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S T R A U S Z SÁ N D O R.

Farsang.

oppozicziót, s ez az ellenzék azzal külön
bözik a rendestől, hogy nem akar takaré
kosságról tudni. A »hadi« budget-n fontos
harczeszközök szerzendők be, uj kaliberű
ágyuk helyett szalag, fejdisz stb. A kormány
végre enged, csakhogy az oppoziczion Hirnen
segélyevei — túladjon Hymen az ezermes
ter, ő az amerikai, angol és német kiházasitó intézetek fővédnöke, Szent-Flórian. Jour
fixeket a böjt alatt ád — az oltár előtt.
A mozaik második alakja a gondos
mama, kiben csak az anyai szeretet tartja
a szuszt a farsang alatt. 0 futja be a bol
tokat, ő alkudozik a kereskedőkkel, traktál
fodrásszal, jegyzéket vált a czipésszel, szó
nokol a divatárusnővel. Ha a ruha késik,
— ő állja ki lányai félelmét hatványozott
mértékben. Sasszemei a bálon kisérik mag
zatait a cotillion és négyes veszélyes utjain,
Ő nézi ki mindenki leikéből komoly »ko
moly« ember-e, vagy csak afféle tánczos, ki
a figura alatt halálra udvarol, hogy — hol
nap a mai ideálra vissza se emlékezzék.
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A világítótorony.
F o rd . G R É S Z L E Ó .

(Folyt.)

„Még ez évben sem ?“ suttogták a néma
szemek. Péter és Hilda szerették egymást, tudta
ezt m ár régi idő óta mindenki s nem volt titok
ez atyja előtt sem. Egy öreg toronyőr azonban
nem képes oly könnyen gondoskodni egy leányról
s egy tengerészlegény még kevésbbé. Várniok
kellett tehát évről-évre, nem vet-e im jd rájok is
egykor a jóságos Isten egy barátságos pillantást
s nem mivel-e tán még csodát is kodvökért. De
ha nem is lehetnének egymáséi, hű szerelmük
lángját örökké fogják táplálni szivükben, a mint
ezt egy alkalommal egy szép verőfényes napon a
csillogó tenger partján egymásnak megfogadták.
„így gyermekeim“ szólalt meg az öreg
toronyőr, miközben üres poharát az asztalra tette.
„Boldog újévet kívánok“ és sorra mindnyájokkal
kezet szorított. E kézszoritás azonban oly erős
volt, hogy leánya átölelése közben kissé eltorzí
totta arczát.
„Hilda, tölts újra s aztán énekeljük el a
régi szép karéneket, a hogy ezt minden évben
megszoktuk tenni. Lám, gyermekeim mily bizalom
lakozhat még egy ily világitó toronyban i s !“
Leültek s újból rágyújtottak a már kialudt pipákra.

2 kor.

H,rdetéeek JMtá"y—**

D É K Á N Y M IH Á LY.

Mennyi dicsőt, nagyot gondolt ki, s vitt
végbe az emberiség fiatal korában, mikor
még teljes legényerőben érezte magát és
egetverő paczkázással piramisokat tetézett s
homoksivatagokra, bábeltornyok üstökével
akarván a csillagokat elérni.
Az idő elszórta, elöntötte, feldöntötte.
Csonka romok regélnek a fiatal legény hety
keségéről.
Szokások, szellemi vívmányok elvesztek,
elpuszti Itak. A megvénhedt emberiség fiatal
korának annyi szép ifjúkori emlékét elfe
ledte Egyet azonban* fenlartott a sok közül:
a farsangot. Valamelyik jó napján az édes
ifjúságnak eszébe jutott: tűzök ki magamnak
pár napot, pár hetet, amikor elfelejtem az év
keserveit, el azt, hogy fejlődésem nagy mun
káján fáradok, dolgozom arczom verejtekével, s azalatt mulatni fogok, sutba dobom
őszhaju gondomat, redős homioku aggályai
mat és mulatok.
Saturm is isten tiszteletére aztán ült
országra szóló mulatságokat.
A farsang elözönlötte trikójával egész
Európát és pezsgőjét vígan az orra alá
frecscsenti a tulipiros fiatalnak úgy, mint a
nehézvérü aggastyánnak.
Mi hát a farsang?
Tarka mozaik-kép számtalan alakból
összeállítva.
A lányos apa, ki a budget-t a családi
delegáczíó elé terjeszti, furcsa helyzetben
van. A delegáczíó a »hadügyi költségvelés«
fölemelését kívánja, az apa — a kormány
— leszállítaná. A lányok képezik az örökös
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dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, Ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
dijak, nyiltterek és hirdetések.
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Hanem mi a nagyvárosi bál a kisvá
rosihoz képest? Amott az csak egy csepp a
tengerben, egy buborékja a tengernek, mig
a kisvárosban — esemény. Hetekkel előbb
beszélnek róla, hogy hetekkel utóbb meg
emlegessék A nagyvárosi ember elmegy a
bálra csak szokásból, körülnézni, alkalmat
szerezni magának, a kisvárosi mulatni akar.
A régi jó magyar mulatságokat ki ne ösmerné legalább hírből? Azokat a hetedhét
országra szóló estéket, vagy jobban mondva
nap-éjeket, mert a hajnal se vetett véget
azoknak, hanem áttánczolták, átmulatták
reggeltől estig.
Akkor megvolt a jó kedv.
Hová lett?
Elmúlt. Valahol, szórványosan meg van
még a vidéken, egy-egy »bácskai« mulatság
híre el-elhat az országba, mikor az egész
megye bárom napig együtt ül és mulat,
hanem ez is csak fehér holló.
Megjózanódtunk, elcsöndesedtünk.
A farsangot gyakorlati oldaláról kezdjük
felfogni. Ismerkedünk, megnézzük, végig
Az ilju lány, ki álmokkal megy az első
mérjük egymást, s ha megtetszünk egymásnak
bálba, s a báli »törzsvendég«, kinek rég
Ián el se válunk. Ez a mai mulatság, csen
nincs már illúziója és már csupán szokás
des és praktikus — és talán jobb is így!
ból járja. Az ifjú jogász, ki Nagy Sándornak
képzeli magát és bokrétás nyakkendőjével
okvetlenül hódításokra számol, a félőrült
rendező, a vis-á-vis nélkül maradt tánczos,
óvakodjunk a hamisításoktól!
ki párját busán helyére vezeti, míg egy tarsa
Az élelmiszerhamisitások napirenden
mohó vágygyal lesi tánczosnőjét. Két héttel
előre eligérkezett vele és a hűtlen még vannak, s a nagyközönség alig képes magát
sem jön. Az álmos és álmatlan czigány, az iellenök vértezni. A hamisítások oly művé
agyoncsigázott pinczér, mindmegannyi da sziesen eszközöltetnek, hogy a laikus nem
rabja e mozaiknak; ki ezeket összeállítja, tudja megkülőmböztetni a hamisított élelmiszert a valóditól.
egy báli tart a keze között.
A leány töltötte az italt s épen Péter mellett
állott, ki mosolyogva nyújtotta feléje poharát
hirtelen összerázkódnak s mosoly helyett mély
komolyság ült arczukra.
MenydörgésszerU robaj hallatszott a távolból
a zivataros éjen át.
Halotti csend lett egyszerre a szobában.
Egy-két pillanat — s ismét tisztán h allat
szott am a tompa dördülés.
Je le volt ez annak, hogy egy hajó végső
veszedelemben forog. Ágyukat sülnek el ilyenkor
s ha czéltalanul hangzanak is el, a legénység
tudja, hogy e világon úgysem várhat mást, mint
halált az Oczeánban.
Épen megszűnt a zivatar síivöllése, a mikor
harmadszor hallották az ágyúnak dörgését.
Mindnyájan fölugrottak akik alig, egy-két
perczczel előbb még nyugodtan ültek az asztal
körül s a lépcsőhöz rohantak, mely a torony
szobából levezetett. S a mint lenn a keskeny
kaput kinyitották, mintegy ezer késsel rontott
nekik a jeges északi szél s iszonyú hullámhabzáport hányt be rájuk. Alattuk dühöngött, zajlott
minden, mindenütt, a mere csak szemük ellátott,
rohanva száguldott előre az egyik zöldes hullám
a másik után, s a mint az egyik elmerült a for
gatagban, rögtön egy másik tört elő a tátongó
mélységből — igazán egy forrongó, zugó, irtóza
tos Chaos,
„Fiaim !“ kiáltott az öreg s hangja tulharsogta

