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A kamatnélküli kölcsön.
A legújabb szociális eszme: a kamat 

nélküli kölcsön. —  Első pillanatra ez hihe
tetlennek látszik, —  épen napjainkban, a 
midőn az egész hitelművelet a kamatozá
son alapszik. — Ha ez megvalósulhat, ez 
az uj korszaknak legfontosabb szociális vív
mánya.

A mai anyagias korszakban nehéz el
képzelni azt, hogy kölcsön egyáltalában ka
kamai nélkül legyen. De ha ez mégis le
hetséges, —  óriási jelentőségű dolog.

Sajnosán tapasztaljuk a mai hitelezés 
nehézségeit. Régentől lógva érthetetlen volt 
az agrikultur Magyarországon, hogy míg az 
ingatlannal bíró gazdák s birtokosoknak nem 
volt hitele, vagy csak nagy nehezen ludta 
hitelét kielégíteni, —  ugyanakkor a keres
kedő világ minden tagjának, —  bármilyen 
vagyontalan is leli- légyen, —  ha cimtáb- 
lája volt, azonnal hitele is volt. Ezen hitel
lel éltek a félre eső falvak kis szatócsai is, 
a midőn az oltani birtokos, vagy épen a 
parasztgazda, vagy a kissebb emberek hitel
hez nem juthattak.

Nagyot kellett a földnek lordulnia, hogy 
ma már a kamat nélküli kölcsön eszméje 
áll előttünk, — s vannak, a kik megvaló
sítani törekednek.

Ezen kamatnélküh kölcsön eszméjét a 
Magyar Védő Egyesület, Budapest József- 
körut 19. — ezen hazafias önzetlen szer
vezet kívánja a hazai mezőgazdasági és ipari 
termelés előmozdítására és védelmére élet

beléptetni és megvalósítani; —  mivel egész' 
közállapotainkat javítaná.

A M. V E. teljes tudatában van annak,] 
hogy a hazafias felbuzdulás mellett bármely 
nagy nemzeti célok csak akkor lesznek ál
landóak és maradandók, ha azok mellett az 
anyagi érdekek is kielégítést találnak. Ezért 
nagy nemzeti céljainak megvalósítására: egy 
országos iparpárt olási bankot kíván lé
tesíteni részvényekre, a mely részvények  
a tisztajövedelméből 6°/0-os kamatot 
élveznek.

Ezen iparpártolási bank a hazai ipari 
termékek vásárlására — minden postaiaka- 
rékpénztár utján, vagy a központban: vá
sárlólapokat =  áru eseket — ád kész
pénz ellenében , — mellyel minden vevő, 
a hazai árut készítő gyárban, iparos
nál vagy kereskedőnél teljes értékben  
vásárolja be — szükségleteit a legalkal
masabb —  megfelelő időben.

* Ezen vásárlólapok után az egyletbe be
lépett gyárosok, iparosok és kereskedőkkel 
való egyezmény alapján a vevők 5Q/0-os 
pénztári engedményt nyernek. Vagyis 
ezen  ő %  tiszta m egtakarítás; olyan 
előny, mit készpénz vásárlás mellel sem ér
hetünk el, — de különösen nem a kicsiben 
vásárló és vidéki nép.

Hogy a hazai áru vásárlását az egész 
vonalon országszerte előmozdítsa a M. V. E, 
vagyis, hogy a hazai árufogalmat nagyban 
emelje és kiterjessze, — azon vidéki felek
nek, fogyasztóknak s vevőknek, a kik azon
nal a megfelelő készpénzzel nem rendelkez
nek a vásárlólapok megszerzésére: kamat-

nélküli kölcsönt nyújt egy fél évi idő
tartamra, —  ha a íél hitelképessége két 
jótállóval —  váltótedezet mellett —  igazo
lást nyer A kölcsön havonkénti részletekben 
fizettetik vissza.

Olyan vásárló teleknek, a kik 6 hóna
pon túli hitelt óhajtanak, a vásárlólapok SV# 
kamat fizetés mellett nyujtatik a megfelelő
hitelbiztosítás ellenében; esetleg betáblázás 
mellett.

A kiadott vásárlólapokat a Ma
gyar Védő Egyesület országos iparpár
tolási bankja, — nyomban a bemuta
táskor — készpénz ellen váltja be a 
kötelékébe lépett gyárosoktól, iparo
soktól és kereskedőktől: ífb-os levo
nással.

Vagyis 3%-ért vállalja át a M . V. E. 
iparp. binkja a kockázatot a gyárosok ke
reskedők és iparosoktól; —  a miv I ezek a 
hitelezéstől és a vele járó kellemetlenségek
től s a kintlévőségek behajlása és költségé
től menekülnek meg, —  míg ellenértékűt: 
uj és nagy vevőközőnséget nyernek, —  
mindazokat, a kik mint aM  V . E. tagjai,—  
hazai árukat —  és a tennti kedvezmény 
mellett vásárolni akarnak.

A kamatnélküh kölcsönt élvezők, bár 
nem részesíthetők az 5e/o*os pénztári enged
ményben, —  mégis hitelszükségletük eddig 
el nem ért, soha nem álmodott —  előnyök
kel nyer kielégítést.

Azon tény, hogy egy nagy rétege a fo
gyasztóknak, áruszükségleteit, — vagyis ház
tartásának és gazdaságának kellékeit —  
kamatnélküli kölcsönnel képes minden idő-
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Jelenet a modern életből.
Nos — szólt Melanie, finom cigarettájából 

bodorfüst fellegeket eregetve: mit fogsz most 
lenni ?

Gaston hallgatott, nem felelt kérdésére, el
sötétült, kétségbeesett tekintettel révedezve bámult 
maga elé; annál világosabban beszélt helyette a 
reá nehezült gond, mely a könnyelmű, pazar élet
hez szokott embert, — pár óra alatt megtörte.

Foteljéből hirtelen egy mentő gondolat ha
tása alatt élénken szökött lel a csoda szép nő 
elé. Eltűnt arcáról a kétségbeesés kifejezése : a 
remény vidámmá varázsolta, visszaadta szokott 
kedélyes hangulatát. Mint akit rossz álom gyö- 
töit — de felébredt, végig simította kezével hom
lokát ............

— Nincs többé semmid ? — kérdé Melanie, 
újra felvéve a társalgás folyamál.

— Szomorú dolog barátom ! . . . Sajnállak.
— Parblau ! kiált fel végre gondolataiból 

kibontakozva a kérdezett.
— Hallatlan szerencsétlenség ! Egy vagyon 

ment reá, egy vagyon ! . . . Tönkre jutottam. 
Minden számításom cserben hagyott \ . . .  1 izszer 
vesztettem egymás után. Tízszer maradiam hü

»Noirhoz« a szisztéma szerint jönnie kellett.
— És nem jött! — egészilelte ki a nő, la- 

conikus gúnnyal.
— Igaz nem jött — folytalá élénken a já

tékos — állkulcsot vettem volna magamhoz ? . . . 
Szóval nem találtam ! Hallatlan csapás ! utoljára 
ezer, kétezer, négyezer frankot lettem — utolsó 
maradványát tárcámnak . .

És igy lett Gaston oly szegény, mint Hiob !
— Igazad van Melanie !
— Nincs egy soum se !
— Szegény Gaston ! — annyi szerencse ulán 

ily nagy szerencsétlenség ! . . .
Sőt több ! a nagy szerencsétlenséghez hozzá 

járul az, hogy Badenben betiltották a játék asz
talokat: visszasem nyerhetem vagyonon), lehetet
lenné tette a törvény ! . . .

__ Nincs más hátra mint menni — mond a
szép demon nyugodtan.

__ Menni igen ! — el messze innen ! a gon
dolatra újra éledek !

__ Igazad van menjünk . . Hamburgban
visszanyerem, a mit itt veszítettem, boldogok 
leszünk újra ! hisz ismersz, tudod, bogy nem szo
kott cserben hagyni tudományom.

— Ez nem történt velem — soha !
Hamburgba ? Oh igazad van. itt nem ma

radhatsz . . . szólt hidegen, szívtelen közönynyel 
a nő. Gastonban megfagyott a vér, csak most vet 
te észre, hogy a bájos szirén, Fortuna istenasz-

szonynyal egy időben hagyja el. Melanie fején ka
lap van.

— Hogyan, — kérdé csodálkozva félve, a 
szép teremtést — ki akarsz menni ?

— Kimenni ? nem ! elmenni.
— Nem értelek ! ? — mond Gaston heve

sen — És Én ?
— Eh bien; tőlem maradhatsz — ha úgy

tetszik — hálóköntösben ! . . .
— M jlanie !
— Gaston — kacagott a nő csengő hangon, 

metsző gunynyal folytatva tovább:
— Csak nem hitted, hogy osztozni akarok a

nyomorban veled ? !
Ehhez kettő sok.
— Elhagysz ? ! kiált a férfi az ámulat, két

ségbeesés hangján, — szeretlek, s te, te kitől 
mentésem joggal várom, el akarsz hagyni nyomo
rúságomban ? . . .  Van lelked ? 1

Melanie erősebb füstíelleget fújva cigarettjé- 
hől, szép fejét gömbölyű karjára támasztva, *ben 
fürtéi vei, melyek ujjai között tolulva dús keretét 
képezték a klasszikus tökéletességű képnek — mi
közben teljes nyugalommal felelt:

— Barátom ne légy »gyermek« elfogult fel
fogásoddal, ne tedd magad nevetségessé I Mindent 
eljátszottál . . . Nincs egy soud se . . . miért sze
reznék neked több gondol ? . . . Lásd be . . .  . 
válnunk kell ! Maradjunk jó barátok, a viszont
látásig ! . . .

л >  -
•л . '*

A lap szellemi részér* vonatkozó ц  ElMNtésI árak:
minden közlemény Egész é v r e ......................... 8 kői

M II D A If П 7
Kiadóhivatal: IV I I I  I I  ЯЛ  1Ж I I  Ш Hirdetések elfogadtatnak:

Kischel FOlöp könyvkereskedése. I l l  V  ■ ■  ПШЖ W  “ f f i I  h i Ä  k L n
Ide küldendők az előfizetési dijak Schalek H., Dukes M., Oppelik A

n/iiiterek és hirdetések magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. «Általánosadéiig

X X Í. évfolyam .__________________ Csáktornya, 1904. január 24-én. __________________4. szám.



ben —  vagy épen akkor, a mikor arra 
szüksége van, —  vagy mikor annak ára 
neki a legmegfelelőbb, —  olyan előnyösen 
beszerezni, —  olyan vívmány, hogy ez va
lóban megragadja minden ember, s minden 
szociológus figyelmét, —  mert teljesen al
kalmas arra, hogy a magyar termelők és 
fogyasztók táborát egyesítse, és a magyar: 
pénznélküli gazdáknak a kellő pillanatban 
a vásárló képességet megszerezze.

