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dése. Ide küldendők az előfizetési magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.
dijak, nyiltterek és hirdetések.

Megjelenik h e te n k in t egyszer: vasárnap.

Felelés szerkesztő:

__________ DÉKÁNY MIHÁLY

A paizstetvek irtása.
A gyümölcsiák és az akácz egy-két
éves ágain, valamint a lugas és szálvesszős
mivelésü szőlőn májusban kendermag nagy
ságú, gömbölyded, sötétbarna, fényes teste
ket találunk, a melyekkel az ág, a szőlőn
pedig különösen a kéregrepedések mélyedé
sei néha sűrűn vannak boriivá. E testek
ilyenkor mozdulatlanok s a ki őket még
nem ismeri, nem tudja minek tartsa azokat.
A fának beteges kinövéseire, vagy talán
élősködő növényre gondolunk állatra azonban
alig. Pedig ezek rovarok, nagyobb termetű
paizstetvek. Minden fán, (alma, körte, szilva,
őszibarack, akác, szőllő) más faj szokott
élni, étmódjuk azonban mégis nagyjából
megegyező, úgy, hogy a védekezés módjai
is egyformák.
Ha az ilyen paizs tetüt május közepe
táján késsel, tűhegygyel leemeljük, finom
fehér por hull ki a paizs a ló l: az állatnak
temérdek, 2 0 0 0 — 3000 tojása. Júliusban is
találnak még ilyen port, de ez már csak az
üres tojáshéj. A fiatal paizstetvek kikeltek
már belőle és a fán elszéledtek. A levelekre,
különösen az erezetükre, a levélnyélre s a
fiatal ághegyekre telepedtek le, a hol augusz
tus végéig, lombhullatásig szivogatják a fák
nedvét. Ilyenkor azonban megmozdulnak s
a nagyobb ágakra vándorolnak telelni. Majd
a következő tavasszal, március vége felé téli
álmukból íelocsudva, a még apró paizstetvek
az egy-két éves galyakra vándorolnak gya
logszerrel s itt letelepedve, hosszú szívó
csőrüket a ía kérgébe mélyesztik. Növeke
désük ezentúl rohamos s elérve teljes nagy
ságukat, paizsuk megkeménykedik, hogy az
anyaállat petéit az idő viszontagságai ellen
megvédjék.
Ugyanezen idő alatt kifejlődik a hím
is, a mely nősténynyel párosodva, megter
mékenyíti azt. A nőstény azután elkezd
toini s 2000 — 3000 tojást tojik. Hogy esők
tojás a kis paizs alatt elférjen, az felpuposodik, majd megbarn I és megkeményedik
Az igy megkeményedett, felpuposult nőstény
ha tojáslerakását bevégezte, junius végefele
rendszerint elhul, de testével mindaddig védi
az ivadékát, mig az ki nem kel s a levele
ken, vagy egyéb helyeken el nem széled
Azután előbb-utóbb leválik a galyról az el
halt paizs s a paizstetü élete be van
fejezve.
A nagyobb termetű paizstetvek Közül
az akácfái ellen nem szokás védekezni. Az
akác igen szívós fa, a mely ha máskülön
ben egészséges és a talaj természetének való,
fel sem veszi a paizstetvek támadását. Az
akácfa csak annyiban érzi meg a telüket,
hogy éppen ekkor szívják a legnagyobb
mértékben a mikor a ta fakadni kezd: a
lámadas következménye az, hogy az ilyen
akác fakadása 8 — 10 nappal késik
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Hogy a tetvek nálunk akácfákat pusz
títottak volna ki, arra hivatalos adatunk
nincsen. Azonkívül az akác, a melyet nem
a gyümölcse, — hanem csak a fájáért
és sövénynek ültetnek, nem képvisel olyan
értéket, a mely megbirná a védekezés nagy
költségeil. Számolnunk kell azzal is, hogy
akácot oly nagy területen s annyira ellepte
a paizstetü, hogy irtásukba belefogni szinte
meddő munka volna.
Azok ellen a paizstetvek ellen azonban,
melyek a gyümölcsfákat és szőllőt támadják
meg, feltétlen védekeznünk kell. A gyümölcs
fák és lugas, szálvesszős mivelésü szőllőnk
aránylag nagyobb értéket képviselnek, kisebb
területre szorulnak, a baj iránt érzékenyeb
bek, a virág, gyümölcs rendes fejlődését is
gátolják; és e paizstetü irtása is könnyebb,
mert számuk csekélyebb, a fák termete ala
csonyabb, koronájuk ritkább, könnyebben
hozzáférhető.
Irtása április végefelé, májusban törté
nik, a mikor a paizstetü nősténye már el
érte teljes nagyságát és a paizs megkemé
nyedett Ilyenkor azerősen lertőzöttgalyakat
levagdaljuk s máglyán elégetjük. Egyebütt
az értékesebb fákról és szőllőről a paizstet^eket kemény kefével, tengeri csutkával ledörzsöljök, ügyelve, hogy a szemekei és
gyenge hajtásokat meg ne sértjük.
Ha a paizs alatt tojást találunk,
a lehullott finom port tanácsos a földbe
kapálni s bekapálás előli esetleg a iát s
alatta a talajt is szappanos vízzel (Egy
hektoliter vízre 5 — ö kiló felaprózott , házi
szappant oldva fel) bepermetezni.
Az irtás további eljárásáról majd a kö
vetkező számban emlékezem meg. (folyt, köv.)

kott rendszernél maradt maiglan is. Már
pedig vesztegelni, nem haladni, annyit tesz,
mint idővel tönkre menni
Ma is a legtöbb sütőműhely a régi
rendszerre van berendezve és a régi rend
szer szerint dolgoznak is benne A külön
féle malátakivonatok alkalmazása, hozzávé
tele, sem fejlődés, oly mértékben, mint azt
a sütőipar megkívánná, nincs.
E maradiság oka főleg a sütőipar űzői
ben rejlik. Az, hogy a czéhrendszer meg
szűnt; megszűnt a kaszt-rendszer az iparon
kívül és keletkezett belül.
Mindenki magára maradt. A nagy ver
senyben nem az' ipar, az árunak tökélete
sebbé tétele, — fejlesztése volt irányadó,
hanem inkább az a szándék kerekedett fö
lül, hogy a konkurrens eszeveszett verseny
nyel letöressék, tönkretétessék.
Sajnos alig van iparág, melynek űzői
oly nagy indolencziával viseltetnének a tu
dás, a művelődés, társulás iránt, mint a
sütőiparnál.
Igaz, hogy ez ipar munkabeosztása hát
ráltatja némileg űzőit, hogy a társadalmi
osztályokkal összevegyüljenek, érintkezzenek
szorosabban, de még sem zárja ki. Úgy a
mesterek, mint a segédek csak maguk közt
társalognak, főleg a segédek más iparbeli
munkásoktól idegenkednek, sőt a társasá
gukba kerülőt kinézik és nem érintkeznek
vele. Ez az elzárkozottság érezteti hatását.
A mesterek sem bírnak elég fogékony
sággal a közművelődés iráni. Egyesek, akik
akár szerencséjük, akár anyagi helyzetük
következtében a társadalomban bizonyos
tiszteletbeli állásokat betöltenek, igen csekély
számmal vannak, s ezeket is a sütőszaktár
sak lekicsinyelik, elért sikereiket vagyoni
állásuk következményének tartják. A leg
többje a sütőipar űzőinek még az újságol
vasástól is idegenkedik. Idegenkedik a tu
dástól, pedig ennek nyomán jár az újítás,
a fejlődés mirtden terén, úgy a szellemi,
mint az ipar terén.
Ha a sütőipar űzői több súlyt fektet
nének közművelődésre, úgy ennek hatása
elmaradhatatlan volna. A hatás elsősorban
magán az iparukon mutatkoznék. De nem
csak a mesterek, hanem lehetőleg már a
tanoncok, különösen pedig a sedédek mű
velődésére kellene súlyt fektetni.
Művelt segéd több jóindulattal viselte
tik a munkaadója iránt, mint a durva lelkű.
Csábításoknak is jobban ellentáll a művel
tebb segéd; lehet, hogy jobb bánásmódot
kivan meg, de munkája is jobb.
A fennálló munkásszervezetek, eajnos,
nem felelnek meg alapszabályaiknak, mert
tapasztalat szerint a kártyázás és durva szó
rakozások melegágyát képezik.
Ismételjük, hogy hátrányos a sütőiparűzők művelődésére a munkabeosztás, az
éjjeli munka, de ha a sülőmester siorg& l-

S z e n te k D e z s ő
gazd. szaktanár

A sütő iparról.
Abból az alkalomból, hogy a hazai pékmesterek nagyban készülődnek a nyáron
rendezendő nemzetközi sütőipari kiállításra,
a közfigyelem ráterelődik a sütőiparra.
Ez az ipar azok közül való, melyeket
a közönség mindennap igénybe vesz, űzői
vel folyton érintkezik és mindennek daczára
sem az ipart magát, sem űzőit nem ismeri.
A régi időkben, a czéh-rendszer követ
keztében, mint minden ipar, egy külön osz
tályt, kasztot képviselt, belszervezetébe csak
a szakmabeliek voltak beavatva. Az uj kor
szak pedig szétválasztotta ez ipar űzőit és
a sütőipar modernné tételével úgyszólván,
senki sem törődött Szabad szárnyára lett
engedve mindenki. Szabaddá lett téve a
sütő ipar, de fejlődni még sem fejlődött,
csak elvétve találkozni egyeseknél a váro
sokban modernebb berendezéssel, felszere
léssel, a túlnyomó többség a régi megszo
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kormány és a fejedelem ellen tüntettek, súlyos
természetű bonyodalmak származtak. A kormány
túlságos szigorral lépett fel a szociálisták ellen, a
diákokat pedig a főiskolák bezárásával büntette
meg. Ez annyira felizgatta a kedélyeket, hogy a
szrtájkok és a fejedelem elleni tüntetések egyre
nagyobb mérveket öltenek. Az elégedetlenség az
egész országban óriási. A fejedelem Fillippopolisba
menekült és a kormány elrendelte az ostromállapotot.
Ama bizonyos legöregebb embereket, a kik
nek emlékezetére oly szívesen hivatkoznak, ugyan
csak cserben hagyja az emlékezőtehetségük, ha
megkérdezzük őket, mikor volt olyan zord tél,
mint az idén. Kemény, igazi télről jön hir az
ország minden részéből és külföldről is. A tüzelő
anyag a városokban szinte teljesen elfogyott, a
szén nemcsak drágul, még pedig botrányos mér
tékben, hanem azonkívül — ami még rosszabb —
K Ü L Ö N F É L É K .
távolmaradásával is tüntet Az élelmiszerek, a
közszükségleti cikkek drágulása szinte elviselhetet
len terheket ró az amugysem jólétnek örvendő
A hét története.
lakosságra. Ritkán vártuk oly epedve a tavasz,
( a z elodázott válság. — A sajtótörvény és a nemcsak rügyeket, de reményt is fakasztó suga
budapesti ügyvédi kamara. — Ostromállapot rait, mint a mostani fagyos, szénhiányos, Ínséges
tél alatt.
Bulgáriában. — Zord tél.)

