hogy hő. fény, elektromosság 
mind csak a mozgás más-más formái. Az 
irodalomtörténet és folklore napról-napra 
inkább megvilágítja azt a tényt, hogy a nem
zetek bizonyos időszakonként nagyjában kö
rülbelül egy eszmekörben mozognak, egy 
szellemi niveaun vannak. A történelem meg- 
mutatja, hogy a különböző korszakok ese
ményei nagyjában egy alap-okból vezethetők 
le s ugyanazon okok mennyire ugyanazon 
hatást hozzák létre mindig és mindenütl, 
annyira, hogy felületes néző előtt szinte úgy 
látszik, mintha a történelem ismételné ön
magái. A történelemből bizonyos megfigye
léseket. szinte szabályokat lehet levonni, s a 
nemzetek mintha mind egy czél érdekében 
működnének.

A magyar szellem tevékenységéi a vi- 
I láglörténet különböző fázisaiban még nem 
I láttuk beillesztve a világ egyetemes történe
kébe Dr. Marczali Henrik kitűnő tudósunk 
az első magyar törlénetludós, ki egyenlő buz
galommal tanulmányozza a világnak és saját 
nemzetének történetét, s világtörténeti nagy 
munkájában pontosan és alaposan kimutatja 
a magyar nemzet szerepét a világ egyetemes 
történetében.

Ez a nagy munka 12 kötetben jelenik 
meg. Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára 
díszes félbőrkölésben Ifi korona. Füzetenkint 
is kapható 60 fillérjével. A 146. füzet most 
hagyta el a sajtót Megjelen minden héten 
egy füzei. Kapható a Kiadóknál (Révai Test
vérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság Bu
dapest. V ili, Üllő-ut 18. sz.)s minden hazai 
könyvkereskedés utján, havi részletfizetésre ia

Felelős szerkesztő:
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonol:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)



XIX. tečaj Vu Čakovcu 1902. 2-ga februara Broj. 5.

Sve pošiljke se tiőué zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margltai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljatvo:

njižara F isch e l Filipova, na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane

pošiljau. Iz laz i s va k i t ije d e n  je d e n k ra t  i to : vu  sva ku  nede lju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor

Na pol lela . . .  4 kor.

Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini l>roj: koštaju 20 fi 11

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaj u.

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

Oslobodjenje živinah prilikom 
ognja.

Svaki gazda zna, kak je težko domače 
živine iz Stale vun zegnati, kada ober njih 
gori. Vnogokrat na najjakšu muku ne ide k 
svrhi to, a ztoga pak veliki kvar more biti 
za gazdu. Osobito je to velika falinga. da pri 
zidanju štp.lah ne zidaju dosta prostorna vra
ta, kaj je najbolje prilikom ognja moči v 
pamet zeti. I to je  ne dobro, da prilikom 
ognja nekoji vu dvoru strašnu larmu nap- 
raviju, od česa se i tak prestrašena živina 
joS bolje preplašiju. Prilikom ognja najprvič 
one konje pelajmo vun, koji su na paši vno
gokrat vidli ognja. Ni je  smeti živine buliati, 
tuči, jer to samo povekšava pogibelj. Onoga 
konja kojega je drugač né moči vun zapeljati 
ga tri ljudi tak moreju vun peljati, a ko je- 
den prime glavnika, a drugi dva pak se svaki 
na jednu stran konja spraviju. Vezda pod 
rep konjov deneju remena i onak ga vun 
potegneju.

Rogatu marvu je jako težko vun zpeljati. 
Malo koja ide zdobra vun. Ako na izpela- 
nje neče iti vun, moramo njoj na glavu po- 
krovca hititi, da svetlost ne vidi i zp lanec 
je  treba vun potegnuti.

Svinje je jako težko osloboditi, osobilo 
zbog malih vratah. Najbolše je za zadnje noge 
je vun potegnuti, kaj je jako težko delo pri

tustih krmljenkah. Pri ovih pazlivo moramo 
postupali.

Mladimi je skup treba pobrati vu žakel 
i ovak odnesti na slobodno mesto.

Kaj se*J ovcah tiče. pri ovili je glavni 
vodja. Kam on ide, la idejű sve. Zato se mo
remo trsih najprije ovoga vun /praviti. II; 
ga sami vun potegnemo, ili pak sa psi oti
ramo vun. Ako j<» pogibelj velika, moremo 
na drugi strani ovčarnicu predreti.