a tenger zajlását. „Fiaim ! Emberéletnek meg
mentéséről van szó, felajánljátok-e a tiéteket ez
újév éjszakáján, vagy megfeledkezve kölelességtekről a sorsra bízzátok ók*4?“
Mintha csak rgy torokból tört volna elő a
fe le le t: „Nem! Ki-kifelé !“ S a ki az ifjú arczokban a halál komolyságát látta volna, az bebi
zonyosodott volna arról is, hogy itt hősi szivek
dobogtak, melyek nem tűrték a tétovázást.
„Helyes ! így is vártam ezt i(ju legényeimtől f44
kiáltott vissza az öreg. „De mindnyájatoknak ki
kell mennetek! Senki sem maradhat itt, mert
különben a zivatart nem kényszerithetitek lecsendesedésre. Tehát bátran, Istenbe vetett biza
lommal előre! Le a nagy csónakba!44
S lementek a nagycsónakhoz. Az öreg pedig
ott fenn állott s szemeiben könyek ragyogtak;
ez nagyot jelentett nála, mert sokszor küldötte
ki életében legényeit zivataros éjszakákon, de
még egyszer sem sirt. Alig fejezte be beszédét,
érezte, hogy valaki job b ját verdesi, visszatekint,
hát Hilda volt az, ki iszonyú aggodalommal
kiáltott fe lé je: „Atyám ! Ne engedd Pétert kibe*
józni! Az Istenért hagyd nálam P étert! — Az
én sejtelm em — az én álmom — oh ég Ura,
többé soh’sem láthatom I44
Az öreg hajós erre kikelt önmagából, Dühö
sen kirántotta kezét leánya kezéből s haragos
tekintettel kiáltott r á : „Te az én gyermekem
vagy? Gyalázat rád és rám néive, hogy Pétert
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Nem (árijuk tehát felesleges munkának, röses, kissé durva és miután részben kor ott el, hosszas haldoklás után. Utóda Mohammed
ha egyet-mást elmondunk legfontosabb táp pából van előállítva, úgy színe és szaga is Ali Mirzsa a trónörökös, kit február 2-án fognak
megkoronázni.
lálkozási szerünkről: a lisztről és leírjuk, elárulja minőségét.
Telcsik Ödön boltiszolga hétfőn főnöke meg
minőnek kell lenni a jó lisztnek, hogy a
Elromlott liszt mindig savanyu, vörö bízásából ötezer koronát vett fel a Pesti Magyar
közönség csak ilyent vásároljon.
ses, fénytelen fehér és erős szúró ulóize Kereskedelmi Bank pénztáránál. Alig, hogy zsebébe
Az egykori molnár a liszt jóságát annak van. Minél finomabban van a búza őrölve, tette a pénzt, egy úri modorú öregebb férfi a
színétől, szárazságától és szagáról ismerte annál sötétebb a liszt. A rossz rozs több lábára lépett, közben pedig elemelte az ötezer
koronát, azután úgy eltűnt, mint a kámfor. — A
meg. Jó liszt elsősorban az ujjhoz tapad, korpát ád, mint a jó. Minél több korpát rendőrség azonban a nap folyamán mégis nyomára
másodszor nyílásokon nem szalad át, ha a tartalmaz a liszt, annál kevesebb vizet vesz jött. A merész zsebtolvajt Brenner Ármin több
zsák, amelyben a liszt van, fel van hasítva, magába, hogy tésztává váljon, könnyű liszt szörösen büntetett, börtönviselt gonosztevő sze
harmadszor könnyedén az ujjakon gyöngyöl puhára érezhető. Liszt és kenyér, amely ho mélyében elfogta. Brenner, hosszú faggatás után
hető és csúszik, ha egy marékot összefog mokot (pl. malomkövekről) tartalmaz, a fogak beismerte bűncselekményét és megnevezteczinkostá rsa it: Nemochner Ignácz és Linetner Jakab
nak, negyedszer szelíden tapintható, habár között csikorog. A rozsliszt szaga erősebb, zsebtolvajokat is, kiket szintén elfogtak.
mint
a
búzaés
zabliszté,
majdnem
violás
és
kissé magvas vagy darás is, ötödször hoszHárom, tizenkét-tizenhárom éves iskolás fiú
szasan nyúlik, ha késhegygyei vagy nyéllel különösen jószagu a tészta-készitésnél. A a fővárosban bűnszövetkezetre lépett. Az utczáelhúzzuk, hatodszor nem mulat fekete és tésztának fehérnek kell lennie és kissé kon gondtalanul járó nők kezéből elrabolták a
ridiküleket és azután futásnak eredtek. Volt olyan
sötét foltokat, ami annak a jele, hogy meg- sárgásnak.
melegittetett vagy pedig szürke vagy sárga
Oly liszt, mely nem bírja a leirotl jó nap, hogy száz koronánál több zsákmányra tettek
szert. A főkapitánysághoz érkező tömeges följe
foltokat tartalmaz, ami azt tanúsítja, hogy tulajdonságokat, hamisított, s megvételétől lentésekre végre mégis kettőt megcsíptek a fiatal
korpa maradt a liszt között, hetedszer ke óvakodjunk.
gonosztevők közül, névszerint Weisz Fülöp 13
éves és Klöpfler Sándor 12 éves tanulót. A bűn
vés vízzel könnyen tésztává alakítható,
szövetkezet harmadik tagja, Braun Árpád, szülei
gyorsan keményedik, (tehát gyorsan szívja
házából megszökött. Körözik.
magába a vizet, vagyis száraz) és jól hú
K Ü L Ö N F É L É K .
zódó tésztát ád, a mi finom lisztnél, mely
több vastagságot tartalmaz, kevésbbé törté
— Kinevezés. A vallás- és közoktatás
nik, mint durvább daráslisztnél. Oly lisztről,
A hét története.
ügyi miniszter Várhelyi György tanfelügyemely sok vizet tartalmaz, azt
mondják,
hogy megkel; a külömbőző lisztfajtákat a (A helyzet. — Az elmaradt szerb forradalom. lőségi tolnokot, czimzetes segédtanfelügyelőt
viz mennyisége után is meglehet Ítélni ér — A perzsa sah halála. — Zsebmetsző egy a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtanfelügyelővé nevezte ki s szolgálat léteire
tékűk felöl.
bankban. — Betörő iskolás fiuk.
Zalavármegye tanfelügyelőséghez rendelte ki.
Hogy a búzaliszt jóságát vizsgálhassuk,

A delegáczió ülései e héten véget értek, s a
közös költségvetést megszavazták, ő felsége ezért
Burián István közös pénzügyminiszter utján kö
szönetét mondott a delegátusoknak. A kiegyezés
dolgában még egyre folynak a tárgyalások a ma
gyar és az osztrák kormány tagjai közt. — Az
igazságügyminiszteriumban ankét vitatja meg a
büntetötörvénykönyv készülő reformját, melynek
egyik legfontosabb újítása a büntetések feltéte
les elengedése lesz. — A képviselőház szünete
véget ért, s már újból megkezdte tárgyalásait.
Az egész világ sajtója hetek óta rémhíreket
közölt Szerbiáról. Meg volt e hírekben jövendölve,
hogy a szerb karácsony első napján január 8-án
Ha összenyomjuk
kezünkben
úgy ki fog ott törni a forradalom, Péter királyt detkönnyedén lapdázható alakká válik, szagta ronizálni fogják s még ennél is ékesebb, a hír
lan és ize majdnem olyan, mint a friss hedt júniusi éjjelre emlékeztető dolgok fognak
enyvé. Másodminőségü akkor a liszt, ha történni. A jövendölés egyelőre nem vált be, az
elégületlenség Szerbiában elég nagy ugyan már,
halavány fehér és részben egymáshoz tapad, de mégsem érett meg az efféle heves kitörésekre.
ha a kézben szorítjuk. Harmadminőségü, ha Hogy azonban Szerbia közel jövője minden izga
a búzaliszt a szinkeverékben mindkét mi lomtól ment maradna, arra nézve senki, aki e
nőségtől különbözik és ize, szaga is elárulja kicsiny balkán állomocska viszonyait csak némi
kevésbbé jó minőségét. Negyedminőségü liszt leg is ismeri, kezét tüzbe tenni nem merné.
A világ egyik leghatalmesabb és leggazdagabb
saürkésfehér. A jó rozs liszt többé kevésbbé uralkodóját ragadta el a napokban a távol kelea sötétsárga színben változik, a rosszabb vö I ten a halál. Muzaffer-ed-Din, a perzsa sah hunyt

egy keveset az üres kézbe veszünk, jól
összenyomjuk és azután szelíden hüvelyk
ujjunkkal az összenyomott lisztet érintjük,
mely alkalommal, »jóságának* vastagságát
állapíthatjuk meg. Ha meg akarjuk vizsgál
ni, vájjon a liszt foltos vagy tömörült, vagy
pedig tartalmaz-e korpát, úgy késhegygyei
simára nyomjuk, világosság elé tartjuk és
igy megítélhetjük fehérségét és finomságát.
A legjobb búzaliszt világos sárgás-fehér,
száraz és nehéz.

kötelességszegő gyávává tegyed? Menj innen,
távozz' a szemem elől — El veled, mondom,
fel a szobádba s ne beszélj! Szerelmed puszta
hiúság s önzés. Péter igenis kifog hajózni s ha
nem térne vissza, imádkozzál érte s adj hálát
az Istennek, hogy téged, mint igazán kötelességtudó
ember szerethetett!1

Oh, az aggályos szerelem szeme nagyon
éles. De erejének szintén van határa, Szemébe
csap a szél s könnyet csavar ki belőle ; Hilda
fájdalma ellenére is nyitva tartja s teste már
dermedni kezd.
De mitöriént, hogy egyszerre rároskadt a
szürke kőpárkányra s kipirosodott kezeibe rejtette
arczát ?
Oh, elérkezett a pillanat, melyben szemei
már nem láthatnak semmit. A csónak eltűnt a
sötétségben, a hol a tenger és az ég mint valam;
nehéz függöny olvadt egybe — végső ereje, mely
őt Péterhez fűzte, szerelmes pillantásának hatal
ma, megtörött.
S most, mintha csak Pétert — látná mag előtt,
(elsodorva a zöldes áradattal ! S mintha a kőerkélyre támaszkodva mosolyogna feléje : „ Jö jj
édesem — jö jj velem I“ Hűséges, kék szemei oly
tiszták, s csillogó haja nedves — de jö jj csak,
jö jj, ölelj át engem! — Péter, mondd, lehetséges
volna az, hogy újból bírhatnálak téged? — S
mintha csak intené: „Igen! örökre!“ — mintha
oly erővel szorítaná most kebléhez, hogy már-már
kiáltásra nyíltak ajkai.
De nem tudott k iáltan i; e hideg kebel el
némította ajkát.