masabban olvassa az újságokat, a szaklapo
kat és a hirdetéseket, találhat oly segédesz
közöket, melyekkel az éjjeli munkát mind
rövidebb időre szoríthatja és több ideje ma
rad, hogy a társadalmi osztályokkal szoro
sabban érintkezhessék és művelődhessék.
Sok idő fog elmúlni, mig a sütőipar
hazánkban az igazi nagyipar vagy gyáripar
jellegét el fogja érni, de el fog jönni, mert
el kell jönni ennek az időnek. Akár a sütőiparüzők maguk fognak ehhez hozzájárulni,
akár a szociális nyomás, a kor haladása
fogja ezt megérlelni.

A képviselőház ülései iránt ritkán volt oly
kevés érdeklődés, mint mostanában. Letárgyalták
a pénzügyi költségvetést, Wekerle Sándor minisz
terelnök az immár egészben megszavazott egész
költségvetés kapcsán beterjesztette az appropiációs törvényjavaslatot az 1907. évi állami költ
ségvetésről, de e nagy fontosságú tények eltörpül
tek a nagy port felvert személyi kérdések mellett,
melyek a minisztériumot a válság örvénye elé
vitték. Polónyi Géza igazságügyminiszter ismert
ügyei foglalkoztatták a politikusokat és a közvélevényt. Szerdán már határozott alakban lépett
fel az a hir, hogy Polónyi lemondott és Andrássy
Gyula gróf is megválik a kabinettől. Szerdán este
azonban váratlan fordulat állt be. Polónyi a miminisztertanácsban kijelentette, hogy nem vona
kodik ügyét a bíróság Ítéletére bízni, s e kijelen
tése nyomán lecsillapultak a kedélyek, a minisz
terek is megmaradnak helyükön, a válság is véget
ért — ha tovább nem is, legalább egyelőre.
Polónyinak egyébiránt a budapesti ügyvédi
kar is okoz kellemetlenségeket, amennyiben a ka
mara legutóbbi ülésén elhatározta, hogy ragaszko
dik a múlt év augusztus 1-én tartott közgyűlésén
tett kijelentéséhez, mely szerint az igazságügyi
illetve kereskedelemügyi miniszternek az éjjeli
ügyész hatáskörét illető rendeletet a sajtótörvénybe
ütközőnek és a közszabadság szempontjából ve
szedelmesnek nyilvánitja.
A balkán tűzfészkének lángjai átcsaptak
Bolgáriára. Abból az alkalomból, hogy Szófiában
a bolgár nemzeti színház megnyitásakor a szoci
álisták és a főiskolai hallgatók a rendőrség, a

— Kinevezések. A vallás és közokta
tásügyi miniszter S^atmáry Sándor tüskeszentgyörgyi tanítót, és nejét, Szatmáryné
Csányí Máriát a magasfoki áll. ellemi isko
lához, Mendel Zsigmond oki. tanítót a
drávaszentmihályi áll. elemi iskolához ren
des tanítóvá, illetve tanítónővé kinevezte.
—
Népkönyvtár Csáktornyán. Mint
egyik régebbi számunkban már megemlé
keztünk róla, a Dunántúli Közművelődési
Egyesület főispánunknak a kir. tanfelügyelő
meghallgatásával adóit véleménye alapján
1000 korona értékű népkönyvtárt ajándé
kozott Csáktornyának szekrénynyel és egyébb
hozzávaló fölszereléssel. E könyvtár folyó
hó 23-án érkezett meg Csáktornyára, és a
nagyközségházának a tanácstermében he
lyeztetik el. A Dunántúli Közművelődési
Egyesület által felállított ily könyvtárak, az
egyesület által megállapított szabályzat sze
rint, az illető helyen, a hol felállíttatnak, a
község összes lakosainak díjtalanul a ren
delkezésére bocsátandók — természetesen
anyagi felelősség mellett. E könyvtárnak a
kezelését Csáktornya elöljáróságának a fel
kérésére Polesinszky Emil Csáktornyái áll.
elemi iskolai tanító válaila el. A könyvtárt

folyó évi január hó 27-én adják át rendel
tetésének, mely időtől kezdve minden va
sárnap délután 2 órától 3-ig lehet könyve
ket kivenni és beadni. A községnek minden
megbízható lakósa ingyen kap olvasás cél
jából könyveket Egyszerre 1 mű adatik ki,
legfeljebb 3 heti időre, elismervény ellené
ben. Az olvasási kedvelő közönség szó
vagy Írásbeli megkeresésére a D. К. E. nép
könyvtárának jegyzéke tájékozás céljából
ugyancsak ingyen bocsáttatik az olvasni
szándékozók rendelkezésére. A könyvtár egy
jó részét a serdülő ifjúság is nagy haszon
nal olvashatja.
— Nőegyleti közgyűlés. A »Csáktornyái
jótékonycélu nőegylet« a mai napon, január
27-én délután fél 3 órakor az állami nép
iskola tanácstermében rendes évi közgyűlést
tart. Mivel a f. hó 20-ra összehívott köz
gyűlés a tagok csekély számban való meg
jelenése miatt nem volt megtartható, a mai
másodízben összehívott közgyűlés tekintet
nélkül a tagok számára, határozatképes. —
Tekintettel azonban arra, hogy a közgyűlé
sen alelnök, titkár választása, a segélyezé
sek ügye, alapszabály módosítás kerül tár
gyalás elé, kérem az egylet igen tisztelt
tagjait, hogy azon lehetőleg minél nagyobb
számban megjelenni szíveskedjenek. Csák
tornya, 1907. január hó 25-én. Pálya Mihályné, nöegyleti elnök.
—

Dohánytermelési kísérlet Muraköz

Tudva levő dolog, hogy Muraközben
a perlaki járás több községében a dohány
termelés kultiváltatott igen szép eredmény
nyel éveken ál. A sok jövedéki kihágás
miatt azonban a dohánytermeléstől a lakos
ság megfosztatott. Később a dohány termesz
tésről csak akkor lehetett hallani, ha egyik
másik élelmes képviselő jelölt Ígérte a nép
nek, hogy e jogot visszaszerzi. Utóbb már
a lakosság az Ígéretnek sem hitt. A zalamegyei gazdasági egyesület, mint múlt szá
munkban irtunk róla, most kísérletezéseket
kíván
tenni
a
perlaki
járásban
s
Kovács Rezső főszolgabíró oly egyéneket
keres, kik megbízhatóságuk mellett hajlan
dók lennének egy hold területű földön do
hányt termelni. A kisérletezési állomás a
ben.