Méltó arra, hogy mindenki e nagy esz
me megvalósítására siessen, — s hogy a 
bankba az elérhető 6%-os jöveoelem mellett 
minél többen részt véve —  ama milliók áll
janak ezen valóban nemzeti iparpártolás 
szolgálatára, melylyel a népünk erőgyűjtése 
biztosittatík.

Az áru — esek kibocsájtása egymagá
ban is óriási jelentőségű dolog a hazai ipar- 
pártolás emelésére.

Az áru csekkel kapcsolatban a legsze
rencsésebb gondolat, a magyar szárma
zású árukat а M. V. E. védjegyével — 
mint országos és egyöntetű védjegy
gyei ellátni és megjelölni.

Ezen védiegy a régi vitézségi érem, a 
hajdani védegylet jelvénye, harmas halmu 
kettős kereszt, cserkoszoruval övezve.

Ha minden vevő ezen védjegyre figyel, 
s csakis az ezzel ellátott magyar származású 
áruknak ad előnyt a külföldi előtt, hazai 
iparunk, — mezőgazdaságunk fejlődésének 
javára meg van mentve. — Azon kereske
dők, iparosok és gyárosok, a kik ilyen ma
gyar származású árukat előállitanak s for
galomba hoznak kirakati üzleti táblák
kal lesznek ellátva a vevő közönség előtt 
való igazolásra. így minden vevő saját maga 
ellenőrzi a hazai áruk származását Milliók 
kezében ez a legsikeresebb békés fegyver 
ama 900-tól 1260 millió K.-ig menő összeg 
visszaszerzésére, mit ma a külföld viszen 
ki tőlünk — szükségtelenül évenként.

Sajátos pénzügyi helyzetünkben koro
nája ezen mélyreható uj hitelszervezetnek: 
a ! amatnélküli kölcsön.

A mikor mintegy 1000 millió K. kény
telen a takarékpénztárakban 3%-ra — vagy 
3 t%-ra tétlenül heverni, — mivel a tőké 
vei bírók jövedelme is megcsappant, —  s 
vásárló képességük is csökkent.

A nemzet legnagyobb része épenséggel 
nem tud jogos hitelhez jutni. Ezen milliók

Könnyű léptekkel mintha misen történt vol
na haladt az ajtó felé . . .

Gaston kétségbeejtő fájdalommal ragadta 
meg kezét.

— Melanie te elhagysz, el tudsz hagyni ? ! 
Engem, kinek mindennél drágább kincse voltál és 
vagy . . . tördelé nyögve a kíntól a szerencsétlen 
ember; óh milyen szívtelen, kegyetlenség ! . . .

— Épen nem, térj magadhoz, légy eszeden 
barátom; állítsd helyre vagyoni viszonyodat s én 
leszek az első. ki — örömmel sietek ölelő karjaid 
közé. Addig — vigasztalódom, ahogy lehet ! Ap
ropó, megnyugtatásodra közlöm veled, hogy a ked
ves kis Lohr báró, igen szeretetreméltó ajánlatot 
telt; lásd be a legalkalmasabb időben.

Gaston homlokán duzzadtak az erek, ökölbe 
szorított kezei lankadlan hullottak alá; megvetés
sel tekintett a könnyelmű, léha nőre. Benne volt 
még egy paránya a jónak, — igazán szeretett.

Megmentésemet tőled vártam ! — szólt a 
csalódás igaz mély hangján, »Ember, ha mindenki 
megvet, — ha minden elhagy, nőd veled marad!« 
igazad volt apám t

. . .  Óh miért nem is kötöttelek magamhoz, 
a házasság szentsége által! most nem hagynál 
elveszni, megváltásomra sietnél ! . . .

— Megváltásodra én ? Hogyan ?
— Mint nőm eltaláltad volna ! felajánlottad 

volna gyémántjaidat . . . Egész vagyont költöttem

tömegére a kamatnélküli kölcsön igazi 
megváltás.

Sajnos, hogy idáig minden pénz és hi
telművelet —  a tömegek kizsákmányolásá
nak elvén alapult. így állott elő a nagy 
szegénység, —  s igy torlódott össze a sok 
nagy tőke.

Ezen Uj hitelszervezet forduló pontot 
jelent. Főtörekvése a társadalom széles ré
tegeinek is juttatni vagyont ama sürii 50/°- 
os megtakaritás és a kis embernek is a ka
matnélküli kölcsön utján

A gyárosok, iparosok és kereskedők 
eddig is kiadták ugyanazon engedményeket, 
—  sőt többet, —  de nem közvetlen fogyasz
tók javára —  ezért érdekeik nem voltak 
megvédve, mit folyton rontott az osztrák 
verseny. Mostan maguknak is, —  a vevő 
közönségnek s a fogyasztók millióinak is 
javára szolgál ezen uj hitelszervezet, —  
különösen mint részvényeseknek.

A mit a törvény a megrendelés gyűjtés 
eltiltásával használni vélt, —  az áru forga
lomban rontott. Ezt is reperáfia alaposan az 
uj hitelszervezet. —  A kamalnélküli köl
csön tehát megvalósítható. Általa nyer a fo
gyasztók és vevők milliónyi rétege; nyer a 
hazai gyáros, iparos és kereskedő; és nyer 
a részvényes pénzes ember, mert ma az 
elérhető 6%-os kamatot sem állam, sem 
bank, sem papír nem nyújtja.

Egyszerre felszabadulhat ama lekötött 
1000 millió hazai tőke nagy része, mely ha 
az iparpártolás részére fordítható, vele ilyen 
módon a legfokozottabb hiteligények is ki
elégíthetők.

Ezen az utón lehet boldog és független 
a magyar,

Ezen tőkegyűjtés legyen alapja az ön- 
nálló magyar nemzeti banknak.

- _______

Zrínyi estély.
Fényes szép estély volt Csáktornyán a 

»Zrínyi« szálloda nagytermében folyó hó 
16-án Ekkor tartotta a »Zrínyi emlékoszlop 
végrehajtó-bizoltság«-a az emlékoszlop költ
ségeinek részbeni fedezésére rendezett s bang- 
versenynyel összekötött farsangi mulatságai 
Az estély iránt már előzőleg igen nagy volt 
az érdeklődés, annál is inkább, mivel a 
»Ziiiiyí emlékoszlop« javára rendezett ezen 
estélynek a műsora sokkal változatosabb

volt. s a benne közreműködők által sokkal 
jobban és szélesebb körben volt érdekelve 
a Csáktornyái közönség, mint az előző évi 
hasonló mulatságnál.

A közönség már fél 8 órakor gyüleke
zett s csakhamar megtöltötte a nagy ter
met, —  8 órakor már ember ember hátán 
volt, pedig még folyton jött a közönség, úgy 
hogy a hangversenyt is csak fél 9 óra felé 

■ lehetett megkezdenj.
Az estélyt kiválóan sikerült hangver

seny nyitotta meg, melynek rendezője a bi
zottság felkérésére Nagy Géza tanítóképző 
intézeti zenetanár volt. A bevezető számot 
a vegyeskar énekelte. A szinpompás akkor
dok változatai, melyekből hol a lágy női 
hangok, hol az érces férfi szólamok, em el
kedtek ki, csak élesztették és megerősítették 
a hallgatóságban a már régi és általános vá
gyat, bárha állandó énekkara volna váro
sunknak. A pontos, egybevágó és változatos 
énekeknek nagy hatásuk volt, s e helyütt 
is külön elismeréssel kell szólanunk az izr. 
női énekkar azon tagjairól, kik szívesek vol
tak közreműködésükkel az estély sikerét 
előmozdítani. A műsor utolsó számát képe
ző két férfikart ritmikai biztonsággal éne
kelte a tanítóképző intézeti énekkar. A leg
nagyobb elismerés illeti Probszt Mariska ur- 
hölgyet, ki néhány klassikus darabot adott 
elő cimbalmon. Az előadó játéka hol lágyan 
hangzott, hol pedig erővet s tűzzel tört ki, 
hogy szinte nem hittünk szemünknek, hogy 
egy cimbalmon lehet ilyen hangokat kihoz
ni. Különösen remekelt a magyar dalok elő
adásában, a melyekből a sok taps után rá
adásképen is hallottunk néhányat.

A hangverseny fénypontját azon uni
kum képezte, mit Csáktornyán még nem 
hallottunk, de mi még a világvárosokban is 
csak a ritkább élvezetek közé tartozik: a 
kétzongorás darab, melyei Wollák Erzsi ur- 
hölgy és Nagy Géza tanár adtak elő. Liszt
nek ebben a magyar népdalokból összefű
zött, egész kötetet tevő és egy negyed órá
nál tovább tartó ábrándjában hol az egyik, 
hol a másik zongora vette ki bravúros ré
szét, majd meg egyesülten hatalmas hangok
ban hirdették a magyar zene fennköltségét 
s Liszt ismert nehéz technikáját. A hosszú 
darabot emlékezetből játszották, ami már 
egymagában is bámulatra méltó munka. U- 
gyancsak emlékezetből adtak elő a nagy

reá, pénzé téve, nyerhetnék véle most, csak pár 
napra kellene nélkülöznöd.

— Persze, persze!
— Nem tartva meg semmit csak a te ké

pedet ! — Ha— ha — ha ! — egészítette ki kacag
va Melanie. — Barátom kezdesz elavulni ! nem 
vagy többé a modern eszmék embere; ne keress 
szivet; a mai világban haszontalan feleslegnek bi
zonyult az, s a kinél még meg van saját nyugal
ma érdekében . . . szeretne túladni rajta !

