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M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztőes szépirodalmi hetilap.

M egjelenik h e ten k in t egyszer: vasárnap.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hiv. közlönye

A népromlüs okozója.
A mai nevelésnek hibája az értelem 

helytelen és túlságos becsülésében, a becs
vágy ösztönzésében, hogy minden körülmé
nyek közt a tudás egész hatalmával ren
delkezhessünk ; de nem azért, hogy azt az 
emberiség szolgálatára bocsássuk, hanem 
hogy az individiumnak egy másik egyénnel 
való küzdelmében vele élhessen

A le nem csillapított, el nem oltott 
becsvágy pedig szétszaggatja a kedélyéletet, 
megbénítja korán az erőket vagy pedig a 
belenevelt hamis szégyenérzet fulytán, illető
leg a büntetés és gáncsolástól való félelem
ből kezébe nyomja a halált hozó fegyvert.

Itt csak úgy történhetik változás, ha az 
iskola azon lesz, hogy csillapítsa a versen
gési érzelmeket, eloltva a hamis becsvágy 
parázsát, ha jókor fölébreszti a meleg tár
sadalmi érzetet és folyton azt a gondolatot 
oltja bele a gyermekekbe, hogy a földnek 
nem a vad veszekedések tombolóterévé, ha
nem az igazi kultúra helyévé kell lennie.

A mi az érzelmi élet károsodásait il
leti, melyek az idő viszonyaiból s a létért 
való küzdelemből származnak : azoknak el
távolítását vagy kisebbedését csak a jövőtől 
várhatjuk, midőn majd életföltételeink ja
vulnak ; s ha igaznak bizonyul az, hogy 
minden embernek nem csak s z a b a d s á g r a  
van joga, hanem é I e t f e n t а г t ás r a is.

Ez alkalommal csak egy tényezőről aka

T Á R C z A.
Teréz asszony.

Folytatás éa vAge. Irta. Vékony Pál.

így, valahogy eltemette a napot s megjött 
az este. Rákos Péter nem érkezeit meg. Az ágy
ban egyre hánykolódott Mi az oka, hogy nem 
jött? Lekésett tán ma ön? (Már akkor hajnalra 
járt). Jön, jön. — Ha merészelné, megcsókolná . . 
Ah ! Érezte, hogy ég az ajka, ég minden porcikája. 
Édes, édes Péter !

Ezzel aludt el a nagy liánykódás közepette. 
És rosszkedvvel ébredt. Ezek a hangulatok nem 
ritkák s ilyenkor önmagára is haragos. Es Ráköss 
PéterV Vájjon jön-e? Máriának kiadta a paran
csot, hogy süssön, fózzön. Hátha . . . talán ? . . .

Mária szó nélkül engedelmeskedett. Ment, 
vásárolt és csinálta a sütést, főzést, Teréz egye 
dűl maradt. Egy fautenilt húzott a kályhához s 
gondolkozott, fejét tenyerébe hajtván. És nem tud- 
ni, hogy, hogy nem, a mint belebámult merő né
zéssel a kandalló fényébe, egy alak bontakozott 
ki. Homályosan, kontúr nélkül, és ott ugrált a 
szeme előtt egy barna, nevető, édes csöpség. Gön
dör fürtökkel, piros, mosolygó, pici szájjal. 0, mi 
érzés futotta átal !

Ha itt volna mellette, ha gagyogna néki, mint 
ölelné, csókolná, fojtogatná. A vér az 6 vére, a 
test az ő teste volna. Ha azt mondaná: »mama«, 
— ölbe kapná, úgy harapóra az ujjongásbán.

Szinte belékábult a feje. Ha úgy véletlenül 
összetalálkoznának ? (5 és egy férfi. Ráköss Péter.

rok említést tenni, mely a mi korunk rom
lásának főokozója, a mi társadalmi viszo
nyaink közt igen nagy szerepet játszik, s a 
lelki betegségek keletkezésénél igen nagy 
fontossággal bir; de a mely ellen jelen ko
runkban is már hathatósan és eredménnyel 
kell küzdenünk.

Ezl azonban csak úgy s akkor tehetjük 
meg, ha tiszta megismerés szétszaggatja a 
tudatlanság éjszakáját, ha az előítéletek meg
szűnnek, s ha a tu d á s s a l  e g y ú t ta l  a 
m eleg  é r z e le m  is e g y e s ü l

Szóba akarom hozni az erkölcs s egész
ség romboló alkoholismust, a melynek rend
kívüli fontossága van népünk anyagi és 
szellemi romlásának okai között.

Az alkoholista nem csak hogy károsítja 
a saját testi egészségét, aláássa gazdasági 
állását, semmisíti emberségének nemes vol
tát, hanem igen gyakran az egész családját 
is tönkre teszi. A család kötelékei lazulnak, 
méltósága lábbal tiporlatik, a gyermekek pe
dig oda kerülnek az elfajulás elhagyatoltsága, 
bűn és gonosztettek útjjn — a benyomás tel
jes szomorú példának hatalma folytán.

Az alkoholismus kevésbiti a munka
kedvelő és munkabíró embereket azáltal, 
hogy nagyszámú megbetegedéseket idéz elő; 
szüli és elősegíti a közönyösséget és lelki- 
ismeretlenséget; kiöli a szebb és jobb jövőbe 
való reményt és hitet; megbénítja az ide- 
alismus éltető erejét.

Létrehoz gyönge, nyomorék uj nemze

déket ; minek folytán megrabolja az embe
riség geniusát hű harczosaitól, győzőitől, 
buzgó, becsületes múnkásaitól.
* Hogy pedig az alkohol kimondhatlan 
nyomort okoz: bizonyítja ezt a mindennapi 
élet számtalan példával.

N ö v e k sz ik  az e m b e r  az  ő n a 
gyobb, m a g a sa b b  c z é l ja iv a l .

A kis Dávid halálosan találta a nagy 
Goliathot; miért nem sikerülhetne az em
beriségnek, hogy egészséges és boldog legyen!

Nem szabad visszariadunk azon ke
mény harcztól, melyet azon óriás ellen kell 
vállalnunk és küzdenünk, a mely legnagyobb 
ellensége és pusztítója az emberiségnek s a 
melynek tehát halálát kell okoznunk. Mert 
hiszen éppen ő a nép anyagi és erkölcsi 
romlásának egyik fő té n y e z ő je  és fő
o k o z ó ja . — — — C selkó József.

—  A z  á lla td ija zá s o k  uj re ndje. Az állat-
tenyésztés javítására jelentékeny tényező a 
megyeszerte megtartott állatkiállilások, jutal
mazások. A földmivelésügyi miniszter e ki
állításokat rendező gazdasági egyesületeknek 
kilátásba helyezte az államsegitség feleme
léséi, kikötötte azonban, hogy csak abszolút 
értékű állatok jutalmaztassanak és a gazda 
kötelezessék jutalmazott állatját a tenyész
tés számára megtartani. A gazda tehát, a- 
midőn a jutalmat átveszi, kötelező nyilatko
zatot tesz, hogy jutalmazott állatját egy bi
zonyos ideig eladásra nem bocsátja.

(Már a neve imponál néki. Ha 6 volna az a férfi ? 
És ölelné, csókolná őt ? És . . .

Felijedt Teréz asszouy. Hisz ezek mind bű
nös vétkes gondolatok. Vétkezik egy halott becsü
lete ellen ; megcsalni akarja azt az embert, kinek 
a nevét még most is hordozza. Nem-e főbenjáró 
bűn ez ? És nem undok teremtés-e ő, ki enged a 
vérnek, mi gyalázatba kergeti ? Nem a bélpoklós, 
de ő az utálat. Hogy a vére forr, hogy végig bi
zsereg busának minden izén az az áramlat, eiég-e 
a poklok gyalázatára ? . . .

Odakiinn megzördül valami. Aztán lábdob
banás hangzott, keltő, három . .

Utána nyílott az ajtó.
♦ *

Ráköss Péter volt a jövevény. Magas szép 
szál legény, vállán csak úgy feszült a kabát. Ke
zet csókolt Teréznek (Teréz asszony elkapta a 
kézéi) és bemutatta magát

— Ráköss Péter, birtokos fiyergyóból.
Az asszony üdvözlő szavaira mentegetőzés

hez folyamodott : — Persze lekéstem, édesem. 
(Ah !) És csak délután ülhettem fel, Ugye hara
gudott ? Igazán, szavamra, nem magam vagyok 
az oka. Azok az impertinens cselédnépek ! — Utána 
a rokonságról beszélt. Valami hatodik dédapjok 
révén áll fenn az a boldogult Katolnayval. Úgy 
véletlenül jött rá. Valami pörös ügye hozta Pestre, 
azt eligazítja, egy kicsit körülnéz s bújik vissza 
odújába a gyergyói havasok alá. Hol a szőke ma
ros fakad, ott van a birtoka. Nagyon gyönyörű 
vidék, — egy félóráig himnuszozta.

Teréz asszony most vette csak ssemügy re. 
Derék ember, az tény, igazi férfiú. Magasra kefélt 
hajat viselt, a szeme élénken mozgott, kíváncsian,

s szőke bajusza a la II. Vilmos kunkorodott fel. 
Arcán tiszta, derült vonások, meleg kifejezéssel, s 
ha nevetett, két gödör ugrált rajla. A hangja erős, 
kemény, szinte zúgott a szobában. És az egész 
ember maga az élet, alig negyvenéves, a havas- 
alji levegő öntötte belé.

