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A lap szellemi részére vonat
kozó minden közlemény a szer

kesztőség nevére küldendő. M U R A K Ö ZK i a d ó h i v a t a l :
Strausz Sándor könyvkereske

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

dijak, nyiltterek és hirdetések. M eg je len ik  h e te n k in t e g y sz e r: v a sá rn a p .

Ellesettel árak:

Egész évre . . . .  8 kor.
Fél é v r e ........................... 4  kor.
Negyed évre . . . .  2 kor.

Egyes szám ára 20 fillér.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Nyltttér petitsora 20 fillér.

Feleiül HEerkeicUf:

D É K Á N Y  M IH Á L Y
Fűicerkesstf:

M A R G IT A I J Ó Z S E F .
Kiadó ói leptulejdono«:

S T R A U S Z  S Á N D O R .

A paizstetvek irtása. (Fulyt.)
A telelő paizstetveket oly módon ipar

kodunk ártalmatlanokká tenni, hogy a fa 
derekát és nagyobb ágait ősszel petroleum- 
emulzival jól lemossuk (l rész emulzió, 
10— 12 rész állott víz).

Szőlőben és kényesebb vagy finomabb 
gyümölcsöt termő fákon a paizstetüt a ko
rompenész néven ismert gomba miatt is 
irtanunk kell. A paizs-, de a levéltetű is, 
ugyanis temérdek sok ürüléket szokott ki
választani, a mely akár a ferlözött fára, akár 
az alatta levő növényre (pl. a fertőzött 
akáczfa alatt termő szőlő levélre, fürtjére) 
sűrűn hullva, azt fényes édés izü mázzal, 
a mézharmatlal vonja be. E mézharmatban 
lerem a koromszerü, piszkos korompenész. 
Nuba a gomba nem öli meg sem a levelet, 
sem a gyümölcsöt, de éleiét, fejlődését még
is megnehezül és utálatot gerjesztő külsővel 
tönkre teheti az illető gyümölcs (szőlőíürt, 
barack) értékéi, mert az ilyen korompené
szes, undorító gyümölcsöt nemcsak nem eszi 
senki jóízűen, de meg sem veszi.

Ez oknál fogva tehát a csemegeszőlői, 
vagy barackot (kivált az őszi barackot) ter
mesztő gazda irtsa okvetlenül a paizs-, de 
levéltetüt is, hogy ezzel a mézharmat lera
kodását és benne a korompenész letelepe
dését megakadályozza.

Sokkal veszedelmesebbek az apró pa
izstetvek, különösen pedig a kagylós, a sárga 
és a piros almapaizstetü, a melyek mind 
leginkább az alma, körte és a szivafán te
nyészve tesznek nagy károkat. A kagylós 
almapaizstetüt könnyű megismerni, olyan 
nagy és olyan alakú, mint az Írásjelül hasz
nált vesző (.). A másik keltőnek a paizsa 
kerokded és szürke szinü s az alatta élő
állatról nem nehéz kellőjüket egymástól 
megkülönböztetni: az egyik sárga, a másik 
piros szinü

Mind a három paizstelü főleg a fiatal, 
egész 15 éves korig veszedelmes a fára, a 
mig a kérge sima, meg nem cserepeseden. A 
hol egy-egy telepe van e paizstetveknek, ott 
a kéreg beszokotl néha horpadni s a fertő
zött galy igy szabálytalan lesz A hol pedig 
igen elszaporodott, ott a paízsok egymás 
hátán szoronganak, a kérget egészen elfedik, 
mintha kormos hamuval tele volna hintve 
s egy rétegben le lehet őket innét választani.

Az apró paizstetvek ellen csak a fiatal 
1 — 15 éves fákon kell védekeznünk. — Ez 
annyiból áll, hogy a a ferlőzötl helyekről 
ősszel a levélhullás után tompa késsel, sú
roló kemény kefével, vagy a kés tokával 
gondosan lehorzsolják a paizsletveket s a 
tát a fentebb említettem pelroleumemulzió- 
val megmossuk. Ugyanezt a mosást alkal
mazhatjuk az igen fertőzött iákon úgy, hogy 
e iákat ősszel és tavaszszal, a iák kihajlása

és virágzása előtt, jó súroló kefével ledör
zsöljük és a kérgüket levakarhatjuk.

Óvó eljárás pedig ellenük az, hogy a 
vad csemeték nemesítéséhez szükséges nemes 
veszől paizsietves fáról ne szedjünk, vala
mint idegen faiskolából hozott paizstetves 
íácskákat gyümölcsösünkbe el ne ültessünk.

De nem csak a paizstetvek tesznek 
gyümölcsöseinkben nagy károkat, hanem a 
a gyűrűs hernyók és a káposzta özöndék 
hernyó is. Sokszor e hernyók oly tömeg
ben. oly nagy mennyiségben jelentkeznek és 
oly pusztítást visznek véghez legkivált az 
alma és szilva iákon, hogy bizony nem 
egy_egy gyümölcsös fát tesznek lombtalanná, 
hanem egész vidékek Iáit fosztják meg a 
legszebb ékességtől, a levéltől

Ezen ellenségek ellen is kell tehál a 
gyümölcs termelő gazdáknak védekezni. 
Érdeke ez különösen vidékünk lakosságának, 
kinek egyik főjövedelmi forrását a gyümölcs 
képezi.

De mit látunk! Szomorúan kell tapasz
talni, hogy e hernyók irtását csak itl-ott 
hajtják védre, legtöbb helyen még a lomb- 
fakadáskor is ott látjuk a gályák végére 
erősitetl, kötöü hernyó fészkeket hunbálódzni, 
s a fák vékonyabb gályáin a gyürüshernyó 
petéit.

Igaz, hogy azok érzik a hernyók kár
tételét első sorban — akiknek fái e szomorú 
sorsra jutotlak. de ha továbbra is tétlenül 
nézzük a dolgot, hát sajnos, de az igyekvő, 
a fáit szerető, azokat ápoló gazda is káro
sodni fog.

Ez az a mi bántó, a mi nem igazságos, 
a mi törvényellenes. Sem nekem, sem más
nak, sem senki fiának nem lehel, nem sza
bad megengedni azt, hogy mulasztása és 
hanyagságával gazda társainak kárára legyen.

Fel tehát a kártékony hernyók és tetvek 
irtására! A halóság pedig járjon el a köte
lességüket nem teljesítőkkel a legszigruab- 
ban, hajtsa végre az ide vonatkozó törvényt. 
A gondatlan nyerje el méltó büntetését.

S n e n te b  D e * a ő
gazd. szaktanár

Titkári jelentés a „Csáktornyái 
Jótékonycélu Nőegylet“ 1906. évi 

állapotáról.
(Felolvastatott a »Csáktornyái Jótékonycélu N6- 
egylet«-nek НЮ7. január 27-én tartott közgyűlésén.)

Tisztelt közgyűlés!
Egyletünk alapszabályainak 0. §-a értelmé

ben, minden évben legalább egy közgyűlés tartandó, 
mely alkalommal az ügyek vezetésével megbízott 
elnökség és válaszinány azon tevékenységéről szá
mol be. melyet a lefolyt év alatt kifejtett, hogy 
minden tagnuk mód nyujtassék meggyőződést sze
rezni arról, mily eredménynyel iparkodtak az 
ügyek intézői és kezelői egyletünk nemes céljait 
megvalósítani.

Tevékenységünk a már 27 év óta kipróbált és 
egyedül biztosnak bizonyult mederben mozgott; 
iparkodtunk egyrészt a rendelkezésre álló eszkö
zök mérvéhez képest, szegénysorsu polgártársain
kat gyámolitani s nekik sorsuk elviselhetését tür- 
hetóbbé tenni, másrészt minden indokolatlan ta 
karékosság kerülésével az egylet vagyonával sáfár 
kodni úgy, hogy egyletünk jövőjének szilárd alap
jává és a jótékonyság gyakorlásának kiapadhatat
lan forrásává váljék.

Hogy ezen jelentés a tisztelt közgyűlésnek, 
egyletünk állapotáról és annak lefolyt évi műkö
déséről a lehető legteljesebb tájékozást nyújtsa, a 
következő mozzanatokra fogunk kiterjeszkedni: 1. 
A választmány működésére. 2. A segélyezés ügyére. 
3 Az egylet vagyonára és az erről vezetett szá
madásokra. 4. A tagok létszámára.

1. A  választmány működése. A »Csák
tornyái Jótékonycélu Nőegylet«, mely 1879. január 
havában alakult, a múlt évben fejezte be X-ik 
cyklusának l-ső, s fennállásának 27. évét. Két 
évdtizednél több idő múlt már el az élet viharos 
küzdelmeiben, hogy ez az egylet fennáll, s az 
emberiség egyik legszentebb ideálját: a szegények, 
árvák és elhagyottak gyámolitását gyakorolja. 
Azok az áldott lelkű és jó  szivü úrnők, kik 27 
évvel ezelőtt ezt az eszmét az egylet alapításá
val megvalósították, fényes bizonyságát adták an
nak, hogy női szívnek azer alkalma és módja van 
a maga földi rendeltetését igazolni; de midőn a má
sok szegényeinek és árvainak könyeit letörli, akkor 
ráillik a mondás, hogy a jó  asszony az angyalok 
és emberek közt foglal helyet.

Az egylet választmánya a múlt évben 1 
ülést tartott, nevezetesen november hó 4-én. 
Ezen az ülésen intéztetett el a szokásos karácso
nyi segélyezés ügye; mely szerint egy helybeli ipa
ros által 20 pár meleg lábbeli készíttetett szegé
nyebb sorsú iskolás gyermekek számára. Ugyan
csak ez ülésen határoztatott, hogy a szegények 
karácsonyi segélyezés címén nem tűzifát, hanem 
fejenkint 6 —6 koronát kapnak. Később azonban az 
elnökség részéről a pénzbeli segély helyett tűzifa 
lett közöttük kiosztva. A rendes havi segélyezést 
illetőleg a választmány ez ülésén a következőket 
határozta: 1. Az elhunyt özv. Megla Jánosné 2 
kor. havi segélyét 1906 nov. l-től kezdve Übl 
Jánosné kapja; 2 özv. Bence Tamásné segélye 
1906. nov. l-től beszüntettetek s igy a segélye
zettek névsorából töröltetett; 3. özv. Juranec 
Flóriánná 2 kor. havi segélye 4 koronára emelte
tett fel. E választmányi ülésen, miután a volt egy
leti titkár tisztségéről lemondott, a titkári állás 
betöltésére is határozatot hozott.

2. A segélyezés ügye. A segélyezés történt 
szakadatlanul az év elejétől annak végéig. Külö
nös gondot fordított az elnökség és választmány 
a valóban szűkölködők kipuha tolására; de miután 
minden emberi tövekvés véges és tökéletlen, azért 
előfordulhatott, hogy egyik, másik egyén visszaélt 
az egylet jótéteményével, de bátran azt mondhat
juk, hogy a segélyzettek túlnyomó része azt való
ban megérdemelte. Fő gond fordittatott a beteg, 
elaggott, teljesen munkaképtelen szegények segé
lyezésére.

л  segélyezés következő módon történt:
1 szegény havonkint kapott 6 koronát,
4 » • » 4  »
10 » » » 3 •
17 » » » 2 »

valamint minden évben egyszer, úgy a múlt 1906-ik 
évben is karácsony táján nagy kiosztás tartatott; 
amikor a havonkint segélyezettek tűzifát, a szegény 
iskolás gyermekek pedig meleg lábbelit kaptak.

