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a czél közelébe i s ; hanem félbeszakadnak daczára a boldogsághoz szükséges nyugodt
egy áthidalhatlan örvény előtt; sőt némelyek, ságot, sőt egykedvűséget férh essü k , erre
Abban áll minden földi boldogság, ha éppenséggel a szerencsétlenségbe vezetnek, nézve igen sok étetszabály létezik, a melyek
többé kevésbé mentek vagyunk a szeren úgy, hogy az, aki azon inakon jár. igen köny- ből némely megletősen jó is.
csétlenségtől ; épp úgy mint az egészség is nyen kétségbe esik.
De hát alig van ember, ki mindezeket
csak csekély betegeskedésnek és minden tuAzonban oly nagy az emberi szívnek a szabályokat követte volna és nem is fogja
dás.csak csekélyebb tudatlanságnak mondható. hiúsága, hogy a jelen adományaival soha követni. S már az a kísérlet is, hogy azon
A földi boldogság mindig csak valami sincsen egészen megelégedve; sőt kevésre szabályok szerint éljünk : a saját és mások
egyéni dolog, a melynek az egyes ember becsüli azokat és folyton másokat keres, sorsa iránti bizonyos eltompultsághoz és
időnként örvend. Azonban még az ilyen nem is nyugszik addig, mig a kívánt dol részvétlenséghez vezetne m inket; sőt oda
boldogságból is legtöbben csak keveset kap got el nem éri, midőn pedig az ember azt vezetne bizonyos keménységre és közönyre
nak s még ez a kevés is mulékony.
elérte: akkor ismét megveti, és más uj a saját magunk és környezetünk iránt.
Alapjában véve az élet nem egyéb; dolgok után néz.
És az annyira dicsőíteti stoikus nyu
fáradozásnál és munkánál; egy kőnek foly
Oly hiú, oly nyugtalan az emberi szív! godtság magunk és mások szerencsétlensé
tonos hengergetése, a melyet újra meg
gének közepette, — legtöbnyire nem egyéb —
s
Vannak sokan, kik a földi, tehát anyagi
újra kell fölemelni. Mondhatjuk, hogy a z 1
teljes tehetetlenségnél.
érzéki dolgokban túlteszik magukat és
És a ki belátta, hogy a stoicismus sem
nem egyéb Sisyphus munkájánál.
felülemelkednek azokon, mert belátták azt,
vezet boldogsághoz, annak a stoikusok tana
Éppen azért ulóvégre boldognak hir
hogy a földi javakban az érzékeik birto
szerint is, nem marad egyéb hátra, mint
detjük azt, aki elfelejti azt, amit változtatni
kában egyedül nem áll az igazi boldogság,
önkéntes kimenet a világból; önkéntes el
nem lehet. Boldog az is, aki este lefekvés
hogy a hiú szívnek vágyait teljesen kielégí
válás az élettől !
kor annak örül, hogy következő napon is
teni alig lehet, s hogy sok olyan dolog,
»Hiába való minden törekvés; az anyinél föl fog ébredni. — És boldognak mond
ami után legnagyobb boldogság gyanánt
nyira óhajtott kéjvágy — elérhetetlen.«
ható aki napról-napra megnyugszik a sorsában.
vágyódtunk, szerencsétlenségünkké válhalik,
Ezek a boldogságnak modern magya
»Éppen azért az egyedül okos dolog —
ha azt esetleg etértük. Éppen azért minden
rázatai, értelmezései.
koron sok követője volt a stoiscimusnak, Schopenhauer szerint az : hogy — élni ne
Összes vágyaink czélja a — boldogság; mely a lelki nyugatrrwit legtöbb boldogság-1 i akarjunk«.
és ezen czélhoz mindnyájunkat hajt egy nak tekintette.
És Schopenhauer tanítványai nagy
természeti ösztön. S mégis az élet nem
Az arra vezető utat a sloikusok tana bölcsességnek tartják ezen tant. Szerencse,
egyéb oly vizsgálatnál, a melynek mindenki egyszerűen azzal jelölte meg: Sustme et j hogy csak kevesen cselekednek a szerint;
alá van vetve és a melyben a legderekabb abstm e! vagyis tűrj és mondj le.
mert az öngyilkosság egyik legnagyobb bűn,
ember sem örülhet életének.
Tehát a lemondás a tartózlatás, aj minthogy azt semmiféle bánat és kiengesz
És valóban, nincsen olyan ember a tűrés biztosítja az embernek a lelkinyugal-; telés nem követheti Ha pedig a földi javak
világon, akinek összes vágyai és szükségletei mát, mint íőfeltételét a boldogságnak a , mégsem érnek sokat, mért táplálja azután,
aki nélkülözi azokat. Hiszen akkor éppen
kívánságai teljesülnének; aki akaratát tel sloikusok szerint.
jesen végrahajthatná s igy zavartalan öröm
Hogy a világ nem éppen hajlandó elő séggel nincsen indokolva a pessimismus!
ben részesülne; mert ez lenne talán igazi segíteni a mi boldogságunkat, sőt ellenke
C a e ik é J é n á é t .
boldogság!
zőleg, hogy annak megrontására törekszik,
De hát mindazon utak, a melyek arra ezt ugyhiszem mindegyikünk tapasztalta.
vannak irányítva alig vezetnek “I még csak Hogy azonban a világ ezen törekvése

Boldogság és pessiraismus.
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Andrüsböjti álom.
(Muraközi história.)
Nem tudom máshol hiszik e azt a kedves
babonát, hogy az a lány, ki András előtti napon
hőitől, az a következő éjjelen meglátja jövendő
beliét. Nálunk ezt szentül hiszi minden hajadon,
hőjtöl is a falu minden lánya.
Mára is böjtöl, a község nagytekintélyű
bírójának egyetlen virágszála. Pedig őneki már
nem sokat Ígérhet az álom, — mert ő már menny
asszony. Beirta őt már a plébános ur is, — meg
a jegyző ur is. Ki is van már akasztva a neve
arra a dróthálós táblára, ami ott lóg az ő házuk
falán, a mellett, — amelyiken ott ékeskedik nagy
fehér betűkkel

„KÖZSÉGI BIRÓILAK.“
ő ugyan még el nem olvasta, — nem azért,
mintha röstellené a dolgot, — de nem akar róla
tudni. így is fáj az 6 szive, — hát még ha látná,
hogy a jegyző ur milyen nagy belükkel irta ki
az 6 nevét, meg azét a másikét, akit neki szánt
már mindenki, — tán még az Isten is, — csak
épen 6 maga nem.

Nem kell az a másik se testének,
se
lelkének. Hiszen alig látta néhányszor! Az apja
szerezte — valamelyik községi gyűlés után történt
pityizálás alkalmával.
Egyszer csak az édes anyja,
amint este
a pitvarban a frissen fejt tejet szürügették —
megmondta neki, hogy ki jön látogatóba a napok
ban. Megijedt szegény Mára. Megijedt, mert tudta
jól, hogy az, akit Л vár, az most a nagykanizsai
kaszárnyában vágja az „einzelt,“ igy tehát az
semmiesetre sem jöhet. Neki teljesen mindegy,
hogy az apja jelöltjét Stefnek, vagy Páveinek
hívják, — hogy 10, vagy 12 hold földet hoz
magával - lehet az a faluvégi ezigánylegény is,
neki egyformán hekuba valamennyi, mert egyik
sem az aranyos Ivekje, kinek szép fekete bajsza
minduntalan a szeme előtt van.
Hej! csak rosszak is azok az urak, hogy
nem sajnálták azt a nyalka legényt kivinni a
faluból. Nem bánják azok a szívtelenek, akár a
szive is megszakadna valamelyik falubeli szép
lánynak. Mit törődnek ők a lányok szivével, —
katona kell a királynak, — punktum ! Búcsúzzék
el minden ieány szépen a párjától és ha anynyira utánna van, hát várja meg. — három rövid
esztendő nem a világ.
Szegény Mára várna is, tán az ítéletnapig— de
nem úgy az apja. Ő már jó ben van az időben,

neki inár mindennap esztendő számba megy,
különösen ebben a rossz világban, hogy még
bérest se lehet alkalmatost kapni, — aki már
arra való volna,
elmegy a strekre. Alig is
várta, hogy Mára benőjön a férjhezmenő lányok
közé, hogy minél elöhb vöt kapjon a házhoz,
aki bizonyára jobban oda áll a dolog mellé,
mint az idegen, — no meg, hogy úgy is csak az
ő kezére kerül a birtok valamikor, — hát hűsé
gesebb is lesz, mint bárki. Régen nézegette bíró
uram a serdülő legényeket, — hogy vajon melyik
illene legjobban az ő fatniliájába. Ivek tetszett
ineg neki is legjobban, árva fiú, egy kis birtoka
is van, derék gyerek, — no meg észre vette azt
mér régen a figyelmes családfő, hogy a legény se
húzódik a házatájékától. Csakhogy az ördög vitte
volna el azt a katona doktort, hát nem tauglichot kiáltott, amikor Ivek k a ra it meg a lábszárát
megtapogatta, — pedig a nótárius ur erősen meg
ígérte, hogy szól a főbíró urnák. (Hiába, nincs
már úgy, mint valamikor régen volt) Tehát hiába
volt minden, Ivek-et bevették, most az ősszel el
is vitték Nagykanizsára a közösökhöz, — azóta
tán már csillagot is szerzett.
Iveket tehát ki kellett hagyni a számításból.
Sajnálta ugyan a gazda, — különösen azóta,
ahogy anyjuk megsúgta, hogy Mára, — az 6
egyetlen magzatja — amióta elmentek a katonák