Nem ilyennek képzelte a daliát, de ez daliás- 
sabb annál. Minő lehet ennek a férfinak a szere- 
tete ? Akár az oroszláné. S a csókja, ölelése ? 
Mint »*gy gyermeké.

Mária jött be jelentéssel. Terítve az asztal, 
méltóztassnnak. Mindhárman egy asztalhoz ültek. 
Teréz alig fogyasztott valami keveset, folyvást Ra- 
kosst nézte. S a rokonnál valóban pompás étvágy 
csakis a havasok alján terem. Éva asszony szinte 
irigyen nézte és örvendett is melléje.

Ez az ember! Pesten bízvást megbámulják. 
A modora azonban kifogástalan. Sőt sok benne a 
kedvesség, a mi a pesti gavalléroknál hiányzik. — 
(És édesnek mondotta és kezet csókolt!

Ebéd után újból fecsegtek. Teréz vigabb lön 
és beszédesebb. Sót kedveskedett is Rakossnak s 
látható lön, hogy Rakossnak tetszett minden. Te
réz asszony is, meg a hizélgése is.

* *
Ah, minó éjjel volt ez ! Sehcgysem akart az 

idő telni, sehogyse múlni. Teréz asszony álmatla
nul hánykolódott az ágyban. Képek rajzottak előtte, 
hiába bujt a dunna alá, csak ráraeredtek. És a vé
re ? Valósággal eksztázisban volt, forrt, főtt min
dene, a talpától a fejéig. Voltaképen mi ez ? A 
hat év nyugalma im egyszerre orkánná vált.

Reggel aztán felébredt, nagy kínosan. Mikor 
hunyta le szemét, nem tudja. De neszre ébredt. 
Mária gyújtott alá a kályhábao, az csoszogott. így



K Ü L Ö N F É L É K .
—  Nagyközségi közgyiiléa Csáktornya 

nagyközség képviselő testületé márczius hó 
30*án Nuzsy Mátyás községi biró elnöklésé
vel rendkívüli közgyűlést tartott, melyen: 1. 
A község czimére érkező poslai küldemé
nyek átvételével és a község területén tar
tózkodó magán felek személyazonoságának 
igazolásával, úgyszintén az aláírások vagy 
kézjegyek valódiságának hitelesítésével a be
lügyminiszter ide vonatkozó rendelete értel
mében Nuzsy Mátyás községi birót és Dé
nes Béla községi jegyzőt jogosította fel. II. 
Fischer Arnold utódainak (zágrábi lakosok) 
illetőségét újból megtagadta. III. Gerstlauer 
Béla Csáktornyái lakos, déli vasúti állomás
főnököt és családját a község kötelékébe 
fölvette. IV. Tudomásul vette a belügymi
niszter 14549. sz. leiratát, melyben a köz
ség érlesittetik, hogy a vasúti állomáson 
szolgálatot teljesítő csendőrkülönitmény ré
szére pihenő szoba létesitése nem szükséges. 
V. Zrínyi Viktor, Horváth Géza és Sollies 
Pál Csáktornyái lakosoknak pótadó törlést 
engedélyezett. VI. Az adókivető bizottságba 
bizalmi férfiakul Benedikt Ede elöljárót és 
Mózes Bernát községi képviselőt választotta 
meg. VII. Wünsch Fáni és társai Csáktornyái 
lakosok által megvenni szándékolt mártáni 
közlegelői rész eladására és a régi község
ház eladása tárgyában határozat hozatalra, 
miután a képviselő testület tagjai az id vo
natkozó törvények rendelkezéseinek megfe
lelő számban nem jelentek meg ezen a 
gyűlésen, űjabbi közgyűlési határidőül folyó 
évi május hó 4-ik napját tűzte ki.

—  A bíróság köréből A királ Ihnato- 
vics Aladár alsóvereczkei kir. albirónak a 
keszthelyi kir. járásbírósághoz való áthelye
zését megengedte.

—  Áthelyezés A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Konecsni Kornélia turcsis- 
csei állami iskolai és Opacsics Máriái csa-

ébredt. De álmos volt és agyongyötört. Fájt min
dene végtelenül és bágyadtnak érezte magát.

Az öltözködés nehezen ment.
A túlsó szobában Bakoss cipője kopogott, 

járt fel s alá. Ha tudná, ha halottá volna kin- 
jait ? . . . A szégyenét, a gyalázatát ? . . . Reme
gett erre a gondolati a. Szinte megijedt, hogy a 
tükörbe nézett. Az arca szörnyen dúlt volt, szeme 
meg beesett s körötte mély, sötét karikák. A ha
ja kóccá gabalyodott, úgy nézett ki, mint Meduzza 
ijesztő feje.

Az ajtón kopogott valaki.
— Nem szabad — kiáltott Teréz. És reme

gett. — Ki az ?
— Gyergyói Bakoss Péter ! — szólt a kinti.
— Nem lehet édes rokon, nein szabad. Öl

tözöm. — Közbe felkapta ruháját s didergett az 
ijedtségtől.

Már akkor nyillott az ajtó.
— Ugye, nem haragszik ? Ugye nem édes ? 

Mert én tudok mindent. És átölelte Teréz asz- 
szonyt és megcsókolta. Aztán magyarázattal is 
szolgált.

— Ez a szenvedésért. — És újra megcsó
kolta sokszor, igen sokszor.

— Édes, jó Péterem.
Szinte beléfultak a csókba.
És a decerabervégi kései napsugár beszök- 

kent a szobába és ott táncolt Teréz túlvilági fény
ben ragyogó arcán.

nádpalotai állami tanítónőket kölcsönösen 
áthelyezte.

—  K á plán  á th e lye zé s A stridói meg
üresedett kápláni állásra a zágrábi érsekség 
Ciepanec János zagorska seloi káplánt he
lyezte át.

—  Halálozás. Vargha János perlaki 
plébános márczius hó 26-án délután 4 óra
kor, hosszas szenvedés után életének 57-ik 
évében Perlakon elhunyt. A megboldogult 
hült teteme márczius hó 28-án délelőtt 10 
órakor helyeztetett örök nyugalomra a per
laki róm. kath. sirkertben. — Béke hamvaira.

—  Záróra. A Csáktornyái kereskedők egyez
ségének értelmében az üzletek április 1-től 
szeptember 30-ig, reggel 6 órakor nyittatnak 
és este 8 órakor záratnak.

—  Uj kö rje g yző sé ge k M u ra k ö zb e n . 
Az uj anyakönyvi törvény életbeléptetése s 
a közigazgatás nívójának emelése és egy
szerűsítése a körjegyzőségek számának sza
porítását teszi szükségessé. A reformok irá
nya az, hogy a községi autonómia kiterjesz
tessék s a központi hatóságok munkakörébe 
utalt teendők egyrésze a községekre hárit- 
tassék. Ez pedig elodázhatatlanná teszi azt, 
hogy a nagy jegyzői körök megszűnjenek s 
a körjegyzőségek szaporittassanak. A belügy
minisztériumban el is határozták a körjegy
zőségek számának felemelését Zalavármegye 
12 uj jegyzőséget kap. amelyek már ez év
ben, valószínűleg julius 1-én íelállittatnak, 
mert ekkor lép életbe az uj anyakönyvi 
törvény. A miniszter leirata a vármegyéhez 
már megérkezett. A főszolgabírók és kör
jegyzők ennek alapján nagy értekezletet tar
tottak kedden a vármegyeház termében az 
uj körjegyzőségek ügyében. Az uj beosztás
nak mikéntjéről tanácskoztak s tettek javas
latot, melyet majd megállapít a törvényha
tóság s fel fog terjeszteni a miniszternek. A 
Csáktornyái járásban a tervezet szerint 2 uj 
körjegyzőséget állítanak. Az egyiket Nagy
faluban, a másikat Káczkanizsán.

—  A C sá k to rn y á i a d ó k iv e tő -b iz o tts a y .
Zalavármegye alispánja az 1906, 1907 és 
1908. évekre a Csáktornyái adókerülelre 
nézve alakítandó adók ívelő bizottságba tör
vényhatósági rendes tagul: Murai Róbert 
beliczai birtokost, Gráner Miksa Csáktornyái 
kereskedőt; — póttagul : Wollák R«*zső
Csáktornyái ügyvédet és Szilágyi Gyula Csák
tornyái nyug. grófi titkárt nevezte ki.

— A jö vő  évi v á la s z tó k  A belügymi- 
miniszter körrendeletét intézeti valamennyi 
központi választmányhoz az országgyűlési 
képviselő-választók 1905. évi névjegyzékének 
kiigazítása, illetve az 1906. évre érvényes 
névjegyzék elkészítése tárgyában, s e kör
rendeletben felhívja a központi választmá
nyokat a szükséges intézkedések haladékta
lan megtételére. Az ideiglenes jegyzék elké
szítése czéljából tartandó ülés lehetőleg áp
rilis 15-ike előtt, legkésőbb azonban április 
április 15-én összehívandó. Az ideiglenes 
névjegyzéket május 5-én feltétlenül már ki 
kell tenni közszemlére. Csáktornya nagy
községben folyó évi április hó 7-ik napján 
fog teljesittemi a kiigazítás és e czélból a 
kiigazító küldöttség az nap délután 2 óra
kor kezdi meg a működését a községháza 
tanácstermében. Mindazok, kik a felvételre

magukat jogosítottaknak tart|ák, jogosultsá
guk igazolása végett a küldöttség előtt sze
mélyesen is megjelenhetnek és ez esetben 
adójuk mennyiségének igazolása végett adó
könyveiket a küldöttség előtt felmutatni 
tartoznak.