A lefolyt évben esetről-esetre 362-szer tör
tént segélyezés 1— 10 koronáig, a karácsonyi nagy



kiosztás alkalmával egyenkint egynegyed öl fát, i két, — mellyel oly sok szegény és elhagyott em- tornyai adóügyi jegyzői teendők ellátásával 
kapott 21 szegény. Ezen kívül 16 elemi iskolai | bertársaink omló könyeit felszántani iparkodnak, jdeiglengsen Szabolics K«‘zső oki. jegyző bi- 
2 gyakorló iskolai tanuló és 2 óvódás gyermek — a legmélyebb köszönetét kifejezzem. zatolt т е к  3
meleg lábbelit kapott. Rendkívüli segélyben 3sze- Igaz, hogy nincs, — nincs ember a földön, . H n4ii uábov+áa a
gény részesült. É szerint a mult esztendőben aki rózsákon fekszik; és ha van, úgy éreznie kell ЛвПХОГХаПИО Vaiaszias. Az elnala-
összesen 396 esetben történt segélyezés, igy tehát annak töviseit is. Ily tövisnek tekinthetjük az élet lozás folytán megürült muraszentmáriai róm. 
minden napra egy, sót némelykor több segélyezés utján a szegénységet, elhagyatotlságot is. kath. kántortanitói állásra Fehér Sándor
iS esett- Ezt a szerénységet, ezt az elhagyatotlságot Csáktornyái róm. kath. kántort választottak

A havonkint segélyben részesülők közül: 1 Csáktornya nemes lelkű hölgyei nemcsak a múlt- m 
szegény segélyezése 1906 febr. 1 - tői 3 koronáról ban, de a jelenben is iparkodnak szeretetükkel, ® , , . ...,
4 koronára emeltetett fel; 2 szegény 1906, febr. segítségükkel a szegények részére elviselhetővé AlianuO vaiaSZtíTianyi UI6S. A len n -
l-től 2 — 2 koronát, 3 szegény 1906 febi;. 1-től tenni. Hiszen a női szív szeretetie van teremtve, á lló  szab ály ren d elet értelm éb en  folyó 1 9 0 7 -
3 — 3 koronát, 1 szegény pedig 1906 nov. 1 -tői 2 ez mindent pótol és ezt e sivár földön semmi ik évi febru ár 11-én  tartan d ó  tö rv én y h ató 
kor. segélyt élvez; 1 szegény segélyezése 1906 sem pótolhatja. Tartson a szegények iránli ezen ság j bizottsági közgyűlésben  felveendő ügyek
febr l-tó l 4 koronáról -  2 koronára szálliítatoU sze,etetők sokáig, nagyon sokáig hogy a mily ne- közgyü|ésj tá rg y a lásán ak  e lő k é sz íté se  végett
le; 1 szegény segélyezése 1906 febr. 1-én, egyé mes és magasztos érzület hevítette az egylet tag- ® J ... ,  . Q ®
pedig 1906 nov. 1-én beszünlettetett; évközben ja it a múltban, oly lelkesedéssel és odaadással az a Ha ndó választm án y  u lese folyó 19U /-ik
meghalt 2 szegény. küzdjenek a jövőben is az egylet felvirágoztatá- évi febru ár hó 4 -é n  délelőtt 9 1/* ó rak o r tar-

Nem lesz talán érdek nélküli a in. t köz- sára, a szenvedő szegények, árvák és elhagyottak tátik  m eg a m egyeh áz g y ü lésterm ében .
gyűlés előtt az, a midőn nagyrebecsült tudomá- gyámolitására. __ A NÖegylet közgyűlése. A »csáktor-
sukra kozzuk azon tényt, hogy a Csáktornyái Szives és nagyrabecsült türelmükért hálás • j ó »ékonvr7élii N őey v leb  f év ian u ár
jótékonycéiu nőegylet ezen 27 évi fennállása óta köszönetét mondva, kérem tilkári jelentésem et . .  , ., .
eddig összesen 24593 kor. 98 fill, segélyt osztott tudomásul v.nni. hó 2 7 ' en tarto lta  m eg P á ly a  M ihályne el-
ki. (Rendes segély címen 17697 kor.; rendkívüli B r a u n e r  L a j o s  n öklete alatt évi rend es közgyűléséi. —  Az
segély cimen 2890 kor. 60 fill.; szegény gyerme- egyleti titkár. eln öki m egnyitó  után a jegyzőkönyv h ite le 
kek karácsonyi segélyezésére (lábbeli és ruha) s itésére  özv. B a ra n ics  E n d rén é  és özv. H ackl

8 8  К  S  S Ä t S S Ä  K Ü L Ö N F É L É K .  - » «  » « * * « “ ■ -  ШШ.
kor.; szegény tanulóknak imaköáyvek és iirósze- Brauner Lajos az egylet ideiglenes titkára
rekre 30 kor. 48 fill ; nászajándék cimen 250kor.; felolvasta a nőegylet 1906. évi állapotáról
alapítvány (kisdedóvoda) cimen 100 kor.) A szegé- — Határrendőrségi kirendeltség Csák szóló jelentését, (a titkári jelentést egész ter- 

fz.ükö,köd k̂ eoQh,l;éMére !5y tornyán. Többször megemlékeztünk arról, jedelmében lapunk más helyén közöljük.)
juimt.4Aa^ " s e h Vr 3Hgélyézés l8789 ik é.ten, f. ho«V т||У szükséges Csáktornyán a határ- A közgyűlés a jelentést tudomásul velte. —  
legnagyobb pedig 1897-ben történt; 1879-hen 142 széli rendőrkapitányság, vagy legalább is Martmcsevics Julcsa egyleti pénztáros kimé
kor., 1897 ben 1668 korona segély osztatott ki a rendőrkapitánysági kirendeltség addig is, inig ritő jelentést tett a pénztár állapotáról. Az
szegények között. Fényes és ragyogó tett ez, mely- a kezdetben Csáktornyára is tervezett ren- 1906. évben a bevétel volt: 1) tagsági dijak-
nek hálája a részesülőknek a Gondviselőhöz kül- dőrkapilányságot valóban létesítik is, mert ból 588 kor. 72 fill., 2) a január 10-iki tánc- 

U fohájzálKm ée^'pJozban̂  ŷoakezelése. ho«v PZ u'dbbinak előbb-utóbb meg kell estély (Élőkép) tiszta jövedelme 324  kor. 5« 
Ami az egylet vagyonának állását illeti, e részben történnie, kétséget sem szenved. Most már till., 3) adományokból 230 korona, 4) ka- 
is csak kedvezőt jelenthetünk. A fobó jövedelmek jelenthetjük hogy a m. kir. belügyminiszter tokból 300 kor. 39 fill. az összes bevétel 
és kiadások, valamint a törzsvagyonról vezetett belátván Csáktornya különleges helyzetét, 1443 kor. 69 fillér. Kiadás: 1) rendes havi 
számadások, mint minden évbei  ̂ két felkért szám- elrendelte a balárrendőrségi kirendeltség fel- segélyezésre 943 korona; 2) rendkívüli se- 

0 * .  szánmöások'apénz állítását Csáktornyán. A kirendeltség a sop -, gélyezésre 18 kor, 3) szolga fizetése 40, 4) 
táros által, mint pedig a számvizsgáló-bizottság rom határrendorségi kapitányság alá fog tar- irodai átalány és nyomtatványok 8 kor., 5)
jelentése a felülvizsgálásról a m. t. közgyűlés elé lozni és folyó évi április hó 1-én kezdi I varrógép 54 kor. 80 fill.; 6) utólagos báli
lesz terjesztve annak tudomásul vétele végett., meg a működését. A miniszteri rendelet sze-1 költség 8 kor. 60 fillér; 7.) karácsonyi se- 
Nemcsak a megelőző években, de az idén is oly rml a kirendeltség a határrendőrségi teen- gélyezésre (lábbeli és tűzifa) 328 kor., az 

T ^ m a S v t o jy ^ t ó r h M u i ' dekön kivül Csáktornya nagyközség és a összes kiadás 1400 kor. 4 0  fii ér. Egyenleg 
le, ugyanis a pénztári maradvány 43 kor. 29 fin. i Csáktornya vidéki körjegyzőség községeinek 43 kor. 29 fill. Az 1905. évi számadás sze- 

A mi pedig az egylet vagyonát illeti, az a j a területén az elsőfokon való rendőri bírás- ríni december 31-én a vagyon kitett 6461
megelőző évi állapottal összehasonlítva a következő: kodásra és tolonc eljárásra is föl lesz halai- kor. 78 fillért, 1906 évi bevétel 1443 kor.

1906. év elején a vagyon volt 6461-78 K. mazva. Egyébként a határrendőrség halás 69 fillér Összesen 7905 kir. 47 fillér. Ki-
* — , q,:>Q- k ö r e  kiterjed: A határon átkelők megligye- vonva az 1906. évi kiadást: 1400 Kor. 40

VagyonunkV kezelés ^^ihoinánváról lévén ksére' !l halarmentén felmerülő fontosabb Az összes vagyon 190«. év december hó
szó, nem mulaszthatjuk el háláiéit szívvel azokról mozzanatok es ese.nények megfigyelésére; a 31-én 6506  kor. 07 fillér, mely összeg ka- 
megemlékezni, kik nagylelkű adományaikkal annak külföldiek bejelentésére és lakhatására vo-jmatozás végeit a takarékpénztárakban van 
gyarapítását eszközölni, s igy az egyletnek fontos natkozó szabályok végrehajtására; a kémke- elhelyezve. — A pénztárt vizsgáló bizottság 
feladata teljesítését megkönnyíteni szíveskedtek, dés megakadályozására; a szomszéd állam f. évi január hó 5 én a pénztárt megvizs-

Й ; ак ^ Ы и ^ ' г Г% Р'кП0 1 А“ ак°^ Г ,о га ! S l t r ő t a k o T ,élyHk *  rendben és pontosan ve-
nya-VIdéki Takarékpénztár 30 koronát, Festetics >°hetö eröszakos tan,adas meKgátlasára; ki- zetve találta, tmert is a közgyűlés a pénz- 
Jenő gr*óf ur 6 méltósága 60 koronát adományoz- mtott s rendőrileg gyanús egyéneknek az j tárnok jelentését tudomásul véve, a felment- 
lak a nőegyletnek. Fogadják a nemes lelkű ada- állami területére való bejövetelének a meg- vényt, jegyzőkönyvi Köszönet kifejezésével, 
kozók magasztos ügyünk pártolásáért egyletünk akadályozása, nyomozott, vagy valamely bűn- megadia. Előterjesztettet az 1907. évben 
hátás köMönetét Csáktornva fenkiil. lelendő cselekménynyel gyanúsított egyének- segélyben részesülök névjegyzéke, számsze-
lelko közönséf/ rokonszenvének egyletünk ma- nck ,a halárszelén való letartóztatása; fegy- ríni: 29 A közgyűlés határozalilag kimondta, 
gasztos céljai iránt legmegbízhatóbb megnyilatko- vere »̂ 'ő és hadiszerek ki vagy bevitelének hogy mind a 29 szegény! havi segélyben 
zását abban látjuk, hogy tagjai között csaknem az ellenőrzése; hadköteles egyének kiszöké- fogja részesíteni, és pedig havonkint 5 ko- 
minden számba vehető család van képviselve. Némi sének a megakadályozása; nőcsempészel meg- rónát kap l, 4 koronát 4, 3 koronát 8, 2 
!"!!l4.m,Zm..A „tag° k lélazámában 1П!,и,вп, é.vbe.n «állása: a határszéli állomásokon a közbiz- koronái 16 szegény — Elnök jelentette, hogy 
ben“ mit sum » Ш м и Г т е г “ " ы !ё^Ц 'u ^ h e -  1оп^ ? '  leendök ellátasrt és » közegészség! Bencsák Richard, áll. polg. isk. tanár, az 
lyébe mások jelentkeznek a belépésre. A múlt szabályok betartásának az ellenőrzése; ha- egylet titkára, tisztségéről lemondott A köz- 
1906. év elején a tagok száma a következő volt: lárszéleken levő szállodák, vendéglők, korcs- gyűlés a lemondást tudomásul veszi, s a 

alapító tag 1 mák, kávéházak és egyébb nyilvános helyek volt titkárnak odaadó munkásságáért jegyző-
— es— I—55------- ellenőrzési, útlevelek vizsgálata és határát- könyvi köszönetét mond. Miután a mull évi

összesen 97 kelési igazolványok kiállítása; a csempészet tisztújító közgyűlésen megválasztott alelnök a
a к™, ,, о/ ♦ megakadályozása. tisztséget nem fogadta el, a közgyűlés az

iS » » » »6 67 A folyó hó évi január üresedésben voll alelnöki tisílségre egyhan-
32 > » ‘ » 15 * hó elsejével rendszeresített nagyfalusi uj kör- gulag özv Hackl Károlyné úrnőt választotta

évközbén elköltözött 5 lag, megszűnt az egyletnek jf*f?yzőség jegyzőjévé a január 28-án tartott meg — A lemondás folytán megüresedett 
tagja lenni 1; az 1906-ik év végén maradt 1 ala- jegyzőválasztáson Simon István Csáktornya titkári állásra pedig Brauner Lajos áll. ele- 
P‘tó nagyközségi adóügyi jegyzőt választották mi isk. tanító lett a Közgyűlés által meg-
belejezném, engedjék meg a m. t. Hölgyek az*! meg’ kl ^ala'át azonnal el is fo8lalta. választva. —  Az indítványok során Brau- 
hogy az elnökség nevében úgy a t  válnazmánynak] Helyettes 1168. Simon István Csák- ner Lajos egyleti titkár indítványozza, hogy
mint pedig az egylet fenkölt lelkű és jó szivü tornya adóügyi jegyzőnek nagyíalusi körjegy- az alapszabályok 9. §-a, — mely aközgyü- 
Ugjainak szives odaadásukat és áldozatkészségei- zővé történt megválasztása folytán a Csák- , lések határozatképességére vonatkozik, —



módosittassék akként, hogy a közgyűlés, te
kintettel a megjelent tagok számára, min
denkor határozatképes legyen A közgyűlés 
az indítványt elfogadja, s a annak jóváha
gyása végett megkeresi a magas belügyi kor
mányt. —  Végül az elnök az őt támogató 
vásztmányi és rendes tagoknak jóindulatú 
pártfogásukért és az ügy iránti meleg érdek
lődésükért szívélyes köszönetét modva, az I 
ülést bezárja.