— Rendkívüli megyegyUlós. ZalavárAz egyesület arra az álláspontra helyez
kedett, hogy csak a Muraközben áll Rendel megye törvényhatósága folyó 1907. évi
kezésére az felesleges munkaerő, amely a január hó 21-én délelőtt 10 órakor Zala
A Znia vármegyei Gazdasági Egyesület f. dohánytermelésnél foglalkoztatható volna s egerszegen, a vármegyeház gyüléstermében
hó 7-én közgyűlést tartott, — melynek annál is inkább ragaszkodik ahhoz, hogy a rendkívüli közgyűlést tart, melynek tárgyát
a dohánytermelési ügyben megindított moz Muraközben is tétessenek kísérletek, mert képezi: Gulács, Tördemicz, Rendes, Kővágógalom is tárgyát képezte. Ugyanis a vár ott már a nép foglalkozott dohánytermeléssel. őrs, Szepezd, Zánka, Tagyon, Szeniantalfa,
megyei központi mezőgazdasági bizottság A Balaton mellett a munkáskéz annyira Szentjakabfa, Csicsó, Kisdörgicse, Felsőfelirt a földművelési miniszterhez, hogy megfogyott, hogy a dohánytermelés beve dörgicse, Alsódörgicse, Akaii, Balatonudvarí,
végeztesen a vármegyében dohánytermelési zetése esetleg a szőllő kultúrát veszélyeztetné. Örvényes, Nemespécsely, Aszófő, Tihany,
kísérleteket. A bizottság a vármegye mind Miután azonban a jövedéknek a Muraköz Balatonfüred, Arács, Csopak, Paloznak, Baa tizenkét járásában óhajtotta a dohányter ben termelhető pipadohányra szüksége nincs, latonkövesd, Alsóörs, községek képviselő
és Badacsonytomaj község
melést meghonosítani, de különösen Mura de a Muraközben termelt dohány oly jó testületeinek
közben, ahol a hetvenes évek végéig jó- minőségű volt, hogy kétségtelenül a cziga közbirtokosságának Börgöndtől Szabadhat
retta dohány is sikerrel lesz termelhető, ván, Almádi, Alsóörs, Balatonfüred és
minőségü dohányt termesztettek
A miniszter a bizottság felirata folytán ezért az egyesület felkérte Liebhardt Márton Badacsony irányában Tapolczáig és Vesz
leküldte Liebhardt Mártont, a debreczeni m. assistens urat, hogy jelentését olyformán tegye prémtől Almádi, illetve Alsóörsig vezetendő
kir. állami dohánytermelési kísérleti állomás meg, hogy a Muraközben pipa és czigaretta vasúti vonalak segélyezése ügyében hozott
assistensét, hogy tárgyalja meg az egyesü dohánynyal együtt tegyenek kísérletet. Az határozatok törvényhatósági jóváhagyása.
— V ásár áthelyezés. A m kir. kereslettel : miként, hol és minő faitákkal lehetne egyesület nem zárkózik el azelől sem, hogy
miniszter megengedte, hogy
kísérletet tenni. Liebhardt assistens ur előadta, a Balatonparton is végeztessenek kísérletek, kedelmügyi
hogy a kisérleteknek legfőképpen a czigareta bár azoktól — a munkás szükség miatt — si Csáktornyán kivételesen a folyó évi február
3-ra eső országos vásár február 4-én, a
dohány termesztésére kell irányulniok, mert kert nem vár.
A Z. G. E. elnöksége felkéretett, hogy márczius 28-iki vásár márczius 26-án és
pipa dohányra a jövedéknek nincs szüksége,
mig a czigaretta dohány legnagyobb részét jelöljön ki oly gazdákat, akik hajlandók az október i3-iki vásár október 14-én tarimportálja. Czigaretta dohány termeléséhez termelési kísérletet végezni s a dohány- tassék meg
védett fekvésű, mély rétegű, meszes, kavi termelés bevezetése iránt érdeklődnek.
— Csáktornya népesedési mozgalma
csos föld kell, tehát e czélra úgyszólván az
1906-ban. Csáktornyán a múlt évben szüle
tett 170 gyermek, meghaltak 89-en és
egész zalai Balatonpart alkalmas. Az eddig
K Ü L Ö N F É L É K.
Balatonfüreden végzett kísérletek azt igazol
házasságot kötött 63 pár. Ezen népesedési
ják, hogy az a dohányfajta, amelyből a prinmozgalomban az előző évihez képest szüle
ezessas czigaretta készül, a Balatonparton
tésben 37. házasságkötésben 20 szaporodást
A hét története.
megterem. Ennek beváltási ára métermázsán
mutat és 31-el kevesebb az elhalálozás,
Jamaika mint 1905-ben.
ként 100 К (elsőosztályu dohány után). {Politika. — Polónyi-Halmos ügy.
pusztulása. — Váltókaraisitó bárónő.
Egy 8 — 9 tagból álló család két kát. holdat
— Nepeeedes. A Csáktornyái járásban
A héten befefejezték a közoktatási költség- 1906. aug. 1-től, 1906. decz, 31-ig szüle
képes megművelni s ezenkívül a nyári
munkát (aratást) is elvégezheti Két hold vetés tárgyalását általánosságban és részletei tett 827 gyermek és meghaltak 360-au. A
ben egyaránt s azt elfogadták — A tárgyalás fo
hozama átlag 16 q. s a beváltási ár — lyamán Apponyi miniszt. többször válaszolt a hozzá szaporodás tehát 467.
első és másod osztályú — kb 1100— 1200 K. intézett kérdésekre s általában arra kérte a kép
— Halálozások, özv. Weisz Ignáczné szül
A dohánytermelés jövedelmezősége függ a viselőket, hogy különböző kívánságok hangoz tata- |Stern Jozefina, folyó hó 13-án reggel 3
napszám magasságától. A dohánytermelés sánál tartsanak mértékei, támogassák a kormányt órakor, életének 81-ik évében, hosszas szen
1 К 20 f — 1 К 40 fillérnél magasabb a mértéktartásbán és figyelmeztessék az illetőket, vedés után Siófokon elhunyt. Temetése folyó
hogy újabb pénzügyi terhek eredménye csak a nép
munkabért nem bir el. Ahol ennyiért kap terheinek fokozása lehet. — A kiegyezési tárgya hó 14-én d. u. 2 órakor volt a siófoki izr
ható munkás, ott a dohány haszonnal ter lások egyelőre függőben maradtak, mert az oszt temetőben. Az elhunytban Baumann Zsigmelhető. Ajánlja tehát az előadó, hogy az rák politikusok most parlamentáris reformjaikkal mond tak.-pénzt, főkönyvelő anyósát gyászolja.
egyesület a Balalon partján 2 — 3 helyen vannak elfoglalva.
Özv. Lobi Jakabné, néhai Lobi Jakab
A héten legnagyobb érdeklődést s lázas
eszközöltessen kísérletet. — A kísérleti
a Csáktornyái Takarékpénztár rt. volt köny
nyugtalanságot a Polónyi-Halmos ügy keltett. Hal
telepnek legalább 1 holdnak kell lenni. mos János Budapest ny. polgármestere burkoltan velőjének özvegye f. hó J6-án Zágrábban
A kísérleti állomás 1 hold után a terme megvádolta Polónyi igazságügy minisztert azzal, elhunyt. Holtestét Csáktornyára szállították
lőnek hajlandó 2 — 500 koronáig terjedő hogy ügyvéd korában fővárosi l>izottsági tagságát és f. hó 18-án délelőtt 11 */* órakor helyez
segélyt adni s ezenkívül a melegágyak ké vagyonszerzésié használta fel. Ebből különböző nyi ték az izr. temetőben örök nyugalomra
szítéséhez. ültetéséhez, töréséhez, szárításá latkozatok lettek, melyek a kényes ügyet semmi Béke hamvaira.
vel sem tudták előre vinni. Az ügygyei a minisz
hoz díjtalanul küldi dohánykertészét A ter tanács is foglalkozott, melynek határozata
— Meghívó. A Csáktornyái m. kir
termés, illetve annak ára a termelőé marad. folytán Polónyi miniszter a bíróság elé vitte az állami tanítóképző-intézet a Zrinyi-emlékügyet Különben Polónyi már a kultusz költség- oszlop javára a Zrínyi szálló nagytermében
vetési rita folyamán óhajtott részletesen nyilatkozni 1907. évi február hó 2-án hangversennyel
sokszor el el sirdogál magában — (lehat — sirás
a parlamentben a kényes ügyről.
egybekötött zártkörű tánczestélyt rendez
ide, — sirás oda — a gazdaságot igy tovább
Még nincs egy esztendeje, hogy megmozdult
vezetni nein lehet, legény illetve vő után kell
a löld és romokba döntötte Amerika legvirágzóbb Belépő-díj : személyegy 2 korona, családjegy
nézni.
városát, San-Franciskot. Most e héten, hétfőn dél 5 korona. Kezdete 8 órakor.
Talált is egyet Lekszit, a Jnrcsecz koma
után Jam aika szigetén pusztított borzasztó föld
— Közgyűlés. A Csáktornyái Jótékonymásodik fiát. Jurcsecz komával már régi jó
rengés, romokba döntve a sziget fővárosát, King- czélu Nőegylet a mai napon, január hó 20-áu
czimborák, — meg a koma benfentes a község
stownt-t és még két másik virágzó városát a szi
délután 2 órakor választmányi, fél 3 órakor
házánál, — hát egészen hozzá illő famillia.
getnek. A kár nagyságát inég pontosan megálla
Lekszi ugyan nem a h-gdernkabb legény a világon
pítani nem tudták, csak az a bizonyos, hogy óriási. pedig rendes évi közgyűlési tart az állami
de hiszen nem lehet mindenki Ivek, — az a fő,
tanácstermében.
A közgyűlés
Eddig a holtak száma mintegy 5 (H), köztük állí népiskola
hogy Lekszi jó tíu és Mára eugedelines leány,
tólag 150 magyar. A holtak száma folytonosan tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitó
2 A
nem akadékoskodik
emelkedik, a sebesültek pedig ezer számra hajlék jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kijelölése.
Igen, Mára jó leány, — nem szólt ő addig
nélkül vannak, s nincs orvos, ki sebeiket bekö
3. A Nőegylet ideiglenes titkárának jelentése
se ellent sem apjának, — sem anyjának, sírni is
tözze.
csak akkor sirt, mikőr senki sem látta. A lako
Abban a bonyodalmas váltó hamisítási ügy az egylet 1906 évi állapotáról. 4. A szám
dalomra betett libákat is csak olyan lelkiismere
ben, melyet a rendőrség Jekkelfalusi Lajosné vizsgáló bizottság jelentése. 5. Az 1907. évre
tesen tömögette, mintha csak Ivek lett volna a
honvédelmi miniszter felesége feljelentésére indí segélyben részesülők névjegyzékének össze
vőlegénye.
tott, meglepő fordulat állott be, t. i. a hamisítás állítása. 6. Alelnök választása. 7. Titkár
Most is azokkal bajmolódott. Jó félórába
sal gyanúsított Gosztonyi Gézáné szül. báró
választása. 8. Indítványok Miután az alap
került, mig végzett mindegyikével. Melenczével a
Pongrácz Margit beismerte a hamisítást, melylyel
kezében onnan a kis kamra felől, (ahová bevol
kapcsolatosan kiderült azis, hogy a szerencsétlen szabályok 9. §-a értelmében a közgyűlés
tak szállásolva a hizó ludak, nehogy a görény,
úri nő Lázár István szövetkezeti bank igazgatónak határozatképességéhez a rendes tagok felé
vagy valami kétlábú tolvaj idő előtt vérüket vegye,)
az áldozata, ki rábeszélte a bűnbe esett nőt, nek jelenléte szükséges, tekintettel az el
— ahogy meglátta az apja, ki épen a kocsmába
hogy 10(X)0 К -is váltóra hamisítsa Jeszenszki intézés
allatt
levő ügyek sürgősségére,
indult, hogy ott mint a község érdemes bírája,
báróné nevét, azzal érvelvén, hogy ebből baj nem
tiszteletteljesen kérem a nőegylet t. tagjait,
az elöljárókkal együtt egy hivatalos ivászaton
lesz, mert mihelyt Gosztonyiné édes anyja meg
vegyen részt, amelyet az a válalkozó fizet, ki
tudja az esetet, inkább kifizeti a váltóértéket, hogy a közgyűlésen minél nagyobb szám
elvállalta az uj hidépitésél.
(Folyt, köv.)
ban megjelenni szíveskedjenek. Csáktornya,
mintsem leányát börtönbe engedje burczolni.
1907. január hó 18-án. Pálya Mihályné elnök.