A történelem bizonyítja, hogy a hit hanyat
lásával — hanyatlottak az emberek is, erkölcsileg 
és szellemileg ! . . .  Én ez időt meg nem állítha
tom. A nőt nevelni kell azzá ami ! . . Olyan
vagyok — a milyenné te tettél . . . Nincs ma nap 
már semmi szent előttetek . . — Nem hisztek az 
Istenben, ha mi nők bizalommal fordulunk hozzá, 
kacagtok, gúnyolódtok . . .  A kétely megfertőzte- 
tett levegőjét nehezíti álltudástok . . .  De ne fi
lozofáljunk — erre, a mai nap nem alkalmas! . . . 
Gyémántjaimtól nem válók meg; hozzá szoktam, 
nem tudom nélkülözni. Vagy azt akarnád, hogy 
a nyárspolgárnők erényeiből játszani ej egy 
jelenetet ?

Kis lányom tartom eléd: íme az én éksze
rem ! . . . Nevetséges ! . . .  Mi köt hozzád . . . ? 
A jólétnek vége ! . . Milyen fogalom alapján kö
vesselek a nélkülözésbe ? . . .

— Melanie, édes Melaniem ! — szükségem ! 
van reád !

— Nekem nincs — fordulj máshoz !
— Igaz, tőled kaptam ékszereimet, de nem 

kölcsön ! !!
— Gondolj az Istenre !
— Te mondod ezt ? . . . Lásd barátom én 

is voltam »gyermek !« — Elmúlt: szívesen leltem 
volna nőd; Isten s világ előtt ! . . .

Gyermek, mert mert »gyermekkornak« ne
vezted azt az időt ! . . . A gyermekkor mindig 
édes emléke marad az embernek, gyakran sírja 
vissza . . .  A család szentségét képezi a társada
lomnak . . .  Mi nem tudtuk felfogni ! . . Más
elveket követtünk, más életmódot választottunk — 
eljátszotluk a boldogságot ! — nem most akkor 
jutottunk tönkre ! . . . Egy köny rezeg hosszú se
lyem pilláin . . . szégyenkezve törüli le, hogy 
visszaterelje önmagát, a modern társadalmi vá
gányba, melyből pillanatra kizökkent.

Gúnyosan kacagva folytatta.
— Haladni ké.iyszeriletlél a korral, nos, ba

rátom, haladtam ? . . .
— Nincs menekvés! főbe lövöm magam ! . .
— Divatos hóbort, bohóság, kár lenne ér

ted ! Nyerni fogsz ! Ismét találkozunk ! . . . tehát 
Hamburgban ! Adieu, an revoir !

Elment! . . .
—  Hit nélkül — nincs szeretet I ! —



tapsviharra ráadásul Henselt-től egy hang
verseny-etűdöt, melyet Nagy Géza tanár irt 
át két zongorára.

Hogy az estélynek hű krónikása ma
radjunk, fel kell még említenünk, hogy Nagy 
Géza tanárt a közönség a hangverseny vé
gén ismételten előhívta és külön is hallani 
óhajtotta. Ennek a hangverseny vezetője, 
Nagy Géza tanár eleget js tett a Rubinstein 
legnehezebb darabjának, C, dur etűdjének 
az eljátszásával.

Ezek után azon óhajunknak adunk ki
fejezést, bárcsak minél hamarabb s minél 
gyakrabban hallhatnánk ismét ily élvezetes 
zenei előadást, s bárcsak alakulna állandó 
énekkarunk és kamarazene társaságunk: Az 
anyag s az erő, mint már ismételten beiga
zolódott, nem hiányzik, csak egyesülni k e ll!

Az estély hangversenye 10 órakor éri 
véget s a közönség a hosszú műsort elejé
től végig rendkívüli figyelemmel halgatta, a 
mi csakis kifejlett mű Ízlésről tesz tanúságot. 
A hangverseny után lánc következett, ha 
ugyan táncnak lehet nevezni azt a zűrza
varos, tolongást, a mi különösen éjfélig ural
kodott a teremben. Az első négyest 120 pár, 
a másodikat éjfél után 80 pár láncolta két- 
két hatalmas kolonban. A mulató közönség 
utolja reggel 6 órakor hagyta el a báltermet.

Az estélynek tehát minden része igen 
szépen sikerült, a mi a rendező-bizottságnak, 
Nagy Géza zenetanárnak, valamint a lánc 
rendezésre felkéri uraknak az érdeme, kik 
minden lehetőt elkövettek az estély sikeré
nek érdekében.

L)e meg volt az eslelynek a teljes 
anyagi sikere is, mert 700 ív brulo bevé
telből mintegy 500 К marad meg az em
lékoszlop céljaira.

A közigazgatási bizottság 
ülése.

A vármegyei közigazgatási bizottság ja 
nuár havi ülését Csertán Károly alispán el 
nöklésével f. hó 12-én tartotta

Elnöklő alispán üdvözölvén a megjelent 
tagokat, az ülést megnyitja.

Felolvastatott Herlelendy Ferenc főis
pánnak a vármegye alispánjához intézeti le 
vele, melyben közigazgatási bizottság tagsági 
állásáról lemond, köszönetét fejezvén ki a 
bizottság tagjainak azon szives jóindulatért, 
melyet irányában tanúsítottak s egyben kéri 
a bizottság tagjait, hogy uj állásában őt hat
hatósan támogatni szíveskedjenek. A bizott
ság elismerésének nyilvánításával vette tu
domásul a lemondást s megbízta a várme
gye alispánját, hogy az igy üresedésbe jött 
tagsági helynek betöltése Iránt a szükséges 
inléskedést tegye meg.

Az alispáui és vármegyei havi jelenté
sek felolvastalván, a bizottság azokat tudo
másul vette.

A főorvosi havi jelentés a vármegye 
decemberi közegészségi állapotáról felolvas
ztván, a bizottság azt tudomásul vette.

Az 1876. évi VI. t.-c. 53. §-a értelmé
ben a fegyelmi választmányt az 1904. évre 
a bizottság megalakította; tagjai lettek a vá
lasztott bizottsági tagok közül Eperjesy Sán
dor, Szíly Dezső, Deák Mihály, a kinevezett 
tagok közül Odor Géza, dr. Ruzsicska Kál
mán és Lányi Kálmán

Kir. tanfelügyelő havi jelentése szerint 
ezen időszakban meglátogatta az orehovicai 
és podbreszti állami iskolákat; jelen volt a 
Csáktornyái áll. tanítóképző intézet pótlan 
képesítő vizsgálatán; meglátogatta a személyi

és dologi viszonyaiban eddig tarthatatlan 
muraszilvágyí községi iskolát, amelyhez a ta
nítói fizetésnek államsegéllyel történt kiegé
szítése folytán megfelelő tanerő választatott; 
meglátogatta a turcsisesei áll. iskolát s itt a 
gondnoksággal ülést is tartott; továbbá meg
látogatta a belicai, zalaujvári és őrségi r. k. 
iskolákat, melyek mindegyikénél tanerő sza 
poritásának szükségessége lorog fenn; továb
bá a drávaszentiváni és bottornyai г. к is
kolákat.

Módly József alsódomborui közs iskolai 
tanító megválnszlását a bizottság megerősítette.

Az iskolában községek ügyében a bi
zottság felhívta a kit. lanfelügyelőséget, hogy 
az érdekelt iskola fentartókat, illetve elöljá
róságokat a leghelyesebb alakulás illetve az 
iskola felállítása felöl meghallgassa és erről 
tegyen jelentést.

K Ü L Ö N  F É L É K .

—  Főispánt beiktatás Zalavánm-gye 
törvényhatósági bizottsága folyó évi január 
hó 28-án d e. 9 órakor Zalnigorszegm a 
vármegyeház gyüléstermében rendkívüli köz
gyűlési tart, melynek kizárólagos tárgyát ké
pezendő О Császári és Királyi Apo-toli Fel
ségének múlt évi december hó 19-én kelt 
leglelsőbb elhatározásával Zdavármegye fő
ispánjává kinevezett Herlelendy Ferenc ur 
Öméltóságának székfoglalása Főispán ur Ö 
méltósága e végből már m-‘g«-lőzö napon 
délután Hóra 40 perckor Z d.n gerszegiv ér 
kezik. Az ünnepélyes fogad:.Más és rendkí
vüli közgyűlés rendjét a megyei állandó vá
lasztmány I. Ii 18-«'n állapította meg. Eszerint: 
A halatonedericsi vasúti állomásnál a tapol
cai járás főszolgabirája a vidéki»« li lnz<*llsági 
tagokkal, — Keszthelyen a keszthelyi járás 
főszolga bírája az azon vidékbeli bizottsági 
tagokkal. — Nagykanizsán ezen város ne
vében és küldöttsége élén a városi polgár- 
mester, — Za’aszenlivánon M ilatmszky Fe
renc bizottsági tag ur a v-dékb li b zoll-ági

; tagokkal, —  a zalaegerszegi vasuli álloiná- 
■ son ezen város nevében és küldöttsége elén 
ia városi polgármester lógják О Méltóságál 
üdvözölni; önként élt« íven, hogy a küldött
ségek mindenüli Ö Méltóságához és kísére
téhez csatlakoznak. Masnap a rei dkmili 
közgyűlés délelőtt 9 órakor a vármegye alis 
pánpi állal megnyíltaival!, a megyei bizott
ság testületileg főispán ur Ö Méltóságához 
és veö a zalaegerszegi plébánia templomban 
a Szentlélek segítségül hívási inelMt lar- 
lannó ünnepélyes isteni szolgálatra vonul; 
ennek megtörténtével pedig a gyülésterembe 
visszatérve, Ő Méltóságát küldöltségileg a 
közgyűlésre meghívja, a hol a főispánt hi
vatalos eskütétel és megnyitó beszéd után a 
vármegye közönsége nevében a vármegye 
tőjegyzője üdvözli Ezzel a közgyűlés véget 
érvén, a megyei alispán ur a megyéi liszli- 
kart lógja Ö Méltóságának bemutatni, mely 
alkalommal Ö Méltósága a jelentkező ható
ságok és testületek tisztelgését is fogadja A 
közgyűlés belejezetével délután 1V* órakor 
a »Korona« vendéglőben diszebéd lesz. mely
re a megye bizottsági l-'gok 25-ikéig jelent
kezhetnek az alíspinnál.