—  Ovo és tankötelesek összeírása.
Zalavármegye közigazgatási bizottsága elren
delte, hogy az óvó és tanköteles gyermekek 
1905. évi április hó 1 napjától május hó 
31-éig terjedő idő alatt összeirassanak. Az 
összeírás az 1890. szeptember 1-élől 1901. 
évi szeptember 1-éig született gyermekekre 
terjed ki. Az összeírást a tanítók teljesitik. 
Aki tudva hamis vagy valótlan adatokat 
vall be, vagy valamely tanköteles gyerme
ket eltagad, 100 K.-ig terjedhető pénzbünte
téssel büntettetik.

—  Az Alsólendva-Vidéki Takarékpénz
tá r Részvénytársaság folyó évi április hó
8-án délután 2 órakor rendkívüli közgyű
lést tart. A közgyűlés a takarékpénztár alap 
és tartalék tőkéjének felemelése és az alap
szabályok megfelelő módosítása tárgyában 
tartatik. Ugyanis a takarékpénztár jelenlegi 
alaptőkéjét, a 120.000 koronát és tartalék- 
alapját 36.000 koronát érintetlenül hagyva 
400 drb. uj részvényt akar kibocsájtani, s 
ezzel a részvények számát 300-ról 700-ra 
emelni. Még pedig úgy, hogy: 1. Folytatóla
gosan kibocsájt 300 drb. uj részvényt á 400 
korona. Ezzel meglevő alaptőkéjét 120 000 
koronával emeli. Ezen 300 drb. uj rész
vényből a régi részvényeseknek minden 
egyes részvényük után egy uj részvényre 
elővételi joguk van részvényenkint 400 ko
ronáért. Azon regi részvényes, aki elővételi 
jogát gyakorolni akarja, tartozik ezen jog 
iránti igényét 1905. május 1-éig az igazga
tóságnak bejelenteni. Az igazgatóság az elő
vételi jog alapján nem jegyzett s rendelke
zésre álló részvényeket egyenkínt 480 ko
ronáért eladhatja. Az ekként befolyó összeg
ből 400 korona alaptőkére, 80 korona pedig 
a rendelkezési tartalékalapra esik. 2. Hogy 
az intézet részvényei iránt mutatkozó igé
nyek lehetőleg kielégíthetők legyenek, s hogy 
az intézet részvényei szélesebb körben le
gyenek elterjedve, e czélból külön 100 drb. 
uj részvény bocsájlatik ki részvényenkint 
480 korona árfolyammal, melyből' alap
tőkére 40.000 korona, tartalékalapra 8000 
korona esik. A részvények árát a következő 
részletekben lehet befizetni, a) 400 korona 
árfolyamú részvények árából 1905. év má
jus 1-én 140 K., julius 1-én 130 K. és szep
tember 1-én 130 K. b) a 480 korona ár
folyamú részvények árából 1905. év május 
1-én 160 K. julius 1-én 160 K. és szep
tember 1-én 160 K. összegeket. A teljesí
tett befizetési részletek után az intézet 1905. 
évi deczember hó 31-éig 5% kamatot fizet. 
Minden uj részvényes 1906. év január hó 
1-től a régi részvényesekkel egyenlő oszta
lékban részesül.

—  Sertésvész Zalaegerszegen a sertés
vész járványszerüen fellépett, minek követ
keztében a városi tanács a kedden és pén
teken tartani szokott serlésvásárokat a jár
vány tartamára beszüntette. A ragályos kór 
elhurczolásának megakadályozása czéljából 
a város bejárataikhoz őröket állítottak, a
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kiknek kötelességük megakadályozni, hogy 
a városból ki, vagy be sertéseket híjtsonak 
lábon. Kocsin szállítani — hatósági engedély 
mellett — szabad.

—  Lopások Ivanosics Antal lohoveczi 
(IV. hegykerületi) lakostól március hó 26-án 
a lezárt lakóháza ajtajának feltörése után 
a szekrényből 8 korona készpénzt, l/9 mérő 
czukorrépát, egy fali órát, az udvarról pe
dig 3 tyúkot elloptak. — Matusa Katalin 
muraszentkereszti lakostól márczius hó 26- 
án Stefanies Teréz 3 drb. tyúkot lopott.

— Saját érdekében tegyen kísérletet minden 
csuz és köszvényben szenvedő a hírneves Zoltán 
kenőcscsel, mert a leghíresebb orvosok és ezer 
meg ezer gyógyult beteg, igazolják annak páratlan 
csodás hatását. Üvegje 2 kor. Zoltán gyógytárá- 
ban, Budapest, V. Szabadságtér.

— Duhaj mulatOZÓk. Barazsics István 
kisbisztriczei legény több társával mulatott 
az al3Ólendvai vasúti vendéglőben. Ott va
lami fölött összevesztek s nagy lármát csap
tak. E miatt Blau Sándor korcsmáros ki
utasította Őket a korcsmából, amiért a már 
részeg vendégek rá támadtak. Blaunak se
gítségére sietett a kocsisa, Vörös Ferencz. a 
kit a felbőszült vendégek úgy megvertek, 
hogy napokig kénytelen az ágyat őrizni.

— A CZÍgányok Ügye A kormány ez 
ügyben nagy lépést tett a műveltség felé. 
Rájött, hogy milyen nagy átka az országnak 
az, ha pl. 172 ezer ember, mert ennyi sá
toros czigány van Magyarországon, minden 
közteher alól kibújva nyilvánosan csalásból, 
rablásból, lopásból, utonállásból él, az adó
fizető, becsületes, munkás, békés emberek
nek a károsításával. Elrendelte a kormány 
most, hogy ezeknek a gyermekeit 15 éves 
korig gyermekmenhelybe kell tenni s törzs
könyvbe kell Írni. A többieket pedig lefény
képezik, hogy szükség esetén kézre ke
ríthessék.

— Az Első Magyar Általános Biztosító Tár
saság. március 16-án 4 órakor tartotta évi ren
des közgyűlését gróf Csekonics Endre elnöklete 
alatt. Jelen volt 26 részvényes, kik összesen há
romszáztizennyolc részvényt képviseltek. Az elnök 
megállapítván a közgyűlés határozatképességet, a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Kostyán Ferencz és Bar
csa Károly részvényeseket kérte föl. Ezután Jeney 
Lajos udv. tan. igazgató terjesztette elő az 1904- 
iki üzletévről szóló jelentést. Felolvastatván a fe
lügyelő-bizottság, valamint a matematikai szak
férfiak jelentése is, a közgyűlés az 1004 ik üzlet
évről szóló mérleget, mely a szabályszerű tartalé
kosok és levonások után 1,985055 korona 38 fil
lér tiszta nyereséget mulat ki — helybenhagyta. 
Az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak a fel
mentvényt megadta s elhatározta, hogy a rész- 
vényenkint 400 koronát tevő osztalék már a hol
napi naptól fogva fizelessék ki. Közhasznú és jó
tékony czélokra az igazgatóság és a választmány 
együttes javaslata alapján 14.000 koronát szavaz
tak meg. Egyéb, a közgyűlést illető folyó ügyek 
elintézése után megejtették a választást egy meg
üresedett felügyelő-bizottsági tagsági helyre. A 
szavazatszedő küldöttség, mely Jankovich János, 
Lampel Vilmos és Szende Károly részvényesekből 
állott, kihirdette az eredményt, hogy felügyelőbi
zottsági tagul egyhangula Berzeviczy Albert dr. 
választatott meg. Végül Jankovich János a rész
vényesek nevében lelkes beszéddel üdvözölte Cse
konics Endre gróf elnököt abból az alkalomból, 
hogy a társaság a napokban ünnepelte kormány
zótestületi taggá választásának 25-ik évfordulóját. 
Csekonics Endre gróf az óváczióért meghatottan 
mondott köszönetét. Miután még a jelenvoltak Or- 
mody Vilmost, a társaság vezérigazgatóját is a 
legezivélyesebb üdvözlésben részesítették, a köz
gyűlés véget ért.

— A novai iparteetület megszűnik. Eb
ben az ügyben járt Nován ja napokban 
Kirchknopf Frigyes, a soproni iparkamara 
titkára miniszteri utasításra. A megszűnés
nek több oka van. A tagok közül a szom
széd községbeliek nem veszik komolyan a 
kötelezettségeket, sőt nem is óhajtják az

egyesülést. Magában Nova községben pedig 
nincsen meg a kellő szám arra, hogy tes
tületet alkossanak Azonkívül az ügyveze
tésre nincsen meg a-tagokban a kellő rá
termettség, s e miatt kétszeres vesződség 
hárul a szolgabirói hivatalra, mely azt mondja, 
hogy jobb, ha ő végzi el egyenesen az ipari 
ügyleteket testület nélkül s a feloszlatást 
ajánlotta Az iparkamarai titkár, kit útjában 
Klosovszky Ernő zalaegerszegi ipartestületi 
titkár kisért Novára, szintén csak hasonló 
ajánlatot tehet a miniszternek, amint tudó
sítónk mondja.