A dohánytermelés ügye Mura
közben.

/

czélokra 830 К-t és a jövő évre
— Gépírással kitöltött postautalványok
nyereményátvitelre 3638.22 К-t javasol az elfogadása. A kereskedelemügyi miniszter
rendeletben tudatta a postahivatalokkal,
igazgatóság.
— Divatos kórság mindenről többet hogy gépírással kiállított postautalványokat
mondani, mint amit értékben képvisel. Ne — belföldre, akár a külföldre szóljanak
tévesszen meg tehát senkit a nagy lárma, azok — akadálytalanul el kell fogadni. Az
mellyel bizonyos készítményeket ajánigatnak, ilyen utalványok fölvételénél is nagy gon
hanem, ha arról van szó, hogy gyermek, dot kell fordítani a postahivataloknak arra,
felnőtt, csukamájaolaja! igvék orvosa aján hogy azok egyébként szabályszerűen legye
latára, úgy a Zoltán-féle csukam ájolaj az, nek kiállítva és főleg az összeg bejegyzésére
szolgáló rovatokban esetleg üresen maradó
amely kell hogy tekintetbe jöjjön.
— Népies gazdasági tanfolyam Dráva
— Adományozás. Duna-vecsei gról Du helyek erős tollvonással ki legyenek töltve
vásárhelyen. A íöldmivelésügyi miniszteri um nai Agenor Hugó bécsi lakós, stridói birto-1
— A pék kisiparosok érdekében. A
rendelkezéséből és anyagi támogatásával a kos uj évi látogatása alkalmával leánya in. kir. belügyminisztérium a vasárnapi
télen Zalavármegyében két helyen, Galambo gróf Dunay Angeline, férjezett fodroveci munkaszünetek be nem tartása miatt hozzá
kon és Hodosánban volt tervezve háziipar és borkoveci Fodrocy Albrechtné nevében fellebbezett kihágási ügyből kifolyólag ki
ral összekötött gazdasági tanfolyam. A hodo- száz koronát adományozott a stridói szegé mondotta, hogy önálló pék kisiparosok
sáni tanfolyamot e hónap elején kellett nyeknek vallás és nemzetiségi különbség munkaszüneti időben ipari munkát végez
volna megnyitni, azonban a megnyitás el nélkül egy-egy koronával való megajándé hetnek lakásukon és a lakással kapcsolatos
maradt azon egyszerű okból, hogy a tan kozására s ez utóbbival a stridói körjegyzőt műhelyben, ha ezek iparukat állandóan
folyamra egyetlenegy hallgató sem jelentke bizta meg.
segédek, tanonczok és segédmunkások nél
zett. Nem jelentkezett pedig azért, mert a
kül űzik. A rendesen üzleti segédszemélyzet
— Útban Amerika felé. Anda Ferencz
(akár csak egy tanoncz is) igénybevételével
hodosáni és környékbeli tanfolyamra való j
volt merenyei községbirö sok szépet hallott
dolgozó iparosok azonban saját személyük
fiatalság, mint vasúti munkás a Déli Vasút
Amerikáról, a mi annyira meghatotta, hogy
ben sem végezhetnek ipari munkát munka
nál most is Stájerországban dolgozik, —- j
folyó hó 16-án Mészáros János komájával
honnan csak vasárnaponkint jönnek haza.
szüneti napokon.
neki indult a nagy útnak, átvitorlázandó a;
A tervezett tanfolyam megtartásának eme
— A Déli vasút államosítása. A sop
szép Amerikába Talán sikerült volna is:
roni kereskedelmi és iparkamra mozgalmat
különös akadályát a Csáktornyái gazdasági
nekik az ut, ha a nagy sietségben el nem
indított a Déli vasút és a győr— sopron—
szaktanár bejelentette a íöldmivelésügyi
feledkeztek volna arról a valamiről, a mely
ebenfurti vasútnak államosítása iránt. Az
miniszternek, egyúttal kérvén az engedélyt
: nélkül azt mondják, hogy szökik az ember.
államosítást elsősorban ipari- és kereskedelmi
arra, hogy a hodosáni tanfolyamra enge
Elfeledkeztek biz ő kegyelmük készakarva
érdekek teszik szükségessé, a melyeket a
délyezett költségeket egy drávavásárhelyi
i az útlevélről, hanem épen ez lett a vesztüK,
magántársaságok f, vardijszabásai folytán elő
tanfolyamra engedje át a miniszter, —
mert a vonaton Nagykanizsa és Csáktornya
álló tarifális aránytalanságok érzékenyen
hol tanfolyamot már előbb is kértek. Ez
között a csendőr neszét vette a dolognak
sújtanak. A kamara Spitzer József kamarai
alapon Drávavásárhelyen f. hó 13-án 58 hall
s a két útlevél nélküli utast szépen leszál
tanácsos indítványára egyhangúlag elhatá
gatóval meg is nyilt a tanfolyam az ovoda
lították a vonatról és haza tolonczolták
rozta, hogy ebben a kérdésben feliratot intéz
helyiségében.
illetőségi helyükre. Csáktornyán azután el
a kereskedelmügyi miniszterhez.
— Fedeztetési állomások 1907-ben a
mondották, hogy levelet kaplak Ameriká
— Tudnivalók a tej „bör zéről. A tej
Csáktornyái járás területén. A földmivelésból, melyben erősen hívják őket s azt írták
i forralása közben keletkező bőrréteg egész
ügyi minisztérium az 1907-ik évre a Csák
nekik, hogy útlevelet nem is szükséges
ségi szempontból élénk figyelmet érdemel.
tornyái járás területére a következő fedez
szerezniük, mert ha eljutnak Prágerhofig,
A forralt tej felszínét bevonó »bőr«, melyet
tetési állomásokat állapította meg: Muraszentott meg kapnak mindent, a mivel egész
pedig sokan nagy előszeretettel fogyasztanak,
márton 3 ménnel, Muraszerdahely 6 ménnel.
Amerikáig elmehetnek Múlt. hetekben vidé
igen gyakran ártalmas és ártalmatlan bak
Zalaujvár 2 ménnél. A széna árát 4 K-ban,
kükről 10 katona sorban levő fiatal ember
tériumoknak valóságos konzerváló helye.
a zab árát 14 К-ban, a fedeztetési pótdijat
ily módon el is ment szerencsésen Ameri
2 К-ban állapította meg úgy helyben, mint kába, аг! hitték, nekik is fog sikerülni s Mig af orralással, a melylyel tulajdonképpen
a tej eltarthatóságát czélozzuk, a tej belső
vidéki kancza tulajdonosoknak.
sajnálják, hogy nem így történt.
rétegeiben élő csirák legnagyobb részét el
— Járványos tüdölob a lovak közt.
— A Petöfi-társas у felhívása. A Petőfi- pusztítjuk, addig a felszinen jelentkező
Csáktornyán az uhlánus katonai lovaknál
járványos tüdőlob lépett fel, a mire a ló társaság azzal a kéréssel lordul a nagyközön többé-kevésbbé vastag »bőr« az ott tartóz
tulajdonosok figyelmét azzal hívjuk fel, hogy séghez, hogy akiknél Petőfitől eredeti kéz kodó csirákat a meleg hatása ellen megóvja,
saját jól felfogott érdekükben teszik, ha iratok. levelek, költemények, képek, szobrok, úgy, hogy a tej lehűlése után nemcsak a
kerülik a kaszárnyát és uhlánusokat a müveinek első kiadásai és egyéb tárgyak, specziális kórnemző baktériumok veszélyez
valamint a költőre, a költő szüleire, Szendrey tetik a fogyasztót, de maguk az ártalmat
saját istállóikba nem eresztenek be.
— Lóvizsgálat A íöldmivelésügyi mi Júliára, Petőfi Zoltánra és Petőfi Istvánra lannak tekintett fajok is hosszabb-rövidebb
nisztérium a tenyészbénaság gyökeres kiir vonatkozó adatok vannak, vagv azoknak állás után oly nagy mértékben szaporod
tása érdekében a járás összes ló állomá hollétéről tudomásuk van, szíveskedjenek hatnak el a tejben, hogy a gyengébb szer
nyának megvizsgálását elrendelte. Csáktor erről a Társaság meghatalmazottját: Kéry vezetű gyermekeket, betegeket komoly vesze
nyán e ló vizsgálat folyó hó 21-én d. e. Gyulát (Budapest, VIII. József-körut 72.) delemmel fenyegethetik. Különösen a gümő8 órakor lesz, mely idő előtt fél órával az értesíteni, ki a Társaság megbízásából gyűjti kórság bacillusát, mint a tejben esetleg je 
összes lovak az ismeretes és szokásos az adatokat és ereklyéket A Petőfi-Társaság lenlevő csirák legveszedelmesebbikét vizs
helyre elővezetendők. A vizsgálatra elő nem budapesti házát Petöfi-muzeummá rendezi gálták e szempotból számosán s a tapasztalt
mind
nagyobb óvatosságra
vezetett lovak tulajdonosaik köllségén fog be s a társaság már eddig is számos becses eredmények
nak utólag vizsgálatra előállittatni, amellett és értékes ereklye birlokában van ; de figyelmeztetnek. Smith szerint 1 5 — 20 pertulajdonosaik még hatóságilag meg is fognak szüksége van a nagyközönség további tá czig 60°-ra fölmelegitett tejben a gümőbamogatására, hogy minél dicsőbb emléket czillus csupán akkor pusztul el, ha a tejen
bünlettetni.
— A Csáktornyái Takarékpénztár Rész állíthasson a halhatatlan költőnek. A Társa a »bőr« képződése meg van akadályozva.
vénytársulat folyó évi február hó 16-án ság az adatközlők, az ajándékozók és egyéb (»Egészség«).
— AÍlamjegyek beváltása. Ennek az
délután 3 órakor tartja XXXV. rendes köz közreműködők nevét megörökíti évkönyvei
évnek a folyamán érvényüket vesztik a
gyűlését. A közgyűlésen igazgatót, 4 igaz ben és hálás lesz minden fáradozásáért!
— Szép, egészséges 8ZŐIŐ minden gazda régi ötforintos és ötvenforintos államjegyek.
gatósági tagot és felügyelőbizottságot válasz
tanak. A közgyűlés elé terjesztendő mérleg öröme. Hogy azt elérje, feltétlenül szükséges A kinek még van ilyen fajta bankójuk, azo
és veszteség-nyereség számla 3186180.04 К az oltványok beszerzési forrására figyelem kat figyelmeztetjük, hogy folyó évi augusztus
vagyont, 197997.68 К bruttónyereményt mel lenni. Elismert tény, hogy a legjobb 31-ig váltsák be az osztrák magyar banknál
és 51607,22 К tiszta nyereményt tüntet fel. minőségű fajtiszta és szakszerűen kezelt vagy beváltás végett mutassák be valamely
A tiszta nyereményből 1500 drb. részvény oltványok a »Millemumtelep«-en kaphatók takarékpénztárnál, mert különben elvesztik
után részvényenkint 22 К-t, összesen 33000 Nagyőszön. Torontálmegye Mümelékletekkel a pénzüket. Ezeket az államjegyeket 1907.
К-t, tartalékalapra 5500 К-t, az igazgatóság ellátott magyar vagy német vagy román szeptember elseje után még kérvényezés
100/°-o8 jutalékára 5089 К-t, jutalmakra és vagy szerb nyelvű főárjegyzékét a vállalat utján sem lehet többé sehol beváltani.
tiszteletdijakra 3550 К-t, jótékony és köz ingyen és bérmentve küldi.
—