Prilikom ognja osobito na to moram« 
gledati, da smo friški. Nesmemo čekati dok 
bi i naše gorelo, nego ako je gde ogenj ži
vine taki zpelajmo vun iz Stale, jer nije moči. 
znati vu kojoj minuti kam potegne veter te 1 
i mi leliko nesrečni postanemo

Čuvaj nas Bog!

' topla soba, kaj je niti né jako vruče niti 
né mrzlo.

Peč naj hude takva koja ne liica na 
bitroma i koja se nereshladi na hitroma. Za
tem peč mora irnati dober cug.

Vnogokrat čitamo osobito vu zimi, da 
je tu ili tam laporov gaz zaklal ove ili one. 
Ta nesreča se osobito pri siromaki dogodi, 
koji zapreju ror, da nebi tobož vun išla top
lota. Pak toplota mitri ostane, te sa njom i 
dim (gáz), koj zakole ljudi.

Zato osobilo moramo paziti, da bude 
peč dober cug imala.

-  L. R. J .  —

Od kurenja.
Vnogo ljudi nežna, da kurenje. kak je 

znamenito pilanje vu zdravju čovekn. Jer 
ako je preveč vruče vu hiži, oni koji su j 
mitri glavnu-bol dobiju. mamicu imaju i zgu- 
biju apetil. ako pak je mrzla hiža. onda čo- 
vek né samo da se hudo čuti vu njoj. nego 
se lehko i prehladi, kaj je zrok vnogirn be- i 
tegom Osobito sloji to za decu. ali i pri od
raslih lakaj more hiti velika nesreča.

Znamenito je dakle, kak mora topla biti 
hiža, da se vu njoj dobro čutimo. Najzdra- 
veša je 10— 18 gradušov (poleg Celsius«)



Izkaz prošloga broja 3350 k. 49 f.
Sveskupa 3379 k. 05 f.

Četerdeset i četrti izkaz bude sledil vu 
sledečim broja naših novin.

KAJ J E  NOVOUA?

S ta re  gospodlčlne ta jn o s t.

Od jedne čudnovite stare devojke je 
reč, koja pred nekulikimi dani va Parisu se
demdeset i sedmoj dobi svoje starosti vu- 
mrla bila. Kretien Maria bilo njoj je ime, 
koje svoje dugo živlenje vu najvekšoj ne- 
volji i lak rekuč smradu bila sprevadjala. 
Kad je vu takovim položaju iz sveta premi
nula, poglavarstvo je  na njezin cčli imetek 
skrbinošču odredila, da pregledne ono smrad
no mesto, gde je ova stara gospodičina svo
je žalosti puno živlenje dokončala. Hižnoga 
poda. vu kojoj je stanuvala na peden debela 
odurnoga smrada krosta je  pokrivala, kojega 
su kod inventiranja razmetali dali. Pod ovim 
smradu su štakorov tela prhnela, a 64 jezer 
frankov gotovih penez, i jeden milium šest

den vu Bihe rodjeni mladič bil je to, kojega 
su pred njim za jako poštenoga hvaljili. Zel 
si je poleg sebe još jednoga tolnačnika, više 
slugah za teher i oružnih slugah i 1849-ga 
januara 15-ga je išel na put, dakle ravno 
onda, kad je na onim mestu leto bilo. Drugi 
dčn su vu Visongi dolinu došli,gdeje Magyar 
svoje sluge dugo moral iskati, jer su nekak 
zaostali. Jer pak je po jeziku négerov né 
znal, je i nehotomice podjednom tu španjols- 
ku ruč govoril »Como?« Zbog česa su ga 
négeri, koji su njegovo ime još né znali, naz- 
vali Kugami Como-m tojest gospon Como. i 
to ime je dugo ostalo na njem.