— A magyar gazdatisztek nyugdijügyi kong
resszusa. A Gyakorlati Gazdatisztek Orsz. Egye
sületének igazgatósága a legközelebbi választmányi 
ülés, illetőleg a gyakorlati gazdatiszteknek múlt 
évben lefolyt országos kongresszusa utasítása foly
tán az általánosan kötelező gazdatiszti nyugdíjügy 
tárgyában f évi május 21-én megtartandó orszá
gos kongresszust hí össze a fővárosba. A kong
resszusra meghivatnak mint legközvetlenebbül ér
dekeltek : Magyarország földbirtokosai és a gazdá- 
szati osztálynak magyar honossággal biró tagjai — 
tekintet nélkül arra, hogy oklevelesek vagy nem 
oklevelesek ; de felkéretnek a minél nagyobb szám
ban való megjelenésre a mag\ar törvényhozók is. 
A kongresszus tárgyát a M e r z a  f é l e  általá
nosan kötelező gazdászati nyugdijügyi tervezet 
képezi ; de egyszersmind mint külön vitatételek 
tárgyaltatni fognak az említett tervezetből kiemel
hető egyes kiválóan fontos kérdések is, úgy . a 
gazdászuti nyugdíjügynek törvénybe való iktatása 
kapcsolatosan a gazdászati törvény revíziójával, 
tehát a gazdatiszti ügy kódexének megalkotása ; 
a nyugdíjügy jogkörébe való felvétel a vármegyei 
gazdasági egyesületek által ; — a meglevő magán 
nyugdíjalapok ügye tekintettel a földbirtoknak 
holdankinti 25 fillér áldozatára ; az özvegyek 
nyugdijkérdése és a serdiiletlen árvák neveíési 
pótléka stb. A tételek előadóinak jelesebb szak
erők kéretnek fel. Felhivatnak egyúttal az érde
keltek, hogy a fenntiekhez hasonló tételekül hasz
nálható indítványaikat f. é április 15 éig a Gya
korlati Gazdatisztek Országos Egyesülete igazgató
ságához (Budapest, VII., Baross-tér 14 szám) 
küldjék be.

—  Képes levelezőlapok elárusitásával
a vegyes kereskedők a vegyeskereskedésre 
szolgáló iparigazolvány alapján nem foglal
kozhatnak. erre a czélra külön iparigazol
vány szükséges; ily határozatot hozott a 
kereskedelemügyi miniszter egy konkrét eset 
alkalmával.

— A Wlurakeresztur kotori hid A déli 
vasút ez évben több nagyobb építkezést fog 
végeztetni, melyek között ránk nézve leg
fontosabb az, hogy a Murakereszlur állomás 
közelében levő Mura-hid vasszerkezetét tel
jesen ki cserélik. A jelenlegi vashid, mely 
147 méter hosszú állványokra oldalt elto- 
latik/ s a teljesen kész uj vashid erősebb 
szerkezettel — mely szintén állványra lesz 
elhelyezve — a régi vashid helyébe, a meg
maradó köpillérekre rátolatik. — Ezen rá- 
lolási munka 5—6 óra alatt lesz végezve, 
hogy a személyíorgalmat csak lehető rövid 
ideig kelljen átszállással fenntartani,

— Kisfaludy Sándor arczképe. A sü
megi kaszinó közgyűlése még pár évvel 
előbb elhatározta, hogy nagyterme számára 
megfösleti alapitójának. Kisfaludy Sándornak 
arczképét A határozatot most megvalósítja 
a választmány s a Szegedy Róza emléknek 
leleplező ünnepén leplezik le nagy költőnk 
arcképét is.

— Felvétel a hadapródiskolába. A jövő 
tanév kezdetével a pozsonyi cs. kir. had
apródiskola első évfolyamába 3(1—40 nö
vendék fog felvétetni. A magasabb évfolya
mokba csakis a rendelkezésre álló helyek
hez képest vehetők tel növendékek. A IV-ik 
évfolyamba való felvétel ki van zárva. A 
tanítási nyelv az első és második évfolyam
ban magyar és német lesz, a harmadik és

negyedikben pedig német. A kellően felsze
relt kérvények legkésőbb julius hó 12-éig 
az illető iskolaparancsnokságánál nyújtandók 
be. Hiányosan felszerelt vagy elkésve és 
nem valamely hadaprókiskola utján beérkező 
kérvények nem vétetnek figyelembe.

— Bántalmazott községbiró. Mihályovics 
Ferencz lentii községbíró a minap este el
lenőrizte az éjjeli őröket. A mint az utcán 
járt, valaki hátulról nyakon ragadta, a földre 
teperte, mellére ült és megütlegelte, ügy szo
rongatta a nyakát, hogy majd megfult. Mi
hályovics erős ember ugyan, de még sem 
tudta támadóját magáról lerázni. Véletlenül 
arra ment az egyik őr, akinek a közeled
tére az ismeretlen eleresztette a bírót, a ki 
igy némileg szabaddá lett jobb kezével for
gó-pisztolyát vette elő s támadójára lőtt Er
re ez megfutamodott, de a közeledő éjjeli 
őr fölismerte benne Mausz Mihály lenntii 
lakos, rovott múltú egyént, aki ellen ható
sági közeg bántalmazása miatt megindították 
a vizsgálatot.

— A barcsi plébános magyarositási
törekvései. Barcson Huber Gyula, Zalaeger
szeg város szülötte, a jeles zeneköltő a plé
bános. Lelkes magyar ember, aki híveit tel
jesen a magyar szóra akarja szoktatni. Bar
cson eddig minden harmadik vasárnap né
met prédikáczió volt szokásban; miután 
azonban a barcsiak már mind tudnak ma
gyarul, a plébános a megyés püspök bele
egyezésével a német hitszónoklatokat be
szüntette. Néhány öreg sváb rettenetesen 
elkeseredett az ősi hagyományok megsérté
sén s a püspökhöz fordultak. Itt azonban 
csak annyit tudtak kieszközölni, hogy az 
öregek kedvéért prédikáljon hát a barcsi 
plébános husvet, pünkösd és karácsony má
sodnapján németül. A barcsi svábok elkese
redtek s luteránusok akarnak lenni. Ha a 
hithűség csak annyi bennük, hogy a német 
predikáczióért kitérnek, nem sokat veszt ve
lük az anyaszentegyház. De nyert Huber 
Gyulával a magyarosodás ügye, amelyről 
Zrtlavárir.egye fiai soha és semmiféle állás
ban meg nem feledkeznek.

— Az erdöőr fegyvere Horváth Csiz
madia György és fia, József csendesen ha
ladtak a kiskanizsai erdő mellett. A fiú az 
erdő szélén őzeket látott s hogy az állatokat 
közelebbről lássa, belyebb ment az erdő mé
lyébe és atya is követte. Mélyen nem ha
ladhattak, mert megpillantották az őröket, 
köztük Némnthet, kik Horváthékat szintén 
észrevették. Horváth az erdőőrök láttára 
megijedt és fiával együtt futva akartak az 
erdőből menekülni, mert mint az apa mond
ja, attól féltek, hogy megsrétezik őket. Az 
erdőőrök nyomon követték a menekülőket, 
de csak pár percig, mert lövés dördült el 
és az ifjabb Horváth összeesett. A lövést 
Németh Lajos erdőőr tette golyóra töltött 
puskájából. Az őrök látták a fiút a lövés 
után elesni, de többé nem törődtek vele, ha
nem egyedül hagyták az apát a fiával, ki 
csakhamar kilehelte lelkét. A golyó nyak- 
szirten találta és a koponyát is keresztül 
túrta. A tettes jelentkezette rendőrségen,az 
esetet úgy adván elő, hogy mikor a fiút és 
és apját üldözte, egy dombon kellett felka
paszkodnia és eközben véletlenül sült el a 
puskája és röpítette ki a gyilkos golyót. — 
Németbe! letartóztatták.
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Csáktornya, 1905. aprila 2-ga. Broj 14,XXII. teéaj.
Sve poáiljke se tiöué z ad rí aj a 
novinah, naj se poSiljaju na 
íme, Hargitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdataljatvo:
knjiiara F isch el F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

poéljaju.

MEDJIMURJE
Predplatna села ja:

Nu celo leto . . .  8 kor. 
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Cetvert leta . . 2 kor

Pojedini broji koőtaju 20 fill.

na horvatakom í magjarskom jezíku izlazeéi druítveni, znastveni i povuéljivi list za púk 

Iz la z i s v a k i t je d e n  je d e n k r a t  i to :  v u  s v a k u  n e d e lju .

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

Slu2beni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Murakö2i takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

Как áiviju japanci doma?
íz jednih budapeStanskih novinah Cita- 

ipo jako lepő Stivu od prostoga 2ivljenja 
japancov. Jer je ta Stiva jako pouéljiva, iz- 
piSemo ju naSim Citateljom. Naj vidiju, da 
oni mali ljudi, koji su tuliko—-krat nabu- 
hali rusa, как 2iviju i naj si od njih pel du 
zemeju. Evő je ólanak:

Da su japanci *vite2ki soldati, to su po- 
kazali vu onim boju, kojega Japanska proti 
velikoj Ruskoj lira i to tak viteZko. da celi 
svet öudom gledi na nje. »Vu zdravom telu 
je i duSa zdrava.» To dr2i i japanec i vu 
prvim redu se tak trsi sebi i svojoj domo- 
vini na hasén biti, da se vugiblje svega, kaj 
bi mu zdravju, pameti i célomu telu Sko- 
dilo a potlam ga zagod vu grob spravilo.