Hitelszövetkezet

Drávavásárhelyen. hasznú

231

Szenteh Dezső Csáktornyái és Czeglédi Tiva
dar csurgói gazdasági szaktanárok kezde
ményezésére és tanácsára Drávavásárhelyen
egy hitelszövetkezet van alakulóban. Eddig
52-en Írták alá magukat a szövetkezet ala
kítására, köztük
sokan
nemcsak
egy
részjegyei (heti 20 fillér), hanem többel is ;
némelyek 15— 20 sőt 25-öt is jegyeztek. A
hitelszövetkezet végleges megalakulása való
színűleg február 3-án lesz
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kam se predplate i obznane

na horvatakom i magjarskom jeziku izlaieói druítveni, znastveni i povuéljivi list za púk

poőiljaju.

Izlazi svaki tjeden je d e n k ra t i to : vu svaku nedelju.

Odgovorni urednik:

L O P A R IT S R. JÓ Z S E F .

Delo vu sadovnjaku.
Opel se nam pribliáava vreme, kada
bude treba nekaj vu sadovnjaku posluvati.
Mi ovdi izpiáemo navuke za gazde, da kaj
je sve potrebno i как je potreben posel vu
sadovnjaku. V>zda gazdi imaju óas, рак kad
je vreme mehko, se more i vu sadovnjaku
posluvati. Samo tak budemo mogli zahtevati I od drevja da rodi.
Ako to hoő' mo, da naáe sadovne drevje zdravo i rodno bude gojiti ga moramo.
Sadovnog drevja gojenje iz sledeói poslov
s to ji:
1. Drevja stebla i debeláe kite potióiti
moramo. íz vode, vapna, ilovice i iz kravskoga gnoja mazilo napravimo i s ovim mazilom polióimo drevja stebla i debeláe kile.
Ovo je zato potrebno, da naáe drevje od
zmrzlavice po sebi kupé ne dobi, nego i
zato takaj, kajti ako drevo polióine ovak na
njem mehin nebude rasel, koj vnofcina kaj
kakovim kukcom i órvom pod sobom stana
daje. Ako polióimo stebla, po takvim anda
drevje gladko postane, kajti se spokana kora
od njega vkraj odluáói Pod takvom korom
takaj vnogo kukcov zna biti. Vnogi to veliju, da zato je dobro drevje polióiti, da njihovu korú zajci ne oglodaju, ovo je medjutim ne istina, kajti su veó vnogi na polióe*
nim drevju spazili, da su je zajci okolo
zglodali. Proti zajeónim kvaru se síim moremo braniti, ako drevja s kuruzinjom ali
á trstikom okoli omotamo.
Okoli drevja bi veó v jesen morali jar-

Z А В A V A.
Tko pod drugira jarau kopa sam
opadne vu nju.
Kada deca riáu nebeski svod to neórá
nikada opaziti, da na risariji nebi bilo sunce, m esec i zviezde i joá |edna ili dvie repaóe zviezde, i tak onda neznaá, jeli ta risarija predstavlja nebeskog svoda po danu,
jer je sunce na njem. Dakako, to dietinska
fantazija niti nesluti, a umielnost joá rnanje,
da sunce, miesec i zviezde nikada na jedan
krai nesviete, dakle da to nevalja, da bi
sunce na jedan krat u istom hipu sa miesecom na svodu nebeskom svietilo. Pak tako nije niti valjalo, da su dvie oáterije, jedna sa cimerom »sunca», a druga sa cimerom »mieseca» u istoj ulici vino i pivo i
iganicu toüle a pr2olicami, devenicami i
ávajcarskim sirom putriiké i domaóe hranile.
Oáterijaá k miesecu iz Jalnovca bil je
prekuhani, prepeóeni i prevejani jalnjak, pak
je cieli dan svoju glavu kroz oblok van ri
val te st je skoro i vrata skljuóil vrteó gla
vu k onoi strani, gde |e komaj sto korakah

GUvui urednik:

obznane

se

poleg pogodbe l

fai

raöunaju.
IadatelJ i vlaetnik:

_________ M A RG ITA I J Ó Z S E F . ________________ S T R A U S Z SÁ N D O R ._________
ke napraviti. To zato moramo vóiniti, ar se
sne2na i deÉdjovna voda gliboko vu zemlje
scedi, da vleti, kada suáno vreme nastane
koreme íz zemlje dosti mokrine more dobu,
Zpod zemlja vlaSna ostane, ako dosta vode
ide vu nju. Pod korunom drevja tak na
velikom treba okolo zkopali, kak na velikoma se kuruza razprestira. To zato treba
jer iz korune drevja deSdjovnica curi, óva
se sva vu jarek povrne, ako je jarek vu
redu skopan, i tak se popije vu zemlju. I
kukce takaj za pravimo tak, kajti vnogo
kukcov vu zemlji preÉivi zimu 1 ako mi
nje gliboko zakopamo, na protuletje nisu
moguói vun dojti i ovak pogineju.
Da nam naáa zemlja dobroga ploda
dala bude, nesmemo miluvati gnoja, kajti
znamo to, da s gnojenjem plod povekáavamo. Tak je to pri sadovnim drevju takajáe.
Viáe i lepáega sada donasa nam drevje ako
dognojimo njihovu zemlju. Okolo dreva skopamo zemlju dók íz korune voda curi, s
dobrim prkim gnojom pognojimo.
Ali gnojiti samo sa zrelim prhkim gno
jom moramo, od nezreloga gnoja se lehko
— tak rekuC — vuÉge drevo i posuái se
Samo zrel gnoj, osobito kompos je dober
za táj posel. Na protuletje pák gnoja pokopajmo.

voga sada dobili, skrbimo se, da na drevju
ostaváega suhoga sada i suho üstje dőli po
snaáimo, jer tak se nikakova nesnaga ne
bude mogla kotiti vu ovih.
\ .- p .

Politiéki pregled.
Orsaóko spraviáóe se je opet zapoóelo,
Razpravlja se proraóun о ákolskim poslu.
Govorilo je viáe ablegatov med njimi i Nyári
zvani ablegat. koj je pohvalil medjimurce
zbog domoljubnosti. Rekel je da su medjimurci izprobani domorodci evő iz Med)imurja jeden ablegat med Kossuthovci sedi.
Njegvo Veliőanstvo kralj se je veó odpeljal iz Budapeáte. Prije je bil pred njim
Kossuth, koj je kralju zahvalil na njegovoj
dobroti, kaj je za staliá beteÉnoga Kossutha
se popitaval.
Vu Biharvármegjiji su to odluóili, da
varmeg|inski sudec i drugi sluábeniki slobodno dare, mite, primeju. Veliki áupan varmegjinski to nedopusti i on je apeliral zbog
toga, k An3rássy-u ministru. Andrássy je
zatrl to odluku i izrekel je, da óinovnik varmegiinski nesme mitu prijeti, jer onaa nije
pravióen ako prime.