Čim su dalje išli prama iztoku, stém su 
hujši bili vručeg kraja strašni vihri. Od ve
like vručine je veliko bilo izparivanje, svako 
popoldan su se veliki oblaki rivali na nebu, 
bliskanje i grmlenje je strašno bilo, da je i 
najbatriveši čovek se strašili počel. Kad su 
na Kissandžik zvano mesto došli, gde več 
stanujeju ljudi, je Magyar zel prek vodjenje 
karavana, se tu stanujuči hudi ljudi bolje 
bojiju, béloga čoveka i redkeše navaliju ta- 
kovog karavana, kojega béli čovek vodi. Ipak 
su imali zato nekoje neprilike, ali pri ovimi 
ga napreču ne bilo prolévanja krvi. Dolina 
Kubaié réke, čez koju su sada išli, je saoso- 
bilim svojim cvétjem i biljinami prisiljila

sto i pet jezer vu obligatoriah je simo lamo 
bilo razmetano. Kod inventiranja opazili su 
lakaj, da ova devojka ima vu Parisu osim- 
loga još sedem hižah, po takovim načinom 
je njenog cčloga gibučeg i negibučeg imetka 
vrednost iznesla, do dva milliuna i pet sto 
jezer iankov.

Ova Kretien Maria vu ovom odurnom 
prebivališču više desetic Ijotah vu samoči 
živila, po vulicah jako retko hodila.

Svoje rodbine pajdašlva se takaj vugi- 
bala i vu družtvu njihovu nikad hodila nije. 
Sada po smrti njezinoj po otcu i materi 
7— 7 familiah odvetkov se javilo, medju ko- 
jemi naravski po odredjenim poglavarstvu 
bude ov veliki imetek razdeljen.

3 lu k k a y  Zsigm onda dohročinstvo .

Veliko krvno proljevanje bilo je vu pro- 
saštnom letu kod zbiranja oblegatov tak zva- 
nam Maros-Vásárhelyu mestu. Soldati su na 
ljudstvo strelah, vnogi su spomrli a vnogi 
pako jako ranjeni su postali. Vu toj priliki 
nesrečno je obhodil Szabó Ferencz kolarski 
mešter takaj. Nogu su mu odstrelili i od to
ga je sada veki večni lazar poslal. S osme- 
nom decom i Ženom vu najvekšoj nevolji 
od dobrih ljudih podeljenoga dara žive. Ove 
dane tak nesrečno obhodečega človeka iz ce
lom njegovom familiom je Makkay Zsigmond 
orsačkoga spravišča abligat na svoje stroške 
dal je nje vu Budapešt dopeljati, da nje kod 
Széli Kálmána prezident ministra predstavi 
proseči njega, da bude milostiven njim ka- 
kovu malu podpora podeliti. Buduč pako za 
ono vreme gospodi n president baš vu Beču 
bivši, čelu familiu, medju koprni najmlajše 
déle tri meseca a najstareše pako devet let 
staro obligat vu svoj slan nastani.

Makkay Zsigmonda hiža je sad glasna 
od plača drobnog šerega dere. On pako iz 
goruče ljubavi skrbi i vse načine včim za 
nje, da pomenkanje vu ničem nebudu mo
rali stradati.

L ju u b a v .

Jednalépa belopulua knezinja iliti her- 
cegica, koj krv je bila nemirna, ostavila je 
svojega lee a kaštelja, i slabe naravi tuva-

ruša, pakpogeti vu sloboden zrak, vu jed
noga soldačkoga oficira odlkrilo.

Putuvali su po polju i šumah s bise
rom nakinčene domovine svojih željah tem- 
nosti, ljubili su se s neprestajnom vekiveč- 
nom ljubavjum, i goruči plamen sijal je  vu 
srcah njihovih. Hodili su takaj i po našoj 
domovini, doklam 'je njeni tuvaruš po Al- 
peši briegovah na srne, divje koze, lisice, ve
verice i Bog zna na kaj sve bil vadasil.