—  A pusztító betegségek elleni harc
ban a világ legkiválóbb orvosai egyesülnek. 
E betegségek sorában az első helyet az 
Epilepszia (Nyavalyatörés) foglalja el. E baj
ban szenvedőknek vigaszul szolgálnak azon 
értesőlésünk, mely szerint egy magyar orvos 
e betegség ellen uj és hatékony gyógyító 
módszert alkalmaz, amQlyért már a külföld 
is méltó elismerésben részesítette. Ez orvos 
Dr. Szabó Sándor Budapest, V. Alkotmány- 
u. 5; ki készséggel nyújt felvilágosítást 
mindazoknak, kik gyógyító módszere segé
lyével e súlyos bajtól szabadulni óhajtanak.

—  A Csáktornyái keresk. Ifjak estélye 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg igen szépen! 
sikerült. A színdarabot a műkedvelők am-| 
bicióval és jó  betanulással, hatást keltve 
adták elő a zsúfolásig szorongó publikum 
előtt. Az egyesület a szereplő kisasszonyká-' 
kát szép virágcsokrokkal lepte meg. A szín
darab után kezdetét vette a tánc, a mely 
csak a késő világos reggeli órákban érti 
véget. A színdarabot másnap vasárnap dél
után olcsó helyárakkal megismételték, s en
nek befejeztével a műkedvelők tiszteletére 
lakoma volt a Zrínyi vendéglőben.

—  Egy földink sikere Párisban. A párisi 
Magyar Egyesület legutóbb tartott évi köz
gyűlésén egyhangú lelkesedéssel tiszteletbeli 
tagjává választotta Fischkandl Rudolfot, váro
sunk szülöttjét, az egyesület és a párisi 
magyarság érdekében tett kiváló érdemeiért. 
Fischkandl Rudolf mint egy nagy párisi 
szűcsiparvállaiat vezetője, túlnyomóan ma
gyar honfitársait alkalmazza évek óta a ve
zetése alatt levő vállalatban, mintaszerű 
példái adva a hazafias érzésben, Parisba 
mintegy tizennégy év előtt ment Csáktornyá
ról s páratlan, lelkiismeretes működése folytán 
az évek folyamán az ipartelep tulajdonosa 
reá ruházta a vezetést Azóta a czég sikerei 
is folyvást növekedtek s Fischkandl művei 
a saint-lousi, brüszeli, liége-ié s sok más 
kiállításon arany és ezüst érmeket nyertek, 
nemkülönben nagy része volt a párisi kiál
lítás magyar osztálya ipari ágának munká
lataiban. A közgyűlés mindjárt kiküldötte a 
saját kebeléből Návay Aladár dr. mm. oszt. 
tanácsos elnök vezetésével: Lendvai Károly 
titkárt, Cirták Károly és Kunz Mór tagoKal, 
kik az örökös diszlagságrúl szóló diplomát 
átnyújtották Fischkandl Rudolfnak, ki lelkes 
mondott köszönetét s ígéretet tett, hogy eddigi 
eszményi céljait fogja követni a jövőben is.

—  A  Cunard magyar amerikai vonal 
gyorsgőzösei február havában a következő 
menetrend szerint indulnak Fiúméból New- 
yorkba: Február 9-én az »Ullonia«, február
16-án a »Pannónia« és február 26-án a 
»Carpathian Ezen járatokról tel világosit isi 
ad s hajójegyekre előjegyzéseket elfogad a 
Központ I Menetjegyiroda, Budapesten, Vigadó- 
tér 1.

—  Meghívó. A Csáktornyái iparosítják 
egyesülete alaptőkéjének gyarapítására folyó 
évi február hó 9-én a Zrínyi szálló nagy
termében zártkörű táncmulatságot rendez.

— Köszönetnyivánitás. Özv, Hackl Ká- 
rolyné úrnő ő  nagysága, mint a helybeli 
»Jótékonyczélu Nőegylel» alelnöknője, a sze

gények közt leendő kiosztás végett 20 Kor 
volt kegyes az egyletnek adományozni. A- 
midőn ezen nemesszivü adománynak átvé
telét elismerem, egyúttal fogadja nevezett 
úrnő az egylel nevében a legmelegebb kö
szönetét. Csáktornya, 1907. január hó 29-én 
Pálya Mihályné egyleti elnök.

Ha csukamájolaj, akkor Zoltán-féln le
gyen. Ez uj szállóige a népszerű készítmény I 
egyik régi fogyasztójának mondása, kit hang
zatos dicséretekkel akartak kis értékű dol
gok megvételére biztatni E kiváló készítmény 
ára üvegenként 2. kor. a gyógylárban.

—  Táncestóly. Gróf Batthyány Pálné 
szül. Inkey Valéria Ő Méltóságának fővéd
nöksége alatt levő »Zalaegerszegi Karácsony
fa Egyesület* a szegény gyermekek felruhá
zására 1907. évi február hó 9-én. az »Arany 
Bárány» szálloda dísztermében műkedvelői 
szinielőadással egybekötöt tánceslélyt rendez

—  Felülfízetések. A Csáktornyái ön
kéntes tűzoltó egyesület tánc/estélyén felül
fizettek: Ha|as József, Morandini Bálint, Neu
mann Róbert, Mesterícs Aladár, Nuzsy Má
tyás, 10— 10 kor. P^thő Jenő, Ziegler Kál
mán, Mráz Testvérek 8 — 8 kor. Kayser La
jos, Zakál Henrik 6 — 6 kor., Benedikt Béla, 
Heilig József, Keszler Géza (Letenye) Hein
rich Miksa, Mancs Viktor. 5 — 5 kor., Petries 
Ignácz, Masztnak József, Rosenberg Lajos, 
Dr Hídvégi Miksa, Meider Mór (Drávavásár- 
hely), Dr. Schwarz Albert, Wollák Rezső, 
Pruszácz Alajos, Mayer Sándor, Friedl Jó 
zsef. Kollarics Mihály, Bernyák Károly 4 —4 
kor, Zrínyi Károly, Sátrán Károly, Nádasi 
József, Dobsa Kálmán, Martonossy Imre, Ker
tész Lajos, Dr. Hajós Ferencz, Mihalics Fe- 
rencz, Strausz Sándor, Sleinborger Főbus, 
8 — 3 kor., Puhr Mátyás. Szinkovics F.-né, 
Hadrovics Ferencz, Stolczer József, Márczius 
Mihályné, Apter Mór, Sul leg János, Özv. Ba- 
ranics Andrásné, Özv. Megla Isjvánné Dr. 
Schwarz Lajos ügyvéd, Rosenberg Richard 
Kornfeind Nándor, Binder Károly, Mayers- 
csák Béla, Söjtör János, Kraschowetz József, 
Deutsch Salamon, Zrínyi Viktor, Weisz Mik
sa, Holub Oszkár. Kr< ulz Lipót Hernstein 
és Gúth, Gerstmann Ernő, Gerslmann Lipót 
Heiszig Ferencz, Özv. Hackl Károlyné. Plichta 
Béla, Lobi Rezső, id. Heinrich Mór, Antono- 
vics József, Kolbenschlag Béla. Pálya Mihály 
Hencsey Gábor, Kalmár József, Hirschmann 
Leó, Mayer Lajos, Szivoncsik Antal, 2 — 2 
kor.. Fischer Vilmos, Dr Kovács Lipót, Pin- 
tács Károly, Blau Sándor, Blщ  Mór, Schön
feld Sándor, ifj. Premecz Miklós, Prostenik 
Gusztáv, Buchwald Ernő, Kohn László, VI- 
nica, Tódor Lajos, Pollák Gyula, Strausz 
Miksa, Hencztl Izidor 1 —  1 kor, összesen: 
277 koronát, mely felülfizetésekért fogadják 
az illetők az egyesület hálás köszönetét. Az 
estély összbevétele 479 K.-t tett ki

Vagyont érnek szakértelemmel és lelki
ismeretesen kezelt szőlőoltványok, melyek 
legolcsóbban a »Mílleniumtelep«-en Nagyősz 
Torontálmegye szerezhetők be. A kezelőség 
kívánatra ingyen és bérmentve küldi remek 
kiállítású magyar vagy német vagy román 
vagy szerb nyelvű lőárjegyzékét és készsé- 
séggel ad útbaigazítást és felvilágosítást uj 
vagy ujraültetésekre vonatkozólag.

—  A Muraközi Takarékpénztár Rész
vénytársaság. Folyó évi február hó 23-an 
délután 3 órakor tartja XXVI. rendes köz
gyűlését. A közgyűlés eléterjesztendő zár
számla és mérleg 2209283.30 К vagyont 
és 28041 15 К tiszta nyereményt tüntet fői 
A tisztanyereményből részvényenkint 90 K. 
osztalékot, összesen 200 drb. után 18000 
koronái, tartalékalapra 6000 koronát, az igaz

gatósági és felügyelő bizottságj avadaImazására 
1512 K.-l, tisztviselők s szolga jutalm azásá
ra 1000 koronát közhasznú és jótékonyezé- 
lokra 660 K.-nát javasol az igazgatóság.

—  Az alsólendvai takarékpénztár rész
vénytársaság február hó 9-én d. u. 2 órakor 
tartja Vili. rendes közgyűlését. A közgyű
lés elé terjesztendő mérleg és veszteség- 
nyereség számla 2 2 3 5 5 8 3 0 3  К vagyont és 
35700 89 K. tiszta nyereséget mutat. A nye
reségből a 700 drb részvény után darabon* 
kint 28 K.-t összesen 19600 K.-t, rendes 
tartalékalapra 4000 K.-t, rendelkezési tarta
lékalapra 2280 K.-t javasos az igazgatóság 
migtaöbbi részét a nyereségnek tisztviselők, 
igazgatóság, felügyelő bizottság fizetésére és 
jótékony célokra fordítják.

—  Tolvaj éjjeli vendég. Ozsura Péter 
dévai illetőségi vándorló múlt hó 26-án Mu- 
raszerdahelyenMaschanzkerZsigmond korcs
májában szállott meg, reggelre azonban el
tűnt, de hogy emlékét ne felejtsék el, hát 
magával vitte a korcsmáros cselédjének a 
ládájából annak 22 K. készpénzét és egy 
arany gyűrűjét is. Most keresik az élelmes 
éjjeli vendéget.

—  Öngyilkosság. Zorkó József uhlanos 
közlegény most január 15-én vonult be a 
Csáktornyái uhlánosokhoz s úgy látszik, se
hogyan se volt Ínyére a katonai szolgálat, 
mert mull hó 27-én este kiszökött a kaszár
nyából és az esti 9 órakor Alsólendva Íl- 
lől jövő teher vonat elé dobta magát, mely 
a szerencsétlen emberi mintegy 180 méterre 
hurcolta magával, míg megállóit. Az öngyil
kos hollletemét teljesen összeroncsolva húz
ták ki a vonat kerekei alól. Telének oka 
ismeretlen.

—  Vasúti eiömunkálati engedély. A m.
kir. Kereskedelmügyi minister mull évi de
cember hó 29-én 94408 szám a kelt leira
tával Győrfi János és Dr. Kreisler József 
nagykanizsai ügyvedeknek a keszthely vi
déki b. é. vasút Keszthely állomásától Alsó- 
páhok, Szentgyörgyvár, Zalaapáti, Esztergál, 
Szabar, Nagyrada, Kisrada, Garaboncz, Karos 
Galambok, Kisrécse és Nagyrécse községek 
ka tára in át, a cs. es kir. szab. déli vaspálja 
társaság Nagykanizsa állomásáig s ismét foly
tatólag Somogyszenlmiklós. Liszkó, Surd és 
Zákány irányában a in. kir. államvasutak 
Gyékényes állomásáig vezetendő rendes nyom
távú gőz esetleg villamos üzemű h. é. ‘ vas
útvonalra az 1905 évi deczember hó 18-án 
78246 szám alatt kell rendelettel kiadott 
előmunkálati engedély érvényét a lejárattól 
számítandó további egy év tartamára meg- 
hosszabitolta.

A hét története.
A Polónyi ügy betejvzése. Bulgária trón
változás előtt áll. — Kőszénbánya szereti 

csétlenségek.
A Polónyi-féle nagy port felvert ügy csülör,' 

tökön, legalább a politika számára végleg lezáruld 
Ugyanis ekkor azappropriátios vita fonalán Fotón? 
felszólalt a képviselöbázban, s bejelentette, hogy. 
miniszteri állásáról lemond. Az uj igazságügymi- 
niszter valószínűleg Günther Antal lesz.

Szenzációs eseményről hoz hirt a táviró. 
Koburg Ferdinánd, a bolgárok fejedelme megunta 
volna a dicsőséget s le akar mondani. A lemon
dás szándékát sok körülmény érlelte meg a fe je
delemben.

E hét legborzalmasabb eseményekét kőszén 
bánya szerencsétlenség volt. Az egyik Francia- 
országban Lens táján, a másik s ez a legbor
zalmasabb —  Elszászban St. Johann mellett tör
tént. Itt 148 munkás meghalt s 60-an  súlyos 
égési sebeket szenvedtek.
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kam se predplate i obznane na horvatskom i magjarskom jeziku izlaieói druítveni. znastveni i povucljivi list za púk obznane se poleg pogodbe i fal

poAiljaju. Izlazi sv a k i t je d e n  te d e n k ra t  i t o :  vu sv a k u  n ed e lju . raöunaju.