Glasi iz Strigove.
4.
Proti kukcom i proti betegu se ta
Naá prijatelj iz Stridó nam je pisai list,
kaj mora drevje braniti. Da proti kukcom
obranimo do|duóega Ijeta proda, potrebno kojega vu danaánjim broju moreju óitati
je, da vsaké fele metulov gniezde vu zimi naái dragi óitatelji. Vu tom sreónim poloiaju
umátimo; Ako pák hoóemo. da budemo zdra- srno, da átrigovskoga gospodina kapelana
njegovom mnienju moralo na njegov melin vodu dopeljati. Baá u to vrieme se je
dogodilo, da je sunóenjakov sluga iáéi na
sajam za da gospodara jedan par volovah
On bi svojom krómom mogel posve kupi pak su ga domov iduói sajmari naáli
zadovoljan biti, jer nekoliko gostiuh je u ubitoga, brz da se je mogel poóinitelj saznati. —
velikoj sobi uviek sedelo a u veCer ih je
To je sad jalnomu mieseónjaku bila po
znalo po pol tuceta i u gospodskoj sobi sedeti, foringaái mu nisu bili nepriateljni koáena sienokoáa i baá zdravo jelo. Sad óe
a varoáanci po nedeljah i svetkih po liepom on svoj plan izpeljati i sunce ne samo povriemenu lakodjer ne, i anda je on bil na tamniti, veC posve vgasnuti.
On se anda postavi pred vrata svoje
dobrim nogama Coviek a njegovi gosti su
pili kráöeno vino baá tak kak i nekráóeno. mieseóne krómé te je svakoga, koj je tud
Ali pravomu jalnjaku nije dosta, da mimo iáéi zaustavil, odpelal ga u svoju somu dobro ide, to bi se tobo2 vaá samo po bu i tu mu je posve novu bajku pripoviesebi imalo razumievati, veó on hoóe da bu dal, kak je najme sunóenjak sam ubojica
de njegovomu bli2njemu zlo iálo joápovrhe, svog siromaákog sluge i kak bi se od sad
toga, onda je pravomu jalnjaku vugodno svaki poáten óoviek moral sramiti preko
onda on mirno spava te se od miiinja niáe njegovoga praga koraóiti. Ktomu je |oä dokak u nihalki, teónu jede i pije, te je jed- dal, da joá od starih vriemenah su oáterijaái sa cimerorn »sunca» bilisumujivi ljudi
nom rieóju sretan.
a óijih krómah su se r n n o g izloóini poóiOvak si je anda n.ieseónjak dan na njali, a da irn nitko na kraj nije mogel dojti
dan noó na noó razbijal glavu. kak bi on 2amo jednoga su joá za vrieme cesara Jomogel uóiniti, da bi sunce posve ugaslo i seía pri takovem zloóinu zalekli i obesili.
nitko nebi onamo puta naáel.
Dakako da о tom nitko nikaj nije znal
Dok si je on limi »plemenitimi* misli ali kad je mieseónjak pripoviedal, moral je
glavu tri, se je nekaj dogodilo, kaj bi po ov posluáati.
od njega oáterija k suncu
tko svoje korake u sunce
sav Äut i zeleni srdil, ako
bilja i pri suncu idu gosti

stala, koliko ih i
ravna, te se |e
je videl, da iznutar i van.

veC iz proálosti poznamo, kakti vrlo izvrstnoga domorodca. Njegovi farniki vu Slavoniji su magjari bili i ovi se joá i den denee spomeneju pred nami, kakov izvrstan
Clovek je gospodin kapelan vu njegovim
posluvanju i vu njegovim Custvu prama domovini.
Zato nam je dvostruko Zal, da se vu
Strigovskoj fari najde takov Clovek, koj
proti kapelanu podufa se pisaíi vu takve
novine, kője proti veri proti domovini puntaju naá narod.
Mi srao Citali te novine, i moremo reCi,
da su puné mrZnje proli magjarom. To laZeju. da magjari guliju Stajerce. Oh, oh, da
samo to naproti nebi bilo! Stajerska je drZava Austrije. Та drZava iz nas zlvi. Snami
trguje na naá hrbet obesi [mnogo i mnogo
nevaljane robe. lm kaj budu bez nas zaCeli
te nesreCni austrCjanci, kada jedenput do
toga dojde, da jim mi nekupimo robu!
Ili mozbit mi hodimo mlatit na Stajersku? Tko onda Zivi jeden iz drugoga? Tko
viáe trpi ili mi ili oni?
Pa ipák brblaju te novine, da átajerci
plaCaju »magjarskoga dűga.» Vraga plaCaju.
Ako bi povest gledali i proCitali, ravno na
to dojdemo, da je Austrija poCela takove tá
boré, koji su ne bili potrebni i kojih stroáke sada i mi moramo plaCati. Sa prajzom
su se tudi ne magjari hoteli vojevati, kad
je onda prajz natepd nekojemu austrijancu
gaCice. Na to sve se naj zmisliju one átajerske novine, *pak slobodno naj puntaju
átajerce, ali medjimurCanom naj mir daju.
MedjimurCani nikada nebudu se izneverili
svojoj veri i svojoj domovini — Za volju
nikoga, pák niti za volju »Stajerca» ne. —

23. Sreda, Zaruéenje bl. d. Marije. -r- 24. Óetvrtek
Timotejuő muéenik. — 25. Petek, Preobrnenje
Pavla. — 26. Subota Polikarp muéenik. — 27
Nedelja. Ivan zlatousti. — Evangelium ove nedelje je ; Spodobno je kraljevstvo nebesko к obitelji
éloveéanskoj. — Prvi fertalj meseca je 21-ga ob
9 vuri 42 minuti vu jutro. — Vreme bude mrzlo
i sneg.

— K o l e n d a r . Januar 21. Pondeljek, Agnesa dev. műé. — 22. Tork, Vincék muéenik. —

— Strssnoff. Ovoga meseca 12-ga je
bil sud zvrhu Strassnoffa, ovoga glasnovitoga vkanjlivca. Zanimivost je tak velika
bila, da su véé pred dnevi sve karle spokupili, kojimi je slobodno bilo nutri iti vu
hiZu, gde je sud bil. Ali ne samo vu Zagrebu, nego i po velikim svetu je Strassnoffu za zagrebaékim Cinom se raziáel glas.
On je vezda glasovili Clovek, akoprem je
— vkanil biákupa i kanonike.
Osobito se tuZi PliveriC kanonik kojega
je za 1000 korun vkanil. Ovaj gospodin je
öisto bil uvjeren, da je Strassnoff pravi —
ministerijalni savjetnik. Pak je gospodin Pli
veriC prosil od toga — как su ga vu biákupski rezidenciji zvali — preuzviáenoga
gospodini, za njegovu pomoC i zagovor.
I gospodin Premuá je takajáe bil prvi
koj se je Strassnoffom spominal. DapaCe
gospodin Premuá se je magjarski spominal
ánjim.
Sa PosiloviC nadbiákupom* je pri jednim stolu jel, cela gostuvanja su bila na
Cast gospodina Strassnoffa — vkanjlivca.
Gospodin Baron kanonik mu je 800
korun ponudd za nikada — vrnuti.
Zanimiva je stvar da onda niti jedan
njih nije pomislil, da se nespominja pravim
ministerijalnim savjetmkom, nego vkanjlivcom. Sam StrassnotT véli smeáno: »Hej o n 
da me |e svaki za pra\oga ministerijalnoga
savjetnika drZal, a vezda saki gledi iz me
ne Zidova.»
Ipák je bil Clovek, kojemu je veC i
onda sumnja opala vu glavu. To je bil nadbiákupov bratic — jeden fiákalijuá. Ovaj je
rekel da bi írebalo telegrafirati vu BeC i
popitati se jeli je Berger von Waldeneck
doma jer njegovo ime je nosil Strassnoff
barem bude se onda zasigurno znalo.
Ali nigdo nije hotel platiti jeden forint
kuliko bi telefuneranje koátalo. — Так je

Na dalje je mieseCnjak bajai, da su pri
umorenom slugi naáli velikog noZa, kojega
je áunéenjakova Zena kakti vlastitost svoga
muZa pripoznala a ktomu je lahko moéi
pogoditi, zakaj je táj dobri i poáteni sluga
moral ovak Zalostno dokonCati, kad je u
obCe poznato, da je oáterijaá »k suncu» preко glave zaduZen, a novci za volove kupiti
su bili slugovi, kője bi mu poslie sunCenjak
bil odplaéivati moral. I Zandari su mu véé
u tragu te bi se dalo na prste zbrojiti, za
koliko dni budu po ubojicu doáli za da ga
u sigurno miesto za dva funta teZkim lokotarn posprave. To on (mieseőnjak) veC т о 
го reCi, da к takovomu Covieku on nebi
niti za jedno cielo selo iSel, a pohg njega
pák se nebi sei niti za tri varaáe Cetiri selah i pet kuéah. Njegovo vino, ako se ta
kiselica more vinom nazivati, bi mi vrat
pregorelo i veC mnogi kaj з а т о ja znam,
su od njegovog kiseliáa dobili diphteriu u
vratu, a jedno tri su i umrli na griZu ipoZiraku a nekoji su dapaC' dobili vinsku
glistu, koja njim se zna, ako je zle volje,
okolo jeter namotati a svojim klunom se
njim zapili u hrbtenjaéu рак im mozga сеka. To se sve sunCenjaku od njegovog vina
more dobiti, a joá ktomu je takov Coviek,

koj je veC jedan kral nekoga umoril, Zedan
za ClovieCanskom krvlju i iinamo primere,
da je takov krvoZedan Coviek na jedan kral
doáel u bezgraniCnu razjarenost pák je kakti
biesni samo najbliZega strelil, prebol ili po
gtavi hrknul da se je mrtev sruáil.
Na ov nácin je mieseCina kuáala sun
cu njezinu svietlost potamniti ili joá radje
posve ugasiti i mozbit bi jo j to bilo za rukom poálo, jer svaki se je med mieseánjakovimi bajkami sgráZal, i kad je miestimice
bajka priCela deblija postajati, se je nekoj
slabiji i tri kral prekrizil.
Ali CovieCja znatiZeljnost! — Kad su
naj me ljudi takove straáne stvar i о sunCenjaku Culi le su ga veC u duhu i na galgah ritati videli, onda su im doduáe lasi
kviáki stali i ákrljaka zdigali; ali oni su
ipák hoteli iz blize videti, kaj je na stvari
i hoteli su svoju unutarnjost sprobati, kakova je bude Cut obhadjala, kad Ce je ta
kov straáni ljudomorec u krCmi dvoriti i
raCunba im dielat, рак как bude gledal, kad
na jedan krat Zandari znabitarni puákami
i nabruáenimi sabljami dojdu te ga za kravatl pograbe i sobom odpelaju.
Za to je iáéi svaki, Cim ga je mieseCnjak odpustil, izraven u sunce, tarn je med

