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A gyümölcsfák ültetése.
i.

A fák ültetése, nevezetesen a gyümölcs
fáké sokfelől lesz ugyan ajánlva, mindazái- 
tal mégsem vagyunk képesek ezt elegendő 
behatóan javasolni, mível aránylag még min
dig kevés, igen kevés lesz ültetve, noha ju
tányos árakon jól tenyésztett ültetvények 
kaphatók s ezek legtöbbje alig 5%  kivéte
lével jól fogamzik s vígan tovább lenyész. 
Mégis találunk elég oly határokat és terü
leteket, amelyek üresek, beültetlenek. Mennyi 
haszon, mennyi jólét volna ebből nyerhető !

Mindenféle fa, még a legközönségesebb 
lombfa is ad hasznot; de mennyivel több 
hasznot ad a gyümölcsfa. Románia az el
múlt évben e tekintetben törvényt hozott, 
amely úgy a nagy- mint a kisbirtokosokat 
kötelezi, egytlőre az utakmenténi birtokrész
leteiket gyümölcsíákkal beültetni. Ezen ül
tetvén yezésnek azonban magastörzsű gyü
mölcsfákkal kell történni, legnagyobb rész
ben az ő kiváló jó Domneszta és Krucseszta 
helyi almafajvállozalokkal, lovábbá körtefa 
és szilvafával, amelylyel a kisbirlokosnak 
mellékjövedelem lesz biztosítva; de ezzel 
egyidejűleg nemesítik a szép iránti érzékel 
is, mert a fákkal beülletett ország-, megyei- 
és közutak élénkítik és szépítik az egész 
környéket Nagyon ajánlatos volna nálunk 
Magyarországon is az úlmenti laültetést kö
telezővé lenni.

A fák késő őszi — novemberbeni ül
tetése a legcélszerűbb, mivel az őszi ültet- 
vényezésnek különféle előnyei vannak s az

őszön ültetett Iák szebben fognmzanak s 
már az első évben erőteljesebben hajtanak.

Ezideig a tavaszi ültetés volt mindig 
szokásban s mindannak, amit őszszel el nem 
lehetett ültetni, annak tavasszal kell meg
történnie.

Hogy a iák mentői biztosabb fejlődését 
tőlünk telhetöleg előmozdítsuk, tartsuk be a 
következő főszabályokat:

Az ültetési gödröknek mentői nagyobb
nak s mentői mélyebbnek kell lenni; leg
alább 1 m. széles s vagy 80 cin. mélynek. 
Minden egyes gödörhöz adjunk egy |ó nagy 
rész tápdús jó földet, hogy a gödör ezzel 
egészen megleljen; az ültetvény akkor állí
tandó be a gödörbe, midőn ez s/a részben 
jó földdel már meg leli töltve. Ekkor állít
suk csak be a fát, töltsük ki a gyökerek 
közötti ürl finom apró. avagy jól összeap- 
rózolt földdel szorosan, tiporjuk meg a gyö
kereket fedő talajt óvatosan, öntsünk min
den egyes fa gyökerére a magasból 2 —4 
kanna vizet, hogy a föld szorosan a gyöke
rekhez tapadjon s ezek közölt üresség ne 
maradjon ; csak ezután töltsük meg a göd
röt véglegesen, hántoljuk fel a földet a törzs 
körül s e magaslatot tánvérszerűre alakítsuk. 
Ekkor a Iának egyenesen és helyesen kell 
a talajban állania, sem mélyebben, sem ma
gasabban, csak úgy, amint eddig a faisko
lában állott, mégis jobb ha vagy 3— 4 cm 
mélyebben lesz ültetve, mint azelőtt volt. 
Kődolog, hogy minden fa jó talajban legyen 
ültetve, jól megöntözve, az ültetést követő 
évben is folyton nedvesen legyen tartva; a 
forró nyári hónapokban többször erősen meg 
kell ezeket öntözni. Nagyon előnyös min
den egyes fának támaszt azaz karót adni,

hogy szél és vihar gyökerében meg ne moz
gathassa, mely körülmény a friss gyökerek 
elromlását, eltörését vonná maga után, de 
egyszersmind a fát feszesen tartja s védi 
minden ellen.

Az ültetés előtt a megsérült gyökerek 
végeit simára vágjuk el éles késsel.

A fák koronaágait, ha az ültetés ősz
szel történt, nem kell visszavágni, csakis 
tavaszszal, de mindig éles késsel; az almás- 
termésűeknél, mint pl. az alma, körte, birs 
stb. kevésbé, a csonthéjas termésűeknét, mint 
a kajszinbarack, őszibarack, cseresnye, szil
vaféléknél jobban, mélyebben.

Ami magát a faalakot illeti, azt a helyi 
viszonyok s követelményekhez kell alkal
mazni; ujabbi időben a féltörzsűekre fordí
tanak nagy gondol.

A magastörzs. A magastörzs a leg
jobb s legcélszerűbb alak fasorok és úlmenti 
ültetésre; mezőkön, legelőkön, határokon, 
szóval mindenütt, ahol marhajárás van, a- 
hol is 8 m. távolságra ültetjük ezeket egy
mástól.

A féltörzs ma már jobban lesz pár
tolva, amit valóban meg is érdemel. A ma- 
gastörzshöz viszonyítva a féltörzsnek tagad- 
hatlanul különféle előnyei vannak. Köny- 
nyebben fogamzik, vidámabban tenyészik 
tovább, korábban lesz termékeny, többnyire 
szebb gyümölcsöt terem, szél és viharoktól 
kevesebbet szenved, a termés pedig köny- 
nyebben, jobban s gyorsabban szedhető le. 
Előnyei sokfélék s minden körülmények 
közöli mindjobban érvényesülni fognak. A 
féltörzsek ültetési láva átlag 6— 7 m.-re 
lehelő

A törpefa, bokor- vagy guladlak, kis

T Á R C A .

A hóban.
-  Irta ZUI.D1

Barkós Elek rettenhetetlen vadász létére ö- 
römest fogadta el a meghívást egy farkasvadá
szatra, noha akkoriban olyan havazások történtek, 
a minőkre azok az obiigát legöregebb emberek 
sem emlékeztek vissza. Pedig az öreg uraknak 
tudvalevőleg kitűnő memóriájuk van a régi hófú
vások tekintetében.

Nimródunk azonban nem kérdezősködött sem 
az öreg, sem a fiatal uraknál, hanem befogatott 
a szánba s vidám csengőszóval kihajtatott a va
súthoz, hogy a vicinális vonattal a vadász kom 
pánia által megjelölt állomásra utazzék.

Mikor a kaporbereki pályaházhoz érkezett, 
nagy felfordulást tapasztalt. Az állomásfőnöktől 
hamarosan megtudta, hogy a vonat a két állomás 
között való pályatesten hivatalos nyelven szólva : 
el van havazva.

— Most küldtem — monda a derék hiva
talnok fontos képpel — kétszáz embert a maga
zinárus vezetése alatt, hogy a vonatot a hóból
к i á

— Kétszáz embert ? — kérdé Barkós ön- 
kénytelen csodálkozással.

— Annyit, — uram alig tudtam megalkudni 
velük, olyan napszámot kértek, mint aratáskor. 
Hja, manapság már a paraszt is kitudj t a kon- 
jekturákat zsákmányolni.

E pillanatban egy asztrakán sapkás öreg ur 
lépett hozzájuk s élénken tudakolni kezdte, hogy 
mikor érkezik meg a vonat ?

Az állomásfőnök hivatalos szárazsággal vá
laszolt :

— Tizennyolc kilométernyi távolságban a 
kadt meg, a hóréteg átlagosan másfél méter, két
száz embert küldtem ki. Ha másunuan is jön se
gítség, akkor hajnalra ellapátolhatják a forgalmi 
akadályt.

— Jézus Mária ! lamentált az öreg ur 
— a leányom beteges gyermekével a vonalon 
van. Estig megveszi őket az isten hidege. Bunda 
sincs náluk, pedig hogy kértem, hogy vigyen.

Az állomásfőnök kötelességének ösmerte ko
molyan kijelenteni, hogy ilyen időben bunda nél
kül utazni valóságos istenkisértés.

Barkós Elek eddig egy szót sem szólt. L á t -  
lásból ösmerte az Öreg urat, le á n y á v a l pedig, a 
vidék legszebb özvegy asszonyával találkozott né
hány év előtt egy agarász-egyesüleli bálon. Akkor 
még élt az ura, a gazdag Vihnyai . ., s Barkós 
élénken emlékezett vissza, hogy a szép menyecske 
felől hetekig ábrándozott.

A lovagias ösztön egy pillanat alatt felülke
rekedett benne. Odalépett az öreg úrhoz, bemu
tatta magát s így szólt:

— Ne aggódjék uram bátyám, itt áll a szá
nom, hazaviszem én a nagyságos asszonyt egy 
fity ty el.

Azzal be nem várva a hálálkodást, ott hagy
ta őket, hazaküzdte a parádés kocsist, fölugrott a 
bakra s neki hajtatott a hósivatagnak. A mint 
gyeplővel kezében —  toronyirányt repült a 
könnyű szánon, valami különös kellemes érzés 
lepte meg a derék lovagot. Nagyon meg volt elé
gedve az elvállalt misszióval. Végre is egy szép 
asszonyt a hóbörtönből kiszabadítani még a far
kasvadászatnál is izgatóbb vállalkozás. Tetterejét 
nem kalandvágy, hanem őszinte lovagias érzés 
sarkalta, de azért becsületes, széles arcát mégis 
az öröm mosolygása lepte ei arra a gondolatra, 
hogy a szóban forgó hölgy olyan veszedelmesen 
szép asszony. — Képzeletében önkénytclenül meg
jelent alakja, a mint a kivágott báli ruhában lát
ta ragyogó fehérségű vállakkal és mosolygó korall- 
ajkakkal. Csak most kezdte érezni, hogy ez ajkak
nak egy parancsszavára az északsark összes jég
hegyeit átszánkázná.

Ez álmodozások ellenére gyakorlott keze 
mesterileg kormányozta a gyepiül. Első sorban 
ата  kellett ügyelnie, hogy hótorlaszokat és a ku
bikos gödröket elkerülje. Mert a szánfelfordulás 
nem komoly dolog ugyan, de időpocsékoláss&l jár. 
Az idő pedig a rövid téli napokon drága portéka.