Hiznak-e már kis lányom?
•Kelj fői édes lányom nagy újságot mondok!
Híznak édes apám — szólt Mára.
Apád jó későn botorgott haza, de olyan haragos
No csak hízzanak is, mert nemsokára tán- kedvben, hogy már azt hittem, hogy földönti az
czolunk!
egész házat. Csodálom, kogy nem ébredtél föl a
. .
Erre már Mára nem felelt, csak a szemei nagy zajra! Azt modta apád, hogy a baromfiakat
ben megjelent könnycseppek mutatták, hogy mire öldössük le csak egyenkint, — mert a lakodalom
M o s o ly o g j r á m . . .
oh m o s o ly o g j
gondolt, szomorúan befordult a pitvarba.
ból semmi sem lesz. Összeveszett valamin a JurL e lk e m d rá d a jo b b fe le ,
Biró uram is észrevette a könnycseppeket csec komával .*
M á m o rra l é s b o ld o g sá g g a l
gondolkozol is rajtuk, de mire a kisajtóhoz ért,
Ezt olyan arccal mondta a jó biróné, mint
már egészen más dolog já rt a fejében. Arra gon aki egy kicsit se bánja, hogy igy történt a dolog.
S z iv e m a k k o r le s z te le .
dolt, hogy Juresec komával még miről nem be Föl is bátorodott Mára és félig sírva, félig nevetve
széllek a lakodalom irányában.
mondta el éjszakai álm át.
F á jd a lo m m á r so k é rt en g e m
A mennyasszony meg csak bőjtölt kitartóan.
•No lányom — mondta erre az öregasszony
A b á n a tb ó l k iju to tt,
Szólt is édes anyja, hogy: »Mire való már ez a — ha te ezt csakugyan igy álmodtad végig, —
Ü ld ö z ö tt a s o r s v ih a r ja . . .
koplalás? Nem eleget roinlottál ez alatt az idő akkor mégis csak Ivek jön inihozzánk, mert az
alatt?« De a lány csak bőjtölt és várta türelem Andrásböjti álom nem hazudik, — ha valaki megK á rtp ó to ljo n m o s o ly o d f
mel az éjjelt. Látta ugyan, hogy ő már úgysem bőjtöli. Már pedig te megbőjtölted igazából *
mehet úgy férjhez, ahogyan 6 azt kicirkalmazta,
M o s o ly o g j rá m . . . h a d d f e le d je k ,
Alig várták, hogy az öreg fölébredjen, — az
de hát azért csak bőjtölt, hátha az éjjel nem Lek- anyjuk még egy kis lármáról is gondoskodott,
H a d d d e rü ljö n é le t e m ,
szivel, hanem Ivekkel álmodik.
hogy előbb tudjanak biztosat. Sikerült is az éb
M o so ly o d b a n v ig a s z o m a t ,
Anyjával együtt, mivel hogy az öreget úgyis resztés, — amikor a kizavart cirmos után becsap
R e m é n y e m e t fe lle le m .
hiába várták volna — hamarjában lebujtak.
ták az ajtót.
Mára nagyon szépet álmodott. Azt álmodta,
Még a reggeli imádságba se kezdett bele a
M o s o ly o g j rá m . . . o h m o s o ly o g j,
mintha a falun katonák,— huszárok — vonultak falu érdemes bírája, amikor imigyen szólt kedves
É g e s d el a te lk e m e t . . .
volna keresztül, Ivek volt a vezérük. Aranysujtá- élete páriához:
sos ruhája meg aranybojtos kardja csak úgy csil
H o g y o lv a s sa m m o s o ly o d b a n ,
»Anyjuk vedd ki a párna alul a sublót kul
logott -villogoit rajta. Az a pej paripa, ami Ja n c s i' csot, vegyél ki egy ötvenest és küld el a béressel
H ogy m ég sz eretsz en g em et.
alatt volt, úgy fújt, úgy hányta a szikrát, mint a Juresec komáékhozl A béres csak annyit mond
mesebeli királyfiu, akiről még kislány korában jon, hogy ez a Lekszi foglaló pénze. Nem kevere
hallott. Ivek egyszerre csak odavágtatott az ő há dek olyanokkal rokonságba! Megvárjuk Iveket,
zuk elé és fölkapta őt, apja meg anyja mellől a majd csak kieresztik, ha megreklamáljuk. Ugye
Andrásböjti álom.
nyeregbe és elvágtatott, fölröpült vele, föl magasra,
(Huraközi história.)
(Folyt.) föl a magas mennyországba, a huszárok meg lányom jó lesz?*
Mára nem felelt semmit, hanem úgy kisza
Észre vette az öreg a lányt, azt is látta me- utánuk. . . .
ladt a szobából, mintha ott se lett volna.
lenefeöl, hogy mit végzett, oda is szólt tréfásan
Javába ölelgették, csókolgatták egymást, —
A lánynak:
amikor édesanyja fölköltötte.
S m a tm á ry S á n d o r.
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főbb munkálatok alkalmával egy dohány
kertészt a kísérletezőnek díjtalanul rendel
kezésére bocsájt s ezen kívül a kísérletezőt
3 0 0 — 500 korona anyagi segélybén része
síti. A termelt dohány beváltási ára kísérle
tezőt illeti,
— útban Amerika felé. Ezzel a cím
mel, már állandó rovatot is nyithatnánk,
mert alig van hét, hogy ne kellene Írnunk
az útlevél nélküli kirándorlókról. Most is,
folyó hó 21-én, Novincsics Vince tótszentmártoni lakos és még 9 társa, mindannyian
tótszentmártoni lakosok, pénzé téve csekély
vagyonkájukat, megindultak Amerika felé
útlevél nélkül. Nagykanizsa és Csáktornya
között azonban a vonalon a soros szolgá
latban levő csendőr észrevette az atyafiakat
és Csáktornyán leszállította őket, majd pedig
vissza tolonczolták illetőségi helyükre, Tótczentmártonba. A 10 kivándorló között 3
katona köteles volt és egy kivétetével a
többi is mind 2 7 — 31 éves. tehát erőteljes
munkabíró emberek. Folyó hó 23-án meg
Mihelics István és MihelicsElek hudovlyani
(belovár megyei) lakosokat szállították le
Csáktornyán a prágerhofi vonatról, kik szin
tén útlevél nélkül igyekekeztek eljutni Ame
rikába. Ezeket a szolgálattevő csendőr már
Murakirály előtt észrevette és ők a csendőr
elől úgy akartak megszökni, hogy Kisszabadkán az indulófélben levő voatról leugrottak.
A csendőr azonban a legközelebbi vonattal
visszament Kisszabadkára s az állomáson
elfogta s behozta őket Csáktornyára, hon
nan
szintén
vissza
tolonczolták
ille
tőségi helyükre. Ez utóbbi két kivándorló
nál már 2 drb Brennen New-York közötti
hajójegyet is találtak. Ezzel kapcsolatban fel
k°ll említenünk azt is, hogy az útlevél nél
küli kivándorlókat, úgy látszik mostanában
előre figyelmeztetik a Nagykanizsa Csáktor
nya közötti vonalon levő nagyobb ellenőr
zésre, mert az utóbbi időben igen sok ki
vándorló nem vonaton, hanem kocsin igyek
szik eljutni Stájerországba. Luttenbergbe és
Pettauba, honnan azután háborítatlanul me
hetnek tovább.
— A *Perlak: társaskör« folyó évi
február hó l-én a perlaki nagyvendéglő
nagytermében saját könyvtára javára hang
vei senynyel egybekötött zártkörű estélyt ren
dez. Kezdete 8 órakor. Belépti díj: szemé
lyenként 2 korona, családjegy 4 korona.
— Szédítő ígéretek csábítanak oknél
küli vásárlásra. Figyelemmel kell, lenni te
hát mindenkinek vásárlásai eszközlésénél
s ha orvosa csukamájolaj vételét ajánlja,
úgy a Zoltán-félét vegye, melynek sem rossz
ize, sem kellemetlen szaga sincs, s a gyer
mekek szívesen veszik
— A személyleiras egészen ráillik. Dr
Vratarics Iván muraszombati ügyvéd mull
vasárnap éjjel a budapesti gyorsvonattal
Csáktornyára érkezett, hogy innen reggel
Alsólendván keresztül Muraszombatra haza
menjen. Midőn reggel a lendvai vonatra vá
rakozott, majdnem kellemetlensége lett s a
kellemetlenségtől csak Petrik Gyula alsólendvai ügyvéd mentette meg, ki véletlenül
szintén épen a lendvai vonalot várta s
Vrataricsot ismerte. Ugyanis mikor Vratarics
a váróterembe lépetl, vele együtt bement
egy rendőr uniformisban levő ur is, ki az
ügyvédet erősen fixirozta; későbben megkér
dezte, hogy hová utazik, s mikor az ügyvéd
megmondotta, kétkedőén rázta a fejét és
megkérdezte, hogy hívják. Az ügyvéd eddig
csak mosolygott a dolgon, de nem úgy a
rendőr, ki elővett egy sürgönyt s kijelentette,
hogy ő nem Vratarics, hanem Berger Jenő

bankhivatalnok, ki 60000 К elsikkasztása
után Kaposvárról megszökött. Az ügyvéd
igyekezett megnyugtatni a rendőrt, hogy ő
nem az, kinek nézi, mert tényleg Vratarics
ügyvéd; de a rendőr nem hitte el s azt is
kérdezte van-e plombáit foga. Az igenlő vá
lasz után egyszerűen le akarta tartóztatni
az ügyvédet, s ha véletlenül Petrik ügyvéd
nincs az állomáson, kit a rendőr is ismert
s ki bizonyította, hogy csakugyan Vratatics
muraszombati ügyvéd az illetőt, nem is en
gedte volna el a rendőr a hazasielő ügy
védet, mert egészen ráillett a körözött sik
kasztó szeméiyleirása, azzal a különbbséggei,
hogy a körözettnek arany plombja, mig a
muraszombati ügyvédnek cement plombja
van.
A jó könyv hűséges barát, különösen
a beteg emberre nézve, akinek szórakozta
tója, vigasztalója. De még többet jelent az
olyan könyv, a melyből a beteg bajának
természetét, tudományos ismertetését olvassa
és amelyből a gyógyulás útját ismeri meg
Számtalansok beteg ember merit erkölcsi
erőt és vigasztalást a »Moder villamos gyógy
módról« című könyvből, amely népszerűén
ismerteti a csodás hatást s a frappáns ered
ményeket, a melyeket a beteg testbe okszeszerüen bevezetet villamos árammal elértek.
Ez a könyv megnyitja a sötétségben tévely
gők előtt a világosság útját, mert a tudo
mány megdönthetien érvei által támogatva
hirdeti, hogy a villamos gyógykezelés tekin
tetében az >Elektro Vitalizes orvosi rendelő
intézet érte el a tökély fokát. Se szeri se
száma ma már azoknak az embereknek,
akik súlyos gyógyíthatatlannak hitt beteg
ségből az Elektro Vitalizer segélyével gyó
gyultak ki. Olvassák minél többen ezt a
könyvet, melyet kívánatra ingyen és bér
mentve* küld az Elekro Vitalizer orvosi
rendelő intézet, Budapest, Károly-körut 2.
félemelet 50.
— Vasút előmunkálati engedély. A
kereskedelemügyi m. kir. miniszter mull é.
május hó 23-án 35970 sz. a. Rechnitzer
Béla pápai lakósnak a magyar kír. állam
vasutak Pápa állomásától kiágazólag, Borsósgyőr, Kéttornyulak, Derecske, Dárda, Sala
mon, Pölöske, Noszlop. Nagybogdány, Oroszi és Böszörcsök községek határain át a m.
kir. államvasutak Devecseri állomásáig és
innen folytatólag Bodorfa, Hány, Káptalanfa,
Gyepű kaján és Csabrendek községek hatá
rán át a d t. h. é. vasutak Ukk állomásáig
vezetendő szabványos nyomatávu gőz, vagy
motoros Üzemű helyérdekü vasút vonalra
az előmunkálati engedély érvényét m é.
november 13-án 79753. sz. a. Csabrendek
községtől a d. t. h. é. vasút Sümeg állomá
sáig vezetendő vonal részére is kiterjesz
tette.
— Bizalom semmiben sem kell annyi,
mint szőlőoltványok beszerzésénél. Lelkismeretesen és szakértelemmel kezelt oltványok
minden szőlőbirtokos részére valóságos fő
nyeremény. mig meg nem bizható oltványok
a várva-várt eredményt nemcsak, hogy meg
nem hozták, de fáradozásunkat és munkán
kat is értéktelenitik A legmesszebb menő
bizalmat érdemli meg a kitűnő szakértőiem
mel és pedáns lelkiismeretességgel kezelt
»Mileniumtelep« Nagyősz, Torontál megye,
mely műmellékletekkel diszitet magyar vagy
német vagy román vagy szerb nyelvű főárjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve
küldi.
— A Cssktornyai önk. tűzoltók mulat
ságán tőétént felülfizetéseket helyszűke miatt
csak a jövő számban hozhatjuk.