— B. —

K A J J E NOVOGA?
— Proaimo пабе poátuvane p re d platnike , naj nam

vu novim tertalju

p redplatne zaostatke ci/n p re d i poáleju
i p red p la te ponoviju.

anda jedan forint kriv, da je nadbiskupska
palaCa tak Zaloetno vkanjena.
Strassnoff kakti — Berger von Waldenegg je vu nadbiákupskoj palaCi vu najlepáíh sobah stanuval. — One sobe samo
za najodliCnije goste odpreju. Strassnoffu su
je odprli. —
NajZalostneáe je bil nasamarjeni Frank
vodja onih ablegatov, koji su proti Magjarskoj savezi. — Njega je Strassnoff kakti izprobanog Coveka vu ime zvunaánjeg ministarstva. dal pozvati к sebi. Celo priateljstvo
je bilo veC med njimi. Vu Zagrebu su knjiZice átampane, kője vu pesmi pripovedaju,
как su se grlili Frank i Strassuoff
Frank, как jedne novine piáeju. je i
dal gospodinu rninisterijalnomu savjetniku
svoje govorj, koji su puni lojalnosti prama
dinastiji.
Sud Strassnoffa je з а т о jeden den trpel. Strassnoff je fino bil obleCeni i oCalje
je imel. Na stolen je sedel i sa svojom äaIjivostjom, te odgovori je viáeput natiral obCinstvo vu smeh.
Nazadnje po poldan ob pol 5 vuri je
onda bil sud zvráeni. Vu toj stvari moramo
joá reCi, da je vu Hrvatskoj joä i sada stari
austrijanski zakón vu Zivotu. Ovaj zakón je
jako strog. Так se je pripetilo poleg toga
zakona, da je Strassnoff na ft Ijet odsudjen.
Strassnoff je taki apeliral.
Pred novinari je rekel, da bude veC
on sve razbistril kada se vun oslobodi.Pak
niti nije hotel vnogo valuvati.
Joá imamo spomenuti, da prvi, koj je
poCel sumnjom biti je Pejacsevics grof hrvatski ban bil. On je i telegrafiral vu BeC
i opital se, tak su onda po cugu policaji
sprevajali bez toga, da bi Strassnoff znal od
toga i vu Budapeáti su ga prijeli.

— List iz Strigove.
Poátovani gospodin Urednik !
Mi smo s naáim gospodinom kapelanom zadovoljni, oni su jako vrli Clovek i
domoljubni. Pak zato se to nedopada nekojim naáim krivoboZcom, koji koji kajkakve novine Citaju i proti Bogu se stavlaju.
Takvi krivoboZci su pisali i vu »Stajerc»
zvane novine te na gospona kapelana kajkaj meCeju. Dobro bi bilo da se malo ogoni, koji su ga obhadjali, pil svoje vince
pak je Cekal dok dojdu Zandari sa Zeljeznimi ápringamj, lisicami i lanci. Doáli budu,
to je sigurno, samo nezna kada, pak zato
je onda i popoldan se к suncu potrudii,jer
bi baá u to vrieme mogli doruZiti kakti Lanc
Mikula
Ovo je veC bil dobiCek za sunCenjaka,
jer mnogi, koji su knjemu samo pred pol
dan na Caáu vinca ili pive hodili, sad su
dohadjali pred i popoldan a svaki krat je
svaki barem firtlec pod krov tiela svoga
spravil.
SunCenjak pak u to vrieme nije na
glavu opal, da nebi znal, kaj ima Ciniti
VeC prije je pri njem bilo obiCno sve u redu. a sad pak po gotovo, kad je videl, da
mu päenica cvate. On svoje vino hotel u
katoliCku cirkvu kroz sveti krst dovesti, njegova sva vina su bila poganini, pak ako je
i kada njegovo vino doálo u katoliCku cir
kvu na oltár, to si ga je moral onde sveCenik sam krstiti. Anda on je toCil svojim
mnogobrojnim gostom Cisto i pravo vino,
ktomu je bil sa gosti uljudan i prijazan,
pak kad mu je dapaCe jedan prijatelj u
uho povedal kakova potamnenja izhadjaju

vedneju i pri nas gospoda Zandari pa tak- ga i Marije, i sladko ime Jezuáa i svi su merman vu Budapesti je vu nedelju pijan
voga lista, koj na magjare psuva i koj
na- nazdravljali öve gospodare, da bi nje dragi doSel na svoj stan i tu je poőel klamoteSu gospodu sveőenike grdi bi malo natirali Bog blagoslovil, s njihovorn decom. 1 gos- rati i kriőati. Med klamoteranjem je пн se
vun iz nade domovine.Prosimo gospodina
podari su zahvalili svim goáőenikom na lju- hitil Zeljeznu Zareőu peő. Dók su ga spod
Urednika, naj oni ovaj
naS list deneju vu bavi, i na mini Bőgjem, i od serca su lepő peői oslobodili je veő straSno se zopekel
»Medjimurje», jer smo mi zadovoljni s na- zahvalili ovim novim bandistom, koji takaj Nije ufanja da bi ostal.
sím gospodinom kapelanom, pa niti nedamo s velikom radostjom pripovedaju ovo vese— Kupujte samo domacu robu.
da nekoji krivoboZci naáu faru grdiju.
Naj Ije, kője su oni radostno áluZbuvali i svim Proli slranjskoj robi se nemoremo drugaő
saznaju to i gospoda va Csáktornyi,
pák se lepő zahvalil. Daj Bog da i viáe takovih braniti, da vu svakim átacunu samo domanaj malo navőiju one, koji vu svoju gnjez- gostih bude gde je Bog.
őu robu zahtevajmo. Cim bude vise domadu nesnaZiju.
*
M'
Ce robe prodano, tim bude viáe fabrikah
s p o ^ v a n je m : S t r l g o v < „ n .
- íeljeznica vu Taljanskoj. Tál- treb^ Fabrike о no pohasnuju, kaj namzrajanske Zeljeznice nisu tak vu redu как pri
dakle i ono bude draZeáe. Zatem fa.bri* nas i putniki mnogoput viáe nevugodnosti
ka teíake treba sa tem si siromaáki púk
Opsizka, uredniótvo! Mi joá nikaj moraju trpeli. Так se je pripetilo to i sa takajáe zaslugi groá. Dakle samo domaőu
neznamo о celoj stvari i to nam je
prvi onimi putniki, koji su íz Majlanda putovali, robu kupujmo, jer sa tem
mi ímamo haglas. Dobro bilo, ako bi nam one novine sa cugom. Akprem je velika zima bila, ipák sen. Mi budemo légi giveli.
poslali, da je i mi őitamo, te ako proli na- nisu bile vu kuőijah je lakva zima bila da
Stranjske austrijanske canjke nekupujáoj domovini delaju i proti veri, da njirn
zmrzavali áőepci.
mo. — Ovi canjki budu nas na átersku papokagemo put nazaj vu Austriju, gde veő i
Kada je cug na Breőia banhofu postai bcu sPravüi. ^ак zat° one trgovce koji ta
ták nikaj nije svetoga — Jako nije Ijepo, s u svj ijud) pred cugom maáinu se saku- k o .v e caíijke trgiju stirajmo vun iz sela. Nida nekoji Strigovőani vu onaj list piáeju, pj|j na Sínje i rekli su da prije nejdeju da- kaJ nekupujmo od njih. Ako su njim bolái
koj je proti veri. Ne smo to mislili, da bi |je ]Z gjnjah, dók se vu koőijah nezakuri. ausirÜanci, naj idejű ta vu Austriju.
se i vu okolici étrigove i takva ptica naála. Slugbeniki su prosili i prosil i nagragili se
— List iz Amerikc. Dva brati su vu
Piáite nam viáepul о toj stvari. —
ljudem, da пеки je pustiju, ali ovi su ne Ameriki. Ovi dva brati su sada list pisali
— Yll Kinezerskoj je veliki
glad, hoteli cuga pustiti. Nazadnje je maáinista svojoj vu Slavoniji Zivuőojmajki.
Vapiju
Как jedne budapeátanske novine vu
Kini ipák pustil vu cevi damta i taki je toplo
nazad da dimo dojdeju. Jeden
piáém
je veő sada veliki glad, a kaj bude pák pót- postalo vu koőijah, na to su i putniki si naoja, navoljil sam se veő Ameríke! Niti bu
tám joá bolje na kraju zime. Piáeju novine opet seli vu kuőije i cugje mogel dalje iti 2iőne svetke nisam imel. — Delal sam как
da je moői veliku bunu őekati vu Kini, jer viáe jednu *uru zakaánjeno.
maráe, da nekaj zaslugim, i tebi poálem,