Már ólomszinü szürkület lepte el a szemha
tárt, mikor elérte a hóba rekedt vonatot, mely 
komikus szánalmas látványt nyújtott a kristály-
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kertekben, kisebb területeken, szűk helyeken 
határozottan a legcélszerűbb alak s hama
rosan szép tiszta s jól kifejlődött gyümöl
csöt terem s egyre jobban-jobban lesz ajánlva. 
Bokoralakű fákat 4 m. egymástóli távra ül
tessük. Szűkebb helyekre nagyon ajánlatos 
a gúla-alak, különösen az oszlopdad gula- 
alakú almafák, de kiválóan az ilyen körte
fák, mely utóbbiak ezen alaknak igen jól 
megfelelnek s finom csemegegyümölcsöt 
szolgáltatnak. Az alakított fák, mint a viz- 
irányos füzéría, a szárnyas emeletes redély- 
ía stb. különféle alakúak ugyan a legszebb 
és legfinomabb termést adják, azonban ha
tározottan csak urasági és díszkertekbe il
lők, ahol ügyes, gyakorlott egyén mindig kéz
nél van, aki a fák további fejlődéséi irá
nyítja, ezeket megmetszi, termésre készteti, 
alakítja; csakis ily helyekre ajánlhatók. Aki 
ezzel nem rendelkezik, ültesse inkább a helyi 
szokásos Iákat.

Legnagyobb figyelem fordítandó a taj- 
választékra !

A faiskolatulajdonosnak csakis a legal
kalmasabb fajokat szabadna szaporítani, el
ső sorban a honi, ezután a helyi s végül 
az általánosan jónak bizonyult asztali fajo
kat; mível számtalanszor megtörténik, hogy 
az oly sokszor íelmagasztalt fajok más fek
vésben, más égalji viszonyok között nem 
mindig válnak be.

K Ü L Ö N F É L É K .

— Dalosünnep Nagykanizsán. A Du
nántúli Dalosszövetség a nagykanizsai Iro
dalmi és Művészeti kör meghívása folytán 
ez évi dalosversenyét aug. 19 és 20-án 
Nagykanizsán tartja meg, s a dalosversenyre 
az előkészületek már nagyban folynak. A 
versenyre hirdetett f é r f i k a r  pályázatra 
beérkezett 46 mű a szövetség rendes bíráló
bizottsága által elbíráltatott, s a beküldött 
szakvélemények alapján a Szövetség választ
mánya 1 é. január hó 23-án tartott ülésén 
döntött a pályadíjak kiosztása ügyében.

A 3 versenydíjat a következő művek 
nyerték :

fehér torlaszba furodott orrával. Mindenünnen em
berek érkeztek nagy hólapátokkal.

Egy elsőosztályn kocsi ablakán át a derék 
farkasvadász azonnal fölismerte a szép asszonyt, 
fölkapaszkodott a lépcsőre, köszönt és így szólt :

— Nagyságos asszonyom, én Barkós Elek 
vagyok, ura atyja küldött, hogy vigyem haza a 
szánon.

Vihnyeyné hálás mosolylyal köszönt, kinyi
totta a kocsi ajtaját, s csomagolni kezdte a bő
röndöket

A kis Margit őszinte elragadtatással tapsolt 
a fölötti örömében, hogy 6 most szánkázni fog. 
Pedig különben nagyon komoly tekintetű kis leány 
volt, okos nagy szemekkel és bágyadt arcszinneí.

— Hát bundát nem küldött a nagyapa? — 
kérdé, mikor a csomagokat a szánba elhelyezték.

Barkós kissé zavartan felelt :
—  Bíz az küldött, hanem én elfelejtettem 

elhozni.
— Kár, mert a mama fázik.
—  Ugyan mit fecsegsz Margit ?
—  Majd meglátod mama, megfázol és kö

högni fogsz, mint én.
A szép asszonyt csakugyan nem védte egyéb 

a hideg ellen, mint egy elegáns szabású selyem- 
plüs kabát. Barkós egy pillanat alatt határozott, 
elvette farkasprémmel bundázott vadászzekéjét.

—  Öltse fel hamarosan, nagysád, kissé bő 
lesz, de meleget tart.

A szép asszony élénken tiltakozott.
— Nem fogadhatom el, hisz akkor ön

agyonfázik. 1 FolyUtáH* következik.)

I díj 100 kor. D a l f o r r á s .  Jelige: 
Szívből szívhez, szerő Kirchner Elek Győr.

II díj 60 kor. H o n s z e r e t e t .  Jelige: 
Haladás, szerző Hévfy Géza Temesvár.

III díj 40 kor. E r e d e t i  n é p d a l  
e g y v e l e g .  Jelige: Dal és szerelem, szerző 
Huber Miksa Arad.

Dicséretett nyertek :
1. A G r a n d  C a f é b a n .  Jelige: Ma

gyar legyen a dal, szerző Lányi Ernő Mis
kolc

2. H u n y a d i  L á s z l ó  című. Jelige: 
Noncuívis lectori, szerző Franek Gábor Győr.

3. S z a b a d s á g ,  d i c s ő s é g  című. 
Jelige: §): szerző König Péter Szeged.

Ezen dalosverseny férfikar pályázatá
nak az eredménye minket, Csáktornyáikat, 
közelebbről is érdekel, mert a pályadíjak 
másodikát Révfy Géza temesvári áll. tanító- 
képezdei tanár »Honszeretet« című művé
vel, mint kiváló zeneialkotással nyerte el. 
Révfy tanár úr mielőtt Temesvárra került, 
éveken keresztül a Csáktornyái tanítóképző
nek volt lehetséges zenetanára s igy csak 
örülhetünk, hogy oly sikeresen vett részt 
ezen a dal pályázaton.

E készülő dalosverseny iránt rendkívül 
nagy az érdeklődés, a mit a beérkezett pá
lyaművek száma is bizonyít és az, hogy a 
versenyen való részvételre Dunántúl összes 
számottevő dalárdái már jelenkeztek is. Ily 
közel hozzánk, N‘ uraközhöz még nem tar
tottak egyszer sem dalosversenyt, tehát oly 
könnyen hozzáíérhetöleg s igy olcsón is még 
nem volt alkalmunk a dalosversenyek ál
tal nyújtott nemes élvezetet magunknak 
megszerezni, mint tehetjük ezt most az aug. 
19 és 20-iki nagykanizsai dalversenynyel. 
Hisszük is, hogy sokan fogunk Muraközből 
e versenyre átmenni Nagykanizsára, mert: 
»semmisem táplálja, erősbbiti inkább a tiszta 
hazaszeretetei, mint a dal, — a szabad 
magyar dal, és semmi sem fűzi szorosabbra 
a lelkeket, mint a nóta —  az édes magyar 
nóta !«

—  Megyei rendkívüli közgyűlés. Zaia- 
vármegye törvényhatósági bizottsága folyó 
évi január hó 29-én d. e. 10 órakor a vár
megyeház gyűléstermében rendkívüli köz
gyűlést tart, melynek kizárólagos tárgyát a 
kinevezendő főispán inslallátiója feletti ha
tározat hozatal képezi.

—  Megyei rendes közgyűlés. Zaiavár- 
megye törvényhalósági bizottsága a megyei 
közgyűlések számáról, idejéről és ügyrend
jéről szóló szabályrendelet értelmében folyó 
évi február hó 12-én d e. 1 * órakor a vár
megyeház nagyterméb n rendes közgyűlést 
tart, melynek egyik tüzetes tárgyát a bala- 
tonparti vasút segélyezése céljából a vár
megyei vasúti pótadó százalékának feleme
lése, illetve vasúti pótadó kivetése feletti 
intézkedés képezendi. A közgyűlésen felve
endő egyéb tárgyak sorozata később lesz 
összeállítva.

— A Csáktornyái önk tűzoltó-egylet
f. évi január hó 21-én d. u. 3 órakor tar
totta meg az évi rendes közgyűlését, a kö
vetkező tárgysorozattal: 1) Elnöki megnyitó. 
2) Elnöki jelentés az elmult 1905 évről, 
számadások felolvasása, melynek megtörténte 
után a pénztárnoknak a felmentvény meg
adatott. 3) Parancsnoki jelentés az 1905 
évről. 4) Megejtették a tisztujitást, mely 
szerint: I. Elnök lett, Nuzsy Mátyás; alel- 
nök, Zrínyi Károly; ügyész, Wollák Rezső; 
egyleti pénztárnok, Dénes Béla; jegyző, Ma- 
rinovics Ferenc; orvos, Dr. Schwarz Albert. I

II. Parancsnok, Mastnak József; alparancs- 
nok, Buday János; oktató liszt, Polesinszky 
Emil. —

—  Esküdtbirósági tagok az 1906 ik 
évre muraközből. Alszeghy Alajos, Czvetko- 
vics Antal, Dékány Mihály, Horváth Géza, 
Kayser Lajos, Kovács Emil, dr. László Béla, 
Németh János, Neumann Miksa, Pelhő Jenő, 
Tóth István Csáktornyáról; Dénesi István, 
Glavina András, dr. Kemény Fülöp, Svastics 
Ödön Perlakról; Hajdinyák István, Rózsa 
Lajos, Zalán Gyula Alsódomborúról; Király 
Lajos Podbreszt; Länger Ernő Bányavár; 
Murai Róbert Belica; Nagy Elemér Szent
kereszt; Thomka György Szentrókus.

—  Meghívó. A »Csáktornyái Jótékony
célú Nőegylet« 1906. január 29-én hétfőn
d. u. V4 5 órakor tartja ez évi közgyűlését 
az állami elemi iskola tanácskozási termé
ben (földszint, balra). A most másodszor 
összehívott közgyűlés az alapszabályok ér
telmében okvetlenül, a megjelenő tagok szá
mára való tekintet nélkül meg lesz tartva. 
Kérjük tehát a tisztelt tagokat, hogy a tárgy- 
sorozat fontosságára való tekintettel minél 
nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni. 
Tárgysorozat: 1) Titkári jelentés az elmult 
cyklusról. 2) Pénztárnok jelentése. 3) A 
számvizsgáló bizottság jelentése. 4) Jelentés 
a nőegylet javára rendezett élőképes estély
ről. 5) Tisztikar és választmány választása. 
6) Segélyezések ügye. 7) Indítványok. — 
Pálya Mihályné. elnök. Bencsák Rihárd, 
titkár.

—  Csáktornya iparosai 1906 évi feb
ruár hó 10-én az »Iparosok Otthona« alapja 
javára a Zrinyi szálloda dísztermében zárt
körű táncvígalmat rendeznek. Belépti-dij: 
személyenként 1 kor., családjegy 2 korona. 
Kezdete 8 órakor Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak és a *Muraköz«-ben nyugtáz
tatnak.

—  A gyermekbetegségek elleni védekezés
csak akkor tökéletes, ha a gyermekek ellenlálló 
képessége gyarapodik. Ez legjobban úgy érhető el, 
ha a gyermek a hidegebb évszak alatt csukamáj
olajat íze, szaga nincs, könnyen emészthető és 
tápereje igen nagy. Üvegje 2 korona a gyógyszer- 
tárakban.

— Meghívó. A Csáktornyái Szépilö- 
Egyesület 1906 évi február hó 4-én d. u. 
2 órakor a Tűzoltó-egylet tanácstermében 
rendes évi közgyűlését tartja, melyre a tisz
telt tagok ezúton is meghívatnak. Tárgyso
rozat: 1) Elnöki megnyitó. 2) Jelentés. 3) 
Pénztári jelentés. 4) Elnök, alelnök, pénz
tárnok, jegyző és 24 választmányi tag meg
választása. — Kéretnek a tisztelt tagok le
hetőleg teljes számban megjelenni. A meny
nyiben az első közgyűlés határozatképes 
nem volna, az alapszabályok 9 §. értelmé
ben, a második közgyűlés f. évi február hó
11-én d. u. 2 órakor fog megtartatni. — 
Az elnökség.