Odgovorni uredDik: Glavni uredbik: Iadatelj i vlaetnik :

L O P A R IT S  R. JÓ Z S E F . M A RGITAI JÓ Z S E F . S T R A U S Z  SÁ N D O R.

p  n r n v im  n n t i i  Ня На Cim v‘áe fabrikab P° orsagu. Vu fabrikah duhan rasel za pipu. Ljudi se joS razmeju
ГО  p r a v i iu  p u iu  U d lje . sí dovek i vu zimi more zaslutiti peneze. sa povanjem duhaua, pák tu pri nas ga je

Vu Francuzkim su opet na on putza- Treba Iе da 'Íudi ,al Peneze dobiÍu na ' ní4 veé te4akov' koJ ‘ bi т о 8ь si mno8°
Síi, koj je  pred stotina Ijetmi (rancuzki na- Posudu- da nemoraju piatíali drage interese, zasluíiti sa povanjem duhana.
rod vu túliké nesrefe i nevolje natiral On- te da sl tak leZl Pomoreju vu gospodarstvu. Ali to je  jedno sada, da vu Medji-
da je  vudrila vun revolucija ubijali su sve- Treba Je naroda podpomagati, da naCi- murju je  negda dober duhan rastel za pipu 
Cenike, puntari su se klali sami med sobom ni zadru8e. druStva, da bude -sloSen sam ah Bog zna jeli bi za cigaretlme rasel do- 
i krv je  tekla na potoke Sada se je  opet med sobom J er slotni narod je  jaki narod. bér duhan Jer sada veő za pipu duhan 
dríava razdelila od vere! Cirkve su podin- NaSi medjimurci su do sada vrlo lepim nije potreben, jer ga dosla raste drugde. Sa- 
ventar zeli i neslutiju se meSe vu njih Putern hodili. Ako je doSel kakov puntar mo za cigaretline budu probali sa duhanom.
To sve se dogadja vu Francuzkoj, gde je  vu se,° ’ 8U se smeJ ali iz njega. To Je veC Uíajmo se da ondi, gde je  tak izvrstni 
na mesto vere veő niti ne socializam nego í,arav na5e8a medjimurskoga puka. I jako duhan rastel za pipu, ondi bude dober du- 
joS vekSi vrag internacionizam stupil. Pák *epa narav- PosluSa svoje vodje, gosp. ple- han zrastel i za cigaretline. 
se i zato dogadjaju takvi sluőaji, da soldati banuáa> g°sP notariuSa i gosp. navuőitelja, | Probe budu se vu preloőkim kotaru za- 
vkraj meőeju puSke a najzadnjiput je jeden ab kakv*m tutnim vilezom se neda vkaniti j poőele i Kovács Rezső veliki sudec veő iS-
kaprol pluval i grdil svojega regimenta zas- ^ a ma,°  meslah b* jedan socialiSta mogel őe takove gazde, koji bi jednu mekotu za
lavu stan dobiti vu Medjimurju, ako bi se zaz- probu dali káj bi se duhan sadil na nju.

Vu NemSkoj (Pruskoj) je socializam na- vedi,°  ZH nJe8a» da Je socialist. Oni koji bi probu zvrSavati hoteli na
rastel na tuliko, da je  veő i vladi zapove- NaS puk medjimurski veruje vu Boga zahtev zabadav dobiju jednoga vrtlara, koj 
dal poőel se je  porugivati, norca delati iz Pobo2an Je ■ Ijubi domovinu svoju Magjar- bi njim navuke daval őisto zabadav. 1 gaz-
svega, kaj je  sveto, kaj je  narodno. __ Ali sku* NeposluSa nikakove puntáre. Daj Bog, dóm po 3 0 0 — 500 korun pomoői daju, da
prajzki puk je prerazmil, da socializam nije da po ov'm putu dalje ide tak ! more zapoóeti povanje. Kaj zraste duhana,
blaíenstvo, pák je  zato sociatiSle sruSil pri- --------------  SVI penezi budu ono8a 8azde, koJ Je zem'
likom sadaSnjeg zbiranja. Politiéki p r e ^ le d  ,JU dal Za probu

I vu naSoj domovini, bi oni ljudi, koji — -  b  * Dak,e sada je tu prilika, moglo bi biti,
radi zabadav íiviju i koji se radi dela Cu- Veő na meseee dana se je  pojavlala da sa ovom prilikom si gazdi opet uteme-
vaju hoteli, da se puk vu ruke socializma vu nekojih novinah jodno za drugim m ri- ,píu sreőu. Zato je  potrebno da se őim vi-
povrne. Delaju svojimi novinama takovu nja proli Polónyiu ministru pravice, ali Po- йе Sazdov javi, koji budu povali duhana i 
larmu ti socialíáti, puntaju, psovaju poStene lonyí je tvrdo stal jer bil je osvedoően, da ‘ da se le 8 izdi c,,n bo,je  trsiju bolSe i naj- 
Ijodi, voziju se sem tam po orsagu i viőeju kakti minister od negdaSnjih gospodarov bne§e ploditi Samo tak budeju mogli pos- 
med narod, te prodekujeju da su njihovi vlasti mora biti ogovarjen. Ali pod zadnje ll8DU,i* da se sadjenje duhana vu Medji- 
navuki blaíeni, pa pozivaju ljudi naj se pri- vreme su socialisti i nekoji zmed stare de- murÍu do kraja nutri vpelja i dopusti. 
klopi к njim. sue slranke takovu hajsku naőinili proli Po- Ali sada joS jedno. Svim onim Svind-

Ali jeli je táj njihov navuk blaíeni? lonyiu, da se je  Polonyi sad moral zahva- lar'jam, kője su bile vu proSlosti ono veliko 
Jeli je  njihovo druítvo őisto od nakane pun- üti na ministarstvu. On je  najme joS 1905- ftvercanPi velike ciganije naj sada presta- 
tanja? Nije. Njihov cilj je  samo to, da na- ga Ijeta pisai jeden list vu Beő, te se je  tr neju *̂ er rilpdjimurci su do sada tak poz-
rod zpuntaju, da mu óim vise peneze vu sil, da svojoj domovini hasén napravi iz to- nati’ k;,k najliujái ftvercari. Naj pokaíeju od
svoj iep zemeju, te ga lepő ostaviju vu gla- ga Taj list su sada na svetlo dali Polonyi- 8ad;'* da njim je  hasnila pokora. Od vezda
du vu smradu, vu nevolji i vu kaátigi. évi nepriatelji. Sada je Polonyi zatuíil kriv- naJ blJdu verm povalelji duhana. ali naj

NaSe Medjimurje su joS ti puntari ne ce, te je zbog> loga se odpovedal sluíbe, jer nedelaju ciganiju Snjim. 
mogli izmamiti. Vide njih ga veő próbáló nemore biti da bi sud svrhu svojega vrhov- 
ereőu, ali na3e medjimurci su vrlo zrele pa- noga glavara sudil. Polonyi je najme minis-
meti ljudi te su se ne dali za nos peljati. ler pravice i évi sudi su pod njega pod- K A J  J E  N O V O G rA ?

To nam prodekuvati da smo siromaki? redjeni.
To i mi sami znamo. To nam prodekuvati Za nameslmka Polonyievoga se spomi- — K o íe n d a r . Februar 4. Pondeljek, Ve
da su tomu veüka gospoda kriva ? naju da bude Holló Lajoé urednik »Magyar- ronika. — 5. Tork, Agata dev. muő. — 6. Sreda,

To je  vraía laí! Jer ona gospoda su országa,» ili Günther Antal dríavni ta jn ik . Borateja dev muő. — 7. (Üetvrtek, Romu.ild opal, 
iám ne takovi bedaki, da bi se trsili ősi- Duk budu öve novine Stam pane, sigurno — 8- Hetek, Ivan máth. prizn. — 9. Subota, Ciril 

omadkili puka, jer ako puk nebude mogel bude veő znali, как stvar sloji i gdo j e  pos-1 alekxandr. — Ю. Nedelja, íSkolastika dev. Evan- 
•laőati, ako puk odvandra vu Ameriku, on- tál növi minister pravice. igelium öve nedelje, je  Ksebi je  zel JezuS dvanaj-
Ja niti onoj gospodi nebude jasno sijalo Vu orsaőkim spraviSóu su svrSili sa ráz- storieu. — Zadnji fertalj tneseca bude ü-ga ob I 

aunce. Je, je, gospoda se trsiju, da őim bo- pravom potroSka za Ijeto 1907. как ta k a jiv u r i 52 minuii vu jutro. — Vreme bude mehkeSe,
Ije pomoreju narodu. Ona gospoda, koju razpravom skupnoga potroSka su la k a j:  negde bude i curelo.
smo mi vu orsaőko spraviSőe poslali. zvrSili. Za nekoliko íeljeznicah zakonskel — Zmrzeli su. Feder Ignác iz Sep-

Pa jeli bi morti gospoda socialisti bolSi Clanke su takaj primili. | siszentgyörgya je hodd po sejmi sa kajkak-
bili, ako bi dofili na ono mesto, gde sada --------------- vom őickarijom Irguvat. Nesreónoga őloveka
zrele pameti poStene duSe ljudi sediju?Sto- su vezda blizu Imessfalva zmríjennga naSli.
pót haiti bi bili. Jer pusti vuka med ovce, Sadjenje duhana. Drugi zmríjeni je  Horovitz Nándor iz Osdole
razbeti se ti őredo. Та gospoda bi samo za trgovec, njega su blizu Szenlkatolne naSli
svoj tép gledala. Veő vu zadnjim broju smo pisali, da zmríjenoga.

Nam je ue eocialistiőka pomoő potreb- se probe delaju po Zalavarmegjiji zbog sa- — Nesreca ribarov. Vu zalevu vu 
nB ne«° А.°т<^  .mirnib Uudih. Treba je  da djenja duhana Zalavarmegjinsko gospodar Rigi se je  otrgel jeden veliki komád leda i 
siroma öve ima n&vek dela, da tak mo- sko drutlvo bi osobito rado, da bi se sad- odplaval je  vun na rnorje. Na ledu je  bilo 
£e to su Dotrebn6 w peJJeze 8,u* di A jenje duhana vu Medjimurju vpeljalo opet 14* ribarov, koji su takaj sa ledom skup vu 
Жв abnke Nai postavi nutri jer vu Medjimurju je negda jako fini pogibelji. Jeden damSif je  iSel da ribare OS’ÁV**

—  J l m '  ^ Í L
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Nesreéa pri srbskim kralju. Srbski 
pnnc je  Iz nepazlivnosti blizu peCi östavil 
nabite patroné. Kada se je peC jako razhi- 
cala, su patroné eksploderale. Na sreCu nitko 
nije bil vu sobi i tak vu CloveCjim aivotu 
nema kvara. Nekoje austrijske novine su 
veó zmislile, da je bomba eksploderala pri 
Petru kralju i da su tobo2 Petra kralja ho- 
teli srbi zaklati.

Imenovanje. Minister äkolskih 
poslov je vu Drávaszentmihály к orsaCkoj 
puCkoj äkoli Mendel Zsigmonda diplomera- 
nog uCitelja imenoval.

— Kak takajáe Szatmáry Sándora ákol- 
nika iz Tüskeszentgyörgya njegovu 2enu 
Csányi Máriju je minister äkolskih poslóv 
vu Magasfok к orsaCkoj skoli imenuval za 
orsaCke uCitelje.

Zima je. Opet je tvrda zima nastala. 
Celi proSli tjeden je tvrda zima bila. Janu- 
ara 26-ga je malo popustilo, ali to je samo 
zato bilo jer se je pripravljalo na sneg. I 
zaisto drugi dan tojest proälu nedelju je 
po viäe mestah debeli sneg zapal.

Kada mi to piácmo vreme joá tvrdo 
stoji i jesu mesta gde je 26 graduäov zi
ma. Ali od zapada moremo Cekati poviäenje 
topline. Od zapada se oblaCno ka2e, kada 
bude i vreme malo popustilo.

Tu spomenemo, da vu velikoj zimi 
najte se spozabiti osobito foringaäi iz svoje 
marve, ako idete kam nulri ili na kupicu 
vina vu krCmu i marhu vuni ostavite po- 
krite je, da ne ozebeju. Kak takaj za siro- 
maáke ptióice po zavetju hitite vun drobti- 
nice, naj si pobiraju. Bog nas je  vuCil na 
ljubav, ljubimo dakle i öve, jer su 9tvorovi 
Bo2ji.

— Krvava Ruska. Vu Ruskoj nika- 
da nebudu henjali krvariti ljudi jedui dru- 
ge. Carska vlada podjedno da skonCavati, 
vu reät zapirati ruske puntare all zato ne 
da bi njih menje bilo nego joá viäe. Pak 
ovi növi se osvetiju za svoje pajdaäe. Pun- 
tari su opet viäe ruskih velikaäov skonCali. 
Vu Petervaru su puntari zaklali Launitza 
mestnoga zapovednika i Pavlova generala, 
vu Lodzu su puntari skonCali Sacko ober
ste, koj je taka, как i prvi dva veren bil

lobodi. D riiju  da bude nesreCne ribare moCi
osloboditi. caru i proti puku krvoloCnik. Svi puntari, 

koji su öve zaklali su bili na smrt odsud- 
jeni i taki obeäeni. Vu vekiveCni reät je ob- 
sudjeni 48 a na vise Ijet 137 ljudi. Za celo 
Äivljenje vu Sibiriji su bili odegnani 44 
puntari. —  Vu Varäavi je odsudjenu na 
smrt 7 ljudi.