je stara istina, gdo je gladen on se buni.
_ Svoiega otca je vkanil. Biringer Drugi piáe’ da ga oCi bo,iJ u
niti nemore
— V e s e le g o s ti. Vesele gosti bili su Mátyás zemeljski gospon iz Soprovármegjije mn0g0 pjsab Navek vu velikoj vruőini dela
vu Bottornyu, pri dobro stojeőeőim gazdi j e zaiugil svojega sina Biringer Tivadara da VU ^егк§1е1и> oCl 811 se mu veő őisto pokSantek Stefanu, koji j ' bil takaj i mladenec j e vekslina krivo podpisal i tak otca za 60 Van A 1° nc,,Vapi d,mo. ' 00 bí rad veC dl*
— Imel je veliko veselje tri dana i tri no- jezer korun opet vkanil. Biringer Mátyás je m°
Ьк°Г°
m‘ suzf сиге,ел nad °"
ői i imel je szobotiőku ognjogasnog drugtva blizu pol millijuna platil veő tak za svojim Х1™ , bstovi,
a 1 zakaj ,lde vu Amenku!
bandu koja broji osemnajst duáah, i med sinom, koj razteple peneze кик pleve. Vezda!
sbd. ' i delal bi ovdje doma, pa nebi se
ovimi bandiáti ima viáe mlade dece i svi najzadnje se je sa Ház Jenő zvanirn vkanj- moral ^ Cl; muőiti tam po stranjskim svetu
ovi stupili su vu navuk god, 1906. Juniuáa |jVCom skup na to pustil, da su na otcovo VU da ek0J Amenkl
1. Ali dragi őitatelji, как lepő je bilo őuti, ime krivoga vekslina pudpisali.. Sa penezi
— Agacije Üstje kakti kokoáinja krda se svakomu őloveku serce veseli,
koji дц otiáli vu Montecarlo, i tam su zakartali
и*3Malo njih znade daod agacije s
smo vidli, i Culi ovu veliku radost, i vese- Ház je dimo doáel, da opet negdi zmore spravljeno i po suáeno üstje dobro zimsko
Ije. Vu Pondelek tojest 7-ga iáli su vu No- peneze, ali su ga lu prijeli a Biringerovoga krmu daje za mladinu. Na kuliko je moguvakovce, к Dervoderiőu, koji je otec zaruő- 8jna pak na tu^bu otca su takaj vu Mon- ^ P° suhem vremenu poberimo skupa listnice. Ov otec, i mati poőekali su ovu svad- tecarlou prijeli. Jako je znamenito to, da Je * zatim razlepimo ga na zraőnim, nego
bu áuznimi oőmi od radosti, i veselja,
pra- j e otec nikaj ne znal od celoga vekslina, 8de Je senca, na takvim mestu na primer
ma dragomu Bogu. I kada su doáli vu hizu dók
su
mu ne doáli na áekuciju.
na nahiZje, ovo kad se vre posuái ostane
rekel je svim goáőenikom. Veselo je moje
j er kad j e do§e| végzés od suda onda zelene farbe, na suprot ako bí na suncu
srce, samo vas molim i prosim, budemo su ovj dva vu jme otcovo prijeli prek vég- suSili bi zgubilo farbu, bi őrlenilo i kokoái
svi dobre voije, i da niti jeden nebude dra- Zésa j opet su krivo podpisali otcovo ime. nebi hoteli pojesti. Ako bi vnogo listja hogoga Boga bantuval. I istina, dragi ovu ve_
B á U A rrii* RWo^h te,‘ suáitl, onda " a debelo ne nadevajmo,
l.ku radost ovo veselje nemrem op.sat. U sz
vekiveőnu Deneznu fundfcüu neg0 ako se vre Jedna slran P08uá,la 01)0
koju sem videl tn dana . tr. noC. AU tu
* J
J c íja d f s e
penez na slra,‘ deni,n0 1 0llda na ono meslo dru
se je samo Culo spommat. od dragoga Во- ^
^
^ s l u í za U g°
novo Pubra,,° lis‘Íe razteP "» Agaci----------Rákóci Ferenca . za njegove druge, koji [е " ° llst' e . na v lS e fele nácin moCi dal. коna sunce iz mieseca, si on nikaj, — ali baá poőivaju vu kassaiski cirkvi, как takaj i za aoS,m’ naJmre Prvlje s mrzlom vodom poposve nikaj nije őinil.
Forgách Simona grofa Rákócijevog generala, e,.emo 1 ? nda daJemo kokoáem, ali pák
Ovak su gosti danomice dohadjali u koj takaj vu cirkvi poőiva. Meáa bude za Jedn0 ma 0 skoáeJmo> eposejami ili sa krumsunce, onde su őekali uviek na äkrebetanje svakoga
na den njegove smrti drZana. Perom smeáamo. Ako nekoja kokoá iz pos lanci, kője budu Zandari sobom donieii,
«
ir f
Celka nebi hotela pojesli, listje za kratko
pili su fmo vino, jeli dobru teletinu, pileti- „
e BeZ ^в.Гв‘ V.u francuzkoJ
zatrü vreme se i ona privői к novoj hrani.
nu, racetinu i gusetinu a na mieseőinu su P i ’
,,e a ov rug! ' e er p Aáe veC*
— Zgubljeni imetek. Markovics Kálfuőkali, kad su se veő na 9unce posvema vptJ íaA J|° 9° ? ,a am’ a 1 tam vei, Jedna mán marvinski trgovec iz Nagyvárada, как
priuőili. A kad su pák c.elu stvar, i miese- ™ kSa ^a«a«*nost mternacmnalizam^ То vám se je
|ja|
ш na TJ yis banhofu
cov jal saznal. onda pák su ne samo fuő- J" tak° V riCei ’ da Jeden de" P ^ tan eju gra- m od Tövjga da|je na
je
bl| 28
kali nego i kihali na rníesec.
T kT ’ T
u i
kaT J^ e r 100 korun banke kője su bile vu paA kaj je uőinil oáterijaá »k suncu»?
’
1 e a s 0 0 ri°
aj
о e i .
p|ru zamojane Qn j e sad prjjavi| da mu
To, kaj je pod ovakovimi okolnostjami
I vu l°j Francuzkoj se veő pojavljaju je negdo vkral, ali nezna nikaj povedati,
najpametnije bilo. Miesto da se srdi, larma nesreőne posledice bezvernosti. Как őitamo gde i gdo bi mu je vkral 2000 korun je
i pred sud bieZi, je on bil posve miran, pák {z jednih novinah, jeden
francuzki káplár obeőal onomu koj bi mu peneze nazad doje samo jedan krat vzel u ruke pero, tintu Iе kada su soldati poleg zastave iáli i salu- nesel.
i papir, te je ofterijaáu »k miesecu,» pisai terati morali, pluval na zastavu i na glas
_ yu cirkvi se je obesil. Proálu neliepi uljudni list, u kojem mu se zahvaljuje, PoCel kriőati, zakaj jednomu canjku tuliko de|ju popoldan se je vu budapeáti vu Mátyás
da je bil tako dobar pák mu je toliko gos- ceremunije delaju. Toga kaprola su taki hi- cirkvi obesil na gatre как se i;s koruáa vu
tovah priskrbel.
t«li vu reát zvezde su mu dőli skrojili. Ah turen ide jeden 55 — 60 Ijet star muZkarec.
Siromak miesec je joá bolje prebledel! kaJ to hasni. Kada vun
dojde onda bude Kada su ga spazili veő je mrtev bil. Za ime
joá bolje kriőal proti soldaőiji, koja domo- mu neznaju
I
E m . К о П я у . vinu brani.
./L.
---------- ---— Zgorel je. Stajmuroviő László ci-
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G a bon a Arak. —
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nim&zea. I

Búza
Hozs
Árpa
Zab
Kukoricza uj
Fehér bab uj
Sárga » *
Vegyes * »
Kendermag
Lenmag
Tökmag
Bükköny

Ш ка

1 ni.-c« *111.

páenica
Hr*
Jeémen
Zol»
Kuruza nova
Grab beli
» Zuti
» zméi-an
Konopijeno seme
Len
KoáCice
I Grahorka

М

ко г fii.

М

М

Pásztori Antal

13.50 —
и _____
12 00 14-00 —
10 40 16 00 10 00 10.00—
20 0 0 —
19 00 —
18.00—
14 00 —

élóvirág kereskedése

Budapest, II., Fő-utcza ю sz

csokrokat, KoszoroKat koszit leg'
szebb kivitelben.
Az országos kertészeti kiállításon kitüntetve.

ш ш т ш ш
"й,:: |I

Császárfürdd

. irgalmasrefldtulajdona.Klsörangú kénes hévvizü gyógyfürdő; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes
iszapfürdők, uszodák, török-, kő- és márványfürdők; hölég , szénsavas és villamosviz fürdők. Ivóés belégzési kúra. 200 kényelmes lakószoba. Szó-

J ?
J
|(
|
á

lid kezelés, jutányos árak.
Prospektust ingyen és bérmentve küld

J
J [

888 1—16

;

Az igazgatóság.

S í r i t / ó mezőváros — Zalam. — megüresedell róm. kath.

!

á)

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881
évi LX. t.-cz 102. §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái к ír. járásbiróság 1906 évi V. 555 számú végzése
következtében Dr. Hídvégi Miksa ügyvéd által
képviselt Rokusch l). ezég javára Rosenfeld
Jakab muraszerdaheíyi lakós ellen 821 kor
52 fitte s jár. erejéig 1906. évi október ió
22-én foganatositott kielégítési végrehajtás
utján lefoglalt és 2600 koronára becsült
deszklk, 1 cséplőgép és 1 benzin motor
ból álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.
Mely árverésnek a Csáktornyái királyi
jbiróság 1905 V 555. 593 sz végzésé;
folytán 821 kor. 52 fill, lőkeköveles, ennek
1906. évi április hó 1 naplátói járó 6 %
kamatai és eddig összesen 76 kor 29 fül 
ben bírói lag már megállapított költségek ere
jéig (beszámítva a lefizetett 660 koronát)!
Muraszerdalielyen leendő eszközlésére

k á n to ri á llá s ra

jjj

pályázat hirdettetik Javadalom: 700 kor. fizetés. 184 kor. laáltalány, 3 szoba

( !)

és melléképületekből álló lakás 1400 П -öl szántó, 145 D-öl kert, 1153 D-öl
rét, 1069 D-öl legelő használata, 5 hold erdőből alomszedés, gabona kollekta

J
^I

lélek után a stoláris jövedelem. Temetés 2 k. 50 fill, mise 60 fill., libera 20

{I|

fill. А I n l n s z t n s f e b r u A r 2 f i - é n t n r t n t i k . Személyes megjelenés és

jj|

í [
(
í I
i
f
í

1907. évi január hó 25-ik napjanak d. e. 10 órája
haláridőül kitüzelik és abhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, ’
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi ,
LX. t.-cz. 107. és 168. §-a értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek '
becsáron alul is el fognak adatni
j ,
Csáktornya, 1907. jan. t
893

J

10— 12 hl., bab kollekla

próba kötelező, úgyszintén a horvát nyelv birása. A pályázatok í v k ő *IA n o s

(!)

|J
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látványossági üzlet, egy ^
minden kellékkel ellátott
ш*
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r á
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fa

olcsón eladó.

Megtekinthető és bővebb felvilágosítás nyerhető a tu- s j

|\ lajdonosnál Csáktornyán, Patak-utcza 252. szám.