—  Köszönetnyilvánítás. Тек. Heisig Fe
renc adóellenőr ur a helybeli »Iparosítják 
Egyesületé«-nek könyvtára számára 19 drb. 
szépirodalmi művet volt szíves ajándékozni. 
Becses adományáért az egyesület elnöksége 
ez utón fejezi ki az egylet hálás köszönetét

—  Tolvaj suhancok. Tóth József, Kola- 
rics Flórián, Vojkovics Antal és Blazsics Ist
ván őrségi suhancok mulatós kedvű gaval
lérok voltak, de nem igen volt a mulatás- 
hoz elegendő pénzük. Ezen azonban ő ke
gyelmük nem akadtak fon. Gondoltak egyet, 
de nagyot és Hacsek Flórián őrségi lakos
tól decemberben lassankinl elhordták 6 hl 
csöves tengerit, természetesen a gazda meg
kérdezése nélkül s ennek az árát el is
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mulatták. Mivel pedig ezen olcsó pénzszer
zésük oly szépen sikerült, hogy avatatlan 
meg se tudta, hát f. hó 20-án a négy jó 
firma közül három megint elzarándokolt. 
Hacsek magtárához s onnan 1 hl. tiszta 
búzát emeltek el. Most azonban rajta vesz
tettek, mert a csendőrség kiváncsi volt a 
tolvajok kilétére, s sikerült is azokat kiku- 
talui a négy jómadár személyében

— A Felsömuraköz hegyvidéki Olva
sókör Stridón, a községi vendéglőben 
1906 évi február hó 4-én, vasárnap, 
saját alapja javára, zártkörű láncmulatságot 
rendez Belépti-díj: személyenkml 1 kor. 20 
fillér. Kezdete este 8 órakor. Felülfizelések 
köszönettel togadtatnak és hírlapilag nyug
táztatnak.

— Szerencsétlenség. Pergcr Imréné 
szül Tűsek Antonia ferencfalvi lakosnő folyó 
hó 8-án egy köteg galylyal a fején a her
ceg Eszterházi féle erdőn haladt keresztül, 
mely időben Debelec Antal, Szlojko Demeter 
és Francsics István muraszentkereszti lakósok 
az erdőben fákat döntögeltek ki. A nő útja ar
ra vezetett kérésziül, hol nevezett szentke
reszti lakosok épen egy fát már félig ki is 
döntöttek s a teljes ledöntésen buzgolkod- 
tak. A nő gyanútlanul haladt el a düledező 
fa közelében s mivel a favágók nem figyel
meztették, nem is gondolt semmi rosszra 
sem. Pedig bár ne ment volna arra a sze
gény asszony, mert mikor már úgyszólván 
elhagyta a fát, egyszerre csak egy iszonyú 
ülés a földre leritette s a rá eső fa eltörte 
mind a két lábaszárát, maga pedig eszmé- 
lellenül terűit el a földön.

A legjobb szá j- é s  fogápolás  a dr. 
Feles fogorvos Stomatin  száj- és fogápoló sze
reivel érhető el, melyeket, a legkiválóbb fogorvo
sok legkitűnőbbeknek ismertek el és mindenkinek 
ajánlják. Számos kiállításon első rendű érmekkel 
vannak kitüntetve. A Stomatin toppor  
Stomatin fogpaszta  é s  Stomatin top
krém  alakjában előállított fogtiszlitó szerek rö
vid idei használata által a fogak tiszták, ragyogó 
fehérek lesznek és állandóan tiszta, feliér és ép 
állapotban megtartatnak. A Stomatin szá j
víz kitünően desinficiálja a szájüreget és a fog- 
közöket, elhárítja a rothadást és a száj kellemet
len szagát és a foghust és fogakat conserválja. 
Egyszeri kísérlet mindenkit e praeparatumok ál
landó fogyasztójává teszi, mert a meglepő siker 
a legjobb dicséret. Kapható Csáktornyán : Mráz 
Testvérek és Gráner Testvérek fiiszerüzlelében és 
Pethő Jenő gyógyszertárában.

— A Csáktornyái Takarékpénztár Rész 
vénytársulat február hó 17-én d. u. 8 óra
kor tarlja XXXIV. rendes közgyűlését. A 
közgyűlés elé terjesztendő s az 1905 évi 
zárszámadást tartalmazó mérleg és vagyon 
kimutatás szerint az üzleti év 1)2275 K. 69 
f. tiszta nyereséggel végződött. A zárszáma
dás főtételei a következők :

V a g y o n :  Értékpapírok 5295Э Kor: 
sorsjegyek 2652 K.; ingatlanok (>0000 K; 
váltószámla 1824412 11 K; előleg értékpapí
rokra 1456 K.; heti befizetések, I és II cik
lus kölcsönei 205418 K.; jelzálogi kölcsönök 
58089808 K.; kölcsönök kezesség mellett 
53576 K; vállóóvások 23044 K.; egyéb 
adósságok 19950 67 Korona és pénzkészlet 
38663-26 K. — összesen 284020201 К

T e h e r :  Részvénytőke 300000 Kor.; 
tartalékalap 117000 K; átmeneti kamatok 
16190 K.; átruházott jelzálogi kölcsönök 
328608-67 K ; záloglevél árfolyam tartalék 
3000 KV. betétek 1235378 45 К : In ti beté
tek 162330* 10 К ; visz. váltók 625397 10 K.; 
kifizetetlen osztalék 22 Korona és nyereség 
52275 69 K. összesen 2840202.01 K.

A nyereményből a szabályszerű tarta
lék és rendkívüli dotálások levonása után 
az igazgatóságnak 10 %  jutalom, 1500 drb. 
részvény után darabonkint 22 K. osztalék, 
jótékony és közhasznú célokra 830 К., a 
vezérigazgatónak, tisztviselőknek jutalmul 
2300 K., szolgának ajándék 200 Korona 
lordittatik.

— A Muraközi Takarékpénztár Rész
vénytársaság február hó 22-en d. u. 3 óra
kor tartja XXV. rendes közgyűlését. A köz
gyűlés elé teijesztendő vagyonkimutatás és 
mérleg szerint az üzleti év 38030 51 Kor. 
tiszta nyereménnyel zárult. A zárszámadás 
több tételei a következők:

V a g y o n :  Pénztár készlet 28684 29 
K.; betétszámla 328.19 K; szerelvények 
2250 K., különféle adosóktól 17444 66 K.; 
Osztrák-magyar bank giró számla 1267 08 
K.; heti befizetéses kölcsönök 249334 K.; 
m. kir. postatakarékpénztár cheque számla 
69414 Korona; kölelezvényes követelések 
376092 50 K.; váltó követelések 1336J33 48 
K.; kamathatralekok a heti befizetéses köl
csönök után 959 04 K. összesen 2013177*38 
Korona.

T e h e r :  Részvénytöke 200000 Kor.; 
tartalékalap 70000 K.; különféle hitelezők
nek 23000 K.; tel nem vett osztalék 90 K.; 
heti befizetésekért IX. és X. cs. 254165 K.; 
vissz, vallók 55450688 Korona; betétek 
874384 99 K. és nyereség 38030*51 Korona 
összesen 2013177*38 K.

A nyereményből a szabályszerű tarta
lékalapra történő levonás után 200 darab 
részvény után drb.-kmt 90 K. osztalék, az 
igazgatóság és felugyelöbizottsag javadalma
zása után 10% 2430 Ív, tisztviselők jutal
mazása 900 K., szolgának ajándék 100 K. 
jótékony és közhasznú célokra 780 K., ké
tes követelések leírására 1652 19 Korona 
tördittatik.

— A Csáktornya Vidéki Takarékpénz
tár Részvénytársaság X rendes közgyűlését 
tebruár 24-en d. u. 2 órakor tartja meg. A 
takarékpénztár ezen üzleti éve 26971 01 K. 
tiszta nyereséggel zárult, melyből az 1500 
drb. részvény után drb.-kmt 12 K. osztalék, 
a tartalékalap gyarapítására 6000 K., az 
igazgatóság tiszteletdijának a kiegészítésére 
1120 K., könyvelőknek jutalmul 1250 K., 
szolgának ajandek 100 К , közhasznú és jó- 
lekonycélokra 450 K. fordittatik. Egyébként 
a takarékpénztár zárszámadása a következő 
főbb adatokat tartalmazza:

V a g y o n  : Penztárkészlet 24828 81 
K., leltár érték 1800 Korona; adóslevelek 
22714047 K.; váltók 129270289 K.; heti 
befizetéses adóslevelek 99721 K.; girószámla 
1453 06 K.; postatakarékpénztár 186 61 K.; 
különféle követelések 454 97 K, értékpapí
rok 1209505 K; előlegek 1411 К ; tedezett 
számlakövetelések 782 36 K. és részvényki- 
bocsájtási költség 600 Korona összesen 
1663176 22 K.

T e h e r :  Részvénytőke 300000 Kor.; 
tartalékalap 20001*65 K ; betétek 61408337 
K.; heti befizetések s kamat 90121 40 K ; 
visz. váltók 594599 K.; fel nem vett oszta
lék 140 K.; átmenő kamat 1112164 Kor.; 
kincstári fizetetlen adókért 6139 34 Korona; 
nyeremény 26971 02 Korona — összesen 
1663176 22 K.

— A perlaki takarékpénztár részvény 
társaság folyó évi március hó 4-én d. u. 
3 órakor tartja 1 rendes közgyűlését. A ta
karékpénztár első üzleti éve 404942 97 K. 
vagyon és teher egyenleggel és 7127 62 K. 
tiszta nyereséggel zárult. A nyereményből a 
részvények után 5%-ot, alapszabályszerü

tartalékalap gyarapításra és a tartalékalap
külön dotálására összesen 2092*82 koronát 
fordítanak.

—  A Muraközi Tiszti Önsegélyző-Szö
vetkezet évi rendes közgyűlését folyó évben 
január hó 28-án d e  11 %  órakor tartja 
meg az állami népiskolában. A közgyűlés 
elé terjesztendő mérleg és vagyonkimutatás 
3579 81 К vagyon és teher egyenleget és 
143 34 K. tiszta nyereséget tüntet föl.

— A megtalált tehén. Megírtuk, hogy
Vitkovics József drávamogyoródi lakosnak 
az istállójából múlt évi deczember havának 
egyik éjjelén ismeretlen tettes egy tehenet 
elhajtott s a nyomozás csak azt tudta kide
ríteni, hogy a tehenet a varazsdi hídon Horvát
országba hajtották. Vitkovics a legutóbbi 
varazsdi vásárra ment, hogy ellopott tehene 
helyett egy másikat vásároljon s ott legna
gyobb meglepetésére egy eladásra szánt állat
ban a saját tehenére ismert. Rögtön jelen
tési tett az ottani csendőrségnek fölfedezésé
ről, hol a tehén eladóját, Zsifkovics István 
murafüredi lakost vallatóra fogták a tehén 
eredetére vonatkozólag, ki határozott fölvilá- 
gositást adni nem tudott, sőt egy kicsit ker
telt is, miért is a további eljárást megindí
tották.