Japanski Covek jako prosto 2ivi: jedno 
malo vu vodi kuhane ri2e, ribe, jeémenova 
ili gresova kaSa mu je öista dosta, i kaj je 
najznameniteSe, nepijeju niti vino niti dru- 
ge pitvine vu kojih je Spiritus. Jedina pit- 
vina zvun vode njim je tak zvana »Sake,» 
vu ovoj je samo 15 percentov Spiritusa, ali 
i to prije как pijeju, jako sa vodom zme- 
Saju. —

Osemdeset percentov japancah poljodel- 
stva posluje, ali samo tuliko plodi, kuliko 
mu je potrebno, kaj tak moremo raztolna- 
Citi, da je zemlja vu najviSe mestah puna 
peCinah, kamenja, i velikih bregov i za ob- 
delavati zemlje je samo vu dolinah moói 
najti. Glavno silje njim je ri2a, poleg koje 
joS malo pSenice, hr2i i jeCmena sejaju, zvun 
toga рак i tea, kojega vnogo prodaju vu 
stranjske zemlje. Marhu japanci nedr2iju

vnogo, jer neimaju dosta paSe. JoS i vu do- 
maöih Éivinah su jako na skupoma, konje 
koje imaju to je sve orsag zel za soldaötvo, 
osobito pak sada kada svaki japanec, rad 
da svoje konje orsagu, da samo i tak pod- 
pomore preobladanje zvrhu rusov. Zvun to
ga jedna — dve koze, jedna krava, par 
svinjah éiniju gospodarstvo japanskog po- 
Jjodelca, ali kravu bolje zato dr2i, da ju 
zapre2e i da teSko poljsko delo Snjom vrSi 
ne dabi mleko hasnuval od nje. Folje ja
panec sa najvekSom teSkoCom obdelava, ali 
bez toga da bi otrudel, med delom je ve- 
sel, rad dela, fri2ek je iz obraza rnu teée 
znoj ali si zato popevlje i fuöka. i to vno- 
gokrat vu najvekSoj zimi i bosonog. Ze- 
meljskih gosponov je jako malo, i koji su 
je, vu menjSih parcelah oni sami obdelavaju 
zemlju.
Kaj se poljodelstva tiCe joS, spomenemo, da 
na otokah (siski) krumpera i jako dobroga 
duhana plodiju, kojim je tamoSnji zrak ja
ko dober. Zvun toga se baviju sa svilogoj- 
stvom (japansko svilo je glasovito) i osobito. 
Glavna je pri njih ribarija. Skoro 30.000 
kilometrov dugi breg kre mórja svaki dan 
vnogo i vnogo ribiCov posluje i za ribariju 
vise 600.000 éunov hasnujeju. I to je gla- 
sovita trgovina pri njih, svako Ijeto do 70 
miliunov korun vrednosti odpoSleju vu dru* 
ge orsage ribe.

Japanski puk je jaao pobo2en, malo 
njih ga, koji bi njihovu veru prekrSili. ßudd- 
hijska vera (spodobna je katoliCkoj) ako i 
ne prepoveda meso jesti, ali ga ipak jako 
ole2i, pak to je zrok, da vu japanskih dvo- 
rah zahadav iSCemo pernatu 2ivinu. Jedmo

mesno jelo njim je riba, koje poleg toga 
da vnogo vun prodaju i sami vnogo pojeju.

Japanske hi2e su jako proste. Iz dreva 
su zidane i vu njih je pohiátvo takaj pro
sto. PeC niti glaZovnatoga obloka joS uepoz- 
naju poljodelavci, pri njih sve fine deskice 
i papir nadomesti.

Ali je zato ne treba misliti, da >u ja
panci zaostali zato nepoznaju ove. Japanci 
svoje kinCe vu svojih duSah nosiju. Japan
ske malere nenosiju prelevane rubce ali 
svoje sine navCiju ne kleti, nego domovinu 
ljubiti. Gledite samo kaj dela i sada pri njih 
ljubav domovine. Rusa, kojega se je celi 
svet bojal su japanci na nikaj deli, как 
negda Daniel prorok poganskoga pilja, koje
ga noge su iz örepa bile. Sada se veC ru
sov nigdo neboji.

P r  p er.

Tabor vu Aáiji.

Zadnjiput smo veC dali glasa, da je 
car LineveCa postavil za komaudanta Azi- 
jatske vojske. Gde je sada LineviC sa svo- 
jirni soldati, to se nezna. Jedno se zna, da 
se rusi svom silóm trsiju, kaj prepieőiju ja- 
pance vu opetovnim obkolenju. Barem na 
mali cajt hoCeju zastaviti japance, da tak 
svoju vojsku skup pobereju i da moguCnim 
deneju Rennenkampf generalu, da se pri- 
lopi glavnoj ruskoj vojski.

Kak jeden japanski brzojav veli, rusko 
konjanictvo stoji okolo Mionhauhiena, Cez 
kojeg vodi cesta vu Kirin. — Japanci su

Z А в A V А.

Progled generala.
AndraS i Jakob jesu z jednoga dolnjo- 

medjimurskoga sela bili pak i jednim va- 
rasu jesu slu2ili kralja. AndraS je pri hu- 
szari a Jakob pri honvédi slu2il Drugaé su 
si te dva domorodci jako dobri bili.

Jeden den je dobil AndraS sloboSCinu 
vu varaö idti, koju je pohasnuval nalo, da 
poiSCe svoga vu Fehérvári — ulici bivSega 
pajdaSa. Svoju svetlu sablju si prikapéi gori 
tér se pogene s ozbiljnimi koraki cvingita- 
juC s svojemi oslrugami honvédsku kasarnu.

Ravno je dobro trefil dneva. Jakob se 
r&vno bez svakoga posla polelaval po dvoru 
kaaarnah i как je zapazil dolazejuöega An- 
draSa, veselo skoCi pred njega.

— No to je lepo — to je veö po hu- 
sarskim fino delo, da si doSel! — i s  pri 
járnom goetoljubootjom ga je rival v kantin.

Tarn su se seli i poleg jeden litrek staroga 
éerlenoga vina je dalje govoril Jakob:

— Ali si dobroga nosa imel, da nisi 
vőera doSel! Niti jednu reé se nebi bili mo- 
gli spominati, jer je vizita bila

— Sam si nekaj takvoga misül, 2nto 
nisam vCera doSel — odgovori jednostavno 
huszár. — Opel vas je morebiti meSal vaS 
kanon (tak su zvali kapitana)?

— Kaj bi — naS kapitan, gda hoCe 
vizitu dr2ati, onda ga na svoga straftameSt- 
ra nasoli. To ni'e kapitanova vizita bila, ne
go — — viSe, pajdaS . . . generálóvá. Raz- 
miS . . . .  onoga séroga gosponeka.

— Tyhü! . . .  To ne norija smejal se 
husar — morém si premisliti, как ste tvr- 
do morali delati i znam, da se vam nije vi- 
del med poslum dug őas . . . barem pri nas, 
huszári, ako i tak neöekivana vizita dohadja, 
veó prije osem dni poöemo ribati, prati, ke- 
fati i Cez ovo vreme, как ploha curi na 
nas »kurta vaS» i rest. Na sreCu, general 
je jako dober i posle progleda zbriSe svu 
kaStigu, ar drugaC bi cele tri Ijeta v reStu

morali slu2iti. No dalje как je bila vizita, 
v paradi?

— V paradi? — Kaj si misliSf?! V ce- 
lim marSadjuslirungom, pak su natn sopona 
i pikslfleiSe delili — ali kaj je najnevugod- 
neSe bilo, general je svoju vizitu na desetu 
vuru naredil — pak po lakvim smu onda 
komaj tuliko vreme imeli, da na hitroma 
nekaj smu sposezna2ili.

— BormeS to je dosta kratko vreme 
bilo za sna2iti — véli huszár.

— Dobro moj pajdaS, samo da oberst, 
da vidi, v kakvim redu je njegov regiment, 
zapovedal je, da nas on ob deveti vuri bu- 
de previzitéral.

— Oj je!
— Nato major v parancsa nam je dal

na glas, da b^taliona v jutro ob osmi vuri 
bude pregledal, nato opet kapitan, koga ma
jor ne trpi, se preetrasil pak si je mislil, 
ako kakva falinga bude, on bu v kaSr! za
povedal je, da kompaniju v jutro ob eedtni 
vuri bude pregledal............



preiäli Cez granicu Palisada. Та velika baáta 
je pred viáe sto letmi bila zidana ali danas 
je najviáe poruáena. Rusi su sada potisnuti 
iz к raj vode Liaojanga.

I vu Ruskoj veó straáno zdvojeni gle- 
diju tabor. Osobito to je óini zdvojnimi, da 
japanci idejű prama Tsitsikaru, kojega ako 
japanci osvojiju, lak onda rusku vojsku od- 
reZeju od viáe pomoói jer Tsitsikar jer da 
Ije Karbina, a ruska vojska je joá niti do 
Karbina doála.

Jeden novinar se je spominal sa mar- 
áalom Oyamom, vodjom japanskih vojskah. 
Ojama véli, da on sa pravom istinom priz- 
na viteZtvo rusov. Ojama je zatim rekel, da 
budu japanci tirali labor doklam bude treba. 
Novinar véli, da je Ojama Cisto zdrav i sta- 
nuje sa ovimi drugi generali skup vu pet 
kinezerskih hiZah, kője njim je kinezai pod- 
kralj odredil za nje.

Как smo veó rekli vu Ruskoj je veli
ka dvojnost zbog poloZaja ruskih vojskah 
vu AÄiji. Pak zato sve viáe i viáe dohadja- 
ju glasi, da bude se na skoro mir sklopil. 
I to veó piáeju novíne da su ruski ministri 
drZali sednicu, na kojoj su odluóili caru 
pred poslaviti da naj sklopi mira. Govorili 
su i о tem na kakov naóin bi se sklopil 
poáten mir.