—  Köszönet nyilvánítás Mindazok, akik 
a zrinyi emlékmű céljaira I hó 16-án ген*' 
dezett »Zrinyi« estélyen közreműködni szí
vesek voltak: még pedig Wollak Erzsi és 
Probszt Mariska urhölgyek, továbbá az izr.

j templomi énekkarának lisztéit tagjai, a polg. 
fiúiskola közreinÜRödői tanulói, a tanítóképző

intézet növendékei, Katz Lipót izr. kántor ur, 
ki a vegyeskar betanításában segédkezett, 
főieg pedig Nagy Géza zenetanár ur, ki a 
hangverseny rendezését szives volt magára 
vállalni és végül a láncmulatság rendezésére 
felkért helybeli fiatalság, fogadják a Zrinyi 
emlékmű végrehajtó-bizottságának őszinte és 
hálás köszönetéi.

— Kínos Betegség, a csuz és köszvény,
a/nnb.m mint hiteles orvosi n\il.Okozatok és szá
mos köszönő levél bizonyítja — a Zoltán-féle 
kenőcs még a legmakacsabb és legrégibb csuz és 
kötvényes bajokat is már néhányszori bedörzsö
lő- után meggyógyította. Üvegje 2 K. Zoltán S. 
gyögylárában, Budapest.

—  Eljegyzés Czövek István Csáktornyái 
adóhivatali pénzlárnok f hó 23-án jegyet 
váltott Nuzsy Teréz kisasszonynyat Csák
tornyán.

— Esküdtek az 1904 évben a nagyka-
nizsai kir. törvényszéknél. A nagykanizsai 
kir. törvényszékhez az 1904. évre esküdtek
nek Muraközből kisorsoltalak: Baumann Zsig-
mond. Dr. Hajós Ferenc, Dr. Hídvégi Miksa, 
Kántor Bernal, Mayor Károly, Tóth István, 
Ulicsny Károly, Zakál Henrik Csáktornyáról; 

iGrész Alajos, Dr. Kemény Fülöp, Dr. Tamás 
I János, V« rly Ernő, Dr. Zakál Lajos Perlak
iról: Király Laj«»s Szentkeresztről; Kovács Já- 
jnos Domasimerői; Mesterich Aladár Tur- 
csiscséről; Buzsics András Légrádról és Szegő 
Izidor Alsódomboruról.

— A Horgony Pain-Expeller (Bichter-féle 
Liniinenlum Capsici comp.) igazi népsze ü házi- 
sz«*né lett, mely számos családban már több mint 
34  év ót.« mindig készletben van. Hátfájás, csipő- 
1 ójdalorn. fejfájás, köszvény, csuznál síb.-nél a 
Horgony-Pain Kxpellcrrel való bedörzFöléflek min
őig fájdalomcsillapító hálást idéztek elő, sőt jár- 
ványkoi nál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az 
aln-sliM’k Pain-KxpelleiTcl való bedörzsölése min
dig ig m hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő házi
szer jó «‘redutéinnyel használtától» az influenza 
•ih n is és 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban a leg-

j löbb gyógyszei I n ban kapható, de bevásárlás al- 
I kaliiiHV.il mindig határozottan: »Kichler-féle Hor- 
, gony-Pain Kxpellert* vagy »Kichter-féle Horgony- 
l.iniment«-et tessék kérni és a »Horgony« véd- 

ijegvie figyelni kell.
—  A Zrínyi estély alkalmából történt

I lülíizelésekel hely szűke miatt a jövő szám
ban fogjuk közölni.

Tanítónő választás. A muraszilvágyi r.
k. népiskolánál üresedésben volt tanítónői 
állásra 20 pályázó közül egyhangúlag Var
ga Ida oki tanítónő választatott meg Keszt
helyről

— Vonat kisiklás. A f. hó 17-én éjjel
Nagykanizsa felöl Prágerhof felé gyorsvona
ton utazók Murakerlszeurnál ugyancsak meg* 
b pődt k. mikor tnég az állomás előtt künn 
a nyílt vágányon megállolt a gyorsvonat s 
az utasokat kiszállásra s más vonatba való 
átszállásra szólIitotlák fel a kalauzok. A baj 
okát kérdezték az utasok, de nem igen 
kaptak felvilágosítást. A gyorsvonatnak nem 
is törtéi11 semmi baja se, hanem igenis a 
gyorsvonat elölt a mura keresztúri állomás
ról Gyékényes fele kiindilott tehervonatnak, 
nrlynek gépje a rossz váltóállítás folytán 
kisikloll s igy elzárta az állomáson kérész
iül haladó más vonatnak az útját, a mitől 
azután a gyorsvonat sem mehetett tovább. 
Különben semmi komolyabb baj nem tör
lőit. minthogy a gyorsvonat utasai gyalog 
sétállak át az állomás másik oldalán hirte
len összeállítót! s teher vonali géppel ellá
tóit személyvonalra, a melyen egy jó  órái 
késéssel Csáktornya felé lassan megindultak 
s reggel 5 óra leié Csáktornyára mégis 
érkeztek.

Felelős szerkesztő: ,

M A R 6 I T  A I J Ó Z S E F .
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Sve poäiljke se tiíuó zadríaja Pradplatna cena ja :
norinah, r.aj se poSiljaju na В  Ш  H l  ■ %  ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■ ■  Na celo lelő . . .  8 kor.

M r O J I M U R J E
I z d at в Ij ■  V I ШШ Шт I  I W I И  И H l  Pojedini broji koätaju 20 fill,

k a m *»  p X i a t 'e í  o b in a k  "•  horvatskom i magjarskom jeziku izlaz.il druftveni, znastveni I p.vuiljivi üst za púk 0bzna[)e ge ” eg pogodbe 

ров,̂ и' Izlazi svaki tjeden  Jedenkrat i to : vu svaku  nedelju . ' raőunaju.

Sluibeni glasnik: »Cakovaöke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t d.

Vino vu lagvi I Vino vu glaíi | áampanje Ci nOgOraC 147 __
O d  v e l i k o g  v i n s k o e  t r e u v a n ia .  m e t e r c e n t  Egyiptom 109 22

°  Tn r«4lr м 0 9
, _ Taljanska 337.751 96 2 ** lb

Piac vinase je pod noveáe vreme vu g : , k 2 042 35 q Bfc,glum 79 2
Austro-Magjarskoj dosta pohujáal. Ci sve- * 9 Brazília 41 4
duíe vise i vise zvanjskoga vina dojde nu- 1 emSKa l . o / o  УФУ о /  jz t0Cna India 45 —
tri, a naSega vina menje ide vun vu stranj- Francuska 962 253 2.725 Svedska 32 1
ske zemlje. Slabo i malovredno vino dope- Gróka 427 13 —  China —  48
laju nutri vu orsag da tak i naSe dobro Portugália 94 4 — Transval —  26
vino pokvariju. Osobito iz taljanskoga dojde gvajearska 75 5 1 Dakle vnogo vise se je vina nutri do-
v,,ogo vina vu Magjarsku. Pák to niti dru- д уцп odpelanja naä v|na' je  1903.ga "<*'<>. как vun odpeljalo. Opominjamo krd-
gaó nebude, dók budu pogodbe sa stranj- sjecjeCe Ьц0 . mare, da naj nezapuáóaju naSe dobro zdra-
skimi orsagi takove, как su sada. Vu з1е- vo domaóe vino. Naj se takaj i oni trsiju,
deóih broji vám napriliku pokafcemo, da ku- Januar—aprii. 1902 1903 da naSemu vilii óim vekSi piac pribaviju.
liko vise viua dojde nutri, как ide vun iz metercent | metercent k o r u n ______________________________________________
orsaga. I* B. L  novinah smo zeli öve broje Vjno vu ,agvi 46 шы .ъ и  2 565.420
koji priepodobiju 1902. i 1903-ga prvi Ce- , _. - Q/ . .
tiri mesecov razliku: * * gla* L 584 617 n5530 M  )0  n oV O g a  У

Sadovno vino (jabud) 20 3 48
Nutndopeljanog vma broj je b.l sleded: áa(npanjer 34 41 4920

Od januarm do apriia 30. 1902. 1903. Najviáe smo vu sledede mesta poslali Klein Vilmos medjimurske Sparkasse
4 . vun: óinovnik proSaálne Ijedne na veöer ob 7.

^Urcnlov metercent korun Vin0 vu |agvj Víno vu g|a*i vur| vu SrCll0m krdu na „agio je  vuinerl.
Vino vu lagvi . 281.421 343.138 8,011,012 m e t e r c e n t  Vu priloCkoj vulici med Setjum pred jednoin

» » glaíi . 1.305 1.313 223210 gvajcarska 24.371 38 h,*om dosllgla 8» smrt
Sr.dovno vino (jlbHénlci) 4 6 132 NemSka 17.585 236 Pokojnika mrtvo telő tekuóeg meseca
Sampanjer 2.781 2797 825.115 Huska 1.937 64 10. dana prije podne ob 10. vuri na fcidov-

285511 347 254 9 0 5 94 6 9  ^aljanska *r,70 12 sko groblje na vekiveóni pokoj sprevoddi
’ Francuska 403 18 jesu.

f-. 1 a * • j , in(1n Englezka 318 45 Miren mu nek bude poCinek!
Dakle nutri doneSenje je 1903-ga prve Hamburg 250 18

telin meseee sa 61743 melercenli vise bilo. AmPrikansko Unjo 2 U  9 A ngles к a od  пнбедн  krm/Jm.
a vu to о u. Serbska 175 7 Angleska i Francuska veö od vise Ijet

NajviSe se je 1903 ga iz sledeóih orsa- Dania 120 6 bavi s Ferencz Jozefa lastovitom njegovom
gov doneslo: Hollandia 121 29 perSonom i veó celu knjiSnicu óiniju ona

7  A  R  A  V  A  vu Beóu nakanu Rákoczyevu, dali su ga strani francuzi, iz druge magjari, pák su
L* t\  D /Л V r \ . prijeti, decu su mu i йепи vu Beó odpeljali se zato poóeli pogajati sa magjari Leopold

a nJega Pak su deli vu rest vu BeCkim je sve nezakonitosti hotel vraóiti, ali jer su 
I I  R á k Ö r Z V  F P r P n P 7  Novim —  Mestu, gde su mn njegov —  veó njemu ne hoteli veruvati magjari, su 
i i .  c i  idedek Zrinyi j vujCek Fraileepan bili zaprl 2ahtevali, da se nekoj drugi vladar zaveíe