— A leforrázott gyermek Halecz Fló
rián murakirályi lakosnak a felesége a mull 
1905 év nyarának egyik napján ebédíőzés 
alkalmával kisgyermekét a tűzhelyre tette és 
rövid időre megára hagyta, mely idő alatt 
a jáiszadozó kis gyermek egy forróvizzel telt 
fazekat magára rántott, mikor is a forró viz 
annyira összeégetle, hogy óriási kínok között 
pár nap múlva meghalt a szegény gyermek. 
Ez ügyet a nagykanizsai királyi törvényszék 
folyó hó 24-én tárgyalta, mikor is a tör
vényszék tekintetbe vette, hogy az anya a 
gondatlanságért nagy fájdalmával és gyer
meke elvesztésével már úgyis eléggé meg
lakolt, tehát csak 1 napi fogházr i és 20 
kor. pénzbüntetésre Ítélte. Vádlott az Ítélet
ben megnyugodott.

— TŰZ. Vidovics Miklós muracsányi
lakosnak 3400 korona értékű lakóháza a 
kéménytől kigyuladt és teljesen leégett. Biz
tosítva semmi se volt.

A Dr. Richter-fél« Liniment. Caps, 
comp. (Horgony-Pain-Expeller) igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mini 36 év óta mindig készletben van. Hátfájás 
csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csúxnál stb.-nél 
a Horgony-Linimenltel való bedörzsóiéeek mindig 
fájdalomcsillapító hatást idéztek elő; sőt járvány
kórnál, minő: a kolera és hányóhasfolyás, az al
testnek Horgony-Liniinenttel való bedörziőlése 
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő káziszer 
jó eredménynyel alkalmaztatott bedörssöléskáppen 
az influenza ellen is és üvegekben: á 80 fillér, 1 
kor. 40 fillér és 2 korona a legtöbb gyógyszertár
ban kajtható; de bevásárlás alkalmával tessék ha
tározottan: Richter féle Horgony-Liniment (Hor
gony Fain Fxpellert) kérni, valamint a »Horgony» 
védjegyre és a Richter cégjegyzésre figyelni és 
csak eredeti üveget elfogadni.

— Katonai lóvásárlás A közös hadügy
miniszter felkéri a lótenyésztő gazdákat, hogy 
jelentsék be azokat a csikókat, melyek a 
jövő év tavaszán három évesek lesznek. A 
csikóknak legalább .157 czentiméler maga
saknak kell lenniök. A lóavató bizottságok 
a bejelentések alapján, a vármegyei gazda
sági egyesülettel karöltve fogják kijelölni 
azokat a helyeket, a hová a csikókat annak 
idején elővezetni kell. A csikókat nyomban, 
készpénzben és pedig 500— 600 koronáért 
megvásárolják.
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XXIII. Csáktornya, 1906. januara 28-ga
Sve poáiljke se tiéué zadráaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
ime, urednika vu Csáktornya.

Izdat.e ljs tvo:
knjiáara S trau sz Sandora,
kain se predplate i obznane na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeói druztveni. znastveni i povucljivi list za púk

poáiljaju. Iz laz i s v a k i t je d e n  je d e n k ra t  i to :  vu  s v a k u  ne de lju .

4. Broj.
Predplatna cena je :

Na celo l e t o ...........8 kor.
Na pol leta ..............4 kor
Na éetvert leta . . .  2 kor.
Pojedini broji koStuju2(Jfil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 

raöunaju.

Odgovnrni urednik:

LO PAR1TS R. JÓ ZSEF.
Olavni nrednik:

M A R G IT A I JÓ ZSEF.
Izdatelj i vlastnik:

S T R A U S Z  SÁND O R .

Как dojdeju dőli naái gazdi.
Jeden glasoviti gospodarstveni pisec je 

napísal’ vu jednoj maloj knjréici staiiá ma- 
gjarskih gospodarov i pokazal je na on neiz- 
merno straáni pojav, как idejű dőli podjed- 
nom zemeljski gospodari. I to vidimo i dán 
danaánji. Kuliko zemljih i gruntov dobi éez 
ljeto novoga gospodara? Kuliko novih terhov 
dojde na gruntovnicu éez ljeto, i kuliko du- 
gov se premenja, tak da jeden za drugim 
vékái i vékái postane.

Táj magjarski pisec \éli taki od kraja, 
da je tomu kriva skupna h rmica. Véli da 
pod onim vremenu, dok Austrija sa Ma
gjarskom vu skupnim gospodarstvenimslali- 
áu 2ivi, se je Austrija gospodarstveno oja- 
Cila a Magjarska oslabila.

Так vu Magjarskoj, как vu stranjskih 
zemljah, od 1867-ga Ijeta, kada su skupnu 
harmicu napravili, se je preobrnul staiiá. Vi- 
áe ploda raste, lefci ga je voziti, i financial- 
ni staiiá je takaj drugi, как je bil vu polo- 
vici proáloga stoletja.

Ali se je preobrnul staiiá i vu Austriji. 
Dok je ova 1867-ga slab poljodelski orsag 
bila. zatoga je tarn poljodeljstvo do deneá- 
njega dneva tak naraslo, da za hranu pot- 
rebne stvari si Austrija doma priskrbi i lo 
né ménje как Cetiri-petine!

1z Magjarske Austrija viáe netreba plo
da, как po priliki 421 million korun vred- 
nosti! — A gledimo kuliko Austrija dobi 
od rias za njene fabriCke tvorine. Dobi 800 
inillionov! Dvaput viáe dobi Austrija od nas, 
как mi od Austrije!

Sigurno, da je Austrija vu bolsim po- 
lo£aju. Poleg skupne harinice su njoj na- 
rasle velike fabrike, koje vu Magjarskoj go- 
tovi piac imaju, a poljodelstvo se njoj je 
razvilo, da za malo vréine od nas viáe ni- 
kaj nebude nucala.

To sve, veli pisec, je zbog skupne har- 
mice. Ako bi Magjarska sama svoju harmi
cu imala, bi to pri nas razcvetenje, a vu 
Austriji gospodarstvenu propast izroéilo.

Ali gledimo, jeli je vu broju gazdov 
videti kakovu premenjbu. I tu budemo spa- 
zili, da je vnogo gazdov doálo doli. Doklam 

i je vu Magjarskoj 1870-ga Ijeta bilo zemelj- 
; skih gazdov 1 million 631 jezera i 71, za- 
! toga je taj broj 1900. Ijeta samo na 1 mil
lion 525 jezer i 892 opal, tojest od 1870- 
ga do 1900-ga Ijeta je doli doálo vu Ma
gjarskoj 105 jezer 179 svojih gazdov.Dakle 

;érz 30 Ijet je svako ljeto ravno 3 jezere 
506 tamiliah doálo doli!

Dok su poljodelske familije doále doli, 
zatoga su i gospodarstva takaj doli dosla. 
To je stem straáneáe, jer znamo, ako se púk 
pomnoÉava i gospodarstva bi se morala po- 
mnoiavati. Jer vékáé gospodarstvo bude po 
deling' na viáe menjáih razdeleno, dakle iz 
jednoga bude véé. Ali pri nas nije tak. Dok 
je 1870-ga sve skupa 2 milliune 486 jezer 
i 265 gospodarstvah bilo sveskupa, zatoga 
je 1896-ga, tojest dvadeset i áest Ijet potli 
samo 2 million 388 jezer, 482 gospodarst
vah bilo.

1890. Ijeta je bilo poljodelavcov, koji 
su zaistinu kruha sluáili 4 millionov 498 
jezer 104 sveskupa. Ovi su zdrÉali 6 milli- 
onov 300 jezer 141 poljodelavcov, svesku

pa je bilo to 10 millionov 798 jezer 245 
sa poljodelstvom se baratajuéih, 71 procent 
od svega puéantva. Za deset Ijet je taj broj 
opal na 67 procent! Dakle dencs iz celoga 
naroda na svaki 100 samo 67 poljodelcev 
opadne. Veli pisec da je to zbog toga, kaj 
su poljodelavci zgubili utanje vu zemlji, ne 
uíaju se, da bi iz nje kiveti mogli.

Ali gledimo, kakov je poljodelski staiiá 
vu Austrije, koja je sa nami vu skupnoj 
harmici. Vu Austriji se je poljodelstvo pod 
zadnje vreme jako ojaéilo. Tam je denes 
na svaki 100 poljodelavc >v 52 viáe как je 
pred 10 Ijeti bilo. Zakaj? Zato, da se tam 
poljodelstvo zplati, jer tam poljodelstvo po
rnóé ima vu velikim obrlu (fabrike), koj rav
no vu njegovim okrugu 2ivi. A vu Magjar- 
koj? Veli i izka£e pisec, da je tu svojih gaz
dov od Ijeta do Ijeta menjsi broj. Izraéuna- 
no je da éez ljeto 4 jezere 780 gazdov doj
de dőli vu céloj Magjarskoj. Ali taj broj je 
joá straáneái, ako bez Hrvatske zememo ra- 
éun. Vu samoj Magjarskoj na ljeto 7 jezer 
665 gazdov dojde dőli! Straáen kip!

A kaj postane iz ovih gazdov? Bez de- 
la 2ivuéi proletari. Jer ravno na onih mes- 
lah je bez dela fcivuéih teÄakov najviáe, gde 
je najviáe gazdov dőli doálo! Zabadav daje 
Bog dobri plod, zabadav je 19C2-ga i 1903- 
ga dvé Ijeta jedno za drugom luliko zraslo 
na magjarskoj zemlji, da je Iakov plod éez 
jezero Ijet vu niti jednim Ijetu joá ne bil, 
zabadav je to, magjarski gazda je ipák vu 
nevolji, doli ide, i как je Horánszky Lajos 
zraéunal, dug mu svako ljeto sa 322 milli
óm vékái zraste!? Haste dug, raste orsaéki 
i druztveni teher, ali pomoéi od nikud ne-

Z A B  А V A.

Pripovedke iz 1848. letnog bojnog 
vrémena.

Spisal: Majczen Ferenci.

Vezda pák za jeden éas dajem reé 
jednomu koj je v boju bil, naj, on svojimi 
reémi poveda ovoga krasnoga bója dalje.