— A közutak ót tartozékaik épségét éa a
forgalom biztonságát veszélyeztető cselekmények
megszüntetése. Vármegyénk alispánja a cimben
foglaltaknak keresztülvitele és ellenőrzése céljából
a következő rendelet adta ki a főszolgabiráknak
és rendőrkapitányoknak:
Az 1891. 1. t.-cz. 1П. részének és a 14766.
1904. sz. megyei szabályrendeletnek a közutak és
tartozékaik, valamint berendezéseik épségét és fenn
tartását és a közlekedés biztonságát veszélyeztető
cselekmények tilalm ára vonatkozó rendelkezései
nem lesznek mindenben betartva s ennek követ
keztében az illető útfenntartó alapok kárt, a köz
ség pedig hátrányt szenvednek.
Ennélfogva felhívom a czimet, hogy az idé
zett tőrvény és szabályrendelet intézkedéseinek
érvényt szerezzen.
Különösen a következő rendelkezések betar
tását kell ellenőrizni.
a) minden jármüvei balra kell hajtani, szem
be jövő járműnek balra kell kitérni, az előtte ha
ladónak pedig jobbról kell eléje kerülni;
b) hidakon más jármüvek eléje hajtani tilt
va v an ;
c) szabadon hajtott állatcsoportok (nyájak,
csordák, falkák stb.) hajcsárai kötelesek minden
járműnek megállás nélkül való elhaladhatásaczéijából az útpályán elegendő utat n yitani;
d) kisebb állatcsoportokkal csupán az ut fele
részét szabad elfoglalni, egyes állatok pedig féken
vagy pányván vezetendők.
e) jármüveket az útpályán hagyni és olyan
jármüvekkel, amelyekbe vonó állatok vannak fog
va, az útpályán huzamosan álldogálni nem szabad;
f) a jármüvet vezetőnek (kocsis, béres a haj
tás alatt aludni, a jármüvet vezetés nélkül hagyni,
vagy egyszerre több jármüvet vezetni tiltva van ;
g) éjjel és sötét időben minden járműnek
feltűnő helyen lámpával világítva kell lennie, vagy
pedig a vonó állatoknak legalább egyike csengő
vel látandó e l ;
h) a jármüvekhez hátul kettőnél több álla
tot, vagy a vonó állatok mellé két állatnálltöbbet
kötni tilos, hármas fogatnál pedig esak egy állat
köthető;
i) a községek belterületén egyáltalán nem, a
községeken kívül pedig jármüvek és szabadon haj tott állatok közelében ostorral cserditeni tiltva van;
k) ut mellett fekvő épületeken vagy azt ut
mellett közvetlenül fekvő helyeken, vagy az utón
haladó jármüveken oly tárgyakat, melyektől az
igavonó és más állatok megrémülhetnek, továbbá
nyers húst, állatbőröket stb. takaró nélkül felag
gatni vagy szántani nem szabad, az utárokba á l
lati hullákat vagy egyébb undort vagy ijedelmet
okozó tárgyakat dobni nem szabad és azok eltá
volításáról a községi elöljáróságok gondoskodni
tartoznak;
l) az úttestnek és összes tartozékainak ron
gálása tiltva van ;
m) utak mellé uj épületek, kerítések, eleven
sövények az utárkának külső szélétől, vagy ahol
ilyen nem létezik, az uttöltés lábától egy, illetőleg
ahol az útfenntartás czélja megengedi, fél méter
nél közelebb nem helyezhetők el;
n) erdők, berkek és sürü faülfetvények az
utárok szélétől számítva legfeljebb 10 méter tá 
volságra letarolandók illetőleg megritkitandók,élő
sövények pedig oly magasságig, mely az útfenn
tartásra és közbiztonságra nem hátrányos, levágandók:
o) fák az utak mentén csak fásításról szóló
megyei szabályrendeletben megjelölt távolságban
és módon ültethetők;
p) jármüvekkel való átjárás czáljából az utak
árkát betömni és elgátolni vagy az utak padkáit
beásni tiltva van;
r) a 22737. 1906. sz. megyei szabályrendelet
értelmében minden teherszállító és fuvarozó já r 
müvek jobb oldalán a tulajdonos nevét, lakhelyét
és házszámát olvashatóan feltüntető megyarnyelvü
felírással vagy táblával kell ellátva lennie.
Az e rendelkezés alul csupán a számozott
bérkocsik, a könyü magánfogatok és a gazdasági
czélból a gazdaság területén közlekedő jármüvek
vannak kivéve.
Daczára ennek a fuvarzó járművek nem lát
tatnak el mindig az előbb említett feliással ille
tőleg táblával.
Ennélfogva e szabályrendelet szigorú végre
hajtását, illetőleg betartásának ellenőrzését a czim
kötelességévé teszem.
önként érthető, hogy a járási főszolgabirák
a felsorolt rendelkezések betartását a m. kir, csend
őrség utján is ellenőrizni tartoznak.
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4. Broj.

Csáktornya, 1907. januara 27-ga.

Predplatna oena je:

Sve poáiljke se tiőuő zadráaja
novinah, naj se poáiljaju na
me, urednika vu Csáktornya.

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

kor.

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

Na őetvert leta . . .

2 kor.

Pojedini broji koötaju20fil.

Iz dateljstvo:
knjiá та S í r a u sz Sun d ó ra ,
kam se predplaie i obznane

na horvatskom i magjarskom jeziku izhieéi druitveni. znastveni i povuéljivi list za púk

poáiljaju.

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

Odgovoini uredaik:

Glavni urednik:

LOPARITS R. JÓ Z S E F,

MARGITAI JÓ Z S E F .

i

Obznane se poleg pogodbe i fal
raiunaju.
IadatelJ i vlastnik:

S T R A U S Z SÁNDOR.

kaj n em ore Т ак sie i vi m oji sini. Dok ste vidi. kada se takove kasse uslanoviju. Jer
nesloZni, idete dőli, jer vas svaki leliko guli, sadaánji minister poljodelstve óini, da siroJako nam je drago, da se viáe ljudi I vkam ali budite sloäni, on d a vain nitko maákomu puku staliá olekáa. Ako dakle je 
d en minister tuliko dela za siromaáki narod
popilava kod nas. Koji bi takajáe radi za- ii'k .ij nebude m ogel.» —
T «k Vám je m oji dragi óitat* Iji i pri как onda nebi si ovaj sam moral trsili podruge naómili, da как tr*ba|u pri torn postupáti. Vidimo da se veó i naái ljudi zani- vas vu obóíni. Dok ste slozui, nitko vain i moói.
A jedna velika pomoó siromaákomu
maju za svoj slaliá. Jer dók se velike Spar , m kaj n em ore. Ali dojde med V as sv ad ja
puku je to, da se neda oguliti od na vetiki
kasse pri nas obogatiju zatoga po selah lju ne^loga, svim vain je lo na kv ar
di osiromaákejn. Vnogi su v ó do grla puni
Ali g o v o n m o d a 11e od zadrugah. Ute- mtereá delajuóih kassah nego si sam podug*. A poleg duga i poleg vélikih int- n - m eljiti z id m g c ji najleái, sain o treba da i- more
ZadruZne kasse, zadruZni álacuni su
flov je bogme ne moói go-podarili jako fino. ina dosla gazdov, koji p rim eju a k c ije , to jest
Zadrnga je la sivár, kad.i gazdi skup- se zavezeju da budu svaki Ijed en .i!i svaki velike pomoői puku. Jer samo gledimo, da
no se poprimeju jednog dela i lo utemelji- m esec, как
veó ustanovi tu lik o i tu 1iко Ijed n gazda je ólán zadruZni kassi, ali su
jti пи svoj hasén. ZadruÉna kas-» (hitelszö- piaóali vu zadruzn u kassu tak dugo dok ши penezi polrebni i zeme na posudu vu
V' lk/zet) je lakva sivár, da gazdi dapi skup celu ikciju dob platijn R eó im o 5 0 korun zad ru 2n oj kassi. On sad a plaóa intereáa. Je
svoje filiere, utemeljiju kassu, omm koji su j e je d n a a k cija . Kad a clovek ovih p etdeset j ali on ima i akciju, dakle delnik je i h a s 
pen< zi potrebni na fal int reá vun daju korun dob plati vec se mu na petdeset ko na, kaj na njegovu akciju opadne. Főleg
novce. Dakle lak hasén doni . ostane vu ob- run nab га I ako je vékái prom et se mu za Inga da fal intereáa plati, |oá ima hasna i
óini. Так skupno si vnogo inoreju pornoói dve In Ijela И —4 pul viáe n ähere, как da na akciji. koja mu dvostruki intereá done
gazdi, celo selo se more obogalili.
bi dal vu koju gud kassu sv o je peneze.
jse na zaj.
Jer ako ljudi skup drZiju to je naj vide
S v a k a s e ls k a z ad ru zn .. k a ssa n a j stupi I
A lakvoj zadruznoj kassi more biti
vredno. Citál sam vu jednoj kn|igi, da je med c la n e ő rs;.ő k e ce n lra ln e zadru^ ne k a s -' ólán I najvekái siromak. Jer reóimo, da je
jeden otec imal sedem sinov. Ovi si ni su se (o rszág o s központi b d e lsz ö v elk e z et) j e r ' jediu* akcija 50 korun. Ta50 korun more
se navek svadili, iz t* ga su saino dmgi lju onda n jo j ie biiduCiiord o sig u ran a Onda ne on óez 50 mesecttv izplatiti, ako svaki me
di Imali hasna, i lak su sini skoro vec si- propadne. Vu sva koj kassi je u sta n o v ljen o , sec daje jednu korunii. Ili more na Ijedne
romaki postali. Ni» Io je otec zezval к s-hi po kakovi in tcrcsi da peneze na posudu. placati po 20 filleri. Ali zato i prije more
s*oje sine i dal njim je jeden snop, gde je draze onda n csin e dali. K assa onda dobi iz izplatiti akciju, jer onda je prije delink —
bilo sedem rahli (palicah) zvezano. Rekel c en tra lu e z.ioriiZ ne kasse iz Bu d ap eáte pe hasnu.
njim je da koj pretrgne ovaj snop rahli, neze na fal m lercá p«-m ze. Т ак ti ■ obem Recimo da je 100 akcijah i na kraju
njemu dam sto cekinov. Svi sedem sinovi sko j z id r u z n o j kassi jó s i íz on ih p< nezov lp la (prvo Ijeto inje veliki hasén, lo se sa
su probali, ali nili jeden mje mogel prelrg- h asén o s tm o . —
mo po sebí razmi) ima zadruZna kassa 2000
null rahle. Zatem se je olec nasmejal i razKoji hoóepi lak o v e zadrpZue k as> e(h i- •u run hasna. To se razdeli med akcije, sva
vezal je snop, pak j<* svaku rahln ekslra le!szövelkcz«4) uslaim vili naj se > lem p - ka dobi 20 korun Gde bi tuliko intereáa
prelrgel. Na lo su sun rekli: »Hej olec na« pilaju pri sv o ji gospodi niviiCitel|i, sigu rn o dóiul vas koj na akcije?! A lu evő vu va
Io je uájledi, lo bi i jedno deb* mogla vCi- da s' -v a k i razm s,i lem , a k- | se n* bi smi йери o slan e, j **r se le 20 korun к 10(1
nili!» — »Так |e — odgovoril je olec — razm el se zna gde op ilali. к *к )e tn lm u- korunam prepise. Ali more i vékái hasén
svaku ralilu poseb |e najleZi pretrgnuli. All lerneliiti lakovu kassu
b I . Ja znam takovu zadru2nu kassu, gd<*
ako je seriem skup zvezano, nigdo njim niM inister poljo d elskih poslov osobit* rád I'* samo blizu 70 akcijah, pak su Ijetos i