Leopold prvi viadal je vu Austriji od 1 Pol,arn glavu zgubili. za njega. То рак je on ne hotel, рак zato
1657-ga do 1706-g4. Dakle Rákóczy-eva mla- ~  Sigurno, de bi smrt óekala — je boj dalje sledil. Z i kratkoma n» to jc i 
dost pod njegovo vladanje opadne. Sa nje- ' Rákoczy а, нко ga njegova —  Leopold vurnrl pak je trónusa svojemu si- 
govim dopuAóenjem se je Äenil Rákóczy. Vu ^ona sa podmuöenjem slraftara nebi nu 1. Jo^etu ostavil, koj jo 1705-ga slupil 
Beóu su rniilili, da Rákóczy neima vise lju- vun os,obod,la Fak akoprem je veliku pla- vu vladanj«.
bav prama domovini, pak zato se nili nisu f u obeCa,a beóka viada onomu, koj bi Rá- , . . . .
bojali od njega, nazad su mu dali imanje köczya pn|el’ ipak Je sreln0 *koCil VUI1 и JoZef, как )o na tronuS slupil, je  sve 

J Ali Rákóczy je prerazmil gUs Po.sku (1701-ga), gde se je sa Bercsényién, Ü ? 1 “  f
ga zove. Videl je da cela Magjarska na 1 “  Vläe »J'h, koj, su vun skoöili, ziSel. Tu L  J b|'k ,1">Rda v"  Leopol-
njega deka, рак zato nise mogel zgovarjati s,‘ Je ,sada Pf'P^vljal, da vojsku sabere , da- ,pak Je 1 "hteva!, da za reC JoSe-
Pak i prilika je bila lepa Leopold je' hil " led ®m Je dobl1 lz Francuske pomoC, pak ^  ,J ' f " * k J.. átran|s.k,1 v adar, Za'  
prisiljen na tabor zbog Spanjolskog tronuSa 170d‘ 8a sa voJ=kom düSe' »u domovinu ^ f e J.o ie f , 10 n'Je Prevolj.l pak je  harc 
sa francuzi. Так su si dakle mislili magjar- 1 .1ака  ̂ ,lu Pozval »aroda, da se priklopi к "  H ' Ja .
ski velikaäi, da ako pomoC francuzkog kra- »JeK°vol vojsk,. oni kot? sn k l i  J ( " T ?
Ija zadobiju, onda budu sigurno obladali Rakóczyeva vojska, na koje zaslavi su (labanci) je 1707-ga "ve^^Erde^ja ' osvojil'a' 
Leopolde. 1 Rákóczy, ,er je vu rodbms.vi bile red,: .Za Boga i za slobodu!. se je na Magjarsko viteitvo je opet vu svom. smj 
bll po *em sa francusk.m kral|e,n je zbog h.troma povekäavala К njemu je slupil i nosti se svetilo , vu vehkoj radosti da je 
toga piaal hsta francuskomu kralja AI, laki Károlyi Sándor szatmárski vei,ki Zupán i pravica obladala krvolodmke sü 2 a l i  m ai 
pn prvim sledu moral se je vkanili On koj za jedno Ijelo je ved zvun vekáih gradah jari vu Ónodu orsadko spravljiáte pod alo- 
je hala nesel, ga je prodal. Lista mje nesel cell orsag Hákoczyev bil. Sada su vu Bedu bodnim neborn, pak su^u  izreklf da je 
vu francusku nego vu Bed. ak su zeznali, videli, da to tak nebude dobro. Iz jedne Habsburg dinastia ne vredna na magjarsko
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dein varija (tója magjarskoga kralja i austri- 
anskoga cesara Zivola pisa izpiáuju.

Od Ferencz Jozefa vu najnoveáem zna- 
őaju pismovnik s ljubavjum piáé pripoveda 
da na kuliko vu samoci sprevadja svoje 
Vivienje. Jedini njegov zaufani prijatelj vu 
ceiim njegovem Zivlenju samo sad premi- 
nuti szaski kralj bil je. Zabitno njegovu na- 
rav joá muőaljivljega őinilo je da je preZi- 
vel najviáe к svojoj starosti spodobne sa- 
druge. Skoro svi generali i drZavni őinov- 
niki, koji pod njegovoga kraluvanja vu pr- 
vih desetiőnih Ijetah vu spraviáőa drZanoj 
palaői, ali na bojnom mestu, na njegovu 
sluábu stojali, svi preminuli jesu od strani 
njegove, najviáeáe őasti sad takovi muZkar- 
ci spunjavaju koji detca bila jesu ono vre- 
ше kad je kralj veő dugog vremena kralu- 
val bil.

—  íz veselosti Zivlenja mala stran ga 
dopala. Vu Zalosti vu poslu iskal si je tje- 
áenje. Neizreőeno vnogo posluje vladaoc. S 
dvemi parlamenti, magjarskom i austrians- 
kom zastupniőkom hiZom jo  vu doticanju, 
Írója vlada predloZi prednjegazapotvrdjenje 
dotiőna pisma i svelikom pazljivostjum spre
vadja ukupnih ministrov njihovo delovanje. 
Foljeg ovoga tamo je vojska, kojoj vnogo- 
krat s nuzgrednimi pitanji takaj se bavi ne 
pripeőase odredba bez njegovoga znanja, 
dvora zdrZavanja posle kontralira, spazlji- 
vosljum sprevadja vu Habsburga hiZe őla- 
nov sudbinu, da paőe svojega lastovitoga 
irnelka ravnanje poljeg njegovoga napulka 
se zvráava napokon uőestvovi vu obodvo- 
hga dvora funkciah i vu svakim obredu 
Ferencz JoZef v jutro rano se slane iz svoje 
taborske Zelezne postelje, obrije se i po- 
moőjum komornjika se opravi. Iz svoje spa- 
valnioe izraven vu svoju delovnu hiZu ide, 
gde iz kave i kitlina stoieői svoj zajutrak 
potroái. Zatim odmah poCne posle zvráavati 
svojimi dvemi pomoőniki pomoőjum. Zadnje 
ovo vreme viáekrat pripetilo se, da viáeáe 
őasti sluZbenik**, veő vjutro ob sedmoj vuri 
odredil je к sebi na audienciju. Navadno 
medjutim vu rani jutraánjih vurah telegra
mé proőita i od ministeriumov doáaváemi 
javljenji se bavi na kojih gusto biljeZenstvo

stoji. Viáekrat iz bíljeZenstva drastiáka kriti
ka takaj ne fali, tako na primer na jeden 
ausrtianskcg velikog zastupnika telegrama 
krajinu ovo je zabiljeZil tamo. »jako je cif- 
rasto I trivialiáko*. Vu drugim telegramu 
pako ovo zabiljeZeryje stojalo je: »X grol 
podpisali jesu svoje javlenje, medjutim pri 
őasu nisu bili prisutan, kad je podpisano 
nastalo.»

Knjiga zatim s Ferencz JoZefom kao 
lovcom i jaácom se bavi, i priliőno spiáuje 
Murzsteggi zvanoga luvnoga stana. Vnogo 
intim sitnosti najdemo vu öve knjige strani 
kője nam pokaZuju, gde se kralj najbolje 
őuti.

— HiZe öve nulraáuja stran je jako 
snaZna. Stene i prosnice iz dreva jesu, na 
poldan slojeCa stran od poda poőemái do 
prosnic s vadhskimi znamenjami jesu ua- 
kinőena. íz sredine prosnic silóvü orlin visi 
doli, kojega je kralj pred nekulikimi Ijetmi 
strelil; pred jednim obiokom jedna dívja 
maőka stoji, koju Hudolt kraljiő malo pr. d 
svojim smrtjom bil strelil.

Na prizemlje je  jestviona za puáili só
ba, ősim —  loga osem — spavalnicah — 
za sprevoditelje stran. Ober öve je zá vla- 
daoca stan i za príboduike sobe. Kraljice i 
Rudia negdaánje hiZe nedoticajne ostale je- 
su, kad su zadnjikral bile hasnuvane.

Kraljevske sobe ovdi takaj su jako —  
lednostavne, na tuliko da kralj kad je nem- 
ákoga cesara primil vu Mmzstegbu posnu- 
havajuő véli svojemu zaufanomu komor- 
njiku:

—  *l)obro bi ipák bilo, da iz dola do- 
uesli bi nekuliko komaduv. da пека malo 
bolje budu sjajneáe hiZe Ovako ravim néz- 
gledaju tako van, da kralj stanuje vu njih. 
Ober kralja postelje vu ilviuh malih ramah 
tamo ima Maria Valeria nadhercegice, kad 
je bila őeternajst Ijet slara draZestmh dva 
maliq verzuáev i Erzsébet kraljice neizre- 
Cen- akvarell-obris

P o r o b i/i  su  jednu A pnrkassu .

Öve dane nepoznati ciuilelji vudrili su 
vu Szólva zvanu áparkassu. Previ I; li su 
jednu Zeleznu kassu, iz kője 8000 korún

vkrali jesu. Vu knjigovodit Ija stolu satno 
deset fillerov ostavili jesu. PotreZivianje do
sad na uspjeh joá nije ih dopelalo.

. I •• . . í
S n m ou bojn i иЫ e g ut.

Vu nemákim parlameutskim krugu —  
как odonud javiju —  neka za őudrioVito 
delo drZiju A^ler zvanoga biváeg socidllátov 
zastupnika samoubojslvo. Íz Stutgarla javiju 
da vu degevlodski áumi öve dane jia jed- 
noj drevi obeáenoga uaáli jesu, bWái able- 
gat. Agder za ono vreme vu zasfúprilCki 
hiZi lakaj je nakanil samoubojstvo vőiniti.

S ton ta én l gospou.
Öve dane poslje podne vu Budimu na 

Albrecht zvanim putu simo tamo hodeóim 
ljudem se őudno vidilo, da jeden Ctovek vu 
átontaj po vulici gori dőli hódi. Stonfastoga 
gospona su po tern na redarstvo odpetjali, 
gde redarstva doktor je uztanovil da je 
b'udnik. Nesretni koga za Hubay Ferenca 
zovcju, vu épital su odpeljali.

P oéu dn l tolvajt
Kod Feldmann Armin tergovcá öve 

dane tolvaji bili jesu i pokrali jedne 1000 
korun vredne gusle Tolvaji na otolu sle- 
deőe reői napisane ostavili jesu za sobűm: 
»Odnesel je gusle Sveti Dávid *

Síi-e Ul je  svo ju  zartiőnJcu
Lahko bi se smrtna nesreőa;. pripetila 

öve dane vu Hetnad Németi obőini. Po i- 
menu Roszvanski Karoly hemadnémeliiski 
deőko svojom zaruőnicom Jámbor 2ofijom 
se spominal i svojim nabitim revolverom 
se igral. Revolver se iznenada izpröZtl ku- 
gla se vu pucje rame zapili. Nesreőno ob- 
hod“őu pucu vu imákolski épital odpeljali 
jesu. Pocija raua je do ista teZka, ali nije 
pogibeljna. .