* *♦
Nije bilo tak lepoga battaliona, как je 

naá bil.
Ali ipák je lepái bil drugi. Ovaj batta

lion je stal iz mlajáine, fíákali, juriáli, dok
tori celoga varaáa Feáte i odmah v poéetku 
bója su toga battaliona dőli v Pétervárad 
poelali, gde je i do konca bója ostal. Ovaj 
batallion, jer je od bojnoga polja zaprt bil, 
najbolje se je s lepotom izkazal. Dok je 
drugder tuliko prilike bilo za napredovati, 
ovdi vuéeni i naóbraZeni miadiéi su tamo 
za proste honvédé ostali; pák jer se je sva
ki ob svojim stroáku opravil, tak je bilo, da 
céli battalion je bolje za jednoga oficirsko- 
ga regimenta zgledal . . . za patroné laáka

je s éiste druge койа bila . . . puáke fineáe 
a ápike s drugaéeáe oceli. To je nekaj kras
noga bilo za gledati. Pri prek davanju gra- 
da, kad je drugi batallion poéel oruüje dőli 
metati, jeden auslrianski general, si je svo- 
ga rubca к óéi stisnul i tak odhajal (nije 
mogel bez plaéa toga tufcnoga éina gledati.)

Ali i naá battalion je bil lépi osmi, 
mlajáina Peéuha. Cez jeden den je stari pos
tal varaá Kad su vun metnuli zaslavu na 
znamenje, da se naj svaki fcuri braniti do- 
movinu, pod nju se je nakupila sa mlajái- 
ma. Ni dugó smo vun iz varaáa . . . evetje 
su hitili na nas iz oblokov.

Neznam, kuliki je véé ov boj bil, v 
sredini Ijeta 1849-ga smo véé bili. Deéki su 
se med sobom áalili govoreé, kaj budu v 
zimi delali, bude nje jako zeblu, jer svoje 
kepenjke nemoreju dosta spozakrpati, ;iko 
denes tri ljuknje zaáijeju, zutra je sprestre- 
laju na deset mestah Pák i proti éaki su 
vnoge tűibe bile . . tu i tarn je nje pre-
vrtala kugla . , . pák dabi barem glavu do- 
segla, jer straáno je nepriliéen on »zug», 
koj éez ljuknje sim tam nad glavu vleée 
. . . . i t. d.

Так su se áalili siromaáki deéki, kad 
se razdenil vruéi den

Ja nerazmim taborsku taktiku, nego 
ovdi sam se stresel. Isti na da smo mi do 
vezda kaj kakvu bedastoéu naéinili; álurma 
smo napravili vu do vuh glubokoj vodi, le
teli smo po ravnici bez plenkirolenja, opla- 
zili smo takve gladke áauce, da kad smo 
je predobili, samo onda smo pitali jeden od 
drugoga, da po kakvim naéinom smo sim 
doáli . nego ovdi sam odmah videl, da 
nikaj dobroga nebude.

Tam na ravnici je stal jeden veliki, 
poéinjeni áereg, s jedno dvadeset jezer ko- 
njeniki. A mi smo pák bili jedno sedem je
zer, nego i tu je isti na, da niti huszarov 
smo ne imali od dve — tri stotine viáe 

Na nepriatelja smo vudrili.
Zakaj, to ja niti vezda nemrem znati. 

К imenu naáega vodje, koj nas véé je к tu- 
likoj slavi vodil, niti sled sumja nemre dojti 
to si mislim da zato smo morali vudrili na 
nepriatelja, da predjeduom növöm jakostjom 
pod Pétervárad moremo maáerati.

Boj je komaj nekoje fertalj vure trajal 
a mi — osmi bat’alion tarn smo stali 

vu straámm ognju . . . naái átuki su éim



ma. Nega prinas velikog obrta (fabrike) gde 
bi vu nevolji sluZbu naSli sini nevoljnoga 
gazde. Doma íal mora prodati svoj plod, a 
drago mora kupiti canjke, kője se za aus- 
trijansku robu zoveju To ne je ZiveS!

Buna m  Ruskoj.
Mogli bi i to pisati, da mir vu Ruskoj 

Jer pod zadnje dneve je po velikih ruskih 
varaSih óisto mir bil. TeZaki su svi nazad 
stupili vu delo i labrike su opet zapoóele 
posluvanje. Ali táj mir je ravno takov, как 
onaj, koj pred vihrom zna biti. Jer vu Rus
koj vnogo i vnogo táj nih skladiSóah odkri- 
jeju, gde je mnoZina bombah. Nash su vu 
viáe varaSov tajne fabrike, gde bombe, puS- 
ke, praha, i dínamita delaju. Íz teh pojavov 
policija misli, da bude opet doSlo vreme, 
gda budu pod luft puSóali velikaSe. Pák za- 
to redarstvo se veó sada pripravlja da to 
pripreói Vu Moskvi, Rostovu, Domu i t.d. su 
vnogo puékinoga praha naSli i to 20 jezer 
funtov, a dinamita pák 4 jezere. Na jednim 
banhotu Moskve su naSli 100 jezer nabitíh 
patronov a vu Jekatorinslavu su dvoja kola 
nabitih patronov naSli. To su sve revolucio- 
narci nanosili skup, da vu priliCnim vre- 
menu pohasnujeju.

Politiőki pregled.
Sve bolje se vidi, da politióki poloZaj 

od poóetka krize, dakle vu vremenu od 
podpunog jednog Ijeta nije bil tak zmotan 
как vu ovom óasu.

Govori se i za nekakov ultimatum, ko- 
jega bude za koji dán dobila koalicija, da 
predstojeóim nesreóam naóini kraj tim, 
da pribliZavajuó se к kralju preuzme vladu.

Komaj da se je misterpredsednik báron 
Fejérváry bil povralil iz Веса, sada je opet 
moral iti vu BeC, da kralju ponovno govori 
и poloZaju. Vjerojatno je, da se bude joS 
jednom pokuSalo skloniti koaliciju, da pris- 
tane na mir.

Ministerpredsednik je tuliko put bil veC 
proSli tjeden vu BeCu, da iz vnogih glasov, 
koji se njegovog pula tióeju, se je komaj 
moói zravnati. Так se véli da bude se vez- 
da nekak obrnulo ili sem ili tam.

dalje i dalje roZdjili, doklam nazadnje su 
óisto vtihnuli . . . osmi battalion je zakrival 
retireranje.

Ni dugó zatem je zniknul magjarski 
Sereg i mi — jeden battalion — tam smo 
stali na ravnici suproti celih, kolloniah .. . 
samo iz dalka se vidla jedna Suma, kam 
dojli smo joSőe ufanje imali.

Ali nepriateljski tabor je ni dugó pre- 
poznal svoga poloZaja.

Jeden regiment konjenike je poslal pro- 
ti naSemu battalionu, ali mi smo se 
fletno skup potegli na őetiri vuglastu for- 
mu i strahovitim ognjurn smo je primili.

Konjeniki su se preslraSili.
Как jedna mala Spikna Suma smo po 

malen isii dalje. ,
Samo pomalem smo mogli dalje idti 

jer ni dugó nas je celi Sereg dostigel Oni 
su previdli naSega poloZaja i iz redov ne- 
prijateljskih su se poőeli beli rubci kazati 
proli nam. Svi smo na naSega majora gle- 
dali. Majorov obraz je miren bil. tak, как 
da nikaj nebí bil videl ili zapazil

Ali i mali naS Sereg je iSel dalje po- 
malen.

KAJ JE NOVOGA?
— Prosimo rmáe poátuvane pred- 

platnike, imj nam vu novim tertalju 
predplatne zaostatke óim predi poáleju 
i predplate ponoviju.

— Kolendnr . Januar 29. Pondeljek. Fe
renc saleáki. —  30. Tork, Martinka dev. — 31 
Sreda, Peter nolaski prizn. — Februar 1 . Cet- 
vrtek, Ignác muéenik. —  2. Petek, Sveőnica. — 
3. Subota, BlaZ biák. műé. — 4. Nedelja, Veronika 
Evangelium öve nedelje je od Cloveka, koj je do- 
bro seme sejal. — Februara 1 -ga, vu éetvrtek ob 
l vuri 31 minuti po poklán bude prvi fertalj me- 
seca. — Sunce bude ziálo februara 1-ga vu éet
vrtek ob 7 vuri 10 minuti vu jutro zaSlo bude 
ob 4 vuri 40 minuti na veóer. — Sejam bude: 
Februara 3-ga vu Csáktornya, januara 31-ga vu 
Nagykanizsi Vreme bude vezda od kraja joS mrz- 
lo, na nekojih mestah snég, a zatem bude vreme 
raalo popustilo. —

—  Cuvajte se od ciganov. Svaki 
zna, da cigani íz tatbine, iz vkanjlivosti Zi- 
viju, ali ipák su je ljudi, koji se daju ciga 
nőm vkaniti. Takov je zaslepleni ólovek bil 
vu Lazah (pri Sv. Margeti na Stajerskoj) 
Mulec zvani muZ, kojemu su na novo Ijeto 
doSli óetiri cigani sa jednim konjom, da bu
du menjali sa njegovim. MuZu se je tuliko 
dopal konj, da je menjal i obecal je joS 40 
korun radeSa, ako je ciganski konj zdrav. 
Cigani su njegovoga konja odpeljali all do 
vezda su po radeS ne doSli. Zato je Mulec 
dal previziterati ciganskoga konja. Так se je 
zazvedilo, da je ciganski konj na sve óetiri 
noge beteZen i da niti nebude ozdravil. Si- 
roinak Mulec je 400 korunah kvaren. Vez
da da cigane iskali, ali vezda je veó po 
smrti amen.

— N esreca Perger Imrijova Zeua rod- 
jena Tűsek Antonia iz Ferenczfalve je kraj 
Mure vu Sumi drva nabrala, zatem pák je 
dimo iSla. Ravno onda su dreva podirali vu 
Sumi Debelec Antal, Sztojko Demeter i Fran- 
csics István stanovniki iz Muraszenlkereszla. 
Zenin put je onud vodil gde su tri muZ» 
drva sekli. Na njenu nesreóu je pod jedno 
na pol poruSeno drevo doSla. Sirota nije 
spazila pogibelj, pak niti muZi su n|üj ni
kaj ne rekli Skoro |e veó mimo otiála kad 
se je na hitroma drevo podrlo i njene obe-

— Gospon major! —  zaknkne zmed 
naSih redov jeden oberleit nant — neprija- 
telj je znamenje pomiluvanja del vun.

— Gospon oberleitmant, sablju naj do
li odkapóiju, i daju prek profoso

Battalion je s glasnim éljenom dal is- 
tmu majorovi oStroói.

Nato, da je nepriatelj videl, da mi nji- 
hovo znamenje za milost niti v pamet ne- 
óemo zeti, novoga napada su konjeniki na- 
óinili all naSe Spike nisu bili moguó pre- 
drti. RuZijuói konjenióki red, pod kojim se 
tak óinilo, da se i zemlja gible, navek se 
je razlrgal od ognja naSega battaliona, koji 
pak su ipák síeli naSega reda pretrói, oni 
pak su na Spice naSih Spikah (bajonettov) 
zruSili.

Так nije islo, dopeljali su Stuke.
Ploha Srapnellov bi moguóa bila na 

sve poniStiti, ali pred lem smo se vu Svarm- 
linije razdelili . . . nikaj nam nije Skodila.