— Nesrece na Zeljeznici. Na debre- 
censkim banhofu su se dva cugi tresnuli i 
to jeden osobni cug. Prilikom tresnenja se 
je  na teretnim cug 7 vagonov i na osob- 
nim cugu 3 vagoni na prah zdrobili. Na 
teretnim cugu je  maSinista i jeden vahtar 
oranjeni. Cugi su samo sa velikoin zakeä- 
nenjem mogli iti dalje.

— Razbili su peátanskoga vagona 
na kaposvarskim banhofu nepoznati krivci 
i viäe sto korun vrednosti biljegov su vkrali. 
Krivce iSCeju.

— Glad vu Kini. Vu Kini je veliki 
glad. Zbog glada je  veC 450 jezer kineze- 
rov ostavilo svoju domovinu. 2ene i deca 
se veC samo sa listjem i sa korom, kore- 
njem hraniju. Glada je osobitó to zroCilo 
da je  lani pozeblo polje od thea. Ljudi su 
ne imali dohodka pak sada glada trpiju.

— Nesreca na morju. Vu Cuxha- 
f.enu se je potopiI parobrod »Pengweren» 
zvani i sa njim se je vtopilo 24 mu2ov. 
Kak novine piáeju, ovi bi se bili lehko os- 
lobodili ali nisu hoteli ostaviti parobroda. 
Sa parobrodom su iäli na dno mórja.

— Velika nesreca vu rudi. Vu Praj- 
skoj vu tak zvani Szt Johann rudi se je 
srtaäna nesreCa pripetila. Vu rudi se je luft 
eksploderal, vu2gala se je  iznutra cela ruda 
i po priliki 250 ljudi je postalo Zrtvom toj 
nesreCi. Jer rudari su vu lapornatoj rudi 
posluvali i med tem nje je zastigla nesreCa. 
Do vezda su 50 ljudi donesli na svetlo, koji 
su jako zopeCeni i sigurno bude njih viäe 
zmed njih vurnrlo. Doktori izbavitelji pod 
jednom poslujeju. Opet se je  Culo novo eks- 
ploderanje, kaj sigurno novu nesreCu zroCi. 
Straäen je plaC i javkanje pred rudom, 2e- 
ne plaCeju deca plaCeju za svojimi mu2i 
ili oci.

Okolo 150 doktorov izbaviteljov, koji 
su oslobadjali rudare su nutri ostali vu ru
di jer se je zaruhnula luknja pred njimi i 
ovi budu zgoreli.

NesreCa je  vnogo vekäa, как se je  to 
od kraja mislilo. Vu jednoj luknji 171 ljudi 
2ivi, koje sigurno nebudu rr.ogli osloboditi. 
Celi svet je  sa suCutom prama nemcom, gde 
se je ta velika nesreCa dogodila.

— Velika zima. Po mokrim vremenu 
je  vu nedelju najedenkrat zmrzlo i tvrda 
zima je  nastala. Vnogi nepameluju takvu 
zimu, kakva je  sada. Covek se najrajäe sa
da vu hi2u potegne i greje. Vnogo nesreCah 
piáeju zbog zime od sve povsud. Vu Polj- 
skoj je  takva zima, kakvu joá stari ljudi 
nepametuju. Ljudi po puti zmrzavaju, pak 
i po varaái se gde gud smlete doli Clovek 
od velike zime. Samo vu Lemberg varaáu 
je  dru2tvo oslobodnih doktorov na jeden 
den 179 zmr2jenih, tojest okremplenih zelo 
pod vraCenje, a zvun toga su i drugi dok
tori imali delo.

I siromaáka 2ivina mnogo trpi od zi
me. Zmislimo se za nje i na zavetju jim 
hitimo kakve drobtine. Jer i siromaáke pti 
Cice su takaj stvor bo2ji.

— Zverokradica — ubojnik Vi 
Szecsanju je Ardelean Mano zverokradic 
pri cintoru strelil Rakurar Mózesa lugar; 
koji je  Ardeleana veC viáeput javil zbo 
raubäicarije. Rakurar je laki vumrl. 2anda 
su Ardeleana prijeli i sud je podigel iztragu.

— Vi§e ljudi se je  opet popitavalo 
zbog zadrugah i zadru2nih kassah. Opana 
njam oje naj dobro preCitaju proäloga, broja 
prvi Clanak. Ondi smo äirnije pisali, как je  
moCi utemeljiti zadru2ne kasse. Na pismeno 
pitanje svakomu radi odgovor dajemo,

— Obstrukcija vu Horvatskoj. Vu 
horvatskim dr2avnim sprayisCu vu Zagrebu 
je vudrila vun obärukeija Menjäa stranka 
koja bolje к BeCu vleöe, je —  sa svqm si
lóm na torn, da pripreCi dela vékáé strandé, 
koja dr2i da magjari i horváti naj slo&qi 
budu Kak piáeju jedne novine ban je  do£el 
vu Budapeätu, da od kralja dobi dopust za 
razpust sabora, te da bude novo zbiranje.
Vu novim zbiranju sigurno, da bude ona 
stranka doäla do veCine koja mir hoCe sa 
magjari.

— Obiteljski prizor vu kavani. Vu 
Gracu dogodilo se vu jednoj kavani sledeCi 
dogodjaj, koji je izazval veliku senzaeiju. — 
Kapelmaisler Poheim sedel je  vu kavaui, i ,

Z А В А V А .

N a s a m a r e n i  t á t i .

Kad su Riegler TonCek i liepi Francek 
pulovali, pak su si iz ormara niekog kra- 
mara, dók nije nitko bil u sobi, sto forintih 
u novih bankah posudili — zakljuCili su 
medjusobno od sad poáteni ljudi biti te se 
poljodelstvu posvetiti. To poljodelstvo med- 
jutim nije bilo tak zamiáljeno. da bi oni 
как naái poljodelavci Ciné po \ruCini zimi, 
po kiái i liepom vriemenu, tnolikom i plu- 
gom u ruki na polju se znojili, jer na táj 
naCin more Coviek zbetefcati, a doktor i a- 
poteka koátaju.

Oni su anda po liepoj mieseCini iáli 
na trgovinu s marhom, a crna krava Male 
OletiCa iz Gardinovca, baá onoga, koj je 
1901-e godine gospodu po ludbreákih gori- 
eah sim tarn vkri2 vkra2 navaZal, je  pri 
njih toliko dopadnosti naála, da su ju, ne- 
buneCi trudnoga gazdu u njegovom pilenju 
u posleljj  ̂ iz átale izpelali i tini put poáte- 
nj» naslupiti nakanili.

I Zaliboíe, ali Crnka je bila druge misli,

jer vani je bilo dosta hladno a u átali liepo 
toplo, как u zakurjenoj sobi, a ktomu ona 
nije hotela svojega dobroga gospodara osta- 
vili bez da mu srdaCni *zbogom> nereCe, 
za da se nebi kakti nezahvalno maráe pra
ma njemu pokazala

— Anda je  iála dobrovoljno samo do 
— zdenca u selu, kamo je bila navadna 
napajat se hoditi, ali odovud uzprkos sve- 
mu liepomu ш govaranju, za vu2e vleCenju, 
groánjam i batinanju niti korák dalje. Ona 
je  pri zdencu, koj jo j je toliko kral svoju 
friáku okriepu pruftal. stala kakti prikovana 
pak se je samo Cudila, zakaj ju óva dva 
stranjska Covieka sim tam nacukavaju i ju 
iz njezinog doma nekam odvIeCi hoCeju.

Sada se na jedan krat liepi Francek 
domisli, da bi to maráe na svaki naCin vi
äe povierenja prama svojemu gazdi Mati 
OletiCu pokazivalo, nego li proli njim, stranj- 
skim ljudem, makar oni i tak dobro misle 
snjom, pak je stoga svojemu ketuáu TonCe- 
ku predloáil tolnaCa, da Ce on OletiCa pro- 
buditi i ga zaprositi, da poáto su oni slranj- 
ski maráeCki trgovei ovde zabludili, da bi 
je on, nje i kravu do blitnjega sela odpe- 
ljati hotel, jer se zabludjeni nikak znajti

nemogu a kakti posve stranjski ljudi bi tu 
morali do julra okolo lutati.

Tonóeku se je  táj predlog vrlo dopal 
te se u sebi nije mogel zadosta naóuditi 
Francekovoj viedtini u takovom trgovaókom 
poslu. Anda ide Francek do Oletióeve kuőe 
natrag le Cvrsto pokuca dákom na zatvore- 
nőm obloku i zaprosi spavajuóega Matek-* 
za njegovu pomoC. ,

Podto pák je  Francek svoju prodr 
sa jednom növöm bankom petaóom poi 
piral, misül si je Oletió, toliko nebi< fno( 
zasluditi, makar bi tri noói spored pilu v 
kel, pák stoga je  nekoliko kral zmrrnlat, a 
bu odmah gotov, nahióe na se lajbeca i rek 
leca, natekne na noge papuóe te ideza Un. 
daredljivim trgovcom — za da ga iz nepjri- 
like izbavi i van na cestu izpelja.

Tonőek je  u to vrieme, dók se je liepi 
Francek sa Matekom dogovaral, kravicu 
koju bi Oletió bil po bieloj lisi na hrbtu, 
prepoznati mogel, sa bundekom pokril, ko- 
jega su ovi trgovci takaj u nekojem dtacu- 
nu, u kojem nije bilo dtacunar«, kupili, a 
do tog vriemena je  Oletió sa Tonóekom do- 
del te je опак snen prijel za vuie i drukal 
je  pospano van iz sela, a kravica kdja je

___ * *W'.A ..-i
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Sve poäiljke se tiCuö zadriaja 
novin&h, naj se poftiljaju na 
me, urednika vu Csáktornya.

Izdate l je tvo :
knjiíara S tr u u s z  S a n d o ra , 
kam se predplale i obznane 

poéiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlaieói druítveni. znastveni i povucljiví list za púk 

Izlazi sv ak i t je d e n  Je d e n k ra t  i t o :  vu sv a k u  n ed elju .

Predplatna о м а  je :

Na celo l e t o ........ 8 kor.

Na pol leta .............4  kor.
Na Cetvert leta . . .  2 kor.

Pojedini broji koötaju 20fil.

Obznane se poleg pogodbe i fal 

raöunaju.

Odgovorni uredoik:

L O P A R IT S  R. JÓ Z S E F .
Glarni nrednik: j Iidatelj i vlaetnik

M A RG IT AI JÓ Z S E F . S T R A U S Z  SÁ N D O R.

Po pravim putu dalje.
Vu Francuzkim su opet na on putza- 

Síi, koj je  pred stotina ljetmi francuzki na- 
rod vu túliké nesreóe i nevolje natiral On- 
da je  vudriia vun revolucija ubijali su sve- 
Cenike, puntari su se klali sami med sobom 
i krv je  tekla na potoke. Sada se je  opet 
dríava razdelila od vere. Cirkve su pod in- 
ventar zeli i nesluíiju se mede vu njih . . . 
To sve se dogadja vu Francuzkoj, gde je 
na mesto vere ve£ niti ne socializam nego 
jód vékái vrag internacionizam stupil. Pák 
эе i zato dogadjaju takvi sluóaji, da soldati 
vkraj meóeju puáke a najzadnjiput je jeden 
kaprol pluval i grdil svojega regimenta zas- 
tavu.

Vu Nemákoj (Pruskoj) je socializam na- 
rastel na tuliko, da je  veC i vladi zapove- 
dal poCel se je  porugivati, norca delati iz 
9vega, kaj je  sveto, kaj je narodno. —  Ali 
prajzki púk je prerazmil, da socializam nije 
blaíenstvo, pák je  zato socialiále srudil pri- 
likom sadaánjeg zbiranja.

I vu naáoj domovini, bi oni ljudi, koji 
radi zabadav íiviju i koji se radi dela Cu- 
vaju hoteli, da se púk vu ruke socializma 
povrne. Delaju svojimi novinama takovu 
larmu ti socialíáti, puntaju, psovaju poátene 
ljudi, voziju se sem tam po orsagu i vióeju 
med narod, te prodekujeju da su njihovi 
navuki blaíeni, pa pozivaju ljudi naj se pri- 
klopi к njim.

Ali jeli je táj njihov navuk blaíeni ? 
Jeli je njihovo druítvo öisto od nakane pun- 
tanja? Nije. Njihov cilj je samo to, da na
rod zpuntaju, da mu Cim vise peneze vu 
svoj 2ep zemeju, te ga lepo ostaviju vu gla- 
du vu smradu, vu nevolji i vu kaátigi.

Naáe Medjimurje su joá ti puntari ne 
mogli izmamiti. Viáe njih ga veC probalo 
sreCu, ab nade medjimurci su vrlo zrele pa- 
meti ljudi te su se ne dali za nos peljati.