Ixprsínulto j e  utofiH m d nicn .
Od velike nesreóe davaju glasa iz Kra- 

kkobe lakó zvan** Ruskij Listov novine:Ne
sreőa, kojoj viée od sto ljudih posUlo je  
aldovom vu Kaukazuáu se  bila .pripetila. 
Vu Воtкm zvanoj nafta radnici do sad iz 
ueznatoga zroka viáe nafta rezerjrouroy je

prestolje. Odluőili su, da savez sklopiju o- 
pet sa Francuskím kraljom i da tak se bo- 
riju dalje proli Austrii.

Ali trancuski kralj je samo obeőuval 
pomoő, obeőuval a joá nikaj nije dal. A 
Rákóczy je veő ne imái penez. Svojega i- 
rnelka je najviáe sprodal, da obdrZi veliku 
vojeku. К tomu je hodilo, da su vnogi ge
nerali ga prodali, tojest neverni postali nje- 
inu. Zbog takvog prodanja je viáe bitkah 
zgubil. Sada se je opet pogajal sa JoZetom 
ali JoZef od dobrostojenja drugog vladara 
őuti nije hotel Rákóczy je vezda oliáel, da 
pomoő odonul, donese, a doma je Károlyi 
Sandoru nazvestil nek se pogaja. Károlyi 
se je i pogodil i sklopil se je tak zvani 
szatmarski mir 1711-ga. Ali к ovomu Rá- 
kó< zy nije privoljil, prviő jer je ne bilo sve 
ono —  obeőano, kaj —  bi magjare pomi- 
rilo, —  a drugoő —  jer je —  pogodbu ne 
sam JoZéf podpisal jer je ravno onaj dán 
vumrl, da se je mir sklopil Ali su mu 
smrt zatajili i pogodbu mu je njegova Zena 
podpisala.

Pák se je zato Rákóczy niti ne veő 
povrnul dimo. Ni se je hotel odreői te mi- 
sli, da bude dobil pomoő vu stranjskom, da 
rnagjare oslobodi od nemákog jarma. Pák 
akoprem bi nazad dobil sva imanja ako bi

vernost prisegel, nije holel iti dimo, nego 
da je veő videl, da uigde nedobi pomoő je 
svojevoljno ostal suZanj vu stranjskcj zem- 
Iji sa onimi svojimi vernimi muZi koji su 
takaj ne hoteli prijeli pogodbu. Odkraja je 
vu Polskim bil a zatem pák vu Francuz- 
skem pri kraljevskim dvoru do 1717-ga 
Vu Froncuzkim su ga jako poétuvali, i |ako 
su mu po volji hodili.

Od 1717-ga se je sa svojim malim la
borom, sa svojimi vernimi generali i soldati 
vu Tursku odpeljal, gde je vu Rodoéto Zva
nim varaáu Zivel. Svoje Zivljenje tu je sa 
molitvom i pisanjem vráil. Tugu mu je ői
nilo lo, da svoju decu JoZela i Juraja mu 
nepustiju к njemu. Pák kaila su ovi nazad- 
nje dorasli i skoőili к olcu. to mu je joá 
vekáu Zalost proizroőilo, как su bili njegovi 
sini odgojeni Stareái sin JoZ«*f je bil od ve
likog rezvuzdanja na kője se je vu beőkim 
dvoru med hercegi (jer su i Rákoczyevr 
sini imali »herceg* one) navőil, a mlajái 
Juraj niti magjerski neznal govoriti, niti 
»Otec naá* Boga nuliti. Так su hoteli vu 
Beőu zapraviti i uniátiti familiu glasovitog 
Rákoczya.

Nazadnje se mu je smilovala smrt i 
oslobodila ga tugah zemaljskih I73ft-ga Ijeta 
na sam veliki Petek je vumrl, na veliku

Zalost njegvih vernih, koji su ga po őfflim 
njegovim Zivljenju, lak vu veselju, как vu 
tugah sprovadjali. Mikeá zvani takajáe jéden 
zmed suZnjah, piáé sledeőe od smrti: »Bog 
nas je na sirote del, zel nam je zméd nas 
naáega dragoga otca i gospona. Dehes jé ve- 
iki Petek, tak nebeskoga как zemeljskoga 
nam otca smrt moramo oplakivati.*

Joá i danas vu stranjskom zeurffF po- 
őiva njegovo tefo, ali duáa je med hami, 
к grobu mu svako Ijeto vnogo í’ vnogo 
magjarov ide, da se od njega vuőiju Ijtlbiti 
Domovmu i trp^ti za nju.

Jer Rákóczy je zaist pod celim'4r?o- 
jim Zivljenjem trpel. Pak zakaj? D #;itimno- 
vinu I uaroda sreőniin dene. Ako hjega 
nebi bilo, gdo bi bil obranil naáe prave? 
Njegovo gorisluplenje je nam tuliko pömo- 
glo, da su naáe juáe pripoZnalí, ako <1 ne 
sve jesu najviáe. иЬм

Dvesto Ijet je minulo, da je oÄiJgori 
stupil (1703— 1903), kaj obrani naáe jjftave. 
То dvesto Ijetnicu je celi orsag obsluZil. I 
mi se trsimo obsluZiti sa terrr, da nááim 
ő.tateljom, как nam to mesto dopőátr, pi- 
áem o od njega. Pák i naái őitatelji se naj 
zmisliju vu srdcu za onoga velikoga muZa, 
koj je sve i svoju sreőu alduval za domo- 
vinu i za púk. ”ч

L. R. J.



isprslnulo, rned kojimi naj vékái takaj koj 
je  76 jezer pud naftih zadr2aval vu sebi 
—  —  Radi öve brzo goruCe nafte nisu 
bili se moguCe mentuvati, i viáe do sto te- 
2akov je zgorelo. Ognja iz tezkom nevoljom 
samo za nekuliko danov poslje toga mo- 
guCi bili jesu pogasiti i onda stoprav naáli 
jesu nesreCnikov zgoreCene kosti.

S m rtn i udarac.
Vu Bacs Petrovom selu se pripetilo, 

da po imenu Hugyik Ándráá vu nezakons- 
kim staliáu 2ivuCu 2enu, koja uvek pijaoa 
bila je i takovoga hipa navek svadja bila 
med njimi, takvu plusku dade njoj, da 2e- 
na zruöi se na zemlju i od nah vumre. Hu
gyik se prestraáí, po doktora be2i, nego ov 
veC samo smrt je uztanovil. Poglavarstvo 
javilo je kotarskomu sudcu, koj odmah na 
lice mesto doáel je. Po ispitanju Hugyik 
valuje, da 2ena kad je napita bila, uvek 
se svajuvala.

SamouboJnJ a veéen ik .
Paulanyi Samuel Antalfalvinski evan- 

geliCki sveCenik prud jednim tjednom je ne- 
kam isniknul. Iskali, zazvedavali, marl|ivo 
jesu za njim, nego sve zabadava bilo. Sad 
iz Nagykikinde ovu javiju, da sveCenika 
mrtvo telő vu Szöregi hntaru, vu jednim 
zdencu nasli jesu. Po uspjehu istrage ova 
zakljutuju, da nesreCni sveCenik samouboj- 
stvo naCinil je.

L ovn a n e sr eé a .
Iz Lemberga javiju, da vu Sobotka 

zvatioj okolici ove dane vadasija bila je 
odredjena, vu kojoj priliki velika nesreCa 
se dogodila. SlobiCni gruntaá hotel je jed- 
uoga zajca streliti nego tak nesreCno spro- 
2il jo  svoje oru2je, da kugla je Kolemski 
zvanoga plebanuáa pogodila, koj vu onim 
hipu je vumerl.

S trabovU o ubojaivo.
Stimecz Juraj, koj vu Mezőkomárom 

mesto kod Stöger Juraja kao svojega tesla 
hi£i svojum tarn lium je stanuval, po vre- 
menu navaden bit je svojom robum vu 
onoj okolici od sela do sela trátvo voditi. 
NajzadnjiC, minuCega Ijeta novembra trinaj- 
stoga odide iz doma i zvan jednih kol robe 
po priliki 800 korun penez takaj vzeme so- 
bum. Pokehdob nije navaden bil od svoje 
familije dugSe vreme zaostali i buduC dva 
tjedna od nikud ne dojde, javili su tamo 
etojeCemu 2andartvu.

—  Zandarstvo je na brzo ustanovilo, 
da Stimecz novembra 16. vu Ágoston zva- 
nom selu bil je zadnjikrat. odonul pako 
prama Fekete zvanoj pusti se naputil. Ovdi 
medjutim nisu bili njega videli i 2andarstvo 
badava bilo zazvedavalo za njim, ar od 
pjega nigdo nikakvoga glasa ni znal dati 
Med ovimi dvemi pusti vu jednoj ciglenici 
atanuje po im enj Sizler Juraj svojom 2e- 
nom i deset Ijet starim sinom. Ove je sad 
prijelo na valuvanje 2andarstvo, nego 2ena 
se lim bila odgovarjala, da oni takaj vre 
od davna Cekuju toga kuCarca, nego joá do 
sada ni bilo njega okolo njih. Po dugim 
uztra2ivanju napokon medjutim uzlanovili 
jesu da Stimeca pri ciglenici dostigla je 
sudbina. OdluCili su dakle da pri ciglenici 
budu prekapanja zvrdavali radi iztra2ivanja 
greha.

Pred bo2iCom ono julro rano naputiju 
se tri 2andari vu sumju vzeto lice mesto. 
Vu Agodton pusli idu Csikvandy Ernőju o- 
voga mesta mladomu arendatoru, koj 2an-

darom na pomoC dade Cetiri te2ake s lopa- 
lami i 2eleznimi rasuhami obskrbljene. Ovak 
anda idu van vu Ercsi, zvanu pustu, gde 
prije na valuvanje prijeli su Sizler Jo2efa 
zidara, koj medjutim sva lajil je pred 2an- 
dari, joá na onu gro2nju takaj da budu 
pekapanje zvráavali.