Skrivali su se pred ljudmi, jedino me
dju sobum spoznali su samo svoje blažen- 
stva. Nego potrošili su peneze sve do zad
njega krajcara. Vu zalog su odnesli svoje 
dragočene kinče, nego kad je  takaj i ovo 
sve minulo, nisu imali više nikai kaj bi za
ložili bili. Onda su na vekslin jemali pe
neze, ali i ovi špekulacii je nabrzoma konec 
bil vučinjeni. Penezi pako moraju biti. Jed
mi hercegica nepozna nemogučnost. Koja je 
bila jednoga prezmožnoga kralja kči, ona ni 
moguča prerazmeti, da kak bi to moguče 
bilo, da nema penez. To je nekaj čudnovi- 
toga pred njom. Kad je več na svoje ime 
ne moguča bila stvorih peneze, na pamet 
njoj dojde, da ima ona jednu dragu i milu 
sestrica, pokojnoga kraljiča ostavljenu vdo- 
vicu, vu njezinu ime hoču dobiti, ako bi Bog 
zna kuliko hotela imati. 1 dali su. Vu ime 
hercegice, ali bez njenoga znanja i privole- 
nja iz pismenom načinom peneze prosili je- 
su. Odo je prosil? Ovo još dan danas né 
znati. Medju ovimi dvema negdo je bil itak 
prosil? Jeli lépa beloputna hercegica, ili pak 
njeni lubljeni gospon oberleitinant. Njega su 
pitali jeli on prosil? On veh da nije, pak 
ipak su ga odsudili. Od davne njegove ple- 
meniščine su ga mentuvali, od leščeče op
rave njegove zlate žnore su doli potrgali, i 
njega na šest let trpeču temnu oštru vužu 
odsudili, iz koje jako težko, da živuči bi mo- 
gučen bil opet na svetlost dojti.

Hercegovini pako niti pitali, niti na sud 
pozvali, da pače niti spominati se nisu hoteli 
žnjum, nego po bistrom cugu po silnim na
činom odpelali su nju daleko i daleko vu 
tudju zemlju na jednoga brega vrhuncu za
zidani zlati kaštelj. Pak veliju, da je pono- 

; i ela. Od onoga vremena redko čuti od nje

pulovnike na čudenje. Na mokrih senokošah 
na čovečje visinu raste sabale trava, koje 
oštro-listje vnogoput orani ruke i obraz put- 
nika Druge strani doline gusle šume pokri- 
vaju. kojih drevje je obraščeno sa bršljanom 
i drugimi lakvimi biljinami. Jako lépoga cvéta 
ima ju ovi Vnogoput tak zapreju puta. da 
čovek težko predere čez njih. Na više mes- 
tah je jako nevugodna bilajedna biljina, ko
ju Magyar po imenu négerov za »ongolč« 
zove. »Ova biljina — piše — je jeden pe
denj visoka; na finih kiticah su njoj mah 
mesnati listek i, korenje njoj se dalko razši
ri po zemlji, tak da se čovek pod jednom 
popiči vu nju. Gdé ova biljina bogato raste, 
tam druga hasnovita biljina pogine.«

Sa travom bogate ravnine su svepos- 
vud puné zvérih Vnogo bivolov, zebrah an
tilopah se pase tu mirno i samo pred doj- 
dučim karavanom odbežiju vu bližnju šumu. 
Bivol je tam dvaput tak žmehek. kak pri- 
nas jeden vol. Vu jednim mestu su jeden 
veliki čopor divjih svinjah našli, na koje su 
taki lov držah i zmed njih osemnajst prijeli. 
Ah kaj je  iz 2000 ljudih stoječemu karava
nu tuliko. kak šest medvedom jeden krt.

Magyar, da svoje nakanenja zvrši, pot
rebnim je držal vu Bilié orsagu se nastani
ti i sa tamošnjimi stanovnj^i vu bližešnji

svež dojti, jer je samo tak držal mogučim, 
da znutrašnju stran Afrike bez ludske pomoči 
preputnje. Kak je ta došel karavan, se je 
Magyar, poleg tamošnjih navadah pri vlada- 
ru naklanjal, kojemu se je  tak dopal, dáné 
samo, kaj mu je dal dopust, da se nastane 
i po orsagu putuje, nego mu je  jednu svo- 
ju kčer ponudil za ženu. Jer pak vu Bihé 
Ženu za penez treba kupiti, i to stem više 
platiti s čim je višešega roda, naš domoro
dec se je na to nadarenje malo osupnul. 
Ali jer drugač nije bilo, 1849-ga majuša 23- 
ga je zaisto bilo zdavanje Magyara sa Ozo- 
ro herceginjom, koja je  onda 14 Ijet bila 
stara. Fak se je Magyar László od obale mor
ske na 90 kilometrov vu Bihé orsagu nas
tanil i od ovud je del mčnjša-vekša putu- 
vanja vu susedne države. Negde je sa ka
ravani, negda pak sa svojimi slugi napravil 
putuvauja, zmed kojih mi samo dvoje spo- 
menemo.