Hilda lehajtott fővel a lépcsőhöz ment.
Mégis egy pillantást vetett csak le a csónakra,
mely elhagyva a partot a következő pillanatban
már, mint valami éjmadár lebegett már egy hul
lámhegy, hátán! Aztán felrohant a csigalépcsőn
a torony csúcsát körülvevő nyitott folyosóig.
Térdreborult a kőerkélyen s kifelé nézett. Ott
lenn küzködött a csónak a tajtékzó hullámokkal;
látta, miként emelkedik a magasba s merül le a
mélységbe — felkiáltott — most, most sülyedt
el. De nem — mégsem! Megint felbukott s egy
hullámlánczolat habzó gerinezén tántorgott tova.
Hanem m o st! Nem mint valami szörnyeteg tör
rá egy fekete víztömeg ? Mindig nagyobb és
nagyobb rohammal közeledik feléje — Isten em !
Segítség! Darabokra tördeli azt a bátor kis dió
héjat! Nagy morajjal ront neki ; Hilda felsikolt a
toronyban, de sikoltása elvegyül a hullámok
tombolásába s a zivatar süvöltésébe; még egyszer
*
*
kitekint, hogy e borzadály tényleg valóság-e ; — és
*
nézd! ott, a messze távolban himbálódzik még a
csónak elhomályoaoult körvonalaival ; szerencsé
„Miért hagyja a toronyőr világos nappal
sen elsiklott a feltornyosult hullámtömeg alatt.
égve a lám pákat?“ kérdezgették a halászok más-

Eljegyzések. Lidértejedi Kiss Aladár
győri vasúti tisztvis lő eljegyezte Csury
Blanka kisasszonyt, Csury Mihály győri te
lekkönyvvezető bájos leányát. Sok boldog
ságot kívánunk a jegyes párnak.
Pollák István perlaki áll. tanító elje
gyezte Horváth Irénke kisasszonyt.
— A Csáktornyái iparos ifjak egyesü
lete ez évi első rendes közgyűlését folyó hó

13-án, azaz ma vasárnap délután 2 órakor
tartja meg saját egyleti helyiségében a kö
vetkező tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó.
2. Uj tisztviselők választása. 3. Pénztárvizs
gáló bizottság megválasztása. 4. Pénztár
vizsgálat s a pénztárnoknak a felmentvény
megadása. 5 JővÖ évi költségvetés. A köz
gyűlésen a pártoló és rendes tagok minél
nagyobb számban való megjelenését kéri
Tomasics Mihály alelnök.
Ezzel kapcsolatban felemlítjük, hogy e
nemes inlenczióju egyesület a lefolyt évben
folytonos zárkódtatásnak volt kitéve, a foly{ nap egymástól a tenger parton. „Az öreg neinI sokára alkalmatlan lesz már állására/1
Az öreg pedig ott ült fenn a toronyban
megfagyott leánya holteste mellett s kétségbeesve
té pel ötlött m agában; azt sem tudta már, hogy
mit cselekszik. Éjjel meggyujtotta a lámpásokat.
Heggel leányát halva találta az erkélyen s
könnyeit hófehér gyöngyökké fagyva. Nem csoda,
hogy elfelejtette a lámpásokat eloltani.
Tiszta, kék boltozat födi már a lecsendese
dett teng ert; nyugodtan terül el. A közeli faluban
ujesztendőt harangoznak be a templom harangjai;
az emberek boldog újévet kívánnak egymásnak.
Nem tudják még, hogy már az újév első éjsza
káján hat ifjú emberélet száll le a nedves sírba.
Igen, zugnak a harangok, énekelnek az embe
rek s meg van a kellő hangulatuk. Hisz még nem is
sejtik, minő rossz érheti őket az uj esztendőben.
S ha egyikük vagy másikuk szive azt súgja is :
megmarad ez évben is kereszted — akkor a
többiek nem igen törődnek azzal, hogy nem roskad-e tán össze e teher alatt.
De ha ketten oly hűen vonzódtak egymáshoz
e rideg világban, mint Péter és Hilda, akkor
fgazán boldogító jutalom az rájuk nézve, hogy
egyesülve, az égben kezdhetik meg örök ujesztendőjüket.

tonos elnök válságok, változások folytán
előidézett zavarok miatt. Mostantól kezdve,
ugylátszik, megint visszatér az egyesület mű
ködése a rendes kerékvágásba, amennyiben
az egyesületnek sikerült elnökéül újból meg
nyerni Zrínyi Károly tanitóképzőintézetí
tanárt, volt első elnökét, ki első elnökösködése ideje alatt már tanúságát adta annak,
hogy sikeresen képes az egyesületet kitűzött
czélja felé vezetni. Az uj elnök most a 13-án
tartandó közgyűlésen veszi át az egyesület
vezetését.
— Koncert és tánczestóly. A Csáktor
nyái áll. tanitóképző intézet ifjúsága ал idei
farsangon, február hó 2-án, a Zrínyi szál
loda nagytermében hangversenynyel egybe
kötött tánczestélyt rendez, melynek tiszta
jövedelmét a Zrínyi emlékmű még hátralé
kos költségeinek a fedezéséi-e fogják adomá
nyozni.
A Csáktornyái önkéntes tűzoltó-egylet

saját czéljai javára 1907. évi január 19-én
a »Zrínyi« szálloda nagytermében tánczes
télyt rendez. Keztete este 8 órakor. Belépő
díj: személyjegy 2 kor., családjegy 5 kor
Tűzoltók egyenruhában beléptidijat nem
fizetnek. Felülfizetések köszönettel fogadtat
nak és hirlapilag nyugtáztatnak.
— Magyarosított községnevek Mura
közben. Lassan-lassan az ország összes ide

gen hangzású községeinek neveit megmagyarositják, még pedig oly módon, hogy az
országos törzskönyvbizottság az eddigi nevek,
történelmi adatok stb. alapján megállapította
a helyes elnevezést, melynek figyelembe
vételével a községek határoztak, hogy mily
nevet akarnak használni s ezt a törvényhatóság határozata kíséretében felküldötte
az országos bizottságnak, hol véglegesen
határoznak.
Zalavármegyében nagyon sok község
neve meg fog változni, az egyesitett községek
nevét összevonják, az összes összetett
helységneveket egyszóba írják.
„Zalamegye“ laptársunk legutóbbi szá
mában hozza a vármegyének erre vonat
kozólag megállapított elnevezéseit, mely
Muraközre nézve a következőket tartal
mazza: A zárjelben levők az ujnevek. A
Csáktornyái járásban. Ferenczfalva— Mikófa
(Alsóferenczfalva), Györgyike— Tündérlak —
NemesbükkÖsd (Tündérlak), Magyaród (Kisrnagyaród),
Mihályfalva
(Kismihályfalva),
Nagyfalu (Drávanagyfalu), Őrség (Muragárdony), Réthát (Muraréthát), Stridó (Stridóvár),
I Hegykerület (Robádi hegy), II. Hegykerület
(Szenlorbáuhegy), III. Hegykerület (Bánfihegy), IV. Hegykerület (Vashegy), VI. Hegykerület (Szent-margithegy), VII. Hegykerület
(Szelenczehegy), VIII Hegykerület (Bocskaihegy), IX. Hegykerület (Farkashegy).
A perlaki
járásban.
Alsó-Hráscsán
(Alsóharastyán), Alsó-Miliálovecz (Alsómihályfalva), Alsó Pusztákovecz (Pusztafa), Benkovecz (Zalabenkő), Csehovecz (Csehfalva),
Csukovecz (Drávasiklós), üekanovecz (Dékán
falva), Derzbimorecz (Dezsérlaka). Domasinecz
(Damása), Draskovecz (Ligetvár), Hemusovecz (Hemusfalva), Jurcsevecz (Györgylaka),
Nagy-Stefanecz Kis-Stefánecz (Drávaszentistván), Novákovecz (Muraujfalu), Opporovecz
(Drávafüred), Orehovicza (Drávadiés), Palinovecz (Alsópálfa), Pálovecz (Alsópálfalva),
Podbreszt (Drávaszilas), Szent-Mária (Muraszentmária),
Szoboticza
(Kis-Szabadka),
Strelecz (Muralövő), Turcsiscse Dvoriscse
(Törőkudvar), Vullária (Drávaollár).
A Csáktornyái járás magyarosított köz

ségeinek az uj elnevezései csak megjárják,
bár ezeknél is találni kívánni valót, ámde
a perlaki járásbeli községeknél csakugyan
nagyon sok a kifogásolni való: Alsóharastyán,
Zalabenkő, Dezsérlaka, Damása, Drávadiós,
Drávaszilas, Drávaollár s még nehány név
helyett sokkal szebb, jobb és magyarosabb
neveket is lehetne találni.
Az meg határozottan helytelen, hogy
egymáshoz közelfekvő, két szomszéd község
úgyszólván egyforma nevet kap a javaslat
szerint: Polinovecz (Alsópálfa) és Pálovecz
(Alsópálfalva). Ez a két nagyon is rokon
hangzású név sok zavart fog okozni, a
mint már Polovecz és Pálinovecz okoztak a
a postai és kereskedelmi forgalomban.