Nazadnje su obedva napadne naóine 
zjedinili . . .  mi to niti na pamet nismo zeli.

Konjeniki su opet Sturma delali, pak 
da smo mi opet óetirivuglastu formu naói- 
nili, konjenióki red se odprl i iz sredine iz 
Stukov Srapnelli su poóeli na nas cureti.

dve noge potrlo. Sirota Zenska je  od velike
boli omedlela.

— Táti. Tóth József, Kolarice Florian, 
Vojkovics Antal i Blazsics Iván su deöki is 
Őrség obóine i to takovi deóki, koji se radi 
zabavljaju. Ali к zabavljanju su i penezi 
potrebni. Pak zato su si i deóki trli glavu, 
как bi do penez doSli lehko. 1 znaSli su. Vu 
decembru su sveskupa za 6 hektolitrov ku- 
ruze s latjom znosili od Hacsek Floriana 
bez toga, da bi on kaj znal od cele stvare.
— Pak zalo su se sada tri opet podsegu- 
rili ztned te kompanije i ovoga meseca 20* 
ga su iz Hacsekove Zitnice 1 hektoliter óis- 
te pSenice vkrali. Ali za vezda su se vlo- 
vili, jer nje je Zandarstvo prijelo. Так njim 
je sada nahitroma kraj vóinjeni njihovoj 
dobroj vol|i.

— Znameniti racun nekakovoga ma
iara su naSli vu knjiZnici vu Hamburgu. 
Raóun je bil pisám 1783-ga Ijeta 12-ga 
februara plebanuSu cirkve sv. Duha i sle- 
deóe glasi. 1. Sveti otecnaS popravil (ne 
bilo vnogo dela) 4 fenikov. — 3. Razbojni- 
ku na kriZu napravil növi nos i devet növi 
prstov 10 fenikov. — 4. PoncijuSa PilatuSa 
osnaZil, le mu napravil növi dim okoli ка
ре l marka 4 femki. — 5. Angelu óuvaru 
pozlatil peruti 1 marka 4 feniki. —  Deklu 
na dvoru KajfaSa trikrat namazal i poóer- 
lenil joj lica 14 fenikov. — 7. Petru na
pravil novoga kaputa 2 marke 4 feniki. —
8. Mariji Magdaléin lasi pofarbal 4 fenikov.
— 9. Nebu na izhodu razsvetil i napravil 
nekaj novih zvezdah 2 marke 10 lenikov.

I — 10. Peklenski ogenj nekaj malo podpu- 
hal i jednomu hudií.u növi rep potvrdil 1 
marka 12 fenikov. — 11. NeSterim zavrZe- 
nim duSam kotrige popravil 8 fenikov —  
12. Svim dvanajst apostolom mustaóe na
mazal i oSpióil 1 marka 12 lenikov. —  13. 
Apostolé lakaj odzadi órno namazal 10 le
nikov. — Sveskupa 14 marki 2 feniki.

— Vu Felsődomboru obóini 17-ga 
januara pri Borko Martinu bile su gosti. 
Bilo je lain jako lepő zabavlanje, ali kaj 
se je zgodilo na tóm veselju vu noói, to je 
Zalostno. DoSli su noóni potepuhi, tolvaji i 
obstrli su okoli hiZu. Nato je doSel van 
Horváth János mladenec dvadeset Ijet star, 
kojega su potepuhi tak zoranili, kaj je si-

Céli redi su se zruSili i konjeniki su med 
nas vdrli. Ovdi se jeden kratek boj poőel, 
koj se samo onda more poóeti, kad jedne 
stranke gizda a druge pak zbantuvanje ne- 
óeju pomiluvanje spoznavati.

S pet— Sesl ranami, s jeden komadum 
sablje smo se borili. Prazna piSlola je i o- 
ruzje bilo vu ruki konjenike, prepióeni ko- 
nji su se zruhavali na oplizirane . . . ne- 
pokrile krvave óeli posvud, velika larma s 
kojorn se je konjsko hrzanje, glas trumbete, 
psovanje í javkanje vumirajuóih meSalo.

1 deset sablje su se zasvetile nad mo- 
jom glavom . . . joS i s levőm rukora sam 
se brand, vu kojoj nisam írnél sablju . . . 
nju su mi odsekli . . . i or.da, onda, как 
da bi se Zereóa blanje zruhavale name . . 
nazadnje nisam nikaj óutil.

Podveóer je bil, kad sam к sebi doSel. 
Komaj sam malo mogel glavu zdiőti, ali 
ipák tuliko jakosti sam imái, da sam se 
mogel oglednuli . . . med mrtvimi sam le- 
Zal . . . . osmoga baltalliona nije bilo vide.

Ne dalko od mene je lepa pSenica bila, 
sam sí mislil, da nutri se potegnem.

Najedenput jaki glas od bubája i trom-



romák skorom vumrl. Céla svadba se je 
razZalostila. Ranjenoga Horvätha su odnesli 
vu hiZu, gde je ksebi doáel. Krvoloóniki pák 
9U pobegnuli. — Так iiam to piáeju izbel- 
sőmihályfalva obóine. Mi óisto radi damo 
mesto svakom pripeóenju vu naáih novinah, 
kője nam naái priatelji poáieju. —  Pák zato 
i prosimo naáe óitatelje, koji kakove tglase 
gde zazvediju, naj to na hitroma naáim no- 
vinam izpiáeju.|

— Növi predsednik francuske re- 
publike« Vu francuskim orsagu je proáloga 
tjedna bilo zbiranje novoga predsednika re- 
publike. Moramo znati da Francuzka néma 
kralja niti cesara, nego si ravnatelja svako 
sedmo Ijeto zbira. Táj ravnatelj je predsed
nik republike. Profié ijedne se jeziáloskup 
narodno spraviáóe vu Versaillesu i za pred
sednika su zebrali Falliéres-a. Falliéres je 
440 votumov dobil, a njegov prvtivnik Dou- 
mer samo 371-ga votuma.

— 0d mrtvih se gori stal Schwarc 
zvani krómar vu Bekecs obóini. Jer как bi 
drugaó mogli reói, ako su ga v íó vu raku 
átéli deti sva rodbina se je ziála, da ga spre- 
vodi i da suze toói za njega ! evő, on se 
je na svih nesreóu oZivil. Dogodjaj je sle- 
deői: Schwarcu je doktor pod koZu naápri 
cal takvo vraótvo, kője bol tiái, od toga je 
beteZnik na duZe omedlel. Niti drugi den 
se je ne perbudil, pák su ga zato rodbina 
za mrtvoga mislili i na mrtveóku postelju 
su ga deli. Tam se je stal gori ravno onda, 
kada su se rodbina veó nad herbijom hotela 
posvaditi.

— Veliki viher vu Fiumi. Ne samo
pri nas su bili veliki vihri, nego i na Adri- 
anskim morju je takaj takaj viher bil, 
kojega veó zdavnja nepamtiju. Ovoga vihra 
tarn za »ború» zoveju i svako Ijeto se po- 
javi. Vnogo damáifov nemore vu Fiumu do- 
speti, jer se bojiju da je straána bora к pe- 
őini hiti. Ladje su vuni na odprtim morju 
i öekaju dók se bora vtiái. Ali ne samo na 
morju, nego i koli na suhim straáno deluje 
bora. Na vnogih mestah dreva s korenjem

bente mi dojde vu vuho. Nepriateljski áereg 
je onud iáéi, ja sam se med mrtve potegel.

Najedenput su poóele ruZiti sablje i 
dudnjate konjeniki. Geli regiment je nad nas 
prehajal i mene nisu zgazili; — konji, koji 
bi ravno proli meni morali oditi, óutijuódai 
je tarn jeden Zivi, su me svi preskoóili. Od 
t)ga sam se oslobodil, ali vezda doáli jesu 
átuki.

Strahoviti vélik; kotaói su se tam po- 
leg moje glave odkoturali, komaj na dva 
pednje; svaki hip sam mogel óekati, da me 
koj zdrobi. Preklel sam i onoga hipa, kad 
sam nazaj к sebi doáel. Svako reó sam óul 
svaku opazku, popevali i smejali su se i ja 
sem tam leZal med mrtvimi.

I kanoniri su odiáli.
Veó sam mislil da sam se oslobodil, 

kad najedenput dva zaostanjeni konjeniki 
dojdu ta i poóeli su med nami gospodariti 
Cul sam, da prstane i takvoga kaj iáóeju; 
grozno! . . . .  i na mojim prstu je bil je 
den veliki, zlatni prstan . . . ako iz ovih 
oteóenih prstov budu átéli ga dőli potegnuti 
pák tak nebude iáéi, odseóeju mi prsta . 
ja se budem vun zdal i onda me zakoleju

Jeden je zaistinu к meni doáel, pogle- 
dal mi je ruko, ali как je to drugomu i tu- 
Zil, nikaj nije na njoj naáel, — tak je ja- 
ko krvava bila.

Nato se razsrdil őlovek рак kad se о-

trga vun, krovc тебе doli iz hiZah i vnogo 
к vara dela. Pák Ci sve duZe hujáa je. Vu 
Fiumi misliju da bilde bora veter joá kakvi 
7 dni drZal.

— Velika zlma, koja je pod zadnje 
dneve pretisnula se i na Dunavi more vi- 
deti. Ve6 dva dni straáni led plava po Du
navi i viáe mestah se nabere te zatune na- 
pravi. Sa ladjami je nevarno se peljati sa- 
da po Dunavi.

— Cudnoviti soldat Konda József 
je bil soldaóki »pucér» Kuóera oberlaitinan • 
ta vu Sopronu pri 48. regimentu. Ovoga 
meseca 23-ga se je Kond vu srce streljil 
sa revolverom svojega gazde. Vu listu ko
jega je za sobom ostavil, je to bil pisai za 
zrok svojega óina, da se mu nedopada op- 
rava koju nosi

— Trí millíjune je herbai. Neóeka 
na sreóa dostigla je jednoga Lehr Bajer 
zvanoga trgovca iz Apahida obóine kojega 
stric je pred dvadesetpetimi Ijetmi vu An- 
gliju odputoval i tarn si je jako vnogo pe- 
nez spravil Sad nizdavnja vumerl je stric, 
koj je izvan apahidaijske rodbine drugoga 
óisto nikoga né imái i po takvim tri milli- 
une herbija na Lehr Bajéra spadne. Sreóni 
herb, koj je jako siromaáki ölovek i sedme- 
ro dece otec öve dneve je bil na varmed- 
jinski hiZi, da putnoga list^ prosi vu Lon
don gde budu herbiju od tri millionov raz- 
pravljali. Znamenito je to, da millionski herb 
samo sa tem naőinom bude moguóen si po 
herbiju idti, ako dobi od koga peneze, na 
cug, da bude se mogel vu London peljati.