Zadruga.

demorsagov nega bilo para. Ona je veó
»Mladió vtrgni si od mene jednu lusku
dosta snubokov imala, all j** jos nijednoga I gda bud(*á v sí li, pogledm samo ovu ljushotela
kti, taki budes na sredini mórja.» Ferdinand
R k l pak je Ferdinand Franeu: Zn i« je posluhnul гIhu i vtrgel si je jednu IjusLepa princeza.
kaj dragi moj bratec, idemo mi к lepoj kи. — Sve lo Franc nije óul, jer je tvrdo
(Fripoviest).
princ*zi I nju ói makar pod silóm donese- spaval.
Vu negdaánjim vremenu se je jeden mo dimo. Ali ne za me, nego za le, jer si
Tri dane i Iri noói su putovali veó,
kral| ча áetnju vozil sh svojorn tovaruáicorn. li pravi sin.
kad su doáli do varaáa, gde je princeza
Kad su s(* tak pefiali po orsaóknn pulu.su
Na lo je Franc dal napravili veliku! slanu\ala. Taki su na glas dali vu varai,
doáli do jednoga mosta. Ovde su se njim iparoladjn (dampfáifa) i vu nju \imgo áta- da sn na morju pokraj varaáa Irgovci s fi
konji prestraáili, a oni su óuli mill piaó. — jCunov. vu koiemi se je sv ikojacke robe na- nom lobom, kakovoj néma dalko para.
láb su gledat odkuda zhadja táj plaó i na- badjalo.
Na ovu robur je i princeza bila znatiáli su pod mostom jedno malo dete kője
— Kad j tak ladja gotova bila sp re- Äeljna. Vzela si je najfinijii opravu i odáeje jedna nevaljana mati pod mosl hitila mili su se Franc i Ferdinand na morje, da lala so j(‘ do mórja, gde su Irgovci bili. Ona
Kralju se je dete jako smililo i ovak je re se peljaju vu on varaS, vu kojem je lepa |e bila lak lepa, lica su njoj cvela, как rukel prama svojoj Zeni: »Znaá kai draga? princeza stanuvala.
Ze. Kak je na ladfu doála, je odmah poóela
Mi vzemimo ovo dete sobom, doma ga odDan i noC su pu to vall veó na inoriu. zebirati najfiuiju robu. Na toj hip je F» r<Iihranimo, naj bude pajdaá vu igraói naseg kad s i doáli do lednoga siska. Na ovim I nand pogledal lusku i laa|a je na sredini
ma log Franceka .»
sisku je bila jedna riba, ko|a se nikak Ilije mórja bila.
Malornu detelu su Ferdinand ime dali, mogla nazad vu morje hiliti. Ferdinand je
Ali lo nije iálo tak lehko, как si je
Francek i Ferdinand su si navek dobri paj- ravno ladju kormanil i spazil je ribu, ne- Ferdinand prije misül. Princeza je smeknula
daái bili. Kad su zrasli i ákole zvrsili, i(‘kel Volju ribe. ZariZil je kormilo lak, da je la iz glave svoj rubec i paroladja je opet pri
niim je kralj: *Deca moja tu je vreme da dja vnogo vodje vudrila na breg i lak je bregu b la. Ferdinand j<* po drugoó pogledal
se Zenite!»
riba inogja nazad vu vodu odplavali. Kad lusku i ladja je po drugoó na sredini stala,
ZivpIh je vu onim vremenu dalko pre- je tak riba oslobodiena bila, je rekla Ferdi- ali vezda pak j(‘ princeza hitila svoj dragoko mórja jedna lepa princeza, kojoj vu se- nandu:
cenieui reklin íz sebe i opet su pri bregu
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mali hasna viáe 5 jezer korun, 1 poleg to
ga nisu smeli veC intereáa brati, как 7 i
pol od sto! Naravski to j vec stareáa zadruZna kassa.
Velim svaki leZak, svaki siromak mo
re biti ólán öve zadruZne kasse. Vu M^djimurjn bi mogli vu viáe mestah takove ka
sé napraviti ljudi. Osobito gospoda uCitelji
bi se morali trsiti to raztolnaCiti ijudem,
Jer vu kassi su potrebni őinovniki. Gos
poda navuCitelji se najbolje razmiju sa vodjenjem knjigah, kaj je zvun toga i lepi dohodek,
Pomorimo daklo sami sebi Necekajmo
da nas sví prestigneju. NeCekajmo, da Cisto
osiromaákemo. Svet ide dalje zernlja se kotura, nezaostanimo mi, nego i mi drZimo s
onimi, koji napredujeju.
L , fí. J .

ka se tiCe vu tem poslu Szenteh Dezső i
Ceglédi Tivadar professorov, koji su se tak
trudili vu utemeljenju zadruZne kasse. PreporuCano drávavásárhelyskim gazdopi, da
naj stupiju sa zadruZnom kassom vu budapeátanski központ, jer onda njim je buduCnost osigurana. Dobro bi bilo, da bi i vu
drugih obcinah posluhnuli ljudi svoju gospodu navuCitelje, pák bi Cim viáe zadrugah
ustanovili.

Muraszerdaheljskoj kassi je 70 gazdov skup
stupilo, svaki je jednu akciju zel po 50 ko
run (akoprem more i viáe akcijah zeti, je 
den, túliko onda votumov ima vu kassi.).
Öve akcije nemoreju taki platiti, nego na
mesece od svaké akcije 1 korunu, ili na
tjedne od svaké 20 fillerov. dók se cela ak
cija dőli nesplati. Peneze dobiju iz Budapeáte od központa Ako gdo hoCe viáe znati
joá od toga naj piáé vu Budapeát na »Or
szágos Központi Hitelszövetkezet», od kud
mu sve po tankoma raztolnaóiju. Ako vu
K A J J E NOVOGA?
kojoj obcini hoCeju takvu kassu utemeljiti
— K o l e n d a r , Januar 28. Pondeljek, Apol- íz Budapeáte njim radi poéleju jednoga CjoIonija muő. — 29. Tork. Sv. Ferenc saleZki. — veka, koj bi je od kraja vu tem poslu vodil.

30. Sreda, Martinika dev. — 31. Cetvrtek, Felel
őd Nalaske, prizn. — Februar l. Petek, Ignác in,
— 2. Subota, Sveőnica (svetek) 3. Nedelja Anasgarij. — Evangélium öve nedelje je kada se je
velika mnoZina ljudstva ziála skup. — Pun mesec
bude januara 29 ga tojest vu tork ob 2 vuri 45
Politiéki pregled.
minuti po poldan. — Vreme bude popustilo i neOsobito je zanimala afera Polónyi-Hal- bude tak velika zima.