To nam prodekuvati da smo siromaki? 
To i mi sami znamo. To nam prodekuvati 
da su tomu vel'ka gospoda kriva ?

To je  vraía laZ! Jer ona gospoda su 
iám ne takovi bedaki, da bi se trsili osi- 
omadkiti puka, jer ako puk nebude mogel 
»laCati, ako puk odvandra vu Amenku.on- 
ia niti onoj gospodi nebude jasno sijalo 

au nee. Je, je, goepoda se trsiju, da Cim bo- 
Ije pomoreju narodu. Ona gospoda, koju 
smo mi vu orsaöko spravidCe poslali.

Pa jeli bi morti gospoda socialidti boldi 
bili, ako bi dodli na ono mesto, gde sada 
srele pameti poátene dude ljudi sediju? Sto
pot hujdi bi bili. Jer pusti vuka med ovee, 
r&zbeti se ti Credo. Ta gospoda bi за т о  za 
svoj iep gledala.

Nam je  oe socialistiCka pomoC potreb- 
na nego pomot mirnih ljudih. Treba je da 
siromak Clovek ima navek dela, da tak mö
ge sa podtenim delom si peneze sluíili. А 
za to eu potrebne tabrike. Naj se postavi

óim vide fabrikah po orsagu. Vu fabrikah 
si Clovek i vu zimi more zasluiiti peneze.

Treba je da ljudi fal peneze dobiju na 
posudu, da nemoraju piaóati drage interede, 
te da si tak leii pomoreju vu gospodarstvu.

Treba je  naroda podpomagati, da naCi- 
ni zadruge, druitva, da bude .sloien sam 
med sobom. Jer sloZni narod je jaki narod.

Nadi medjimurci su do sada vrlo lepim 
putem hodili. Ako je doáel kakov puntar 
vu selo, su se smejali iz njega. To je  veC 
narav nadega medjimurskoga puka. I jako 
lepa narav. Posluda svoje vodje, gosp. ple- 
banuda, gosp. notariuda i gosp. navuCitelja, 
all kakvim tuZnim vilezom se neda vkaniti 
Na malo meslah bi jedan socialidta mogel 
stan dobiti vu Medjimurju, ako bi se zaz- 
vedilo za njega, da je socialidt.

Naá puk medjimurski veruje vu Boga 
poboZan je i ljubi domovinu svoju Magjar- 
sku. Neposluáa nikakove puntáre. Daj Bog, 
da po ovim putu dalje ide tak !

Politiéki pregled.
VeC na mesece dana se je  pojavlala 

vu nekojih novinah jedno za drugirn mrZ- 
nja proti Polónyiu mini9tru pravice, ali Po- 
lonyi je tvrdo stal jer bil je osvedoCen, da 
kakti minister od negdadnj'h gospodarov 
vlasti тога  biti ogovarjen Ali pod zadnje 
vreme su socialisti i nekoji zmed stare de- 
sne slranke takovu hajsku naCinili proti Po- 
lonyiu, da se je  Polonyi sad moral zahva- 
liti na ministarstvu. On je najme jód 1905- 
ga Ijeta pisai jeden list vu BeC, te se je  lr 
sil, da svojoj domovini hasén napravi iz to
ga Taj list su sada na svetlo dali Polonyi- 
evi nepriatelji. Sada je Polonyi zatuZil kriv- 
ce, te je zbofMoga se odpovedal sluZbe, jer 
nemore biti da bi sud svrhu svojega vrhov- 
noga glavara sudil. Polonyi je najme minis
ter pravice i evi sudi su pod njega pod- 
redjeni.

Za nameslmka Polonyievoga se spomi- 
naju da bude Holló Lajod urednik »Magyar- 
országa,» ili Günther Antal drZavni tajrnk. 
Dok budu ove novine dtampane, sigurno 
bude veC znali, как stvar stoji i gdo je  pos
tal növi minister pravice.

Vu orsaCkim spravidCu su svrdili sa raz-1 
pravom potrodka za Ijeto 1907. как takaj 
sä razpravom skupnoga potrodka su lakaj 
zvrdili. Za nekoliko Zeljeznicah zakonske 
Clanke su takaj primili.

Sadjenje duhana.
VeC vu zadnjim broju smo pisali, da 

se probe delaju po Zalavarmegjiji zbog sa- 
djenja duhana Zalavarmegjinsko gospodar- 
sko druilvo bi osobito rado, da bi se sad
jenje duhana vu Medjimurju vpeljalo opet 
nutri jer vu Medjimurju je negda jako fini

duhan rasel za pipu. Ljudi se jod razmeju 
sa povanjem duhana, pak tu pri nas ga je 
i najveC teZakov, koji bi mogli si mnogo 
zasluZiti sa povanjem duhana.

Ali to je jedno sada, da vu Medji
murju je  negda dober duhan rastel za pipu 
ali Bog zna jeli bi za cigaretline rasel do
ber duhan Jer sada veC za pipu duhan 
nije potreben, jer ga dosta raste drugde. Sa
mo za cigaretline budu probali sa duhanom

Ufajmo se da ondi, gde je  tak izvrstni 
duhan rastel za pipu, ondi bude dober du
han zrastel I za cigaretline.

Probe budu se vu preloCkim kotaru za- 
poóele i Kovács Rezső veliki sudec veC id- 
Ce takove gazde, koji bi jednu mekotu za 
probu dali káj bi se duhan sadil na nju.

Oni koji bi probu zvrdavati hoteli na 
zahtev zabadav dobiju jednoga vrtlara, koj 
bi njim navuke daval Cisto zabadav. I gaz- 
dom po 3 0 0 — 500 korun pomoCi daju, da 
more zapoCeti povanje. Kaj zraste duhana, 
svi penezi budu onoga gazde, koj je zem- 
Iju dal za probu.

Dakle sada je tu prilika, moglo bi biti, 
da sa ovom prilikom si gazdi opet uteme- 
Ijiju sreCu. Zato je  potrebno da se óim vi
de gazdov javi, koji budu povali duhana i 
i da se te gazdi Cun bolje trsiju bolde i naj- 
fmede ploditi. Samo tak budeju mogli pos- 
tigDuti, da se sadjenje duhana vu Medji
murju do kraja nutri vpelja i dopusli.

Ali sada jod jedno. Svim onim dvind- 
larijam, koje su bile vu prudlosti ono veliko 
d\ercanj \ velike ciganije naj sada presta- 
neju. Jer medjimurci su do sada tak poz- 
nati, как naj hujdi dvercari. Naj pokaieju od 
sada, da njim je  hasnila pokora. Od vezda 
naj budu verni povalelji duhana. ali naj 
nedelaju ciganiju dnjim.

KAJ J E  NOVOGA?

— K o / e n t ia r .  Februar 4. Pondeljek, Ve
ronika. — 5. Tork, Agata dev. muC. — 6. Sreda, 
Dora tej a dev. muC. — 7. Cetvrtek, Romu.ald opat. 
— 8. Petek, Ivan máth. prizn. — 9. Subota, Ciril 
alekxaiidr. — 10. Nedelja, Skolastika dev. Kvan- 
gelium ove nedelje, je  Ksebi je  zel JezuS dvanaj- 
storiru. — Zadnji fertalj шсзеса bude 0-ga ob 1 
vuri 52 minuli vu julro. — Vreme bude mehkede, 
negde bude i eurelo.

— Zmrzeli su. Feder Ignác iz Sep- 
siszenlgyörgya je hodd po sejmi sa kajkak- 
vom CiCkarijom Irguval. NesreCnoga Cloveka 
su vezda blizu Imessfalva zmrijennga nadli. 
Drugi zmrijeni je Horovitz Nándor iz Osdole 
trgovec, njega su blizu Szentkatolne nadli 
zmrijenoga.

— Nesreca ribarov. Vu zalevu vu 
Rigi se je  otrgel jeden veliki komád leda i 
odplaval je vun na morje. Na ledu je  bilo 
14 ribarov, koji su takaj sa ledom skup vu 
pogibelji. Jeden damdif je  idei da ribare os-i



Nesreöa pri srbskim kralju. Srbski 
pnnc je  iz nepazlivnosti blizu peöi östavil 
nabite patroné. Kada se je peö jako razhi- 
cala, su patroné eksploderale. Na sreöu nitko 
nije bil vu sobi i tak vu öloveöjim 2ivotu 
nema kvara. Nekoje austrijske novine su 
veö zmislile, da je bomba eksploderala pri 
Petru kralju i da su tobo2 Petra kralja ho* 
teli srbi zaklati.

— Imenovanje. Minister ákolskih 
poslov je  vu Drávaszentmihály к orsaökoj 
puökoj ákoli Mendel Zsigmonda diplomera- 
nog uöitelja imenoval.

— Kak takajSe Szatmáry Sándora ákol- 
nika iz Tüskeszentgyörgya njegovu 2enu 
Csányi Máriju je  minister ákolskih poslóv 
vu Magasfok к orsaökoj skoli imenuval za 
orsaöke uöitelje.

Zima je. Opet je tvrda zima nastala. 
Celi proáli tjeden je tvrda zima bila. Janu- 
ara 26-ga je malo popustilo, ali to je  samo 
zato bilo jer se je pripravljalo na sneg. I 
zaisto drugi dan tojesl proálu nedelju je 
po viáe mestah debeli sneg zapal.

Kada mi to piácmo vreme joá tvrdo 
sloji i jesu mesta gde je 26 graduáov zi
ma. Ali od zapada moremo öekati poviáenje 
topline. Od zapada se oblaöno ka2e, kada 
bude i vreme malo popustilo.

Tu spomenemo, da vu velikoj zimi 
najte se spozabiti osobito foringaái iz svoje 
marve, ako idete kam nulri ili na kupicu 
vina vu krömu i marhu vuni ostavite po- 
krite je, da ne ozebeju. Kak takaj za siro- 
maáke ptiöice po zavetju hitite vun drobti- 
nice, naj si pobiraju. Bog nas je  vuöil na 
ljubav, ljubimo dakle i öve, jer su stvorovi 
Bo2ji.

— Krvava Ruska. Vu Ruskoj nika- 
da nebudu henjali krvariti ljudi jedni dru- 
ge. Carska vlada podjedno da skonöavati, 
vu reät zapirati ruske puntare all zato ne 
da bi njih menje bilo nego joá viáe. Pak 
ovi növi se osvetiju za svoje pajdaáe. Pun- 
tari su opet viáe ruskih velikaáov skonöali. 
Vu Petervaru su puntari zaklali Launitza 
mestnoga zapovednika i Pavlova generala, 
vu Lodzu su puntari skonöali Sacko ober- 
sla, koj je takaj как i prvi dva veren bil

lobod i .D r íi ju  da bude nesreöne ribare moöi
osloboditi.

Z А В  А V А .

Nasaniareni táti.
Kad su Biegler Tonöek i liepi Francek 

putovali, pák su si iz ormara niekog kra- 
mara, dók nije nitko bil u sobi, sto forintih 
u novih bankah posudili — zakljuöili su 
medjusobno od sad poátem ljudi biti te se 
poljodelstvu posvetiti. То poljodelstvo med- 
jutim nije bilo tak zamiáljeno. da bi oni 
как naái poljodelavci öine po vruöini zimi, 
po kiái i liepom vriernenu, molikom i plu- 
gom u ruki na polju se znojili, jer na táj 
naöin more öoviek zbeteíati, a doktor i a- 
poteka koátaju.

Oni su anda po liepoj mieseöini iáli 
na trgovinu s inarhom, a crna krava Male 
Oletiöa iz Gardinovca, baá onoga, koj je 
1901-e godine gospodu po ludbreíkih gori- 
c»h sim tarn vkri2 vkra2 nava2al, je  pri 
ojih toliko dopadnosti naála, da su ju, ne- 
bunefti trudnoga gazdu u njegovom pilenju 
u Postelji, iz stale izpelali i tini put poáte- 

n̂ stupiti nakanili.
I Zaliboie, ali örnka je  bila druge misli,

caru i proti puku krvoloönik. Svi puntari, 
koji su öve zaklali su bili na smrt odsud- 
jeni i taki obeáeni. Vu vekiveöni reStjeob- 
sudjeni 48 a na vise Ijet 137 ljudi. Za celo 
íivljenje vu Sibiriji su bili odegnani 44 
puntari. —  Vu Varáavi je odsudjeno na 
smrt 7 ljudi.

— Nesreöe na Seljeznici. Na debre- 
censkim banhofu su se dva cugi tresnuli i 
to jeden osobni cug. Prilikom tresnenja se 
je  na teretnim cug 7 vagonov i na osob- 
nim cugu 3 vagoni na prah zdrobili. Na 
teretnim cugu je  maSinista i jeden vahtar 
oranjeni. Cugi su samo sa velikom zakeá- 
nenjem mogli iti dalje.

— Razbili su peátanskoga vagona 
na kaposvarskim banhofu nepoznati krivci 
i viáe sto korun vrednosti biljegov su vkrali. 
Krivce iáöeju.

— Glad vu Klni. Vu Kini je veliki 
glad. Zbog glada je  veö 450 jezer kineze- 
rov ostavilo svoju domovinu. 2ene i deca 
se veö samo sa listjem i sa korom, kore- 
njem hraniju. Glada je osobitó to zroöilo 
da je  lani pozeblo polje od thea. Ljudi su 
ne imali dohodka pák sada glada trpiju.