igazgatóságának ez év е!зб napjaiban terjesz
tette föl. Az elaboratum kiterjeszkedik a'
vasúti alkalmazottak minden körülményeire.
Nevezetesen: I. fejezet, a szolgálati czimek
és a rangosztályokba való beosztást tárgyalja
és úgy ebben, mint az elaboratum minden
többi részében a m. kir. ál lám vasúti alkal
mazottak viszonyainak megtelelőleg óhajtja
rendezni a Déli Va3Uti alkalmazottak viszo
nyait is. A Déli Vasúti alkalmazottakat a
Következőképen rangsorozza : 1 ) tisztviselők,
2) hivatalnokok, 3) segéd tisztek, 4) akise
tek, 5) szolgák, 6) Kézművesek, 7) munkások.
А II. fejezet az alkalmazottak iskolai és
gyakorlati képzettségét állapítja meg. A
III. fejezet az alkalmazottak felvételi módo
Ores Beszéd az, hogy nehéz a gyermek zatait s a következő fejezetük az illet
arczára az üde szint előteremteni. A Zoltán- ményeket szabályozzák. A tisztviselők rendes
féle Csukamájolajjal elért eredmények pótol illetményeinél 6 osztály van. А VI. osztály
hatatlanok, s ezért ne tévesztéssé meg ma ban 1800 К kezdő fizetéssel alkalmaztatnak
gát senki sem hangzatos feldicsérésekkel, a hivatalnokok. V. osztályban hivatalnokok
hanem ha csukamájolajról van szó, akkor fogalmazók, mérnökök ; IV. osztanályb ellen
egyedül és csakis a Zoltán-félét vegye, mely őrök, titkárok, mérnökök. 111. osztályban
főellenőrök, főmérnök, főtitkár; II. osztályban
üvegenként 2 koronáért kapható
tanácsosok ; I. osztályban főtanácsosok len
— Perlakon a »Szegény tanulókat se nének. А VI. osztályban 2 0 0 — 200 K, az
gélyező egylet« által tartott Szileszter esté V-ben 3 0 0 — 300 К, а IV. és Iil-ban
lyen íelüifizettek: Kovács János íővadász 16 4 0 0 — 400 K, a II-ban 6 0 0 — 600 K, a*
K, Ehrenreich Nándor plb. Dekánovec 6 K, 1-ben 800 koronás előmenetellel 9000 K-ig,
Drahanovszky Géza jbiró 5 K, Banelly Fe- minden osztályban 3 fokozattal. A hivatal
rencz, Horváth Pál 3 — 3 K, Varga Jakab 4 noknők 1200 K-tól 1800 К fizetésig; a
K, Dr. Tamás János, Hirschsohn Miksa, Dr. segédtisztek 1400 K-tól 5 fizetési osztály
Reményi Zoltán, Schmidt Ferencz, Dr. Szabó ban 3600 K-ig; az altisztek 1200 K-tól
Zsigmond, Skublics Gábor, és özv. Csizma 4 fizetési osztályban 2600 K-ig , a szolgák
dia Mihályné 2 — 2 K, Mattersdorfer Vilmos, 800 K-tól 3 osztályban 1600 K-ig; kéz
Dénesi István, Kutasi Mihály, Pinterícs Pál, művesek 1000 K-tól 2200 K-ig és a mun
Ebenspanger Miksa, Sosterics Pál, Spitzer kások 600 K-tól 1200 K-ig terjedő fizetésig
Izidor, N. N., Piatschek István, Kele György, emelkednek. Minden csoportban megfelelő
Sümeg Gusztáv és Böhm René 1— 1 koró- lakáspénz és költözködési általánnyal.
nát. Fogadják a nemes lelkű adakozók az
— Sok az egyesület. »Sümeg és Vi
egyesület nevében hálás köszönetemet. — déké« laptársunk ez évi első számának
Perlak, 1907 január 6-án. Vogrintsits Nán »Forgács« rovatában azt mondja: »Sümeg
dor egyl. gazda.
az egyesületek városa« s panaszkodik, hogy
—
Köszönetnyilvánítás. Stridó és a aligha van még Sümeghez hasonló kis vá
vele csatlakozásban lévő községek : Magya roska, melyben annyi egyesület volna, mint
ród, Erzsébetlak, Gáborvölgy, I és Hl. Hegy- Sümegen. Azután pedig lelsorol 14 egyesü
kerület száz koronát voltak szívesek ado letet. Hát kérem alásau, mi csáktornyaiak
mányozni szegény pénztárukból a stridói is ugyanabban a nyavalyában, az egyesüle
állami iskolába járó szegénysorsu gyerme tek nyavalyájában szenvedünk. Nálunk is
kek felsegélyezésére. Számos tanulónak tette van csakúgy hamarjában elszámolva:
ez lehetővé ruha és lábbelivel való ellátá 1. Keresztény jótékony uőegylet,
sát és igy az iskolába járását. Itt a nyilvá 2 . Izraelita jótékony nőegylct,
nosság előtt is elismerését és hálás köszö- 3. önk. tűzoltó-egylet,
tét fejezi ki a községek érdemes elöljárósá 4. Korcsolyázó egyesület,
gának a felségéit szegény tanulók nevében 5. Első tekéző egyesület,
6. Első iparos tekéző egyesüld
a gondnokság és a tantestület.
7. Szépítő egyesület,
— A Muraközi Tiszti Önsegélyző Szö
8. Iparos ifjak önképzőköre,
vetkezet t. hó 20 án d. e. 11 V* órakor
9. Kereskedő ifjak egyesülete,
tartja évi rendes közgyűlését. A köggyülés
11, Magyar védő egyesület,
elé terjesztendő mérleg számla, valamint
12. Vasúti szövetség Csáktornyái fiókja (sok
nyereség veszteség számla szerint 3 3 3 7 3 1
Csáktornyái nem vasutas párt. taggal),
korona vagyona és 183 60 korona nyeresége
13 Kereskedelmi Kaszinó (jó részben nem
volt a Szövetkezetnek. A nyereségből tarta
kereskedő tagokkal),
lékalapra fordítanak 17*55 К-t, osztalékra
s ha még hozzávesszük, hogy most akarnak
85‘95 К-t és tiszteletdijakra 80 koronát.
alapítani, illetőleg fölakarják támasztani a
— »Milleniumtelep« Nagyősz, Torontál 9 évvel ezelőtt feloszlott Polgári kört, azután
megye, minden szőlőbirtokosnak és szőlő az 5 évvel ezelőtt fölosztott Torna és Vívó
iránt érdeklődőnek ingyen és bérmentve küldi egyesületet, láthatjuk, van bizony elég egye
nagy magyar vagy német vagy román vagy sület nálunk is, sőt rövid idő alatt tűi íh
szerb nyelvű főárjegyzékét, műmellékletekkel fogjuk szárnyalni Sümeget Igaza van azon
díszítve és készséggel ad felvilágosítást és ban laptársunknak abban, hogy ezen egye
útbaigazítást szőlők ujraültetése, és ölványok sületek közül a rokon intentiójuak fuzionál
kezelésését illetőleg.
hatnának, amikor a publikumot sem vennék
— A Déli Vasúti alkalmazottak fizetési annyira igénybe s mégis hatásosabban mun
rendezési Ugye. Az Országos Vasutas szövet kálkodhatnának kitűzött czéljaik eléréséért,
ség a cs. és kir. szab. déli vaspálya társaság mert minél jobban elforgácsolódnak az erők,
magyarvonalain alkalmazottak illetményeinek annál kevesebb s nyomtalauabbul eltűnő a
a rendezéséről és javításáról egy Szabályzat- hatásuk.
Tervezetet készített és azt a Déti Vasút

2. Broj.

Csáktornya, 1907. januara 13-ga.
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PrsdplatM ома js :

Sve poAi|jke se tiéué z&driaja
novinah, naj ae poftiljaju na
me, «rednika vu Csáktornya.

Na celo l e t o ............ 8
Na pol leta

kor.

...............4 kor.

Na Cetvert leta . . .

2 kor.

Pojedini broji koötaju20fil.

Isd a ts U ftv o :
knjilara S t r a u s z S a n d o r a ,

kam se predplaVe i obznane

na borvatakom i magjarskom jeziku izlaieói druitveni, znastveni i povuöljivi list za púk

poüljaju.

Izlazi s v a k i t je d e n je d e n k r a t i t o : vu s v a k u n e d e lju .

L O P A R IT S R. JÓ Z S E F .

Navuki za januar raesec.
Qdo deneánji den vu gospodarstvu
sreten hoCe biti, jako mora oátro gledati i
odprte oCi imati. Nije dosta, da plodamo
iito, da gojimo marhu, nego i za to se moramo skrbeti как öve bolje vu vrednost
spravimo, jer ako to podpunoma se neskrbimo, onda naá trud oeima véli ki hasén.
Pojedini gazda nije moguci, da cene
dela, ali na to je moguCi, da na ono metne
giavnu skrb, kaj najbolje platiju i kaj zato
naj bolje itteju a to samo tak mora*ako zna
malo dalje iz svojega sela, nekaj zna od orsaCkih stvarih, dapaCe i od svunaánjih zemljah. Так ai more preátuderati. da to ili ono
bude bolje ploditi. Vezda marvu iáCeju bo
lje, a opet je zob jako dobre cene, zatem
se 6uje da Kossuth minister hoCe fabrike
postaviti sa tkati i presti, dák le dobro bu
de i lena i könoplje pák i vune polje plo
diti. I tak dalje.
Mi buderao svaki mesec se trsili, da
pidemo od staliáov vu orsagu i vu stranjskth zemljah I to od gospodarstvenih staIttov.
Proáloga meseca okolo poloviceje vnogo deidja bilo. Toga déídja su vnogi ápotáli, akoprem pák je jako hasnoviti bil. PrviC zato, da je véé jesenska setva jako teléla deftdja, a drugoC zato, da se je ovu jesen vnogo miáov naplodilo, ovi su se sada
ili potopili ili su ohindrili, zbog óesa sigurno pogineju.
Jesenske sétve ne gledajuC na kvare
kője su midi zroCili, jako dobro stojiju.

Z А В A V A.
Bázbojnik.
Roket Tom je razbojnik bil. Jako je
jubil povoljnost i samo onda se pojavil na
oreaékoj cesti ako se nadjal velikoga plijena dobiti. Púk je to pripovedal od njega, da
na deset mestih takaj zna biti, na jedenkrat.
Sfo se tiée njegove peráone, to su razliöno
opiáuvali Jedni su lak rekli; da je Т о т ja 
ki divlje nature deéko, drugi pako za kralkoga őloveka spoznavali su ga sa njegovemi éudnimi oéima
4— Moj otec je glocestershireiski Clovek
bil. Seat stopab i tri palce visok, gjegjeren
i jak lilik jeden oroslan. 1796. ljeta je iz
jedtlóm velikom pravdom bil zavzeti, vu koji
prdtnletnib spraviáéah prigodom vu Varvickbti moral je tadnjega suda izreéi. Ovak pred
bötiénerbi sNetki vu varaá je moral putovati, da si nekakve potrebne svédőébe priskekbi, pokehdob pako jé jako siguren bil,
sün jedini se vxel na táj pogibelen put. Nat á ő iduöi vre onda vu jednoj lepoj loploj
nőéi, tan na pamet dojde, dá vu jednoj pivalnici ne daleko od Varvicka se jako rtiar-

Obznane •• poleg pogodbe I fal
rmönnaju.

OUrni ar*dnik:

IftdftUlJ i vlMtnik:

M A RCITA I JÓ Z S E F .

S T R A U S Z SÁ N D O R .