W

jh

A.

|з

Solidna, dobro koristita,

cisto opremna

D

JP

R

ocevidna trgovina, jedna

i vu svakim potreboéam pripravljena

i o

r a

m

a

jako fal se proda.

fa

|
fa

Pregledati moéi i viáe razjaánjenje se dobivá pri У

j . éj vlastniku u
fc

>

Szolid, jól jövedelmező,

£ teljesen felszerelt

IBDETÉSEK;
e lap kiadóhivatalában. '

11 |

4 — 6 hl., 80 kor. vizkeresztpénz, két pap és 7000

plébánoshoz küldendők.

2\

I

felvétetnek

Й

I

\

900 1906. sz.

I

Pályázat.

Csáktornya, Patak-ulica, pod 252. broj.
891 1— *

^
A ,

Rőfősárú kereskedésbe egy

segéd
ki a magyar, n é m e t e se tleg a horvát nyelvet is birja fel
vétetik. Belépés 1907. jan u ár 25. Ajánlatok Leopold F u ch s &Coczéghez Sla tin a (Szlavónia) intézendők. 880 3—3

JOHNSTON

Р Г 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.

arató gépeit

kizárólag a magyarországi viszonyoknak megfelelöleg készítve, egyszerű és tökéletes kivi= ■
telben, olcsó árbán szállítjuk. = = = = =

H u p fe ld -

H u p feld

phonolbzt-zongora

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

802 e-ю

a legtökéletesebb önműködően játszó
zongora, eredeti művész hangjegyekkel.

H u p fe ld -fé le

Villanyos Orchestrion Kellős
egy katona zenekart pótol

M in d e n

h a n g s z e r t e g y e n k in ^ .^ b e t

r<
k ic s a t o ln i

Árjegyzék ingyen éL^ bérmentve.

Bäder Rudolf

tojVSdiddr FereHnUc,P F E L D

Legkedvezőbb fizetési feltételek. Készpénzfizetésnél nagy árengedmény.

a Johnston KarVester Co-, BataVia.

E u rop a le g e lső é s le g ré g ib b villan yos z o n g o ra
é s O rch e strio n g y á ra .

M agyarországi kizárólagos képviselői

Budapest, VI., J4agymezö-utcza 68.
Á ra já n la tta l k é sz sé g g e l sz o lg á ln a k .

Képviseli Budapesten: W E T S C H L G Y U L A
4 0

le g n a g y o b b

( y

azelőtt Bergmann-féle liliomlejszappant
y e g y : 2 Bergmänner) hogy szeplőktői
ment, fehér arcbőrt, valamint gyengéd
arcazint nyerjünk.
D a r a b j a 8 0 f i i l é r.-é r t k a p h a t ó :

Csáktornya.

781 2 0 - 6 0

G R A R I A

nádfonást,

ol csó áron.

Bi inzinmotorok
Beinzincséplők
Malomberendezések я».

892 1 — 1

Védjegy: „Horgony!*

^

*MAEiYAR gépforgalmi r é s z v . t á r s .

székek, bútorok javítását
(brunolírozását)

Stráhia TestVárek-nál

..............- -

W hW H T»

Zalaujváron
elvállal n á d s z é k e k úgy
szintén egyéb

Steckenpferd Ultomtej-szappanát

Vili., Baross-utczi 129 sz.

k itü n tető » v ila g -e s sz a k k iá llítá so k o n .

........................ - - ..................

Lorbcr jVIáría
hanem meg is kell kísérelni BERGMANN
és TÁRSA, Dresden é s T e ls c h s n s /E
régen bevált, gyógyító hatású

L A JO S , r. t.

B é cs, VI., M a rie n h ilfe rstra s se 7/9 sz.

J
4J P

_

_ _ A Liniment. Capsicí comp.,___

a HorgonyPainExpeller
pótlék*

Iv i

egy régiónak bizonyult háziezer, mely már több
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek
hlznnvilit
*a4 I Л
bizonyult IrXiwánuBÁI
Mszvénynél, asm
csúznal
ésп meghűlések
ними mél, bedörzsölő« keppen használva. .......
Figyelm eztetés. Silány hamisítványok miatt
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony“ védJeffyry®l •* a Richter Megjegyzéssel ellátott do
bosba van csomagolva. Ara üvegekben К — .80,
К 1.40 és К 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. - Főraktár: Török József
gyógyszerésznél, B u d a p e s t .

Levélczim :

QrRichterMyszertira az „Araiy ereszülm z",
P rág áb an .
B l i s a b e t b s t r a s s e 5 neu.
Mindennapi szétküldés.

Г^= N
Ir ^

{V J

írjon minden gazda
до - árjegyzéket

>

872 4 —52

„AGRARI A“ Budapest, Váczi-út 2.
J
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M Ceáktornya-Vídékí 'Cakarékpénztár Réezvénytáreaeág

(

£

1907. február bö 23-án délután 2 órahor
e a j á t ű z l e t b e l y í e é g é b e n tartja meg

1
<

I

XI. r c n d e 6 kőzgyűlcoét,

!

F

a melyre a t. réezvényeoeb tíeztetettel megbívatnab.

i

^
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Tárgysorozat:
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Kivonat az alapszabályokból.
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C s á k t o r n y a , 1907. január fr-én.

►
к
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1. Megnyitó.
j
2. Két részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére
Az igazgatóság és felügyelő-bizottság közgyűlési jelentése.
4?- Az 1906. évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása;a nyereség felosztása
fr. Három igazgatósági tagnak 3 évre való megválasztasa.
6. Esetleges indítványok.

I
j

40. §.

Minden egy részvény tulajdona jogot ad a közgyűléséken való jelenlétre és a határozat hozatalra való befolyásra; két részvény két
szavazatra jogosít és igy tovább egész öO-ig, ennél több szavazat azonban sein saját személyre, sem meghatalmazottjanevében
egy személyben
nem egyesülhet, bármennyi legyen is részvényeinek száma.

41 §'

A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen, avagy meghatalmazott ugyancsak részvényes által
gyakorolhatja, de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy úgy a megjelenő s a meghatalmazó, mint a meghatalmazott részvényes nagykom legyen és részvénye a közgyűlés előtt legalább 4 hét óta.a részvénykönyvben az ő nevére legyen beírva, végrehogy amegfelelő szelvényekét tartalmazó részvénye a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézetnél letétbe helyezve lett légyen.

4
2
4

42' §‘

A törvényes képviselők vagyis gyámok és gondnokok kivételével, a meghatalmazott ebbeli minőségét szabályszerű meghatalmazással
tartozik igazolni.

*
1
*

1
á

MEGHÍVÓ.

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

I. rendes közgyűlését
m elyre a t. c. ré sz vé n y ese k tisztelettel meghivatnak.
1
2
3.
4

T A R G YS O R O Z A T :
Elnöki megyitó.
Két részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.
Az igazgatóság és íelügvelő-bizottság közgyűlési jelentése.
Az 1906. évi zárszámadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása: a nyereség leiosztása és íelment-

vény megadása.
fr Az alapszabályoknak pótlása a közgyűlések megtartásának helyére vonatkozólag
6. Az igazgatóság javeslala a részvénytőkének 120.000 koronára való felemelése tárgyában.
7. Az alapzabályok 4. 22. 3 3 . 41 7fr. §§ ainak módosítása
8. 4 igazgatósági tag megválasztása.
9. 3 felügyelő bizottsági rendes- és 2 póttag megválasztása.
10. Az igazgató fizetésének megállapítása.
11 Esetleges indítványok.

S tr id ó , 1907. j a n u á r 2.

884 1 —2

Ivkó Ján o s
elnök.

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 biró résivényes, 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, kiskornak és gondnokság altat állók csak törvényes képviselőjük álatt, habár azok nem részvényesek is, képviseltetnek.

j

I

A Csáktorn yái Takarékp énztár R észvénytársulat

I

t. ez. részvényesei 1907. évi fe b r u á r hó 16-án délután 3
o r a k o r C sá k to rn y á n a tá rsu lat s a já th á z á b a n t a r t a n d ó

I

xxxv. rendes közgyűlésre
tistzelettel meghivatnak.

I

Tanácskozási tárgyainak sorrendje:

I

a) Elnöki megnyitás:
b) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
c) Az igazgatóság és felügyelő-bizoltság jelentésének felolvasása, a felülvizsgált évi számadások és a fel
ni. mtvény feletti határozat.
d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt.
e) Igazgaló. 4 Igazgatósági lag és a felügyelőbizottság megválasztása.
f) Néhai Lobi Jakab, volt takarékpénztári könyvelő özvegyének kegydijazäsa.
H85 1— 3
g) Esetleges indítványok.
Csáktornyán, 1907. évi jan. hó ft-én.

Az igazgatóság
37. §. A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésben minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalmazottja (36. §.) által gyakorol
hatja; de <*zen jog gyakorolhatására megkíván tátik, hogy a részvényes legalább *20 éves és részvénye a közgyűlés elntt legalább 2 hét óta a társulat könyvé
ben az ö nevére legyen beirva és végre, hogy az szintén a k ö z g y ű lé st m egelőző eg , azaz 1 9 0 7 . évi /február hó 13-ig az in té z e t p én z 

tá r á 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 közgyűlést 14 nappal megelő
zőleg a részvényesek által betekiuthetők.

A Csáktornyán székelő

á

Mur a k öz i T a k a r é k p é n z t á r R é s z v é n y t á r s a s á g

(

I907. évi február hó 23-án délután 3 órakor saját helyiségében

(

XXVI. R E N DE S K ÖZ GYŰL É S É T

]

tarljii meg, melyro a t részvényesek tiszteletlel meghivatnak.

I

Tárgysorozat:

"

1. A gyűlés megnyitása az elnök által.
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
3. Az igazgatóság és feliigyelöbizottság jelentése.
4. A zárszámla b eterjed ése s afc e fö'ölll határozat A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok meghatározása és a felmentvény megadása.
"
5. Négy igazgatósági tag és a íelügyelöbizottság megválasztása.*)
l>. Esetleges indítványok
"
Csáktornya. 1907 január hó In-én.

"
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Az igazgatóság.

*) 31 $. A tanácskozási és szavazási 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 legalább 4 hét óta a társaság
könyveiben az ő nevére legyen beirva és végül, hogy a részvény a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letetessék.
Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.
*

Nyomatott Fischel Fülöp (Strauaz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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