— Nesreca na morju. Vu Cuxha- 
fenu se je potopil parobrod »Pengweren» 
zvani i sa njim se je vtopilo 24 muíov. 
Как novine piáeju, ovi bi se bili lehko os- 
lobodili ali nisu hotelí ostaviti parobroda. 
Sa parobrodom su isii na dno mórja.

— Velika nesreca vu rudi. Vu Praj- 
skoj vu tak zvani Szt Johann rudi se je 
srtaána nesreöa pripetila. Vu rudi se je luft 
eksploderal, vuágala se je iznutra cela ruda 
I po priliki 250 ljudi je  postalo Zrtvom toj 
nesreöi. Jer rudari su vu lapornatoj rudi 
posluvali i med tem nje je  zastigla nesreöa. 
Do vezda su 50 ljudi donesli na svetlo, koji 
su jako zopeöeni i sigurno b ide njih viáe 
zmed njih vurnrlo Doktori izbavitelji pod 
jednom poslujeju. Opet se je  öulo novo eks- 
ploderanje, kaj sigurno novu nesreöu zroöi. 
Straáen je plaö i javkanje pred rudom, 2e- 
ne plaöeju deca plaöeju za svojimi mu2i 
ili oci.

Okolo 150 doktorov izbaviteljov, koji 
su oslobadjali rudare su nutri ostali vu ru
di jer se je zaruhnula luknja pred njimi i 
ovi budu zgoreli

jer vani je bilo dosta hladno a u Stali liepo 
toplo, как u zakurjenoj sobi, a ktomu ona 
nije hotela svojega dobroga gospodara osta
viti bez da mu srdaöni »zbogom» nereöe, 
za da se nebi kakli nezahvalno marSe pra- 
ma njemu pokazala.

— Anda je iála dobrovoljno samo do 
— zdenca u selu, kamo je  bila navadna 
napajat se hoditi, ah odovud uzprkos sve- 
mu liepomu nagovaranju, za vuáe vleöenju, 
groznjam i batinanju niti korák dalje. Ona 
je  pri zdencu, koj jo j je toliko kral svoju 
friSku okriepu pruíal, slala kakti prikovana 
pák se je samo öudila, zakaj ju óva dva 
stranjska öovieka sim tam nacukavaju i ju 
iz njezinog doma nekam odvleöi hoöeju.

Sada se na jedan krat liepi Francek 
domisli, da bi to marSe na svaki naöin vi
áe povierenja prama svojemu gazdi Mati 
Oletiöu pokazivalo, nego li proli njim, stranj- 
skim ljudem, makar oni i tak dobro misle 
snjom, pák je stoga svojemu ketuáu Tonöe- 
ku predloíil tolnaöa, da öe on Oletiőa pro- 
buditi i ga zaprositi, da poáto su oni stranj- 
ski maráeöki trgovci ovde zabludili, da bi 
je on, nje i kravu do bliínjega sela odpe- 
Ijati hotel, jer se zabludjeni nikak znajti

Nesreöa je  vnogo vekáa, как se je  to 
od kraja mislilo. Vu jednoj luknji 171 ljudi 
2ivi, kője sigurno nebudu rr.ogli osloboditi. 
Celi svet je  sa suöutom prama nemcom, gde 
se je  ta velika nesreöa dogodila.

— Velika zim a. Po mokrim vremenu 
je  vu nedelju najedenkrat zmrzlo i tvrda 
zima je  nastala. Vnogi nepametuju takvu 
zimu, kakva je  sada. Covek se najrajáe sa
da vu hi2u potegne i greje. Vnogo nesreöah 
piáeju zbog zime od sve povsud. Vu Polj- 
skoj je  takva zima, kakvu joá stari ljudi 
nepametuju. Ljudi po puti zmrzavaju, pák 
i po varaái se gde gud smlete dőli öíovek 
od velike zime. Samo vu Lemberg varaáu 
je  druStvo oslobodnih doktorov na jeden 
den 179 zmrSjenih, tojest okremplenih zelo 
pod vraöenje, a zvun toga su i drugi dok
tori imali delo.

I siromaáka íivina mnogo trpi od zi
me. Zmislimo se za nje i na zavetju jim 
hitimo kakve drobtine. Jer i siromaáke pti
Cice su takaj stvor boZji.

— Zverokradica — ubojnik Vi 
Szecsanju je Ardelean Manó zverokradic 
pri cintoru strelil Rakurar Mózesa lugar; 
koji je  Ardeleana veö viáeput javil zbo 
raubáicarije. Rakurar je taki vumrl. 2anda 
su Ardeleana prijeli i sud je podigel iztragu.

— Vi&e ljudi se je  opet popitavalo 
zbog zadrugah i zadruZnih kassah. Opana 
njam oje naj dobro preöitaju proáloga, broja 
prvi ölanak. Ondi smo áirnije pisali, как je  
moói utemeljiti zadru2ne kasse. Na pismeno 
pitanje svakomu radi odgovor dajemo,

— Obstrukcija vu Horvatskoj. Vu 
horvatskim dríavnim sprayisóu vu Zagrebu 
je  vudrila vun obárukcija Menjáa stranka 
koja bolje к Beöu vleöe, je  —  sa svprrí si
lóm na tóm, da pripreöi dela vékáé strandé, 
koja drái da magjari i horváti naj sloíqi 
budu Как piáeju jedne novine bau je  do£el 
vu Budapeátu, da od kralja dobi dopust za 
razpust sabora, te da bude novo zbiranje.
Vu novim zbiranju sigurno, da bude ona 
stranka doála do veöine koja mir hoöe sa 
magjari.

— Obiteljski prizor vu kavani. Vu 
Gracu dogodilo se vu jednoj kavani sledeöi 
dogodjaj, koji je izazval veliku senzaciju. — 
Kapelmaisler Poheim sedel je  vu kavani, i ,

nemogu a kakti posve stranjski ljudi bi tu 
morali do jutra okolo lutati.

Tonöeku se je  táj predlog vrlo dopal 
te se u sebi nije mogel zadosla naöuditi 
Francekovoj vieátini u takovom trgovaökom 
poslu. Anda ide Francek do Oletiöeve kuöe 
natrag le övrsto pokuca áakom na zalvore- 
nom obloku i zaprosi spavajuöega Matek** 
za njegovu pomoö. ,

Poáto pák je  Francek svoju proár 
sa jednom növöm bankom petaöom poi 
piral, mislil si je Oletiő, toliko nebi< tnoj 
zasluáiti, makar bi tri noöi spored pilu v 
kel, pák stoga je  nekoliko krat zmrmlat, c 
bu odmah gotov, nahiöe na se lajbeca i rek 
leca, natekne na noge papuöe te. ide za Un, 
dareíljivim trgovcom —  za da ^a iz nepjri- 
like izbavi i van na cestu izpelja.

Tonöek je  u to vrieme, dók se je liepi 
Francek sa Matekom dogovaral, kravicu 
koju bi Oletiö bil po bieloj lisi na hrbtu, 
prepoznati mogel, sa bundekom pokril, ко- 
jega su ovi trgovci takaj u nekojem átacu- 
nu, u kojem nije bitó átacunara, kupili, a 
do tog vriemena je  Oletiö sa Tonöekom do- 
áel te je опак snen prijel za vu2e i drukal 
je  pospano van iz sela, a kravica kdja je



Citál je  novine. —  Na jedenput se otvoriju 
vrata, i vu kavarni stane kapelmeisterova 
gospa, 9 kojem je Poheim razstvaljen. Gos- 
pa stupi к svojemu muSu, zeme napre je 
den kuhinski пой i porine ga dvaputa — 
va muSa svojega. — Poheim je odmah mr- 
tev postal i zruáil se iz stolca, — a Sen a 
pak je  iála van iz kavane. Kad su ju pilali 
zakaj je  to Cinila, rekla je zato, jer par da
na prije su se pomirili i skup su Siveli a 
sad su se opet nckaj malo posvadili, nato 
je kapelmaister odiSel od stana, a nazad nije 
veC doáel. To je  nju tak bolelo, — da ga 
je samo zbog toga ubila.

— Umorstvo zbog Ijubavi Poleg 
BeCa ubil je  jeden poátanski Cinovnik jednu 
devojku zato da ni mu je  htela Sena biti.
— doma na stolu je  jednu cedulicu ostavil
—  na kojoj piáé, da ide na grob prve Sene 
i da se tarn ubije. MoguCe, da si je to pre- 
mislil —  zato da nisu ga mogli nigde najti.
— Policaji veliju, da je  sigumo vu Amoriku 
skoCil. —

—  Rumunjske namire Vu Buda
pesti rumunjski diaki, koji se uCiju na sveu- 
óiliátu, i koji uSivaju Stipendiju, napravili 
su nedavne namire samo vu rumunjskom 
jeziku. —  Da je  ovo lelni dekán piofessor 
Kmety izabran bil, odredil je, da se namire

v magjarski i rumunski moraju pisati. —  A 
vezda je pak rekel, da se samo magjarski

f ;  moraju pisati. — Rumunjski list »Lupta«
— veli da su samo rumunjske namiie za- 
kovnite zato da su étipendije rumanjski 
penezi.

—  Glad vu Rusiji. Ruske novine 
javlaju, de je  vu Ruskoj veliki glad, — a 
najveCi vu Samarskom komitatu. »Novoz 
Vremlja« —  piáé da vlada bude dala lO ’/i 
milijuna metre Sitka za siromaáki narod

Vu vezdaánjem svetu.
Kak su vezda ljudi veC zapoCeli, svoju 

decu nemoreju drugaC odhraniti, как svoji-

on hip dobroóudna postala, liepo korák za 
korakom za njim, obodva pak tali za кга- 
vicom, neprestano CudeC se i hvai«*C Oleti- 
Ca, koj zna lak dobro pata i baratati s mar- 
hom kak svojom iamilijom.

Kad pak se je  prvi turen bh2njega sela 
pokazal i ova dva lopova su se mogli nad- 
jati, da se je  sad veó Crnka na friski zrak 
i na putovanje priuCila, platili i liepo su se 
zahvalili OletiCu za njegov trud te se je on 
sa bankom u 2epu hpo povratil domov i 
•̂4joS malo toplu postelj.

Ali zaspati veC nije mogel, akoprem si 
lÉelel joS jedno malo predriemati, jer ne- 

or ga je  uzrujala liepa zasluiba za tak 
♦Iznatno dielo, a onda . . . zaóuje na jedan 
ia*t glasno tulenje vani pred vrati. i:

*Oj —  je j —  em je  to naSa ßrnula!* 
zakriCi on i iena na jedan krai, te pos- 

*aCu iz posteljah i odbiefce kroz vrata na 
dvor a iz dvora kroz vulifina vrata van 
pred kuCu.

1 izbilja, tu je  stala u cieloj svojoj ve- 
liCini ona ista Crnula koju je Matek OletiC 
malo prije pomogel ukrasti, i ona je  tulila 
veselo i zadovoljno, jer je u borbi sa oni- 
mi dviemi »trgovci» ostala preobladateljica, 
njezina volja je prodrla i sad je opet bila 
doma.

Ali OletiC^ae je sad pritelo pred o£i-

mi Suli. Vezda je  veC tak zbog teäkoCe na 
svetu, koja biva med siromaákim narodom. 
Vezda nije veC tak, kak je bilo vu prveáe 
vreme. Viáe ga na svetu ljudi i viáe ga tre- 
ba delati, da si siromaäki Clovek pribavi 
kruh deci svoji i takaj opravu. To joá nije 
dosti, nego treba joá, da zasluSi na druge 
stroáke, koji dohadjaju iz obCine i lak na 
dalje.

Premislimo si, kuliko je  treba jednomu 
siromaku teSaku delati, ako hoCe svojom 
Senom i s decom vu redu biti i svoje hiS- 
ne ízdatke naplaCati. Mora gledati za sve 
ono, kaj mu je potrebno, ako hoCe svoju 
obitelj vu redu drSati.

Pitamo vezda, gde bude anda Clovek 
pribavil ono, sve, kaj mu je  treba, ako пе
т а  svoje zemlje, gde bi si priskrbel peneze 
ali kakvo maráe odhranil, kaj bi nekaj na 
groá obrnul?

Na jesen dojde sve ovo naplaCilo sku- 
pa, kada svaki siromak gledi, da si nekaj 
pribavi za zimu jesti i onda joá od onoga 
maloga mora polovicu prodati, da plati svoje 
duge i on oslane tak gol, kak na jesen dre- 
vo, kada listje doli opadne. Kajti п ета ni- 
Cesa, opet mora na zimu delat ili mesto to
ga, da bi si mogel doma poCivati. Delal je  
Crez leto doma, vruCinu trpel, a ve vu zi- 
mi mora opet ili vu tudjinsku zemlju.