Sa velikim trudom je  poiskal jedenkral 
Kmene réku, koje čista voda je  puna vode
nih kenjov i krokodilov, a kre vode pak su 
velike šume, koje su pune opicah i šumicah. 
Ta voda vu Atlantsko morje teče i tak je 
široka i velika vode, da bi vekše paroladje 
mogle na njoj hoditi.

1850-ga je  Magyar prama iztoku čez



P o tres .glasa. Jednoč to povedaju od nje, da je  jako 
betežna, drugi put pako da trga, i iz zemlje 
puče okolo kaštelja vrta posadjeno cvetje, 
kam su nju sad ni davna zatvorili bili.

Nego za koga li, da je betežna óva lépa 
beloputna kraljevska kči? I komu da trga 
rumeno ružno cvetje? Od toga nigdar nego- 
voriju.

Čudnoviti sud je ovo moral biti od sol- 
dačkog suda strani. Jedino soldački oficiri su 
držali suda verhu soldačkoga oficira. Takov 
sud je  odsudil soldačkoga oficira zbog Iju- 
bavi i zbog vekslina.

Nova z id a n ic a  v« Č akovcu
Nova zidanica čakovečkog kotarskog kr. 

suda bude se ovo leto na protuletje vre zi
dati počelo. Od ministarstva došli su vre pla
ni k voditeljstvu kr. kotarskog suda. Zidalo 
bude se ovo lépő stanje vu Preločkoi vulici 
vu 45 meter dužini na jednoj komdignaciji. 
Koštala bude 114 jezer 275 korun. Funduš 
bude koštal do 17 jezer korun. 1 s ovom 
zidanicom bude se Čakovec polepšal 

Pobodjen je  k r a l ja .
Kak smo več zadnjikrat spomenuli Széli 

Kálmán je više dnevov betežen moral ležati 
vuBeču. Kad mu je več bolje bilo, ga je  poho
dil Njegvo Veličanstvo kralj i veselil se je 
nad tem, da je Széli ministerprezident oz
dravel.

P e r z i js k i  šah vu E u ro p i,
Kak iz Teherana javiju, perzijski kralj 

bude opet vu Europu došel. Žuc ga boli i 
zbog toga bude išel vu Marienbad i prilikom 
toga bude više kraljevskih dvorov pohodil.

S u ltan oveg a  svaka  su na sm rt 
odsudilI.

Mahmud Damad bašu svaka suitano- 
voga su na smrt udsudili i to slikovno. Za
to su ga slikovno odsudili. jer je on skočil 
iz Turske i vnogo se nestara sa smrtnim 
sudom.

A tr lk a n s k l p a tu ljc l,

Afrikanskih patuljcov tojest malih ljudih 
je opet više. Jeden englez, koj vu Afriki pu- 
tuje je iznašel duon zvane patuljce, koji su 
samo 1 i pol metra visoki.

Venus je  b lizu ,
Jedna najlepša zvézda nebeška je  opel 

blizu zemlje došla tak, da nju je sada i po 
dnevu moči videti.

više državah na okolicu iztočnih rékah i je- 
zerah došel. Tu su ta k ve ravnine, koje a ko 
je  deždj se pod vodu skrijejn, Stanovniki su 
divji négeri. Od ovud su znali najviše robov 
odnesti. (Ovi robi su prodani bili vu Ame- 
riku, gde su cukorovu trstiku okapali.) Vla- 
dari Stanovnike poleg svoje volje moreju 
klati, ruke, noge. ili vuha njim odrezati dati, 
ako su né dobre volje. Samo po rukah sméju 
doplaziti pred vladara i sledeče veliju »Zdra
vo budi, naš Bog!« Tijam do Lobal države 
je  došel Magayar, kak mu io listi kažeju 
1858-ga je  jeden céli paklec listov i dnev
nikov došel od Magyar Lászlóa k Magyar- 
skog kr. znanslvenog Akademii, koja je i ove 
vun dala. Akadémia se je zatem zbog dugog 
mučenja starati počela i popitavala je pri 
portugalskim kormanu, na čiji zemlji se je 
Magyar nastanil, da gde je naš domorodec, 
te je  na to taj odgovor dobila, da je još 
1854-ga nov. 9-ga vu Fonté de Cuju zva- 
nim mestu vumrl i jednoga maloga je os- 
tavil. Potlam 1872-ga je opet došel glas od 
portugalske vlade, da je hiža, gde je  Magyar 
László stanuval i gde su njegove pisma j 
knjige bile na pepel zgorela. — F. —

Vu Sopron su prošle dane više sekun
dah trajuči potres čutili. 15-ga prošlog me
seca je  i vu Zagrebu bil potres, samo kaj 
je  ov ne bjl jaki.