2itne céne su se malo zdigle, ali su joá
zato dosta slabe.
Vu velikih varaáih je vezda vélik* dragoCa. Sve je drago, stan je dragi, drva i
i lapor su draga i hrane su drage. Gazde
osobito to zanima, da je jestvina, hrana
draga, pák zato kaj gud zmoreju suviánih
jestvin th naj poáleju vu Budapeátu na pi)ac,
tarn je za gazde takvo druátvo kője za mali
procent zéme prék i proda zemlje, repu krumpéra, zelenje, sira, vrhnje i sve kaj je za
jesti potrebno. Koj kaj ima za prodati naj
piáé na sledeCi Aires: M agyar Gazdák

Zbog velike dragoCe mesa, se vezda
sve posvud trsiju domaCe zajce ploditi, kojih meso je tak dobro, как picekovo. Koj
dobro pléme iz domaCih zajcov hoCe, naj
piáé na sledeCi atres- Magyar Mezőgazdák
Szövetkezetének, Budapest, Alkotmány-u. 31.
Vuni vu gospodarstvu sada nemamo
vnogo dela. Snég je dőli otiáel, all je zato
sveposvud zmríjeno. Ci bi opet vékái snég
bil, tirajmo na sétvu marvu, da luknje napraviju, kaj se nesplesnivi i neraduái sétv;..
Ako su puti na to priliCni, moZemo
gnoja voziti na zémlju
Na marhu jako pazimo. Nesmemo ju
jako slabo hraniti, jer do protuletja na nikaj dojde.
Vu átali stojeCu marvu pustimo svaki
dén malo vun, da se malo razgiblje. Zatoga
je dobro átalu preluftati.
Krave se vu töm cajtu poCeju telíti a
kobile 2rebiti, Breju marvu Cuvajmo od
prehladjena i debeloga nastela njim dajmo.

Tu spomenim sada da oni svi prahi,
koji как marvinski prah i druge vu novinskih oglasib Citamo, nevalaju niti áibióin
batek ni. To je iztraga znaála. Kaj za ко
п т е tráiju niti je fiiéra ne vrédno Nekoji
su joá i giftni, ákodljivi. Ne dajmo se za
nos voditi, ne kupujmo takve bedastoCe.
Jedimo krmljeno vapno je moCi preporuCiti
za miadu marhu i za mladinu. Akoprem je
mladini za jejeovo lupanju i to dosta, ako
maltera jeju iz zida.
Vu vrtu, sadovnjaku kopajmo, preobraCajmo i gnojimo Ravno lak i vu goricah Gdé fali nekoji trs. tam pogrobamo,
ali ío je samo zato, da falinge mineju i ne
zato, da pomladimo gorice.
Vu pivnici moramo pretakati vino. Pa
zimo da se vino ne prehladi, ali zato, kada
je lépő i priliCno vréme neákodi ako zluítamo pivnicu.
Sa Cmelami sada nemamo vnogo dela,
samo od zime i vetra moramo őuvati koáe
Miáe drZirno vkrej od koáov, kaj sa tem
postignemo, da okoli koáa striőka nameCemo
ili druge kakve pikaCe. К dobromu koáu
nemoZe dojti miá. К luknji koáovi, kud Cmele
vun hodiju prislonimo desku da sunce jako
ne ige ta, ali tak da bude zato luft mogel
Cez reéetku vu koá. Ako se vréme raztopi
na 10— 12 graduáov, onda moremo zbog
Ciáéenja Cmele vun pustiti. Prilikom toga
moramo pleve posipati na zemlju ili vu snég.
Íz reáetke koáove poginute émele izéistimo vun. Ako je potrebno, moramo hraniti émele.
Vezda je vréme za delanje svakojaóke
domaCe meátrije. Koáe, koáare, korpe plesti

Ijivo zabavljala jedna kelnerica s njegovom
piátolom. Van je vzela uabitka iz piátole i
novoga je dela nuter.
— Cetiri ili pel vur je jahal vre, kad
je к jednomu drvenomu rnostu bil doáel
prek kojega se po Avon potoka ide. Prek
ovoga potoka se jeden visoki breg podigava
pod njim pako put laki na drugu stran vodi. Kad je moj otec na on put doáel, jeden
na konju jaáeéi Clovek pred njega stane.
Moj otec sgrabi svoju piátolu i na jeden
korák daleCina cila na razbojnika, nego piátola ni se sproíila lepa kelnerica je iglu vteknula vu onu luknjicu, kam se kapslin drva
i onda je iglu pretrgla.
— Imatejoá viáe — pital je razbojnik Cisto
mirno, kad se véói drugoC ni sprofcila piátola.
w — Imam véli moj otec. Joá ima jednoga lebudikakvoga Cloveka i stim je stukvom jakostjom hotel vudriti spiätolom, da
Roket Т о т za segurno mrtev se sruái skupi, ako ga bi bil pogodil vudarac.
— Nego Т о т se pametno vugnul i
piátola je daleko odletela iz mojega otca
ruke on sam pako je iz konja dole opal
na zemlju,

— Tom je vu jednim hipu na njegovib prsah kleCal
— Daj sim tvoju moánju, ali vumreá
zaviknul je i od piátole cev je na mojega
otca sluba vuperl.
— То imaá, rekel je srdito otec i s
jednom rukom hitil ie moánju na put.
— Vezda tvojega budjelara daj sim!
rekel je razbojnik.
— On debeli érni budjelar, kojega vu
tvojem kapulu vu nutraánjem íepu nosiá.
— Evő imaá, rek',*l je moj otec. Po
kehdob tak vnogo znaá od njega, mogel bi
bil zeznati i lo takaj, da п е т а vu njem
peneze
— Búd m vre videl i sjednom rukom
Tom poCel je stepati pisma.
— Ovo su pravdena pisma, kojim nigdo drugi basna vzeti nemre zvan tutbenika
rekel je moj otec.
— Так anda raCóeáem, Сети su anda
nuter, véli razbojnik ijednoga papira zaCehne
— Cekajte malo, — zakriCi moj otec
prestraáeno.
— Dakle ipák nekaj valaju? norca se
delal razbojnik.

Vásárellátó Szövetkezetének, B udapest,
K özponti vásárcsarnok .
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iz Sibja trstike ili iz rogoza i slame. Delajmo
K A J JE JíO V O G A ?
zubaőe rasuve i t. d. jer sve more peneze
donesti к hiáti. A vu slobodnim vrémenu
— Proaimo пабе poétu v a n e predpák őitajmo, je r dober pop se do smrti
platnike, n aj narn vu novim tertalju
vuői.
p red p la tn e zaostatke óim p re d i p оálej и
N- P.

— Kralj doma. Njegovo Veliőanstvo
kralj je zaisto doSel dimo vu BudpeStu
ovoga meseca 2-ga. Kralj bude tu nekoie
vrőme ostal, dók se savrSiju delegacija, zatem bude sedniőa pod njegovim predsedanjem svih minislrov, te bude se tu dogovorila nova nagadba koju budu joS zatem
razpravjali austrijski i magjarski ministri.
— Kossuth Ferenca stalis. Kossuth
Ferenc, как jcdne novine piSeju se Cista
dobro őuti veő, samo zbog vremena ostane
joS vu sobi. Boji se da mu vréme opet nebi
naSkodilo.
— Zichy Jenő gróf je vurnrl. Grot
je bil, velikoga imanja gospodar je bil, ali
on se je з а т о za takvoga őloveka dríal,
kakovi smo mi drugi i posluval je. Njegovo
célo iivljenje je puna velikih i lépih poslov.
On je bil prvi, koj je priCel podpomagati
magjarske meStre, naSu domaőu robu, joS
vu onim vrömenu, kada od toga nigdo nije
hotel ni őuti, pák su ga zato nazvali za
meSterskoga grofa. Sada je vurnrl vu Meranu. Ta je najme iSel 70 Ijet stari ilovek,
da ozdravi, ali tam se mu je jedna Silica
razpocila i na muidjane je krv sela. Zbog
toga je veliku тики imái. Doktori su mislili da bude krv otiSla odonud, ali nije, za
nekoji dán mu je hűje postalo dali su ga
spovedati i proSloga meseca 26-ga je vurnrl.
íz Merana su mu mrtvo telő vu BudapeStu
donesli, gde su ga pred slarim Ijetom vu
nedelju sa velikom Castjom zakopali.
— Fasnik. Ljetos bude kratka mesojedja. FaSnik bude veC februara 12-ga. Dakle joS jeden mesec imamo do faSnika. Vu

toj fadinskoj dobi, ili как navadno zoveju
vu mesojedji se mora drtati vnogo zaba ve
dak>e sklopiti vnogo ienitbah. Zato deőki i
devojke, trsite se pred oltár, je r ako aada
zamudite opet bude treba dugó Cekati.
— Как znese kokoS jedno za drugim
dve jajé? Jeden Saljivi gazda nam je sledeCi list postal, da je on znaSel, как more
kokoS presiliti Clovek, da negda i vide, как
jedno jajce znese. On veii da je na kokoSmoj gnjezdi opazil, kam je kokod uviek
obrnjena zadnjom stranom, pak je ha onoj
strani grabu napravil vu senu. Sada kad je
kokoS znesla je jejce vu luknju opalo. To
znamo da se kokoS, kad jejce znese nazaj
ogledne, da vidi jejce. Ali kad je vu lukoju
opalo ga je ne spazila, pak je zato mislila,
da je joS ne znesla. Poöela se je naduvati
tak dugo, dok je opet jcdno jejce znesja.
PiSe nam joá táj Saljivi gazda, da koj nebi
veruval, naj próba.
— Zbiranje notarijusa. Muraszenimartonska notarijudija, koja je tak dugo bila prazna, jer se je prvedi notarijud odpovedal ovoje sludbe, vezda opet ima svojega
gospodara i to vu osobi Dobsa Kálm ina
koj je tam za notarijuSa zebrani i veő ja nuara 1-ga je prijel prek sludbu. — Dobsa
Kálmán je muraszentmártonski domorodec
vu okolici notarijuSije muraszentmártonske
je jako obljubljen őlovek, dakle mode se
misliti, da je muraszentmártonska notarijuSija vu dobre ruke spala. —
— Premescenje na poiti. Minister
trgovaökih poslov je Godina Ignaca podtanskog őinovnika iz Csáktornye vu Beiovar
premestil, a Kengyel Istvana podtanskog vjeibenika je iz Zagreba vu Csáktornya pre
mestil.
— Nova nötarijuiija. Minister znutraSnjih poslov onu odluku Zalavármegjije
da se drávacsányska notarijudija na dvoja
raztrgne je potvrdii. Veő je i razpisan oglas
za zbiranje novoga notarijuda. — Stridöiska
notarijudija nebude na dvoje razdeljena, jer
je molbeuica dana nutri da tak ostane как
je sada.
— Ciganski kolendar. Ljeto i cigan
na őetiri dobé razdeli. Od bodiöa do vuzma.
do trojakov, od trojakov do Miholja i od
Miholya do bodiöa je jedna jedna letna
dóba Vu svakoj létnoj dobi cigan od kraja