Nekoji idu vu Koruáku, drugi vu Trst» 
i lak dalje vu labrike, drugi opet delaju na 
Streki, ili vu bregu kamena kopaju, gde se 
moreju svaku minutu straáne smrti svoje 
nadiati, kak i oni, koji su joá mladi deCki 
vnogo trpiju po svetu. Crez leto delaju do
ma, a na zimu idu vu tudje zemlje sebi 
peneze sluSit, gde moreju Irpeti naipredi ja- 
ku zimu, a drugoC teSko delo, s kojom sluS- 
bom sluSiju sebi peneze na opravu i takaj 
na domaCe potreboCe.

Onda kada dimo dodje na lelő, epet 
se prime na svoj domaCi posel hiSni siro
maäki. Posel je pri hisi svaki dan. Takov 
Clovek koj ne misli na dalje za kruh svoj 
samo. da naj ga denee, zutra, bude ili ne!

т а  razsvietljivati, akoprem joá nije zorja 
pucala i on se je  áakom po Celu vudril, za 
vuhi se Cohal i na val se SivinCetorn dugih 
uáesah, koje on и svojoj átali nije írnál, а 
njegova Sena, koja je lo SivinCe iz ákolske 
poCelnice joä poznala, potvrdjuvala je  nje- 
govu ocienu, kojom je sarn sebe ocienjival.

Ali negda se dogodi, da i vuhak ima 
sreCu a najprefriganija lisica nesreCu, pak 
tak je  i ovde bilo; jer kad je taj zakonski 
par kravicu bolje poglednul, videl je da na 
Crnuli visi s jedne i druge strane topli bun- 
dek i kad ga je  OletiCka 2**nskom znatiSelj- 
nostju priCela pregledavati i iskati, jeli su 
и bundeku takaj Sepi, onda je  pronaäla, da 
isti п ета manje nego Cetiri Sepove, а и jed- 
nem je  bil bugjilar эн preko sto forinti.

Na lo je ona Sivin'e iz poCetnice opoz- 
vala, a Malek je  rekel, da na taj naCin je 
pripravan evake noCi pomoCi se obkraeti.

Medjutim su Rigler TonCek i liepi Fran- 
cek bili »otmieni» ljudi, kojim do takove 
malenkosti nije stalo. Oni se viáe nisu po- 
kazali, i pravo su imali . . . j^r . . . pak 
ako se pravi vlastnik bundeka i novae ne- 
bude na экого javil, bude to sve po para- 
grafu i pravici preálo и vlaslniCtvo Oleti- 
Cevo. —

Em. КоПлу.

Zato velim svakomu siromaku, naj si gledi 
za svoj Si vis Crez leto; v zimi je  veC teäko. 
Kaj se v zimi sluSi, ono se svaki dan leh- 
ko pltroái. Zato svaki siromak, koj si je 
predelal kruha, opravu, drva, i dosti penez, 
onda samo naj proei gospodina oga za 
zdravje kaj je  najbolje treba svakomu Clo
vek и !

Kovák Mátyás.

Pesem iz fabrike.

Ovu pesem su pisali 
Medjimurski junaki,
Koji j : su v kranjski zemlji, 
Vu fabriki delali

Dvajstiosmog marciuáa 
Z doma smo se genuli,
Vu tu tuSnu kranjsku zemlju 
Je  smo se odpelali

Kraj fabrike mi cveteju 
Svaké fele ruSice,
Vu áumici nam spevaju 
Te nebeske pliCice.

Jezero devet9to peto,
Leto jesmo pisali;
Da smo mi junaki vkranjskom 
Vu fabriki delali.

Majuá ?nesec как si lepi!
Vu veselju cvetuCi — — !
A mi tuSni i Saloslni,
Vu fabriki delali!

GrliCica ja  se z glednem 
Vu to nebo visoko, —
Ar si nemrem veC videti 
Medjimursku ravnicu!

Как je  lepő protuletje,
1 te jasne noCkice,
Koje moram ja sprevajat,
Vu lőj kranjskoj zem ljici!

Kraj íabrike z leve strani,
Su planine visoke,
Crez koje si nemrem videt 
То lepő Medjimurje!

Pol dvanajsti vuri idu,
Te ánelcugi, —■ gori — dőli, 
Ali nemrem tebi draga 
ReCkicu govoriti.

Ja  se zgiednem vu lo nebo, 
Как mi zvezdice igraju.
Naáe drage grliCice,
Doma navek plaCeju!

I to malo Medjimurje,
Meslo moje rodjeno,
Gde si budem ja ostavil 
Svoju majku ljubljenu.

Gda se stanem v sako jutro, 
Gledim sunce gde shaja 
Zrodjenoga moga mesta,
Z lepoga Medjimurja. %
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Ruza péenica 14 00 —
Rozs Нгй 1 1 5 0 -
Arpa Jeémen 12 20 -

I Zab Zob J4  0 0 —
• Kukoricza uj Kumza nova 1110  —

Fehér bab uj Grab beli 10 00 -
Sárga bab » Suti 12.00 —
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Kendermag Konopljeno seme 2 0 0 0 —
Lenmag Len 20 00 —
Tökmag Koáéice 10.00—
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Hochsinger-fele pp G L O R IA “  a legjobb szei
R h e u m a  e lle n  
H a jh u l lá s  „
F o g f á já s  „

12 kis vagy 2 nagy üveg bérmentve kor. 5.—

Hochsinger M. és Fiai
C s á k t o r n y a .

Hochsingerova G L O R IA . , i b . l i e i . s M 0
p ro tiv  R e u m e

„ Is p a d a n ja  v la s i 
„ Z u b o b o lje

12 malih ili 2 velike boce franko kruna 5.—

M. Hochsinger i Sinovi
903 1 —62 C s á k t o r n y a .

r  ^
hanem meg ig kell kísérelni BERGMANN 
és TÁRSA, Dresden és  T elschen  a/E

régen bevált, gyógyító hatású

Steckenpferd tílíom- 
tej-dzappanát

azelőtt Bergmann-féle liliomtejszappant 
( je g y : 2 Bergmänner'l hogy szeplőktól 
ment, fehér arcbőrt, valamint gyengéd 

arcszint nyerjünk.
D a r a b j  a 8 0  fi 11 é r.-ér t к a p h a t ó:

StráhiaTe$tVfrel(-nfl
Csáktornya.

791 2 3 - 6 0

Я  (  sok Pecsorn ik  Ottónál. H|

 ̂ Szilvapálinku, törköly, méz- ®
5 —~~ szörp és borseprő. — -  ®
5 Literje г  koronától feljebb |
^  k a p h a ó : 4"

• Pecsornik Ottó és bábosnál J
866 6— 10 Csáktornya, Deák-utcza. ft

ДР_____ S/t то p r l  Pecsorni Ottón_Hj

•j Slivoviea, drop, meden sla- ?
I  =  doraca i vinskodrozdje. =  ®
I  3cckn liter od2konmcvíéjc |
3 d o b ivá e pri : ^

I  Pecsornik Otto Г S K  1
Csáktornya, Deák-ulica. &

Я  Samo p r i  Pecsorn ik  Ottón Z Z f l i

1 А м £ м £ м ^ М А Н А М А М А М Й &

1054. 1907. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1 8 8 1 

évi LX. t.-cz 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság 1906 évi V. 6 3 1 , 672. és 663. 
számú végzése következtében Dr. Schwarz 
Lajos ügyvéd által képviselt Toriéi József és 
Dr. Hajós Ferencz ügyvéd által képviselt 
PolIák Edmund bécsi ezég javára Horváth 
Géza Csáktornyái lakos ellen 89 korona 
30 fillér; 80 K. s jár. erejéig 1906. évi decz. 
ló 10-én foganatosított kielégítési végrehaj

tás ulján lefoglalt és 700 koronára becsüli 
1 kocsi és 1 ióból álló ingóságok nyilvános j 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái királyi j 
jbiróság 1906 V 631. 663. 672. sz. végzése 
folytán 89 K. 39 f és 80 K. tőkekövelétes 
Csáktornyán leendő eszközlésére

1907. évi február hó 9-ik napjanak d. e. 10 órája

batáridőül ki tüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg 
ángy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész
pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek 
aecsáron alul is el lógnak adatni.

Csáktornya, 1907 jan. 28. 901



F e l h í v á s !  j
^ Stridói Takarékpénztár Részvénytársaság 1907. évi január hó 26-án tartott I 

közg\ ülésén 60000 korona részvénytőkéjének 120Ó00 koronára való felemelését határoztael. j 
E végből újonnan kibocsát !

300 darab 200 korona névértékű, j
de 220 korona árfolyamú

részvényt, melyre a régi részvényesek előbbi részvényeik arányában elővételi joggal bírnak. | 
A 200  korona névértéket megtartandó 20 korona árfolyam-különbözet a tarta- ; 

lékalap javára esik: * |
Minden egyes jegyzett részvény után a részletek teljes befizetéséig 5% kamat j 

fizetendő, melynél fogva az uj részvényesek a régi részvényesekkel egyenlő osztalékban ; 
részesülnek. Felhivatnak mindazok, kik ezen újonnan kibocsátott 20 0  korona névértékű, j 
de 220 korona árfolyamú részvényekből jegyezni óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat |
alulírott igazgatósággal postafordultával tudatni szíveskedjenek. ;

Stridó, 1907. január 28. |
902 1 —a i

Stridói Takarékpénztár 
Részvénytársaság igazgatósága. j

Meghívó.
H z  Hlsómuraközt takarékpénztárral egyesült Önsegélyző-Szövetkezet

1907. é v i  f e b r u á r  hó 24- én d é l u t á n  3 ó r a k o r

r e n d e s  k ö z g y ű l é s t
tart, melyre a szövetkezet t. tagjai ezennel tisztelelettel meghivalnak.

A közgyűlés tárgyai :

í .  E l n ö k i  j e l e n t ő s  a  l e f o l y t  ü z l e t  é v r ő l .

2 . F e l ü g y e l ő - b i z o t t s á g  j e l e n t é s e , a z  1 9 0 6 . é v i  z á r s z á m a d á s o k  e l ö t e j e s z t é s e  é s  

e z e k  a l a p j á n  a z  ü z l e t r é s z e k  é s  e z e k  n ö v e d é k e i t  m e g á l l a p í t ó  i g a z g a t ó s á g i  h a t á r o z a t  

e l ő t e r j e s z t é s e . j ó v á h a g y á s a  é s  a  s z á m a d ó k  f e l m e n t é s e .

3 . A  s z ö v e t k e z e t  h i v a t a l o s  k ö z l ö n y é n e k  k i j e l ö l é s e .

4 .  A z  a l a p s z a b á l y o k  é r t e l m é b e n  a  s z ö v e t k e z e t  i g a z g a t ó s á g á b ó l  k i l é p ő  E b e n -  

s p a n g e r  M i k s a  é s  H i r s c h s o h n  M i k s a  i g a z g a t ó s á g i  t a g o k  h e l y e t t  u j  v á l a s z t á s  m e g e j -  

t é s e .  e s e t l e g  a  k i l é p ő k  ú j b ó l i  m e g v á l a s z t á s a .
5 . 1 9 0 7 . é v b e n  m ű k ö d ő  f e l ü g y e l ő - b i z o t t s á g  m e g v á l a s z t á s a .  899 l — l
P e r l a k o n , 1 9 0 7 .  j a n u á r  h ó  2 6 - á n .

igazgatóság.



[ Я  Ceáktornya-Vídéhí takarékpénztár Réezvénytáreaság
' 1907. február bó 13-án délután 2 órahor
► Baj át  űz lctbcl ytBégében tartja meg

XX. r c n d c e  k ő z g y ű l é e é t ,
! a melyre a t. részvényesek tisztelettel megbívatnak.

Tárgysorozat:
I 1. Megnyíló.

2. Két részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság közgyűlési jelentése.
4. Az 1906. évi számadások megvizsgálása; a mérleg megállapítása; a nyereseg felosztása.
5. Három igazgalósági tagnak 3 évre való megválasztása.
6. 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 som saját személyre, sem meghatalmazottja nevében egy személyben 
nem egyesülhet, bármennyi legyen is részvényeinek száma.

4!. g.

A tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen, avagy meghatalmazott ugyancsak részvényes által 
gyakorolhatja, de ezen jog gyakorolhatására megkivántatik, hogy ügy a megjelenő s a meghatalmazó, mint a meghatalmazott részvényes nagy
korú legyen és részvénye a közgyűlés előtt legalább 4 hét óta.a részvénykön) vben 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. g.

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

„ J V Ic g b ív ó .

A Csáktornyán székelő

I M u r a k ö z 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
I I907. évi február hó 23-án délután 3 órakor saját helyiségében

XXVI. RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghívóinak

Tárgysorozat:

1. A gyűlés megnyitása az elnök által.
2. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelenlése.
4. A zárszámla beterjesztése s ай e fö'öttl határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok meg

határozása és a felmentvény megadása.
5. Négy igazgatósági tag és a felügyelőhizottság meg választása.*)
6. Esetleges indítványok

Csáktornya, 1907. január hó 15-én. )

Az igazgatóság. |

I

*) 31 g. 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 6 nevére legyen beírva és végül, hogy a részvény a közgyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézet pénztárába letétessék. |

Meghatalmazván у ok csak részvényesek nevére állíthatók ki.

I

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.


	05