Povanje duhana vu Medjimurju

druge osobno ili koji su vu listu nam pisaü zbog toga, ovde sledeCe odgovaramo:
Zadruge, dotiCno zadruZne kasse je moCi
vu svakim vékáim selu naCiniti. Viáe sela
moreju skup naCiniti takove kasse. Gde je
50 Clanov, tam jako lehko ide ta stvar. Jer
pák zadruge nebi rnogle tak same od sebe
se konkurerati sa drugimi velikimi áparkasami, zbog toga moraju vu budapeátanski
központ stupiti, kojemu je íme »Országos
Központi Hitelszövetkezet» i koj onda daje
peneze selskim zadruZnim kassam na fal
mtereá. Po Magjarskoj domovini je veC na
jezere i jezere takvih zadruZnih kassah, kője
su sve Clani budapeátanskomu központú. —
Od toga je tu reC, da sa zadruZnom kas
som mali gazdi sami sebi pomoreju. Jer
poleg dobroga vodjenja prepasti kassa nemore, a peneze se navek dobiju iz Budapeáte od központa Ako uapriliku vu Muraszerdahelju utemeljiju jednu takvu zadruZnu ili skupnu kassu, onda bude se óva
zvala »ZadruZna kassa za Muraszerdahely
i okolicu.» Ako sada óva muraszerdahelyska kassa stupi med Clane budapeátanskoga
centrala bude se zvala »ZadruZna kassa za
Muraszerdahely i okolicu, kakti Clan orsaCkog zadruZnog Centrala.» ReCimo, da vu

Vu Medjimurju, osobito vu preioCkom kői
taru su negda duhana povali, to stareá
ljudi dobro znaju, ali zbog velikoga ávercanja su zgubili juáa stanovniki. Potlam se je
sarno onda Culo od povanja duhana, gda je
zbiranje ablegatov bilo. Jeden ili drugi kan
didat. pák korteá je obeCal puku, da bude
Med|imurje opet nazad dobilo povanje dohana. Potlam púk nije veruvil takovim obeCanjam. Zalavármegjinsko gospodarstveno
druZívo vezda hoCe probu napraviti vu preloCkim kotaru s povanjem duhano, pák zbog
toga prelocki varmegjinski veliki sudec iáCe
takove gospodare, koji bi sposobni bili i hoteli bi na jednoj mekoti zomlji dohana povati. Vlada bude poslala svojega vrtlara, koj
razme povanja dohana, ov bude zabadava
daval navuke gospodarovih vu ovih poslih,
a izvan toga bude i s novci podpomagal
gazde. Za zraáCeni i prodani dohán bude
peneze povatelj gospodar dobil.
— Veliki potres. Opet vu Ameriki.
Ne zdavnja, da su dva varaái uniáCeni od
potresa, sada opet je doáel telegram, da je
straáni potres bil vu Ameriki na Jamaika
otoku, vu tak zvanim Kingston varaáu. Potres
je veliki bil i tak vu CloveCjim íivotu как
vu imetku je velikoga kvara naCinil. Varaá
je как i otok englezko imanje. Samo vu
varaáu viáe ljudi stanuje Rak 60 jezer. Le
pi je bil i tu je stanuval englezki guvemir,
englezki biákup, viceadmiralis i t. d.
Sada januara 14-ga po poldan ob pol
Cetvrti vuri je veliki potres bil, koj je varaáa uniátil. Kaj je joá straáneáe, taki je í
ogenj vudril vun. Ljudstvo je pod slobod-

ali koj bi to tebi povedal, do pojasa bt zakamenil!»
Tretju noC je takajáe doála ptica i spe
vala:
Spiá Franc spis, al na tvoju ákodu i
n»*sreCu spiá, kad budeá prvu noC spaval s
prmcezom bude doáel saraZan i tebe zaklal;
Prva noC je bila, как su se peljali. gdo bi to tebi povedal, bi celi zakamenil!»
Ferdinand je to sve Cul, ali on nikaj
Franc je spaval sa prmcezom, a Ferdinand
рак je pri kormanu sedel. Okolo poldva- nije hotel povedati. On je odluCil, da kad
n íjsle vure vnoCi je doletela plica, na kor bude Ciniti treba, onda bude oslobodil Fran
ca — Так su doáli do brega. Pred nje je
mán sela, pák sledeőe spevala:
doála velika parada Francu su dali lepoga
* SpiS Franc spiá, al na tvoju ákodu Zrebca, all pri je как bi si on na njega sei,
spiá. Gda budeá peljal princezu íz lad je ga je Ferdinand slrelil. Franc sí je misül
bude lebe tvoj konj dőli hilil i zaklal pri je da je Ferdinandu Zal za princezu, ali zato
как dimo dojdeá. Ali koj bi lo cul, pák te- ipák nije nikaj rekel nego su bez reCi iáli
bi povedal, on bi do koljena zakameml
dimo.
<,
To drugi nije Cul, как з а т о Ferdinand.
Vec su iz zdavanja doáli dimo, i gosti
On je znal da Ce ova ptica viáekrat dojti i se lepő zabavljali, kad su Francu donesli
zato je muCal.
jednu kupicu vina, kaj nije bilo drugo как
1
za isto ptica je i drugu noC doála
i
Cemer.
Franc je sa Ferdinandom trinknul,
ali Ferdinand je tak vudril sa svojom kuopet je rekla:
»Spiá Franc spiá, al na tvoj veliki kvar picom po njegovoj, da se e óva potrlu i
I ákodu spiá, jer kad budeS dimo doáel íz Cemer se dőli razlejal Franc je niti sada
zdavanja, budeá dobil jednu kupicu Cemera; ne hotel nikaj reCi, akoprem je jako srdit bil.

Nastala je noC. Gosti su se razhajili, a
Franc je iáéi sa princezom spaval Prijejoá
как bi ovi nutri doáli se je vu hi2u omeknul Ferdinand i skril se je pod Francovu
postelji. VeC su svi spali, samo Ferdinand
je budil. Okolo pol noCi je doáel pod srednji obiok sere2an, da Franca zahole. Как
je sereZan glavu Cez obiok nutri porinul
Ferdinand je hitro к njernu skoCil i odsekel
mu ju je.
Na táj kriC se je prebudil Franc. VideCi krv i misled da je Ferdinand njega
hotel zaklati, jako se je razsrdil.
— »VeC trikrat si proti meni vdrl —
rekel je Franc — znam da je tebi za prin
cezu Zal, dva krat sam ti odprostil, ali vez
da ti veC nemrem, dakle spremaj se na
smrt!»
»Vse to — odgovoril je Ferdinand - r
sam ti ja na tvoju dobru vCinit. Ali hodi
vun na dvor tam ti povem zakaj» . . . »e
»Kad smo se prama domu peljali po
ladji tri noCi, svaku noC je doála ptica i
tebi je nesreCu prorokuvala. Prvu noC je
rekla, da te bude konj zaklal, ali koj bi to
tebi povedal, do koljena bi zakamenil —

mos ceb ga orsaga. Halmos je vu jednim
DruZtvu obáanil Polonyija koj je sada mi
nister pravice. Halmos je ne misül to, da
bi stvar vu vuhu doála Polonyiju Ali stvar
je na svetlo doála i Polónyi je vec hotel
tuZiti, kada je Halmos pisai Polónyiju i za
oproáCenje ga je prosil, te je izjavil, da kaj
je govoril je ne istina. Polonyi je táj üst i
vu orsaCkim spraviáCu preCital, gde su svi
ablegati Polonyiu odobravali. Sada ide razprava proraCuna dalje, i joá vnogo njih je
zapisano. koji budu govorili. Do polovice
februara zvráiju sa razpravom proraCuna.
— Gróf Apponyi Albert ákolski minister je
vu nedelju vu Aradu bil, gde je zakljuéni
kamen poloZil na uCiteljski konviktuá i nazoően bil na sednici udteljah, gde je lepi
govor drZal.

Zadruga vu Dráva vásárhely u.
Opet je Drávavásárhely prvi gde dobra
reC vu plodnu zemlju opadne. Как Cujemo
bude se ustanovüa zadruga. Do vezda su
52 podpisali akcije, med njimi nekoji i 1520 dapaCe i 25 akcijah su podpisali. Jedna
akcija na tjeden 20 fillerov. Uslanovljena
bude zadruZna kassa do kraja tebruara 3-ga
kada bude sednica uslanovljenja. Vebka distaü. Ferdinand je znal, da to tak dugó trajati nemre, zato je opet pogledal lusku i
kad su na sred mórja bili je princeza rekla: »DrugaC nije, s várni moram iti.» To
je jako razveseljilo mladióe. Ferdinand je
Franca poslal razgovarjat se sa princezom,
a on рак )e ravnal kormilo.