—  Zandari zatim preiSCeju ciglenice 
celu krajinu, na zadnje dojdu na dvoru sto- 
jeCemu kotcu gde spaziju, da erna i 2uta 
zemlja je skupa pomeáana. PoCeli su pre- 
kapati i na jeden meter gluboCinu pod 
zemljom dojdu kuCarca na svakojaCke tele 
lobu, opravu rubce i na Stimecz Juraja na- 
slov napisanu jednu knjigu.

—  Greánik onda veC nije mogel tajiti 
valuje da telo pod kotcorn je zakopano. 
Mesto kamo je bil skril, veC je s ciglom 
bilo potaracano, lak da su morali cigla gori 
izofnati, da su moguCi bili na jeden meter 
gliboko zakopano i veC na gnjiloőe nagnuto 
mrtvo telo van vzeti.

Greáni Sizler i njegova 2ena onda su 
bili valuvali s kakvim naCinom zvrSili su 
krvoloCnost.

VeC od davna pripravlali se jesu na 
ovu razbojniCku krvuloCnost. Sizler veC vno- 
go prije priskrbel si je jednu baltu, kojn 
na oátro uabrusil je, ősim toga posudil si 
je jednoga revolvera s 12 nabitki. I da ni
kakvoga svedoka nebude, jednoga 2njim 
slanuju* eg te2aka pretira od sebe.

Stimecz na veCer okolo áeste vure 
dojde к hi2i, zidar veCerju i stana dade 
njemu Poslje veCerje Stimecz si Ie2e vu 
jednu postelju i zaspi. Tako okolo 11. vure 
v noCi Sizler, koj je budan bil, Cekal na 
priliCan trenutak, stane se iz postelje, vu 
tihoCi vu2ge lampaáa, vzeme doli ober svo
je postelje viseCega revolvera, 2njim se pri- 
bli2i к spavajuCemo trgovcu i vu glavu slreli 
njega.

—  Stimec Juraj na glas strelbe se 
preslraái, iz postelje skoCi i javkali poCne, 
nego Sizler pred njega stane i joá petkrat 
streli njega vu prsa, na álo kuCar zruái na 
zemlju.

—  Zidar zatim baltu vzeme i Stimeca 
tuCe po glavi na tuliko, da za par trenut- 
kov spusti duáu 2ena pako dot Cas je vani 
na dvoru na stra2i bila. Po greánim Cinu 
dojde nuter i na mu2a pripravlanje prime 
mrtvoga tela ruke i odneseju van vu kotec 
gde Sizler na brzoma jamu skopa, hitiju ga 
nuter i zakopaju. Drugi dan vujutro Sizler 
vidi da mrtvoga tela obodve noge iz jame 
van stojiju, s balturn nje preseCe i znoviC 
zakopa.

KrvoloCnik pokradjenu robu takodjer 
zakopa gotove peneze к sebi vzeme, od ko- 
jih vre vnogo potroáil je.

2ena tak veli. da samo od straha pri- 
pomagala je svojernu mu2u.

Nekaj za kratek <5as.

Gost. Cujete vi krCmar, ovo vaáe vino 
je bormeá jako slabo.

KrCmar. Od toga je tak slabo, jer je 
veC jako staro.

*
Peter. Cujeá, vCe*-a sam ti tak pijaD 

bil, как vu mojim 2ivlenju p á  nigdar!
Gjura. Odkud znaá ti to?
Peter. Premisli si, 1Л sam jako bil 

prepiti, da sem joá 30 kra^carov dimo do- 
nesel v 2epu, koj nisam zapil.

Vu jednim varaáu vu velikim vetru je 
ogenj ziáel i áiril se od jedne hi2e na dru- 
gu. Pri ognju je bil i notariuá, ki veli pred 
svojom hi2om mirno stojeCemu Móricz áta- 
cunaru:

—  Zakaj neidete pomogat gasit ognja?
—  Prosim si ga ponizno —  odgovori 

Móricz —  nesiga gori moja hi2a, zakaj bi 
si ga gasil?

Za par minut onda se je  i Moriczova 
hi2a za2gala i s velikim plamnom poCela 
goreti. ZakriCi opet notariuá na Mórica:

—  No vidite, vezda i vaáa hi2a gori 
gasite ju!

—  Niti to si ga nemoram gasiti —  
odgovori Móricz mirno, jer to si ga pak je 
aszekurelano.

*
Stellinga je bila, kojoi su cigana od 

neg a veC veliki nepriatelji, i dojde pred 
kotarskoga sudea Vendel cigan gde ga su- 
dec zapita:

— Kuliko sinov imaá atari?
—  I one moram povedati velemo2ua 

vármigjija, koji su na grobju? —  zapita 2a- 
kajanec.

—  One ti odpustimo —  veli sudec.
No hvala Bogu —  veseli se zakajenec

—  onda samo jednoga siva imam: (jer Jje 
ove druge rano v jutro sve na grobje pos
tal stati.)

*
Kobi: Ja si ga nemrem vam nikaj dati 

ja siga —  imam jednoga —  sestra sirota, 
koj si mi sve peneze odnese mene.

Stein: Vi heiszt? Vaáega sestra si ga 
veli, da si ga nikaj nedade njoj, on si ga 
pogine od glada!

—  Kobi: Ni>, ako si ga vre nrioj ses
tra nedam niks, как bi se ga dal onda 
vam?

*

I. Kaharica: Ti Zofa как je to, kaj ti 
navek tak male áoce imaá?

II. Kuharica to ti je tak milostivin or- 
mar vu kuhnji je mali, onda velikoga áoca 
nemrem vu njega spraviti.

♦
Mu2 dojde po polnoCi onak inalo na- 

kreden dimo. Odpre hi2na vrata, malo Ceka 
i onda preplaáeno reCe:

—  Kaj ti je moja draga 2ena? Jeli bi 
dal doktora dozvati?

—  Zakaj pitaá?
—  Im si mi joá nikaj ne v glavu 

hitila!
*

Plebanuá: Cul sem, da ste i jednu stol- 
covu uogu spotrli na hrbtu svoje 2ene . . .

Mu2: Istiua je, Gospodin.
Plebanuá: Pak vam nije 2al?
Mu2: Bormeá mi je jako 2al . . . im 

je stolec joá Cisto novi bil.
*

Kaprol: Kaj je to? more biti vas zebe 
da tak álrpeCete s nogam? Так se mi vidi 
da je vas vaáa kuharica veC jako scar- 
tala, da ne morale —  pod átengami naCe- 
kivati.

M ajczen  F eren cz,

Odgovorni urednik: 

M A R C I  TAI  JO Z S  E F



5104 és 5105. tk. 903.

árverési hirdetmény.
Hagebőke Henrik Vilmos végrehajtat

nak Dr. Tuboly Gyula ügyvéd pergondnok 
által képviselt kiskorú Mayer Ferenc, Emma 
és Lajos végrehajtást szenvedettek elleni 
végrehajtási ügyében Gyurán István vizi- 
szentgyörgyi és Zelics Franciska férj. Videc 
Lőrincné bányahegyi lakosok utoajánlatot 
tevén, a 3927/903. sz. a. elrendelt és folyó 
évi december hó 5-én foganatosított árverés 
az V. hegykerületi 209 Ikv. 393 és 395 hrz. 
sz. alatt ingatlanokra vonatkozólag hatályon 
kivűl helyeztetik, miből kilolyólag a Csáktor
nyái kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhírré 

teszi, hogy az V. hegykerületi 209 Ikv. 395 
hrz. sz. alatt 4 hold 1264 négyzetöl terüle
tű belsőség szántó gyümölcsös, rét szellőből 
alpereseket illető felére mely ingatlanon a 
46 népsorsz. a. ház is létezik épületek fele
részével 2878 k. 70 fill, kikiáltási árban, és 
ugyan itt 393 hrz. sz. a. 3 hold 325 négy
zetöl területű szántó, gyümölcsös 1347 kor. 
50 f. kikiáltási árban az ut^’ i'\ ingatlan 
egészben a a végrhajt. törv. lo6 . §-a értel
miében.

1904. évi február hé 6-án
az V. hegykerületi községházánál Wollák 
Rezső ügyvéd vagy helyettese közbejötté
vel megtartandó nyilvános árverésen el- 
adalni fog.

Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár. 
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10%  
készpénzben vagy ovadékképes papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, és pedig 287 kor. 
87 f. 134 к 75 f.

Vevő köteles a vélelárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számitandő 30 nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 60 nap alatt 
a harmadikat ugyanattól 90 nap alatt, min
den egyes részlet után az árverés napjától 
számítandó 5 százalék kamattal együtt az 
árverési feltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni.

Ezen hirdetmény kibocsátásával egyi
dejűleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. jbí- 
róság telekkönyvi osztályánál és а V. hegy
kerületi község elöljáróságnál megtekinthetők.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornya, 1903. december 22. 632

tkv 6831 903.

Árverési hirdetmény.

1904. éli február hé 22-én d, e. 10 ónkor ю  f. eddigi és 28 K . 50 fill, árverési kér-
l)r. Kemény Fülöp ügyvéd vagy helyettese vényi költség valamint 700 korona úgy 
közbejöttével megtartandó árverésen ela- 873 K. 61 fill, tökék és járulékaik kielé- 
datni fog. gitése végeit a nagykanizsai, kir. törvény-

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy szék a perlaki kir. járásbíróság területén 
az árverés megkezdése előtt, a fennti kikiál- fekvő a palinovcczi 282 sztjkvben f  249/31 
tási ár 10-át bánatpénz fejében letenni s a hrsz a felvett (szántóföld) ingatlan 280 K. 
vevő a vételárat 3 egyenlő részletben 483 sztjkvben f  116/b hrsz. a felvett (szán
lefizetni köteles. tó és rét) ingatlan 360 K. 318 sztjkvben

A perlaki kir. jbiróság mint tkvi hatóság. ^  és 650 hrsz. a felvett közös le- 
г. . . .n_0 , n gelőkböl végrehajtást szenvedő Vidovics Mi
zériákon, 190... decz. 3. 609 hály és neje Vnikovics Hóza nevén álló B.