Как se iz druge strane óuje glas, саг 
kad su mu predpostavili da sklopi mir je 
straáno srdil postal. Siromak! Vidi se da se 
teZko more privóiti tomu, kaj je veC ne on 
zemeljski Bog vu Ruskoj. Jer prije je sve 
tak iálo как je on hotel. I sada je on ho
tel preobladanje japansov, ali mu je Zelja 
naopak vudrila vun. Pak se on joá nemre 
vu tern vmiriti. Vali da prije nebude sklo- 
pil mirs, dok ruska vojska ne preoblada 
japance. Séra bude carova glava od toga 
Ci prem je sada joá mladi гпий . . .

Rusi su tuliko veő proli laboru, da vu 
najnoveáe nedaju niti viáe penez na stroáke 
tabora. A zvun toga rusi niti vu stranjskoj 
zemlji nedobiju na posudu peneze.

Pod tem japanci sve bolje idejű napre. 
Iz japanske dojde sve viáe i viáe vojske, 
koje Zurno idejű na bojno polje Kak naj- 
noveái glasi dohadjaju, ruői su veó ostavili 
i Kirína i sada okolo Cungari vode hoőeju 
proli stati japancom.

Japanci su deset jezer konjov kupili 
vu Australiji koje budu za soldaótvo has- 
nuvali.

— Ob sedmi vuri? — Pak kaj je nori 
té kapitan?

— Так malo — Nego onda niti moj 
oberlajtinand nije kanil zaostati, (jer vezda 
bi rád kapitan postai) rekel je napoáu, da 
on svoga cuga (k kojemu i ja spadam) v 
jutro ob áesti vuri Cisto pripravljeno hoóe 
videti . . .

То рак je ipák preveó! V jutro ob 
áosti vuri gdo je videl vizitu drZali?. — 
véli huszar.

— Istina, — ali to nije zapreóilo stra
pa meátra, da nebude takvoga glasa poslal, 
da: ako ob péti vuri nebude svaki Clovek 
spravljen, onda ovak ónak i tak bude — 
im si moreá veó kaj misliti?

— Pak ti nisi se za maródi javil? О 
ti bundád! — véli opet huszár.

— Nije moói bilo. Jednu 48 vur dugó 
sloboáóinu sam kanil za nedelju dobiti . . . 
Onda je doáel naá cugsfirar, ki je ravno tak 
hotel prije videti cuga v jutro ob Cetvrti 
vuri . . .

Iz orsaéke Ыйе.

Tuliko znamo как smo prije znali. Po- 
loZaj je takov как je prije bil. Ákoprem 
leve stranka su odluóile, da, nebude od a- 
prila 4-ga duáe ostale prez orsaókog spra- 
viáóa.

Kralj je vu najnoveáe na audienciji pri- 
mil viáe put Szögyény Marich-a berlinskoga 
poslanika. Так veliju da budu ton.и polo- 
Zaju sada za malo vreme kraj, ali zato ni- 
kaj neznamo, kaj se и zaprtih hiZah dogadja.

Kaj je novoga!

Vanrcdni n c b c s k i pojav.

Pol vure dugó trpeóeg osobitog nebes- 
kog pojava videli jesu segsardijski stanov- 
niki minuóeg meseca 21 dneva veóer po 
osmoj vuri nebeskoga svoda na juZno za- 
hodni strani. Szekszardski brzojav javi, da 
vu reóenoj vuri na nebeskom svodu jako 
leáóeóa zvezda se pojavila, koja zatim je 
podjednom na vékáé rasla, opet obsenjeno 
leáóeóa óetverouglasta je postala, na srdinu 
je crna krpa se porodila i nazadnje celi 
pojav se na farbu obrnul i po malo je mi- 
nul. Vu varaáu sad celi dán se óit od dru- 
goga nespominaju, как od zammivoga ne
beskoga pojava.

K o jl n eéeju  soidaéiti.

Iz Ciliié telegrafiraju, da kad je vlak 
öve dneve v jutro Rohits Sauerbrun kolod- 
vora bil ostavil, prek áinjah je jeden debeli 
drveni trcek leZal. Lokomotiva voditelj na 
sreóu je vlaka joá zadosta zagod bil zasta- 
vil i stim je nesreói puta prekratil. Iztraga 
je na svctlo donesla da napadu slovenski 
rekruti vóinili jesu, koji zato hoteli su vlaku 
neprilike vóiníti, da к soldaóiji, stim takaj 
kesnije prispeju.

«fed n e p o n o r e n e p u re  straán o éinenje.

íz Kisjenöja telegrafiraju: Vdovice Acsay 
Istvanove dvadeset óetiri Ijet stara njena 
к óerka zaprla se vu svoju hiZu, svojega 
obraza i ostalo drugo telő je spetroleumom 
na moóila i vuZgala je na seb'. Так je bila 
Zgorela, da njeni poloZaj je pogibeljen.

— Naj mi kaj takvoga govorili, im v 
jutro ob óetvrti nega prebuda.

— Istinu imaá. Prebud — как redo- 
vilo — ob péti vuri je bil, ali kaproli, bo- 
jeó se od kaátige, dali su teleóake na nas 
deti — no vezda se slobodno smejeá paj- 
daá — dali su deti na nas veó ob polnoói...

— Ob pol noói? Na óujeá, to je рак 
nek aj groznoga! Takvoga kaj se samo pri 
peáióki more dogoditi.

— Nego iz svega toga najlepáe je bilo 
da iz generalske vizité ipák nije bila gene- 
ralska vizita. V jutro prije pete vure doáel 
je jeden pisar od generalátaba s listom ge- 
neralovim, vu kojem obersta prosi, da naj 
on drZi mesto njega progled, jer njegove 
noge strahovito trga kostobolj.

— Aha! Так je onda oberst zvráil pro
gled?

— Kajbi! Gda je zeznal, da general 
nedojde, i njega je poprijela lenost i poslal 
je svojega slugu к oberlajtinandu, da naj 
drZi on paradu . . . .

S ed e m d e se t m illiunov ben gande.

Так velika áuma peuez joá vu Ame- 
riki, gde Ziviju veliki prebogataái, nije na- 
vadna bez gazde leZati. Barem je najvekáa 
redkoóa, da se пека takvoga takaj more 
prepetiti. Как iz Nevjorka telegrafiraju: Hack- 
ley Karoly je vumerl, koj do 70 milliun 
korun imetka ostavil je za sobum bez te&- 
tamenta. Rodbine néma, barem ni su se ja- 
vili. Do sedemdeset milliun korun po tak- 
vim sad je bez gazde.

S to  ijetn a  d ó b a .

Vu ovih dnevih obdrZaval je svoj sto- 
Ijetni rodjen dán Blayer Márton hódmező- 
vaáarhelyski jeden poljodelavec. Starcu koj 
joá i sada podpunoma vu telovnorn i ra- 
zumnom zdravju biva vnogi su mu gratu- 
lirali. íz Znjegove korenike iz hadjajuóih 
ima viáe od petdeset.

Cudnovito oxdravienje.

Vu Dogendorf austrianskim varaáincu 
как odonut javiju koj glas, ako zbilja je 
isti nit prikladen je nato. da doktorska sveta 
pazljivost na sebe vzeme. Od dvanajst Ijet 
trpeóega ozdravlenja reó biva. Brocher Fe
renc zvani stolarski detió, kad je sedem 
Ijet bil star prepái je vu zmrZjeni potok. 
Onda su mu Zivlenje oslobodili, nego govo- 
renje svoje je zgubil. Dali su njega vraóiti 
nego sve badava bilo. Pred nekulikimi dne- 
vi prije toga med familianskim krugu pri 
obedu sedeói. Samo najenkrat roditeljov ne 
iz reóeni njihov nenad devetnajst Ijet star 
njihov sínek na hiíroma pregovori:

— Japica, mamica, znam vám ja opet 
govorili. Od one dobi bez svaké bekasti i 
tepanja óisto razumljivo govori. Doktorska 
znanost nikak si nemre premislili, da как 
lo more biti.

K radijivoat.

Reiner Jänoä prekopaóki stanovnik 
marciuáa 15 dneve je na óakoveóki tjeden- 
ski sejem bil doáel i da naj nejde s praz- 
nom rukom dimo, ide pak od Sudec Fe- 
rencz vurara jednu srebernu Zepnu vuru 
v к rád ne.

Stotinka.

Kelemenió Treza majorlakijska stanov- 
nica marciuáa 12 dneva vu óakovskom ko- 
lodvoru, do Murskoga Srediáta hotela si

— Morém si premislili, как je gizdav 
postal slari, da как oberstlajtinand general- 
skoga progleda drZi? — veli husar.

— Vraga! Gospon oberstlaitioand se 
poZuril na Zeleznicu da odputuje na neka- 
kovu vadasiju, a dobrotu regimenta je po- 
uzda> na najstarega majora . . .

To je lépő! Na mestu generala ma
jor . .  .

— Naj misliti to. Kaj se stari stara za 
sluZbu? Za osem dni ide tak veó v penziju. 
Dalje je hrglil, pak je samo kapitanom dal 
na glas, naj progledneju svoje kompanije.

— Ah! tak je onda kapitan drftal . . .
— Nőre! im sam ti prije rekel, da on 

nigdar nedrZi vizitu. Poslal je svoga inuáa 
к oberleitinandu . . .