jje n a reöeno mesto dodel, jednoga muda je
; tam videl, koj je n|ega pozdravil.
— Dober veöer — odgovoril mu je
moj otec.
— Nebi mi mogli povedati, kakvo pismo je ovo? — pital ga je mud, jedno pismo mu je predal.
— Moj otec izvan sebe spoznal je pravoga svojega lista, kojega je pisai Franzerru.
— Gde ste to nadli? pital ga je moj
otec. —
— Iz F.-о т se poöne onoga ime, koj
je meni to prcdal.
— Vi ste mozbit sami gospon Frazer?
pita moj otec, koj nije videl dobro vu —
kmici.
— Ste pogodili, moj gospodine.
— A gde su vadi ljudi?
— Pri mostu se knam pridrudiju.
— Onda su prama mostu idli i tam
iz őetiri strani hodeöem putu őetiri vu ladni
opravi obleő ni redari se к njim pribl'davali jesu. Jeden je bil opravleni как kakov
fakin, drugi как jedan torbar. tretji как
vlastelina inod, öetrti pako как soldaőki bje-

gojnik. Moj otec je jako pohvalil Frazerto
da je tak spametno naredil celo ovo dela,
— Frazert je onda naőinil osnovu как.
budu prijeli Torna Na dvadeset korakov
daleko od mosta 2 -2 redare je namestil
vu skrivno mesto, iz leve i desne strani, on
pako s mojem otcem iz jednoga őuna budu
gledali, koja se budu pripeőala. Vu onoj
minuti, kada Roket Т о т ali njegov koj pajdaS vzeme к sebi bugjelara, Frazer zafuCne
na to njegovi ljudi napre skoőiju i primeju
njega. Ako pak bi jód imái tuliko vremena,
da bi vu vodu skoőil, onda Frazer i moj
otec budu ga lovili s őunom.
— I sada moj gospodine nastavljal je
naj dadu sim bugjelara, da ga na rnestim
na reőeno mesto. Dot őas oni moreju oditi
vu őun.
Vse je vu redu, rekel je, kad je i f
par minut nazad bil dosel. Za segurno, da
je pri memo. Ve/da pako őekajmo.
— Duge dugoöastne pol v u n őekaju,
opet fertalj vure i jód jednu vuru. №кдкг
voga glasa őuti nije bilo. Na zadrije je moj
otec zadremal i zaspal takaj. Kad se prebudil, sam jedini je bil vu őunu.

i p red p la te ponoviju.

Politiéki pregled.
Nádi susedi austrijanci, ako sami sebe
negrizeju, onda grizeju nas. vezda opet su
se sbudili i poőeli зц nas grizti. Tojest за
т о iг daleka lajaju na nas, jer mi na tvrdoj obali stojimo i lo na temelju zakona.
Magjarski mlnisterium se je ustanovil sa
skupnim ministrom vojskei da potreboőe za
soldaöiju se praviőno i iz Magjarske naj pridtelaju vu onim procentu, vu kakvim mi
pomaíemo zdrSavati skupnu vojsku. To je
sad vu pogodbi sklopljeno. Zbog toga su se
nadidurili nádi susedi i opet bi nas radi vtopili vu ilici vode
Orsaőko spravidőe se je ovoga meseca
10-ga zapoőelo.
Minister trgovine Kosuth Ferenc je
hvala Bogu ozdravil i ovoga meseca 7-ga
je veő i vu ministeriumu zvrdaval svoje
posle. Vu ministeriumu su ga srdaöno pozdravili svi i veselili se da je opet ozdravil.
Kossuth je veő i vun postal list svim
ablegalom leve Kossuthove stranke da prilikom orsaőkog spravidőa naj se vu Buda
pesti zadríavaju.
Ministerpredsednik Wekerle i austrijski
ministerpredsednik eck su razpravu drzali
med sobom о novoj nagodbi i po ovim te
melju je svaki ministerpredsednik nőve upute dal svojim poslanikom о razpravi nő
ve nagodbe.
Austrijska delegacija je svrSila svoj posel. — Vezda su veC i austrijski delegati
otiSli iz Budapesté dimo vu Bee, da opet
tam gri7eju dalje naS narod.
Austrijske novine sve bedastoőe piSeju
od Srbije, kaj sve nije istina. Так piSeju,
da je srbski princ obnorel, da srbi hoceju
Petra kralja zatuCi i t. d. То sve zato pi
Seju austrijanci jer se srdiju na srbe koji
neCeju tak tancati, как bi nemoguóna Aus
tria hotela. —

Nego Сети se budemo áute spominalj.
Vidite tamo onoga mosta. Ako denes tjeden
ravno ob polnoei 300 cekinov dőli polodite
pod most na )edeu kamen, onda za dve
vure potlam na istem onem mestu najdete
svojega bugjelara iz pismami skupa.
— Nego как budem zeznal, da т е
nevkanite? pital je njega moj otec srdito.
— Roket Т о т jesam, — rekel je razbojnik gizdavo i stane se iz prsih mojega
otca. —
Vezda odhadjajte, nego najte pozabiti,
da se moje pistole izpro^iju.
Moj otec je hotel dobiti razbojnika i
vu London je odputoval, da iz jednim glasovitim detektivom po imenu Frazerrom
dade prijeti Roket Т о т úja.
— Так su odredili, da redari od vsih
putov strani vu lafni opravi dojdu ob 8
vuri veőer vu jedno blizu sam stojeőuodtariju i s jednom vurom kesnije se skup zideju s mojim otcem na orsaókem putu, da
Т о т а i njegove Spione vkaniju.
— Moj otec je malo zakesnil, nego kad

— R o l e u d a r . Januar 14. Pondeljek Fe
liks muöenik. — 15. Tork, Pavel puSőenik. —
16. Sreda. Marcel papa. — 17. Getvrtek Anton
pudőenik. — 18. Petek, Zlatica dev. muő — 19.
Subota, Kanut kralj, muő. 20. Nedelja. íme Jezuáevo, Fabijan i Őebastijan. — Evangélium öve nedelje je od gostuvanja vu Kanigalileji. — Mladi
mesec je 14-ga ob 6 vuri 57 minuti vu jutro. —
Vreme bnde mrzlo, sneg.