— Na morju su zmrzlí. Vu severno 
ledeno morje jedenajsl kilolovni barkah je 
zmrzlo i sigurno samo dojduóega Ijeta vu 
juliuáu mesecu se budu mogli osloboditi. Na 
jedenajst barkah őetiri sto kilolovcov ima, 
koji pod nikakov naóin ni su se pripravili 
nato, da bi zimu med ledom spunjavali. 
Na viáe barkah óetiri sto kitolovcov fami- 
lije su se к amerikanskoj drZavi obrnuli, 
da naj —  oslobodi nesreóne ljudi iz lede- 
nog mórja da tam nepogineju.

pel na konj sei, iz sedla vun zeme piátolu, 
gori ju polegne . . .  óul sam как je poóila, 
— i name je strelil.

Salim su odjahali.
Kugla mi je samo lévu nogu postrugala 

i to mi je najmenáa rana bila. Druge jede
najst su puno nevarneáe bile, osobito one 
cetiri, kője sam na glavu dobil . . . svesku- 
pa dvanajst.

Po noói sam se sreóno med páenicu 
potegel, gde me je drugi dán jeden orajuói 
miren ólovek naáel pák kad bi se nepria- 
telji bili iz okolice pobrali, odrnah me na 
kola svoja del i v magjarski logor odpeljal. 
Njega, tojest logora sam naáel, ali moga 
batlalliona svoga nigdar viáe . . . samo nje- 
gvu ruáevinu.

Onda su mi dali malo leZati, malo su 
neprilióne óonte mi íz glave vun spobrali, 
jedno malo spovezali i tak sam ostal pol 
drugi mesec; onda su mi rekli da sam oz- 
dravil. Isti na, da iz postetje sam se mogel 
stati i hoditi. ali od onda nije nigdar dobre 
volje, navék sam tak truden, Zalosten, sa
mo samoóu ljubim a smrti se nikaj nebojim.

Tuliko je ovoga viteza pripovedanje

— Od jednoga magjarskoga grofa
pripovedaju sad vnogo vu Beóu. Gróf je 
óisto prosto bil opravljeni i vu jednu kaía- 
nu je doáel. Tu, kada je órnu kavu spil, je 
sa samimi filleri platil. To je tuliko srdilo 
kellnera, da se je hotel iz groía, koga je ne 
póznál, norca napraviti, pák je zato zel iz 
Zepa skupne 2 filiere i prosil je grofa naj 
mu zmeni. Nato je gróf bez reói segnul vu 
2ep i dva cekine je del na stol, toboz, da 
kellneru zmeni 2 filiere. Veliki smeh — je 
nastal med nazoónimi i ávabski kellnar se 
je sa dugim nosom odákuljal vu kút.

— Krvavo zbiranje birova. Vu Bil- 
ke obóini je zbiranje birova bilo i med tem 
su razdraZeni ljudi jednoga Zandara zaklali. 
Na to su drugi ?,andari na ljudi streljali i 
áest ljudi postrelili a vnogo njih oranili. 
Med mrtvimi je i jedua gospa Miksicseva 
vdovica, koja je ravno onda iála onud po- 
leg. Evő kaj zroói nesloga vu obóini, pák 
onda i — naZlokanje.

— Nesreca na morju. Na obali Bre
tagne öve dneve vzorju velika nesreóa se 
je pripetda. pri kojoj viáe sto ljudi zgubilo 
jo svoje Zivlenje. Vzorju ob óetrtoj vari [iz 
Southamptona doáavái Hilda zvani parobrod 
vu straánoj megli i vu jako velikem vih- 
ru poleg Gezambre oloka se je vu peóinu 
tresnul. Zmed putnikov i z med marinerov 
se je 123 ljudi zgubilo. Petoricu su oslobo- 

,dili. Putniki i marineri, koji su vu onem 
vremenu kada se je nesreóa zgodila spavali 
nisu imali tuliko vremena da bi se mogli 
osloboditi. Dva óune su ipák mogli na mor
je pustili, od kojih je jeden sreóno doáel 
na breg spetero ljudmi. Drugoga su praz- 
noga naáli na jednem breZóeku a poleg 
njega trinajst putnikov mrtva tela, koji su 
se beráóas na ovem óunu holeli oslobodili.

G O S P O D  A R S T  VO.

— Z rn & u n n n o j e 9 da kiava viáe 
mleka daje ako je óista, как ói je zamaza- 
na, Jer osobito sada vu zimi, neóistu kravu 
koZa srbi, pák zbog toga je uvek nemirna. 
Zbog nemirnosti menje mleka napravi как 
vu óistoóu, ako je mirna.

— P red  Serbijoiit je zaprt magjarski 
hatar. Najmre Serbija je sa Bulgarioin novu skup-

! nu harmicu napravila, koja bi na veliki kvar bi- 
la nam. Zbog loga, jer Serbija neée popustili iz 
öve skupne harmice, su sada pred Srbskom 
marhoin i l. d. zaprli magjarski határi. Str.iáno 
deluje sada lo zaprenje vu Serbiji jer neznaju 
kam sa marhoin. .ledini pijac njim je do sada 
magjarska bila, kam vezda neinreju poslati veő 
marhu. Niti zaklano marhu nesmeju iz Serbije к 
nam poáiljati. —

— P o é r n je n o  vino. Gde je bilo 
letos ob bratvi deZdjovno vreme, tam bude 
se sigurno to poznalo i na vini. Osobito 
pák vu belim vini. Da pripreóimo táj beteg 
vina, dobro je lagve predi как vino preto- 
óimo — vu nje —  malo —  eináloge- 
rati Zveplom. Ako se je vino na pol pov- 
relo, mu Zveplo nikaj nebude ákodilo, jer 
se Zvep in dim skup spoji s alkoholom i 
vino po tem dobi vugoden Zmak. Preveó 
se nesme Zveplati, jer se vés dim nebi mo
gel spojiti s alkoholom i vu tem sluóaju 
od takvoga vina glava boli óoveka, ako ga 
pijeju.

— К ак dojdcju dőli nnsi gazdi
Osobito preporuóamo za preőitati nádim őitateljom 
prvu dtivu danaánjega naáega lista, koju smo po 
llácz Gyula glasovitim gospodarstvenim piscu iz- 
pisali. Vu sledecim broju bude takaj véé od toga.



A C sákto rn yán  székelő

MURAKÖZI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1906. évi február hó 22-én délután 3 órakor saját helyiségében

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

T árgysorozat:

1. A gyűlés megnyitása az elnök által.
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
4. A zárszámla beterjesztése s az e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok meghatárot

zása és a felmentvény megadása.
5. Négy igazgatósági tag és a feliigyelőbizotlság megválasztása.*)
G. Esetleges indítványok.

Csáktornya, 1906. január hó 1 2 -én.
Az igazgatóság.

*) 31. §. A tanácskozási és szavazati jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen, vagy meghatalmazottja által 
gyakorolhatja, de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt leg
alább 4 hét óta a társaság könyveiben az ő nevére legyen beírva és végül, hogy a részvény a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az 
intézet pénztárába letétessék.

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.

74 hitOntctce, №.000 motor » l . 9tei)e- 
sebb megelégedésre

6 állami érem. szállítva.

D rezdai m otorgyár r. t.
f ió k te le p e :

Gellert Ignácz és Társa
Budapest, VI., Terézkorut 41. szán. Telefon 12— 91.
B e n z in m o t o r o k , lé g s z e s z m o t o r o k , n y e r s o l a j m o 
t o r o k , s z e s z -  ( s p ir i t u s )  m o to r o k , a c e t y lé n m o t o -  

r o k , B e n z in lo k o m o b ilo k  c s é p lé s r e .

F o ntos  ú jd o n s á g ! S zivó g ázm o to ro k
a legmodernebb és legtökéleteseeb, beigazolt.au a legolcsóbb 
üzemet nyújtó erőgépek. A drezdai szivógAzmotor faszénnel 
is kitünően dolgozik.

^ , л * л г  világszerte elismerten a leg-areza a i m otor  к*1иП0ьъ gyártmány. Kipré
bált tökéletes szerkezet, Válogatott legjobb anyagból a leg 
azolidabban ás a legpontosabban van készítve.
T - . i X e  I Sok évi használat után sem szorul reparatu 
I d i l O S  1 rákra. Feltétlenül üzembiztos. Kezelése igen 

egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.

Drezdai motorok sz mtalan fparvállalatban I  I
és uradalmak gazdasági üzemeinél: malmokban, téglagyárak 
ban, famegmunkálásoknál, faapritásnál, vizemelő (szivattyúi 
telepeken, gazdasági takarmány-kamarákban, tejgazdaságok
ban csépiésnél stb.

Teljes üzemberendezések |malinok, gazdasági üzemek, 
közlőmű szerkezetek stb.l szállitAsa.
Felvilágositásök és költségtervezetek készséggel adatnak. 

Legmesszebbmenő jótállás j Kedvező fizetési feltételek ’

In e ff ic ie n t  l Z r ín y i  K á r o ly  in e f f ic ie n t !

CSÁKTORNYA MONOGRÁFIÁJA « ÁR* 6  korona
/f Megrendelhető: &
Flschel F. (Stnusz Sándor) konrvkeraskadésében Csáktornyán

sieg. EiscHL & c<». Klagenfurt
rozsszesz, sa jto lt-é lesztő - és m alátagyár.

C=l AJÁNLJA:
pékeknek nagyon fontos

MALTOSIN-ját (sütőmaláta.)
A süteményt sokáig friss és ízletes 
állapotban tartja, azt könnyűvé, tet
szetősebbé teszi és szép szint, tartós
ságot ad. Megtakarít sok tejet, cukrot.

K é p v i s e l e t  és raktár Csáktornya és 
------------ vidékére --------------

STRÁHIA T estvérek C sáktornya.
I Ugyanoda naponta friss élesztőt szállítunk. ^

H ird e té se k  felvétet
nek c lap kiadóhivatalában.



Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat
t. c részvényesei 1906. évi február hó 17-én d. u. 3 órakor Csáktornyán

a társulat saját házában tartandó

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

Tanácskozási tárgyainak sorrendje:
a) Elnöki megnyitás.
I)) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
c) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi számadások és a felinenlvény

feletti határozat.
d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt.
e) Jelentés a szövetkezeti állományról.
f) 5 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
g) Néhai Lobi Jakab, volt takarékpénztári könyvelő özvegyének kegydijazása.
h) Esetleges indítványok.

Az igazgatóság.

37. §. A tanácskozási ős szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalmazottja 
(36. §.) által gyakorolhatja; de ezen jog g\akorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a köz
gyűlés előtt legalább két hét óta a társulat könyvében az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a k ö zg y ű lés t 3  
nappal m egelőzőleg , azaz 190 6 . évi fe b ru á r hó 14-ig  az in té z e t p é n z tá rá b a  le té te s s é k .

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 betekinthetők. 677 3—3

J4 c g b í v ó.
f i

A Csáktornya Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság'

1906. február hó 24-én délután 2 órakor 
-—  saját üzlethelyiségében tartja meg — -

X. re n d e s  k i^ g y ü lé s é t ,
a mellre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

T á r g y s o r o z a t i
1. Megnyitó.
2. Két részvényes megválasztása, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.
3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság közgyűlési jelentése.
4. Az 1905. évi számadások megvizsgálása ; a mérleg megállapítása ; a nyereség felosztása.
5. Kilenc igazg.itósági tag és a felügyelőbizottság 3 rendes és 1 póttagjának 3 évre való megválasztása 
0. Esetleges indítványok.