— Dakle samo oberlaitinand?
Niti on ne! Na straíameátra je on

porinul.
— Pfuj! lm to je od svega najgoráe 

— veli opet huszár.
— Kajbi! StraZameäter je cugsfirare 

poslal na vizitu, oni su pak kaprole . . .



kartu vzeti i za Zeleznióku kartu stotinkom 
hotela je kartu platiti, kaj se na Zeleznim 
kolodvoru jednomu Zandaru őudno vidilo. 
Spitaval daklje, gde si je priskrbela stotinku 
nato Kelemenió Treza ovo valuva, da je nju 
na varaZdinekem belezne ceste kolodvoru 
tak naSla. Nato Zandar banknotu vzeme od 
nje I pripeóenje óakoveökog kotara kr. sudu 
poleg prek predanja banknote javi.

S p ik a I j e  avojega о te л.

Schmidt Jánoá teZaőkomu óloveku vu 
Budapesti je od neöesa jako dobra volja do- 
Sla, к sebi vzeme lastovitoga svoga sina, 
Schmidt Jozefa, sedneju se vu rednu krómu 
i marljivo praznili su kupice. Vuogo pilvina 
je obodvem na Skodila, kaj je zatim to bilo 
postalo, da kad su prama domu bili isii 
posvadili se jesu Med svadjom sin je proti 
otcu iSel, dobro ga zbil, opet van vzeme 
svojega Zepnoga noZa i sobom ne ladaju- 
óega öloveka spika. Schmidt JanoS sa krva- 
vimi ranami se skup sruSi a sin je odbeZal. 
Izbavitelja odnesli su ranjenoga vu Spital.

I k ob iak ov doSavSi m ia d o ie n ja .

Jeden poznani Svedski paroplovac, dr. 
Traenkel öve dneve pustil se gori blizu 
Stockholm sa »Svenska» zvanim svojim pa- 
roplovom i na Oeland bez svaké nesreóe 
dole je sei. Mladoga paroplovca na otoku 
jeden prebogati fabrikanl, na kojega imanju 
sei je dole na zemlju, za gosta je pozval 
к sebi i par dnevov nit ga nije pustil od 
sebe. Dr. Traenkel sa tom prigodom spoz- 
nal se je sa fabrikanta familiom takaj i na 
brzoma za ljubil se vu fabrikantovu jedinu 
Cerku, koja vu podpunoj meri je povratila 
iz oblakov dole doletenomu mladomu ólo- 
veku svoja óuvstva i Cudnovitim naóinom 
pripeCenomu poznanstvu ove dneve zaruki 
naőinili su konec.

Лra v u d iteijicc zb ir a n je .

Kod draSkovske rim. katholióke puCke 
Skole prazno jedne navuóiteljice mesto. 
Zsömbölyi Maria navuöiteljica je izebrana.

— No to je рак ipák malo preveó. Íz 
generalske vizité na kaprolsku vizitu zajti 
dő li!

— Ali nesretni, posluSaj me! lm ga 
ni bilo vizité, jer nam je kaprot rekel, ako 
mu platimo jeden liter vina, onda nam od- 
pusti vizitu, a mi smo mu to zdrage volje 
vóinili . . .

— Ali oberst je ipák moral nekaj ja- 
vili od progleda?

— To neznam, nego na veóer su nam 
v befelu preSteli, da oberst je s naSim za- 
drZanjem jako zadovoljen bil i nas je stra- 
hovito pohvalil, — nego kaStige nam neod- 
pusti, jer vu vojstvi prvi je red; sloboSóinu 
nikomu neda, jer sloboSóina slabi Custvo 
duftnosti, vu sloboSóini i soldali radi pijeju 
a njemu pák kakti otcu regimenta, duZnost 
je paziti na zdravje svojih sinov, zapoveda 
dalje, da Cez ősein dni svaki dán s befeli 
se more preSteti, njegova podpuna zadovol- 
noet, to bude i zasigurno najvekSe veselje 
njegvim sinom . . .

— To je zaisto dobro pajdaS, poleg 
toga ti sutra ided na szabadság?

— Nőre ti, kaj nisi razmel, da je oberst 
svu sloboSóinu zbrisal?

T a n ta lu s.

StraSn o aamoubojatvo.

Skrilec István batyandiiski stanovnik 
dobrostojeöi gospodar vre od triuh Ijet trpel 
je Zeludeóno bolest. Njegova bolest se ne- 
prestanoma pohujSavala i nije veó mogel 
podnaSati, nesreCen ólovek buleCinü i da se 
oslobodi od te muke ide pák pograbi jed- 
noga kuhinskoga noZa prereZe si Znjim svo- 
je Crevo i droba na falaté zreZe. Vu straS- 
nih ranah poslje dve vur trpeóoj muki je 
duSu spustil.

Verno d ru iin ée.

KraliC Valenta selniCkoga plebanuSa 
Kovaó Kalman je tak vérén sluga bil svo- 
jemu gospodaru, da doklam su ga ni od 
sluZbe odpustili, tak rekuó vsaki dán je ne
kaj vkral od svojega gospodara. Osobito 
pernate stvari i kuruzu je naj raj imel, ar 
ovo je najleZi znal prodati. Pri vkradjenom 
blagi je imái pajdaSa takaj najmre Móric 
Laszlóa, jednoga na zloőestim glaäu bivaju- 
óega selniökoga stanovnika, koj od Kovaöa 
vkradjena dugovanja je prek vzel, sprodal 
i onda su se spenezi razdelili. Za dobre vti- 
őe je Zandarstvo zazvedilo i prijelo je nje.

Ja b u én ica .

Imádé ljudih, koji to veliju, da je ja- 
buőnica ni dobra pitvina. Bukovcsák Peter 
gradiSki VI. breZnog kotara 3lanovnik i nje
gova Zena pako medjutim ni зато da nju 
preStimavaju, nego suproti vno za dobru i 
Zelnu nju drZiju, koju pod svaki naőin Ze- 
liju si priskrbeti. S takvim njihovim miSle- 
njem, pokehdob oni takvo povolnu pitvinu 
nisu imali i da za fal cenu kjnoj dojdeju 
idu daklje v Pavkovoga ali drugac Versió 
Ignác gradiSkoga stanovnika pivnicu pák 
bez njegovoga dop iSóenja odneseju jednoga 
iz 126 litri sa jabuónicom napunjcuoga lag- 
vióa. Samo to je bila falinga kesnije, da se 
bilo zeznalo, da gdo preStimava na tuliko 
jabuónicu.

ie n a  i m ű i.

Gyerman Simonica jedna roSSiska za 
dosta znaZna rumuiska Zenska, veó iz dav- 
na tak je Zivela iz svojim tuvarnSem, как 
pes i inaóek, koj nise sramil sela devojke 
takaj ljubiti, nju pako ni samo da ju ie o- 
durjaval nego i tukel takaj. Ljubomorna 
sneha je zasnala, da rnuZ njeni sad ovq 
zadnje vreme na jedno Bogdan ÄnjiCu zva- 
no pucu za pravlja svoja óuvslva, — os- 
vjetu je vzela, skojom izpuniti nil nije du
gó óeka. Na leSuvala ga, kada Gyerman Si
mon jen veóer Bogdán Anjice vu njenu hi- 
Zu je iSel. Zanjim sk/ivoma ide, i po lojtri 
gori otide na hiZni krov vuZge sulio trstiko 
zatim dimo odbeZi. Jedna sluZkinja med:u- 
tim ravno onda dimo iduóa iz predalnice 
za gledne ognja, zbuci selu i zaljubleniki 
po takvim naóinom mentuvali se jesu od 
segurne ognjene smrti. Zenjsku su ondapri- 
jeli, ali sve táji.

la  cirk v a h  а о Idáé ka akiadiSta.

Neka iz vanrednoga je, kaj se vu fran- 
cuzkim orsagu pripeóa. Poóeli su takvoga 
zakona razpravljati, koj bude razluöil drZa- 
vu od svete cirkve. Ov zakón med ostale- 
mi, joS drZavnih i od obóinah od njihovih 
lastovitih cirkvah bude oplenil katolióanske 
vere poboZnike. Tojest véli — zakón — 
ako hoóeju moliti vu njoj nek platiju ren
dű za nju. Nego ovo neóe francusko sve- 
Ceniőtvo i nato se pripravlja, da iz farnió- 
kimi penezi nőve cirkve budu dali zazidati

dók starinske ostaviiu drZavi, da naj vóini 
Znjimi, kaj hoóe. Ako se ovo izbilja pripe- 
tilo bude, onda vlada iz cirkve za soldaóka 
skladiSta bude hasnuvala, kője pako me
djutim za táj cilj nebi bile prikladne, onak- 
ve budu na hiZe obrnuli i óinovnike vu nje 
namestili. íz selskih cirkvah bude vlada 
Skole dala napraviti, ali za kakvo drugo ob- 
Cinsko stanje. Bude naóinila medjutim lo ta
kaj, da pojedinim bude dala iz arende sta
rinske boZje hiZe sa torn pogodbom naj si 
nje prirediju как se njim dopada. Moremo 
si premisliti med takovenii okolnosti, da kaj 
vse bude se pripetilo na takvih mestah, gde 
joS ni davna su svete meáe sluZili, spove- 
dali i preóiSőavali se jesu. Jako vjerojatno 
je medjutim da sveóeniótvo odstupi od ove 
osvjete svoje osnove, tim bolje takaj jerbo 
francuzi su ni tak poboZni dareZljivci, dabi 
sa njihovemi penezi moguóe bilo tak brzo 
nőve cirkve podignuti.

D va m a ii, dve ie n e .