— Koji su se popitavali zbogza-
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□im nebu. Varad je vu raSevinah. Mnogo
— P rije ti ag en ti. Sopronsko redar- tarae. Ktomui aui joS dah *
ljudi je vumrlo i mnogo njih je ranjenih. stvo, koje je ravno zato posta vljeno, da one vene кааэе
g
P
P
Telegrami veliju, da je mrtvih broj od 200 ftidke, koji za dobre peneze trZiju siromaS- kim oltárom.
.. . .... .
.
do 250, a straSno je Cuda njih oranjenih. ke Ijddi pojedinim brodarskim druZtvam, da
Ljepi je о
g
J-'
.
Как do sada javiju veliju, da je polres taj nje vloviju, как se vid. jako izvrstno pos- da ga za peldu postay.mo d ugim farn.kom,
joS vekSi od onoga, koj je vu San Francis- luje. Opet je prijelo 7 takvih agentov, koji как se moramo rinu i z
•
ко bit.
vu Ameriku lifraju ljudi. Glava tih vtiökov
. Nego najte postát, P '
“ ,l'» I "
- P r e m e i ö e n je s e jm a . Minister tr- je Ungar Izidor iz AndoCe, za kojega su ta- svim putu dalje. Pred yelikim oltaru bi se
govaökih poslov Kossuth Ferenc je dopustil ко zazvedili, da tri mágócski ljudi su pove- Sikáló ,eP° k ecaloi
da se vu Csaktornyi obdrZani nekoji sejmi dali, da nje je on vabil vu Ameriku. Drugi dobro novo Crnmo upi i. arm i
yas
samo za Ijetos premestiju. I to na februara Je Pillér Ferenc iz Opalánke takajSe agent. veC podp.rali . vam bu to lepa dika lep.
3-ga opadnujuCi sejam bude februara 4-ga, Sa te dverna su na zanjku doSli joS i pet v nec, oj bu vam
о smr i na ra os i
na marciuSa 2 8 g a opadajilti sejam bude agentov, koji su svi predani sudu. Dobro veselje sluzil.
marciuSa 26-ga i na oktobra 13-ga dojduci je ako negda i pijavke gladuju —
rus cz^sejam bude oktobra 14~ga.
— N a m e s c e n je . Na mesto Dobsa
— D oiilni p ra s ic a h hrana. Da ona
- Sadjenje duhana. Zalavarmegjin- Kálmana koj je vu Muraszentmarton .zakQj‘
3kotl|a pri dobrem me80
sko gospodarstveno druztvo je pronto mi- bran za notanjuSa je vu Felsöm.hályfalva- bude mog|a os(atj , 3Vojjm таИ|П paj cekom
nistra poljodelskih posiov, da b. dopustil, isku notarijuS.ju za i.amestn.ka gosp. var- ^ dosta m|eka dalj nato 3egUrn0 kulikoCe
da se vu Medjimurju opet duhan sadi. Mi- megjinski sudec Marinovics Ferenca diplo- . kakvofie hrane pot’rebno je njoj davati.
nister je van poslal Liebhard Marlons asis- meranog notanjuSa pozva! vun.
Vezda kad prasice pofineju kotiti dobro
tensa, koj je osob.to okolo Balalontureda
_ Ungár Adolf drávacsanjsk. notarmS yejnj|j budu da H
3Vojjm prasicam od kote.
probe delal, alt gospodarstveno druitvo veil, je dobil 3 mesece slobode. Na ovo vreme nja
mij
ce|jm dojl,ninl vreme„u za
da tarn nega dosta teZakov, a vu Medji- j e varmedjinski sudec Simon Istvana poslal dogla hrane podeliiu
murju je dosta tezakov dosta ljudi koji bi Vun za notarijuSa, koj je vu Csáktornyi
Qya hrana
more s(atj na jed|)0
mogli sa sadenjem duhana se baviti. Me- porcijski notarijuá, a za nameSCenie Simona
.
.
. ,
,
. sledeóih
djimurski duhan je tak flni bi., da bi si- je Szabolics Rezsd dipLnoUrijuS postav.jen ^
* £ J - J “
őmenc
gurno na ovo, zemlj. , za cg .retl.n e dober
G u s e m c e . Trade se gazd. véé od
^ ku)iko je
mlaCnoJ , )eno
duhan zrasel. О т gazd. ко,. hoCeju probu sada od gusen.é.ne gnjezdah Cubti drev,e^ ri
leno
ob po,dan jednu kilu ku.
delah na, se jav.ju Za probu najm enjejed- Vezda .mate vremena, как je samo lepSe ^
mg
. jeden k,
krun.pera
na mekota то га biti. Minister 1 peneznu vreme Cistite.
,• » vah ”dali
pomoé da onim, koji probu hoCeju delati i
_ B a n k e z a m e n ite . Ovoga Ijeta buv iutro i vefier ieden fertali
ako hoteju i vrtlara njim zabadav poSle, du zgubile vrednost stare banke od 5 fo- jeCmene
meiie Drioravliene Scave ob
koj se razme sa tern dakle medj.murc, sa- rinti i 50 forinti. Koj ima joS takve.b a n k e
, к(,
ljmab uruzlle jeden kilogram
da je tu Pnlika. Moreb.l. da b. ae nam Ze- n,ega о р о т .щ а т о da ,e na, zamen. Cm f
kfum
„ ■ tjkvjh prjpravlene llj;
I,a spunila. Probajmo, kre nas su vel.ka pnje, jer mu drugaC na pleme ostaneju. 1 *
F.
jeden kila ieCmcne
gospoda. Drugiput budemo od toga v.Se - ,0 do augustuSá 3i-ga na, j.. zas.igarno z«posejah napravlene SCave
pisa i.
mem vu koioi Sparkassi ill adóhivatalu, jer
'
F
\ ..
v
- je d e n o r s a g b e z mutkih. Ca.ar- drugaC zgubi Jpe„eze. Ove banke od 1907
p o M a n ^ a k o ^ k.log ram ajep c
na misei je doäla ua pamet jednoj bogatoj septembra prvoga nil. sa molben.com nebuP
J
J ’
8.
amerikanskoj ieni. Kupila je vu Un.o dr- de nigdi moCi zamenili. To si svak. naj do- J
’
,J . 1
. .
U vab 6 jezer mekotah zemlje i tu bude bro zapameli, osobito on, koj vnogo takvih
j
,
d t c
р1.уД е za ’ malogaP tejezero Zenah nastanila. Poleg dopuéőenja a- penez ima.
.
)
’
.
.
^
® ,
merikanske vlade, budu ovu iensku drZavu
_
K uliko s e n jih narodilo . kul.ko
la 'nenJ« Prasec .majuCu,za srednju pako
samo ien e vodile. Mu2ki tarn nikakve juäe vumrlo vu csáktornya.skim kotaru? ProSluga ,na ° 8 a e a 1 1°
menje prascov unaju u
п е та niti nesme nutri iti. Budemo vidli, как 1906-ga Ijeta od augusztusa 1-ga do decern- Prasicu je pr.kladna
dugo budu mogle te Zene vladati bez mu- bra 31-ga se je vu csáklornyaiskim kotaru .
ifiK em i p e n e z i
oeg pogo ese
iov. narodilo 827 dece. Vumrlo njih je sveskupa ^
™ Magiarsko, , vu Austr.j. 60
_______________ _____ __ ____ _____ ________ e odraslimi i mal.mi samo 360. Dakle pom- "•Hl.jonov korun vrednost. mkeln.h penezov
. , Ä ■ ,• j .
, Un j ll4onii
preäati. Iz toga su preäali 10 i 20 hllere,
i Ferdinand je do koljena zakamenil - noialo se je Ijudstvo sa 467 duSam
k()ji su sada yei svi vu
prometu. Zato je
drugu noC je rekla, da ti budu őemer dali
8
f ' . .
k„ * n.
vu kupici, zato sam nju ja potral, ali rekla J® J “
*
Konii su dobili heptiku
je plica, koj bi to tebi povedal, do pojasa
bi zakamenil, — i Ferdinand je do pojasa " e 8
•
,
• .„.hodjm sa
zakamenil - tretju noC je rekla, da bude ^ betega poz.vljemo da na, nehod.ju sa
doSel seretan kad budeS ti spal i tebe zak1*1- *ato sem ja njega skonöal, ali koj bi lo
tebi povedal, celi bi zakamenil.» I Ferdinand
vise nije rekel, ,er je cel. kamen poslal
Minuli su dnevi, Franc se je vnog.put
Zsljuval za Ferdinanda kad je jednu noC
siedete seojal: »Tvoja *ena te rodit. s.na,
kad bude ov sedem Ijet star poäpricaj ti sa
Ä

Vo tiv iiD i0m kame" Ferd' nanda ' 00
w
,• .
.
p
Vet su Ijeta m.nula . Franc ,e pozab.l
vec na svoju senju. Porodjeni sin je med
tem sve duZe vekSi bil. — Jedenkrat je otec ravno iz vadasije dimo doSel, kad je
mali sinőié pred njega beZal. Vu dvoru se
je popióil i как je opal iz nosa mu je krv
poCela cureti. Iz ove krvi je jedna kaplja
na kamen Ferdinanda opala i on, jer je
dete ravno onaj dan bilo sedem Ijet staro
ee je od ove krvi oZivil i prama Francu
je itel veleCi:
»Zdravo brate!»
"

!

opet potrebno da se viáe drobnoga peneza
Presa^ Рйк Je zal° podneäeni zakonski Claiegu
b
vdrH v’u a K0 4 I
„ak. koj zahteva, da se
8orun drobnih penezah preSa. Vu lem óasu
^ je . (q donJ |Q naprpMda b, jako dübrü

^(M.nQtinr'nhirieri- ier se kuZ- bil°, ako bi se i pet flllerni drobni penezi
■a ’ P
í
P
’
preSali, jer do vezda je navek vu ncpriliku
nl D eg 7 „ h ' hllHl. nvn Мй|п _amo vu bil őlovek kada je moral 5, 15, 25 i L d
Murasze * maí tonu vdu Muraszerdahelyu i vu «1,er^
»'Iе
Je 'eden «'•
Za|aujvaru. 1 to vu Muraszentmartonu 3 ler ,v,äe datl . moral Ako dakle raiunanje
Äre5 c j vu Muraszerdahelyu 6 Zrebcov 1 v u l ^ korunastoj vrednosli .de, jako b. dobro
Za|auj varu 2 zrebci. Seno je vu 4 korune r ^ 0, ako bi se i 5 iilleri donesli evu promet.
a
vu ^ korun eene ustanovljeno. Pia-

Cat0 se bude za po drugiput skakanje 2 j
..
kod Sv lvana 2abno (kokorune, tak za domaOe как za s t r a n ,s k e / g
tar K r i s e v a c ) u selu
gazde.
Г w u u l1
- .
.
' oko 1Q
— y u D rá v a v á sá r h e ly u su proöloga
, tfe
jeta s lepim Cinom pokazali tri farniki, po ra,‘ sa kuCom’ Slalom i ätagljem, usred
jmenu Kukolics István, Zsmdarics Gjura i ,,кой se,a na bepom mjestu blizu Zeljez,
Qoricai Peter, как se mora krSCanska ljubav *tanice, äkole, erkve i t. d
prama cirkvi izkaZuvati,
nadalje u selu H ag en j upravo kraj
Vu farnoj cirkvi je jako hudi tarae bil c e Je 3 rali око kuCe u jednom komadu, i
tak da Covek, - prem stareSi ljudi, - se 2
• ■•
d ...
daU 8Voj
ne uial pokleknuti, ar se bojal, da si kole’
.
^
-r.
na orani.
Krunt око 3 1/* rali u jednom komadu te bi
Ovi tri videCi ovu siromaätvu, dogovo- ^ako skupa 6 1/* rali kod kuCe bilo. —
rili su se s domaCim g. plebanuäom, da buPobliZe kod H inka M o ste ra u S v .
du pobirali po fan peneze za novi tarae.
Ivan u 2 a b n u .
897 1 — 1
Priposlal: P e l s z k i F .
Njihov trud je donesel svojega sada,
_
_
do denes veC imaju vu cirkvi, lepi novi
r .............
...........................

ПГ00ЭТ1

G n b o n n árak, — d e n n íitk n
mmázsa

1 m.-cent,

I
Búza
I páenica
Rozs
I Нгй
Агра
Jeémen
Zab
I Zob
Kukoricza uj Kuruza uova
Fehér bab uj Grab beli
í Sárga bab
» Zuti
Vegyes bab
» zmé^an
Kendermag
Konopljeno seme
Lenmag
| Len
Tökmag
i KoéCice
Bükköny
I Grahorka

kor. fill.

м

и

ш

1011. 1906. sz

Árverési hirdetmény.