G s á к t о r n у a, 1900. január 3-án.

A z igazgatóság.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán.
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy dr. Zakál Lajos 
ügyvéd perlaki lakosnak — Habus Pálné 
szül. Rezsek Stana, Habus István és neje 
Kovács Katalin murakirályi lakosok elleni 
végrehajtási ügyében 75 k. 60 f. tőke, en
nek 1905. évi június hó 23 napjától járó 
5%  kamatai 18 k. 70 f. per 11 k. 80 f. 
végrehajtás kérelmi 13 k. 75 f. ingó vhaj- 
tás foganatositási eddigi 20 k. 10 f. árverés 
kérvényi költségek kielégítése végett a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék, a perlaki kir. 
járásbíróság területén fekvő következő in
gatlanok u. m.
a murakirályi 2190 sztkvben foglalt f  784/a/31 hrsz. lrgelő 

vh. törv. 156 §-a alapján egészben 24 к
a murakirályi 2190 sztjkvben foglalt f  152/e/5 hrsz. legelő 

végrh. törv. 156. §-a alapján egészben 622 k.
a murakirályi 2190 sztjkvben foglalt f  1622/e/3/c hrsz.

beltelek végrh. törv. 156. §-a alapján egészben 323 k. 
a murakirályi 2190 sztkjvben foglalt f  1622/a/85 hrsz. le

gelőnek véghajttst szenv. név. álló */e része 862 k.
a murakirályi 2190 sztjkvben foglalt jM 622/a/12 hrsz. legelő 

a vh. törv. 156 $-a  alapján egészbon 206 k.
a murakirályi 1032 sztjkvben foglalt f  697 hrsz. szántó a 

végrh. törv. 156 §•& alapján egészben 191 k.
a murakirályi 605 sztjkvben fogl. f  1732 hrsz. szántó a vh.

törv. 156 §  a alapján egészben 43 k.
a murakirályi 2492 sztjkvben foglalt f  920 hrsz. szántó a 

vh. törv. 156 §-a alapján egészben 348 k.
a murakirályi 2492 sztjkvben fogl. f  483 hrsz. szántó a 

vh. törv. 166 #-a alapján egészben 304 к
a murakirályi 2492 sztjkvben fogl. f  1690 hrsz. rét a 

vh. törv. 156 §-&  alapján egészben 65 к
a murakirályi 2492 sztjkvben foglalt 1731 hrsz. rét a vhaj- 

tási törv. 156 §  alapján egészben 72 k.
a murakirályi 2492 sztjkvben fogl. 1889 hrsz. rét a végre

hajtási törv. 156 § alapi egészben 169 к.
a murakirályi 2492 sztkvben fogl. 2257 hrsz. szántó és er 

dő a vh. törv. 156 §  alapj. egészb. 142 к
a murakirályi 2492 sztjkben fogl. 190 hrsz. szzntó a vh 

törv. 156 §  alapj. egészb. 323 к
a murakiráiyi 2494 sztkvben fogl. 1140 hrsz. rétnek vhaj- 

tást szenv. név álió három 12-ed része 347 k.
a murakirályi 1157  sztkvben fogl. 946 hrsz. szántó a vhaj- 

tási törv. 156 §  alapj. egészben 304 k.
és a murakirályi 1503 sztkvben fogl. 984 hrsz. szántóeak 

vhajtást szenvedettek név. álló hásrom 27-ed része 316 к 
a murakirályi 1253 sztkvben fogl. 1193 hrsz. srántó és rét

nek vhajtást szenv. név. álló három 6-od réssé 353 k. 
a murakirályi 1253 sztjkvhgn fogl. 1 75 hrsz 65 nép ház

udvar és kert 283, 313. 669, 694, 798, 1614 hrsz. szántó 
1673. 2241 hrsz. rét 2264, 1620/a hrsz. szántó ingatlanok
nak vhajtást szenv. oev. állé három 6-od része együt
tesen 2512 u.

kikiáltási árban, mint becsárban
1905. évi február hó 13 napján d. e. 10 érakor

Murakirály községházánál dr. Zakál Lajos 
vhajtaló ügyvéd vagy helyettese közbenjöt-# 
léfal megtartandó árverésen a kikiáltási 
ároo alul is eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a lenti kikiáltási 
ár 10%-át bánatpénz fejében letenni.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlak 1905. nov. 23-án 590

3872 tk. 1905.

I. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság. mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy tolnai Festetics 
Jenő gróf zalaujvári lakos végrehajtatnak 
Tekeli Erzse özv. Krizsaics Istvánné által 
képviselt Krizsaics Mátyás és Ferencz elleni 
végrehajtási ügyében az árverés 32 kor. töke, 
annak és pedig 16 korona után 1891. no
vember hó 1-től, 16 kor. után pedig 1892. 
november hó 1-től járó 5%  kamatai 4 kor. 
80 fill, eddigi, 40 fill korlátozási törlése 
iránti kérvényi, s az ezennel 7 kor. 30 fül
ben megállapított s még ezentúl felmerü
lendő költségek kielégítése czéljából az 1881. 
LX. tcz. 144 és 146 §-ai alapián elrendel
tetvén, a nagykanizsai kir törvényszék és a 
Csáktornyái kir. jbiróság területén, Bottornya

község határában fekvő bottornyai 122 sz. 
tkvben A I. 152 hrz. sz. a. foglalt 9 szám 
alatti ház, udvar és gyümölcsöskertek, 1217 
hrz. szám alatt foglalt 215 négyzetöl kiter
jedésű gardinovcsák szántónak, 1492 hrz 
sz. felvett 295 négyzetöl kiter edSsü peski 
szántónak, 1532 hrz. sz. alatt felvett 902 
négyzetöl peski szántónak. 1542 hrz. számú 
261 négyzetöl kiterjedésű peski szántóoak. 
1563 hrz számú 546 négyzetöl kiterjedésű 
pumelyovi Spici Peski szántónak, az 1597 
hrz. szám alatt foglalt 499 negyzetöl kiter
jedésű pri Vajcsvoj Gzeti Peski szántónak, 
az 1621 hrz. szám alatti 510 négyzetöl ki
terjedésű graski puli in Peski szántónak, az 
1770 hrz. számú 165 négyzetöl területű in 
gozje zavertje szántónak, az 1880 hrz számú 
48 négyzetöl kiterjedásü Pasnik szántónak 
és az ezen birlokarány szerint tartozó legelő 
illetménynek Krizsaics Mátyás és Krizsaics 
Ferencz tulajdonát képező része 772 korona 
becsárban Bottornya községházánál

1906. évi február hó 12-én délelőtt 10 órakor 
Sebestyén Lajos nagykanizsai ügyvéd vagy 
helyettese közbejöttével megtartandó nyilvá
nos árverésen újból eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10%-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
77 kor. 20 (ill.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 30 nap alatt, 
a másodikat ugyanattól 45 nap alatt a har- 
madikat ugyanattól 60 nap alatt, minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó 5%  kamattal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni 574

Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a 
hivatalos órák alatt a csáKtornyai kir. jbi
róság tkvi osztályánál és a bottornyai község 
elöljáróságnál megtekinthetők.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1905 nov. 8-án. 588

958 sz. 1905.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiró
ság 1905. évi V 566. és 567. sz. végzése 
következtében Csáktornya Vidéki Takarék
pénztár és Láng Ferencz szolnoki lakos 
javára Kolbenschlag Béla főszolgabíró Csák
tornyái lakos ellen 500, 598 és 1017 K. s 
jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján le- és felülfoglalt és 758 kor. be
csült szobabútorból álló ingóságok, nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1905. V. 566. és 56/2 sz. végzése 
folytán 500, 598 és 436 K. tőkekövetelések 
és járulékai erejéig Csáktornyán leendő esz
közlésére

1906. évi február hó 1. napjának d. u. 2 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 
évi LX t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el lógnak 
adatni. 591

Kelt Csáktornyán, 1906. évi január hó 
16. napján.
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Gabona Arak. — d e n n  £itkn

1 m.-mázsa. 1 m.-renl kor fill.

Búza PSenica lfi.00 —
Rozs HrZ 12.00—
Árpa JeCinen 1400 —
Zab I Zob 14 0 0 -
Kukoricza uj Kumza nova 14 00 —
Fehér bab uj Grab beli 25 00 —
Sárga » » » £uti 16 50—
Vegyes » » » zmöéan 16 00—
Kendermag Konopljeno seme 28 00—
Lenmag Len 1118.00—
Tökmag KoSéice 2100—
Bükköny Grahurka 18 00—
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Й  .Íz nlsómurnkőzl takarékpénztárm l egyesült Önsegélyző- ^ | 
0  Szövetkezet I j 1
Щ 1906. év i fe b ru á r  hó 18-án d é lu tá n  2 ó ra k o r  re n d e s  ( ! l

©  K Ö Z G Y Ű L É S T  I !
^  turt, m elyre a szövetkezet t. tagjai tisztelettel m eghív я tinik. v

g  A  K Ö Z G Y Ű L É S  T Á R G Y A I : j
0  1) Elnöki jelen tés  a lefolyt üzleté vről. V  1
§  2) A  felügyelőbizottság je len tése , uz 1905, év i zárszám adások előtérjesz- j t '
2  tése és ezek alapján az üzletrészek és ezek növendékét m egállapító igazgatósa- v  ̂
2  ß i  határozat előterjesztése, jóváhagyása  és a számadók felm entése. Iß I
2  3) A  szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése. PI
2  4) A z alapszabályok értelmében a szövetkezet igazgatóságából kilépő jy ^
2  Sosterics Pál és  Lange K elem en igazgatósági tagok helyett иj választás m eg- v  
öj ejtése, esetleg a kilépők újbóli m egválasztása — nemkülönben időközben elnök- 0  
2  k é m egválasztott J)r. K em én y Fülöp h elyett uj igazgatósági tag m egválasztása. ©  
2  5) A z  1906. évben működő felügyelőbizottság m egválasztása. 0

51 Perlakon , 1906. év i január hó 20-án. 0
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K itű n ő

jamaikai rum, 
vajúdj cognac, 
likőrök, szilva- 
rium kapható

----------------------------------------■  ̂ 1 Tf R 3)>

Ifj.Premecz M iklós
fűszer- és csemege kereskedésében

C sáktornyán .
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M a r g i t a i  J óz s e f
KorVát nyelvtan

iskolai és magánhasználatra 

Ára kötve: 3 korona.

Margitai József

KorVát-magyar <$ magyar-horVát
Zsebszótár uj bSVitell kiadás

Ära kötve: 3 korona.

Kapható: FISCHEL FÜLÖP
könyvkereskedésében

Nagykanizsán és Csáktornyán.
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