300 jezer korun vkradjeni.
poéné raéunati tjedna Так na priliku véli Ta porezna babica vu Parizu je éez deset
od boíiéa vu tretjim tjednu na éetvrti dén, ljet po priliki jezero novorodjene dece posVu jednoj budapeátanskoj áparkassi su
ili od trojakov vu 6 tim tjednu áesti dén. lala na drugi svet. Da se je sada zazvedila
Poleg toga se cigan zbog njcgovog Zivota njena krivnja, to se je Cista iznenada do- na nevugodnu opaZnju doáli. Najme negdo
jako vnogo nebriga, как gud traja dalje godilo. Najme »Junod« zvana banka je tuZbu je 300 jezer korun vkrai zmed Cinovnikov.
vréme. Za ustanovljinji nekojeg dneva з а т о dala proti jednomu sluíbeniku, da je on Так se je pripetilo, da je jeden zemeljski
onda jim je potrebno kada se jedna éalada Sestnajst jezer korun vrédne banjke vkra. gospon viáe od 500 jezer korun poloZil vu
sdrugom oée breszti. Vu tém sluöaju tak Taj sluZbenik se je zval Leon de Ro i re- áparcassa iz toga cilja, da kada hoCe vékáé
nstanoviju mesto i vreme: odovud i odovud darstvo je taki poslalo vun naiztragu Labata menjáe svote, da gori vzeme. Najedenput je
raéunajué pri 3-jim varaáu ili pri 2-gim selu redarstvenog savjetnika. On peneze nije na dobila áparcassa iz BeCa lista vu kojoj iz
se zidemo po vuzmu 3 tjédna na éetvrti Sel nego je vu postelji naSel jednu mladu svojih penez táj zemeljski gospon 200 je 
Zenu beteZnu, koja je po dugim izpitavanju zer prosi. Budapeátanska áparcassa je taki
dén.
Так vréme, как mesto sa putujuéimi sledeée valuvala:
spakuvala peneze vu listi i poslala nje je
Íme mi je Berta Goldspiegel i moj na reéeni atres, ali tretji den su veC penezi
znaki daju jeden drugomu na znanje. Te
putujuöe znameDja ostaviju za sobom med prijatelj Leon de Ro me je nanudil, da sam nazad doáli, sa tem da se je vlastelin veC
njihovim vandranjem na takovih mestah, se к Chartier poreznoj babici obrnula. Ona odpeljal. To je malo Cudno se vidlo vu
me je jedno vréme na svojim domu vra- kassi, ali kad su na Cetvrti den dobili list
koja su njim véé poznata.
— Snég. Po célim orsagu je veliki Cila, a kada sam vu postelju dofcla je doSla opet od vlastelina, da zahvali njim i véli
snég opal. Так veliki, da je na malo vréme к meni sa jednom drugom mladom Zenskom da nije potrohúval peneze, nego vu oktobru
skoro Cista prestal promet vu célim orsagu. Marijom Brunneau-om. Как sam déle poro bude vekáu svotu potrebuval jerho bude od
Vu Budapesti je straáno veliki snég. Elekt- ddá, Charitier Zenska ga je pograbila i bez nekakovog J. Müllera nekaj kupil, vu BeCu.
riőne kuéije su morale postati i negibleju se svakog straha ga je vu ogenj hitila. Kada pak zato bude onda veC viáe peneza prosil.
se vu vnogo méstah je niti né moéi hódit). sam se plakala, me je sa tém batrivela, da Так je i bilo. Vu oktobru je vlastelin pisai
Prinas vu Medjímurju le skoro po| je to dobrota za déle, im ,.e Zivot i tak né da se je pogodil sa I. Müllerom i da mometra visoki snég. — Öve dneve ga je jako vesel vu ovim svétu.
reju I. Müllera izplatiti 300 jezer korun. Od
Redarstveni savjetnik se je odmah od- sada su od Müllera doáli lisli, Müller je na
vnogo opalo. Svi cugi su zakeánjeno doáli.
Siromaáki teZaki si rada barem nekaj za- peljal kGhartier Zenski, gde je iztragu dalje svoje ime dal prepisati 3 00 jezer korun
tiral. Sam je i naSel popisane one, koje je a za malo vreme pak je pisai po nje i tak
sluíiju. Bog se i za nje skrbi.
Po Slavoniji je takajáe veliki snég opal. sve tak vraCila tak neduSna Zena, Так se jedenput 60 jezer, jedenput 240 jezer je
je ostanovdo, da po priliki jezero dece je gori vzel iz kasse, tojest poslali su mu nje,
Vu vnogo mestah od pol metra viáeái.
Zbog vélik«' zime je i vnogo ljudi po- tak poslala na drugi svéL NeduSnu Zenu su jer je pisai po nje.
mrzlo. od viáe mestah dohadjaju glasi od zadrZali.
Так dugó kassa nije nikaj znala od
— Sneg se tali. Onim, moji su misnesreéah. Vu Budapesti njih je jednu nőé
lili da budu dugi sanjak imali, je jako hudo cele stvari, dók nije doáel sada vu decempet zmrzlo.
Ali né samo vu naSoj domovini, nego zislo vun jer taai po mladim Ijeto snég se bru sam vlastelin vu kassu. On je najme
i vu stranjski orsagi je vnogo snéga. Vu je iák hitro poCej taliti da je zemlja veC svako Ijeto toéno doáel vu decembru, tak
Englezkoj nemoreju cugi iti zbog vnogo Cisto gola samo negdi negdi za zavetjom je da su ga svi veC poznali i menjái sluZbenisnéga Vnoge nesreée se pripetiju na Zel- ostalo malo snZga, koj ili qude se za malo ki su se svi pred njim naklanjajuC к direcvréme takaj raztalil, ili pák ako se vréme loru ga poslali. Tu mu je direktor kaj kaj
jeznicah zbog toga.
pripovedal, a nazadnje mu je povedal, da
— Neverni nacelnik. San Francisco opet obrne poéeka drugoga snéga
Hitro talenje snéga je za sobom po- su 300 jezer korun toéno* izplatili íz njegovarasa naéelnik (purgarmeSter) je vise mitlijonov varaSkih penezah vkrai, a onda pák vuklo i to da su vnde jako narasle. 1 mo- vih penez tak как je on pisai.
je skoéil. Penezi su bili varaáke sirotinske remo se bojati na vise mestah od poplavah.
Vlastelin je srdito skoéil gori i rekel
kasse penezi. Zove se táj purgarmeSter — Jer tuliko snéga, как je bilo pred mladim je da on nigdar nije pisai niti dal komu
Schnitz. Kak jeden telegram javlja, purgar- Ijetom najedenpul zdavnja nije bilo. pak punomoC da peneze izplati. Taki su ga pomeStra su ipák prijeli ravn > onda kada je táj veliki snég se je sa velikom hitroéom mirili, da zato nikaj, penezi se nebudu zguna zemlju Kalifa mije stupil. Sa svojom Zé raztalil. Istina je da kad je curel, smo mogli bili Najme taki su previdli da je kassu
nóm je skup putuval vu jednoj Zeljeznié- reCi, da nije na stalmm temelju, jer je veC negdo vkanil. Sumnja je taki na jednoga
koj kupeji. Redari *u ga odegnali nazad vu onda blato billo odspod.
Ciuovnika bila, koj je joá vu novembru se
San Francisko. Schnitz purgarmeSter bude
Dakle zgubimo snega. To ravnié nikaj zahvalil na sluZbi. Ovaj Cinovuik je ravno
veliku kauciju dal zato, da ga slobodno neskodi, jer je Zelja umh, koji su hoteli vu onim razrcdu posluval, gde su liste pripustiju.
béloga BoZica imati spunjena. Veliju, kad rnali pr<‘k. Dakle on je lehko mogel dojti
— Ubojnica jezero dece. Néma jós je beli BoZié, onda je i blaZeno leto. — do podpisov, koje je onda lehko kopiral iz
példe ona velika krivnja koja se je sada Bog zna jeli bude to istina, ali dobro Cini listov. —
zazvedila od jedne pariSke porezne babicé. svaki, ako si zapameti.
Redarstvo se je vu tem sluéaju jako
— Najbogatesi clovek. Do vezda
— Svetllo je vre bilo i izraven je к su na svetu za najbogateSega Cloveka drzali dobro ponaáalo Taki drugi den su véé pri
mostu iSel. Penezi su od neSeni bili odonut, Rockefelera, koj tuliko vrédnosti ima, da jeli obedve krivce. Najprije Worlicsek Frinego mesto penez te tam naSel vu svojem to nitko nezna toéno. A na leta tristomilli- gyesa, kojega otec je komornik vu PoZunu
velikem bugjelaru pisma к kojinn se nit ni junov korun Cistoga hasna ima. Sada su pri Frigyes nadhercegu. Najprije su pri ojedne amerikanske novine joS jednoga bo- van zazvedili, da je on zaisto krivec. Jer
teknul nitko.
JoS jeden noveSi list je takaj bil pri- gateSega Cloveka znaSle, koj joS vide peneze su pri otcu dríali traíbu pa su vu sobah
ima. Zove se táj bogataS Friderik Weyer- puno naáli kufrov, ladicah sve je bilo priklopleni vu budjelaru sledeéemi reémi:
— Ako bi óva pisma uniStil, ne samo hauser i ima vise do desetjezer millijunov pravljeno na put. A vu posleljah i vu viáe
njim, nego i njihovomu klienSu takaj bi korun vrédnosti Na svétu je dakle on najbo- mestah su peneze naáli okolo 45 jezer. Miaui
kvara napravil, njega pako pomiluvati ho- gateái Clovek. Negda je iz Némáké otiáel vu Worlicsek nije bil doma, nego se je vu
Szombathely peljal, к svojemu pajdaáu DöCu. Zato sam drZal ja svoju reé, ako prem Ameriku.
— T k o im a i r e b c e k e ? Munster poljo- brössy Jenőu, koj je bil Cinovnik vu buda
oni su krivo baratali s menőm.
delskih poslov je vun dal poziv gazdom, da peátanskoj áparkassi. Taki je bilo telegrafeRoket Т о т.
S neizreéenom srditostjum beZal je moj koji imaju najmenje Cetiri ZrebCeke jaké, rano sve posvud, da gde je najdeju naj je
otec vu onu oSlariju, gde bi se redari imali lépe i jakih Contah, lépog téla i svoje od- primeju. I prijeli su tiéke, koji su véé sve
gajanje, pak öve hoCeju orsagu prodati naj valuvali. Peneze su vu jednoj beékoj ápar
skup ziti.
Tarn je naSel vsih petero s nogami i ruka- to sa 1 korunom átemplina prijavom do kassi poloZili dől. i véé su bili spravljeni,
mi skup zvezane sprepadjenemi oéima s február* 1-ga javiju. Vu toj prijavi naj na- da odputuju vu Ameriku ili vu Auslraliju.
piáeju, kuliko su visoki, od koje matere i Vkanjlivost su lak napravili, da je Müllertim pravim Francerom skupa.
— Nego, koj je bil odajnik med njimi otca su, kakovu farbu imaju, kakova njim rove podpise Worlicsek poáiljal a Döbrössy
je céna, i gdé njim gazda stanuje te zadnju je peneze vun zel. Sada veC na hladnim
to nije bilo moguée zazvedíti.
poátu takajáe naj napiáeju. Koj bi potli ja- sediju.
Lz magjarskoga M , J .
vil как február 1. njegova prijava se neprime gori.
f

rési, s 14 kor. 30 fii. ezúttal megállapitot
költségekből álló követelése kielégítése végett
a nagykanizsai kir. törvényszék ée a Csák
tornyái kir. járásbíróság területén fekvő a
miksavári 106 ezámu telekkönyvben 375
hisz. szám alatti ingatlan a vlgrehaftási tör
vény 156 §-a értelmében egészben 390 K.
becsárban, az ugyanottani 371 számú te
lekkönyvben 309/a/13 hrz. szám ingatlan
a végrehajtási törvény 156. §. értelmében
szintén egészben 301 korona becsárban, to
vábbá az ugyan ottani 375 számú telek
könyvben 175/4 hrz. szám alatt egész in
gatlan 66 korona becsárban, végül az ugyan
ezen telekkönyben foglalt 178/b alatti egész
ingatlan 50 korona becsárcan Miksavár köz
ség elöljáróságánál

1907. évi február hó 4 napján d. a. 10 érakor

4839/tk. 906

Árverési hirdetmény.
A kir. járásbíróság mint tkvi. hatóság
közhírré tesz;, hogy Dr. Hídvégi Miksa Csák
tornyái ügyvéd által képviselt Szobocsán Ist
ván tűndérlaki lakos végrehaj latónak Vinkovics György miksavári lakos végrehajtási
szenvedett elleni 100 korona tőke és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében az árverést
az 1891 évi LX. t. ez. 144 és 146. §§-a
alapjait elrendelte, minek következtében vé
grehajtatnak 100 kor. tőke, ennek 1906
évi február hő 14-től járó 5 % kamatai 6
kor. 40 f per, 1 kor. 20 fill, végrehajtás
kérési 12 kor. 50 fill, végrehajtás foganatot
sitási, 13 kor 30 fill újabb végrehajtás ké