Do sada samo prevarjeni zalubljeniki 
isii su za jedno vu smrt, nego nato joS ni 
jako bila pelde da dva ljubavni suprogi za 
ruke se drZeói, isii bi na drugi svet — za- 
to, da njihovi pari nisu bili moguöi preraz- 
meti, ono plemenito strastvenost, koja je vu 
njihovih prsah gorela plamtila. Ovaj dogod- 
jaj pripetil se je vu Parizu. Ove dneve po- 
Sajna potoka njegovem bregu spokvaplenom 
glavom Sétál se je Flory György dobrosto- 
jeói pohiStveni tergovec. Vre od zdaleka 
moői ga bilo poznati, da vu dobrom nehodi 
skoőil bi bil takaj i vu vodu, ako jeden 
drugi, takaj jako Zalosten ólovek onud ne 
hódi. Pokehdob pako ovaj nikak nije hotel 
dalje idti, Flory véli njemu:

— Glejte Slovani gospodine, za istinu 
vám reői morém, da samoubojnik hoóu po
stád. Rád bi ovo delo vu samoói zvrSiti, 
nebi bili srdaóan, radi tóga dalje oditi?

— Drugi iz veseljem ovak véli njemu,
— I ja takaj, i ja takaj samoubojni- 

kom hoóu bili. Pardon, dopustite, mi da se 
predpostavim. Mussidon JanoS ministerialski 
óinovnik jesam.

— Ah jako se radujem véli Flory 
György pohiStni trgovec.

— Ako vas nebudem zbantuval, pitam 
vas zakai ste se navolili Ziveti gospodine?

— Zenska . . . gospoja me vkanila.
— Moja takaj !
— Ja se takaj radi toga hoóu razluóiti 

od Zivlenja.
— Nekuliko minut su tiho bili, zatim 

vutom su se zjedimli, da prvle jednu ku- 
picu vina popijeju, zatim skupa skoóiju vu 
Sajnu. Vu bliZnjoj oStariji popili su vinu i 
nazad dojduói jeden drugoga za ruku dr
Zeói hitili su sebe vu vodu. Flory je jako 
dobro znal plivati i tako na Zivlenje mis- 
leói van je splival na breg. Samoubojnoga 
svojega pajdaSa koj se veó bil vtaplal, jeden 
varaSki izbavitelj potegel ga van. Na brzo
ma je к sebi doSla obodvojica, i ravno on 
hip dve njihove Zene su takaj tnmo doSle.

— Kaj si vőinil ti . . . ti nevaljanec 
véli Flory Györgyova Zena svojemu suprugu 
— No samo mi dojdi dimo . . .

— Vre ti dam zakljuóila je govorenje 
Mussidon JanoSa Zena, med óim krvni po- 
gled vrgla je na svojega suproga.

— Dva vitézi rezignirajuő i mokri ko- 
racali su za dvemi Zenami.

N eared a na S a vi.

Sest sedjeloiskih srbskih muZov, как 
iz Zagreba javiju po drva isii su vu Sumu.



Suma je na srdini Save leSeCem otoku bila 
i po takvim drva na öunu voziju prek ta
ro0^)* stanovniki na ■ breg, gde zatim na 
kola nakladaju. Srbski mu* medjutim nije 
uredno sklal na Cun drva, koj so onda na 
srdinu Save bil preobmul i áest ljudi lam 
su pogubili svoje Vivienje vu valih. Dovez- 
da samo jednomu naéli su mrtvo telo.

T rih  acatrib prlp ed enje.

Vu Klagenfurtit marcziuáa 21 dneva 
triuh sester fcivlenju njihovomu je na öi- 
njeni konec. Zinnenburgi Zinn med barun- 
skih gospodiCinah 70 Ijetoána Lujza bila je 
najstareöa, dok Gresina 64 Augusta pako 
53 Ijet fcivele jesu. Bez ikakvoga imetka 
bivöe, iz évelőm su si skrbele za svoje svak- 
danaáne Vivienje. Vu Benediktiner platz jed- 
noj hi*i njihov stan sve skupa iz jedne so- 
be i kuhnje je stojal. Veö od davna odrekli 
se jesu od svakoga druötva, da paöe i na 
vulici takaj jako redko bilo ih je videti. 
Grestina marcziuáa 20 dneva vu suáici je 
vumrla. Ürugi Cudno se vidilo stanovmkom, 
da nit jedne ni moói bilo videti. Susedi su 
ruÉili po vrati, nego ona su zaklenjena os- 
tala i nikakvoga glasa ni bilo Cuti od znut- 
rah. Onda su iz ápolarom dali odprti vrale. 
Treh sester njihove sobice serdine Grestina 
njeno mrtvo telő po siromaáki bilo je raz- 
prestrto, poleg nje Lujza i Augusta legale 
su iz prestreljenom glavom mrtve. Dve ses- 
tre, kod tretje njene rake postale su samo- 
ubojnice. Revolver, iz kojega su kugle pus- 
tile vu svoju glavu, tarn je leáal poleg njih 
Jednoga listeka su takaj bili naáli, iz koje
ga zeznali jesu, da samoubojstvu 20-ga po 
podne ob jednoj vuri se pripetilo i da ba- 
ronese prosiju, da njim nikakve vence nek

nedadu. Hi*e oni stanovniki povedaju, da 
sestre se za presegle jesu, da vu torn do- 
godjaju, da ako jedna vumre, druge dve do- 
brovoljno razludju se od «ivlenja Svoje 
obeCanje su svráili. Iz tremi sestrami vumr- 
a je jako starinska Zinnenburgi Zinn fami- 
lija, koja vu dvanajstom stoljetju veliko 
manje imala je vu Moravskom orsagu.

P a p e  imen dan.

Vu Rimu minuéeg meseca 22 dneva 
svetili su papé njegovoga imen dana. Vati- 
kana su iz velikom svetlosjom razsvetili. 
Belvedere dvora iz pofarbanimi lampioni 
su rezsvetili, pape njegovo poprsje pako sa 
reflektorom su resvetili. Prigodom imendana 
papa iz tudjih zemljah i iz Talianskoga or- 
saga vnogo pozdravljenih brzojavov je do- 
bil. X. Pius papa je zatrl onu navadu, koja 
kod XIII. Leona bila je vu navadi, da bibo- 
roäi papu prigodom na njegov imen dan 
vsi skup bi ga pozdravil». Primitje medjutim 
Ijetos bilo je takaj, nego papa je samo vu 
svojoj biblioteki őekal biboroáov njihovo 
pozdravlenje. Ni- Io nije dopustil da bi bi- 
boroáovoga zbora njibov — dekanj poljeg 
starinske navade govora bjl drZal. Primitje 
po takvim naöinom, je jako prosto bilo.

Odgovorni urednik:

M A R G I T A I  J Ó Z S E F

Kiadó lakás.
A perlak i utczában 
levő jWac$l(ásy-íéle ház
ban egy földszin felett 
4  szoba és mellékhe
lyiségekből és föld
szint alatt 3  szoba és 
helyiségekből álló la
kás azonnal kiadó.

Bővebbete lap Kiadóhivatalában.



e lső  pccoí rubafeető ce vegyi tisz
tító intézet fiókja Csáktornyán.

^T^an szerencsém a n. é. közönség 
b. tudomására adni, hogy Csák- 

tornyán a Wlassies Gyula u tcza  
95*szám ú Stöger Józset féle házban

fiókm űhelyt
nyitottam.

Mindennemű fé r f i- , n ő i-, és gyer
m e k ru h á t, fü g g ö n y ö ke t, b ú to r
s zö v e te t, d ís z tá rg y a t a legnagyobb 
gonddal és szakavatottsággal tisztitok 
és testek.

Olcsó árak!
Gyors és pontos kiszolgálás.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve 
maradok

teljes tisztelettel

Ше18 zIgnácz
873 10 10 rubafeető es vegyítísztító 

f i  intézet tulajdonos, f i

Ki szereti
a gyöngéd, tiszta arezot, a puha sim a  

arezbőrt és üde ró zsás a re z s z in t?

Az mossa magát naponta a hires, orvosi
lag jónak talált

B ergm an  n-féle 
LILIOM TEJSZAPPANNAL

(Vádjegy : 2 bányász.)
B e rg m a n n  & Co. Dresden ésTeschen a/E. 

gyárából.
Kapható Csáktornyán S tráh ía  T e s t

vérek  füszerkereskedésébeii.
D arabja 8o fillér. 82, 2*-su
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^  A Csáktornyái Takarék pénztár Részvény társulat ^
t. ez. részvényesei l í f t

^  -  1905. évi április hó 15-én délután 3 órakor —
< a it < &
'S ?  Csáktornyán a tá rsu la t sa já t házában tartan d ó

§ rendkívüli közgyűlésre §
^  tiszte le tte l m eghivatnak.

Ш - ж
^  Tanácskozási tárgyainak sorrendje: ^

1. Elnöki megnyitás
t i k i  2. A közgyűlési jegyzőköny hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. j f lk l

3. Az alapszabályok módosítása.

# 4. A módositott alapszabályok kifolyásaként az igazgatósági tagok jutalékának meghatározása.
AA 5. Esetleges indítványok.

C s á k t o r n y á n ,  1905. évi márczius hó 28-án.

t í k l  _r — —   — ....— __________________ _____ ______„____________________ ___________ _ _____ _ — ------------- -— — 4 S I
37. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghálálnia- ^ X a
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# 3  nappal m egelőzőleg , azaz 1905 . évi április  hó 12-é ig  az in téze t p é n z tá rá b a  le té tessék.
Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.
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i a technika Vívmányairól »S’ 1
M egrendelhető: W

* ftscb d  fűlőp Strausz Sándor |
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