R o d ica  vu jitn u a ru ,

Vu Máriatelep občini su prošloga me
seca lb-ga lépőm pojavu bili nazočni ljudi. 
Céli dan je  išel snég a drugi dan pak se 
je na nebesi lépa rodica vidla.

Nekaj za kratek čas.

L u k  n o.

Pšenicu je takaj dobavljal kantor vu 
ime lukna. nego prefrigani občinari su šalu 
hoteli imati s njim, pak su stim slu pali na- 
prvo, da malo im je letos zraslo pšenice, 
nebi li privolil, da bi mesto pšenice iz zob- 
jum naplatili njegovoga dohotka

Kántor je lakaj ne bil prazne glave č l> 
vek, pak je privolil, nego s tum pogodbum, 
pak veli:

»Dobro je moja bratja farmki. im znate, 
da sam ja  ni tak pohlepen človek, pak vzo
rnem i zob lakaj Nego koj bude za to dober 
stal, da nebudem li moral hrzati onda, kad 
iz med vas koi vumre?«

N e p r e m i š I j i v a z ar u č n i c a.

Svečenik k zaručnikom. »Jako veliki 
korak je  to, kojega vi včiniti se sada sprav
ljate. jeli ste k lomu dobro pripravljeni

Zaručnica veli: »Ah velečaslni Gospodi- 
ne! čisto za dosta, jedno tele i jednu krm- 
Ijenku smo zaklali, a osmi loga nekolikim 
goskam i racam smo takaj požirake prere
zali« —

Č u d u o v a t i s r  d.

»Kaj pak fali tvojoj ženi? — zapita ga 
priatelj?!« —

»Kaj tali? to. dase razsrdila na kuha
ricu, pak to, da se ja ne srdim na kuharicu. 
pak zato se srdi lakaj, da sam ja srdit na 
nju, zato da je na kuharicu srdita bila«.

Del at i  al i  u e i d e l a t  i

Prosnjak: »Prosim za malo almuštvo. 
ar jako gladujem.

Gospon, »zakaj ne delale?«
»Prosnjak: K ij bi nn lo hasnilo, onda 

bi još bolje bil gladen«.

Deči  n j a h v a I a

Učitelj. Ovca je jako h isnovila stvar, 
meso njoj je za jesti, a vuna pako z,i opra
vil.

Hej Štefek li spiš? koja slvar nam daje 
hranu i opravu?

Štefek. Japa.

D o b r o  p o z n a.

Plebanuš. Dajte se umirite Mihály gazda, 
tam gde vaše preminuče žene duša biva. 
tam vokivečni mir i počinek kraljuje.

Mihály gazda. No nebude mogla dugó 
tam podnašati moja žena

N e p r e m i š l j e n  a ž e n a

Stranjski je došel k liiži. — Pila kad 
se s decom svojom zabavlala srdilu Ženu:

Jeli je doma gazda, snešica?
Kak bik peklu bil doma. kad se vezda 

paseju voli naj tečni je

K n j i ž e v n i  j e z i k .
Gospon, k svojemu inošu. Peter si na- 

zad odnesel moje cipeli* * k šošlaru?
Inoš. Jeseni.
Gospon. Jeli si mu povedal, kaj sam 

njemu bil piručil, da je vol.
Inoš. Prosim, ja sam njemu to po knji

ževnim jeziku povedal.
Gospon. Kak, kak Peter?
Inoš. Tak sam njemu rekel: vi st<* jed

na takova stvar, koja seno je.

K o k o š i h  z u b  i.

Jeden muder professor od poznanstva 
jestvinah je glasoviti bil. Jeduoč ga zapita 
priatelj:

Počeni poznaš razliko med stare i mlade 
kokoši ?