29, 30 és 48 sorsz. alatti részek s illetősé- 
6785 tk. 903. gek 600 korona kikiáltási árban mint becs-

Árveiési hirdetmény. az ^  fei,ruár w |8.an 8 e ю 5Га|<0Г
A perlaki kir. jbiróság, mint tkv. ható- 10 órakor Palinovecz község házánál Za- 

ság közhírré teszi, hogy a Muraközi takarék* kál Henrik Csáktornyái ügyvéd vagy helye- 
pénztár r. t. nak (székhelye Csáktornya) és lesse közbenjöttével megtartandó árverésen 
csatlakozott Társainak, Vidovics Mihály és eladatni fog.
neje Vinkovics Róza, muracsányi lakosok Venni szándékozók figyelmeztetnei 
elleni vhajtási ügyében 3900 k. tőke ennek hogy az árverés megkezdése előli a lent 
1902 évi deczember 8-napjától járó 8 %  kikiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében 
kamatai 8 %  késedelmi kamatai 124 К letenni kötelesek. v ;>

Hirdetmény.
Alulírott község elöljárósága részéről ezennel 

közhírré tétetik, hogy a h e l y p é n x s x e f l é s l -  
/ » я  haszonbérbe adása 1. hó 18-án árverezők 
hiányában nem sikerült, annak ujabbi haszonbérbe 
adására f. évi február hó 4-ik napjának d. e. 10 
Órája tűzetett ki. mely napra az árverezni kiváltók 
ezennel meghivatnak.

Dráva vásárhely 1904 évi január hó 20-án.

Az  elöljáróság.

6 3 ! 1— 2

A perlaki kir. jbiróság mini tkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy ifj. Szabói Mihály 
hodosani lakosnak és csati, társának, Szabol 
Mihályné szül. Kuhanecz Francziska hódo
sán* lakos elleni végrehajtási ügyében 287 K. 
80 fill, tőke ennek 1902 évi szeptember 27 
napjától jaró 6%  kamatai összesen 76 K. 
f. eddigi és 17 К. 5C árverési kérvényi költ
ség úgy 500 K. tőke s járulékai kielégítése 
végetta nagykanizsai kir. törvényszék a per
laki kir. jbiróság területén fekvő a hodo- 
sám 830 sztjkvben felvett 1. 244, f  154 hrsz 
97 népsorsz. (ház, udvar, és kert) ingatlan
nak Szabói Mihályné vh. szenvedő nevén 
álló fele része 410 Kor. a hódosán 1038 
sztjkvben fnlvet f  1568 hrsz. (szántóföld) 
ingatlatnnak Szabói Mihályné vh. szenvedő 
nevén álló fele része 246 Kor. és a mura- 
csanyi 876 sztjkvben felvett f  3998 hrsz: 
(rét) ingatlanra vh. törv. 156. §. alapjan 
egészben 300 Kor. kikiáltási árban, mint 
becsárban az

ALSÓMURAKŰZI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PERLAKON.

H IR D E T M É N Y .

Alulirt igazgatóság az intézeti alapszabályok 8. §. 
értelmében közhírré teszi, hogy betétek után a kamatlábat 
4 és fél */0 -ra szállította le.

Kelt Perlakon 1904. január hó 22-én.

Az A lsóm u raközi Takarékpénztár r. t  
Igazgatósága.
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Ki porcellán üzlet Csáktornyán.

Van szerencsém Csáktornya és vidéke t. kö
zönségének nagybecsű tudomására hozni hogy üveg
üzletemben a h ires karlsbadi porcellán  áru
kat is bevezettem .

Üvegüzletemben tehát ezentúl mindennemű 
fényűzésig valamint mindennapi üveg é s  p o rc  eb  
lánáruk dús választékban , a leg jutányosabb  
árban kaphatók.

Gyártok továbbá modern kép- valamint tükör- 
k eretek et is, m elyeknek részletes mintái üzletem
ben a nagyérdemű közönségnék m egtekintés végett 
rendelkezésre állanak.

Elvállalok mindennemű üvegesm unkákat és
Javításokat» úgy helyiségem ben , valamint azon
kívül is.

Korcsm árosok és vendéglősök bármikor üveg- és 
porcellánárukat csekélydijm ellett kölcsönbe kapnak.

Kiváló tisztelettel

T O D O R

#
614 21— 25

jVoVa trgoVina sa porcnlansKom ro- 
bont n Csáktornya. # #  # #

Cast mi je  obznaniti p. n. stanovnikom grada 
Csáktornya ka о i okolice, da sam и mojoj glaznatoj 
trgovini sada i kariba fiski p o rcu l an uvezev.

U mojoj g la iu ti se m oze sada svakojacki 
д lain  at а I p orcu /a n sk a  rob a za najfa/lju d e 
nn dobiti.

Da ja pravim rarne za klpef z rea le  se  mo- 
iejti takaj и svakoj vé/icini dobiti.

O laiarsk o de I о preuzimam svakojako.

Krcmari dobiju kod svaké prilike glaznatu 1 

porculansku robu za fa! слепи i posodu.

I
Sa átovanjem

R . T O D O R  nasi.

614 21—25

0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 órakor a községbiró
” _ _ ;  házánál nyilvános ár- a» ü 1 / Sí éi 4i t i  ü 1 /

Hirdetés. verés?nh#szonbérbê JMal)OnyVCI)
adatni. ,, , —

Szoboticza község Szobotiezán, 1904. VÍ5Z0U-, C50nt-, Wf- Vagy bársony 
elöljárósága közhírré janu£r 13. bekötésben nagy választékban és
teszi, hogy a községi J# jutányos áron kaphatók

nagy kocsmáim/ elöljáróság*.
3 évre, 1904. évi ia- <,2e 2~ 2 Csáktornyán,
nuár hó 31-én d. u. # # # # # # # # #

Л
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Alkalmi vétel!
Bám ulatos olcsó!

1 méter (120 ezen tim éter széles) Loden

I korona
I egész ruhára való 5 koronáért kapható

HESSEL áruházában
№ Cs á k t o r n y á n .



A CSÁKTORNYÁN SZÉKELŐ

MURAKÖZI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Ш . Wi trtreír M 27-fa dílntán 3 óraisor jaját helyiségében

XXIII. rendes közgyűlését
tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat*.
1. A gyűlés megnyitása az elnök által.
2. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentése.
3. A zárszámla beterjesztése s e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok 

meghatározása és a felmentvény megadása.
4. Négy igazgatósági tag és a felügyelőbizottság megválasztása.*)
5. Netáni indítványok.
6. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
Csáktornya, 1904. január hó 11 -én.

Az igazgatóság.

*) 59. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolhatja, 
de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves s részvénye legalább 4 hét óta a tár
saság könyveiben az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet 
pénztárába letéteasék.

A váiasztási jog azonban nemcsak személyesen, hanem távollevők által is gyakoroltathatik, t. i. a meg nem 
jelenhető részvényes egy másik részvényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat, azonban szintén 
szükséges, hogy az ily megbízott által szavazó részvényes legalább 20 éves legyen és részvénye 4 héttel a közgyűlés 
előtt a társaság könyveiben az ő nevére beírva találtassák.

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.
630 i — 3

Az Alsómuraközi Takarékpénztárral (‘gyesült
• •

Önsegélyző 
szövetkezet

1904. évi február hó 11-én délután 2 ó rako r

rendes közgyűlést
tart, melyre a szövetkezet t. tagjai ezennel tisztelettel meghivatnak.

- - - - - - - A közgyűlés tárgyai: =
1. ) Elnöki jelentés a lefolyt üzletévről.
2. ) A felügyelő-bizottság jelentése, az 1903 évi zárszámadások előterjesztése és ezek kapcsán 

az üzletrészek és ezek növedékét megállapító igazgatósági határozat előterjesztése, jóvá hagyása és 
a számadók felmentése.

3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. A szövetkezet igazgatóságából kilépő Lángé Kelemen és Ebenspanger Miksa tagok helyett 

uj választás megejtése, esetleg azok újbóli megválasztása.
5. ) Az 1904 évben működő felügyelő-bizottság választása.

K ot perükön, az Hlsótnurakózt Takarékpénztárral egyesült 
Őneegelyzö-Szővetkezet igazgatóságának
p  #  p  p  1904. tvi január hó zi-cn tartott dicséből. & #  p  #

A Vl.-dik évtársulat tagjai felhivatnak befizetési könyvecskéiket magukkal hozni, 
hogy a közgyűlés befejezése után velők a leszámolás eszközölhető legyen.

r
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Я Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat
t. ez. rcezvenyeeei 1904. évi február bó 20-án délután з 

órakor Ceáktomyán a társulat saját házában tartandó

xxxxi. rendes közgyűlésre
fi fi fi fi tisztelettel megbívatnak. fi fi fi fi

T a n á c s k o z á s i  t á r g y a i n a k  s o r r e n d j e :

a) Elnöki megnyitás.
b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesitésére 2 részvényes kijelölése.
c) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi számadások és

a felmentvén у feletti határozat.
d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt.
e) Jelentés a szövetkezeti állományról.
f) Igazgató, aligazgató és 4 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
g) Néhai Löbl Jakab, volt takarékpénztári könyvelő özvegyének kegydijazása.
h) Esetleges indítványok.

Csáktornyán, 1904. évi január hó 2 -án.

etis igazgatóság.
37. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalmazottja 

(36. §.) által gyakorolhatja ; de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a köz
gyűlés előtt legalább két hét óta a társulat könyvében az 6 nevére legyen beirva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 
nappal megelőzőleg, azaz 1904. évi február hó 17-ig az intézet pénztárába letótessék. 

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése a társulat üzleti helyiségében a köz

gyűlést 14 nappal megelőzőleg a részvényesek által betekinthetek.
629 2 - 3

=  M EG H ÍVÓ . ...—

Csáktornya Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság

1904. február 2”-én délután 2 órakor
saját üzlethelyiségében tartja meg

A lii. rendes közgyűlését,
a melyre a t. részvényesek tisztelettel raeghivatnak.

T á rgy so ro z a t:
1 Megnyitó.
2 Két részvényes megválasztása. л közgyűlési jegyzőkönyv hitelesitésére.
3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság közgyűlési jelenlése.
4 Az 1903 évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása; n nyereség felosztása. 
6 Öl igazgatósági tag 3 évre való megválaszlása. 
d. A főkönyvelő és segédkönyved véglegesítése és nyugdíjügye 
7. Esetleges indítványok.

C s á k t o r n y a ,  1904. január 7-én

628 2 — 3
А х  1дяхдн

Nyomatott Fischet Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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