Dr. Hídvégi Miksa Csáktornyái ügyvéd v. he
lyettessé közbenjöttével megtartandó nyilvá
nos árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánok tartoznak a becsár
10 °/0-át készpénzben vagy óvadékképes
papírban a kiküldött kezéhez letenni és pe
dig 75 kor. 50 fill. 20 kor. 50 fill.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő
részletben még pedig az elsőt az árverés
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt
a másodikat ugyanattól 30 nap alatt a har
madikat ugyanattól nap 45aJatt, az árverés
napjától számítandó 5 % kamattal együtt
az árverési feltételekben meghatározott he
lyen és módozatok szerint lefizetni.
Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételek a
hivatalos órák alatt a Csáktornyái kir. jbiróság telekkönyvi osztályánál és a helyi köz
séghazmál megtekinthetők.
Csáktornyán, 1906. nov. 18.
882
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Megjelent az ellő sorozat. Tartalma:
A z Atlasz
Illusztrálta MeogrdJy ЛпШ.
В. ReményZsigmond A rajongók. Két köt. lllusztr (.TUrecbN^
pálffyJlbert: Esztike k\s**szony professzor* Wutztr.MdrkUIm
Vadnai \droly: A kis
Illusztrálta agy Sándor.
Сл'^у Gergely
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1 ▼ l Regényírón
Л legértékesebb m agyar regények
egyöntetű kép es h id a s a hatvan kötetben.
Szerkeszti

*•

MIKSZÁTH KÁLMÁN
a ki a nagy vállalat eszméjét kidolgozta és a kötetek elé megírja az írók jellemrajzdt

A nagy magyar elbeszélő méltatja a magyar elbeszélő irodalom jelesüt.
A bevezetések sorozata együtt a magyar regényirodalom kész története.

A gyűjtemény 34 iró 54 munkáját - a magyar irodalom ötvennégy
kiváló alkotását —öleli fel.
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Baksay Sándor
Dóczi Lajos
Iványi Ödön
Beniczkyné Bajza Lenke B . Eötvös József
Jókai M ór
Beöthy László
Fáy András
B . Jósika Miklóa
Beöthy ZaoH
GaáJ József
Justh Zsigmond
Bródy Sándor
Gárdonyi G t e
B . Kemény Zsigmond
Caiky Gergely
Gyulai Pál
Kuthy Lajos
Degré Alajos
Hcrczeg Ferenc« Mikszáth Kálmán
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Nagy Ignácz
Pálffy Albert
B. Podmaniczky Frigyes
Pulszky Ferenc*
Rákosi Jenő
Rákosi Viktor
Toldy István
______

__

Tolnai Lajos
Vadnai Károly
Vas Gereben
Verseghy Ferencz
Werner Gyula
Wohl Stefanie

_____ _____________ ___
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Minden kötet egy-egy kiváló magyar festőművész illusztráczióival.

Mindössze ezer illusztráczió külön díszes műmellékletek formájában.
f* *

T isz ta , szép m etszésű, könnyen olvasható belük. F inom , fam entes papiros.
D iszk rét ízlésű, díszes bekötési tábla.

__ _ _ _ _ _ m e g r e n d e l ő -je g y .- - - - - - - - -

д „M agyar

A______________________________________ - — ehetői
cscnnci megrendelem •

minden művelt magyar úri család

örök becsű könyvtára.

cM A G Y A R R E G É N Y Í R Ó K »
д hatvan kötet félévenként öt kötetes sorozatokban jelenik
cahnQgyűjteményei villalat hatvankötetét, vátzonkőtésbcn 300 koronáért;
.) «V korona. w
Ф+ЧЫМ.
maiutt.me8- A z első öt kötet most hagyta el a sajtó
h)fütvenki»!puknds 15 koronautánit я,Ие№
.
д fa kötet ára előkelő kötésben 300 kor.
A nem kívánt módozat törlendő.
YWomástil mini. hagy •fönn műből 1904 szeptember hótól kezdve Wéveakánt .gyhavi 4 koronás részletekben is. Megrendelhető a mellékelt
egy j köt-tból álló sorozat jelenik meg. A részletek ez első szállítástól kezdve minden
, . .
Г 11
.
11
bé 1-én 1 fenti ciégaél __
_____ fizetendők be mindaddig, míg a
rendelo-jegyfelhasználásával bármely könyvkereskedés
m« teljes vételára kiegyenlítve nine*. A részletek be nemtartása esetén a részletfizetési
kedvezmény mcgeid >k és a teljes vételár .-eil«késsé válik. Az első részlet utánveendő
utján. — Részletes prospektust k íván atra k é s z s é g g e l k ü ld
L
Szóbeli mcgalJapod.itok érvénytelenek.
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Trankiin-Társulat
magyar irodalmi intézet és könvvnvomda

223
Rőfősárú kereskedésbe egy

segéd
ki a magyar, n é m e t esetleg a horvát nyelvet is bírja fe l
vétetik. B e lé p é s .9 0 7 . ja n u á r a5. Ajánlatok Leopold F u ch s & C o.
czé g h e z S la t in a (S z la v ó n ia ) in tézen d ö k. 880 2— 3

РФ** Felvilágosítás

ve n d é g lő sö k, s z á llo d a - és k á v é h á z -t u la jd o sok ré sz é re
Hangszereink felől kiállított elis
merésekben, vendéglősök által egyhan
gúlag lesz említve:

„Hupfeld féle hangszerek ál
tal nagy bevétel — a forgalom
sokkal nagyobb - sok uj vendég
lett nyerve — a sörfogyasztás
emelve — a hangtelj nagyszerű —
a tőkebefektetés gyorsan el
enyésztödik — a hangszerek a
használatban elpusztithatlanok.

H u p fe ld -

H u p fe ld

félecontinental Orchestrion
zongorával, rnanduru és vonó zenével,
rugó és sutybajtással.

852 5-10

phonoliszt-zongora

a legtökéletesebb önműködően játszó
zongora, eredeti művesz hangjegyekkel

H u p fe ld -fé le

Villanyos Orchestrion jíelios
egy katona zenekart pótol.

Minden hangszert egyenkint lehet, kicsatolni.

Árjegyzék ingyen és bérmentve.
Legkedvezöbbfizetési feltételek. Készpénzfizetésnél nagy árengedmény.

H U P F E L D LA JO S , r . t.
B écs, VI., M a rie n h ilfe rstra s se 7/9 sz.
E u rop a le g e lső é s leg rég ib b villan yos zo n g o ra
é s O rch e strio n g y á ra .

Képviseli Budapesten: W E T S C H L G Y U L A

Vili.. Baross-utczi 129 i l

4 0 leg n ag y o b b k itü n te té s v ilé g -é s szak ki á llítá so k o n .
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A C sákto rn yái T akarékp én ztár Részvénytársulat
t. ez. részvény esei 1907. évi fe b ru á r hó 16-án délután 3
ó r a k o r C sá k to rn y á n a társu lat s a já th á z á b a n ta rta n d ó

xxxv. rendes közgyűlésre
tistzelettel m eghivatnak.

Tanácskozási tárgyainak sorrendje:
a) Elnöki
egnyitás:
b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
c) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi számadások és a fel
mentvény feletti határozat
d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt.
e) Igazgató, 4 Igazgatósági tag és a felügyelőbizottság megválasztása.
f) Néhai Löbl Jakab, volt takarékpénztári könyvelő özvegyének kegydijazása.
885 1— 3
g) Esetleges indítványok.

!
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Csáktornyán, 1907. évi jan. hó 5-én.

Az igazgatóság.
37. 8- A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalmazottja (36. §.) által gyakorol
hatja; de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés előtt legalább 2 hét óta a társulat könyvé
ben az ő nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a k ö z g y ű lé st m eg e lő ző leg , azaz 1 9 0 7 . évi /február hó 13-ig az in té z e t p é n z 

tá r á b a le té te s s ó k .

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése a társulat üzleti helyiségében a közgyűlést 14 nappal megelő
zőleg a részvényesek által betekinthetők.

M EGHÍVÓ.
A Stridói Takarékpénztár Részvénytársaság
1907. évi január hó 26-án délután 2 órakor tartja meg intézeti helyiségében

I. rendes közgyűlését
m e ly re a t. c. ré s z v é n y e s e k tisz te le tte l m e g h iv a tn a k .
TÁRG
1.
2.
3.
4.
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Elnöki megyitó.
Két részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.
Az igazgatóság és felügyelő-bizottság közgyűlési jelentése.
Az 1906. évi zárszámadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása: a nyereség felosztása és felment

vény megadása.
5. Az alapszabályoknak pótlása a közgyűlések megtartásának helyére vonatkozólag.
6. Az igazgatóság javeslala a részvénytőkének 120.600 koronára való felemelése tárgyában.
7 Az alapzabályok 4. 22. 33. 41. 75. §§-ainak módosítása
8. 4 igazgatósági tag megválasztása.
9. 3 felügyelő bizottsági rendes- és 2 póttag megválaszlása.
10. Az igazgató fizetésének megállapítása.
11 Esetleges indítványok.

Str/dó, 1907. ja n u á r 2.

884 1— 2

Ivkó Ján o s
e ln ö k .

10. §. Minden egyes részvény a közgyűlésen egy szavazatra jogosít, de 36 szavazatnál többet akár saját részvényei alapján, akár meghatalmazás
ulján senki sem gyakorolhat.
Szavazati jogát minden nagykorú önrendelkezési joggal bíró részvényes, akár férfi akár nő gyakorolhatja, de megkivántatik, hogy részvényesi
minősége a k ö z g y ű lést m eg e lő z ő leg 3 0 n appal a ré sz v é n y k ö n y v b e n igazolva leg y en .
Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság altat állók csak törvényes képviselőjük ájatt, habár azok nem részvényesek is, képviseltetnek.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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