:~
4979/tk. 906
13.50 —
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
Árverési hirdetmény.
1 1 50—
évi LX. t.-cz 102. §-;t értelmében ezennel
12 20 A Csáktornyái kir. járásbíróság mint közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. já 
14 00 —
tkvi. hatóságközhirré teszi,
hogy Zakál rásbíróság 1906 évi V. 494/3 számú végzése
1100 —
Henrik Csáktornyái ügyvéd által képviselt következtében Dr. Hídvégi Miksa ügyvéd
16 00 Latin György és neje Lukman Katalin képviselt A. Lővy polstraui lakos javára Pre1150 kerekhegyi lakos végrehajtatóknak Vinkovics lozsnyák István miksavári lakos ellen 92
11.00 —
Mihály gondnok által képviselt Vinkovics kor. 56 fill, s jár. erejéig 1906. évi decz.
20.00—
István kerekhegyi lakos elleni 804 korona ló 27-én foganatosított kielégítési végrehaj
1200 0 — tőke és járulékai iránti végrehajtási ügyében
tás utján lefoglalt és 780 koronára becsült
16 0 0 —
az árverést az 1881 évi 144 és 146 §§-ai üzleti felszerelvények, 1 szekér és lóból
14 00 —
alapjan elrendelte, minek következtében vég- ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
rehajtatóknak 804 kor. töke, ennek 1906,
Mely árverésnek a Csáktornyái királyi
évi augusztus hó 18-tól járó 5°/0 kamatai. járásbíróság 1906. V. 703. 2. sz. végzése
40 kor. 10 fill, per, 15 kor. 80 fill, eddigi folytán 92 kor. 56 fill, tőkekövelétes, ennek
és 18 kor. 80 fill ezúttal megállapított 1906. évi szept. hó 1 napiától járó 5 %
költségekből álló követelések kielégítése vé kamatai és eddig összesen 46 kor 70 fill.gett a nagykanizsai kir. törvényszék és a ben biróilag már megállapított költségek ere
Csáktornyái kir. járásbíróság területén fekvő jéig Miksaváron leendő eszközlésére
a vízi szí györgyi 661. sz. ikb. 282/d hrz :
1907. évi január hó 29-ík napjának d, u. 2 ónja
szám alatt foglalt ingatlan a végrehatási tör
vény 156 §-a alapján egészében 288 kor határidőül kitűzelik és ahhoz a venni szán
becsárban, az u. o. 714 sz. tkvben felvett dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,
aránylagos legelő illetőség a végrehajtási, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi
törvény 156. §-a alapjáfl egészben 837 kor. I LX t-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész
becsárban, úgy az u. o. 1104 tkvben pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek
281 hrz szám alatt foglalt ingatlannak becsáron alul is el lógnak adatni.
végrehajtást szenvedett Vinkovics István
Csáktornya, 1907. jan. I
898
nevén álló részre 28 kor. 75 fill becsárban,l
végül a delejesi 72 sz tkvben 1/2 hrz *
szám alatt foglalt ingatlannak végtahajtást j
szevvedett Vinkovics István nevén álló
része 110 kor. 88 fill becsárban a viziszentgyörgyi ingatlanokra vonatkozó része
a viziszentgyörgyi község házánál.

á lt a l
áló

1907. évi február hó 16. napjanak délelőtti 10 órajakor,
a

delejesire

nézve Delejes

községházánál

1907. évi február hó 16. napjának délutáni 3 órájákor

в/^

Zakál
Henrik ügyvéd
vagy helyettese
közbejöttével megtartandó megtartandó nyil
vános bírói árverésen eladatni log.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
Árverezni kívánok tartoznak a becsár
10 0/0-át készpénzben vagy óvadékképes
papírban a kiküldött kezéhez letenni és pe
dig 28 kor. 80 fill 88 kor. 70 fill 3 kor
50 fill. 2 kor 87 fill. 1 1 kor. 03 fill
Kir járásbirós.g mint tkvi hatóság
Csáktornyán. 1906. nov. 18
884

у

hanem meg ie kell kísérelni BERGM ANN
é s TÄRSA, Dresden é s T e ls c h e n a /E
régen bevált, gyógyító hatású

Steckenpferd lUíomtej-szappanát
azelőtt Bergmann-féle liliomtejszappant
y e g y : 2 Bergmänner) hogy szeplóktől
ment, fehér arcbőrt, valamint gyengéd
arcszint nyerjünk.
D a r a b j a 8 0 fi H é r.-é r t k a p h a t ó :

stríhia T«sW#r*Hníl
Csáktornya.

791 2 0 - 6 0

[

Védjegy „ H o r g o n y é

/ ' JL N

Pályázat.

j

S t r i d ó mezőváros — Zalam. — megüresedett róm kath

J

kántori állásra

j

A J I ALiniment Capsici comp., l í ^ J '

ITa Horgony-Pain-Expel er
pótleka

i
'
I
1
I
I

I

egy régjónak bizonyult haziszer, mely mar több
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek
bizonyult kttszvénynél, csuznal es meghűlések
........ nél, bedörzsöles keppen használva. ......
Figyelm eztetés. Silány hamisítványok miatt
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan
üveget fogadjunk el. mely a „Horgony“ védl°gygyel a Richter czégjegyzéssel e llátott dobogba van csomagolva. Ára üvegekben К —.80
К 1.40 es К 2 .— és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Török József
gyógyszerésznél. B u d a p e s t .

i
I
I
I
>
|
I
I
|
1

l’f Richter gyógyszertára az „A raiу oroszlánhoz“ 1
Prágában.
E l i s a b e t h s t r a s s e 5 ne u
Mindennapi szétküldés

f

т

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

|

1400 D-öl

D-öl

j

I rét, 1069 D-öl legelő használata, 5 hold erdőből alomszedés, gabona kollekta

|

I

j

és melléképületekből álló lakás

10 — 12

hl., bab kollekta

4— 6

szántó,

145

□ -öl kert,

1158

h l, 80 kor. vizkeresztpénz, két pap

és

7000

I lélek ulán a stoláris jövedelem. Temetés 2 к 5Э fill, mise 60 fill., libera 20
fill. A » á / n s z t á s f e b r u á r
I

2 1 -én

|

t n r t á t i k . Személyes megjelenés és

próba kötelező, úgyszintén a horvát nyelv bírása A pályázatok i v k ó d á n o s
plébánoshoz küldendők.

J

|
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JMcgbívó.

I

Я Csáktornya-Vídékí 'Takarékpénztár Részvénytársaság

,

1907. február bó 23-án délután 2 órakor
e a já t ü z le th e ly i sé g éb e n tartja meg

j

XX. r e n d e s k ö z g y ű l é s é t ,
a melyre a t. részvényesek tisztelettel meghívatnak.

<

Tárgysorozat:

>

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

Megnyitó.
J
Két részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére
Az igazgatóság és felügyelő-bizottság közgyűlési jelentése.
Az 1906. évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása; a nyereség felosztása.
Három igazgatósági tagnak 3 évre való megválasztása.
Esetleges indítványok.

!
<

'

C s á k t o r n y a . 1907. január 5-én.

Kivonat az alapszabályokból.
;
►
»

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 50-ig, ennél több szavazat azonban sem saját személyre, sem meghatalmazottja nevében egy személyben
nem egyesülhet, bármennyi legyen is részvényeinek száma.
<

►

I

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 nagykorú legyen és részvénye a közgyűlés előtt legalább 4 hét óta.a részvénykönyvben az ő nevére legyen beírva, végre hogy a megfelelő szelvénye
ket tartalmazó részvénye a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézetnél letétbe helyezve lett légyen.

;
>

42. §.
A törvényes képviselők vagyis gyámok és gondnokok kivételével, a meghatalmazott ebbeli minőségét szabályszerű meghatalmazással
tartozik igazolni.

>

:

Meghívó.

I

A „Perlaki T a k a r é k p é n z tá r R é sz v é n y tá rs a sá g P erla k o n "

:

1907. í«l február há 17-én délután 2 árakor

‘

az intézet helyiségében tartandó

I I . r c ti d> в к

ö zg у

üél ö ér e

a tá r s a s á g tisztelt ré szvényesei m eghivatnak.

!
!
I
!
!
!
!
!

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére

2 részvényes

2. Határozathozatal az igazgatóságnak és felügyelő-bizottság
nak jelentése tölölt és ezek részére a felmentvények megadása
3. Mérleg és zárszámadások előterjesztése.
4. Nyeremény felosztása iránti javaslat tárgyalása.
5. Az évi osztalék folyósítási idejének megállapitása.
6. 3 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása
7. A felügyelő-bizottság tiszteletdijának megállapitása.
8 Alapszabályok módosítása.
9. A társaság hivatalos lapjának kijelölése.
Kelt Perlakon, 1907. január 10-én.

Az igazgatósig.

<

A Csáktorn yái Takarékp én ztár R észvénytársulat
t. ez. részvény esei 1907. évi fe b ru á r hó 16-án délután 3
o r a k o r C s á k to rn y á n a tá rs u la t s a já th á z á b a n ta rta n d ó

XXXV. rendes közgyűlésre
tisztelettel meghivatnak.

|

Tanácskozási tárgyainak sorrendje:

I

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

|
|
|

Csáktornyán, 1907. évi jan. hó 5-én.

Az igazgatóság.
37. §. 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 fe b ru á r hó 13-ig az intézet pén 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.

.

I
I

|
I

'
’
i

’
i

’
к
'
I

I

I

A C sáktornyán szék elő

Muraközi 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 NDE S KÖZGYŰLÉS É T
tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

T á rg yso ro za t:
1. A gyűlés megnyitása az elnök által.
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
4. A zárszámla beterjesztése s aZ e fö'öttl határozat A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok meghatározása és a felmentvény megadása.
5. Négy igazgatósági tag és a felügyelőbizottság megválasztása.*)
6. Esetleg« s indítványok.
Csáktornya, 1907. január hó 15-én.

Az igazgatóság.

*) 31 §. A tanácskozási ős 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 beírva és végül, hogy a részvény a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letétessék.
Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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