Odgovor. P«) ziibih.
Priatelj Po zubih! Im kokoši neimaju

zube.
Odgovor. To je očivestno, nego imam ja.

N e d u ž n o d é I e.
Okolo šest let stari mali Jožek bez do

puščanja i znanosli rodileljov odide iz doma 
kam bi bil drugam išel. nego k svojoj strini, 
telei vojni i komi Naravski vsigdi je  bil 
dobro prijeti, rodbina su se njemu veselila 
i njega s malim darom darovala, na pače 
punc ž<*peke su njemu s jajcemi nadevala.

Materi se čudno videlo, da njega lak 
dugo vremena od nikud neima. Odpravila 
se, da njega negdi poišče, ravno se sretala 
žnjim. kad se je on k domu pribiližaval.

Mali ga srdito pogleda i pita. da kuda 
S(* lak dugo vremen i potepleš? pak ga poč
ni* s šibom ha riti. On pako plačuči kriči i 
ovak se moli: »Jaj. ja j mamica samo me 
najte po ja jc i! Na ove reči se još bolje raz- 
Ijuli pak ga još bolje počne bili. Kada 

I su več dimo došli. samo ondi spazi mali.
! su se jajca v žepeku spoti la, koje je on od 
lodbinu dobil, i da »zakaj« je nju s I a k \ i- 

i mi reči prosilo lo ne dužno dete*.
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^  1902. Mi február hó 25-én délután 3 iralfor tartja meg intézeti helyiségében i y t

1 VI. r e n d e s  k i z g y i t é s é t ,  I
Y  a melyre a t. c. részvényesek tisztelettel meghivatnak

Tárgysorozat:
X  1 . A gyűlés megnyitása.

2. Két részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.
K  3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése a lefolyt üzletévröl.
a. 4. A mull évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása; a nyereség felosztása;
X  az igazgatóság és a felügyelő-bizottság felmentése.
k  5. Igazgató, aligazgató, három igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
K  0. Az alapszabályok 07. §. harmadik bekezdésének módosítása.

7. Esetleges indítványok.

Sr Kelt C s á k t o r n y á n, 1902. január 8-án.
k  . Az igazgatóság.

48. g. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolhatja, dp 
uk öten jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves legyen és részvénye a közgyűlés e lö lj
9  legalább négy 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. y b
K  A választási jog azonban nem csak személyesen, hanem a távollevők által is gyakoroltathalik, t. i a meg

nem je ’enhető részvényes egy másik részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat; azonhan szintén
szükséges, hogy az ily megbízás által szavazó részvényes legalább 20 éves legyen és részvénye 4 héttel a kö/gyülé, jQ M C

/  előtt a társaság könyveiben az ő nevére beírva találtassék. j O T
k k ( )3 0  3— 3  Meghatalmazások csak részvényesek nevere állíthatók ki.

<9P>4S e ><9 2 >  ® ® ® ®  ® ®  ®  w  w w w w



A C s á k to rn y á n  széke lő

Muraközi Takarékpénztár Részvénytársaság
1902, évi márczlus hó l-én délután 3 órakor saját helyiségében

XXI. r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t
tartja meg, mtlyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat:
t. A gyűlés megnyitása az elnök által.
2. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése.
3. A zárszámla beterjesztése s e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok 

meghatározása és a felmentvény megadása.
4. Az elnök, igazgató, aligazgató, négy igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság meg

választása.*)
5. Az alapszabályok t, 2, 8, 9, lo, lő, 17, 20, 30, 32. 35, 47, 51, 52, 55, 7n, 77, 7b, 

84, 91, 95, 102, és 108. §§-ainak módosítása.
6. Netáni indítványok.
7. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölést*.

C s á k t o r n y á n ,  1902. január hó 9-én.
Az igazga tóság .

*) &9. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolhatja, 
de ezen jog gvakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 eves s részvénye legalább 4 hét óla a tár
saság könyveiben az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet 
pénztárába letétessék.

A választási jog azonban nemcsak személyesen, hanem távollevők álal is gyakorollathatik, t. i. a meg nem 
jelenhető részvényes egy másik részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat, azonban szintén szűk 
séges, hogy az ily megbízott által szavazó részvényes legalább 20 éves legyen és részvénye 4 héttel a kftzg\ ülés előtt 
a társaság könyveiben az ő nevére beírva laláltassék.

Meghalalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.

Vu pozornost gazdom! —
Z a s to p s tv o  H u n g á r ia  t a b r i k r  d r ia n o g  g n o ja  sam prijel, na 

bližnju p. I. sétvu preporučam na svaku zemlju prilizne delano gnoje, tak: s u p e r-  
to s fa ta , a m m ó n ia  k -s a p r r fo s fn  t a . g n o ja  zn  s r  n it k o š a  i I d .  sn k ő 
jük  h a s n u v a n jr m  j r  z r n i / ju  p o p r a v i t i  i  p lo t /  j a k o  p o v r k s n t i  m o č i.
Delani gnoj pod svaki žilek, pod okopavne biljine. pod lursku i črlenu deteljici!, pod 
trsje, pod povrtelje, osobilo pak na senokošah je  sa velikom svrhom moéi hasmivati

Naputke, preporuke i druge navuke rado daje

630 2 — 3

Mayercsák Béla,
trgovec vu Čakovcu, (Preločka-vulica.)

2 * 6 . tkvb. 902

Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint 11 k v i 
hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik 
ügyvéd által képviselt Muraközi takarékpénz
tár végrehajtatnak Branilovits Mályásné és 
társai elleni végrehajtási ügyében miután a 
vevők Branilovits István és neje Goricsánecz 
Erxsébct. Branilovits Jószef és neje Topol- 
nyák Mária az árverési feltételeknek elegei 
nem tettek az általuk 1901 évi ápril hó 27- 
én nyilvános bírói árverésen megvett a drá- 
vavásárhelyi 1639 Ik. 427/b hrsz. ingatlan 
326 kor., a 763/6/2 hrsz. az ingatlan 61 kor 
a dróvavásárhelyi 1644 Ik. 433/1/b hrsz. az 
ingatlan 108 kor. ezennel megállapított ki
kiáltási árban az árverési elrendelte, és hogy 
a fenuebb megjelelt ingatlan az

1902. évi február hó 20. napján délelőtt II órakor
a dráva-Vásárbelyi községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapítod 
kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tallóznak az 
ingatlanok becsárának 10% -át készpénzben, 
vagy az 1881 LX. I -ez. »2 g ubán jelöli 
árfolyammal számitolt és az 1881. évi no
vember hó l-én 3333. sz. a. kelt igazság
ügyi miniszteri rendelet 8 g-ban kijelelt óva
dékképes papírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX I-ez 70. g.-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállítod szabályszerű 
elismervényt beszolgáltatni. 637

A kir. jbiróság mint tikvi hatóság. 
Csáktornyán, 1902 jan. hó 12-én

202 tk. 902

Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság minttkvi 

hatóság közhírré teszi, nogy a Zalamegyei 
gazdasági takarékpénztár végrehajtatnak l,o- 
parits Józsefné végrehajtást szenvedő elleni 
2800 kor. löké követelés és jár. iránti vég
rehajtási ügyében Zakál Henrik ügyvéd által 
képviseli Muraközi takarékpénztár mint je l
zálogos hitelező kérelme folytán, miután a 
vevők Branilovits Mihály és neje Bratkó Klá
ra az árverési feltételeknek és a 6264  /tk. 
901 számú felhívásnak eleget nem tettek az 
általuk múlt évi augusztus hó 28-áu nyil
vános bírói árverésen megveti drávavásárhe
lyi 3 tk. 429/1 hisz. az ingatlan 705 kor 
az árverést ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennehh megje
lelt ingatlan az

1902. évi február hó 20-án délelőtti 10 órakor
a dráva-Vásárbelyi községházánál megtartan
dó nyilvános árverésen a megállapítod ki- 
kiállási áron alól is eladalni fog

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10% át készpénzben vagy 
az 1881 : LX l.-cz. 42. §-ban jelöli árfolyam
mal számítolt és az 1881 évi nov. hó l-én 
3333 sz a. kelt igazságügyi miniszteri ren
delet 8 §-ban kijelölt ovadékképes papírban 
a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881: 
LX. l.-cz. 70. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt beszolgáltatni.

Kir jbiróság mint tk vi hatóság.
Csáktornyán. 1902. jan. hó 12. 638
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